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 الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الثالث

  تتمة سورة البقرة

َ  َواْذُكُروا{ 203:  اآلية امٍ  فِي هللاَّ لَ  َفَمنْ  تٍ َمْعُدوَدا أَيَّ رَ  َوَمنْ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  فِي َتَعجَّ قُوا اتََّقى لَِمنِ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َتأَخَّ  هللاََّ  َواتَّ
ُكمْ  َواْعلَُموا  }ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  أَنَّ

َ  َواْذُكُروا{:  تعالى قوله  :  مسائل ست فيه} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّامٍ  فِي هللاَّ

:  تعالى قوله بدليل ، والكثير للقليل ھما:  البصريون وقال. العدد ألقل" معدودات" في والتاء األلف:  الكوفيون قال -  األولى

 أيام ھي اآلية ھذه في المعدودات األيام أن العلماء بين خالف وال. كثيرة والغرفات] 37:  سبأ[} آِمُنونَ  اْلُغُرَفاتِ  فِي َوُھمْ {

 التي األيام الثالثة على واقعة وھي ، الجمار رمي أيام وھي ، عليھا واقعة األسماء الثالثة ھذه وأن ، التشريق أيام وھي منى،

 ، العشر أيام المعدودات األيام:  إبراھيم وقال الثعلبي وقال. ذلك على فقف ، النحر يوم بعد يومين في منھا الحاج يتعجل

 من ذكرناه لما يصح وال. العشر أيام ھي المعدودات األيام أن لمھدويوا مكي حكى وكذا ، النحر أيام المعلومات واأليام

 يريد أن وإما ، النسخة تصحيف من يكون أن إما وھذا:  عطية ابن قال. وغيره عبدالبر بن عمر أبو نقله ما على ، اإلجماع

 .بعد ذلك وفي ، النحر بعد الذي العشر

 ، منھا النحر يوم وليس ، النحر يوم بعد التي الثالثة وھي ، المعدودات األيام في بذكره عباده وتعالى سبحانه هللا أمر - الثانية

 شاء من ينفر أن لساغ المعدودات في النحر يوم كان ولو ، النحر يوم ثاني وھو النفر يوم أحد ينفر ال أنه الناس إلجماع

 الديلي يعمر بن عبدالرحمن عن وغيرھما ترمذيوال الدارقطني خرج. المعدودات من يومين أخذ قد ألنه ، النفر يوم متعجال

 ليلة جاء فمن ، عرفة الحج: " فنادى مناديا فأمر ، فسألوه بعرفة وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتوا نجد أھل من ناسا أن

 تعجل من أي ،" هعلي إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في تعجل فمن ثالثة منى أيام ، أدرك فقد الفجر طلوع قبل جمع

 ويسقط ، حصاة وأربعين بتسع رميه جميع ويصير ، النحر بيوم أيام ثالثة بمنى مقامه صار منى أيام من يومين في الحاج من

 واستوفى ، النحر يوم أجل من أيام أربعة مقام بمنى له حصل الثالث اليوم آخر في إال منھا ينفر لم ومن. الثالث يوم رمي عنه

 :  العرجي قول - ذكرناه ما مع -  ثالثة منى أيام أن على الدليل ومن. بيانه يأتي ما على ، يالرم في العدد

 النفر بيننا يفرق حتى...  منى ثالث إال نلتقي ما

 أربعة يجمعھا المعلومات واأليام المعدودات األيام أن عمر ابن عن نافع وروى. معلومات النحر وأيام ، معدودات الرمي فأيام

 ال معدود الرابع واليوم ، معدودان معلومان بعده واليومان ، معدود غير معلوم النحر فيوم ، بعده أيام وثالثة النحر يوم:  أيام

:  تعالى سبحانه قوله في بمنى تختص التي األيام من ليس األول ألن كذلك كان وإنما. وغيره مالك مذھب وھذا ، معلوم

َ  َواْذُكُروا{  هللا ألن ، معلوما فكان" ثالثة منى أيام: " بقوله وسلم عليه هللا صلى النبي عين التي من وال} ْعُدوَداتٍ مَ  أَيَّامٍ  فِي هللاَّ

 النحر، به المراد أن خالف وال] 28:  الحج[} األَْنَعامِ  َبِھيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى َمْعلُوَماتٍ  أَيَّامٍ  فِي هللاَِّ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا{:  قال تعالى
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 الرابع فكان ، علمائنا من بإجماع نحر الرابع في يكن ولم ، والثالث والثاني األضحى يوم وھو األول اليوم في النحر وكان

 لعدم معلوم غير ، الرمي ألجل معدودا فصار ، فيه يرمى مما وكان فيه ينحر ال ألنه} َمْعلُوَماتٍ {:  تعالى قوله في مراد غير

 قوله في مرادا ليس علمائنا عند لكنه ، بالذبح معلوم بالرمي معدود النحر يوم أن فيه والحقيقة:  العربي ابن قال. فيه النحر

َ  َواْذُكُروا{:  تعالى  ، الحجة ذي من يوم أول من العشر المعلومات األيام: " والشافعي حنيفة أبو وقال} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّامٍ  فِي هللاَّ

 األيام أن يوسف أبي عن الطحاوي وروى. عباس ابن عن ذلك ورويا ، ذلك في ماقولھ يختلف لم ،" النحر يوم وآخرھا

 فِي هللاَِّ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا{:  قال تعالى ألنه  ، أذھب وإليه ، وعلي عمر عن ذلك روي:  يوسف أبو قال ، النحر أيام المعلومات

:  الثالثة النحر أيام المعلومات األيام أن الحسن بن محمد عن الكرخي وحكى. } َعامِ األَنْ  َبِھيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى َمْعلُوَماتٍ  أَيَّامٍ 

 ألن ، والمعدودات المعلومات بين فرق ال ومحمد يوسف أبي قول فعلى:  الطبري الكيا قال. بعده ويومان األضحى يوم

 تعالى هللا ألن ، العشر أيام تتناول ال عدوداتالم أن أحد يشك وال ، خالف بال التشريق أيام القرآن في المذكورة المعدودات

لَ  َفَمنْ {:  يقول  أن" عباس ابن عن روي وقد. الثالث دون بيومين يتعلق حكم العشر في وليس} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  فِي َتَعجَّ

 .الجمھور قول وھو ،" التشريق أيام والمعدودات ، العشر المعلومات

 وجعل. يدفعه اآلية وظاھر ، ذكرناه لما ، بعد وفيه ، التشريق وأيام الحجة ذي عشر المعلومات األيام : زيد ابن وقال:  قلت

 .به لالشتغال معنى فال ، قوله خالف على يدل والمعلومات المعدودات األيام في الذكر هللا

 األنعام بھيمة من رزق ما وعلى ، مارالج رمي عند بالتكبير خوطب ، الحاج ھو الذكر بھذا المخاطب أن خالف وال - الثالثة

 األمصار فقھاء عليه فالذي ؟ ال أم ھذا في الحاج غير يدخل وھل ، تلبية دون الصلوات أدبار وعند المعلومات األيام في

 كل انقضاء عند فكبر - الصلوات أوقات في وخصوصا - أحد كل بالتكبير المراد أن على والتابعين الصحابة من والمشاھير

 وال:  المختصر وفي. عنھم هللا رضي بالسلف اقتداء ، األيام ھذه في ظاھرا تكبيرا -  جماعة في أو وحده المصلي كان -  ةصال

 .المدونة في قاله ، كالرجل اإلحرام حكم يلزمھا ألنه ، أشھر واألول ، الصلوات دبر النساء يكبر

 في مالك وقال. الجالب ابن قاله ، عليه شيء فال تباعد إنو ، قريبا كان إن كبر صالة بإثر التكبير نسي ومن - الرابعة

 فإن التكبير اإلمام نسي إن:  مالك قول من المدونة وفي عليه شيء فال مجلسه من قام فإذا ، مجلسه في دام ما يكبر:  المختصر

 .فليكبروا جلوس والقوم يكبر ولم ذھب وإن ، عليه شيء فال تباعد وإن ، فكبر قعد قريبا كان

 صالة من يكبر: " عباس وابن طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر فقال ، التكبير مدة طرفي في العلماء واختلف -  لخامسةا

 العصر صالة إلى عرفة غداة من يكبر:  حنيفة وأبو مسعود ابن وقال". التشريق أيام آخر من العصر إلى عرفة يوم الصبح

 دون االبتداء في فاتفقوا ، عنھم هللا رضي عباس وابن وعلي عمر قول ، األول بالقول فقاال صاحباه وخالفه. النحر يوم من

 قول وھو ، الشافعي قال وبه ، التشريق أيام آخر من الصبح صالة إلى النحر يوم الظھر صالة من يكبر:  مالك وقال. االنتھاء

 من فأما:  العربي ابن قال". التشريق أيام آخر إلى النحر يوم ظھر من يكبر: " ثابت بن زيد وقال. أيضا عباس وابن عمر ابن

 وأيامھا} َمْعُدوَداتٍ  أَيَّامٍ  فِي{:  قال تعالى هللا ألن ، الظاھر عن خرج فقد النحر يوم من العصر ويقطع عرفة يوم يكبر:  قال

:  قال إنه:  فقال ، التشريق موأيا عرفة يوم قال من وأما. دليل لغير الظاھر فتركوا ، يومين في يكبر:  ھؤالء قال وقد ، ثالثة
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 من يكبر:  قال كان لو يصح كان ھذا ، األيام ذكر في داخل" عرفات"  فذكر ،] 198:  البقرة[} َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا{

 ندع التروية يوم من يكون أن ويلزمه ، اللفظ ظاھر يقتضيه فال قبل فأما ، حينئذ اإلفاضة وقت ألن ، عرفة يوم المغرب

 .بمنى الحلول

 عن زياد بن زياد رواه ، تكبيرات ثالث صالة كل إثر يكبر أنه مالك مذھب فمشھور ، التكبير لفظ في واختلفوا -  السادسة

 هللا:  مالك عن المختصر وفي. الحمد و أكبر وهللا ، هللا إال إله ال:  الثالث التكبيرات بعد يقال:  رواية المذھب وفي. مالك

 .الحمد و أكبر هللا ، أكبر وهللا ، هللا إال إله ال ، أكبر هللا أكبر

لَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله  :  مسألة وعشرون إحدى فيه} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  فِي َتَعجَّ

 تلك في الرمي ألن ، الثالث اليوم وكذلك ، النھار آخر في إال ھنا يكون ال أبدا التعجيل} تعجل فمن{:  تعالى قوله - األولى

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ، العقبة جمرة غير فيه يرمى ال النحر يوم أن على وأجمعوا. الزوال بعد وقته إنما األيام

 أيام في الجمرات رمي وقت أن أجمعوا وكذلك ، الزوال إلى الشمس طلوع من ووقتھا ، غيرھا الجمرات من النحر يوم يرم لم

 ، الشمس طلوع قبل الفجر طلوع بعد أو الفجر طلوع قبل العقبة جمرة رمى فيمن واختلفوا ، الغروب إلى والالز بعد التشريق

 صلى هللا رسول أن يبلغنا لم:  مالك وقال. الشمس طلوع قبل الفجر بعد رميھا جائز:  وإسحاق وأحمد حنيفة وأبو مالك فقال

 وكذلك ، أعادھا الفجر قبل رماھا فإن ، الفجر قبل رميھا يجوز وال ، الفجر يطلع أن قبل برمي ألحد رخص وسلم عليه هللا

 عن روي ، الفجر طلوع قبل الرمي في طائفة ورخصت. وإسحاق أحمد قال وبه ، رميھا يجوز ال:  وأصحابه حنيفة أبو قال

 أبو أخرجه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على ھذا نصنع كنا إنا:  وتقول بالليل ترمي كانت أنھا بكر أبي بنت أسماء

 وقالت. الليل نصف بعد الرمي كان إذا الشافعي قال وبه ، خالد بن وعكرمة مليكة أبي وابن عطاء عن القول ھذا وروي. داود

 اختلفوا فإن الشمس طلوع قبل رماھا إن:  ثور أبو وقال. والثوري والنخعي مجاھد قاله ، الشمس تطلع حتى يرمي ال:  طائفة

 هللا صلى هللا رسول أن فحجته تابعه ومن الثوري قول أما:  عمر أبو قال. أجزأه سنة فيه كانت أو ، أجمعوا وإن ، يجزه لم فيه

 طلوع بعد إال ترمي أال السنة:  المنذر ابن وقال". مناسككم عني خذوا: " وقال الشمس طلوع بعد الجمرة رمى وسلم عليه

. ألمته وسلم عليه هللا صلى الرسول سنه لما مخالف فاعله إذ ، أعاد رمى فإن ، فجرال طلوع قبل الرمي يجزئ وال ، الشمس

 .يجزئه ال قال أحدا أعلم ال إذ ، عليه إعادة فال الشمس طلوع قبل الفجر طلوع بعد رماھا ومن

 بمكة تصبح أن سلمة أم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر:  قال أبيه عن عروة بن ھشام أخبرني قال معمر روى -  الثانية

 رواه كما مرسال أبيه عن ھشام عن طائفة فروته ، الحديث ھذا في ھشام على اختلف:  عمر أبو قال. يومھا وكان النحر يوم

 بذلك سلمة أم أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن ھشام عن آخرون ورواه ، معمر

 أنھا على يدل وھو. ثقات وكلھم ، أيضا مسندا سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن ھشام عن آخرون ورواه ، مسندا

 وقد إال يكون ال وھذا ، النحر يوم بمكة تصبح أن أمرھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ، الفجر قبل بمنى الجمرة رمت

 عن فديك أبي ابن حدثنا قال عبدهللا بن ھارون حدثنا قال داود وأب ورواه. أعلم وهللا ، الفجر قبل ليال بمنى الجمرة رمت

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أرسل:  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عثمان بن الضحاك
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 عليه هللا صلى هللا رسول نيكو الذي اليوم اليوم ذلك وكان ، فأفاضت مضت ثم الفجر قبل الجمرة فرمت النحر ليلة سلمة بأم

 أن على أجمعوا:  عمر أبو قال. زوالھا إلى الشمس طلوع من واالختيار ، فعله لمن جائز بالليل فالرمي ثبت وإذا. عندھا وسلم

 النحر يوم من الشمس غروب قبل رماھا إن أنه وأجمعوا ، زوالھا إلى الشمس طلوع من العقبة جمرة رمي في االختيار وقت

 من به يجيء دما يھريق أن أمسى حتى العقبة جمرة ترك إن له أستحب:  قال فإنه مالكا إال ، عليه شيء وال عنه أأجز فقد

 هللا رسول بأن واحتج ، دم عليه:  مالك فقال ، الغد من أو الليل من فرماھا الشمس غابت حتى يرمھا لم فيمن واختلفوا. الحل

 ، وقتھا خروج بعد رماھا فقد الشمس غروب بعد رمى فمن ، النحر يوم وھو ، اوقت الجمرة لرمي وقت وسلم عليه هللا صلى

 ألن ، ثور أبو قال وبه ، ومحمد يوسف أبي قول وھو ، عليه دم ال:  الشافعي وقال. دم فعليه وقته بعد الحج في شيئا فعل ومن

 رمي نسي من:  مالك قال ،"  حرج ال: " فقال يتأمس ما بعد رميت ، هللا رسول يا:  السائل له قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 وإن ، خاصة فاته ما إال يرمي وال ، ذكر ساعة أية يصلي كما ، نھار أو ليل من ذكر ساعة أية فليرم يمسي حتى الجمار

 يف يشرع أن يجوز فال ، واجب الجمار في الترتيب فإن ، الجمار من بعدھا رمى ما يرمي ثم ، رماھا واحدة جمرة كانت

 في بواجب الترتيب ليس:  وقيل. المذھب من المشھور ھو ھذا ، الصالة كركعات األولى الجمرة رمي يكمل حتى جمرة رمي

 .أجزأه األداء وقت في كله الرمي كان إذا بل ، الرمي صحة

 ترك وسواء ، لھديا فعليه منھا يخرج ما بعد أو بمكة وھو يصدر ما بعد ذكر فإن رمي فال الرمي أيام مضت فإذا - الثالثة

 فعليه كلھا الجمار ترك إن:  حنيفة أبو وقال. دم فعليه منى أيام خرجت حتى جمرة من حصاة أو ، منھا جمرة أو ، كلھا الجمار

 إال ، شاء ما فيطعم دما يبلغ أن إلى ، صاع نصف مسكين إطعام الجمرة من حصاة بكل عليه كان واحدة جمرة ترك وإن ، دم

 فإن ، والثالث والحصاتين الحصاة في يطعم:  الثوري وقال. حصاة ترك إن يتصدق:  األوزاعي وقال. دم يهفعل العقبة جمرة

:  المشھور وھو اآلخر والقول. الشافعي قولي أحد وھو ، دم الواحدة الحصاة في:  الليث وقال. دم فعليه فصاعدا أربعة ترك

 .دم حصيات ثالث وفي ، نمدي حصاتين وفي ، طعام من مدا الواحدة الحصاة في إن

 اليوم وذلك ، آخرھا من الشمس غابت حتى التشريق أيام في الجمار من فاته ما رمي إلى الجميع عند سبيل وال -  الرابعة

 .ذكرنا ما حسب على اإلطعام أو الدم يجزئه ولكن ، التشريق أيام من الثالث وھو ، النحر يوم من الرابع

 ولي ولمن ، للرعاء إال الجميع عند جائز غير ذلك فإن ، التشريق ليالي منى عن وغيرھا بمكة البيتوتة تجوز وال - الخامسة

 البخاري روى. دم فعليه السقاية وأھل الرعاء غير من منى ليالي من ليلة المبيت ترك من:  مالك قال. العباس آل من السقاية

:  البر عبد ابن قال. له فأذن سقايته أجل من منى ليالي بمكة تليبي وسلم عليه هللا صلى النبي استأذن العباس أن عمر ابن عن

 كما ، منى عن المبيت في له أرخص فلذلك ، الموسم أيام شرابھا الحاج ويسقي ، بأمرھا ويقوم السقاية في ينظر العباس كان

 .منى عن عدتب التي المراعي نحو بھا الخروج إلى وضرورتھم اإلبل لرعي حاجتھم أجل من اإلبل لرعاء أرخص

 عليه آلدم قال جبريل ألن منى ، سميت إنما: " عباس ابن وقال. يراق أي ، الدماء من فيھا يمنى لما" منى" منى وسميت

 والجمع ،" السالم عليھما وآدم حواء بھا اجتمع ألنه جمعا سميت وإنما:  قال. منى فسميت ، الجنة أتمنى:  قال. تمن:  السالم

 .تقدم كما ، الحرام المشعر ووھ ، المزدلفة ھو أيضا
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 والنظر ، ونسكه الحج شعائر من بمنى منى ليالي لھم رخص الذين غير للحاج المبيت أن على الفقھاء وأجمع -  السادسة

 .ونسكه الحج سائر على قياسا ، دما لنسكه مسقط كل على يوجب

 التي والعقبة. العقبة وراء من منى ليالي الحاج من أحد يبيتن ال:  عمر قال:  قال عمر ابن عن نافع عن مالك:  الموطأ وفي

 مالك عن نافع ابن رواه. مكة يلي مما النحر يوم الناس يرميھا التي الجمرة عند التي العقبة ھي وراءھا أحد يبيت أن عمر منع

 مبيت وھو ، منى ليالي منى بغير بات أنه وذلك ، الفدية فعليه منى ليالي وراءھا بات ومن:  مالك وقال:  قال ، المبسوط في

 من يساق ھدي ھو:  مالك قال. الھدي مالك عند ھنا الفدية ومعنى ، بالمزدلفة كالمبيت بتركه الدم فلزم ، الحج في مشروع

 .الحرم إلى الحل

 نأ أخبره عدي بن عاصم بن البداح أبا أن أبيه عن حزم بن عمر بن محمد بن بكر أبي بن عبدهللا عن مالك روى - السابعة

 الغد بعد ومن ، الغد يرمون ثم ، النحر يوم يرمون منى عن البيتوتة في اإلبل لرعاء أرخص وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .النفر يوم يرمون ثم ، ليومين

 من يرمون ال ثم - العقبة جمرة يعني -  النحر يوم يرمون:  يقول وكان ، الحديث ھذا بمقتضى مالك يقل لم:  عمر أبو قال

 التعجيل له يجوز من أو التعجيل يريد من النفر فيه يتعجل الذي اليوم وھو التشريق أيام من الثاني وھو الغد بعد كان فإذا د،الغ

 ، عليه يجب أن بعد إال شيئا عنده أحد يقضي وال ، عليھم كان ما يقضون ألنھم ، قبله الذي ولليوم اليوم لذلك اليومين رموا

 رمي أيام ألنھا ، مالك حديث في ما على كله بذلك بأس ال:  يقول وغيره. موطئه في الحديث ھذا مالك به فسر ما معنى ھذا

 الجمار من شيئا التشريق أيام في يرموا أن لھم يجوز ال الرعاء غير ألن الرمي تقديم للرعاء مالك عند يجز لم وإنما ، كلھا

:  عبدالبر ابن قال. الثالث إلى الثاني اليوم في لھم رخص وإنما. يمالتقد لھم ليس ، أعادھا الزوال قبل رمى فإن ، الزوال قبل

 عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن محمد أخبرني:  قال جريج ابن رواية في موجود المسألة ھذه في مالك قاله الذي

 ثم ، النحر يوم فيرموا ، يتعاقبوا أن للرعاء أرخص وسلم عليه هللا صلى النبي أن أخبره عدي بن عاصم بن البداح أبا أن أبيه

 النفر يوم يرميھا زمنين أبي ابن قال. تعجل عمن الثالثة الجمرة رمي ويسقط:  علماؤنا قال. الغد يرمون ثم وليلة يوما يدعوا

 ، حصيات بسبع جمرة كل حصاة وعشرين بإحدى يومين في المتعجل يرمي:  المواز ابن قال. التعجيل يريد حين األول

 اليوم رمي ويسقط:  المنذر ابن قال. بسبع النحر يوم العقبة جمرة رمى قد ألنه ، حصاة وأربعين بتسع رميه جميع فيصير

 .الثالث

 في يقول ، بالليل يرموا أن للرعاء أرخص أنه يذكر سمعه أنه رباح أبي بن عطاء عن سعيد بن يحيى عن مالك روى - الثامنة

 الشريعة، ھذه زمن أول ألنه وسلم عليه هللا صلى النبي زمن إطالقه يقتضي األول الزمن يف قوله: " الباجي قال. األول الزمن

 .أعلم وهللا". مسندا موقوفا فيكون ، عطاء أدركه زمن أول به يريد أن ويحتمل. مرسل ھو ھذا فعلى

 وقد ، وغيره الدارقطني خرجه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من مسند ھو:  قلت

 من يحاولونه فيما وأحوط بھم أرفق ألنه بالليل الرمي لھم أبيح وإنما ،" أنس بن مالك موطأ شرح في المقتبس" في ذكرناه

 غربت حتى الرمي فاته فيمن اختلفوا وقد. الوقت ذلك في فيرمون ، تنتشر وال فيه ترعى ال وقت الليل ألن ، اإلبل رعي
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 حتى الرمي فاته من:  قال أنه عمر ابن عن وروي. فال التجار فأما ، اإلبل لرعاء إال بالليل رمي ال:  طاءع فقال ، الشمس

 دم وعليه ، ليال رماه نھارا تركه إذا:  مالك وقال. وإسحاق أحمد قال وبه ، الغد من الشمس تطلع حتى يرم فال الشمس تغيب

 حتى الرمي نسي إذا:  ومحمد ويعقوب ثور وأبو الشافعي وقال. دما عليه أن الموطأ في يذكر ولم ، القاسم ابن رواية في

 وإن ، عليه شيء وال يرمي:  حنيفة أبو وقال. ليال الجمار رمي في يرخص البصري الحسن وكان. عليه دم وال يرمي أمسى

 أھرق متعمدا أو ناسيا الليل إلى ميالر أخر إذا:  الثوري وقال. دم وعليه يرميھا أن فعليه الغد يأتي حتى الليل من يذكرھا لم

 .دما

 لكن الدم يوجب فالنظر غيرھم من كان وإن ، للحديث ، يجب دم فال بالليل السقاية أھل أو اإلبل رعاء من رمى من أما:  قلت

 .أعلم وهللا ، العمد مع

 يكون أن وغيره مالك واستحب. هراحلت على النحر يوم العقبة جمرة رمى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت - التاسعة

 وعشرين بإحدى الثالثة من يوم كل في ويرمي ، مشاة وھم يرمونھا وسالم الزبير وابن عمر ابن كان وقد. راكبا يرميھا الذي

 ، ينكسھن وال يفرقھن وال ويجمعھن الجمرات ويرتب ، الكعبة إلى رميه حال في وجھه ويكون حصاة كل مع يكبر ، حصاة

 ، الرأي وأصحاب ثور وأبو والشافعي مالك قال كذلك ، وضعا يضعھا وال رميا حصيات بسبع فيرميھا األولى رةبالجم يبدأ

 صلى النبي ألن ، الصحيح وھو ، جميعا الوجھين في تجزئ ال:  القاسم ابن وقال. الرأي أصحاب عند جاز طرحا طرحھا فإن

 تقدم منھا فرغ فإذا ، واحدة حصاة عدھا فعل فإن ، مرة في أكثر أو بحصاتين عندھم يرمي وال ، يرميھا كان وسلم عليه هللا

 ويطيل ، المسيل بطن في الشمال ذات عنھا وينصرف الوسطى وھي الثانية يرمي ثم. تيسر بما للرعاء طويال فوقف أمامھا

 ولو ، عندھا يقف وال لھاأسف من يرميھا ، أيضا حصيات بسبع العقبة جمرة بموضع الثالثة يرمي ثم. للدعاء عندھا الوقوف

 ، الذكر من غيره دون التكبير الجمار رمي في الذكر وسنة. يرميھا حصاة كل مع كله ذلك في ويكبر ، أجزأه فوقھا من رماھا

 عليه هللا صلى هللا رسول أن الزھري عن والدارقطني النسائي رفعه توقيف كله وھذا ، النحر يوم جمرة بخالف ماشيا ويرميھا

 أمامھا تقدم ثم ، بحصاة رمى كلما يكبر ، حصيات بسبع يرميھا -  منى مسجد - المسجد تلي التي الجمرة رمى إذا نكا وسلم

 رمى كلما يكبر ، حصيات بسبع فيرميھا الثانية الجمرة يأتي ثم. الوقوف يطيل وكان ، يدعو يديه رافعا القبلة مستقبل فوقف

 فيرميھا العقبة عند التي الجمرة يأتي ثم. يدعو ثم يديه رافعا القبلة مستقبل فيقف ديالوا يلي مما اليسار ذات ينحدر ثم ، بحصاة

 عن بھذا يحدث عبدهللا بن سالم سمعت:  الزھري قال. عندھا يقف وال ينصرف ثم بحصاة رمى كلما يكبر ، حصيات بسبع

 .نيالدارقط لفظ ، يفعله عمر ابن وكان:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن أبيه

 قال وقد ، مالك عند يجزه لم به رمي قد بما رمى فإن ، به رمي مما وال ، نجسة غير طاھرة تكون أن الجمار وحكم - العاشرة

 .بھذا فأفتاه القاسم بابن ونزلت ، أجزأه واحدة حصاة في ذلك كان إن:  القاسم ابن عنه

 بعد بيده ذلك وبقي يحتاج ما على زيادة أخذ فإن ، المسجد حصى من ال المزدلفة من أخذھا العلم أھل واستحب - عشر الحادية

 .وغيره حنبل بن أحمد قال ، يطرحه ولم دفنه الرمي
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 أنه به رمي قد بما رمى أو النجسة الجمار يغسل لم لو أنه روي وقد ، لطاوس خالفا الجمھور عند تغسل وال - عشر الثانية

 فعل من على أوجب أحدا أعلم ال إذ ، به رمى إن ويجزئ ، به رمي قد بما ميير أن يكره:  المنذر ابن قال. عنه وأجزأ أساء

 وقد ، بغسله أمر وال الحصى غسل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن جاءت التي األخبار من شيء في نعلم وال ، اإلعادة ذلك

 .يغسله كان أنه ، طاوس عن روينا

:  الرأي أصحاب وقال. وإسحاق وأحمد الشافعي قول وھو ، الحجر غير شيء وال المدر الجمار في يجزئ وال - عشرة الثالثة

 يعد لم والمدر بالخزف رمى من:  الثوري وقال. يجزئ فھو األرض من رماھا شيء كل وكذلك ، اليابس بالطين يجوز

". الخذف بحصى يكمعل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، بالحصى إال الرمي يجزئ ال:  المنذر ابن قال. الرمي

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رمى وبالحصى

 وأصحاب ثور أبو وقال. وعرضا طوال األنملة من أصغر يكون:  الشافعي فقال ، الحصى قدر في واختلف - عشرة الرابعة

 من أكبر:  مالك للقو معنى وال ، الغنم بعر بمثل الجمرة يرمي كان أنه عمر ابن عن وروينا ، الخذف حصى بمثل:  الرأي

 ، حصاة اسم عليه وقع بما يرمى أن ويجوز ، الخذف حصى بمثل الرمي سن وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، إلي أحب ذلك

 .المنذر ابن قاله ، أفضل السنة واتباع

 هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال عباس ابن عن النسائي روى. واقتدى اھتدى لمن خالفه يجوز ال الذي الصحيح وھو:  قلت

: - قال يده في وضعتھن فلما ، الخذف حصى ھن حصيات له فلقطت لي القط ھات: "  راحلته على وھو العقبة غداة وسلم عليه

 على" الدين في والغلو وإياكم: " قوله فدل". الدين في الغلو قبلكم كان من أھلك فإنما الدين في والغلو وإياكم ، ھؤالء بأمثال

 .أعلم وهللا ، الغلو من ذلك وأن ، الكبار لجماربا الرمي كراھة

 فإن ، واآلخرة الوسطى بعدھا ورمى ، األولى من جعلھا ھي الجمار أي من يدري ال حصاة يده في بقي ومن - عشر الخامسة

 .جميعا استأنف طال

 يرمي أن إال يجزئه ال:  رةجم على جمرة قدم فيمن الرأي وأصحاب ثور وأبو وعبدالملك والشافعي مالك قال - عشر السادسة

 قدم من: " وسلم عليه هللا صلى النبي بقول الناس بعض واحتج. يجزئه:  الناس وبعض وعطاء ، الحسن وقال. الوالء على

". بعض قبل بعضا فقضى صيام أو صلوات عليه اجتمعت رجل من بأكثر ھذا يكون ال -:  وقال حرج فال نسك يدي بين نسكا

 .أعلم وهللا ، أحوط واألول

 ، الرمي يطيقان ال اللذين والصبي المريض عن يرمى:  مالك فقال ، عنه والرمي المريض رمي في واختلفوا -  عشر السابعة

 عن رمى الرمي أيام في المريض صح وإذا ، الھدي وعليه جمرة لكل تكبيرات سبع فيكبر رميھم حين المريض ويتحرى

 ولم ، المريض عن يرمى:  الرأي وأصحاب وإسحاق وأحمد والشافعي لحسنا وقال. مالك عند دم ذلك مع وعليه نفسه،

 .ذلك يفعل عمر ابن وكان ، عنه يرمى أنه الرمي على يقدر ال الذي الصبي في خالف وال. ھديا يذكروا
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 فنحسب عام كل بھا يرمى التي الجمار ھذه ، هللا رسول يا:  قلنا قال الخدري سعيد أبي عن الدارقطني روى - عشر الثامنة

 ".الجبال أمثال لرأيتھا ذلك ولوال رفع منھا تقبل ما إنه: " فقال ، تنقص أنھا

 عن خارجا بلده إلى شاخصا منى من الحاج من الخروج أراد لمن أن على العلم أھل وأجمع:  المنذر ابن قال - عشر التاسعة

 هللا ألن ، يمسي أن قبل النحر يوم يلي الذي اليوم في رمى إذا الشمس زوال بعد ينفر أن األول النفر في بمكة مقيم غير الحرم

لَ  َفَمنْ {:  قال ذكره جل  النخعي عن روينا وقد. النھار من شيء في دام ما النفر أراد من فلينفر ،} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  فِي َتَعجَّ

 وقد:  المنذر ابن قال. الغد حتى ينفر لم التشريق يامأ من الثاني اليوم من بمنى وھو العصر أدركه من:  قاال أنھما والحسن

 .والسنة الكتاب لظاھر ، نقول به األول والقول ، استحبابا ذلك قاال يكونا أن يحتمل

 من:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن فروينا ، األول النفر ينفرون ھل مكة أھل في واختلفوا - عشرين الموفية

 ال:  يقول حنبل بن أحمد وكان. اآلخر النفر في إال ينفرون فال خزيمة آل إال ، األول النفر في ينفروا أن مكلھ الناس من شاء

 إال: " الخطاب بن عمر قول معنى وإسحاق أحمد وجعل ، أخف مكة أھل:  وقال ، بمكة يقيم أن األول النفر نفر لمن يعجبني

 التخفيف أراد فإن ، يومين في يتعجل أن فله عذر له كان من:  مكة أھل في يقول مالك وكان. حرم أھل أنھم أي" خزيمة آل

 لجميع والرخصة ، العموم على اآلية:  طائفة وقالت. قطره بعد لمن التعجيل فرأى ، فال الحج أمر من فيه ھو مما نفسه عن

 ابن قال. عامة للناس ھي:  عطاء وقال. بلده إلى الشخوص أو بمكة المقام منى عن الخارج أراد ، وغيرھم مكة أھل ، الناس

 في نفر من: " والنخعي وقتادة ومجاھد وعكرمة والحسن عباس ابن وقال. نقول وبه ، الشافعي ، مذھب يشبه وھو:  المنذر

 بھذا عنه وعبر ، مباح ذلك كل اآلية فمعنى ،" حرج فال الثالث إلى تأخر ومن ، حرج فال المعدودات األيام من الثاني اليوم

 بن علي وقال. ذلك كل في للجناح رافعة اآلية فنزلت ، وبالعكس المتعجل يذم من العرب من كان إذ ، وتأكيدا اھتماما قسيمالت

 واحتجوا ،" له غفر فقد تأخر ومن ، له غفر فقد تعجل من معنى: " أيضا النخعي وإبراھيم مسعود وابن عباس وابن طالب أبي

 عام نفي" عليه إثم فال: " فقوله". أمه ولدته كيوم خطاياه من خرج يفسق ولم يرفث فلم بيتال ھذا حج من: " السالم عليه بقوله

. أثر القول ھذا في وأسند. المقبل العام إلى عليه إثم فال تأخر أو تعجل من ، اآلية معنى:  أيضا مجاھد وقال. مطلقة وتبرئة

 بقي فيما هللا اتقى إن كله إثمه ذھب أي ، البتة له مغفور والحاج ، رهعم بقية اتقى لمن عليه إثم ال:  اآلية في العالية أبو وقال

:  أيضا وقال. الحج في تجنبه عليه يجب وما ، الصيد قتل اتقى لمن عليه إثم ال اآلية معنى:  وغيره صالح أبو وقال. عمره من

 .مبرورا كان حتى تاما به فأتى حجه في اتقى لمن

لَ  َفَمنْ {:  لهقو في" من" - والعشرون الحادية  عليھم، إثم فال القرآن غير في ويجوز} َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال{ والخبر ، باالبتداء رفع} َتَعجَّ

رَ  َوَمنْ { وكذا] 42:  يونس[} إِلَْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  َمنْ  ِمْنُھمْ { َ:  وعز جل قال كما ، جماعة" من" معنى ألن  والالم. }َعلَْيه إِْثمَ  َفال َتأَخَّ

 أن لنا ذكر:  قتادة قال. وعلي مسعود ابن تفسير على وھذا ، اتقى لمن المغفرة التقدير ، بالغفران متعلقة} اتََّقى لَِمنِ {:  قوله من

 لمن ذلك التقدير:  األخفش وقال. المعاصي جميع عن الحج من انصرافه بعد اتقى لمن المغفرة جعلت إنما:  قال مسعود ابن

 ابن عن ھذا روي ، اتقى لمن اإلباحة التقدير وقيل. الحرم وفي اإلحرام في الصيد قتل يعني اتقى لمن:  بعضھم وقال. اتقى

 بن سالم وقرأ. اتقى لمن الذكر أي} َواْذُكُروا{:  تعالى قوله في الذي بالذكر متعلقة ھي:  وقيل. اتقى لمن السالمة:  وقيل. عمر

 :  الشاعر قال. تستعمله قد والعرب ، تخفيفا األلف بوصل} َعلَْيه إِْثمَ  َفال{ عبدهللا



10 

 

 برقعا فالبسوني أقاتل لم إن

 .والوقوف بالحشر وذكر بالتقوى تعالى هللا أمر ثم

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َقْولُهُ  ُيْعِجُبكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ { 204:  اآلية َ  َوُيْشِھدُ  الدُّ  }اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُھوَ  َقْلبِهِ  فِي َما َعلَى هللاَّ

َنا َيقُولُ  َمنْ  النَّاسِ  َفِمنَ { قوله في - الدنيا على ھمتھم قصرت الذين ذكر لما} َقْولُهُ  ُيْعِجُبكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله  آِتَنا َربَّ

ْنَيا فِي  السدي قال. الكفر وأسروا اإليمان أظھروا ألنھم المنافقين ذكر الدارين خير سألوا الذين والمؤمنين -] 200:  البقرة[} الدُّ

 رجل بثالثمائة بدر يوم خنس ألنه ، به لُقب لقب واألخنس ، أبي واسمه ، شريق بن األخنس في نزلت:  المفسرين من وغيره

 حلو رجال وكان. بيانه" عمران آل" في يأتي ما على ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتال عن زھرة بني من حلفائه من

 ، ذلك بعد ھرب ثم ، صادق أني يعلم هللا:  وقال اإلسالم فأظھر وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ذلك بعد فجاء ، والمنظر القول

ازٍ  َمِھينٍ  َحالَّفٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال{ نزلت وفيه:  المھدوي قال. الحمر وعقر الزرع فأحرق وبحمر المسلمين من لقوم بزرع فمر  َھمَّ

 ابن وقال. أسلم األخنس أن قط ثبت ما:  عطية ابن قال]. 1:  الھمزة[} لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ { و] 11 - 10:  ن[} بَِنِميمٍ  َمشَّاءٍ 

:  وقالوا ، وغيرھم ، وخبيب ، ثابت بن عاصم:  الرجيع غزوة في قتلوا الذين في تكلموا المنافقين من قوم في نزلت: " عباس

 ذكر ثم ، المنافقين صفات في اآلية ھذه فنزلت ،" صاحبھم رسالة أدوا ھم وال ، بيوتھم في قعدوا ھم ال ، القوم ھؤالء ويح

ِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسهُ  َيْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  قوله في الرجيع غزوة في المستشھدين  قتادة وقال]. 207:  البقرة[} هللاَّ

 فھي ، ذلك خالف بلسانه يظھر وھو ، إضرارا أو كذبا أو اقانف أو كفرا مبطن كل في نزلت:  العلماء من وجماعة ومجاھد

 وقلوبھم العسل من أحلى ألسنتھم قوما هللا عباد من إن:  تعالى هللا كتب بعض في أن الترمذي في ورد ما تشبه وھي ، عامة

 وعلي ، يغترون أبي:  تعالى هللا يقول ، بالدين الدنيا يشترون ، اللين من الضأن جلود للناس يلبسون ، الصبر من أمر

 وقرأ. حقا أقول أني يعلم هللا:  يقول أي} هللا وٌيشھد{  ومعنى. حيران منھم الحليم تدع فتنة لھم ألتيحن حلفت فبي ، يجترئون

 منه يعلم وهللا ، قوله يعجبك والمعنى ، بالرفع" هللا" "يشھد" في والھاء الياء بفتح" قلبه في ما على هللا ويشھد" محيصن ابن

ُ {:  قوله دليل. قال ما خالف  في ما على يشھد وهللا: " عباس ابن وقراءة]. 1:  المنافقون[} لََكاِذُبونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ

 وابن أبي وقرأ. خالفه باطنه من ظھر ثم ، الحسن الكالم التزام نفسه على قوى ألنه ، الذم في أبلغ الجماعة وقراءة". قلبه

 .الجماعة لقراءة حجة وھي" قلبه في ما على هللا ويستشھد: " دمسعو

 الشھود أحوال واستبراء ، والدنيا الدين بأمور يتعلق فيما االحتياط على وتنبيه دليل اآلية ھذه وفي:  علماؤنا قال -  الثانية

 هللا ألن ، باطنھم عن يبحث ىحت وصالحھم إيمانھم من يبدو وما الناس أحوال ظاھر على يعمل ال الحاكم وأن ، والقضاة

 .قبيحا ينوي وھو جميال قوال يظھر من منھم وأن ، الناس أحوال بين تعالى

 له فأقضي: "  وقوله ، الحديث" هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " السالم عليه قوله يعارضه ھذا:  قيل فإن

 ابن قاله ، فال الفساد عم وقد وأما ، سالمتھم إسالمھم كان حيث ، اإلسالم صدر في كان ھذا أن فالجواب" أسمع ما نحو على

 .العربي
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 أيھا:  البخاري صحيح في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لقول ، خالفه يتبين حتى عليه يعمل الظاھر أن والصحيح:  قلت

 من لنا وليس ، وقربناه أمناه خيرا لنا أظھر فمن ، أعمالكم من لنا ظھر بما اآلن نأخذكم وإنما ، انقطع قد الوحي إن ، الناس

 .حسنة سريرته إن قال وإن ، نصدقه ولم نؤمنه لم سوءا لنا أظھر ومن ، سريرته في يحاسبه هللا ، شيء سريرته

 بكسر -  لددت وقد. لدد أھل وھم ، لداء وامرأة ، ألد رجل وھو ، الخصومة الشديد:  األلد} اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُھوَ {:  تعالى قوله

 ، اللديدين من مشتق واأللد. فغلبته جادلته إذا - بضمھا -  ألده - الدال بفتح - ولددته. ألد صرت أي ، لددا - بالفتح -  تلد - الدال

 :  الشاعر قال. غلب الخصومة من أخذ جانب أي في أي ، العنق صفحتا وھما

 مرجل في صدره عداوة تغلي...  كأنما علي حنق ذي وألد

 :  آخر الوق

 مغالق ذا ألد وخصيما...  وحزما عزما التراب تحت إن

 ، وصعاب وصعب ، وكالب ككلب ، الزجاج قاله ، خصم جمع:  وقيل. الخليل قاله ، خاصم مصدر اآلية في" الخصام" و

. باطل طنهوبا طالوة لكالمه رأيت وراجعك كلمك إذا ، جدال ذو ھو أي ، خصومة المخاصمين أشد والمعنى. وضخام وضخم

 هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن مسلم صحيح وفي. سواء وباطنه ظاھره بما إال يجوز ال الجدال أن على يدل وھذا

 ".الخصم األلد هللا إلى الرجال أبغض إن: " وسلم عليه

ْسلَ  ثَ اْلَحرْ  َوُيْھلِكَ  فِيَھا لُِيْفِسدَ  األَْرِض  فِي َسَعى َتَولَّى َوإَِذا{ 205:  اآلية ُ  َوالنَّ  }اْلَفَسادَ  ُيِحبُّ  ال َوهللاَّ

 ضل بمعنى" تولى" فيجيء ، القلب فعل من" وسعى تولى: " قيل} فِيَھا لُِيْفِسدَ  األَْرِض  فِي َسَعى َتَولَّى َوإَِذا{:  تعالى قوله

 ھما:  وقيل. وغيره جريج ابن عن ، وأھله اإلسالم على الدوائر وإرادته بحيلته سعى أي" سعى"و. نفسه في وأنف وغضب

 عباس ابن عن ، وأفسدھا الطريق فقطع بقدميه أي" سعى"و. محمد يا عنك وذھب أدبر بمعنى" تولى" فيجيء ، الشخص فعل

 أي عياله على يسعى وفالن. وكسب عمل إذا وكذلك ، عدا أي ، سعيا يسعى الرجل سعى:  يقال. فساد السعيين وكال. وغيره

 .نفعھم في يعمل

:  أقوال رفعه وفي ، بالرفع" ويھلك" وقتادة ، الحسن وقرأ". وليھلك" أبي قراءة وفي. ليفسد على عطف} َوُيْھلِكَ {:  تعالى قوله

 وھو:  إسحاق أبو وقال ، ويھلك يسعى معناه ألن" سعى" على معطوف ھو:  حاتم أبو وقال". يعجبك" على معطوفا يكون

 وابن الحسن قراءة وھي ، بيھلك مرفوعان" والنسل الحرث" ، الكاف وضم ياءال بفتح" ويھلك" كثير ابن عن وروي. يھلك

 ورفع ، والالم الياء بفتح" ويھلك" قوم وقرأ. عمرو أبي عن الوارث عبد ورواه ، محيصن وابن حيوة وأبي إسحاق أبي

 في األخنس اآلية في والمعني. وشبھه ، يقلى وقلى ، يسلى وسلى ، يأبى وأبى ، يركن ركن مثل ، َيھلك َھلَكَ  لغة ، الحرث

 تلك استوجب علمه مثل عمل فمن ، الناس لجميع عامة صارت ولكنھا:  غيره قال. الطبري قاله ، الحمر وقتله الزرع إحراقه

 وقال. القيامة يوم إلى الشين ولحقه ، المالمة استوجب كدسا يحرق أو حمارا يقتل من إن:  العلماء بعض قال. والعقوبة اللعنة

 ، األوالد والنسل ، النساء الحرث:  وقيل. والنسل الحرث فيھلك المطر هللا فيمسك األرض في يفسد الظالم أن المراد:  جاھدم
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 المشي األرض في والسعي. الزجاج معناه قال ، الخلق ھالك وفيه ، القتال ووقوع الكلمة تفريق إلى يؤدي النفاق ألن وھذا

 .أعلم وهللا ، الناس بين والتضريب تنةالف إيقاع عن عبارة وھذه ، بسرعة

 شاء إن ھذا بيان وسيأتي". عنده من بعقاب هللا يعمھم أن أوشك يديه على يأخذوا ولم الظالم رأوا إذا الناس إن: " الحديث وفي

 .تعالى هللا

 ، وجمعه المال كسب:  والحرث. األرض به يشق لما المحراث ومنه ، الشق:  اللغة في الحرث} َوالنَّْسلَ  اْلَحْرثَ {:  تعالى قوله

 وازدرع زرع مثل ، واحترث حرث وقد. الزراع والحراث. الزرع والحرث". أبدا تعيش كأنك لدنياك احرث: " الحديث وفي

:  والمحراث. حركتھا النار وحرثت ھزلت حتى عليھا سرت أي ، وأحرثتھا الناقة وحرثت. ادرسه أي ، القرآن احرث:  ويقال

 نسل ومنه ، والسقوط الخروج وأصله. ولد من أنثى كل من خرج ما:  والنسل. الجوھري عن ، التنور رنا به يحرك ما

] 96:  األنبياء[} ينسلون حدب كل من{ ،] 51:  يس[} ينسلون ربھم إلى{ ومنه ، ينسل والمستقبل ، الطائر وريش الشعر،

 :  القيس امرؤ وقال

 تنسل ثيابك من ثيابي فسلي

 ، الحيوان نماء. وھو ، النسل وطلب ، الزرع على حمال باألشجار وغرسھا ، األرض وزراعة الحرث على يةاآل ودلت:  قلت

 .تعالى هللا شاء إن الكتاب ھذا في بيانه وسيأتي ، األسباب بترك قال من على يرد وھو. اإلنسان قوام يتم وبذلك

ُ {:  تعالى قوله  من الدراھم قطع:  المسيب بن سعيد وقال. الخراب ھو الفساد:  الفضل بن العباس قال} اْلَفَسادَ  ُيِحبُّ  ال َوهللاَّ

. ينزعھا أن وسلم عليه هللا صلى النبي فأمره جبة في أحرم منبه بن عطاء له يقال رجال إن:  عطاء وقال. األرض في الفساد

 .سادالف يحب ال هللا إن:  عطاء فقال ، يشقھا أن نسمع كنا إنا:  لعطاء قلت:  قتادة قال

 يحب ال معنى:  قيل. تعالى هللا شاء إن الصحيح وھو ، دين أو مال أو أرض في كان فساد كل تعم بعمومھا واآلية:  قلت

 .دينا يحبه أوال ، الصالح أھل من يحبه ال أي الفساد

 .أعلم وهللا ، به يأمر ال المعنى يكون أن ويحتمل

َ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  َوإَِذا{ 206:  اآلية  ةُ  أََخَذْتهُ  هللاَّ  اْلِمَھادُ  َولَبِْئسَ  َجَھنَّمُ  َفَحْسُبهُ  بِاألِْثمِ  اْلِعزَّ

 إثما بالمرء كفى:  عبدهللا وقال. ھذا بعض في الحرج يوقعه أن للمؤمن ويكره ، زھوا بنفسه الذاھب والمنافق الكافر صفة ھذه

:  ومنه. غلبه إذا يعزه عزه من ، والغلبة القوة:  والعزة! يوصيني مثلك ، بنفسك عليك:  فيقول ، هللا اتق:  أخوه له يقول أن

ِني{  :  الشاعر قول ومنه ، الحمية ھنا العزة:  وقيل] 23:  ص[} اْلِخَطابِ  فِي َوَعزَّ

 الضجر فعل مغضبا فتولى...  جھله من عزة أخذته
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 وقال. إياه وألزمته أخذته حين اإلثم في ةالعز تلك فأوقعته وانتحى نفسه في اعتز أي ، النفس وشدة المنعة ھنا العزة:  وقيل

 ، يؤثمه بما العزة أخذته:  وقيل. اإلثم على العزة حملته والمعنى ، المعصية على إقداما ازداد مھال له قيل إذا المعنى:  قتادة

ةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ {َ:  ونظيره. الجاھلية وحمية للعزة الكفر ارتكب أي  بمعنى" باإلثم" في الباء:  وقيل] 2:  ص[} َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 :  الناقة عرق يصف عنترة قول ومنه ، النفاق وھو ، قلبه في الذي لإلثم الوعظ قبول عن والحمية العزة أخذته أي ، الالم

 قمقم جوانب به الوقود حش...  معقدا كحيال أو ربا وكأن

 يھوديا أن وذكر. التأويالت بحسب يختلف الباء فمعنى ، اإلثم مع العزة أخذته أي ، مع بمعنى الباء:  وقيل له الوقود حش أي

 ھارون خرج فلما ، الباب على يوما فوقف ، حاجته يقض فلم ، سنة بابه إلى فاختلف ، الرشيد ھارون عند حاجة له كانت

 بحاجته أمر رأسه رفع لماف ، ساجدا وخر دابته عن ھارون فنزل! المؤمنين أمير يا هللا اتق:  وقال يديه بين وقف حتى سعى

 َوإَِذا{:  تعالى هللا قول تذكرت ولكن ، ال:  قال! يھودي لقول دابتك عن نزلت ، المؤمنين أمير يا:  له قيل رجع فلما ، فقضيت

َ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  ةُ  أََخَذْتهُ  هللاَّ  حل ما كفاك:  للرجل تقول كما ، وجزاء معاقبة افيهك أي حسبه} اْلِمَھادُ  َولَِبْئسَ  َجَھنَّمُ  َفَحْسُبهُ  ِباأْلِْثمِ  اْلِعزَّ

 .الصبي مھد ومنه ، للنوم المھيأ الموضع وھو ، المھد جمع والمھاد. حل ما عليه وتعظم تستعظم وأنت! بك

 ]21:  عمران آل[} أليم بعذاب فبشرھم: " كقوله ، المھاد من لھم بدل ألنھا:  وقيل. الكفار مستقر ألنھا مھادا جھنم وسمي

 :  قولھم الكالم من ونظيره

 وجيع ضرب بينِھم تحية

ِ  َمْرَضاتِ  اْبتَِغاءَ  َنْفَسهُ  َيْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ { 207:  اآلية ُ  هللاَّ  }بِاْلِعَبادِ  َرُؤوفٌ  َوهللاَّ

 أقبل فإنه صھيب في نزلت:  قيل. المؤمنين صنيع بعده ذكر المنافقين صنيع ذكر ولما. أجله من المفعول على نصب" ابتغاء"

 ، قوسه وأخذ ، كنانته في ما وانتثل ، راحلته عن فنزل ، قريش من نفر فاتبعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى مھاجرا

 منه يدي في بقي ما بسيفي أضرب ثم ، كنانتي في بما أرمي حتى إلي تصلون ال هللا واْيم ، أرماكم من أني علمتم لقد:  وقال

 ، عنك ونخلي بمكة مالك على دلنا ولكن ، صعلوكا جئتنا وقد غنيا عنا تذھب نتركك ال:  فقالوا. شئتم ما افعلوا ثم ، شيء

 مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن{:  نزلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدم فلما ، ففعل ذلك على وعاھدوه

 بن سعيد وقاله ، رزين أخرجه ، اآلية عليه وتال ،" يحيى أبا البيع ربح: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، اآلية} هللا

 يضركم ال ، كبير شيخ إني:  صھيب لھم فقال ، فعذبوه صھيبا المشركون أخذ:  المفسرون وقال. عنھما هللا رضي المسيب

 إلى فخرج ، ونفقة راحلة عليه شرط انوك ، ذلك ففعلوا ؟ وديني وتذروني مالي تأخذوا أن لكم فھل ، غيركم من أم كنت أمنكم

 فال وبيعك:  صھيب له فقال. يحيى أبا بيعك ربح:  بكر أبو له فقال ، ورجال عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو فتلقاه المدينة

 المسلم في نزلت ، اآلية ھذه نزلت فيمن أتدرون:  الحسن وقال. اآلية عليه وقرأ ، كذا فيك هللا أنزل:  فقال ؟ ذاك فما ، يخسر

 ، نفسي ألشرين وهللا:  المسلم فقال ، يقولھا أن فأبى ، ونفسك مالك عصمت قلتھا فإذا ، هللا إال إله ال قل:  له فقال الكافر لقي

 رضي عباس وابن وعلي عمر تأولھا ذلك وعلى ، المنكر عن ونھى بالمعروف أمر فيمن نزلت:  وقيل. قتل حتى فقاتل فتقدم

 فشرى ، العزة وأخذته المفسد فأبى ، هللا اتق:  للمفسد المغير قال أي ، الرجالن اقتتل: " عباس وابن علي لقا ، عنھم هللا
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 وإنا  إنا: " عمر فقال ، اآلية ھذه يقرأ إنسانا الخطاب بن عمر سمع:  الخليل أبو وقال". فاقتتال وقاتله هللا من نفسه المغير

 عند الرجالن اقتتل: " يقول عباس ابن سمع عمر إن:  وقيل". فقتل المنكر عن وينھى وفبالمعر يأمر رجل قام ، راجعون إليه

 فيمن نزلت:  وقيل"! عباس ابن يا تالدك " ، عمر له فقال ، التفسير ھذا له ففسر قال عما فسأله ،" اآلية ھذه القارئ قراءة

 َيْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  ھريرة أبو فقرأ ، قتل حتى لفقات القسطنطينية في الصف على عامر بن ھشام حمل. القتال يقتحم

 المھاجرون ھم:  قتادة وقال. الرجيع غزوة شھداء في نزلت:  وقيل. أيوب أبي عن ومثله ،} هللاَِّ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسهُ 

 على ، الغار إلى خرج ليلة فراشه لىع وسلم عليه هللا صلى النبي تركه حين عنه هللا رضي علي في نزلت:  وقيل. واألنصار

 مغير أو ذاته في مستشھد أو ، هللا سبيل في مجاھد كل تتناول ، عامة اآلية:  وقيل. تعالى هللا شاء إن" براءة" في بيانه يأتي ما

 .تعالى هللا شاء إن" عمران آل" في وأحكامه وشروطه للمنكر المغير ذكر ويأتي ، الصف على حمل من حكم تقدم وقد. منكر

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه ، االستبدال وأصله ، باعوه أي] 20:  يوسف[} َبْخسٍ  ِبَثَمنٍ  َوَشَرْوهُ {  ومنه ، يبيع معناه" يشري"و  هللاَّ

  : الشاعر قول ومنه]. 111:  التوبة[} اْلَجنَّةَ  لَُھمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُھمْ  أَْنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْشَتَرى

 الخلد بجناته الدنيا ھذه شروا...  األلى في أمضاك الدھر ريب كان وإن

 :  آخر وقال

 ھامه كنت برد بعد من...  ليتني بردا وشريت

 :  آخر وقال. غالم اسم ھنا البرد

 ... فيمنعھا ثمنا بھا يعطى

 فاشر أال صاحبھا ويقول

 قال. بالھاء والباقون ، بالتاء" مرضات" على الكسائي ووقف. أجله من مفعول" ابتغاء. "هللا ألوامر بذلھا ھو ھنا النفس وبيع

 :  الشاعر قول ومنه ، وعلقمت طلحت:  يقول من لغة على إما بالتاء الكسائي وقف:  علي أبو

 الحجفت كظھر جوزتيھاء بل

. مراد إليه المضاف أن مليعل الوصل في ثبتت كما التاء أثبت بد وال اللفظة ضمن في إليه المضاف ھذا كان لما أنه وإما

 من ھذا إلى ويحتاج ، اشترى بمعنى شرى:  يقال أنه قوم وحكى. ومرضاة رضا يرضى رضي:  يقال ، الرضا والمرضاة

. هللا من لنفسه بيع قتالھم على صھيب عرض إن:  يقال أن إال اللھم ، يبعھا ولم بماله نفسه اشترى ألنه ، صھيب في اآلية تأول

 .باع معنى لىع اللفظ فيستقيم
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َھا َيا{ 208:  اآلية ْلمِ  فِي اْدُخلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ بُِعوا َوال َكافَّةً  السِّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  }ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

 فالسلم. عليه واثبتوا سالماإل على واجتمعوا ، واحدة ملة على كونوا:  فقال ومنافق وكافر مؤمن إلى الناس سبحانه هللا بين لما

 :  الكندي الشاعر قول ومنه. عباس ابن عن مالك أبو ورواه ، مجاھد قال ، اإلسالم بمعنى ھنا

 مدبرينا تولوا رأيتھم...  لما للسلم عشيرتي دعوت

 قط يؤمروا لم لمؤمنينا وألن ، الكندي قيس بن األشعث مع وسلم عليه هللا صلى النبي وفاة بعد كندة ارتدت لما اإلسالم إلى أي

 بھا يبتدئ أن وأما ، له جنحوا إذا للسلم يجنح أن وسلم عليه هللا صلى للنبي قيل وإنما ، الصلح ھي التي المسالمة في بالدخول

 سفيان. الدين أمر في ادخلوا:  ومجاھد طاوس وقال. بقلوبھم فيه يدخلوا أن بأفواھھم آمن من أمر:  وقيل. الطبري قاله ، فال

 .السين بكسر" السلم" وقرئ. كلھا البر أنواع في:  ثوريال

لم:  الكسائي قال لم السِّ  أبو وفرق. والمسالمة لإلسالم يقعان جميعا وھما ، البصريين أكثر عند ھو وكذا ، واحد بمعنى والسَّ

" محمد" سورة في والتي" نفالاأل" في التي وقرأ. اإلسالم ھو وقال" السلم في ادخلوا: " فقرأھھنا ، بينھما العالء بن عمرو

:  الجحدري عاصم وقال. التفرقة ھذه المبرد وأنكر. المسالمة بالفتح ھي:  وقال ، السين بفتح" السلم" وسلم عليه هللا صلى

 تؤخذ وإنما ، ھكذا تؤخذ ال اللغة:  وقال التفريقات ھذه يزيد بن محمد وأنكر. االستسالم والسلم ، الصلح والسلم ، اإلسالم السلم

 قال. واحد بمعنى ، وسلم وسلم سلم فالن بنو:  البصريون حكى وقد. دليل إلى فرق من ويحتاج ، بالقياس ال بالسماع

 قال. سلم:  للصلح قيل ولذلك ، واالنقياد االستسالم من وأصله ، ويؤنث ويذكر ، ويكسر يفتح ، الصلح والسلم:  الجوھري

 :  زھير

 نسلم األمر من ومعروف بمال...  اواسع السلم ندرك إن قلتما وقد

 الصالة ، أسھم ثمانية اإلسالم:  اآلية ھذه في اليمان بن حذيفة وقال. تقدم بما اإلسالم معنى على اللفظة حمل الطبري ورجح

 عن والنھي ، سھم بالمعروف واألمر ، سھم والجھاد ، سھم والعمرة ، سھم والحج ، سھم والصوم ، سھم والزكاة ، سھم

 الذين أيھا يا ، والمعنى ، الكتاب أھل في اآلية نزلت: " عباس ابن وقال. اإلسالم في له سھم ال من خاب وقد ، سھم كرالمن

 هللا رسول عن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي". كافة وسلم عليه هللا صلى بمحمد اإلسالم في ادخلوا وعيسى بموسى آمنوا

 ، يؤمن ولم يموت ثم نصراني وال يھودي األمة ھذه من أحد بي يسمع ال بيده مدمح نفس والذي: " قال وسلم عليه هللا صلى

 ، المؤمنين ضمير من أو السلم من الحال على نصب فھو ، جميعا معناه" كافة"و". النار أصحاب من كان إال به أرسلت بالذي

 -  القميص كفة ومنه ، المنع والكف. الماإلس في الدخول من أحد منكم يمتنع ال أي ، منعت أي كففت:  قولھم من مشتق وھو

 كف ومنه ، ينتشر أن وتمنعه الموزون تجمع التي - بالكسر -  الميزان كفة ومنه ، االنتشار من الثوب تمنع ألنھا - بالضم

 ، النظر عن منع أي ، البصر مكفوف ورجل. كفة مستطيل وكل ، كفة مستدير وكل ، ومضاره منافعه يجمع الذي اإلنسان

ِبُعوا َوال{. التفرق عن المتناعھم كافة تسمى ماعةفالج ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ ِبُعوا َوال} {الشَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ {. نھي}  َتتَّ  ، مفعول} الشَّ

 ، التوراة في ما ببعض يعملوا وأن ، الصالة في التوراة يقرؤوا بأن وأصحابه سالم بن عبدهللا استأذن:  مقاتل وقال. تقدم وقد
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بُِعوا َوال{. لتفنز ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ . الشيطان خطوات من وسلم عليه هللا صلى محمد بعث ما بعد أولى السنة اتباع فإن} الشَّ

 .تقدم وقد ، العداوة ظاھر} مبين عدو لكم إنه{. الشيطان إليه يدعوكم الذي الطريق تسلكوا ال:  وقيل

َناتُ  َجاَءْتُكمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َزلَْلُتمْ  َفإِنْ { 209:  اآلية َ  أَنَّ  َفاْعلَُموا اْلَبيِّ  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

:  يقال ، ذلك وغير واآلراء االعتقادات في يستعمل ثم ، القدم في الزلل وأصل. االستقامة طريق عن تنحيتم أي}  َزلَْلُتمْ  َفإِنْ {

 ، الحرف وأصل. لغتان وھما ، الالم بكسر" زللتم" ويالعد السمال أبو وقرأ. قدمه دحضت أي ، وزلوال وزلال زال يزل زل

 الخطاب كان إن ، القرآن وآيات المعجزات أي} اْلَبيَِّناتُ  َجاَءْتُكمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ {. الحق عن وعجتم ضللتم والمعنى ، الزلق من

. به والتعريف وسلم عليه هللا صلى بمحمد اإلعالم من شرعھم في ورد ما فالبينات الكتابين ألھل الخطاب كان فإن ، للمؤمنين

 بترك كافرا يكون ال اإلسالم دعوة تبلغه لم ومن ، به الجاھل عقوبة من أعظم بالذنب العالم عقوبة أن على دليل اآلية وفي

َ  أَنَّ  َفاْعلَُموا{ يعلمه كان الذي فأقرأه ، القرآن يتعلم كان أسلم لما األحبار كعب أن النقاش وحكى. الشرائع  فقال} َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َفاْعلَُموا{:  الرجل فقال ؟ اآلية ھذه تقرأ كيف:  كعب فقال رجل بھما ومر ، ھكذا يكون أن ألستنكر إني:  كعب  َعِزيزٌ  هللاَّ

 .يفعله فيما} َحِكيمٌ { .يريده ما عليه يمتنع ال} َعِزيزٌ { و. ينبغي ھكذا:  كعب فقال} َحِكيمٌ 

ُ  َيأْتَِيُھمُ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { 210:  اآلية ِ  َوإِلَى األَْمرُ  َوقُِضيَ  َواْلَمالئَِكةُ  اْلَغَمامِ  ِمنَ  ُظلَلٍ  فِي هللاَّ  }األُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَّ

ُ  أِْتَيُھمُ يَ  أَنْ  إاِلَّ {:  ينتظرون ما أي ، الجحد ھنا به يراد} َھلْ {  و ، السلم في الدخول التاركين يعني} َيْنُظُرونَ  َھلْ {  ُظلَلٍ  فِي هللاَّ

 ُظلَلٍ  فِي{ والضحاك القعقاع بن يزيد جعفر وأبو قتادة وقرأ. االنتظار والنظر. بمعنى وانتظرته نظرته. } َواْلَمالِئَكةُ  اْلَغَمامِ  ِمنَ 

 في األمير أقبل:  العرب ولتق ، المالئكة مع وتقديره ، الغمام على عطفا بالخفض" والمالئكةِ " جعفر أبو وقرأ. } اْلَغَمامِ  ِمنَ 

 :  سيبوبه وأنشد ، ظلالت التسليم وفي وظلم كظلمة ، التكسير في ظلة جمع} ُظلَلٍ {. العسكر مع أي ، العسكر

 أظھرا كان وقد حر من سواقط...  ظلالتھا في الوحش ضم الوحش إذا

 قال كما ، وقالل قلة:  قوله مثل ، ظلة جمع ظالل يكون أن ويجوز. أظالل والقليل ، الكثير في ظل جمع ، وظالل وظالت

 :  الشاعر

 القالل بماء ممزوجة

 َتأِْتَيُھمُ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  قال كما ، أجود والرفع:  قال. المالئكة وفي بمعنى بالخفض} المالئكة{ و:  سعيد األخفش قال

ً  كُ َواْلَملَ  َربُّكَ  َوَجاءَ { ،] 158:  األنعام[} اْلَمالِئَكةُ  ً  َصّفا  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  عبدهللا قراءة وفي:  الفراء قال]. 22:  الفجر[} َصّفا

ُ  َيأِْتَيُھمُ  أَنْ   وھو ، القيامة يوم ويقال ، أرواحھم لقبض تأتيھم يعني المالئكة:  قتادة قال. } اْلَغَمامِ  ِمنَ  ُظلَلٍ  فِي والمالئكة هللاَّ

 من ظلل في التقدير:  الزجاج وقال. شاء فيما هللا ويأتيھم ، الغمام من ظلل في المالئكة تأتيھم:  يعوالرب العالية أبو قال. أظھر

 بما أي:  وقيل. وحكمه هللا أمر يأتيھم المعنى وإنما ، سبحانه حقه في ظاھره على الكالم ليس:  وقيل. المالئكة ومن الغمام

ُ  اُھمُ َفأَتَ {:  مثل ، ظلل في والعذاب الحساب من وعدھم  قول ھذا ، إياھم بخذالنه أي] 2:  الحشر[} َيْحَتِسُبوا لَمْ  َحْيثُ  ِمنْ  هللاَّ

 سمى كما إتيانا الجزاء فسمي ، الجزاء إلى راجعا اإلتيان معنى يكون أن يحتمل وقد. سعيد األخفش قول واألول ، الزجاج
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ُ  َفأََتى{:  فقال إتيانا نمروذ قصة في والتعذيب التخويف ْقفُ  َعلَْيِھمُ  َفَخرَّ  اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ْنَياَنُھمْ بُ  هللاَّ ]. 26:  النحل[} َفْوقِِھمْ  ِمنْ  السَّ

 أََتْيَنا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َكانَ  َوإِنْ {:  وقال} الرعب قلوبھم في وقذف يحتسبوا لم حيث من هللا أتاھم{:  النضير قصة في وقال

:  اآلية فمعنى ، الشيء إلى القصد ھو اللغة أھل عند اإلتيان أصل ألن المعاني ھذه اإلتيان احتمل وإنما]. 47:  األنبياء[} ِبَھا

 ، قاض ھو ما أمرھم في ويقضي مجازاتھم إلى يقصد خلقه من خلق مع األفعال من فعال تعالى هللا يظھر أن إال ينظرون ھل

 ابن وقال! سبحانه ، علة وال آلة بال وأفعاله ، إتيانا يسميه فعال يحدث كذلك واستواء نزوال سماه فعال أحدث سبحانه أنه وكما

: وقيل. ذكرنا كما بعضھم وتأولھا ، تأويلھا عن بعضھم سكت وقد. يفسر ال الذي المكتوم من ھذا:  صالح أبي رواية في عباس

 ھذا يحمل أن يجوز وال لھم امتحانا بصورة أي" صورة في هللا يأتيھم: " الحديث ومنه ، بظلل يأتيھم أي ، الباء بمعنى الفاء

 تعالى ، واألجسام األجرام صفات من ذلك ألن ، والزوال والحركة االنتقال وجه على والخبر القرآن في جاء مما أشبھه وما

 ألنه كبذل سمي ، األبيض الرقيق السحاب:  والغمام. كبيرا علوا األجسام مماثلة عن واإلكرام الجالل ذو ، المتعال الكبير هللا

 والجمھور. بالجمع" األمور وقضي" يعمر بن يحيى وقرأ". األمر وقضاء: " جبل بن معاذ وقرأ. تقدم كما ، يستر أي ، يغم

 الفعل بناء على" األمور ترجع" والكسائي وحمزة عامر ابن وقرأ. العصيان أھل وعذب الجزاء وقع فالمعنى" األمر وقضي"

 وقرأ]. 105 - 48:  المائدة[} َمْرِجُعُكمْ  هللاَِّ  إِلَى{ ،] 53:  الشورى[} األمور تصير هللا لىإ ال{ دليله ، األصل وھو ، للفاعل

وا ُثمَّ { ]94:  التوبة[} تردون ثم{ دليله ، حسنة قراءة أيضا وھي ، للمفعول بنائه على" ترجع" الباقون :  األنعام[} هللاَِّ  إَِلى ُردُّ

 ، وفرع توسع للمفعول وبناؤه ، األولى واألصل ، بمعنى حسنتان والقراءتان]. 36:  الكھف[} يَربِّ  إِلَى ُرِدْدتُ  َولَِئنْ { ،] 62

 .الدنيا في الملوك إلى منھا كان ما زوال على القيامة يوم في ذلك بذكر نبه وإنما. وبعد قبل هللا إلى راجعة كلھا واألمور

َنةٍ  آَيةٍ  ِمنْ  آَتْيَناُھمْ  َكمْ  إِْسرائيلَ  َبنِي َسلْ { 211:  اآلية لْ  َوَمنْ  َبيِّ ِ  نِْعَمةَ  ُيَبدِّ َ  َفإِنَّ  َجاَءْتهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ  }اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 إلى يحتج لم السين تحركت فلما ، الھمزة بتخفيف:  السؤال من" سل" "} َبيَِّنةٍ  آَيةٍ  ِمنْ  آَتْيَناُھمْ  َكمْ  إِْسرائيلَ  َبِني َسلْ {:  تعالى قوله

 :  وجھين" واسأل" في وثبوتھا" سل" ، في الوصل ألف سقوط في للعرب إن:  وقيل. الوصل ألف

 .وإسقاطھا للھمزة إثباته في المصحف خط فاتبع ، بھما القرآن وجاء ، األخرى في وثبوتھا إحداھما في حذفھا - أحدھما

:  قوله مثل ، المبتدأ الكالم في الھمزة فتحذف ، فيه ملالمستع الكالم باختالف وإسقاطھا إثباتھا يختلف أنه - الثاني والوجه

:  يوسف[} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {:  قوله مثل ، العطف في وثبت]. 40:  ن[} زعيم بذلك أيھم سلھم{ :  وقوله} إسرائيل بني سل{

َ  َواْسأَلُوا{ ،]82  على" اسأل" عنه عباس ابن رواية في عمرو أبو وقرأ. عيسى بن علي قاله] 32:  النساء[} َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 موضع في" كم"و. االحمر:  قال من لغة على ، الوصل ألف وإبقاء السين إلى الحركة نقل على" اسل" قوم وقرأ. األصل

 صدر لھا ألن الفعل يتقدمھا أن يجوز وال. آتيناھم آتينا كم تقديره ، مضمر بفعل:  وقيل. آلتيناھم ثان مفعول ألنھا ، نصب

 في تكون أن ويجوز ، آلتيناھم ثان مفعول الثاني وعلى ، األول التقدير على التمييز على نصب موضع في" آية من. "المالك

 ألنھا اسم وھي يعرب ولم ، آتيناھموه كم:  تقديره ، كم على عائد فيه ويصير ، آتيناھم في والخبر ، باالبتداء رفع موضع

 ، اآلية ھذه في كما بمن تأتي أن االختيار كان االسم وبين كم بين فرقت وإذا ، فھاماالست معنى فيه وقع لما الحروف بمنزلة

 :  الشاعر قال كما الخبر في الخفض ويجوز ، والخبر االستفھام في نصبت حذفتھا فإن
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 وضعه قد بخله وكريم...  العال نال مقرف بجود كم

 اآليات يعني:  وغيرھما والحسن مجاھد قال. عليه دالة به معرفة آية من السالم عليه محمد أمر في جاءھم كم باآلية والمراد

 على بسؤالھم نبيه تعالى هللا وأمر. ذلك وغير واليد والعصا الغمام من والظلل البحر فلق من السالم عليه موسى بھا جاء التي

  .والتوبيخ لھم التقريع جھة

لْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله  بدلوا لكونھم ، إسرائيل بني إليه المشار كان وإن ، العامة لجميع عام لفظ} َجاَءْتهُ  َما ْعدِ بَ  ِمنْ  هللاَِّ  ِنْعَمةَ  ُيَبدِّ

 النعمة:  الطبري وقال. تعالى هللا نعمة مبدل كل على منسحب فاللفظ ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمر وجحدوا كتبھم في ما

 نعمة فيھم وسلم عليه هللا صلى محمد بعث فإن ، قريش كفار أيضا اللفظ في ويدخل. األول من قريب وھذا ، اإلسالم ھنا

 .كفرا عليھا والشكر قبولھا فبدلوا عليھم،

 عقبة ومنه ، عقبه آثار في له بالمجازاة يمشي المعاقب كأن ، العقب من مأخوذ والعقاب. الوعيد يتضمن خبر{:  تعالى قوله

 .بذنبه عاقبه وقد ، الذنب بعقب يكونان والعقوبة فالعقاب. القدر وعقبة الراكب

ْنَيا اْلَحَياةُ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  ُزيِّنَ { 212:  اآلية َقْوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ  الدُّ ُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َفْوَقُھمْ  اتَّ  َمنْ  َيْرُزقُ  َوهللاَّ
 }ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  َيَشاءُ 

ْنَيا اْلَحَياةُ  َكَفُروا ينَ لِلَّذِ  ُزيِّنَ {:  تعالى قوله  على قيس بن وحميد مجاھد وقرأ. قريش رؤساء والمراد. فاعله يسم لم ما على} الدُّ

 وجاز ، العالمة بإظھار" زينت: " عبلة أبي ابن وقرأ. ذكر للفاعل يتقدم لم ألنه ، شاذة قراءة وھي:  النحاس قال. الفاعل بناء

. وإغوائه بوسوسته الشيطان أيضا ويزينھا ، الكفر وخالق ومخترعھا خالقھا ھو مزينوال ، حقيقي غير التأنيث لكون ذلك

 على ما هللا جعل وقد. بسببھا اآلخرة عن وإعراضھم الدنيا على وإقبالھم ، جملة التزيين لقبولھم بالذكر كفروا الذين وخص

 ألنھم تملكتھم والكفار ، الزينة تفتنھم لم الشرع سنن على ھم الذين فالمؤمنون ، عمال أحسن أيھم الخلق ليبلو لھا زينة األرض

 زينت بما نفرح أن إال نستطيع ال إنا اللھم:  بالمال عليه قدم حين عنه هللا رضي الصديق بكر أبو قال وقد. غيرھا يعتقدون ال

 .لنا

 ، بھا ويغتبطون الدنيا من حالھم يعظمون واكان فإنھم ، قريش كفار إلى إشارة} آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ {:  تعالى قوله

 وصھيب كبالل ، وإقاللھم لفقرھم:  وقيل. اآلخرة طلبھم في:  جريج ابن قال. وسلم عليه هللا صلى محمد أتباع من ويسخرون

قَ  َوالَِّذينَ { :  بقوله فعلھم لقبيح منزلتھم خفض على سبحانه فنبه ، عنھم هللا رضي ، وغيرھم مسعود وابن  َيْومَ  َفْوَقُھمْ  ْوااتَّ

 هللا شھره يده ذات وقلة لفقره حقره أو مؤمنة أو مؤمنا استذل من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن علي وروى. } اْلقَِياَمةِ 

 خرجي حتى القيامة يوم نار من تل على تعالى هللا أقامه فيه ليس ما فيه قال أو مؤمنة أو مؤمنا بھت ومن فضحه ثم القيامة يوم

 مؤمنة أو تائب مؤمن من هللا إلى أحب شيء وليس مقرب ملك من عليه وأكرم هللا عند أعظم المؤمن عظم وإن فيه قال مما

َقْوا َوالَِّذينَ { معنى:  قيل ثم". وولده أھله الرجل يعرف كما السماء في يعرف المؤمن الرجل وإن تائبة  أي} اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َفْوَقُھمْ  اتَّ

 في والنار ، السماء في الجنة إن حيث من ، المكان بالفوق يراد أن ويحتمل. النار في والكفار الجنة في ألنھم ، رجةالد في

 مما أكثر الحظ فيه فلنا معاد كان وإن:  يقولون فإنھم ، الكفار زعم يتضمنه ما على التفضيل يكون أن ويحتمل. السافلين أسفل
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 لن:  لي فقال ، أتقاضاه فأتيته دين وائل بن العاص على لي كان:  خباب قال ، وائل بن العاص مع خباب حديث ومنه ، لكم

 من لمبعوث وإني:  قال. تبعث ثم تموت حتى به أكفر لن إني:  له فقلت قال. وسلم عليه هللا صلى بمحمد تكفر حتى أقضيك

 منه سخرت:  ويقال. تعالى هللا شاء إن هبتمام وسيأتي. الحديث ، وولد مال إلى رجعت إذا أقضيك فسوف!  ؟ الموت بعد

 والسخري السخرية واالسم. األخفش حكاه ، يقال ذلك كل ، وبه منه وھزئت ، به وضحكت منه وضحكت ، به وسخرت

ً  َبْعُضُھمْ  لَِيتَِّخذَ {:  تعالى قوله بھما وقرئ ، والسخري ً  َبْعضا َخْذُتُموُھمْ { :  وقوله] 32:  الزخرف[} ُسْخِرّيا ً  َفاتَّ } ِسْخِرّيا

 ، العمل في يتسخر سخرة وفالن. الناس من يسخر - الخاء بفتح - وسخرة ، منه يسخر. سخرة ورجل]. 110:  المؤمنون[

 .أجرة بال عمال كلفه تسخيرا وسخره ، سخرة خادمه:  يقال

ُ { :  تعالى قوله  ھؤالء إلى إشارة ھو:  وقيل. اآلخرة في تبعة غير من يعني:  الضحاك قال} ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  َوهللاَّ

 ال دائم ھو حيث من حساب بغير رزقھم وجعل. عليھم النعمة عظيم على تنبيه فاآلية ، المنزلة علو يرزقھم أي ، المستضعفين

 ، بعد ينفق ال قدرته جلت ھو إذ ، يصرف كيف تعالى هللا لرزق صفة} حساب بغير{:  قوله إن:  وقيل. ينعد ال فھو ، يتناھى

ً  َعَطاءً  َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً {:  تعالى هللا قال ، العبد قدمه عمل على كان ما بحساب والذي ، حساب بغير كله ففضله :  النبأ[} ِحَسابا

} بُ َيْحَتسِ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ { :  قال كما ، المرزوقين من احتساب بغير المعنى يكون أن ويحتمل. أعلم وهللا]. 36

 ].3:الطالق[

ةً  النَّاسُ  َكانَ { 213:  اآلية ُ  َفَبَعثَ  َواِحَدةً  أُمَّ بِيِّينَ  هللاَّ ِرينَ  النَّ  فِيَما النَّاسِ  َبْينَ  لَِيْحُكمَ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزلَ  َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِّ
َناتُ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ُتوهُ أُو الَِّذينَ  إاِلَّ  فِيهِ  اْخَتلَفَ  َوَما فِيهِ  اْخَتلَفُوا ً  اْلَبيِّ ُ  َفَھَدى َبْيَنُھمْ  َبْغيا  ِمنَ  فِيهِ  اْخَتلَفُوا لَِما آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ

ُ  بِإِْذنِهِ  اْلَحقِّ   }ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي َوهللاَّ

 بينه وكان ، ذلك من أكثر:  وقيل. سنة وثمانمائة سنة آالف خمسة سلمو عليه هللا صلى محمدا بعث أن إلى السالم عليه آدم

 ، بالدين متمسكين ، واحدة ملة أھل زمانه في الناس وكان ، سنة وستين تسعمائة آدم وعاش. سنة ومائتا سنة ألف نوح وبين

 على نوح بعد إدريس ألن ، نظر فيه وھذا. فاختلفوا السالم عليه إدريس رفع أن إلى ذلك على وداموا ، المالئكة تصافحھم

 ابن وقال. اختلفوا نوح وفاة بعد ثم مسلمين وكانوا ، السفينة في ومن نوح المراد:  الواقدي الكلبي منھم قوم وقال. الصحيح

 ليهع إبراھيم عھد على الناس كان:  أيضا وعنه". هللا بعثه حين نوح مدة في يريد ، الكفر على واحدة أمة كانوا: " أيضا عباس

 ھذه على" كان" فـ. النبيين من وغيره إبراھيم تعالى هللا فبعث ، جاھلية في إبراھيم وولد ، كفار كلھم ، واحدة أمة السالم

 ھذا على ودل ، فبعث فاختلفوا الكالم في قدر مؤمنين اآلية في الناس قدر من وكل. المنقضي المضي من بابھا على األقوال

 أطاع من مبشرين ، النبيين هللا فبعث فاختلفوا الحق دين على الناس كان أي} أُوُتوهُ  الَِّذينَ  إاِلَّ  يهِ فِ  اْخَتلَفَ  َوَما{:  الحذف

 عن اإلخبار والمراد ، للثبوت" كان" تكون أن ويحتمل. إليھم النبيين بعثة كانت كفارا قدرھم من وكل. عصى من ومنذرين

 بالرسل وتفضله ، عليھم هللا من لوال ، بالحقائق وجھلھم ، الشرائع عن وھمخل في واحدة أمة أنھم كله الجنس ھم الذين الناس

ُ  َوَكانَ {:  قوله معنى معناه بل ، فقط بالمضي التأويل ھذا على" كان" يختص فال. إليھم ً  َغفُوراً  هللاَّ  ، 96:  النساء[} َرِحيما

 أي ، أمة:  للواحد ويقال ، واحد مقصدھم" أمة" ىفمعن ، قصدته أي ، كذا أممت:  قولھم من مأخوذة" أمة"و]. 152 ، 100

 وكذلك". وحده أمة القيامة يوم يحشر: " ساعدة بن قس في وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ، الناس مقصد غير مقصده
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 يقصدون اسالن ألن ، النعمة" : بالكسر" واألمة. البدن سائر مقصد كأنھا ، القامة واألمة. نفيل بن عمرو بن زيد في قال

 ابن وقرأ" واحدة أمة البشر كان: " كعب بن أبي وقرأ. النحاس عن ، يفعل ما قصد يقصدون الناس ألن ، إمام:  وقيل. قصدھا

 ".فاختلفوا واحدة أمة الناس كان" مسعود

ُ  َفَبَعثَ {:  تعالى قوله ِبيِّينَ  هللاَّ  في والمذكورون ، عشر وثالثة مائةثالث منھم والرسل ، ألفا وعشرون وأربعة مائة وجملتھم} النَّ

. البستي حاتم وأبو اآلجري أخرجه ، ذر أبي حديث في جاء ما على ، آدم الرسل وأول ، عشر ثمانية العلم باالسم القرآن

 إن" األعراف" في ھذا بيان وسيأتي ، إدريس:  وقيل. الرسل أول أنت:  له يقولون الناس فإن ، الشفاعة لحديث ، نوح: وقيل

 .تعالى هللا شاء

 األلف:  الطبري وقال. الكتب بمعنى جنس اسم} اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزلَ {. الحال على نصب} َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ {:  تعالى قوله

 ألن أي ، أن بإضمار نصب وھو ، الجمھور قول في الكتاب إلى مسند" ليحكم"و. التوراة والمراد ، للعھد الكتاب في والالم

 بالكتاب حكم وإذا ، بكتابه نبي كل ليحكم أي:  وقيل]. 29:  الجاثية[} ِباْلَحقِّ  َعلَْيُكمْ  َيْنِطقُ  ِكَتاُبَنا َھَذا{ مثل مجاز وھو حكمي

 ذكر تقدم قد ألنه ، شاذة قراءة وھي ، فاعله يسم لم ما على" الناس بين ليحكم" الجحدري عاصم وقراءة. الكتاب حكم فكأنما

 أن يحتمل الثانية" فيه" في والضمير" فيما: " قوله من" ما" على عائد" فيه" في والضمير ، هللا ليحكم المعنى:  لوقي. الكتاب

:  وقيل. أعطوه بمعنى} أتوه{ و. بفعلھم رفع" الذين" موضع. أوتوه الذين إال الكتاب في اختلف وما أي ، الكتاب على يعود

 أعطوا الذين إال السالم عليه النبي في اختلف وما أي. الزجاج قاله ، وسلم عليه هللا صلى محمد وھو ، عليه المنزل على يعود

 ، فعلھم في السفه على تنبيه ھذا وفي. معناه تقدم وقد ، للبغي إال يختلفوا لم أي ، له المفعول على نصب} بينھم بغيا{. علمه

 وقالت. قبلھم كان من فيه اختلف ما لھم بين بأن الحق إلى محمد أمة هللا فھدى أي ، أرشد معناه" ھدى"و. واقعوه الذي والقبح

 هللا إن:  طائفة وقالت. بجميعھا للتصديق محمد أمة تعالى هللا فھدى ، بعض كتاب بعضھم كذب األمم أن اآلية معنى:  طائفة

 بن وزيد زيد ابن وقال. نيانصرا أو يھوديا كان إبراھيم إن:  قولھم من ، الكتابين أھل فيه اختلف فيما للحق المؤمنين ھدى

 وسلم عليه هللا صلى النبي فإن الجمعة يوم ومن ، المشرق إلى والنصارى ، المقدس بيت إلى اليھود فإن ، قبلتھم من:  أسلم

 .فيه اختلفوا ما جميع ومن ، صيامھم ومن" غد بعد وللنصارى غد فلليھود له هللا فھدانا فيه اختلفوا الذي اليوم ھذا: " قال

 وقال.  عبدا جعلوه بأن المؤمنين هللا فھدى ، ربا النصارى وجعلته ، لفرية اليھود فجعلته عيسى في واختلفوا:  زيد ابن الوق

 ودعاه:  عطية ابن قال. فيه اختلفوا لما للحق آمنوا الذين هللا فھدى وتقديره:  قال -  الطبري واختاره -  المقلوب من ھو:  الفراء

 في الحق غير وعساه ، فيه اختلفوا ما لبعض المؤمنين هللا فھدى الحق في اختلفوا أنھم اللفظ يحتمل أن فخو التقدير ھذا إلى

 وسوء عجز ذلك إلى تدفع ضرورة دون هللا كتاب لفظ على القلب وادعاء ، الفراء عن حكايته في الطبري ھذا إلى نحا ، نفسه

" فيه: " قوله في المعنى وتم الحق أصابوا أنھم يقتضي" فھدى: " قوله ألن ، ووصفه وجھه على يتخرج الكالم أن وذلك ، نظر

 العناية إذ ، اھتماما الحق لفظ على االختالف لفظ وقدم:  المھدوي قال ، فيه الخالف وقع ما جنس" الحق من: " بقوله وتبين

 أي" الحق من عنه اختلفوا لما" مسعود بن عبدهللا قراءة وفي. بقوي عندي ھذا وليس:  عطية ابن قال. االختالف بذكر ھي إنما

 أمرت فقد الشيء في أذنت وإذا ، بأمره والمعنى ، غلط وھذا:  النحاس قال. بعلمه معناه:  الزجاج قال" بإذنه" و. اإلسالم عن
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ُ {:  قوله وفي. يستعملوه أن يجب بما أمرھم بأن آمنوا الذين هللا فھدى أي ، به  على رد} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي َوهللاَّ

 .نفسه بھداية يستبد العبد إن:  قولھم في المعتزلة

ا اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ { 214:  اآلية ْتُھمُ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  َمَثلُ  َيأْتُِكمْ  َولَمَّ اءُ  اْلَبأَْساءُ  َمسَّ رَّ  َيقُولَ  ىَحتَّ  َوُزْلِزلُوا َوالضَّ
ُسولُ  ِ  َنْصرُ  َمَتى َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  الرَّ ِ  َنْصرَ  إِنَّ  أاَل هللاَّ  }َقِريبٌ  هللاَّ

 في اآلية ھذه نزلت:  المفسرين وأكثر والسدي قتادة قال. ظننتم معناه" حسبتم" } اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ {:  تعالى قوله

 كما وكان ، الشدائد وأنواع ، العيش وسوء ، والبرد والحر ، والشدة الجھد من أصابھم ما المسلمين أصاب حين الخندق غزوة

 أَمْ { – عمران آل في - نظيرھا ، أحد حرب في نزلت:  وقيل]. 10:  األحزاب[} اْلَحَناِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوَبلََغتِ {:  تعالى هللا قال

اوَ  اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  ُ  َيْعلَمِ  لَمَّ  حين للمھاجرين تسلية اآلية نزلت:  فرقة وقالت]. 142:  عمران آل[} ِمْنُكمْ  َجاَھُدوا الَِّذينَ  هللاَّ

 عليه هللا صلى هللا لرسول العداوة اليھود وأظھرت ، ورسوله هللا رضا وآثروا ، المشركين بأيدي وأموالھم ديارھم تركوا

 وحكى ، بل بمعنى ، منقطعة ھنا" أم" و". حسبتم أم" لقلوبھم تطييبا تعالى هللا فأنزل ، نفاقال األغنياء من قوم وأسر وسلم،

 مسد تسد" تدخلوا أن: " النحاة فقال ، مفعولين تطلب" حسبتم" و ، بھا ليبتدأ االستفھام ألف بمثابة تجيء قد أنھا اللغويين بعض

 ولم أي ، شبه معناه" مثل"و. لم بمعنى" لما" و. واقعا الجنة ولكمدخ أحسبتم:  محذوف الثاني المفعول:  وقيل. المفعولين

 ويجوز ، صفة بمعنى يكون" مثل" أن شميل بن النضر وحكى. صبروا كما فتصبروا قبلكم كان من به امتحن ما بمثل تمتحنوا

 والطائف مكة بين فيما وجد:  وھب قال. البالء من أي ، قبلكم من الذين أصاب الذي مثل يصبكم ولما:  المعنى يكون أن

ا َيقُولُوا أَنْ  ُيْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ  آلم{ اآلية ھذه ونظير ، والقمل الجوع موتھم سبب كان ، موتى نبيا سبعون  ال َوُھمْ  آَمنَّ

 إن أال: "  فقال بالنصر ذلك على ووعدھم ، الصبر إلى تعالى فاستدعاھم ، يأتي ما على] 3 -  2 -  1:  العنكبوت[} ُيْفَتُنونَ 

 -  وزلزاال زلزلة األرض هللا زلزل:  يقال ، األحوال وفي األشخاص في تكون ، التحريك شدة:  والزلزلة". قريب هللا نصر

. الشدائد:  والزالزل. االسم - بالفتح - والزلزال. وحركوا خوفوا" زلزلوا" فمعنى ، واضطربت تحركت إذا فتزلزلت -  بالكسر

 أن سيبويه ومذھب. مكانه من ز كررت فمعناه زلزلته:  قلت فإذا ، مكانه عن الشيء زل من الزلزلة لأص:  الزجاج وقال

 بعدھا فيما النصب أن" حتى" في سيبويه ومذھب. بالنصب والباقون ، بالرفع"  يقول حتى"  نافع وقرأ. كدحرج رباعي زلزل

 أي ، مضيا قد جميعا والدخول السير أن على - بالنصب -  ةالمدين أدخل حتى سرت:  تقول ، جھتين من والرفع جھتين من

 أدخلھا، حتى سرت اآلية غير في النصب في اآلخر والوجه. بالنصب قرأ من قراءة وعليه ، غاية وھذه ، أدخلھا أن إلى سرت

 وال. فدخلت سرت كنت أي ، جميعا مضيا وقد ، فأدخلھا سرت أي ، أدخلھا حتى سرت الرفع في والوجھان. أدخلھا كي أي

 :  الفرزدق قال كما ، جملة بعدھا ألن ، أن بإضمار ھھنا حتى تعمل

 تسبني كليب حتى عجبا فيا

 القول ألن ، حاله ھذه حتى أي ، يقول الرسول حتى وزلزلوا أي ، معنى وأصح أبين بالرفع القراءة ھذا فعلى:  النحاس قال

 وھو ، مقاتل قول في شعيا ھنا والرسول. المعنى ھذا فيه ليس الغاية على والنصب ، منھا منقطع غير الزلزلة عن كان إنما

:  قال الضحاك عن وروي.  ؟ هللا نصر متى:  قال حتى ذلك في وأجھد أمته إلى بعث رسول كل في ھذا:  الكلبي وقال. اليسع
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 على ، أدخلھا حتى سرت اآلية غير في اآلخر والوجه. أعلم وهللا ، اآلية نزول يدل وعليه ، وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني

 حتى سرت ومثله ، يرجى ال اآلن ھو أي ، يرجونه ال حتى مرض:  سيبويه وحكى. اآلن والدخول مضى قد السير يكون أن

 وشبل إسحاق أبي وابن جعفر وأبو الحسن قرأ وبالنصب. وشيبة محيصن وابن واألعرج مجاھد قرأ وبالرفع. أمنع ال أدخلھا

 وفي. حتى بدل بالواو" الرسول ويقول وزلزلوا: " األعمش وقرأ. عليه القراء جماعة ألن ، االختيار وھو:  مكي قال. وغيرھم

 والمؤمنين، الرسول قول من اآلية آخر إلى الكالم أن على المتأولين وأكثر". ويقول زلزلوا ثم وزلزلوا: " مسعود ابن مصحف

 طلب على الرسول قول من ذلك ويكون. } َقِريبٌ  هللاَِّ  َنْصرَ  إِنَّ  أاَل{:  تعالى هللا فقال ، النصر استبطؤوا حتى بھم الجھد بلغ أي

 يقول حتى:  والتقدير ، وتأخير تقديم الكالم في:  طائفة وقالت. جنس اسم والرسول. وارتياب شك على ال النصر استعجال

 المؤمنين قول قدم ثم ، لمكانته الرتبة في الرسول فقدم ، قريب هللا نصر إن أال:  الرسول فيقول ، هللا نصر متى آمنوا الذين

 هللا نصر إن أال" يكون أن ويحتمل. متعذر غير وجھه على الكالم وحمل ، تحكم وھذا:  عطية ابن قال. الزمان في المتقدم ألنه

 .القول ذكر تمام بعد مؤتنفا تعالى هللا من إخبارا" قريب

ِ  َنْصرُ  َمَتى{:  تعالى قوله " و. هللا نصر يقع متى أي ، بفعل رفع العباس أبي قول وعلى ، سيبويه قول على باالبتداء رفع} هللاَّ

 وال تجمعه وال العرب تثنيه ال" قريب"و. قريبا مكانا أي" قريبا" القرآن غير في ويجوز:  النحاس قال".  إن" خبر" قريب

ِ  َرْحَمتَ  إِنَّ {:  وجل عز هللا قال ، المعنى ھذا في تؤنثه  :  الشاعر وقال]. 56:  األعراف[} اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َقِريبٌ  هللاَّ

 ھاشم أم وال أمسى إن الويل له

 يشكرا بنة بسباسة وال قريب... 

 .وقرباء وأقرباء قريبون:  فقلت ، وجمعت ثنيت لي قريب فالن:  قلت فإن

بِيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى َواألَْقَربِينَ  َفلِْلَوالَِدْينِ  َخْيرٍ  ِمنْ  مْ أَْنَفْقتُ  َما قُلْ  ُيْنفِقُونَ  َماَذا َيْسأَلوَنكَ { 215:  اآلية  َتْفَعلُوا َوَما السَّ
َ  َفإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ   }َعلِيمٌ  بِهِ  هللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

 ونزلت. يسلونك:  فقلت الھمزة وحذفت حھاففت السين على حركتھا ألقيت الھمزة خففت إن} َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله - :  االولى

 ؟ أنفق من وعلى ، أتصدق فبماذا ، كثير مالي إن ، هللا رسول يا:  فقال كبيرا شيخا وكان ، الجموح بن عمرو في اآلية

 .} ُيْنفِقُونَ  َماَذا َيْسأَلوَنكَ {: فنزلت

 لطول الھاء وحذفت ، الذي بمعنى وھو ، الخبر" ذا"و ، بتداءباال رفع موضع في" ما"} ُيْنفِقُونَ  َماَذا{:  تعالى قوله -:  الثانية

 يحتاج وال واحد شيء بمنزلة" ما" مع" ذا"و" ينفقون" بـ نصب موضع في" ما" كانت شئت وإن ، ينفقونه الذي ما أي ، االسم

 :الشاعر قول في جاء ما إال ، نصب موضع في فھي مركبا اسما كانت ومتى ، ضمير إلى

 عاشق لك إنني يقولوا أن سوى...  يتحدثوا أن واشونال عسى وماذا
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 ".ذا" لـ صلة ال إذ ، مركب وھو رفع موضع في" ماذا" فـ ، فيه تعمل ال" عسى" فإن

. إنفاقه لزم ما يضعون وأين ، فيھا ينفقون التي الوجوه ھي ما يسألونك والمعنى ، المؤمنون ھم السائلين إن:  قيل:  - الثالثة

 في السدي على المھدوي ووھم:  عطية ابن قال. المفروضة الزكاة نسختھا ثم الزكاة فرض قبل اآلية ھذه لتنز:  السدي قال

 والزكاة ، ندب ھي:  وغيره جريج ابن وقال. الوالدان منھا نسخ ثم المفروضة الزكاة في اآلية إن:  قال أنه إليه فنسب ، ھذا

 على ينفق أن الغني الرجل على فواجب ، التطوع صدقة لمصارف مبينة وھي ، فيھا نسخ ال ھذا فعلى ، اإلنفاق ھذا غير

 ، أباه يزوج أن عليه ليس ، مالك قال. ذلك وغير وكسوة طعام من ، حاله من حالھما قدر في يصلحھما ما المحتاجين أبويه

 التزويج عن يستغني رآه ألنه أباه يزوج أن عليه ليس:  مالك قال وإنما ، أجنبية أو أمه كانت ، أبيه امرأة على ينفق أن وعليه

 من بالعبادات يتعلق ما فأما. عليھما ينفق أن عليه يوجب لم ذلك ولوال ، يزوجه أن لوجب ماسة حاجة احتاج ولو ، غالبا

 .واإلسالم بالنفقة مستحقة ألنھا ، الفطر صدقة عنه يخرج أن وعليه ، يغزو أو به يحج ما يعطيه أن عليه فليس األموال

 ،} َفلِْلَوالَِدْينِ { والجواب شرط وھو" تنفقوا وما"  وكذا" أنفقتم"  بـ نصب موضع في" ما"} أَْنَفْقُتمْ  َما{:  تعالى قوله:  - بعةالرا

 ھذه ونظير. السبيل وابن والمسكين اليتيم في القول مضى وقد" عليم به هللا فإن" وجوابه ، شرط} َخْيرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما{ وكذا

 ذكر على بالياء" يفعلوا" طالب أبي بن علي وقرأ]. 38:  الروم[} السبيل وابن والمسكين حقه القربى ذا فآت{ تعالى قوله اآلية

 .بالمجازاة الوعد تتضمن وھي ، الخبر اآلية وظاھر ، الغائب

ً شَ  َتْكَرُھوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  ُكْرهٌ  َوُھوَ  اْلقَِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ { 216:  اآلية ً  ُتِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  َخْيرٌ  َوُھوَ  ْيئا  لَُكمْ  َشرٌّ  َوُھوَ  َشْيئا
 ُ  }َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 :  الشاعر وقال ،" القتل عليكم كتب" قوم وقرأ. مثله تقدم وقد ، فرض معناه} كتب{:  تعالى قوله -:  األولى

 الذيول جر الغانيات وعلى...  علينا لقتالوا القتل كتب

 ، الكفار من األعداء قتال بالقتال والمراد. الجنة إلى وصلة وجعل به امتحنوا مما ھذا أن سبحانه بين ، الجھاد فرض ھو ھذا

 في له أذن ھاجر مافل ، بمكة إقامته مدة القتال في وسلم عليه هللا صلى للنبي يؤذن ولم ، األحوال بقرائن لھم معلوما كان وھذا

ُھمْ  ُيَقاَتلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ {:  تعالى فقال المشركين من يقاتله من قتال . عامة المشركين قتال في له أذن ثم] 39:  الحج[} ُظلُِموا ِبأَنَّ

 وسلم عليه هللا لىص النبي مع القتال فكان ، خاصة وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب:  فقيل ، اآلية بھذه المراد من واختلفوا

 الغزو أواجب:  لعطاء قلت:  جريج ابن قال. واألوزاعي عطاء قال ، الكفاية على صار الشرع استقر فلما ، عليھم عين فرض

 دون الكفاية على كان إنما فرضه أول:  األمة من الجمھور وقال. أولئك على كتب إنما ، ال:  فقال ؟ اآلية ھذه في الناس على

 إن:  المسيب بن سعيد وقال. طاعته لوجوب النفير عليھم تعين استنفرھم إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي نأ غير ، تعيين

 كل على الجھاد أن اإلجماع عليه استمر والذي:  عطية ابن قال. الماوردي حكاه ، أبدا عينه في مسلم كل على فرض الجھاد

 بساحة العدو ينزل أن إال ، الباقين عن سقط المسلمين من قام من به امق فإذا ، كفاية فرض وسلم عليه هللا صلى محمد أمة
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 أنه الثوري عن وغيره المھدوي وذكر. تعالى هللا شاء إن" براءة" سورة في مبينا ھذا وسيأتي ، عين فرض حينئذ فھو اإلسالم

 .تطوع ذلك:  له فقيل ، بالجھاد قيم وقد سائل سؤال على ھي إنما عندي العبارة وھذه:  عطية ابن قال. تطوع الجھاد:  قال

 - بالفتح - والكره المشقة ، الكره:  عرفة ابن قال. الطباع في كره وھو ، وخبر ابتداء} لَُكمْ  ُكْرهٌ  َوُھوَ {:  تعالى قوله - :  الثانية

 وكراھة وكرھا كرھا ءالشي كرھت:  يقال ، لغتين فيكونان الفتح معنى في الضم ويجوز  ، االختيار ھو ھذا ، عليه أكرھت ما

 بالجسد والتعرض ، واألھل الوطن ومفارقة المال إخراج فيه ألن كرھا الجھاد كان وإنما. إكراھا عليه وأكرھته ، وكراھية

 في عكرمة وقال. تعالى هللا فرض كرھوا أنھم ال ، لذلك كراھيتھم فكانت ، النفس وذھاب األطراف وقطع والجراح للشجاج

 في ھان الثواب عرف إذا لكن ، مشقة يتضمن األمر امتثال ألن وھذا ، وأطعنا سمعنا:  وقالوا أحبوه ثم كرھوه إنھم:  اآلية ھذه

 .المشقات مقاساة جنبه

 ودوام العافية ابتغاء وحجامة وفصد ، ضرس وقلع عضو كقطع منه ويخاف اإلنسان يؤلم ما إزالة الدنيا في ومثاله:  قلت

 .صدق مقعد في والكرامة الخلد دار في الدائمة حياةال من أفضل نعيم وال ، الصحة

ً  َتْكَرُھوا أَنْ  َوَعَسى{:  تعالى قوله  في واجبة هللا من" عسى"و. واجبة ھي:  وقيل. األصم قاله ، قد بمعنى" : عسى: " قيل} َشْيئا

 ، إيجاب هللا من" عسى: " يدةعب أبو وقال]. 5:  التحريم[} يبدله أن طلقكن إن ربه عسى{:  تعالى قوله إال القرآن جميع

 مات ومن ، وتؤجرون وتغنمون وتظفرون تغلبون أنكم في لكم خير وھو المشقة من الجھاد في ما تكرھوا أن عسى والمعنى

 .أمركم ويذھب وتذلون تغلبون أنكم في لكم شر وھو القتال وترك الدعة تحبوا أن وعسى ، شھيدا مات

 فاستولى ، الفرار من وأكثروا القتال عن وجبنوا الجھاد تركوا ، األندلس بالد في اتفق ماك ، عليه غبار ال صحيح وھذا:  قلت

 وقال! وكسبته أيدينا قدمت بما ذلك! راجعون إليه وإنا  فإنا ، واسترق وسبى وقتل وأسر!  ؟ بالد وأي ، البالد على العدو

 أبو وأنشد ، عطبك فيه تحبه أم ولرب ، نجاتك فيه تكرھه مرأ فلرب ، الواقعة الملمات تكرھوا ال:  اآلية معنى في الحسن

 :  الضرير سعيد

 ترتضيه أمرا جر...  تتقيه أمر رب

 ... منه المحبوب خفي

 فيه المكروه وبدا
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ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَصدٌّ  َكبِيرٌ  فِيهِ  قَِتالٌ  قُلْ  فِيهِ  قَِتالٍ  اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { 217:  اآلية  َوإِْخَراجُ  اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  أَْكَبرُ  ِمْنهُ  أَْھلِهِ  وُكمْ  َحتَّى ُيَقاتِلُوَنُكمْ  َيَزالُونَ  َوال اْلَقْتلِ  ِمنَ  أَْكَبرُ  َواْلفِْتَنةُ  هللاَّ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َيْرَتِددْ  َوَمنْ  اْسَتَطاُعوا إِنِ  ِدينُِكمْ  َعنْ  َيُردُّ
ْنَيا فِي أَْعَمالُُھمْ  َحبَِطتْ  َفأُولَئِكَ  َكافِرٌ  َوُھوَ  َفَيُمتْ  ِدينِهِ  ارِ  أَْصَحابُ  َوأُولَئِكَ  َواآلِخَرةِ  الدُّ  }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّ

ِ  َسبِيلِ  فِي َوَجاَھُدوا َھاَجُروا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { 218 اآلية ِ  َرْحَمتَ  َيْرُجونَ  أُولَئِكَ  هللاَّ ُ  هللاَّ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن فضيل بن ومحمد عبدالحميد بن جرير وروى. فيه القول تقدم} َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله

 كلھن مسألة رةعش ثالث عن إال سألوه ما ، وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من خيرا قوما رأيت ما: " قال عباس ابن عن

 عما إال يسألونك كانوا ما ،" اليتامى عن يسألونك" ،" الحرام الشھر عن يسألونك" ،" المحيض عن يسألونك: " القرآن في

 أن عبدهللا بن جندب عن اليسار أبو وروى. ثالث إال مسألة عشرة الثالث من الحديث في ليس:  عبدالبر ابن قال". ينفعھم

 صبابة بكى لينطلق ذھب فلما ، الحارث بن عبيدة أو الحارث بن عبيدة أبا عليھم وبعث رھطا بعث لموس عليه هللا صلى النبي

 ، وكذا كذا مكان يبلغ حتى الكتاب يقرأ أال وأمره كتابا له وكتب ، جحش بن عبدهللا فبعث ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى

:  قال ، ولرسوله  وطاعة سمعا:  وقال فاسترجع الكتاب قرأ مكانال بلغ فلما ، المسير على أصحابك تكرھن وال:  وقال

 في قتلتم:  المشركون فقال ، رجب من اليوم ذلك أن يدروا ولم ، فقتلوه الحضرمي ابن فلقوا ، بقيتھم ومضى رجالن فرجع

 لقيا كالب بني من رجلين أن نزولھا سبب أن ىورو. اآلية} اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى هللا فأنزل ، الحرام الشھر

 فقالت ، فقتلھما رجب من يوم أول في وذلك وسلم عليه هللا صلى النبي عند كانا أنھما يعلم ال وھو الضمري أمية بن عمرو

 صلى لنبيا وأن ، وأشھر أكثر جحش بن عبدهللا قصة في نزولھا بأن والقول. اآلية فنزلت ، الحرام الشھر في قتلھما:  قريش

 في - عمر أبو قال. رجب في وقيل ، بشھرين بدر قبل اآلخرة جمادى في ، ثمانية وقيل ، رھط تسعة مع بعثه وسلم عليه هللا

 - األولى ببدر الخرجة تلك وتعرف - جابر بن كرز طلب من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجع ولما:  - له الدرر كتاب

 من رجال ثمانية ومعه األسدي رئاب بن جحش بن عبدهللا رجب في وبعث ، ورجب خرةاآل جمادى بقية بالمدينة أقام

 أبي بن وسعد ، الفھري بيضاء بن وسھيل ، غزوان بن وعتبة ، محصن بن وعكاشة ، عتبة بن حذيفة أبو وھم ، المھاجرين

 ينظر أال وأمره ، كتابا جحش بن لعبدهللا وكتب. الليثي بكير بن وخالد ، التميمي عبدهللا بن وواقد ، ربيعة بن وعامر ، وقاص

 جحش بن عبدهللا ففعل ، أميرھم وكان ، أصحابه من أحدا يستكره وال به أمره لما فيمضي فيه ينظر ثم يومين يسير حتى فيه

 بھا رصدفت والطائف مكة بين نخلة تنزل حتى فامض ھذا كتابي في نظرت إذا: " فيه وجد وقرأه الكتاب فتح فلما ، به أمره ما

 ، منھم أحدا يستكره ال وبأنه ، بذلك أصحابه أخبر ثم ، وطاعة سمعا:  قال الكتاب قرأ فلما". أخبارھم من لنا وتعلم ، قريشا

. فليرجع الموت كره ومن ، فلينھض الشھادة أحب فمن ، وحده مضى أحد يطعه لم إن وأنه ، أطاعه بمن لوجھه ناھض وأنه

 فسلك ، معه ونھضوا ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول مطيع سامع وھو إال أحد منا وما ، فيه غبتر فيما نرغب كلنا:  فقالوا

 مع جحش بن عبدهللا ونفذ ، طلبه في فتخلفا يعتقبانه كانا جمل غزوان بن وعتبة وقاص أبي بن لسعد وشرد ، الحجاز على

 الحضرمي واسم - الحضرمي بن عمرو فيھا وتجارة زبيبا تحمل لقريش عير بھم فمرت ، بنخلة نزل حتى لوجھه سائرھم

 بن عبدهللا بن نوفل وأخوه ، المغيرة بن عبدهللا بن وعثمان - حضرموت من بطن والصدف ، الصدف من عباد بن عبدهللا

 رالشھ رجب من يوم آخر في نحن:  وقالوا المسلمون فتشاور ، المغيرة بني مولى كيسان بن والحكم ، المخزوميان المغيرة
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 بن واقد فرمى ، لقائھم على اتفقوا ثم ، الحرم دخلوا الليلة تركناھم وإن:  الحرام الشھر حرمة ھتكنا قاتلناھم نحن فإن ، الحرام

 قدموا ثم ، عبدهللا بن نوفل وأفلت ، كيسان بن والحكم عبدهللا بن عثمان وأسروا ، فقتله الحضرمي بن عمرو التميمي عبدهللا

 أول فكان ، ففعلوا وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول الخمس غنمنا مما اعزلوا:  جحش بن عبدهللا لھم وقال ، واألسيرين بالعير

َما َواْعلَُموا{:  القرآن نزل ثم ، اإلسالم في خمس َِّ  َفأَنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  أَنَّ  عبدهللا فعل ورسوله هللا فأقر] 41:  األنفال[} ُخُمَسهُ  ِ

 أول الحضرمي بن وعمرو ، أمير وأول ، اإلسالم في غنمت غنيمة أول وھي ، القيامة يوم إلى لألمة وسنه يهورض جحش بن

: وجل عز هللا فأنزل ، القوم أيدي في فسقط ، الحرام الشھر في الحضرمي ابن قتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأنكر. قتيل

 الفداء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقبل. } َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ {:  قوله إلى} فِيهِ  قَِتالٌ  قُلْ  فِيهِ  الٍ قِتَ  اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع وأقام فأسلم كيسان بن الحكم وأما ، كافرا بمكة فمات عبدهللا بن عثمان فأما ، األسيرين في

 .سالمين المدينة إلى وعتبة سعد ورجع ، معونة ببئر استشھد حتى

 الحضرمي بن عمرو وإن ، جحش بن عبدهللا من إذن عن كان بعيرھما طلب في وعتبة وقاص أبي بن سعد انطالق إن:  وقيل

 ، منكم فزعوا قد القوم إن:  جحش بن عبدهللا فقال ، ھابوھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب رأوا لما وأصحابه

 ، قتالھم في وتشاوروا ، عليكم بأس ال عمار قوم:  وقالوا أمنوا محلوقا رأوه فإذا ، لھم فليتعرض منكم جلر رأس فاحلقوا

 أھل وبعث. الحرب حضرت والحضرمي ، الحرب عمرت وعمرو ، الحرب وقدت واقد:  وقالوا اليھود وتفاءلت. الحديث

 فأسلم الحكم فأما فاداھما قدما فلما ، بھما قتلناھما يقدما لم وإن ، وعتبة سعد يقدم حتى نفديھما ال:  فقال ، أسيريھم فداء في مكة

 يوم فرسه بطن فضرب نوفل وأما ، كافرا بھا فمات مكة إلى فرجع عثمان وأما ، شھيدا معونة بئر يوم قتل حتى بالمدينة وأقام

 جيفته المشركون وطلب ، تعالى هللا فقتله جميعا فتحطما فرسه مع الخندق في فوقع المسلمين على الخندق ليدخل األحزاب

 َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله نزول سبب فھذا" الدية خبيث الجيفة خبيث فإنه خذوه: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال بالثمن

 الطبري وذكر .تقدم ما على ، رجب من يوم آخر في كان الحضرمي بن عمرو قتل أن إسحاق ابن وذكر. } اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ 

 كان ذلك أن عنه ورد قد عباس ابن أن على ، أشھر واألول ، اآلخرة جمادى من يوم آخر في كان ذلك أن وغيره السدي عن

 المعروفة رسالته في عباد بن الصاحب وذكر:  عطية ابن قال. جمادى من يظنونھا والمسلمون ، رجب من ليلة أول في

 .المؤمنين من جماعة على مؤمرا لكونه الوقت ذلك في المؤمنين يرأم سمي جحش بن عبدهللا أن باألسدية

 واختلفوا. مباح الحرم األشھر في المشركين قتال وأن ، نسخھا على فالجمھور ، اآلية ھذه نسخ في العلماء واختلف -:  الثانية

 ثقيفا وسلم عليه هللا صلى النبي غزو نسخھا وقيل]. 36:  التوبة[} َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوَقاِتلُوا{ نسخھا:  الزھري فقال ، ناسخھا في

 ، القعدة ذي في القتال على الرضوان بيعة نسخھا:  وقيل. الحرام الشھر في أوطاس إلى عامر أبا وإغزاؤه ، الحرام الشھر في

 على المسلمين حينئذ بايع حربه على عازمون وأنھم بمكة عثمان قتل بلغه لما وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ، ضعيف وھذا

:  الحضرمي قصة أثر في إسحاق بن محمد حديث غير من الزبير بن عروة عن البيھقي وذكر. بقتالھم االبتداء على ال دفعھم

 حرام رامالح الشھر في القتال أن كتابه في هللا فحدثھم:  قال ، اآلية} فِيهِ  قَِتالٍ  اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  وجل عز فأنزل

 ويحبسونھم ويعذبونھم يسجنونھم حين هللا سبيل عن صدھم من ذلك من أكبر ھو المؤمنين من يستحلون الذي وأن ، كان كما

 والعمرة الحج في الحرام المسجد عن المسلمين وصدھم با وكفرھم ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى يھاجروا أن
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 هللا صلى النبي أن فبلغنا ، الدين عن إياھم وفتنتھم ، المسلمين من سكانه وھم الحرام دالمسج أھل وإخراجھم ، فيه والصالة

} َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  ِمنَ  َبَراَءةٌ {:  وجل عز هللا أنزل حتى ، يحرمه كان كما الحرام الشھر وحرم الحضرمي ابن عقل وسلم عليه

 التي اآليات ألن ، ذلك على ويحلف ، الحرم األشھر في القتال يجوز وال ، محكمة اآلية:  يقول عطاء وكان]. 1:  التوبة[

 هللا رسول كان:  قال جابر عن الزبير أبو وروى. باتفاق الخاص ينسخ ال والعام خاص وھذا ، األزمنة في عامة بعدھا وردت

 .يغزى أن إال الحرام الشھر في يقاتل ال وسلم عليه هللا صلى

 أي ، القتال وعلى الشھر على اشتمل السؤال ألن ، اشتمال بدل سيبويه عند بدل" قتال" "} فِيهِ  الٌ قِتَ {:  تعالى قوله -:  الثالثة

 عن يسألونك المعنى:  الزجاج قال. فيه القتال ألجل كان إنما الشھر عن فسؤالھم ، الشھر حرمة ھتك من تعجبا الكفار يسألك

 وأنشد ، الشھر من قتاال فأبدل ؟ يجوز ھل الحرام الشھر في قتالال عن يسألونك:  القتبي وقال. الحرام الشھر في القتال

 : سيبويه

 تھدما قوم بنيان ولكنه...  واحد ھلك ھلكه قيس كان فما

 وعن الحرام الشھر عن يسألونك المعنى:  وقيل. فيھما ألف بغير" قتل قل فيه قتل الحرام الشھر عن يسألونك: " عكرمة قرأ

 نية على مخفوض ھو:  الفراء وقال. الكسائي قاله ، التكرير على بعن مخفوضا فيكون ، مسعود ابن قرأ وھكذا ، فيه قتال

 في وال هللا كتاب في الجوار على الشيء يعرب أن يجوز ال:  النحاس قال. الجوار على مخفوض ھو:  عبيدة أبو وقال. عن

 غلط أنه على والدليل ، خرب ضب جحر ھذا:  ولھمق وھو ، شاذ شيء في وقع وإنما ، غلط الجوار وإنما ، الكالم من شيء

 على هللا كتاب من شيء يحمل أن يجوز وال ، اإلقواء بمنزلة ھذا وإنما ، خربان ضب جحرا:  ھذان:  التثنية في العرب قول

 قال. خطأ ھذا وقوله ، الجوار على خفض ھو:  عبيدة أبو وقال:  عطية ابن قال. وأصحھا اللغات بأفصح إال يكون وال ، ھذا

 قال. بالرفع" فيه قتال الحرام الشھر عن يسألونك: " األعرج وقرأ. بدل أنه فيه والقول ، عن إضمار يجوز وال:  النحاس

 على يدل" يسألونك: " فقوله ؟ فيه قتال أجائز الحرام الشھر عن يسألونك فيه والمعنى ، العربية في غامض وھو:  النحاس

 :  لقيسا امرؤ قال كما ، االستفھام

 مكلل حبي في اليدين كلمع...  وميضه أريك برقا ترى أصاح

 قال كما ، نداء حرف كانت وإن عليھا تدل" أصاح" في التي األلف ألن ، االستفھام ألف فحذف ، برقا أترى:  والمعنى

 : الشاعر

 تبتكر أم الحي من تروح

 .عليھا تدل" أم" ألن األلف فحذف ، أتروح:  والمعنى

 إذ يومئذ ثابتا كان الحرام الشھر في القتال تحريم ألن ، مستنكر أي ، وخبر ابتداء} َكِبيرٌ  فِيهِ  قَِتالٌ  قُلْ {:  تعالى قوله - : الرابعة

 ، عنده تعتدل قواما الحرام الشھر لھا هللا جعل قد العرب وكانت ، جنس اسم اآلية في والشھر. المسلمين من االبتداء كان
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. فرد وواحد سرد ثالثة ، والمحرم الحجة وذو القعدة وذو رجب وھي ، الحرم األشھر في تغير الو ، دما تسفك ال فكانت

 .تعالى هللا شاء إن" المائدة" في بيان مزيد لھذا وسيأتي

 َسِبيلِ { على عطف} ْلَحَرامِ ا َواْلَمْسِجدِ } { َوَصدٌّ { على عطف} ِبهِ  َوُكْفرٌ { ابتداء" } هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدٌّ {:  تعالى قوله - :  الخامسة

 قاله ، الحرام الشھر في القتال من إثما أعظم أي" هللا عند أكبر" االبتداء وخبر ،" صد" على عطف" منه أھله وإخراج"} هللاَِّ 

 حجبال أي" به وكفر: " وقيل ، با أي"  به وكفر. "بھا يطاف أن الكعبة عن الناس منع لطول ، الصحيح وھو. وغيره المبرد

 عطف" صد: " الفراء وقال. الحرام الشھر في القتال من هللا عند عقوبة أعظم أي" أكبر منه أھله وإخراج. "الحرام والمسجد

 ، خطأ وذلك:  عطية ابن قال. منقطع غير متصال نسقا الكالم فيكون ،" به" في الھاء على عطف" والمسجد". "كبير" على

 منه المسجد أھل إخراج أن ذلك من ويجيء ،" كبير" على أيضا عطف با أي" به روكف: " قوله أن إلى يسوق المعنى ألن

 في القتال علينا تستعظمون قريش كفار يا إنكم:  الجمھور قول على اآلية ومعنى. فساده بين وھذا ، هللا عند الكفر من أكبر

 كما ، منه المسجد أھل وإخراجكم با كفركم ومن ، اإلسالم أراد لمن هللا سبيل عن الصد من أنتم تفعلون وما ، الحرام الشھر

 :  عنه هللا رضي جحش بن عبدهللا وقال. هللا عند جرما أكبر وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا برسول فعلتم

 راشد الرشد يرى لو منه وأعظم...  عظيمة الحرام في قتال تعدون

 وشاھد راء وهللا به وكفر...  محمد يقول عما صدودكم

 ساجد البيت في  يرى لئال...  أھله هللا مسجد من وإخراجكم

 وحاسد باغ باإلسالم وأرجف...  بقتله غيرتمونا وإن فإنا

 واقد الحرب أوقد لما بنخلة...  رماحنا الحضرمي ابن من سقينا

 عاند القد من غل ينازعه...  بيننا عثمان عبدهللا وابن دما

 فاقتلوا{ :  وبقوله} َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوَقاِتلُوا{:  بقوله منسوخ} َكِبيرٌ  فِيهِ  قَِتالٌ  قُلْ {:  تعالى ولهق:  وغيرھما ومجاھد الزھري وقال

 .تقدم وقد ، الحرم األشھر في القتال ينبغي وال ، ينسخ لم:  عطاء وقال]. 5:  التوبة[} المشركين

 وقال. أولئك قتلنا من أكبر كفركم أي ، الكفر ھنا الفتنة:  وغيره مجاھد قال} اْلَقْتلِ  نَ مِ  أَْكَبرُ  َواْلفِْتَنةُ {:  تعالى قوله -" :  السادسة

 .الحرام الشھر في قتلكم من اجتراما أشد ذلك أن أي ، يھلكوا حتى دينھم عن المسلمين فتنتھم ھنا الفتنة معنى:  الجمھور

 يعني:  مجاھد قال. الكفرة شر من للمؤمنين منه وتحذير ، تعالى هللا من خبر ابتداء} َيَزالُونَ  َوال{:  تعالى قوله -:  السابعة

 .مجردة غاية ألنھا ، بحتى نصب" يردوكم"و. قريش كفار
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 وھو الحبط ومنه ، وفسدت بطلت أي}  َحِبَطتْ  َفأُولَئِكَ {  الكفر إلى اإلسالم عن يرجع أي} َيْرَتِددْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله -:  الثامنة

 على ليثبتوا للمسلمين تھديد فاآلية ، ذلك من تموت وربما ، أجوافھا فتنتفخ الكأل أكلھا كثرة من بطونھا في واشيالم يلحق فساد

 .اإلسالم دين

 ؟ الكفر على الموافاة على إال ، ال أم الردة بنفس عمله يحبط وھل ؟ ال أم يستتاب ھل المرتد في العلماء واختلف:  - التاسعة

 :مسائل ثالث هفھذ ؟ ال أم يورث وھل

 وقال. شھرا يستتاب:  آخرون وقال. واحدة ساعة:  بعضھم وقال ، قتل وإال تاب فإن ، يستتاب:  طائفة قالت:  - األولى

 مائة يستتاب:  الحسن وقال. القاسم ابن عنه رواه مالك قول وھو ، وعثمان عمر عن روي ما على ، ثالثا يستتاب:  آخرون

 وذكر. عمير بن وعبيد طاوس قولي أحد وھو ، قوليه أحد في الشافعي قال وبه ، استتابة دون ليقت أنه عنه روي وقد ، مرة

:  وفيه ، موسى وأبي معاذ بحديث واحتج ، يستتاب وال المرتد يقتل:  يقول كان الماجشون سلمة أبي بن عبدالعزيز أن سحنون

 ، وسادة إليه وألقى ، انزل:  قال عليه قدم فلما جبل بن معاذ هأتبع اليمن إلى موسى أبا بعث لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 ، يقتل حتى أجلس ال:  قال. فتھود السوء دين دينه راجع ثم فأسلم يھوديا كان ھذا:  قال ؟ ھذا ما:  قال موثق عنده رجل وإذا

 خرجه ، فقتل به فأمر -  مرات ثالث -  ورسوله هللا قضاء ، يقتل حتى أجلس ال نعم:  قال. اجلس:  فقال ، ورسوله هللا قضاء

 أن يطلب أن إال ، مكانه قتل وإال أسلم فإن اإلسالم عليه يعرض المرتد أن حنيفة أبى عن يوسف أبو وذكر. وغيره مسلم

 والمرتد عندھم والزنديق. يستتاب حتى يقتل ال المرتد أن أصحابه وعن عنه والمشھور ، أيام ثالثة أجل ذلك طلب فإن يؤجل،

 فقال ، كفر إلى كفر من خرج فيمن واختلفوا". البقرة" أول ھذا مضى وقد. يستتابون وال الزنادقة وتقتل:  مالك وقال. سواء

 عن عبدالحكم ابن وحكى. عليه ألقر االبتداء في عليه كان لو ما إلى انتقل ألنه ، له يتعرض ال:  الفقھاء وجمھور مالك

 خرج من الحديث معنى:  مالك وقال. كافر من مسلما يخص ولم" فاقتلوه دينه بدل من: " السالم عليه لقوله ، يقتل أنه الشافعي

 عن والمشھور. الفقھاء من جماعة قول وھو ، الحديث بھذا يعن فلم كفر إلى كفر من خرج من وأما ، الكفر إلى اإلسالم من

 مع ماله ويستحل بلده من ويخرجه الحرب بأرض ماماإل يلحقه الذمة أھل من لدينه المبدل أن والربيع المزني ذكره ما الشافعي

 في واختلفوا. العھد عقد حين في عليه كان الذي الدين على الذمة له جعل إنما ألنه ، الدار على غلب إن الحربيين أموال

 بدل من: " يثالحد ظاھر وحجتھم ، سواء المرتد يقتل كما تقتل:  سعد بن والليث والشافعي واألوزاعي مالك فقال ، المرتدة

 ، شبرمة ابن قول وھو ، المرتدة تقتل ال:  وأصحابه حنيفة وأبو الثوري وقال. واألنثى للذكر يصلح" من" و". فاقتلوه دينه

 من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى عباس ابن بأن واحتجوا. والحسن عطاء قول وھو ، علية ابن ذھب وإليه

 هللا صلى ونھى. مثله علي عن وروي ، بتأويله أعلم كان حديثا روى ومن ، المرتدة يقتل لم عباس ابن إن ثم" فاقتلوه دينه بدل

 بعد كفر ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " السالم عليه بقوله األولون واحتج. والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه

 .أصح وھو ، إيمانه بعد كفر من كل فعم..." إيمان

 الردة على مات إن بل ، منه فرغ الذي حجه وال عمله يحبط لم اإلسالم إلى عاد ثم ارتد من إن:  الشافعي قال -:  اشرةالع

 يلزمه:  مالك فقال ، أسلم ثم ارتد ثم حج إذا المسلم في الخالف ويظھر ، الردة بنفس تحبط:  مالك وقال. أعماله تحبط فحينئذ

 لَِئنْ {:  تعالى بقوله علماؤنا واستظھر. باق عمله ألن ، عليه إعادة ال:  الشافعي وقال .بالردة حبط قد األول ألن ، الحج
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 يستحيل السالم عليه ألنه ، أمته والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب وھو:  قالوا]. 65:  الزمر[} َعَملُكَ  لََيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ 

 أن وبيان ، األمة على التغليظ طريق على وسلم عليه هللا صلى النبي خطاب ھو بل:  الشافعي أصحاب وقال. شرعا الردة منه

 َيا{:  قال كما ، مرتبته لفضل يشرك ال لكنه! أنتم فكيف ، عمله لحبط أشرك لو منزلته شرف على وسلم عليه هللا صلى النبي

ِبيِّ  ِنَساءَ   فال وإال ، منزلتھن لشرف وذلك] 30:  األحزاب[} ِضْعَفْينِ  اْلَعَذابُ  لََھا ُيَضاَعفْ  ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ِمْنُكنَّ  َيأْتِ  َمنْ  النَّ

 علق ألنه ھھنا شرطا الموافاة هللا ذكر إنما:  علماؤنا وقال. العربي ابن ، المعظم المكرم لزوجھن صيانة منھن إتيان يتصور

 فھما ، األخرى باآلية عمله حبط أشرك ومن ، اآلية بھذه النار في هللا خلده الكفر على وافى فمن ، جزاء النار في الخلود عليھا

 في ورد وما ، اختصاصه يثبت حتى ألمته فھو السالم عليه به خوطب وما. متغايرين وحكمين ، لمعنيين مفيدتان آيتان

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي لحرمة والثاني ، الدين لحرمة أحدھما ھتكان لكان تصور لو أنه ليبين فيھن ذلك قيل فإنما أزواجه

 يضاعف ، الحرام المسجد في أو الحرام البلد في أو الحرام الشھر في عصى من منزلة ذلك وينزل ، عقاب حرمة ھتك ولكل

 .أعلم وهللا. الحرمات من ھتك ما بعدد العذاب عليه

 حنيفة وأبو والليث والحكم بيوالشع والحسن طالب أبي بن علي فقال:  المرتد ميراث في العلماء اختالف -:  عشرة الحادية

 في ميراثه:  ثور وأبو والشافعي ليلى أبي وابن وربيعة مالك وقال. المسلمين من لورثته المرتد ميراث:  راھويه بن وإسحاق

 لورثته فھو الردة بعد المرتد اكتسبه ما:  الروايتين إحدى في واألوزاعي ومحمد يوسف وأبو شبرمة ابن وقال. المال بيت

 يرثه ارتد ثم اإلسالم حالة في مكتسبا كان وما ، فيء فھو الردة حال في المرتد اكتسبه ما:  حنيفة أبو وقال. مينالمسل

: السالم عليه قوله ومطلق ، األمرين بين يفصلون فال ومحمد يوسف وأبو شبرمة ابن وأما ، المسلمون ورثته -:  عشرة الثانية

 عبدالعزيز بن عمر سوى ، يرثونه ال الكفار من ورثته أن على وأجمعوا. قولھم النبط على يدل" ملتين أھل بين وراثة ال" 

 .يرثونه:  قال فإنه

ِ  َسبِيلِ  فِي َوَجاَھُدوا َھاَجُروا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  إنَّ { 218:  اآلية ِ  َرْحَمتَ  َيْرُجونَ  أُولَئِكَ  هللاَّ ُ  هللاَّ  }َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 عبدهللا بن واقد قتل لما:  وغيرھما الزبير بن وعروة عبدهللا بن جندب قال. اآلية} َھاَجُروا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  إنَّ {:  لىتعا قوله

 له فرضه في وفق الذي خمسه أخذ عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توقف الحرام الشھر في الحضرمي بن عمرو التميمي

 وجل عز هللا فتالفاھم ، عليھم ذلك شق حتى وأصحابه جحش بن عبدهللا المسلمون فعنف ، سيريناأل وفي جحش بن عبدهللا

 ثم} آَمُنوا الَِّذينَ  إنَّ {:  قوله في إليھم فاإلشارة ، وغزا ھاجر من ثواب لھم أن وأخبر ، عنھم وفرج الحرام الشھر في اآلية بھذه

 الَِّذينَ  إنَّ {:  هللا فأنزل ، أجر لھم فليس وزرا أصابوا يكونوا لم إن:  يلوق. وجل عز هللا ذكره ما فعل من كل في باقية ھي

 .اآلية آخر إلى} َھاَجُروا َوالَِّذينَ  آَمُنوا

 ھجرا ھجره وقد. الوصل ضد والھجر. للثاني إيثارا األول ترك وقصد ، موضع إلى موضع من االنتقال معناھا والھجرة

 المھاجرة:  قال ومن. التقاطع والتھاجر. للثانية األولى ترك أرض إلى أرض من رةوالمھاج. الھجرة واالسم ، وھجرانا

. قوله على مھاجرين مكة أھل وليس ، العرب في األغلب كان ذلك أن بسبب ، أوھم فقد الحاضرة إلى البادية من االنتقال

" : بالفتح" والجھاد. والمجھود الوسع بذل:  دوالتجاھ واالجتھاد. وجھادا مجاھدة ، الجھد استخرج إذا جھد من مفاعلة" وجاھد"
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 أنه الدنيا ھذه في أحد يعلم ال ألنه مدحھم وقد" يرجون" قال وإنما. ويستقربون يطمعون معناه" ويرجون. "الصلبة األرض

 ، عمله على يتكل لئال - والثاني. له يختم بما يدري ال أحدھما:  ألمرين ، مبلغ كل هللا طاعة في بلغ ولو الجنة إلى صائر

 فالنا رجوت:  يقال ، ممدود األمل من والرجاء. رجاء معه الخوف أن كما ، بد وال خوف معه أبدا والرجاء ، ينعم والرجاء

 يخاطب بشر قال ، رجوته بمعنى وكله ورجيته وارتجيته وترجيته. الخير رجاوة إال أتيتك ما:  يقال ، ورجاوة ورجاء رجوا

 :  بنته

 آبا العنزي القارظ ما إذا...  إيابي ريوانتظ الخير فرجي

َِّ  َتْرُجونَ  ال لَُكمْ  َما{:  تعالى هللا قال ، الخوف بمعنى والرجاء الرجو يكون وقد. أرجو ما أي ، رجية فالن في لي وما } َوَقاراً  ِ

 :  ذؤيب أبو قال ، هللا عظمة تخافون ال أي] 13:  نوح[

 عوامل نوب بيت في الفھاوخ...  لسعھا يرج لم النحل لسعته إذا

 يا:  قولھم في يخطئون الناس من والعوام. رجا ناحية وكل ، وحافتاھا البئر ناحية:  - مقصور - والرجا. يبال ولم يخف لم أي

 .يمدون وال فيقصرون ، الرجا عظيم

 َماَذا َوَيْسأَلوَنكَ  َنْفِعِھَما ِمنْ  أَْكَبرُ  َوإِْثُمُھَما لِلنَّاسِ  َمَنافِعُ وَ  َكبِيرٌ  إِْثمٌ  فِيِھَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { 219:  اآلية
ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  اْلَعْفوَ  قُلِ  ُيْنفِقُونَ  ُرونَ  لََعلَُّكمْ  اآلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ  }َتَتَفكَّ

 }َنْفِعِھَما ِمنْ  أَْكَبرُ  َوإِْثُمُھَما لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  َكِبيرٌ  إِْثمٌ  فِيِھَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله

 :  مسائل تسع فيه

 شيء وكل. المرأة خمار ومنه ، ستر إذا خمر من مأخوذة والخمر. تقدم كما ، المؤمنون ھم السائلون} َيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله

:  له يقال الملتف الشجر ذلك ومن ، وتستره تغطيه أي ، العقل مرتخ فالخمر" آنيتكم خمروا"  ومنه ، خمره فقد شيئا غطى

 :  الشاعر قال ، خمرھا كثر األرض أخمرت:  منه يقال ، ويستره تحته ما يغطي ألنه الميم بفتح" الخمر

 الطريق خمر جاوزتما فقد...  سيرا والضحاك زيد يا أال

 غير وجيوش برايات يمشي جيشا يصف العجاج وقال. وغيره ئبالذ بھا يستتر التي الوھدة جاوزتما فقد مدلين سيرا أي

 :  مستخف

 الشجر ويستاق األرض يوجه...  الخمر يمشي ال العقبان المع في

 بذلك سميت وتغطيه العقل تستر الخمر كانت فلما. خاف مكان في ھو أي ، وخمارھم الناس غمار في دخل:  قولھم ومنه

 أي ، الرأي وخمر. إدراكه بلغ أي ، العجين اختمر قد:  يقال كما ، أدركت حتى تركت ألنھا خمرا الخمر سميت إنما: وقيل

:  قولھم ومنه ، المخالطة وھي المخامرة من ، العقل تخالط ألنھا خمرا الخمر سميت إنما:  وقيل. الوجه فيه يتبين حتى ترك
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 ، العقل خالطت ثم ، أدركت حتى وخمرت تركت لخمرفا ، متقاربة الثالثة فالمعاني. بھم اختلطت أي ، الناس خمار في دخلت

 .الستر واألصل ، خمرته ثم

. حرام كله القمار أن العلماء إجماع ألن ، حكمه في فھو غيره من العقل خامر وما ، طبخ أو غلى الذي العنب ماء:  والخمر

 كان ما كل فكذلك ، خاصة الجزر في اقمار كان إنما والميسر ، الميسر على قياسا كله فجعل بينه من الميسر ذكر وإنما

 .بمنزلتھا فھو كالخمر

 وقال. واجب ذلك في والحد ، وكثيره قليله فمحرم العنب خمر غير من كثيره أسكر ما أن على األمة من والجمھور - الثانية

 ، حالل فھو العنب مرخ غير من كثيره أسكر ما:  الكوفة فقھاء من وجماعة شبرمة وابن ليلى أبي وابن والثوري حنيفة أبو

 بيانه يأتي ما على ، والخبر النظر يرده ضعيف وھذا ، عليه حد فال السكر حد إلى الوصول يتعمد أن دون أحد منه سكر وإذا

 .تعالى هللا شاء إن" والنحل المائدة" في

 لم أنه وإحسانه كرامته ومن ، األمة ھذه أعطاه إال والبر الكرامة من شيئا يدع لم تعالى هللا إن:  المفسرين بعض قال -  الثالثة

 أمر في نزل ما أول اآلية وھذه. الخمر تحريم فكذلك ، مرة بعد مرة عليھم أوجب ولكن ، واحدة دفعة الشرائع عليھم يوجب

الةَ  َتْقَرُبوا ال{:  بعده ثم ، الخمر َما{:  قوله ثم] 43:  النساء[} ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ  الصَّ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُكمُ  ُيوقِعَ  أَنْ  ْيَطانُ الشَّ  ُيِريدُ  إِنَّ

ُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  فِي َواْلَبْغَضاءَ  الةِ  َوَعنِ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَّ َما{:  قوله ثم] 91:  المائدة[} ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  الصَّ  اْلَخْمرُ  إِنَّ

ْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ْجسٌ رِ  َواألَْزالمُ  َواألَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ   ".المائدة" في بيانه يأتي ما على] 90:  المائدة[} َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ

 الرجل يخاطر الجاھلية في الرجل كان: " عباس ابن قال. باألزالم العرب قمار:  الميسر} َواْلَمْيِسرُ {:  تعالى قوله -:  الرابعة

 المسيب وابن والحسن سيرين بن ومحمد مجاھد وقال. اآلية فنزلت" وأھله بماله ذھب صاحبه قمر فأيھما وماله أھله على

 نرد من قمار فيه شيء كل: " أيضا عباس وابن عنه هللا رضي طالب أبى بن وعلي وطاوس صالح بن ومعاوية وقتادة وعطاء

 ،" الحقوق إفراز في القرعةو الخيل في الرھان من أبيح ما إال ، والكعاب بالجوز الصبيان لعب حتى ، الميسر فھو وشطرنج

. كلھا والمالھي والشطرنج النرد اللھو ميسر فمن ، القمار وميسر  ، اللھو ميسر:  ميسران الميسر:  مالك وقال. يأتي ما على

 مالك عند ميسر فھو به قومر ما وكل. العجم ميسر الشطرنج:  طالب أبي بن علي قال. عليه الناس يتخاطر ما:  القمار وميسر

 .تعالى هللا شاء إن الباب لھذا بيان زيادة" يونس" في وسيأتي. العلماء من رهوغي

:  والياسر. وميسرا يسرا ييسر فھو وجب إذا كذا لي يسر:  يقال ، لصاحبه الشيء وجوب وھو ، اليسر من مأخوذ والميسر

 :  الشاعر قال ، ييسر يسر وقد ، بالقداح الالعب

 وكل ، التجزئة موضع فكأنه ، أجزاء يجزأ ألنه ميسرا سمي ، عليه يتقامرون كانوا الذي الجزور:  الميسر:  األزھري وقال

 للضاربين يقال ثم ، الياسر في األصل وھذا:  قال. الجزور لحم يجزئ ألنه ، الجازر:  والياسر. يسرته فقد جزأته شيء

 أي الجزور القوم ويسر:  الصحاح وفي. لذلك اسبب كانوا إذ جازرون ألنھم ، ياسرون:  الجزور على والمتقامرين بالقداح

 :  اليربوعي وثيل بن سحيم قال. أعضاءھا واقتسموا اجتزروھا
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 زھدم فارس ابن أني تيأسوا ألم...  ييسرونني إذ بالشعب لھم أقول

 قال ، أيسار عوالجم. بمعنى وياسر يسر ورجل. قامروا إذا القوم يسر:  ويقال. بالسھام عليه فضرب سباء عليه وقع قد كان

 :  النابغة

 األدما الجفنة وأكسو األيادي مثنى...  وأمنحھم أيساري أتمم أنى

 :  طرفة وقال

 :  الشاعر قال ، عندھم ممدوحا بنحرھا تطوع من وكان

 ... صدق لقوم نحرت وناجية

 الجزر أيسار ناديت وما

 بيع الجاھلية أھل ميسر من كان:  يقول المسيب نب سعيد سمع أنه حصين بن داود عن الموطأ في مالك روى - :  الخامسة

 باب من عنده وھو ، بلحمه حيوانه ، الواحد الجنس في أصحابه وجمھور مالك عند محمول وھذا ، والشاتين بالشاة اللحم

 يجوز ال لحمبال اللحم وبيع ، أكثر أو أقل أو أعطى الذي اللحم مثل الحيوان في ھل يدرى ال ألنه ، والقمار والغرر المزابنة

 والبقر اإلبل عنده الواحد والجنس ، واحد جنس من كانا إذا جلده في المغيب اللحم كبيع باللحم الحيوان بيع فكان ، متفاضال

 حيوان من شيء بيع يجوز ال ، واحد جنس عنده كلھا المأكوالت األربع وذوات ، الوحوش وسائر والوعول والظباء والغنم

 والزيتون بالعنب الزبيب كبيع ، المزابنة باب من عنده ألنه ، الوجوه من بوجه لحمه من واحد شيءب كله والجنس الصنف ھذا

 الجراد أن عنه وروي. وغيره سمك من الحيتان وكذلك ، واحد جنس كله عنده والطير. ذلك ونحو ، بالسمسم والشيرج بالزيت

 واحد جنس من األحوال من حال على بالحيوان اللحم عبي يجوز ال:  سعد بن والليث وأصحابه الشافعي وقال. صنف وحده

 الصديق بكر أبي عھد على نحرت جزورا أن" عباس ابن عن وروي. الحديث عموم على ، مختلفين جنسين من أم كان

 أعلم ولست:  الشافعي قال". ھذا يصلح ال:  بكر أبو فقال ، بشاة منھا جزءا أعطوني:  رجل فقال ، أجزاء عشرة على فقسمت

". بالقوي وليس ، باللحم الشاة بيع أجاز أنه" عباس ابن عن روي قد:  عمر أبو قال. الصحابة من مخالفا ذلك في بكر ألبي

 المذبوحة الشاة يعني ، بميت حي يباع أن كره أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن الثوري عن عبدالرزاق وذكر

 وإن ، جائز أنه فالقياس باللحم الحيوان بيع في الحديث يصح لم إن:  المزني قال. سابأ به نرى ال ونحن:  سفيان قال. بالقائمة

 القياس جھة من كثيرة حجج بالحيوان اللحم بيع جائز أنه في وللكوفيين:  عمر أبو قال. األثر واتبع القياس بطل صح

 صلى هللا رسول أن المسيب بن سعيد عن أسلم بن زيد عن مالك وروى. والنظر القياس بطل األثر صح إذا أنه إال واالعتبار،

 ، ثابت وجه من وسلم عليه هللا صلى النبي عن يتصل أعلمه وال:  عمر أبو قال. باللحم الحيوان بيع عن نھى وسلم عليه هللا

 إال راسيلالم يقبل ال أنه وأصله ، الشافعي ذھب وإليه ، موطئه في مالك ذكره ما على المسيب بن سعيد مرسل أسانيده وأحسن

 الحديث ظاھر على اللحوم بأنواع الحيوان أنواع بيع فكره. صحاحا أكثرھا أو فوجدھا سعيد مراسيل افتقد أنه زعم أنه
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 في يعيش ما لكل اسم عنده والحيوان. بالقياس النص يخص أن عنده يجوز وال. إجماع وال يخصه أثر يأت لم ألنه ، وعمومه

 .فاعلم ، مشروب أو مأكول لكل اسم ھو الذي كالطعام ، أجناسه اختلفت وإن والماء البر

 المخاصمة من الشارب عن يصدر ما الخمر إثم} َكِبيرٌ  إِْثمٌ { والميسر الخمر يعني} فِيِھَما قُلْ {:  تعالى قوله -:  السادسة

 ، هللا ذكر عن تعوقوال الصلوات وتعطيل ، لخالقه يجب ما به يعرف الذي العقل وزوال ، والزور الفحش وقول والمشاتمة

 قبلكم كان ممن رجل كان إنه ، الخبائث أم فإنھا الخمر اجتنبوا:  قال عنه هللا رضي عثمان عن النسائي روى. ذلك غير إلى

 بابا دخل كلما فطفقت جاريتھا مع فانطلق ، للشھادة ندعوك إنا:  له فقالت جاريتھا إليه فأرسلت ، غوية امرأة فعلقته تعبد

 دعوتك ولكن ، للشھادة دعوتك ما وهللا إني:  فقالت ، خمر وباطية غالم عندھا وضيئة امرأة إلى أفضى حتى ، دونه أغلقته

:  قال. كأسا فسقته ، كأسا الخمر ھذه من فاسقيني:  قال. الغالم ھذا تقتل أو ، كأسا الخمر ھذه من تشرب أو ، علي لتقع

 أن ليوشك إال ، الخمر وإدمان اإليمان يجتمع ال وهللا فإنھا ، الخمر فاجتنبوا ، النفس وقتل ، عليھا وقع حتى يرم فلم ، زيدوني

 المشركين بعض فلقيه ليسلم المدينة إلى توجه لما األعشى أن وروي. االستيعاب في عمر أبو وذكره ، صاحبه أحدھما يخرج

 يأمرك فإنه ، إليه تصل ال:  فقالوا ، سلمو عليه هللا صلى محمدا يريد بأنه فأخبرھم ؟ تذھب أين:  له فقالوا الطريق في

 فقيل. واجب المعروف اصطناع :  فقال. الفقراء إلى المال بإعطاء يأمرك إنه:  فقالوا. واجبة الرب خدمة إن:  فقال بالصالة،

 شرب عن ىينھ إنه:  له فقيل. إليه أحتاج فال شيخا صرت وقد ، العقل في وقبيح فحش ھو:  فقال. الزنى عن ينھى إنه:  له

 سقط حتى منزله إلى يصل فلم ، إليه أرجع ثم سنة الخمر أشرب:  وقال ، فرجع! عليه أصبر ال فإني ھذا أما:  فقال. الخمر

 ذلك سبب وكان ، نفسه على حرمھا ثم الجاھلية في لھا شرابا المنقري عاصم بن قيس وكان. فمات عنقه فانكسرت البعير عن

 أخبر أفاق فلما ، ماله من كثيرا الخمار وأعطى ، بشيء فتكلم القمر ورأى ، أبويه وسب ، نسكرا وھو ابنته عكنة غمز أنه

 :  يقول وفيھا ، نفسه على فحرمھا بذلك

 الحليما الرجل تفسد خصال...  وفيھا صالحة الخمر رأيت

 سقيما أبدا بھا أشفى وال...  صحيحا أشربھا وهللا فال

 نديما أبدا لھا دعوأ وال...  حياتي ثمنا بھا أعطي وال

 العظيما األمر بھا وتجنيھم...  شاربيھا تفضح الخمر فإن

 القائل وھو ، الخمر تركه في قالھا الثقفي محجن ألبي األبيات ھذه أن الضبي المفضل عن األعرابي ابن وروى:  عمر أبو قال

 :  عنه هللا رضي

 ھاعروق موتي بعد عظامي تروي...  كرمة جنب إلى فادفني مت إذا

 أذوقھا ال أن مت ما إذا أخاف...  فإنني بالفالة تدفنني وال
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 أحد وكان ، فحبسه يحبسه أن عمر إليه فكتب بسعد فلحق ، البحر في جزيرة إلى ونفاه ، مرارا عليھا الحد عمر وجلده

 أبو قال. أبدا خمرال على نجلدك ال وقال قيوده حل معروف ھو ما القادسية حرب في أمره من كان فلما ، البھم الشجعان

 إذ وأما ، منھا وأطھر الحد علي يقام إذ أشربھا كنت قد:  رواية وفي. ذلك بعد يشربھا فلم ، أبدا أشربھا ال وهللا وأنا:  محجن

 نواحي في:  قال أو  ، بأذربيجان محجن أبي قبر رأى من أخبره أنه عدي بن الھيثم وذكر. أبدا أشربھا ال فوهللا بھرجتني

 أبي قبر ھذا" القبر على ومكتوب ، قبره على معروشة وھي ، وأثمرت طالت وقد كرم أصول ثالث عليه نبتت وقد ، جرجان

 :  قوله وأذكر أتعجب فجعلت:  قال" محجن

 كرمة جنب إلى فادفني مت إذا

 ببوله ھهوج يمسح بعضھم رؤي حتى ، وجھه يمسح وربما ، وعذرته ببوله فيلعب ، للعقالء ضحكة يصير الشارب إن ثم

 .هللا أكرمك:  له يقول وھو وجھه يلحس والكلب بعضھم ورؤي المتطھرين من واجعلني التوابين من اجعلني اللھم:  ويقول

 .بالباطل الغير مال أكل ألنه ، والبغضاء العداوة فيورث القمار وأما

 ، بربح الحجاز في فيبيعونھا برخص الشام من يجلبونھا واكان فإنھم ، التجارة فربح الخمر في أما} لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ {:  تعالى قوله

 في قيل وقد ، منفعتھا في قيل ما أصح ھذا. الغالي بالثمن الخمر الخمر طالب فيشتري ، فيھا المماسكة يرون ال وكانوا

 غير إلى ، اللون يوتصف ، الجبان وتشجع ، البخيل وتسخي ، الباه على وتعين ، الضعف وتقوي ، الطعام تھضم إنھا: منافعھا

 :  عنه هللا رضي ثابت بن حسان قال وقد. بھا اللذة من ذلك

 اللقاء ينھنھنا ما وأسدا...  ملوكا فتتركنا ونشربھا

 :  آخر وقال. أفراحھا من ذلك غير إلى

 والسدير الخورنق رب...  فإنني شربت فإذا

 والبعير الشويھة رب...  فإنني صحوت وإذا

 فمن ، بسھامھم ويضربون الجزور يشترون فكانوا ، تعب وال كد بغير القمار في اإلنسان إلى الشيء مصير الميسر ومنفعة

 يكون وال كله الجزور ثمن عليه كان آخر سھمه بقي ومن ، شيء الثمن من عليه يكون وال اللحم من نصيبه أخذ سھمه خرج

 في يفرقه وكان الجزور من يأكل ال كان منھم قمر من فإن ، المحاويج على التوسعة منفعته:  وقيل. شيء اللحم من له

 .المحتاجين

 له واحدة عالمة وفيه" الفذ: " وھي ، الحظوظ عدد على فروض وفيھا حظوظ لھا سبعة منھا ، سھما عشر أحد الميسر وسھام

 على عالمات ثالث وفيه" الرقيب: " الثالث. نصيبان وعليه وله عالمتان وفيه" التوأم: " الثاني. خاب إن نصيب وعليه نصيب

:  السابع. ست وله" المسبل: " السادس. خمس وله أيضا والنافس" النافز: " الخامس. أربع وله" حلس: " الرابع. ذكرنا ما

 وھي ، أربعة السھام من وبقي. األصمعي قول في كذلك الجزور وأنصباء ، فرضا وعشرون ثمانية فذلك. سبع وله" المعلى"
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:  الثالثة األغفال الباقية:  وقيل". السفيح"و" المنيح"و" المضعف"و" المصدر: " وھي ، أنصباء وال الھ فروض ال األغفال

 المجيل ويسمى. سبيال أحد مع الميل إلى يجد فال يجيلھا الذي على السھام لتكثر الثالثة ھذه تزاد" الوغد"و" المنيح"و" السفيح"

 ، ركبتيه على الضريب يجثو ثم ، أحدا يحابي لئال رقيب خلفه يجعل:  وقيل. الضرباء والجمع والضريب والضارب المفيض

 الشتوة في السھام بھذه الجزور تضرب أن العرب عادة وكانت. فيخرج الربابة في يده ويدخل رأسه ويخرج بثوب ويلتحف

 يفتخرون وكانوا ، هحق من صاحبھا ويرضي ثمنھا األيسار ويضمن الجزور يشترى ، الفقراء على البرد وكلب الوقت وضيق

 :  نويرة بن متمم قال" البرم" ويسمونه ، منھم ذلك يفعل لم من ويذمون بذلك

 تقعقعا الشتاء برد من القشع إذا...  لعرسه النساء تھدي برما وال

 مالسھا حظوظ قدر على أنھا فذكر ، الجزور قسمة في األصمعي وأخطأ:  عطية ابن قال. أقسام عشرة على وتقسم تنحر ثم

 أنصباءه أخذ متقدما الربابة من يخرج بأن سھمه فاز فمن العشرة على يضرب ثم ، كذلك وليس ، قسما وعشرون ثمانية

 أبو قال ، ربابة السھام جميع سموا وربما ، الميسر سھام فيھا تجمع بالكنانة شبيھة" : الراء بكسر" والربابة. الفقراء وأعطاھا

 :  وأتنه الحمار يصف ذؤيب

 ويصدع القداح على يفيض يسر...  وكأنه ربابة وكأنھن

 :  الشاعر قال ، والميثاق العھد:  أيضا والربابة

 ربوب فضعت ربتني وقبلك...  ربابتي إليك أفضت امرأ وكنت

 قول ومنه ، الحي فقراء السيرة بھذه ويعيش. تقدم كما ، سھمه يفز لم من الثمن يغرم ثم ألنفسھم تقامروا ربما أحيان وفي

 :  ألعشىا

 الياسر على القوت والجاعلو...  شتوا ما إذا الضيف المطعمو

 :  اآلخر قول ومنه

 منيحھا العفاة بأرزاق يعود...  ومغالق مقرومة بأيديھم

 المنيح وأما. الممدوح المنيح فذلك ، فوزه وكثر امَّلس قد الذي السھم يستعيرون كانوا ألنھم ، المستمنح البيت ھذا في" المنيح"و

 :  بقوله األخطل أراد وإياه ، بالكر يوصف إنما فذلك األغفال أحد ھو الذي

 مجاال ثم وجلن المنيح كر...  عطفة فزارة على عطفن ولقد

 :  لبيد قول الميسر ومن". شيئا صاحبه يمنح أن إال له نصيب ال مما الميسر سھام من سھم والمنيح: " الصحاح وفي

 بالمصايف ذكرھا ينعى فواحش...  بينھم اليسر يورث لم يسروا إذا
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 .بالباطل المال أكل أنه إال ، الميسر نفع كله فھذا

 ، اآلخرة في بالضرر وأعود ، النفع من أكبر اإلثم أن وعز جل هللا أعلم} َنْفِعِھَما ِمنْ  أَْكَبرُ  َوإِْثُمُھَما{ :  تعالى قوله -:  الثامنة

 هللا صلى النبي أن وحجتھما ، المثلثة بالثاء" كثير" والكسائي حمزة وقرأ. التحريم قبل والمنافع ، التحريم بعد الكبير فاإلثم

 وحاملھا وشاربھا وساقيھا له والمعصورة وعاصرھا له والمشتراة ومبتاعھا بائعھا:  عشرة معھا ولعن الخمر لعن وسلم عليه

 القراء باقي وقرأ. ذلك يعطي المثلثة بالثاء" كثير"و. اآلثام جمع معه يحسن المنافع فجمع وأيضا. ثمنھا وآكل له والمحمولة

 وأيضا. أليق بالكبير فوصفه ، الكبائر من الخمر وشرب القمار في الذنب أن وحجتھم ، الموحدة بالباء" كبير" الناس وجمھور

 بن عبدهللا مصحف في إال ، المثلثة بالثاء" أكثر" رفض على وأجمعوا. بواحدة بالباء" كبير" لـ حجة" أكبر" على فاتفاقھم

 .الحرفين في مثلثة بالثاء" أكثر وإثمھما" "كثير إثم فيھما قل" فيه فإن مسعود

َما قُلْ {:  قال قد تعالى هللا ألن ، اآلية بھذه الخمر حرمت:  النظر أھل من قوم قال -:  التاسعة مَ  إِنَّ  َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّيَ  َحرَّ

 ، بجيد النظر ھذا ليس:  عطية ابن قال. حرام فھو إثما فيھا أن اآلية ھذه في فأخبر] 33:  األعراف[} ْثمَ َواألِ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا

 .النظر ھذا يقتضيه ما على بعينھا ھي ال ، الحرام ھو فيھا الذي اإلثم ألن

 عز قوله وھو ، أخرى آية في اإلثم حرم وقد ، إثما سماه ألنه الخمر تحريم على دل ما اآلية ھذه في:  بعضھم وقال:  قلت

 :  الشاعر قول بدليل ، الخمر به أراد اإلثم:  بعضھم قال} واإلثم بطن وما منھا ظھر ما الفواحش ربي حرم إنما قل{:  وجل

 بالعقول يذھب اإلثم كذاك...  عقلي ضل حتى اإلثم شربت

 قل:  يقل ولم} كبير إثم فيھما قل{:  قال وإنما ، آليةا ھذه في إثما الخمر يسم لم تعالى هللا ألن ، بجيد ليس أيضا وھذا:  قلت

 ھذه في إنما:  قتادة قال وقد. تعالى هللا شاء إن ، مبينا ھناك فيھما الكالم فيأتي الشعر وبيت" األعراف" آية وأما. كبير إثم ھما

 .فسرينالم أكثر ھذا وعلى" المائدة" آية وھي أخرى بآية فيعلم التحريم فأما ، الخمر ذم اآلية

 َماَذا َوَيْسأَلوَنكَ  َنْفِعِھَما ِمنْ  أَْكَبرُ  َوإِْثُمُھَما لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  َكِبيرٌ  إِْثمٌ  فِيِھَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ { :  تعالى قوله - :  االولى

ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  اْلَعْفوَ  قُلِ  ُيْنفِقُونَ  ُرونَ  لََعلَُّكمْ  اآلياتِ  َلُكمُ  هللاَّ . بالرفع وحده عمرو أبو وقرأ. بالنصب الجمھور قراءة" العفو قل"} َتَتَفكَّ

 الذي بمعنى" ذا" جعلت إن:  وغيره النحاس قال. إسحاق أبي وابن وقتادة الحسن قراءة وبالرفع. كثير ابن عن فيه واختلف

 االختيار كان واحدا شيئا" ذا"و" ما" جعلت وإن. النصب ازوج ، العفو ھو ينفقون الذي:  معنى على ، الرفع االختيار كان

 ، والرفع بالنصب ؟ شعرا أم أنحوا:  تعلمت ماذا:  النحويون وحكى. الرفع وجاز ، العفو ينفقون قل:  معنى على ، النصب

 .النصب على اآلية في التفسير أن إال ، حسنان جيدان أنھما على

 من إلى النفقة عن سؤاال} ُيْنفِقُونَ  َماَذا َوَيْسأَلوَنكَ {:  تعالى قوله في المتقدمة اآلية في السؤال كان لما:  العلماء قال - :  الثانية

 ، اإلنفاق قدر عن اآلية ھذه في الثاني السؤال كان ، السؤال وفق على خرج والجواب ، الجواب عليه ودل بيناه كما ، تصرف

 ؟ أنفق كم:  قال] 215:  البقرة[} َفلِْلَوالَِدْينِ  َخْيرٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َما قُلْ {:  نزل لما فإنه -  تقدم كما - الجموح بن عمرو شأن في وھو

 :  الشاعر قول ومنه ، إخراجه القلب على يشق ولم ، وفضل وتيسر سھل ما:  والعفو" العفو قل: " فنزل
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 أغضب حين سورتي في تنطقي وال...  مودتي تستديمي مني العفو خذي

 معنى وھو ، اآلية تأويل في قيل ما أولى ھذا ، عالة فتكونوا أنفسكم فيه تؤذوا ولم ، حوائجكم عن فضل ما أنفقوا:  فالمعنى

 ،" العيال عن فضل ما العفو: " قالوا ، وغيرھم ليلى أبي وابن كعب بن محمد والقرظي والسدي وعطاء وقتادة الحسن قول

 وفي" غنى عن أنفقت ما الصدقة خير: "  السالم عليه قال وكذا غنى ھرظ عن صدقة:  مجاھد وقال عباس ابن عن ونحوه

 بل:  العلماء جمھور وقال. المفروضة الزكاة ھذه:  سعد بن قيس وقال". غنى ظھر عن كان ما الصدقة خير: " آخر حديث

 أو فضة أو ذھب من مال له كان إذا اآلية ھذه نزول بعد الرجل كان:  الكلبي وقال. منسوخة ھي:  وقيل. التطوع نفقات ھي

 وعياله يكفيه ما أمسك بيده يعمل ممن كان وإن ، بسائره وتصدق أمسكه سنة لنفقة وعياله يكفيه ما إلى نظر ضرع أو زرع

 ، محكمة ھي:  قوم وقال. بھا أمروا صدقة وكل اآلية ھذه فنسخت المفروضة الزكاة آيه نزلت حتى ، بالباقي وتصدق يوما

 .األول القول على يدل والظاھر. الزكاة ىسو حق المال وفي

ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ { :  تعالى قوله - :  الثالثة  من فتحبسون} تتفكرون لعلكم{. النفقة أمر في أي:  سلمة بن المفضل قال} اآلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ

 هللا يبين كذلك أي ، وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. العقبى في ينفعكم فيما الباقي وتنفقون الدنيا معاش في يصلحكم ما أموالكم

 فترغبون وبقائھا اآلخرة إقبال وفي ، فيھا فتزھدون وفنائھا وزوالھا الدنيا في تتفكرون لعلكم واآلخرة الدنيا أمر في اآليات لكم

 .فيھا

ْنَيا فِي{ 220:  اآلية ُ  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُھمْ  َوإِنْ  َخْيرٌ  ُھمْ لَ  إِْصالحٌ  قُلْ  اْلَيَتاَمى َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ
ُ  َشاءَ  َولَوْ  اْلُمْصلِحِ  َ  إِنَّ  الْعَنَتُكمْ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 :  مسائل ثمان فيه} َحِكيمٌ {:  قوله إلى}  اْلَيَتاَمى َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ { :  تعالى قولة

} أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَِّتي إاِلَّ  اْلَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َوال{:  تعالى هللا أنزل لما: " قال عباس ابن عن والنسائي داود أبو روى - :  ىأالول

ً  اْلَيَتاَمى أَْمَوالَ  َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {و] 152:  األنعام[  من طعامه فعزل يتيم عنده كان من انطلق ، اآلية] 10:  النساء[} ُظْلما

 لرسول ذلك فذكروا ، عليھم ذلك فاشتد ، يفسد أو يأكله حتى ، له فيحبس طعامه من يفضل فجعل شرابه من وشرابه طعامه

 بطعامه طعامھم فخلطوا ، اآلية} َخْيرٌ  لَُھمْ  إِْصالحٌ  قُلْ  اْلَيَتاَمى َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ {:  تعالى هللا فأنزل وسلم عليه هللا صلى هللا

 إن:  وقيل. اليتامى أموال بحفظ األمر األموال بذكر اقترن ألنه ، قبل بما متصلة واآلية. داود أبي لفظ ،" بشرابه وشرابھم

 .اآلية ھذه فنزلت ، مؤاكلتھم في اليتامى أموال بمالبسة تتشاءم العرب كانت:  وقيل. رواحة بن عبدهللا السائل

 التصرف جواز على دليال ذلك كان وفيھم إليھم بالنظر اإلصالح قصد مع األيتام لطةمخا في وعز جل هللا أذن لما - :  الثانية

 وكان وحازه اليتيم الرجل كفل فإذا. اآلية لھذه اإلطالق على ، ذلك وغير والقسمة البيع في الوصي تصرف ، اليتيم مال في

 قدم أنه الخلفاء من أحد عن يؤثر لم. عامة والية لةوالكفا مطلقة اآلية ألن ، عليه وال يقدمه لم وإن فعله عليه جاز نظره في

 .عندھم كونھم على يقتصرون كانوا وإنما ، أزمنتھم في وجودھم مع يتيم على أحدا
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 في التصرف جواز على داللة بماله ماله خلط جواز وفي ، فيه والتجارة مضاربة اليتيم مال دفع في اآلثار تواترت -:  الثالثة

 ھو عمله في واختلف. مبينا نذكره ما على ذلك غير إلى ، مضاربة دفعه وجواز ، الصالح وافق إذا ءوالشرا بالبيع ماله

 الربح من جزء على أخذه إذا:  غيره وقال. لھا يشتري أو نفسه من لھم يبيع أن من منعه على وقاسه ، أشھب فمنعه ، قراضا

 بالدين له يبيع أن وله:  عبدالحكم بن محمد قال. لليتيم أحسن ونفيك بتعقب لليتيم شيئا كشرائه ، أمضي فيه مثله قراض بنسبة

 من وحال حاله بقدر ومصلحته ، وطيب صنيع من يصلح ما اليتيم عرس في ينفق أن وله:  كنانة ابن قال. نظرا ذلك رأى إن

 فعله ما وكل ، بالقصد فيأمره السلطان إلى ذلك رفع يتھم أن خشي فإن ، ختانه في وكذلك:  قال. ماله كثرة وبقدر ، إليه يزوج

 أمر يعلمه اليتيم ولي أن على الظاھر ودل. يجوز فال النظر وسوء المحاباة وجه على فعله وما ، جائز فھو النظر وجه على

. اإلصالح من فيه لما يقبضه أن فللوصي شيء لليتيم وھب وإذا. الصناعات يعلمه ممن ويؤاجره له ويستأجر ، واآلخرة الدنيا

 .تعالى هللا شاء إن" النساء" في بيان مزيد لھذا تيوسيأ

 ال وحالة. ببينة إال قوله يقبل فال ، عليه اإلشھاد يمكنه حالة:  حالتان اليتيم مال من والكفيل الوصي ينفقه ولما -:  الرابعة

 قال. بينة بغير قوله يقبل لم فيه بالتوثق العادة جرت وما العقار من اشترى فمھما ، بينة بغير مقبول فقوله عليه اإلشھاد يمكنه

 ، وكسوته نفقته على اإلشھاد يكلف فال عليه ينفق الوصي دار في اليتيم يكون أن بين أصحابنا فرق ولذلك:  منداد خويز ابن

 أمه عند يكون أن وبين ، منه قبل لسنة نفقة أنفقت:  قال إذا ولكن ، وقت كل في ويلبسه يأكله ما على اإلشھاد عليه يتعذر ألنه

 أو األم على قوله يقبل فال والكسوة النفقة الحاضنة أو األم يعطي كان أو ، عليه ينفق كان أنه الوصي فيدعي حاضنته أو

 .مساناة أو مشاھرة له ذلك تقبض كانت أنھا ببينة إال الحاضنة

:  مالك فقال ؟ يتيمته أو يتيمه مال من لنفسه يشتري أن له وھل ، يتيمه من نفسه ينكح الرجل في العلماء واختلف -:  الخامسة

 إنھم:  المجاعة أيام في أوالدھم يسلمون الذين األعراب في قال حتى ، بالقرابة منھا أقوى والحضانة بالكفالة النكاح والية

 فقال منه راءالش وأما. تعالى هللا شاء إن ، بيانه" النساء" في فيأتي لنفسه والحاضن الكافل إنكاح فأما ، إنكاحھم ينكحونھم

 ألنه ، المثل ثمن من بأكثر لنفسه اليتيم الطفل مال يشتري أن له:  حنيفة أبو قال وكذلك ، األقوال مشھور في يشتري: مالك

 بل ، التصرف اآلية في يذكر لم ألنه ، البيع في وال النكاح في ذلك يجوز ال:  الشافعي وقال. القرآن ظاھر عليه دل إصالح

 تزويجه فيجوز خيرا اإلصالح كان إذا:  يقول حنيفة وأبو. النظر له يجوز الذي فيه يذكر أن غير من} َخْيرٌ  لَُھمْ  إِْصالحٌ {:  قال

 حنبل بن وأحمد. البلوغ قبل حاجة وال ، الحاجة دفع جھة من إال إصالحا التزويج في يرى ال والشافعي. منه يزوج أن ويجوز

 بحكم ال أمه ماتت الذي ولده حق في ولألب ، الوصي مع التزويج للجد يجوز يوالشافع. إصالح ألنه التزويج للوصي يجوز

 التزويج كون ثبت فإن ، اآلية ھذه من نشأت المذاھب وھذه. القرآن بظاھر اليتيم تزويج للقاضي يجوز حنيفة وأبو. اآلية ھذه

 على القوام يسألك أي} اْلَيَتاَمى َعنِ  أَلوَنكَ َوَيسْ { :  تعالى قوله معنى يكون أن ويجوز. جوازه يقتضي اآلية فظاھر إصالحا

 .األوصاف من فيه يشترط وما والقيم الكافل عين منه يعلم ال مجمل وذلك ، لھم الكافلون اليتامى

 ذلك يكون وإنما ، يلزم ال ذلك أن فالجواب ، يتيمه من الشراء له جوز إذ والذرائع التھمة في أصله مالك ترك يلزم:  قيل فإن

 ، المخالطة صورة في سبحانه هللا أذن فقد ھھنا وأما ، عليھا منصوص محظورة إلى المحظورة األفعال من يؤدى فيما ةذريع

ُ {:  بقوله أمانتھم إلى ذلك في الحاضنين ووكل  إلى المكلف سبحانه هللا وكل مخوف أمر وكل} اْلُمْصلِحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ
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 يترتب ما عظيم مع ، فروجھن على مؤتمنات النساء هللا جعل كما ، منه فيمنع به محظور إلى يتذرع إنه:  فيه يقال ال أمانته

 عن سئل إذا طاوس وكان. يكذبن أن جاز وإن ، واألنساب والحرمة الحل من به ويرتبط ، األحكام من ذلك في قولھن على

ُ { :  قرأ اليتامى أمر من شيء  يجتمع أن اليتيم مال في إليه األشياء أحب سيرين ابن وكان. } اْلُمْصلِحِ  ِمنَ  دَ اْلُمْفسِ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 اآلخر والقول. ذكرنا كما ، لنفسه منه الشراء جواز على داللة ھذا وفي. البخاري ذكره ، له خير ھو الذي فينظرون نصحاؤه

 مأل في سلطان بيع ذلك في البيع يكون أن إال التھمة من ذلك في يلحقه لما ، شيئا يده تحت مما يشتري أن للولي ينبغي ال أنه

 .قبله من أنه يعلم لم إذا منھا له يشتري من يدس أن بأس وال ، التركة من يشتري ال:  عبدالحكم بن محمد وقال. الناس من

 مخالطة:  عبيد أبو وقال. بالتمر كالتمر ثلبالم المثل كخلط المخالطة ھذه} َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُھمْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله -:  السادسة

 ما اليتيم مال من فيأخذ بعياله خلطه من بدا يجد وال ، عنه طعامه يفرد أن كافله على ويشق المال ألحدھم يكون أن اليتامى

. فيه بالرخصة ةالناسخ اآلية ھذه فجاءت ، والنقصان الزيادة فيه يقع قد وھذا ، أھله نفقة مع فيجعله بالتحري كافيه أنه يرى

 قلة في يتفاوتون وقد ، بالسوية بينھم النفقات يتخارجون فإنھم األسفار في الرفقاء يفعله لما أصل عندي وھذا:  عبيد أبو قال

 في كان واسعا اليتامى أموال في ھذا كان فلما ، رفيقه على بالتفضل نفسه تطيب مطعمه قل من كل وليس ، وكثرته المطعم

 .الناس على األمر فيه يضيق أن لخفت ذلك والول ، أوسع غيرھم

ُ {: :  تعالى وقوله. الشرط جواب والفاء ، إخوانكم فھم أي ، محذوف لمبتدأ خبر} َفإِْخَواُنُكمْ { :  تعالى قوله -:  السابعة  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 .وإفساده إصالحه على كال فيجازي ، لھا المصلح من اليتامى ألموال المفسد يعلم أي ، تحذير. } اْلُمْصلِحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ 

ُ  َشاءَ  َولَوْ {:  تعالى قوله -:  الثامنة  شاء لو: " قال} ألعنتكم هللا شاء ولو{:  عباس ابن عن مقسم عن الحكم روى} الْعَنَتُكمْ  هللاَّ

 عليكم لضيق:  القتبي وقال. عبيدة وأبي الزجاج عن ، ألھلككم" ألعنتكم: " وقيل". موبقا اليتامى أموال من أصبتم ما لجعل

 قبلكم، كان بمن فعل كما ، مخالطتھم في وأثمكم أداؤه عليكم يشتد ما لكلفكم أي:  وقيل. عليكم التسھيل إال يشأ لم ولكنه ، وشدد

 فھو ، أعنته قد:  فھاضه شيء أصابه إذا المجبور للعظم ويقال. غيره وأعنته عنت وقد ، المشقة:  والعنت. عنكم خفف ولكنه

 شاقة:  عنوت وأكمة. جري معه يمكنھا ال جبر بعد كسر قوائمھا في حدث إذا:  عنتا تعنت الدابة وعنتت. ومعنت عنت

 ما ويلزمه عليه يشدد فمرادھا ويعنته فالنا يتعنت فالن:  العرب قالت فإذا ، التشديد العنت أصل:  األنباري ابن وقال. المصعد

 .وصفنا ما واألصل. الھالك ىمعن إلى نقلت ثم ، أداؤه عليه يصعب

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله  .كبيرا علوا وتعالى جل ، عليه حجر ال يريد بما ملكه في يتصرف} َحِكيمٌ { شيء عليه يمتنع ال أي} َعِزيزٌ  هللاَّ

 َحتَّى اْلُمْشِرِكينَ  ُتْنِكُحوا َوال أَْعَجَبْتُكمْ  َولَوْ  ةٍ ُمْشِركَ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوألََمةٌ  ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال{  221:  اآلية
ارِ  إِلَى َيْدُعونَ  أُولَئِكَ  أَْعَجَبُكمْ  َولَوْ  ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ  ُيْؤِمُنوا ُ  النَّ  آَياتِهِ  َوُيَبيِّنُ  بِإِْذنِهِ  َواْلَمْغفَِرةِ  اْلَجنَّةِ  إِلَى َيْدُعو َوهللاَّ

ُرونَ  لََعلَُّھمْ  لنَّاسِ لِ   }َيَتَذكَّ

 :  مسائل سبع فيه} أَْعَجَبْتُكمْ  َولَوْ  ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوألََمةٌ  ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال{ :  تعالى قولة
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 أنكحھا لھا المتزوج أن المعنى كأن ، بالضم الشاذ في وقرئت. التاء بفتح الجمھور قراءة} َتْنِكُحوا َوال{:  تعالى قوله - :  االولى

 .تعالى هللا شاء إن بيانه وسيأتي ، واتساعا تجوزا التزوج في ويستعمل ، الجماع أصله ونكح. نفسه من

:  مقاتل وقال. تصح ال المشركين مناكحة أن بين النكاح مخالطة وفي ، األيتام مخالطة في وتعالى سبحانه هللا أذن ما -:  الثانية

 صلى هللا رسول بعثه ، الغنوي حصين بن كناز واسمه ، مرثد أبي بن مرثد في:  وقيل ، الغنوي مرثد أبي في اآلية ھذه نزلت

 فقال ، فجاءته" عناق" لھا يقال الجاھلية في يحبھا امرأة بمكة له وكانت ، أصحابه من رجال ليخرج سرا مكة وسلم عليه هللا

 النبي فأتى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أستأذن حتى:  قال ، فتزوجني:  قالت ، الجاھلية في كان ما حرم اإلسالم إن:  لھا

 هللا شاء إن بيانه" النور" في وسيأتي. مشركة وھي مسلما كان ألنه ، بھا التزوج عن فنھاه فاستأذنه وسلم عليه هللا صلى

 .تعالى

 ھذه من نسخ ثم" البقرة" سورة في المشركات نكاح هللا حرم:  طائفة فقالت ، اآلية ھذه تأويل في العلماء واختلف -:  الثالثة

 بن وسفيان أنس بن مالك قال وبه ، عباس ابن عن القول ھذا وروي". المائدة" سورة في فأحلھن ، الكتاب أھل نساء الجملة

 بھا والمراد ، كافرة كل في العموم اآلية لفظ:  جبير بن وسعيد قتادة وقال. األوزاعي عمرو بن وعبدالرحمن ، الثوري سعيد

 وعلى ، الشافعي قولي أحد وھذا. الكتابيات قط العموم يتناول ولم" المائدة" آية الخصوص وبينت ، الكتابيات في الخصوص

:  وقال ، بحبي ابن ذكره ، هللا رحمه مالك مذھب وھذا. العموم بعض" المائدة" آية نسخت ثم ، العموم يتناولھن األول القول

 فجعلوا قوم ذھب:  الحربي إبراھيم بن إسحاق وقال. مذموم مستثقل تعالى هللا أحله قد كان وإن والنصرانية اليھودية ونكاح

 قال. كتابية غير أو كتابية مشركة كل نكاح فحرموا ، المنسوخة ھي" المائدة" في والتي ، الناسخة ھي" البقرة" في التي اآلية

 عن الليث حدثنا:  قال ، رمح بن محمد حدثنا:  قال ، ريان بن محمد حدثناه ما سنده صح مما ھذا لقائل جةالح ومن:  النحاس

 وال ، المؤمنين على المشركات هللا حرم:  قال اليھودية أو النصرانية الرجل نكاح عن سئل إذا كان عمر بن عبدهللا أن نافع

 عن خارج قول وھذا:  النحاس قال!. هللا عباد من عبد أو ، عيسى بھار المرأة تقول أن من أعظم اإلشراك من شيئا أعرف

 عثمان منھم ، جماعة والتابعين الصحابة من الكتاب أھل نساء نكاح بتحليل قال قد ألنه ، الحجة بھم تقوم الذين الجماعة قول

 وعكرمة وطاوس ومجاھد والحسن جبير بن وسعيد المسيب بن سعيد التابعين ومن. وحذيفة وجابر عباس وابن وطلحة

 سورة في التي لآلية ناسخة" البقرة" سورة من اآلية ھذه تكون أن فيمتنع وأيضا. عليه األمصار وفقھاء ، والضحاك والشعبي

 عمر ابن حديث وأما ، األول ينسخ اآلخر وإنما. نزل ما آخر من" المائدة"و ، بالمدينة نزل ما أول من" البقرة" ألن" المائدة"

 ولم التحريم أخرى وفي ، التحليل واحدة في ، اآليتين سمع فلما ، متوقفا رجال كان هللا رحمه عمر ابن ألن ، فيه ةحج فال

:  عطية ابن وذكر. بالتأويل والمنسوخ الناسخ يؤخذ وليس ، عليه تؤول وإنما النسخ ذكر عنه يؤخذ ولم ، توقف النسخ يبلغه

 اإلسالم غير على من وكل ، والكتابيات والمجوسيات الوثنيات في عامة اآلية إن: " عنه روي ما بعض في عباس ابن وقال

 أن من أعظم إشراكا أعلم وال:  الموطأ في عمر ابن قول ھذا إلى وينظر" المائدة" في التي لآلية ناسخة ھي ھذا فعلى ،" حرام

 أمير يا نطلق:  وقاال كتابيتين وبين اليمان بن وحذيفة عبيدهللا بن طلحة بين فرق أنه عمر عن وروي. عيسى ربھا المرأة تقول

 يستند ال وھذا:  عطية ابن قال. قمأة صغرة بينكما أفرق ولكن! نكاحكما لجاز طالقكما جاز لو:  فقال ، تغضب وال المؤمنين

 ال:  فقال ؟ المؤمنين أمير يا سبيلھا فأخلي حرام أنھا أتزعم:  حذيفة له فقال بينھما التفريق أراد عمر أن منه وأسند ، جيدا
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 نكاح جواز المنذر ابن وذكر. ھذا نحو عباس ابن عن وروي. منھن المومسات تعاطوا أن أخاف ولكني ، حرام أنھا أزعم

 أحد عن يصح وال:  كالمه آخر في وقال. النحاس قول في والتابعين الصحابة من ذكر ومن ، الخطاب بن عمر عن الكتابيات

 ، الكتاب أھل يتناول ال الشرك لفظ ظاھر فإن ، بينھما تعارض فال اآليتان وأما:  العلماء بعض وقال. ذلك حرم أنه األوائل من

لَ  أَنْ  اْلُمْشِرِكينَ  َوال اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ  َما{ :  تعالى لقوله :  وقال ،] 105:  البقرة[} َربُِّكمْ  ِمنْ  َخْيرٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  ُيَنزَّ

 بين مغايرة يقتضي العطف وظاھر ، اللفظ في بينھم ففرق] 1:  البينة[} َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ {

} اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {:  تعالى وقوله ، بنص وليس عموم الشرك فاسم وأيضا ، عليه والمعطوف المعطوف

:  بقوله أراد:  قيل فإن. يحتمل ال ما وبين المحتمل بين تعارض فال ، نص} المؤمنات من والمحصنات{ قوله بعد] 5:  المائدة[

 نُ ُيْؤمِ  لََمنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َوإِنَّ { كقوله ، وأسلموا قبلكم من الكتاب أوتوا أي} قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات{ 

 َِّ ةٌ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ {:  وقوله. اآلية] 199:  عمران آل[} ِبا  اآلية نص خالف ھذا:  له قيل. اآلية] 113:  عمران آل[} َقاِئَمةٌ  أُمَّ

 التزويج جواز أحد على يشكل ال فإنه ، الجمھور قاله ما وخالف} َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ {:  قوله في

 نكاحھن تحريم في العلة فجعل} النَّارِ  إَِلى َيْدُعونَ  أُولَِئكَ {:  تعالى هللا قال فقد:  قالوا فإن. المسلمين أعيان من وصار أسلم ممن

 وھذه ، النار إلى يدعو لمشركا ألن" } ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوألََمةٌ {:  تعالى لقوله علة ذلك أن والجواب. النار إلى الدعاء

 .بين وھذا ، مطلقا الكافر من خير فالمسلم ، الكفار جميع في مطردة العلة

:  تعالى هللا قول وتال ، يحل ال:  فقال ذلك عن عباس ابن وسئل ، يحل فال حربا كانوا إذا الكتاب أھل نكاح وأما -:  الرابعة

َِّ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َقاِتلُوا{  إبراھيم بذلك حدثت:  المحدث قال. } َصاِغُرونَ {  قوله إلى] 29:  التوبة[} اآلِخرِ  ِباْلَيْومِ  َوال ِبا

 .والخنزير الخمر في ولتصرفھا ، الحرب دار في الولد ترك لعلة ، الحربيات تزوج مالك وكره. فأعجبه النخعي

 ذات كانت وإن ، المشركة من خير المملوكة المؤمنة بأن إخبار} ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوألََمةٌ {:  تعالى قوله -:  الخامسة

 لحذيفة كانت سوداء وليدة خنساء في ونزلت. وغيره الطبري قول ھذا ، ذلك وغير الحسن في} َتْنِكُحوا َوال{. والمال الحسب

 ، كتابه في ذكرك تعالى هللا وأنزل ، ودمامتك سوادك مع األعلى المأل في ذكرت قد ، خنساء يا:  حذيفة لھا فقال ، اليمان بن

 فأتى ، ندم ثم غضب في فلطمھا سوداء أمة له كانت ، رواحة بن عبدهللا في نزلت:  السدي وقال. وتزوجھا حذيفة فأعتقھا

 فقال ، ينالشھادت وتشھد الوضوء وتحسن وتصلي تصوم:  قال" عبدهللا يا ھي ما: " فقال ، فأخبره وسلم عليه هللا صلى النبي

 من ناس عليه فطعن ، ففعل ، وألتزوجنھا ألعتقنھا:  رواحة ابن فقال". مؤمنة ھذه: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

. اآلية ھذه فنزلت ، أحسابھم في رغبة ينكحونھم وكانوا ، المشركين إلى ينكحوا أن يرون وكانوا ، أمة نكح:  وقالوا المسلمين

 .أعلم وهللا

 كتاب في أشھب وقال. الكتابية األمة نكاح يجوز ال:  مالك فقال ، الكتاب أھل إماء نكاح في العلماء واختلف -:  السادسة

 ابن قال. الكتاب أھل إماء نكاح يجوز ، وأصحابه حنيفة أبو وقال. بينھما يفرق ال إنه:  كتابية أمة وتحته أسلم فيمن محمد،

 بقوله الكتابية األمة نكاح جواز على حنيفة أبي أصحاب احتج:  قال السالم ينةبمد الشاشي بكر أبو الشيخ درسنا:  العربي

 ، والمشركة المؤمنة األمة نكاح بين خاير سبحانه هللا أن اآلية من الدليل ووجه. } ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوألََمةٌ { :  تعالى

 وال ، وممتنع جائز بين ال الجائزين بين ھي إنما المخايرة ألن ، بينھما ىتعال هللا خاير لما جائز المشركة األمة نكاح أن فلوال
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 ُمْسَتَقّراً  َخْيرٌ  َيْوَمِئذٍ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ {:  قال سبحانه هللا ألن:  وقرآنا لغة تجوز الضدين بين المخايرة أن والجواب. متضادين بين

 جواب". الباطل في التمادي من خير الحق إلى الرجوع: " موسى ألبي رسالته في عمر وقال]. 24:  الفرقان[} َمقِيالً  َوأَْحَسنُ 

 ، وإماؤه عبيدهللا بأجمعھم واآلدميون واآلدميات ، اآلدمية به أراد وإنما المملوك الرق به يرد لم} َوألََمةٌ { :  تعالى قوله:  آخر

 .الجرجاني العباس أبو بالبصرة القاضي قاله

:  حنبل ابن وقال. ذلك من وإسحاق واألوزاعي حنيفة وأبو والشافعي مالك فمنع ، المجوس نساء نكاح يف واختلفوا - :  السابعة

:  أصحابنا بعض قال:  القصار ابن وقال. طلقھا:  له قال عمر وأن ، مجوسية تزوج اليمان بن حذيفة أن وروي. يعجبني ال

 بملك توطأ أن يجوز ال المجوسية األمة أن مالك عن وھب ابن وروى. مناكحتھم تجوز أن كتابا لھم أن القولين أحد على يجب

 عن جريج ابن عن أيوب بن يحيى رواه ما إال  ، العلماء جماعة ھذا وعلى ، الكافرات من وغيرھن الوثنيات وكذلك ، اليمين

 َتْنِكُحوا َوال{:  وجل عز هللا قول وتأوال. بذلك بأس ال:  فقاال ، المجوسيات اإلماء نكاح عن سئال أنھما دينار بن وعمرو عطاء

 منھن اإلماء نكحوا الصحابة وأن ، أوطاس بسبي واحتجا ، المشتراة األمة على ال النكاح عقد على عندھما فھذا. } اْلُمْشِرَكاتِ 

 حتجاجاال وأما نكاحھن فجاز أسلمن اإلماء يكون أن يجوز فقد أوطاس سبي أما ، شاذ قول وھذا:  النحاس قال. اليمين بملك

 العقد على يقع اللغة في والنكاح ، العقد على النكاح حملوا ألنھم ، فغلط" يؤمن حتى} اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال{:  تعالى بقوله

 بن عمر أبو وقال. ووطء نكاح من المشركات على يقع نكاح كل حرم} المشركات تنكحوا وال{ :  قال فلما ، الوطء وعلى

. وطئھا هللا إال إله ال أن شھدت إذا:  فقال ؟ أيطؤھا المجوسية يشتري الرجل عن الزھري سألت:  وزاعياأل وقال:  عبدالبر

 تسلم حتى يطأھا أن له يحل ال شھاب ابن قول:  عمر أبو قال. تسلم حتى يطأھا أن له يحل ال:  قال شھاب ابن عن يونس وعن

 عن ذلك روي. يسلمن ولم وطئن أوطاس سبي أن زعم من قول ادفس على دليل - والسير بالمغازي الناس أعلم وھو -  ھذا

 جاء وقد. باألمصار الفقھاء من أحد إليه يلتفت لم وھذا ، المجوسية بوطء بأس ال:  قاال دينار بن وعمرو عطاء منھم طائفة

 أحد منھم وليس ، خراسان من وراءھم وما الفرس إال ناحيته أھل غزو وال غزوه يكن لم ممن وھو - البصري الحسن عن

 إبراھيم حدثنا:  قال ، أسد بن محمد بن عبدهللا أخبرنا:  قال ، سبين إذا نسائھم في السيرة كانت كيف لك يبين ما -  كتاب أھل

:  قال ، الحسن عن يونس عن ھشام حدثنا:  قال ، عبيد أبو حدثنا:  قال ، عبدالعزيز بن علي حدثنا:  قال ، فراس بن أحمد بن

 إال إله ال أن وتشھد تسلم أن ونأمرھا القبلة إلى نوجھھا كنا:  قال ؟ سبيتموھن إذا تصنعون كنتم كيف سعيد أبا يا:  له رجل قال

 تأويل ھذا وعلى. يستبرئھا حتى يصبھا لم يصيبھا أن صاحبھا أراد وإذا ، تغتسل أن نأمرھا ثم ، هللا رسول محمدا وأن هللا

 أحل قد تعالى هللا ألن ، والمجوسيات الوثنيات أنھن. } ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال{ : تعالى هللا قول في العلماء جماعة

 من ومنھم. المسلمات من زناھا شھر من ال ، العفائف يعني}قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات{:  بقوله الكتابيات

 .النسب إفساد من ذلك في لما ، توبة نھنم يكن لم ما اليمين بملك ووطأھا نكاحھا كره

 }أَْعَجَبُكمْ  َولَوْ  ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ  ُيْؤِمُنوا َحتَّى اْلُمْشِرِكينَ  ُتْنِكُحوا َوال{:  تعالى قوله

 :  مسألة عشرة إحدى فيه
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 المؤمنة يطأ ال المشرك أن على األمة وأجمعت. ركالمش من المسلمة تزوجوا ال أي} َتْنِكُحوا َوال{:  تعالى قوله -:  األولى

 ".تنكحوا" من التاء ضم على والقراء. اإلسالم على الغضاضة من ذلك في لما ، بوجه

 ،" هللا كتاب في بولي النكاح: " الحسين بن علي بن محمد قال. بولي إال نكاح ال أن على بالنص دليل اآلية ھذه في -:  الثانية

 اختلف وقد" بولي إال نكاح ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت:  المنذر ابن قال". المشركين واتنكح وال" قرأ ثم

 رضي الخطاب بن عمر عن الحديث ھذا روي ، بولي إال نكاح ال:  العلم أھل من كثير فقال ، ولي بغير النكاح في العلم أھل

 والحسن المسيب بن سعيد قال وبه ، عنھم هللا رضي ھريرة وأبي باسع وابن مسعود وابن طالب أبي بن وعلي عنه هللا

 بن وعبيدهللا والشافعي المبارك وابن شبرمة وابن ليلى أبي وابن الثوري وسفيان زيد بن وجابر عبدالعزيز بن وعمر البصري

 .عبيد وأبو وإسحاق وأحمد الحسن

 أن" بولي إال نكاح ال: " قال من حجة:  عمر أبو قال. بريوالط ثور وأبي أجمعين عنھم هللا رضي مالك قول وھو:  قلت

 إسحاق أبي عن والثوري شعبة الحديث ھذا روى". بولي إال نكاح ال: " قال أنه عنه ثبت قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 فيلزمه المراسيل يقبل ال من وأما ، قبوله يلزمه المراسيل يقبل فمن ، مرسال وسلم عليه هللا صلى النبي عن بردة أبي عن

 عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن كالھما عوانة وأبو إسرائيل وصله وممن. والثقة الحفظ أھل من وصلوه الذين ألن ، أيضا

 ، أصول يعضدھا الزيادة وھذه ، زيادته تقبل والحافظ ، حفاظ تابعه ومن وإسرائيل. وسلم عليه هللا صلى النبي عن موسى أبي

 أخته عضل إذ يسار بن معقل في نزلت اآلية وھذه]. 232:  البقرة[} أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفال{  :  لوج عز هللا قال

 .العضل عن نھي ما اإلنكاح في حقا له أن ولوال. البخاري قاله ، زوجھا مراجعة عن

} ِمْنُكمْ  األََياَمى َوأَْنِكُحوا{:  وقوله] 25:  النساء[} أَْھلِِھنَّ  ِبإِْذنِ  َفاْنِكُحوُھنَّ { :  قوله الكتاب من أيضا ھذا على يدل ومما:  قلت

 تعالى وقال" النور" في ھذا بيان وسيأتي. لذكرھن النساء إلى كان ولو ، الرجال غير بالنكاح تعالى يخاطب فلم] 32:  النور[

 وقال". القصص" سورة في بيانه يأتي ما على} كأنكح أن أريد إني{ :  السالم عليھما موسى قصة في شعيب عن حكاية

َجالُ {: تعالى اُمونَ  الرِّ  في:  الطبري قال. بولي إال نكاح ال أن على والسنة الكتاب تعاضد فقد ،] 34:  النساء[} النَِّساءِ  َعلَى َقوَّ

 تزويج لنفسھا المالكة البالغة للمرأة إن:  قال من قول إبطال ھي تعقده ولم النكاح عليھا عمر وعقد تأيمت حين حفصة حديث

 كانت إذا لنفسھا حفصة خطبة ليدع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يكن لم لھا ذلك كان ولو ، وليھا دون النكاح وعقد نفسھا

 من ھابنفس أحق األيم: " السالم عليه قوله بيان وفيه ، عليھا العقد وال أمرھا يملك ال من إلى وخطبھا ، أبيھا من بنفسھا أولى

 نفسھا على النكاح عقد تعقد أن في بنفسھا أحق أنھا ال ، برضاھا إال عليھا يعقد ال أنه في بنفسھا أحق أنھا ذلك معنى أن" وليھا

 تزوج وال المرأة المرأة تزوج ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن الدارقطني وروى. وليھا دون

 عن الزھري عن سفيان حديث من داود أبو وروى. صحيح حديث:  قال". نفسھا تزوج التي ھي لزانيةا فإن نفسھا المرأة

 مرات ثالث - باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن عروة

 بقول اعتبار وال. صحيح الحديث وھذا" له ولي ال من ولي انفالسلط تشاجروا فإن منھا أصاب بما لھا فالمھر بھا دخل فإن -

 رواه وقد ، علية ابن غير جريج ابن عن أحد ھذا يقل ولم ، يعرفه فلم الزھري عنه سألت:  قال أنه جريج ابن عن علية ابن

 سليمان منھم ، ثقات عنه نقله قد ألنه ، حجة ذلك في يكن لم الزھري عن ھذا ثبت ولو ، ذلك يذكروا لم الزھري عن جماعة
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 صلى قال ، آدم ابن منه يعصم ال النسيان ألن ، ذلك يضره لم الزھري نسيه فلو ، ربيعة بن وجعفر إمام ثقة وھو موسى بن

 حجة فھو حفظ ومن ، ينسى أن أحرى سواه فمن ، ينسى وسلم عليه هللا صلى وكان". ذريته فنسيت آدم نسي: " وسلم عليه هللا

 وقد فكيف ، جريج ابن عن علية ابن حكى ما صح لو ھذا ، نسيه من نسيان يضره فال ثقة الخبر روى ذافإ ، نسي من على

 .عليھا يعرجوا ولم حكايته من ذلك العلم أھل أنكر

 غير من واألنواع التقاسيم على - له الصحيح المسند في البستي التميمي حبان بن محمد حاتم أبو الحديث ھذا أخرج وقد:  قلت

 الزھري عن موسى بن سليمان عن جريج ابن عن غياث بن حفص عن -  ناقلھا في جرح ثبوت وال ، سندھا في قطع وجود

 غير على نكاح من كان وما عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن عروة عن

 بن سليمان عن جريج ابن خبر في أحد يقل لم:  حاتم أبو قال ".له ولي ال من ولي فالسلطان تشاجروا فإن باطل فھو ذلك

 بن وعبدهللا غياث بن حفص عن األموي يحيى بن سويد:  أنفس ثالثة إال" عدل وشاھدي: " ھذا الزھري عن موسى

 غير الشاھدين في يصح وال ، يونس بن عيسى عن الرقي يونس بن وعبدالرحمن الحارث بن خالد عن الجمحي عبدالوھاب

 الزھري كان وقد. خالفھما لما معنى فال ، بولي إال نكاح ال بأن والسنة الكتاب صرح فقد الخبر ھذا ثبت وإذا ، الخبر ھذا

 المرأة زوجت إذا:  يقول حنيفة أبو كان وكذلك". جائز نكاح فذلك بشاھدين كفؤا نفسھا المرأة زوجت إذا: " يقوالن والشعبي

 يفرقوا أن ولألولياء ، جائز فالنكاح كفء غير نفسھا زوجت وإن. زفر قول وھو ، ائزج نكاح فذلك بشاھدين كفؤا نفسھا

 هللا صلى هللا رسول عن وبالخبر. العلم أھل أكثر قول عن خارج ، للسنة فمخالف النعمان قاله ما وأما:  المنذر ابن قال. بينھما

 أجازه كفء والزوج يسلم أن أبى وإن ، جاز الولي سلم نفإ ، بولي إال النكاح يجوز ال:  يوسف أبو وقال. نقول وسلم عليه

 يأمر:  يقول الحسن بن محمد كان وقد ، الحسن بن محمد قول وھو ، القاضي يجيزه حين قوله في النكاح يتم وإنما. القاضي

 النكاح فعقدت وليھا لھا أذن إذا أنه وأصحابه حنيفة أبي بين خالف وال. عقدا استأنف يفعل لم فإن ، بإجازته الولي القاضي

 تكون أن إال ، بينھما يفرق أن للولي وليس ، جائز فالنكاح كفؤا فزوجھا رجال أمرھا ولت إذا: " األوزاعي وقال. جاز بنفسھا

 عليه قوله والشعبي حنيفة وأبي الزھري بمذھب القائلون وحمل. يأتي ما على مالك مذھب نحو وھذا ،" مولى تزوجت عربية

" المسجد في إال المسجد لجار صالة ال: " السالم عليه قال كما ، الوجوب على ال الكمال على" بولي إال كاحن ال: " السالم

:  البقرة[} أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفال{:  تعالى بقوله ھذا على واستدلوا". الصالة ترك لمن اإلسالم في حظ ال"و

 سماك عن الدارقطني روى وبما ،] 234:  البقرة[} بِاْلَمْعُروفِ  أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ  َناحَ جُ  َفال{:  تعالى وقوله ،]232

 ، صنعت فيما ينظر:  علي فقال ؟ إذني بغير تزوجت وليھا أنا امرأة:  فقال عنه هللا رضي علي إلى رجل جاء:  قال حرب بن

 رضي عائشة أن الموطأ وفي. إليك ذلك جعلنا بكفء لھا ليس من تزوجت كانت وإن ، لھا ذلك أجزنا كفؤا تزوجت كانت فإن

 أبي بن محمد بن القاسم بن عبدالرحمن عن جريج ابن رواه وقد. الحديث ، غائب وھو عبدالرحمن أخيھا بنت زوجت عنھا هللا

 ثم ، بستر بينھم فضربت أخيھا بني من مرأةا الزبير بن المنذر ھو رجال أنكحت أنھا عنھا هللا رضى عائشة عن أبيه عن بكر

 عائشة أن مالك حديث في فالوجه. إنكاح النساء على ليس:  قالت ثم ، فأنكح رجال أمرت العقد إال يبق لم إذا حتى تكلمت

 .إليھا تقريره كان لما عائشة إلى العقد ونسب ، عصبتھا أحد العقد وتولى ، النكاح وأحوال المھر قررت
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 في المرأة وضع من كل:  مرة فقال ؟ ھم من ، األولياء في مالك عن الرواية واختلفت:  منداد خويز ابن ذكر - :  الثالثة

 األولياء:  مرة وقال. الوصي أو اإلمام أو األجانب أو األرحام ذوي من أو العصبة من كان سواء ، وليھا فھو حسن منصب

 إذا المرأة إن:  عنه القاسم ابن ذكر فيما مالك قال:  عمر أبو وقال. ولي فھو حسن منصب في منھم وضعھا فمن ، العصبة من

 دنيئة كانت وإن ، وإقراره النكاح فسخ في بالخيار وليھا كان حال الناس في لھا شريفة كانت فإن بإذنھا وليھا غير زوجھا

 روي وقد ، لھا كفء واحد كل ألن ليھالو خيار وال ، نكاحھا جاز لھا حال ال ومن ، والمسلمانية والسعاية والسوداء كالمعتقة

 بين مالك تفريق وأما:  قال ، المنذر ابن اختاره القول وھذا ، السلطان أو وليھا إال يزوجھا ال والدنيئة الشريفة أن مالك عن

 تتكافأ مسلمونال: " فقال الدماء في أحكامھم بين سوى قد وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، جائز فغير قدر لھا والتي المسكينة

 بالنكاح سبحانه هللا أمر لما:  إسحاق بن إسماعيل وقال. واحد شيء ذلك غير في فھم سواء الدماء في كانوا وإذا". دماؤھم

 في ونوالمؤمن] 71:  التوبة[} َبْعٍض  أَْولَِياءُ  َبْعُضُھمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ {:  تعالى فقال بعض أولياء بعضھم المؤمنين جعل

 عنه لعقل جناية جنى ولو ، المسلمين لجماعة ميراثه لكان له وارث وال مات رجال أن فلو ، بعضا بعضھم يرث ھكذا الجملة

 لھا ولي وال فيه سلطان ال بموضع المرأة كانت وإذا. قرابة من أقرب وقرابة ، والية من أقرب والية تكون ثم ، المسلمون

 ، التزويج من لھم بد ال الناس ألن ، الحال ھذه في وليھا ھو ويكون فيزوجھا ، جيرانھا من به يوثق من إلى أمرھا تصير فإنھا

 ألنھا ، إليه أمرھا تسند من يزوجھا إنه:  الحال الضعيفة المرأة في مالك قال ھذا وعلى ، يمكن ما بأحسن فيه يعملون وإنما

 صيرت إذا فأما ، أولياؤھا المسلمين أن إلى الجملة في فرجعت ، بحضرتھا سلطان ال من فأشبھت السلطان عن تضعف ممن

 ذلك فيفسخ ، والمسلمون عليھا الحاكم ينكره ما وفعلت ، وجھه غير من األمر أخذت فإنھا أولياءھا وتركت رجل إلى أمرھا

 ، االختالف من ذلك في ولما ، بعض أولياء بعضھم المؤمنين أن من وصفنا لما ، حرام حقيقته أن يعلم أن غير من النكاح

 األوالد وولدت األمر وتطاول الدخول وقع فإذا ، ولتحصينھا للفروج أحوط وألنه ، وجھه غير من األمر لتناول يفسخ ولكن

 بحكم ذلك من فات ما ويشبه ، فيه يشك ال الذي الحرام إال منھا يرد لم تفاوتت إذا األمور ألن ، الفسخ يجز لم صوابا وكان

 قبل أبدا مفسوخ ولي بغير عندھم فالنكاح وأصحابه الشافعي وأما. فيه شك ال خطأ يكون أن إال يفسخ لم كمبح حكم إذا الحاكم

 قال:  والسنة الكتاب من عندھم الدليل لقيام ، النكاح فرائض من عندھم والولي. أحدھما مات إن يتوارثان وال ، وبعده الدخول

 :  لألولياء مخاطبا وقال ،] 25:  النساء[} أَْھلِِھنَّ  ِبإِْذنِ  َفاْنِكُحوُھنَّ {:  قال كما] 32:  النور[} ُكمْ ِمنْ  األََياَمى َوأَْنِكُحوا{ :  تعالى هللا

 إلجماع ، الشريفة وبين الحال دنية بين يفرقوا ولم". بولي إال نكاح ال: " السالم عليه وقال]. 232:  البقرة[} َتْعُضلُوُھنَّ  َفال{

 في وليس. كذلك األحكام وسائر". دماؤھم تتكافأ المسلمون: " السالم عليه لقوله ، الدماء في ينھماب فرق ال أن على العلماء

 .سنة وال كتاب في والوضيع الرفيع بين فرق ذلك من شيء

 ائز،ج ذلك:  عبدالملك إال وأصحابه مالك فقال ، الدخول قبل الولي يجيزه ثم ولي غير على يقع النكاح في واختلفوا -:  الرابعة

 زوجت فإن ، بنفسھا المرأة تعقده ولم ولي غير النكاح عقد إذا ھذا. يدخل لم أو دخل وسواء ، بالقرب لذلك إجازته كانت إذا

 تطاول وإن حال على أبدا يقر ال النكاح ھذا فإن المسلمين من بعيد وال قريب ولي غير من النكاح عقدة وعقدت نفسھا المرأة

 عن نافع ابن وقال. حال كل على النكاح ذلك فسخ من بد وال ، الحد ويسقط ، دخل إن الولد حقيل ولكنه ، األوالد وولدت

 .طالق بغير فيه الفسخ: مالك
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 اإلخوة ثم ، اآلباء ثم ، سفلوا وإن البنون أولھم:  يقول مالك فكان ، وترتيبھم األولياء منازل في العلماء واختلف -:  الخامسة

 ترتيب على العمومة ثم ، علوا وإن لألب األجداد ثم ، لألب اإلخوة بنو ثم ، واألم لألب اإلخوة بنو مث ، لألب ثم ، واألم لألب

 على األيتام إنكاح في مقدم والوصي. قاضيه أو السلطان ثم المولى ثم ، سفلوا وإن اإلخوة بني ترتيب على بنوھم ثم ، اإلخوة

 ، فالجد مات فإن ، األب مع ألحد والية ال:  الشافعي وقال. حيا األب كان لو حاله فأشبه ، ووكيله األب خليفة وھو ، األولياء

 كان بأم انفرد من:  الجديد في قال:  المزني وقال. األقرب ثم ، لإلخوة الجد بعد والوالية. آباء كلھم ألنھم ، الجد أب أب ثم

 .سواء ھما:  القديم في وقال. كالميراث ، بالنكاح أولى

. الباجي حكاه ، حنيفة أبي قولي أحد وھو ، االبن من أولى األب وأن ، الشافعي قول مثل مالك عن دنيونالم وروى:  قلت

 أن بالمرأة أحقھم:  أحمد وقال. قدمناه ما المذھب من والمشھور ،" اإلخوة من أولى الجد: " قال أنه المغيرة عن وروي

 ابن واختاره ، مالك قاله كما ، األب من أولى االبن:  إسحاق وقال. مالع ثم ، ابنه ثم ، األخ ثم ، االبن ثم ، أبوھا يزوجھا

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من بإذنھا زوجھا سلمة أم ابن عمر ألن ، المنذر

 ".أمه االبن إنكاح" له وترجم سلمة أم عن النسائي أخرجه:  قلت

 كنت:  قال سلمة أبي بن عمر أن الصحاح في ثبت ما ذلك ىعل والدليل ، بشيء وليس علماؤنا بھذا يستدل ما وكثيرا:  قلت

 وكل بيمينك وكل هللا سم غالم يا: "  فقال ، الصحفة في تطيش يدي وكانت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حجر في غالما

 بأرض الھجرة من الثانية السنة في ولد ، حفص أبا يكنى سلمة أبي بن عمر:  االستيعاب كتاب في عمر أبو وقال". يليك مما

 .سنين تسع ابن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبض يوم كان إنه:  وقيل. الحبشة

 وھو ، سلمة اسمه آخر ابنا سلمة أم من سلمة ألبي أن عمر أبو ذكر ولكن ، وليا يكون أن يصلح ال ھذا سنه كان ومن:  قلت

 له أحفظ وال ، سلمة أبي بن عمر أخيه من أسن سلمة وكان ، سلمة أم أمه على وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول عقد الذي

 .أخوه عمر عنه روى وقد ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن رواية

 يزوجھا المرأة في اختلف:  يقال أن عبارة واألقرب ، وقع كذا - األولياء من األبعد المرأة يزوج الرجل في واختلفوا - السادسة

 ينكر لم إن:  عبدالبر ابن قال. جائز النكاح:  مالك وقال. باطل النكاح:  الشافعي فقال ، حاضر واألقعد األبعد أوليائھا من

 وأصحابه مالك قول اختلف فقد لھا وصي وال يتيمة بالغ بكر أو ثيب وھي أنكره وإن ، نفذ رده وال ذلك من شيئا األقعد

 ومن. والعشيرة الفخذ من ولي بإذن انعقد نكاح ألنه ، وينفذ لكذ يرد ال:  قائلون منھم فقال ، ذلك في المدينة أھل من وجماعة

 تحصيل وھذا. بواجب وليس مستحب وذلك ، واألولى األفضل على األولياء في الرتبة جاءت إنما:  قال ينفذ ال منھم ھذا قال

 األقرب الولي ويسأل ذلك في السلطان ينظر:  وقيل. وأتباعه إسحاق بن إسماعيل اختار وإياه ، أصحابه أكثر عند مالك مذھب

: وقيل. له حق ألنه ، حال كل على رده لألقعد بل:  وقيل. رده يرده أن رأى وإن ، أمضاه إمضاءه رأى إن ثم ، ينكره ما على

 .المدينة أھل أقاويل كلھا وھذه ، األوالد وتلد مكثھا يطل لم ما وإجازته رده له
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 األقرب غاب إذا وكذلك ، منھم كالميت وعد ، أوليائھا من يليه من زوجھا سفيھا أو محبوسا األقرب الولي كان فلو -  السابعة

 يكن لم أوليائھا أقرب غاب إذا:  قيل وقد. األولياء من يليه من زوجھا سريعة أوبة لھا يرجى ال غيبة أو بعيدة غيبة أوليائھا من

 .مالك قول واألول ، الحاكم ويزوجھا ، تزويجھا يليه للذي

 قدم إن للغائب يكن لم الحاضر إلى نكاحھا عقد المرأة وفوضت أحدھما وغاب القعدد في استويا قد الوليان كان وإذا - الثامنة

 وأجاز ، ذلك في الحاكم نظر اختلفا فإن ، صاحبه بإذن إال يزوجھا لم أحدھما إلى أمرھا ففوضت حاضرين كانا وإن. نكرته

 .مالك عن بوھ ابن رواه ، لھا نظرا أحسنھما رأي عليھا

 أن عن وخرج ، به واإلعالن شھرته ذلك من ويكفي ، وأصحابه مالك عند بركن فليست النكاح على الشھادة وأما -  التاسعة

 تزوج وإن. سر نكاح ألنه ، النكاح يجز لم ذلك يكتموا أن وأمرھم ، ببينة زوج لو:  مالك عن القاسم ابن قال. سر نكاح يكون

 رجلين بشھادة المرأة يتزوج الرجل في مالك عن وھب ابن وروى. يستقبالن فيما وأشھدا ، جاز اراستسر غير على بينة بغير

 حنيفة أبو وقال. الشاھدان يعاقب وال ، أصابھا كان إن صداقھا ولھا ، النكاح يجوز وال بتطليقة بينھما يفرق:  قال ويستكتمھما

 الليثي يحيى بن يحيى قول وھذا:  عمر أبو قال. النكاح جاز اكتما : لھما وقال بشاھدين تزوجھا إذا:  وأصحابھما والشافعي

 عند والسر. سعد بن الليث عن حكاه وأظنه ، السر حد من خرج فقد رجالن عليه شھد نكاح كل:  قال ، صاحبنا األندلسي

 .حال كل على ويفسخ ، فصاعدا رجالن عليه يشھد لم نكاح كل:  تابعھم ومن والكوفيين الشافعي

 وال ،" مرشد وولي عدل بشاھدي إال نكاح ال: " قال أنه عباس ابن عن وروى. ذكرناه الذي للحديث أصح الشافعي قول:  قلت

 قامت وقد ، العقد عند اإلشھاد فيھا تعالى هللا ذكرھا التي البيوع أن لمذھبه مالك واحتج. علمته فيما الصحابة من له مخالف

 شروطه من فيه اإلشھاد يكون بأال أحرى األشھاد فيه تعالى هللا يذكر لم الذي والنكاح. وعالبي فرائض من ليس ذلك بأن الداللة

 بين ينعقد فيما واالختالف للتداعي العقد بعد يصلح واإلشھاد. األنساب لحفظ والظھور اإلعالن الغرض وإنما ، وفرائضه

 أھل وأكثر شھاب ابن قول ھذا مالك وقول". النكاح نواأعل: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد ، المتناكحين

 .المدينة

 ما حسب ، وماله حسبه أي} أعجبكم ولو{. حسيب أي} مشرك من خير{ مملوك أي} ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ {:  تعالى قوله - :  العاشرة

 كل: " وسلم عليه هللا صلى قال. بيناه كما ، مؤمنة والمرأة أي ، مؤمنة وألمة وكذا ، مؤمن ولرجل:  المعنى وقيل. تقدم

ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  نْعمَ {:  تعالى وقال" هللا مساجد هللا إماء تمنعوا ال: " وقال" هللا إماء نسائكم وكل عبيدهللا رجالكم  ، 30:  ص[} أَوَّ

 .قالموف وهللا ، الخالف ويزول النزاع يرتفع وبه ، اآلية ھذه في القول عليه حمل ما أحسن وھذا]. 44

 صحبتھم فإن ، للنار الموجبة األعمال إلى أي} النار إلى يدعون{ .والمشركات للمشركين إشارة} أُولَِئكَ {:  تعالى قوله

 أھل عمل إلى ي} ْوالمغفرة الجنة إلى يدعو وهللا{ .النسل تربيتھم مع ھواھم من كثير في االنحطاط توجب ومعاشرتھم

 .الزجاج قاله ، بأمره أي} بإذنه{.الجنة
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َساءَ  َفاْعَتِزلُوا أَذىً  ُھوَ  قُلْ  اْلَمِحيِض  َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ { 222:  اآلية  َتَطھَّْرنَ  َفإَِذا َيْطُھْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُھنَّ  َوال اْلَمِحيِض  فِي النِّ
ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  َفأُْتوُھنَّ  َ  إِنَّ  هللاَّ ابِينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ وَّ ِرينَ اْلمُ  َوُيِحبُّ  التَّ  } َتَطھِّ

 وعباد حضير بن أسيد:  وقيل - الدحداح بن ثابت السائل أن السدي عن الطبري ذكر} اْلَمِحيِض  َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ { :  تعالى قوله

 بني بسنة استنوا قد كانوا واالھا وما المدينة في العرب أن:  وغيره قتادة قال فيما السؤال وسبب. األكثرين قول وھو ، بشر بن

 ويأتونھن ، الحيض في النساء يتجنبون كانوا:  مجاھد وقال. اآلية ھذه فنزلت ، ومساكنتھا الحائض مؤاكلة تجنب في سرائيلإ

 ولم يؤاكلوھا لم فيھم المرأة حاضت إذا كانوا اليھود أن:  أنس عن مسلم صحيح وفي. فنزلت ، الحيض زمن مدة أدبارھن في

 َوَيْسأَلوَنكَ {:  تعالى هللا فأنزل ، وسلم عليه هللا صلى النبي وسلم عليه هللا صلى نبيال أصحاب فسأل ، البيوت في يجامعوھن

 كل اصنعوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، اآلية آخر إلى} اْلَمِحيِض  فِي النَِّساءَ  َفاْعَتِزلُوا أَذىً  ُھوَ  قُلْ  اْلَمِحيِض  َعنِ 

 حضير بن أسيد فجاء ، فيه خالفنا إال شيئا أمرنا من يدع أن الرجل ھذا يريد ما:  قالواف ، اليھود ذلك فبلغ" النكاح إال شيء

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجه فتغير ؟ نجامعھن أفال ، وكذا كذا تقول اليھود إن ، هللا رسول يا:  فقاال بشر بن وعباد

 آثارھما في فأرسل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى نٍ لَبَ  من ھدية فاستقبلھما فخرجا ، عليھما وجد قد أن ظننا حتى

 يجامعون النصارى وكانت ، الحائض تجتنب والمجوس اليھود كانت:  علماؤنا قال. عليھما يجد لم أن فعرفا ، فسقاھما

 .ھذين بين بالقصد هللا فأمر الحيض،

 حائض، فھي ، ومحيضا ومحاضا حيضا المرأة حاضت:  يقال ، مصدر وھو الحيض:  المحيض} اْلَمِحيِض  َعنِ {:  تعالى قوله

 :  وأنشد الفراء عن ، أيضا وحائضة

 طاھر غير بھا يزنى كحائضة

 الخرقة:  أيضا والحيضة. الحيض والجمع ، االسم" بالكسر" والحيضة. الواحدة المرة:  والحيضة. وحوائض حيض ونساء

:  وقيل. المحائض والجمع ، المحيضة وكذلك. ملقاة حيضة كنت ليتني:  عنھا هللا رضي عائشة قالت. المرأة بھا تستثفر التي

:  الطبري وقال. الحيض في مجاز والمكان الزمان في وأصله ، نفسه الحيض وعن ، والمكان الزمان عن عبارة المحيض

 :  العيش في رؤبة قول ومثله ، للحيض اسم المحيض

 ... المعيش شدة أشكو إليك

 يريش نتفن أعوام ومر

 أي الحيض ومنه ، رطوبتھا سالت أي الشجرة وحاضت ، وفاض السيل حاض:  يقال ، واالنفجار السيالن من الكلمة وأصل

 ابن قال. واحد حيز من ألنھما ، الواو على والياء الياء على الواو تدخل والعرب ، يسيل أي إليه يحيض الماء ألن ، الحوض

 المرأة حاضت:  يقال ، فيه الماء الجتماع الحوض سمي وبه ، الموضع ذلك إلى الدم اجتماع والحيض المحيض:  عرفة

 في سال فإذا. معلومة أوقات في منھا الدم سال إذا ومحيضا ومحاضا حيضا تحيض ، وطمثت ، وعركت ودرست ، وتحيضت

 ولھا. العربي ابن يةثمان ولھا:  العربي ابن. مستحاضة فھي ، استحيضت:  قلت المحيض عرق غير ومن ، معلومة أيام غير
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:  السابع. كابر:  السادس. دارس:  الخامس. طامس:  الرابع. فارك:  الثالث. عارك:  الثاني. حائض:  األول:  أسماء ثمانية

ا{:  تعالى قوله في وقيل. حاضت يعني} َفَضِحَكتْ {:  تعالى قوله في مجاھد قال. طامث:  الثامن. ضاحك } هُ أَْكَبْرنَ  َرأَْيَنهُ  َفلَمَّ

 .تعالى هللا شاء إن موضعه في وسيأتي. حضن يعني] 31:  يوسف[

 ، المعروف الحيض ذلك فمن ، فرجھا من السائل الظاھر الدم رؤيتھا في أحكام ثالثة للمرأة أن على العلماء أجمع -:  الثالثة

 له، ثابت فالحكم اتصل فإن ، قطعوين يتصل وقد. ذلك في خالف ال ، والصوم الصالة له تترك ، حمرة تعلوه خاثر أسود ودمه

 ، الدم أيام في الصالة تترك فإنھا يوما أو يومين والطھر يومين الدم رأت أو ، يوما والطھر يوما الدم فرأت انقطع وإن

. استبراء وال عدة في طھرا بھا تحتسب وال ، لھا المتخللة الطھر أيام وتلغي الدم أيام تلفق ثم ، وتصلي انقطاعه عند وتغتسل

 هللا صلى هللا رسول خرج:  قال الخدري سعيد أبي عن البخاري روى. منھن معروف معتاد وطبع ، النساء في خلقة والحيض

 -  النار أھل أكثر أريتكن فإني تصدقن النساء معشر يا: " فقال النساء على فمر المصلى إلى فطر أو أضحى في وسلم عليه

 من الحازم الرجل للب أذھب ودين عقل ناقصات من رأيت ما العشير وتكفرن لعنال تكثرن - قال ؟ هللا رسول يا وبم فقلن

:  قال ، بلى:  قلن ؟ الرجل شھادة نصف مثل المرأة شھادة أليس:  قال ؟ هللا رسول يا وديننا عقلنا نقصان وما:  قلن -  إحداكن

 وأجمع. "دينھا نقصان من فذلك:  قال ، هللا رسول يا بلى:  قلن ؟ تصم ولم تصل لم حاضت إذا أليس عقلھا نقصان من فذلك

 تقضي الحائض بال ما:  فقلت عائشة سألت:  قالت معاذة لحديث ، الصالة تقضي وال الصوم تقضي الحائض أن على العلماء

 فنؤمر ذلك يصيبنا كان:  قالت. أسأل ولكني ، بحرورية لست:  قلت ؟ أنت أحرورية:  قالت ؟ الصالة تقضي وال الصوم

 .يأتي ما على ، الغسل منه طھرھا كان عنھا انقطع فإذا. مسلم خرجه ، الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم اءبقض

 وجائز ، يوما عشر خمسة من أكثر يكون ال الحيض إن:  المدينة فقھاء فقال ، الحيض مقدار في العلماء واختلف -:  الرابعة

 مالك مذھب ھذا ، استحاضة ھو وإنما حيضا يكون ال يوما عشر خمسة على زاد وما ، دون فما يوما عشر خمسة يكون أن

 إلى ورجع األول قوله ترك فكأنه ، النساء في يوجد ما إال لكثيره وال الحيض لقليل وقت ال أنه مالك عن روي وقد. وأصحابه

 قول وھو ، المالكيين من البغداديين أكثر اختيار وھو ، يوما عشر خمسة الطھر أقل:  سلمة بن محمد وقال. النساء عادة

 ، حيض ثالث األقراء ذوات عدة جعل قد تعالى هللا ألن ، الباب في الصحيح وھو ، والثوري وأصحابھما حنيفة وأبي الشافعي

 فإذا. والحيض الطھر يجمع والشھر ، شھر من عوضا قرء كل فكان ، أشھر ثالثة صغر أو كبر من تحيض ال من عدة وجعل

 أقل بإزائه يكون أن وجب يوما عشر خمسة الحيض أكثر كان فلما ، الطھر قل الحيض كثر وإذا ، الطھر كثر الحيض قل

 مع وجبلتھن النساء خلقة من األغلب في المتعارف وھو ، وطھر حيض الواحد الشھر في ليكمل يوما عشر خمسة الطھر

 إن:  مالك قول مثل عنه روي وقد. يوما عشر خمسة وأكثره ، وليلة يوم الحيض أقل:  الشافعي وقال. والسنة القرآن دالئل

 نقص ما:  عبدالبر ابن قال. عشرة وأكثره ، أيام ثالثة الحيض أقل:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. النساء عرف إلى مردود ذلك

 المرأة لىع ثم. مدته مبلغ يعلم ال ألنه ، ظھوره أول عند إال الصالة من يمنع ال ، استحاضة فھو أيام ثالثة عن ھؤالء عند

 فھو يوما عشر خمسة على زاد ما الحجازيين وعند. الكوفيين عند أيام عشرة على زاد ما وكذلك ، األوقات تلك صالة قضاء

 يوم الحيض أقل قال وممن. والطبري األوزاعي قول وھو ، استحاضة فھو الشافعي عند وليلة يوم من أقل كان وما. استحاضة

 غدوة تحيض امرأة وعندنا:  األوزاعي قال. حنبل بن وأحمد ثور وأبو رباح أبي بن طاءع يوما عشر خمسة وأكثره وليلة
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 ذلك في والحجة ، االستظھار وفي ، الطھر وأقل وأقله الحيض أكثر من -  الباب ھذا في للعلماء ما على أتينا وقد عشية وتطھر

 خمسة الشافعي قول في الدم ترى ما أول تجلس افإنھ مبتدأة بكرا كانت فإن" أنس بن مالك موطأ شرح في المقتبس" في -

:  عنه زياد بن علي. زوجھا عنھا ويمسك الصالة تقضي ال:  مالك وقال. يوما عشر أربعة صالة وتعيد تغتسل ثم ، يوما عشر

. زوجھا يأتيھا وال وتصلي تغتسل ثم ، وليلة يوما تجلس:  حنبل ابن. وغيرھما والثوري عطاء قول وھذا ، لداتھا قدر تجلس

 فيكون ، عشرا العشرين بعد الصالة تترك ثم ، يوما عشرين وتصلي تغتسل ثم ، عشرا الصالة تدع:  يوسف وأبو حنيفة أبو

 لم ما:  مالك عن ، أيام بثالثة المعلومة أيامھا على تستظھر فإنھا معلومة أيام لھا التي أما. عنھا الدم ينقطع حيت حالھا ھذا

 .استظھار بغير أيامھا انقضت إذا تغتسل:  الشافعي. يوما عشر خمسة تجاوز

. مالك قول وھو ، شھران:  فقيل ، فيه اختلفوا معلوم حد العلماء عند أيضا وله ، الوالدة عند النفاس دم:  الدماء من والثاني

 قال. الجنابة من كالغسل منه والغسل. انقطاعه عند وطھرھا. ذلك غير وقيل. الشافعي قول وھو ، يوما أربعون:  وقيل

 الصوم وفعل فعلھا وصحة الصالة وجوب وھي:  شيئا عشر أحد يمنعان والنفاس الحيض ودم:  عبدالوھاب محمد أبو القاضي

 والطواف ، والطالق والعدة دونه وما الفرج في والجماع - الصالة في ونفيه للصوم القضاء لزوم الفرق وفائدة -  وجوبه دون

 .روايتان القرآن قراءة وفي ، فيه واالعتكاف المسجد ودخول المصحف ومس

 البرء عند إال له انقطاع ال أحمر دم سائله ، انقطع عرق ھو وإنما ، خلقة وال منھن طبع وال بعادة ليس دم:  الدماء من والثالث

 إذا المرفوعة اآلثار من واتفاق العلماء من بإجماع صوم وال صالة من يمنعھا ال طاھرة منه المرأة تكون أن حكمه فھذا ، منه

 قالت:  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك روى. حيض دم ال عرق دم أنه معلوما كان

 عرق ذلك إنما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ الصالة أفأدع! أطھر ال إني ، هللا رسول يا:  حبيش أبي بنت فاطمة

 وقلة صحته مع الحديث ھذا وفي". وصلي الدم عنك فاغسلي قدرھا ذھب فإذا الصالة فدعي الحيضة أقبلت إذا بالحيضة وليس

 عامر بن عقبة عن روي ما يرد وھو ، الباب ھذا في روي ما أصح وھو ، والمستحاضة الحائض أحكام لك يفسر ما ألفاظه

 ال الحائض أن وفيه. جالسة وجل عز هللا ذاكرة بلةالق وتستقبل ، صالة وقت كل عند وتتوضأ تغتسل الحائض أن ومكحول

 المستحاضة أن على يدل ما وفيه. الصالة الحائض على يرون الخوارج من طوائف إال العلماء كافة من إجماع وھو ، تصلي

 لكل عليھا ذلك رأى من لقول رد وفيه ، به ألمرھا غيره لزمھا ولو ، حيضھا من تغتسل الذي الغسل ذلك غير يلزمھا ال

 من ولقول. للصبح وتغتسل واحد بغسل الليل وصالتي ، واحد بغسل النھار صالتي بين تجمع أن عليھا رأى من ولقول. صالة

 يأمرھا لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ، طھر إلى طھر من المسيب بن سعيد ولقول. طھر إلى طھر من تغتسل:  قال

 أدبرت قد حيضتھا أن علمت إذا أمرھا وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ، االستظھارب قال من لقول رد وفيه. ذلك من بشيء

 يكون إنما واالحتياط ، يجيء ال أو يجيء حيض النتظار أيام ثالثة الصالة تترك أن يأمرھا ولم ، وتصلي تغتسل أن وذھبت

  .تركھا في ال الصالة عمل في

 القذر عن كناية واألذى. الحيض دم برائحة أي وغيرھا المرأة به تتأذى شيء ھو يأ} أَذىً  ُھوَ  قُلْ {:  تعالى قوله -:  الخامسة

 بما أي] 264:  البقرة[} َواألََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكمْ  ُتْبِطلُوا ال{ :  تعالى قوله ومنه ، المكروه القول على ويطلق. الجملة على

 وفي ، فيھم تؤمر أن إال تجازھم ال المنافقين أذى دع أي] 48:  األحزاب[} أََذاُھمْ  َوَدعْ {:  تعالى قوله ومنه. المكروه من تسمعه
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 ، أسبوعه يوم عنه يحلق ، يولد حين الصبي رأس على يكون الذي الشعر" األذى" بـ يعني" األذى عنه وأميطوا" :  الحديث

 مما ذلك أشبه وما ، والحجر الشوك يعني ، تنحيته أي" الطريق عن األذى إماطة وأدناھا: " اإليمان حديث وفي. العقيقة وھي

 .وسيأتي] 102:  النساء[} َمَطرٍ  ِمنْ  أَذىً  ِبُكمْ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال{:  تعالى وقوله. المار به يتأذى

 الثوب من غسله يجب ، أذى فھو دم كل:  فقالوا ، االستحاضة دم بسيالن المستحاضة وطء منع من استدل -:  السادسة

 يصلى كما السنة بھا وردت فرخصة الصالة وأما. رجس كله ألنه واالستحاضة الحيض دم بين المباشرة في فرق فال والبدن،

 واختلف. والزھري سيرين وابن الشعبي وعامر عيينة بن والحكم يسار بن وسليمان النخعي إبراھيم قول ھذا ، البول بسلس

 أصحاب أعلى من وكان ، عبدالرحمن بن والمغيرة علية ابن قال وبه ، زوجھا يأتيھا ال:  عائشة قول وھو ، الحسن عن فيه

 قال. زوجھا ويأتيھا ، وتقرأ وتطوف وتصلي تصوم المستحاضة:  العلماء جمھور وقال. يفتي كان وبه ، مصعب وأبو ، مالك

 إال يطأھا أال إلي أحب:  يقول أحمد انوك. وھب ابن عنه رواه ، كثيرا دمھا كان وإن ، ھذا على والعلم الفقه أھل أمر:  مالك

 وقال". عقبيھا على يسيل الدم كان وإن زوجھا يصيبھا أن بأس ال: " المستحاضة في عباس ابن وعن. بھا ذلك يطول أن

 وھي يصيبھا أن يمنعه فما حيضة تكن لم فإذا". بالحيضة وليس عرق ذلك إنما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: مالك

 الحائض عبادة غير بعبادة فيه وتعبد الصالة يمنع ال بأنه المستحاضة دم في وجل عز هللا حكم لما:  عبدالبر ابن قال! يتصل

 .الدماء كسائر غسله من عليه أجمعوا فيما إال الحيض حكم من بشيء له يحكم أال وجب

 الحيض محل في أو ، المصدر على المحيض حملت إن ، حيضال زمن في أي} اْلَمِحيِض  فِي النَِّساءَ  َفاْعَتِزلُوا{ :  تعالى قوله

 فروي ، منھا يستباح وما الحائض مباشرة في العلماء اختلف وقد. المجامعة ترك النھي ھذا ومقصود. االسم على حملته إن

. العلماء لقو عن خارج شاذ قول وھذا". حاضت إذا زوجته فراش الرجل يعتزل أن يجب أنه" السلماني وعبيدة عباس ابن عن

 سنة عن أنت أراغب:  له وقالت ميمونة خالته عباس ابن على وقفت وقد ، بخالفه الثابتة فالسنة يقتضيه اآلية عموم كان وإن

 له:  العلماء من عظيمة وجماعة يوسف وأبو حنيفة وأبو واألوزاعي والشافعي مالك وقال!  ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 إزارھا عليھا لتشد: " - فقال ؟ حائض وھي امرأتي من لي يحل ما:  سأله حين للسائل السالم عليه لقوله ، اإلزار فوق ما منھا

 الثوري وقال". مضجعك إلى عودي ثم إزارك نفسك على شدي: "  حاضت حين لعائشة السالم عليه وقوله" بأعالھا شأنك ثم

 وقد". النكاح إال شيء كل اصنعوا: " السالم عليه لقوله ، الدم موضع يجتنب:  الشافعي أصحاب وبعض الحسن بن ومحمد

 يحل ما عائشة سألت:  قال مسروق عن إبراھيم عن معشر أبو وروى. الشافعي قول من الصحيح وھو ، داود قول وھو. تقدم

 والقطع االحتياط على متزرة وھي الحائض مباشرة:  العلماء قال. الفرج إال شيء كل:  فقالت حائض وھي امرأتي من لي

 موضع نفسه والمحرم ، احتياطا بذلك فأمر بإجماع المحرم الدم موضع إلى ذريعة من ذلك كان فخذيھا أباح لو وألنه ، للذريعة

 .التوفيق وبا ، تضاد وال ، اآلثار معاني بذلك فتتفق ، الدم

 شيء وال هللا يستغفر:  حنيفة وأبو لشافعيوا مالك فقال ، عليه ماذا حائض وھي امرأته يأتي الذي في واختلفوا - :  الثامنة

 ما:  أحمد وقال. دينار بنصف يتصدق:  الحسن بن محمد عن وروي. داود قال وبه ، سعيد بن ويحيى ربيعة قول وھو عليه،

 أخرجه". دينار نصف أو بدينار يتصدق: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن مقسم عن عبدالحميد حديث أحسن

 وھو ، عليه شيء فال يفعل لم فإن. الطبري واستحبه ، دينار نصف أو دينار:  قال ، الصحيحة الرواية ھكذا:  وقال داود أبو
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 وقال. دينار فنصف انقطاعه في وطئ وإن ، دينار فعليه الدم في وطئ إن:  الحديث أھل من فرقة وقالت. ببغداد الشافعي قول

" والدارقطني داود أبي سنن" في كله لھذا والطرق ، دينار بخمسي صدقت حائض وھي امرأته وطئ من:  األوزاعي

 دما كان وإن فدينار أحمر دما كان إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن الترمذي كتاب وفي. وغيرھما

 ".دينار فنصف أصفر

 تقوم ال مثله وأن ، عباس ابن عن الحديث ھذا اباضطر والتوبة االستغفار إال كفارة عليه يوجب لم من حجة:  عمر أبو قال

 ، عليه مطعن وال فيه مدفع ال بدليل إال غيره وال لمسكين شيء فيھا يثبت أن يجب وال ، البراءة على الذمة وأن ، حجة به

 .المسألة ھذه في معدوم وذلك

 بفتح" تقرب ال قيل إذا:  يقول النظر مجلس في الشاشي عتسم:  العربي ابن قال} َيْطُھْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُھنَّ  َوال{:  تعالى قوله

 عامر وابن كثير وابن عمرو وأبو نافع وقرأ. منه تدن ال:  معناه كان الراء بضم كان وإن ، بالفعل تلبس ال:  معناه كان" الراء

 والمفضل بكر أبي يةروا في وعاصم والكسائي حمزة وقرأ. الھاء وضم الطاء بسكون" يطھرن" عنه حفص رواية في وعاصم

 النساء تقربوا وال{ مالك بن أنس مصحف وفي". يتطھرن" وعبدهللا أبي مصحف وفي. وفتحھما والھاء الطاء بتشديد" يطھرن"

 الجميع إلجماع ، يغتسلن بمعنى ھي:  وقال ، الطاء تشديد قراءة الطبري ورجح. }يتطھرن حتى واعتزلوھن محيضھن في

:  قوم فقال ، ھو ما الطھر في الخالف وإنما:  قال. تطھر حتى الدم انقطاع بعد امرأته يقرب نأ الرجل على حراما أن على

 تغتسل لم وإن لزوجھا يحلھا وذلك ، الفرج غسل ھو:  قوم وقال. الصالة كوضوء وضوء ھو:  قوم وقال. بالماء االغتسال ھو

 .ثالثي وھو لطمث مضاد ثالثي ھو إذ ، الطاء تخفيف قراءة الفارسي علي أبو ورجح ، الحيضة من

 الحبس بحكم دمھا انقطاع بعد للحائض حكموا وقد ، له وجه ال تحكم وھذا. الصالة وقت عليھا يدخل أو تغتسل حتى يجز لم

 تغتسل، حتى توطأ أن يجب ال ھذا قولھم قياس فعلى ، الثالثة الحيضة من تغتسل لم ما الرجعة عليھا:  لزوجھا وقالوا العدة في

 َحتَّى{:  تعالى قوله وھو ، الدم انقطاع:  أحدھما:  شرطين على فيھا الحكم علق سبحانه هللا أن ودليلنا. المدينة أھل وافقةم مع

:  تعالى قوله مثل وھذا ، بالماء الغسل يفعلن أي} َتَطھَّْرنَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله وھو ، بالماء االغتسال:  والثاني. } َيْطُھْرنَ 

 بلوغ:  أحدھما:  شرطين على المال دفع جواز وھو الحكم فعلق ، اآلية] 6:  النساء[} النَِّكاحَ  َبلَُغوا إَِذا َحتَّى اْلَيَتاَمى َواْبَتلُوا{

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال{:  المطلقة في تعالى قوله وكذلك ، الرشد إيناس:  والثاني. النكاح المكلف :  البقرة[} َغْيَرهُ  َزْوجا

 أبو احتج. الوطء ووجود النكاح انعقاد وھو ، جميعا األمرين على التحليل فوقف ، العسيلة باشتراط السنة جاءت ثم] 230

 بمعنى ھو مخففا" يطھرن حتى: " قوله فيكون ، قبلھا الغاية في المذكور ھو الشرط في الغاية ، اآلية معنى إن:  فقال حنيفة

ُ  َيَتَطھَُّروا أَنْ  ُيِحبُّونَ  ِرَجالٌ  فِيهِ {:  تعالى قال كما ، اآلية في اللغتين بين جمع ولكنه ، بعينه مشددا" يطھرن: " قوله  ُيِحبُّ  َوهللاَّ

ھِِّرينَ   :  الكميت قال]. 108:  التوبة[} اْلُمطَّ

 غيب الناس إذا فيھا غيبا وال...  أذلة فيھا األنصار كانت وما

 إذا ما على المخففة فنحمل ، معنى على منھما واحدة كل نحمل ونحن. بھما يعمل أن فيجب كاآليتين القراءتين فإن وأيضا

 دمھا انقطع إذا ما على األخرى القراءة ونحمل:  عوده يؤمن ال ألنه ، تغتسل حتى وطأھا نجوز ال فإنا ، لألقل دمھا انقطع
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 كالم من ليس ذلك أن:  األول عن فالجواب ، لھم ما أقوى وھذا:  العربي ابن قال. تغتسل لم وإن وطؤھا فيجوز لألكثر

 على يحمل لم مجردة فائدة على اللفظ حمل أمكن وإذا ، التعداد في التكرار يقتضي ذلك فإن ، البلغاء ألسن وال ، الفصحاء

 معنى دون معنى على محمولة منھما واحدة كل أن:  الثاني وعن! الحكيم العليم كالم في فكيف ، الناس كالم في التكرار

 فھي ، بيناه كما ذلك يقولون ال وھم ، الرجعة في تغتسل أن قبل الحيض بحكم لھا يحكم أال الدم انقطع إذا فيلزمھم ، األخرى

 قلناه وما لألكثر الدم انقطاع عند الوطء إباحة يقتضي قالوه ما فإن وأيضا. اتفاقا وطؤھا يجوز ال والحائض ، حائض إذا

 علي قال كما ، الحظر باعث غلب باعثاھما ويغلب اإلباحة يقتضي وما الحظر يقتضي ما ارضتع وإذا ، الحظر يقتضي

 .أعلم وهللا. أولى والتحريم ، أخرى وحرمتھما آية أحلتھما ، اليمين بملك األختين بين الجمع في وعثمان

 قال ، وطؤھا للزوج ليحل ، نعم:  القاسم ابن رواية في مالك فقال ، ال أم االغتسال على تجبر ھل الكتابية في علماؤنا واختلف

 أنھا مالك عن أشھب وروى. غيرھا من مسلمة يخص ولم ، بالماء يقول} َتَطھَّْرنَ  َفإَِذا َيْطُھْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُھنَّ  َوال{:  تعالى هللا

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى لقوله ، لذلك معتقدة غير ألنھا ، المحيض من االغتسال على تجبر ال  فِي هللاَّ

َِّ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ  أَْرَحاِمِھنَّ   ، المؤمنات بذلك وجل عز هللا خاطب وإنما ، والحمل الحيض وھو] 228:  البقرة[} اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

ينِ  فِي إِْكَراهَ  ال{:  وقال  .عبدالحكم بن مودمح يقول كان وبھذا] 256:  البقرة[} الدِّ

 أم عن مسلم رواه لما ، ذلك في شعرھا نقض عليھا وليس ، الجنابة من غسلھا صفة الحائض غسل وصفة -:  عشرة الثانية

 ثالث رأسك على تحثي أن يكفيك إنما ال: " قال ؟ الجنابة لغسل أفأنقضه رأسي ضفر أشد إني ، هللا رسول يا:  قلت قالت سلمة

 واغمزي: " داود أبو زاد" ال: " فقال ؟ والجنابة للحيضة أفأنقضه:  رواية وفي" فتطھرين الماء كعلي تفيضين ثم حثيات

 ".حفنة كل عند قرونك

ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  َفأُْتوُھنَّ {:  تعالى قوله -  عشرة الثالثة  وھذا ، الوطء عن باإلتيان وكنى ، إباحة أمر وھو. فجامعوھن أي} هللاَّ

 وهللا. األكمل الوجه على إال تقع ال تعالى هللا من األمر صيغة ألن ، بالماء الغسل بالتطھر المراد أن من قلناه ما يقوي األمر

} األَْرِض  ِمنَ  َخلَقُوا َماَذا أَُروِني{:  تعالى قوله ونظيره ، القبل وھو تعالى هللا أمركم حيث في أي ، في بمعنى" من"و. أعلم

الةِ  ُنوِديَ  إَِذا{ :  وقوله:  ، األرض في أي] 40:  فاطر[ :  وقيل. الجمعة يوم في أي] 9:  الجمعة[} اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ

:  رزين وأبو عباس ابن وقال. األصم قاله ، واعتكاف وإحرام صوم غير من أي ، فيه لكم أذن الذي الوجه من أي المعنى،

 .الزنى قبل من ال الحالل قبل من المعنى:  الحنفية بن محمد قالو. الضحاك وقاله ،" الحيض قبل من ال الطھر قبل من"

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله -:  عشرة الرابعة اِبينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ . والشرك الذنوب من التوابون:  فقيل ، فيه اختلف} اْلُمَتَطھِِّرينَ  َوُيِحبُّ  التَّوَّ

 النساء إتيان من:  أيضا وعنه ، الذنوب من:  مجاھد وقال. وغيره عطاء قاله ، واألحداث الجنابة من بالماء أي والمتطھرون

ُھمْ  َقْرَيِتُكمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوُھمْ {:  لوط قوم عن حكاية تعالى قوله إلى نظر كأنه:  عطية ابن. أدبارھن في } َيَتَطھَُّرونَ  أَُناسٌ  إِنَّ

 قدمه:  قيل ، يذنب لم من على أذنب الذي بالذكر قدم كيف:  قيل فإن. يذنبوا لم الذين المتطھرون:  وقيل]. 82:  األعراف[

 ومنھم مقتصد ومنھم لنفسه ظالم فمنھم{:  أخرى آية في ذكر كما ، بنفسه المتطھر يعجب وال الرحمة من التائب يقنط لئال

 .تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على] 32:  المالئكة[} بالخيرات سابق
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ُموا ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفأُْتوا لَُكمْ  ثٌ َحرْ  نَِساُؤُكمْ { 223:  اآلية قُوا أِلَْنفُِسُكمْ  َوَقدِّ َ  َواتَّ ُكمْ  َواْعلَُموا هللاَّ  }اْلُمْؤِمنِينَ  َوَبشِّرِ  ُمالقُوهُ  أَنَّ

 :  مسائل ست فيه

 أتى إذا:  تقول اليھود كانت: " قال بدهللاع بن جابر عن للمسلم واللفظ األئمة روى} لَُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساُؤُكمْ {:  تعالى قوله - :  االولى

 رواية في زاد} ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفأُْتوا لَُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساُؤُكمْ {{ اآلية فنزلت ،" أحول الولد كان قبلھا في دبرھا من امرأته الرجل

 قاله ، بالسين واحد سمام في:  ويروى. واحد صمام في ذلك إن غير مجبية غير شاء وإن مجبية شاء إن:  الزھري عن

 سورة فقرأ ، يوما عليه فأخذت ، منه يفرغ حتى يتكلم لم القرآن قرأ إذا عمر ابن كان:  قال نافع عن البخاري وروى. الترمذي

: قال عبدالصمد وعن. مضى ثم ، وكذا كذا في نزلت:  قال ، ال:  قلت ؟ أنزلت فيم أتدري:  قال مكان إلى انتھى حتى" البقرة"

. الفرج يعني:  الحميدي قال. في يأتيھا:  قال} ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفأُْتوا{:  عمر ابن عن نافع عن أيوب حدثني قال أبي حدثني

 مع ، وثن أھل وھم ، األنصار من الحي ھذا كان إنما ، وِھم له يغفر وهللا عمر ابن إن: " قال عباس ابن عن داود أبو وروى

 أمر من وكان ، فعلھم من بكثير يقتدون فكانوا ، العلم في عليھم فضال لھم يرون وكانوا:  كتاب أھل وھم ، يھود من الحي ھذا

 من بذلك أخذوا قد األنصار من الحي ھذا فكان ، المرأة تكون ما أستر وذلك ، حرف على إال النساء يأتوا أال الكتاب أھل

 قدم فلما ، ومستلقيات ومدبرات مقبالت منھن ويتلذذون ، منكرا اشرح النساء يشرحون قريش من الحي ھذا وكان فعلھم،

 على نؤتى كنا إنما:  وقالت ، عليه فأنكرته ذلك بھا يصنع فذھب ، األنصار من امرأة منھم رجل تزوج المدينة المھاجرون

 َفأُْتوا{:  وجل عز هللا أنزلف ، وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ ؟" أمرھما شري حتى ، فاجتنبني وإال ذلك فاصنع! حرف

 جاء: " قال عباس ابن عن الترمذي وروى. الولد موضع بذلك يعني ، ومستلقيات ومدبرات مقبالت أي ،} ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ 

:  قال ، الليلة رحلي حولت:  قال"  ؟ أھلكك وما: " قال! ھلكت ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى عمر

 نسائكم{ :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فأوحى:  قال ، شيئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه يرد فلم

 أبي عن النسائي وروى. صحيح حسن حديث ھذا:  قال" والحيضة الدبر واتق وأدبر أقبل} شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث

". أدبارھن في النساء يؤتى بأن أفتى أنه: " عمر ابن عن تقول إنك. القول عليك أكثر قد:  عمر ناب مولى لنافع قال أنه النضر

:  بلغ حتى عنده وأنا يوما المصحف علي عرض عمر ابن إن:  األمر كان كيف سأخبرك ولكن! علي كذبوا لقد:  نافع قال

 ونكحنا المدينة دخلنا فلما ، النساء نجبي قريش معشر ناك إنا ؟ اآلية ھذه أمر ما تدري ھل:  نافع قال ،} لكم حرث نسائكم{

 على يؤتين إنما األنصار نساء وكان ، وأعظمنه ذلك كرھن قد ھن فإذا ، نسائنا من نريد كنا ما منھن أردنا األنصار نساء

 . }ِشْئُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفأُْتوا لَُكمْ  َحْرثٌ  نَِساُؤُكمْ {:  سبحانه هللا فأنزل ، جنوبھن

 ومن خلف من شئتم كيف أي ، الحرث موضع في الوطء كان إذا كلھا والھيئات الحال إباحة في نص األحاديث ھذه - :  الثانية

 اإلتيان أن على يدل الحرث وذكر! يباح وال ، مباحا كان فما المأتى غير في اإلتيان فأما ، ومضطجعة ومستلقية وباركة قدام

 خاصة الفرج في إال تقع لم اإلباحة أن يعطي" الحرث" فلفظ ، الذرية مزدرع ألنھن ، بيهتش" حرث"و. محرم المأتى غير في

 :  ثعلب وأنشد. المزدرع ھو إذ

 محترثات لنا ضون...  أر األرحام إنما
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 النبات هللا وعلى...  فيھا الزرع فعلينا

:  يقال كما ، مصدر ألنه الحرث ووحد. حترثالم بمعنى فالحرث ، كالنبات والولد ، كالبذر والنطفة ، كاألرض المرأة ففرج

 .صوم وقوم ، صوم رجل

 ، ومدبرة مقبلة شئتم وجه أي من:  الفتوى وأئمة والتابعين الصحابة من الجمھور عند معناه} شئتم أنى{:  تعالى قوله -:  الثالثة

 ھذا ،" متى" ومن" أين" ومن" كيف" من اللغة في أعم فھو ، جھات له أمر عن وإخبارا سؤاال تجيء" أنى"و. آنفا ذكرنا كما

" أين" ومن" كيف" بـ سيبوبه وفسرھا. األلفاظ بھذه اآلية ھذه في" أنى" الناس فسر وقد". أنى" في العربي االستعمال ھو

 المسيب بن سعيد:  القول ھذا إليه نسب وممن ، مباح الدبر في الوطء أن إلى" أين" بـ فسرھا ممن فرقة وذھبت. باجتماعھما

". السر كتاب" يسمى له كتاب في مالك عن ذلك وحكي ، الماجشون بن وعبدالملك القرظي كعب بن ومحمد عمر وابن ونافع

. العتبية في القول ھذا ووقع". سر كتاب" له يكون أن من أجل ومالك ، الكتاب ذلك ينكرون ومشايخھم مالك أصحاب وحذاق

 كثيرة روايات من مالك وإلى ، والتابعين الصحابة من كبيرة زمرة إلى القول ھذا جواز أسند شعبان ابن أن العربي ابن وذكر

 بأسا، بذلك يرى ال كان أنه القرظي كعب بن محمد عن وروي:  الطبري الكيا وقال". القرآن وأحكام النسوان جماع" كتاب في

ْكَرانَ  أََتأُْتونَ {:  وجل عز هللا قول فيه ويتأول ]. 166:  الشعراء[ } أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َربُُّكمْ  لَُكمْ  َخلَقَ  َما َوَتَذُرونَ  اْلَعالَِمينَ  ِمنَ  الذُّ

 الموضع من المباح وليس ، ذلك صح لما األزواج من ذلك مثل يبح لم ولو ، أزواجكم من ذلك مثل تتركون فتقديره:  وقال

 لكم خلق ما وتذرون:  معناه إذ ، نظر فيه وھذا:  االكي قال. المباح من مثله وتتركون ذلك تفعلون:  يقال حتى ، له مثال اآلخر

 قوله وفي. المعنى ھذا على التوبيخ فيجوز ، جميعا بھما حاصلة الوقاع ولذة ، شھوتك تسكين فيه مما أزواجكم من ربكم

ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  َفأُْتوُھنَّ  َتَطھَّْرنَ  َفإَِذا{: تعالى  وأنه ، اختصاصا المأتى في أن على يدل ما} مْ َحْرَثكُ  َفأُْتوا{:  قوله مع} هللاَّ

 .الولد موضع على مقصور

 أنه وطئھا إلى يوصل ال التي الرتقاء في اختلفوا لم العلماء أن عبدالبر بن عمر أبو ذكر وقد. المسألة في الحق ھو ھذا:  قلت

 على كلھم والفقھاء ، غيرھا وال الرتقاء دتر ال أنه بالقوي ليس وجه من عبدالعزيز بن عمر عن جاء شيئا إال ، به ترد عيب

 كان ولو ، وطء بموضع ليس الدبر أن على دليل ھذا على إجماعھم وفي ، بالنكاح المبتغى ھو المسيس ألن ، ذلك خالف

 والصحيح. ترد ال تلد ال التي العقيم أن على أيضا إجماعھم وفي. الفرج في وطئھا إلى يوصل ال من ردت ما للوطء موضعا

 مختصة اإلتيان إباحة ألن ، ذلك من مبرؤون وھم باطل ھذا من وأصحابه مالك إلى نسب وما. بيناه ما المسألة ھذه في

 يناله ال النسل موضع فغير ، النسل بث األزواج خلق في الحكمة وألن ،} َحْرَثُكمْ  َفأُْتوا{ : :  تعالى لقوله ، الحرث بموضع

 في واألذى القذر وألن ، الحكم في سواء الذكر والئط عندنا إنه:  حنيفة أبي أصحاب قال وقد. الحق ھو وھذا ، النكاح ملك

 لنا قال:  قبسه في العربي ابن وقال. الرحم صمام فغير البول صمام وأما. أشنع فكان ، الحيض دم من أكثر النجو موضع

 وأخرج ، وثالثين بخمسة شيء أشبه الفرج:  امهوإم الوقت فقيه الحسين بن أحمد بن محمد بكر أبو اإلسالم فخر اإلمام الشيخ

 تعالى هللا حرم وقد ، الخمسة عليه اشتملت ما والفرج الذكر ومسلك ، الثالثين تحت ما البول مسلك:  وقال. بھا عاقدا يده

 بن عليو وھب البن مالك وقال. الالزمة النجاسة ألجل الدبر يحرم أن فأولى. العارضة النجاسة ألجل الحيض حال الفرج

 كذبوا ، علي كذبوا:  فقال الناقل تكذيب إلى وبادر ، ذلك من فنفر ، ذلك يجيز أنه عنه يتحدثون بمصر ناسا أن أخبراه لما زياد
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 موضع في إال الحرث يكون وھل} لَُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساُؤُكمْ {:  تعالى هللا يقل ألم ؟ عربا قوما ألستم:  قال ثم! علي كذبوا ، علي

 ھي إذ ، فيھا حجة فال عمومھا بحكم للمسالك شامل} شئتم أنى{:  وجل عز قوله أن من المخالف به استدل وما! المنبت

 بمتون صحابيا عشر اثنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن رواھا وشھيرة حسان صحيحة وبأحاديث ، ذكرناه بما مخصصة

 والترمذي والنسائي داود وأبو ، مسنده في حنبل بن أحمد ذكرھا ، األدبار في النساء إتيان تحريم على متواردة كلھا ، مختلفة

 ذلك في أيضا العباس أبي ولشيخنا". المكروه المحل تحريم" سماه جزء في بطرقھا الجوزي بن الفرج أبو جمعھا وقد. وغيرھم

 ".األدبار في الوطء أجاز من ، إدبار إظھار" سماه جزء

 زلة على النازلة ھذه في يعرج أن اآلخر واليوم با لمؤمن ينبغي وال ، المسألة في والصحيح المتبع الحق ھو وھذا:  قلت

 به الالئق ھو وھذا ، فعله من وتكفير ، ھذا خالف عمر ابن عن روي وقد. العالم زلة من حذرنا وقد. عنه تصح أن بعد عالم

 من وكذب ، واستعظمه مالك ذلك وأنكر. تقدم وقد ، النسائي ذكر كما ، بذلك عنه أخبر من نافع كذب وكذلك. عنه هللا رضي

 في تقول ما:  عمر البن قلت:  قال الحباب أبي يسار بن سعيد عن مسنده في محمد أبو الدارمي وروى. إليه ذلك نسب

 عن وأسند! المسلمين من أحد ذلك يفعل ھل:  فقال ، الدبر له فذكرت ؟ التحميض وما:  قال ؟ بھن أحمض حين الجواري

 في النساء تأتوا ال الحق من يستحي ال هللا إن الناس أيھا: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  ثابت بن يمةخز

 لم دبرھا في امرأة أتى من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن وأسند. طلق بن علي عن ومثله". أعجازھن

 بن عبدهللا عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن قتادة عن مسنده في الطيالسي داود أبو روىو" القيامة يوم إليه تعالى هللا ينظر

: قال أنه طاوس عن وروي. دبرھا في المرأة إتيان يعني"  الصغرى اللوطية تلك: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمرو

 استغني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الشيء ثبت وإذا:  المنذر ابن قال. أدبارھن في النساء إتيان لوط قوم عمل بدء كان

 .سواه عما به

ُموا{:  تعالى قوله - :  الرابعة  َوَما{:  تعالى قوله في به صرح وقد ، المفعول فحذف ، غدا ينفعكم ما قدموا أي} ألَْنفُِسُكمْ  َوَقدِّ

ُموا  الولد ابتغاء وقيل. الصالح والعمل الطاعة ألنفسكم قدموا فالمعنى]. 11:  لبقرةا[} هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ألَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ

. طاھرا صالحا الولد ليكون ، بالعفائف التزوج ھو:  وقيل. وجنة شفيعا يكون فقد ، واآلخرة الدنيا خير الولد ألن ، والنسل

 تحلة إال النار تمسه لم الحنث يبلغوا لم الولد من ثالثة قدم من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما ، اإلفراط تقدم ھو:  وقيل

 عليه قال كما ، الجماع عند هللا ذكر قدموا أي:  وعطاء عباس ابن وقال. تعالى هللا شاء إن" مريم" في وسيأتي. الحديث" القسم

 لم ولد بينھما يقدر إن فإنه رزقتنا ام الشيطان وجنب الشيطان جنبنا اللھم هللا بسم قال امرأته أتى إذا أحدكم أن لو: " السالم

 .مسلم أخرجه". أبدا شيطان يضره

قُوا{:  تعالى قوله - :  الخامسة َ  َواتَّ  على مجازيكم فھو أي ، التحذير في المبالغة يقتضي خبر} مالقوه أنكم واعلموا{  تحذير} هللاَّ

 صلى هللا رسول سمعت:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد سمعت:  قال دينار بن عمرو عن عيينة ابن وروى. واإلثم البر

قُوا{:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم - " غرال مشاة عراة حفاة هللا مالقو إنكم: "  يقول يخطب وھو وسلم عليه هللا  َواتَّ

 َ ُكمْ  َواْعلَُموا هللاَّ  .بمعناه مسلم أخرجه. } ُمالقُوهُ  أَنَّ
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 .الھدى سنن ومبتغي البر لفاعل تأنيس} اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ { تعالى قولة – السادسة

َ  َتْجَعلُوا َوال{ 224:  اآلية وا أَنْ  أِلَْيَمانُِكمْ  ُعْرَضةً  هللاَّ قُوا َتَبرُّ ُ  النَّاسِ  َبْينَ  َوُتْصلُِحوا َوَتتَّ  }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوهللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

 من شيء عن تمتنعوا ال:  قال المعاشرة بجميل والنساء األيتام وصحبة باإلنفاق ىتعال هللا أمر لما:  العلماء قال:  األولى

 ھو: " جبير بن سعيد قال. وغيرھم والربيع ومجاھد والنخعي عباس ابن معناه قال ، كذا نفعل أال حلفنا بأنا تعلال المكارم

 وال المعنى:  المتأولين بعض وقال". حلفت قد:  لفيقو ، بر:  له فيقال ، الناس بين يصلح وال يصل وال يبر أال يحلف الرجل

 من تستكثروا ال المعنى:  وقيل". أن" بعد" ال" تقدير إلى يحتاج فال ، واإلصالح والتقوى البر أردتم إذا كاذبين با تحلفوا

 َوال{:  تعالى فقال اليمين كثر من وذم. ]89:  المائدة[} أَْيَماَنُكمْ  َواْحَفُظوا{:  تعالى قال ولھذا ، للقلوب أھيب فإنه با اليمين

 :  قائلھم قال حتى ، األيمان بقلة تمتدح والعرب]. 10:  القلم[} َمِھينٍ  َحالَّفٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ 

 برت األلية منه صدرت وإن...  ليمينه حافظ األاليا قليل

 ، تعالى هللا لحق رعي وقلة الحنث معه يكون كثاراإل فان ، والتقوى البر من فيه لما األيمان أقلوا:  معناه} تبروا أن{ھذا وعلى

 حق كل في مبتذلة اليمين تجعلوا ال المعنى:  وقيل. شيء كل في با الحلف أنه بلغني:  أنس بن مالك. حسن تأويل وھذا

 يحلف لم وھو ، يمين علي:  فقال با اعتل خير فعل منه طلب إذا الرجل يكون أن اآلية معنى:  وغيره الزجاج وقال وباطل

 .اليمين فكفروا البر أبواب من ذلك أشباه وعلى ، تصلحوا وال تتصدقوا وال أرحامكم تصلوا أال على حلفتم إذا المعنى:  القتبي

 .ھذا بعد المسألة في نبينه ما على ، النزول سبب على يدل الذي وھو ، بيناه لما حسن وھذا:  قلت

 حديث في كما ، عنھا هللا رضي عائشة في تكلم حين مسطح على ينفق أال حلف ذإ الصديق بسبب نزلت:  قيل -:  الثانية

 وقيل. األضياف مع يأكل أال حلف حين أيضا الصديق في نزلت:  وقيل. جريج ابن عن ،" النور" في بيانه وسيأتي اإلفك،

 .أعلم وهللا ، أخته على ختنه وكان النعمان بن بشير يكلم أال حلف حين رواحة بن عبدهللا في نزلت

 له مقرن أي ، لذلك عرضة أي ، ذاك عرضة وفالن. الجوھري عن ، نصبا أي} ألَْيَماِنُكمْ  ُعْرَضةً { :  تعالى قوله - :  الثالثة

 :  قال. الھمة:  والعرضة. عليه قوي

 اللقاء عرضتھا األنصار ھم

 ، والقوة الشدة من العرضة:  وقيل ، له تهنصب أي لكذا عرضة فالنا وجعلت. فيه يقعون يزالون ال:  للناس عرضة وفالن

 كعب قال ، والحرب السفر على قوة أي:  عرضة ولفالن ، عليه وقويت له صلحت إذا ، للنكاح عرضة:  للمرأة قولھم ومنه

 :  زھير بن

 مجھول األعالم طامس عرضتھا...  عرقت إذا الذفرى نضاخة كان من
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 :  الزبير بن عبدهللا وقال

 الرتحالنا عرضة وھذي للھوي...  وھذه حروبال أليام فھذي

 :  آخر وقال. عدة أي

 للوائم عرضة تجعلني فال

 :  حجر بن أوس وقال

 وتقاذف ھزة وفيھا لرحلي...  عرضتھا يوما الفحل مثل وأدماء

 .البر من االمتناع في وعدة ، ألنفسكم قوة با اليمين تجعلوا ال:  والمعنى

قُوا واَتَبرُّ  أَنْ {:  تعالى قوله } َمْعُروفٌ  َوَقْولٌ  َطاَعةٌ {  مثل ، وأمثل أولى واإلصالح والتقوى البر أي ، محذوف وخبره مبتدأ} َوَتتَّ

 عن ، واإلصالح والتقوى البر وجل عز با اليمين تمنعكم ال أي ، النصب محله:  وقيل. والنحاس الزجاج عن] 21:  محمد[

ُ  ُيَبيِّنُ {:  تعالى كقوله ،" ال" فحذف ، تبروا أال معناه:  قيلو. أجله من مفعول:  وقيل. أيضا الزجاج :  النساء[} َتِضلُّوا أَنْ  لَُكمْ  هللاَّ

 النحاس ذكره ، حذفت ثم ، تبروا أن كراھة:  النصب وجوه من رابع ووجه. والنحاس الطبري قاله ، تضلوا لئال أي] 176

. بھا وخفضت" في" فأضمرت ، تبروا أن في:  التقدير ، والكسائي الخليل قول على خفض موضع في ھو:  وقيل. والمھدوي

 .بنياتھم" عليم. "العباد ألقوال أي" سميع"و

ُ  ُيَؤاِخُذُكمُ  ال{ 225:  اآلية ُ  قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ  بَِما ُيَؤاِخُذُكمْ  َولَِكنْ  أَْيَمانُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  هللاَّ  }َحلِيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 ، فيه خير ال بما أو ، الكالم في إليه يحتاج ال بما أتى إذا لغا يلغى ولغي ، ويلغى يلغو لغا مصدر:  اللغو} ِباللَّْغوِ {:  تعالى قوله

 فقد" ھريرة أبي ولغة". لغوت فقد أنصت الجمعة يوم يخطب واإلمام لصاحبك قلت إذا: " الحديث وفي ، إثمه يلغى بما أو

 :  الشاعر وقال" لغيت

 التكلم ورفث اللغا عن...  كظم حجيج أسراب ورب

 :  آخر وقال

 العزائم عاقدات تعمد لم إذا...  تقوله بلغو بمأخوذ ولست

 ال:  المحاورة في واستعجاله كالمه درج في الرجل قول ھو: " عباس ابن فقال ، لغو ھي التي اليمين في العلماء واختلف

 ، وهللا ال:  الرجل قول ھو لغو أنھا على العلماء اتفق التي اليمين لغو:  زيالمرو قال". لليمين قصد دون ، وهللا وبلى وهللا،

 أن حدثه عروة أن شھاب ابن عن يونس عن وھب ابن وروى. مريدھا وال لليمين معتقد غير وكالمه حديثه في ، وهللا وبلى

 عليه ينعقد ال الذي والحديث والمزاحة ھزلوال المراء في كانت ما اللغو أيمان: " قالت وسلم عليه هللا صلى النبي زوج عائشة
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: الرجل قول في} أيمانكم في باللغو هللا يؤاخذكم ال{:  تعالى قوله نزل:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن البخاري وفي". القلب

 به وقال ، عنه اسمالق ابن حكاه  ، مالك قاله ، بخالفه فيكون ، الظن على به يحلف ما اللغو:  وقيل". وهللا وبلى ، وهللا ال

 فيه وليس ، اللغو فھو ، ھو ليس فإذا ، إياه أنه إال يظن ال الشيء على الرجل حلف إذا: " ھريرة أبو قال. السلف من جماعة

 ، بحضرته يرمون وھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند القول تراجعوا قوما أن:  وروي. عباس ابن عن ونحوه ،" كفارة

 هللا صلى النبي فقال ، هللا رسول يا حنث:  الرجل فقال ، ذلك بخالف األمر فإذا ، فالن يا وأخطأت أصبت لقد أحدھم فحلف

 حلف اللغو أن ھذا في سمعت ما أحسن:  مالك قال الموطأ وفي". كفارة وال فيھا حنث ال لغو الرماة أيمان: " وسلم عليه

 كاذب آثم فيه أن يعلم وھو الشيء على يحلف والذي. فيه كفارة فال ، بخالفه يوجد ثم كذلك أنه يستيقن الشيء على اإلنسان

 أال حلف من على الكفارة وإنما ، كفارة فيه يكون أن من أعظم فھذا ، ماال به يقتطع أو ، لمخلوق يعتذر أو ، أحدا به ليرضي

 أو ، ذلك بمثل يبيعه ثم دراھم بعشرة ثوبه بيعي أال حلف إن مثل ، يفعله ال ثم يفعله أن أو ، يفعله ثم فعله له المباح الشيء يفعل

 ،" غضبان وأنت تحلف أن اليمين لغو: " قال - عنه صح إن - عباس ابن عن وروى. يضربه ال ثم غالمه ليضربن حلف

 بن سعيد وقال. مسلم أخرجه" غضب في يمين ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن وروى. طاوس وقاله

 ومالك ، الدمشقي مكحول وقاله ، حرام علي والحالل ، كذا فعلت إن حرام علي مالي:  فيقول ، الحالل تحريم ھو:  جبير

 ، المسيب بن سعيد قاله ، المعصية يمين ھو:  وقيل. بقلبه الحالف يخرجھا أن إال التحريم فيھا ألزم فإنه الزوجة في إال ، أيضا

 وال الفعل ذلك ترك فبره الرحم ليقطعن أو الخمر ليشربن يقسم كالذي ، الزبير ابنا وعبدهللا وعروة عبدالرحمن بن بكر وأبو

 يمين على حلف من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث وحجتھم ، عليه كفارة

 بن زيد وقال. أيضا" المائدة" في وسيأتي ، سننه في ماجة ابن أخرجه" كفارتھا تركھا فإن فليتركھا منھا خيرا غيرھا فرأى

. كذا فعل إن لغية ھو ، مشرك ھو ، يھودي ھو ، ماله هللا أذھب ، بصره هللا أعمى:  نفسه على الرجل دعاء اليمين لغو أسلم

 الرجل ھو:  لنخعيا. بكذا أشتريه ال وهللا ، اآلخر ويقول ، بكذا أبيعك ال وهللا:  أحدھما فيقول يتبايعان الرجالن ھما:  مجاھد

 .فيفعله ينسى ثم الشيء يفعل أال يحلف

 هللا يؤاخذ وال ، لغوا وصارت سقطت اليمين كفرت إذا أي ، المكفرة ھي اليمين لغو إن: " والضحاك أيضا عباس ابن وقال

 مع اليمين أما:  بيالعر ابن قال. المكره أيمان اللغو أن:  قوال عبدالبر ابن وحكى". خير ھو الذي إلى والرجوع بتكفيرھا

 .محض لغو فھي ، قصده خالف على جاءت ألنھا. إلغائھا في شك فال النسيان

 إنه قال من وأما:  العربي ابن قال. تعالى هللا شاء إن" النحل" في مكرھا حلف من حكم وسيأتي. بمثابتھا المكره ويمين:  قلت

 ، معصية يمينه تنعقد المعصية فعل على والحالف ، عبادة يمينه تنعقد المعصية ترك على الحالف ألن ، فباطل المعصية يمين

 لم إن نفسه على اإلنسان دعاء إنه:  قال من وأما. قسمه في وبر إقدامه في أثم الفعل على أقدم فإن ، وكفر تفعل ال:  له ويقال

 النبي ألن ، به يؤاخذ وربما ، روهمك ، القصد في منعقد ولكنه ، الكفارة طريق في ، لغو قول فھو ، كذا به فينزل كذا يكن

 من وأما". إياه أعطاه إال شيئا فيھا أحد هللا يسأل ال ساعة صادف فربما نفسه على أحدكم يدعون ال: " قال وسلم عليه هللا صلى

 وسيأتي. يمينه عن وكفر وحملھم األشعريين يحمل أال غاضبا وسلم عليه هللا صلى النبي حلف يرده فإنه الغضب يمين إنه قال

 رفع قد:  وقال أيضا عطية ابن وضعفه. يحكى له متعلق فال المكفرة اليمين إنه:  قال من وأما:  العربي ابن قال".  براءة" في
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 اليمين في اآلخرة بعقوبة ھي األيمان في والمؤاخذة ، كفارة وال فيه إثم ال فحقيقتھا ، اللغو في باإلطالق المؤاخذة وجل عز هللا

 ، المكفرة اليمين بأنھا القول فيضعف ، الكفارة إلزام في الدنيا وبعقوبة ، كفارة فيه مما تكفيره ترك وفيما ، ورةالمصب الغموس

 .تحكم فقط اآلخرة في بأنھا المؤاخذة وتخصيص ، فيھا وقعت قد المؤاخذة ألن

 أخذ تعاقدت أو تحالفت إذا كانت العرب أن وأصله ، الحلف واليمين ، يمين جمع األيمان} أَْيَمانُِكمْ  فِي{:  تعالى قوله -:  الثالثة

 ، البركة وھو ، اليمن من فعيل يمين:  وقيل. يمينا نفسه والعھد الحلف سمي حتى ذلك كثر ثم ، بيمينه صاحبه يمين الرجل

 :  زھير قال ، وأيمن أيمان وتجمع ، وتؤنث تذكر ويمين. الحقوق تحفظ ألنھا بذلك تعالى هللا سماھا

 ومنكم منا أيمن فتجمع

 يأتي وھناك]. 89:  المائدة[} األَْيَمانَ  َعقَّْدُتمُ  بَِما ُيَؤاِخُذُكمْ  َولَِكنْ {:  قوله مثل} قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ  ِبَما ُيَؤاِخُذُكمْ  َولَِكنْ {:  تعالى قوله

 الرجل في ھو} قلوبكم كسبت بما ميؤاخذك ولكن{:  تعالى قوله:  أسلم بن زيد وقال. تعالى هللا شاء إن ، مستوفى فيه الكالم

 من ذكر بما الئقتان صفتان} حليم غفور{ و. ويكسبه بقلبه اإلشراك يعقد أن إال ، اللغو ھذا أي ، فعل إن مشرك ھو:  يقول

 .وتوسعة رفق باب ھو إذ ، المؤاخذة طرح

َ  َفإِنَّ  َفاُءوا َفإِنْ  أَْشُھرٍ  ةِ أَْرَبعَ  َتَربُّصُ  نَِساِئِھمْ  ِمنْ  ُيْؤلُونَ  لِلَِّذينَ { 227 - 226:  اآليتان القَ  َعَزُموا َوإِنْ { ،} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ  الطَّ
َ  َفإِنَّ   }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 :  مسألة وعشرون أربع فيه

 عباس وابن أبي وقرأ. وإلوة وألوة وألية إيالء والمصدر ، يحلفون معناه" يؤلون"} ُيْؤلُونَ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله -:  األولى

 وائتلى ، تأليا وتألى ، إيالء يؤلي آلى:  يقال" آلوا للذين" وقرئ". يؤلون" تفسير" يقسمون" أن ومعلوم". يقسمون للذين"

 :  الشاعر وقال ،} ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َوال{ ومنه ، حلف أي ائتالء،

 بعدي مثال بھا وإياھا تكون...  قصيدة أحدو أنفك ال فآليت

 :  آخر وقال

 برت األلية منه سبقت وإن...  ليمينه حافظ األاليا قليل

 :  دريد ابن وقال

 ... يرتمي باليعمالت ألية

 الفال أجواز بين النجاء بھا
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 لھم فوقت ، المساءة عند المرأة إيذاء بذلك يقصدون ، ذلك من وأكثر والسنتين السنة الجاھلية إيالء كان:  عباس بن عبدهللا قال

 .حكمي بإيالء فليس ذلك من بأقل آلى فمن ، أشھر أربعة

. مسلم صحيح في كذا ، عنده ليس ما النفقة من إياه نسائه سؤال إيالئه وسبب ، وطلق وسلم عليه هللا صلى النبي آلى وقد:  قلت

 .ماجة ابن ذكره ، منھن فآلى وسلم عليه هللا صلى فغضب ، ھديته عليه ردت زينب ألن:  وقيل

 غير بالغا كان إذا عليه والمولى السفيه وكذلك. اإليالء يلزمه والسكران والعبد فالحر ، الطالق يلزمه من كل اإليالء يلزمو

 إذا المجبوب في الشافعي قول واختلف. ونشاط رمق بقية فيه كان إذا والشيخ ، مجبوبا يكن لم إذا الخصي وكذلك ، مجنون

 يسقط الذي ھو الفيء فإن ، والسنة الكتاب إلى وأقرب أصح واألول ، إيالؤه يصح:  قول وفي. له إيالء ال:  قول ففي آلى،

 من عنه يفھم بما األخرس وإيالء. اإليالء حكم بقي الحنث من المانعة اليمين بقيت فإذا ، يسقطھا ال بالقول والفيء ، اليمين

 .هنسائ من آلى إذا األعجمي وكذلك ، له الزم مفھومة إشارة أو كتابة

 من: " السالم عليه لقوله وحده تعالى با باليمين إال اإليالء يقع ال:  قوم فقال ، اليمين من اإليالء به يقع فيما العلماء واختلف

 وبه ،" إيالء فھي جماعا منعت يمين كل: " عباس ابن وقال. الجديد في الشافعي قال وبه". ليصمت أو با فليحلف حالفا كان

 عبيد وأبو ثور وأبو ، اآلخر القول في والشافعي ، العراق وأھل الثوري وسفيان الحجاز وأھل ومالك لنخعيوا الشعبي قال

 بأن إال أجلھا من امرأته جماع على صاحبھا يقدر ال يمين وكل:  عبدالبر ابن قال. العربي بن بكر أبو والقاضي المنذر وابن

 ، با أقسم:  قال أو صفاته من بصفة أو با حلف من فكل ، أشھر أربعة من أكثر على يمينه كانت إذا ، مول بھا فھو يحنث

 ال:  فقيل" هللا" بـ يذكر ولم أعزم أو أقسم:  قال فإن. اإليالء يلزمه فإنه وذمته وميثاقه وكفالته هللا عھد علي أو ، با أشھد أو

 .ونواه" هللا" بـ أراد يكون أن إال ، اإليالء عليه يدخل

 إن:  فقال امرأته يطأ أال بالصيام حلف فإن. تعالى هللا شاء إن" المائدة" في بيانه وسيأتي ، عليه يدخل يمين إنه لقا ومن

 ھذه في واألصل. صدقة أو صالة أو عتق أو طالق أو حج من يلزمه ما كل وكذلك. مول فھو سنة أو شھر صيام فعلي وطئتك

 .اإليالء لزم معين غير أو معين عبد عتق أو بصدقة آلى فإذا ، يفرق ولم} لُونَ ُيؤْ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله عموم الجملة

 القاسم ابن رواية في عليه كفارة فال وطئھا فإن ، موليا يكون فإنه هللا شاء إن:  فقال واستثنى يطأ أال با حلف فإن -:  الرابعة

 يحلف، لم كأنه الحالف ويجعل اليمين يحل االستثناء ألن أصح وھو ، بمول ليس:  المبسوط في الماجشون ابن وقال. مالك عن

 االستثناء أن على مبني القاسم ابن رواه ما ووجه. الفعل على عازم غير أنه باالستثناء بين ألنه ، األمصار فقھاء مذھب وھو

 اإليالء حكم لزمه منعقدة باقية مينهي كانت فلما" المائدة" في بيانه يأتي ما على ، الكفارة إسقاط في يؤثر ولكنه ، اليمين يحل ال

 .كفارة عليه تجب لم وإن

 ليس فھذا ، وطئھا إن زان أو نصراني أو يھودي ھو قال أو ، يطأھا أال الكعبة أو المالئكة أو بالنبي حلف فإن -:  الخامسة

 بما مول أنه على أورده لو ماوأ ، القسم وجه غير على أورده أنه عندي ذلك ومعنى:  الباجي قال. وغيره مالك قاله ، بمول

 يكون اإليالء بذلك يريد ، مرحبا ال:  المرأته يقول الرجل عن سئل القاسم ابن أن:  المبسوط ففي ، غيره أو ذلك من قاله

 .سواء والطالق وھذا ، طالق فھو الطالق به نوي كالم كل:  مالك قال:  قال موليا،
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". أبدا يمسھا أال يحلف حتى موليا يكون ال: " عباس ابن فقال ، القرآن في مذكورال اإليالء في العلماء واختلف - :  السادسة

 ابن عن ھذا روي ، باإليالء منه بانت أشھر أربعة يطأ لم ثم أكثر أو أقل أو يوما امرأته يقرب أال حلف إذا:  طائفة وقال

 كثير القول ھذا وأنكر:  المنذر ابن قال. إسحاق قال وبه ، وقتادة سليمان أبي بن وحماد والحكم ليلى أبي وابن والنخعي مسعود

 يكون ال دونھا فما أربعة على حلف فان ، أشھر أربعة من أكثر يطأ أال يحلف أن ھو اإليالء:  الجمھور وقال. العلم أھل من

 وأحمد والشافعي الكم قول ھذا ، األيمان كسائر شيء عليه يكن لم المدة ھذه في وطئ لو ، محضا يمينا عندھم وكانت ، موليا

 هللا جعل:  الكوفيون قال. عطاء قول وھو ، فصاعدا أشھر أربعة على يحلف أن اإليالء:  والكوفيون الثوري وقال. ثور وأبي

:  قالوا. بعد تربص فال ، قروء ثالثة العدة وفي ، وعشرا أشھر أربعة الوفاة عدة جعل كما أشھر أربعة اإليالء في التربص

. األشھر األربعة انقضاء بعد والطالق ، المدة داخل في الجماع وھو بالفيء إال يسقط وال ، اإليالء سقوط ةالمد بعد فيجب

 الدين أن كما ، فيھا عليه لزوجته اعتراض ال بكمالھا له فھي ، أشھر أربعة للمولي هللا جعل:  فقاال والشافعي مالك واحتج

 يطأ لم إذا موليا به صاحبه يكون األمد قليل في -  إسحاق قول ووجه. األجل مامت بعد إال به المطالبة صاحبه يستحق ال المؤجل

 في موجود المعنى وھذا ، باليمين اإلضرار قصد ألنه ، موليا يكون فإنه أشھر أربعة من أكثر على حلف من على القياس -

 .القصيرة المدة

 رفعته وال امرأته تطالبه ولم األشھر األربعة فانقضت أشھر أربعة من أكثر امرأته يطأ أال حلف من أن واختلفوا - :  السابعة

 األربعة بانقضاء يلزمه:  يقول من علمائنا ومن. المدينة أھل وأكثر وأصحابه مالك عند شيء يلزمه لم ، ليوقفه السلطان إلى

 مالك إليه ذھب ما والصحيح. األشھر األربعة بانقضاء بائنة طلقة يلزمه:  يقول من غيرھم ومن ومنھم. رجعية طلقة األشھر

 يمينه ويكفر بالوطء امرأته فيراجع ليفيء له زوجته بمطالبة السلطان يوقفه حتى طالق يلزمه ال المولي أن وذلك ، وأصحابه

 من رجال تسعة كان:  يسار بن سليمان قال. مجامعتھا يمكن فيمن الجماع:  والفيء. يطلق أو يفيء حتى يتركه وال ، يطلق أو

 وأحمد والشافعي الليث قال وبه ، عندنا األمر وذلك:  مالك قال ، اإليالء في يوقفون وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب

 .المنذر ابن واختاره ، ثور وأبو وإسحاق

 من بامتناعه ترض ولم خاصمته فإن ، الحاكم إلى وترفعه امرأته تخاصمه يوم من ال حلف يوم من المولي وأجل -:  الثامنة

 يفيء لم وإن ، يمينه عن وكفر الزوجة حق إلى فاء فقد وطئ فإن  ، حلف يوم من أشھر أربعة أجل السلطان له ضرب ءالوط

 وقع إنما الطالق أن وذلك:  األبھري قال. العدة في يطأ حتى رجعته تصح ال راجع فإن:  مالك قال. رجعية طلقة عليه طلق

 ألن ، رجعته فتصح الوطء من يمنعه عذر له يكون أن إال للرجعة معنى فال ، باق فالضرر يطأ لم فمتى ، الضرر لدفع

 .العذر أجل من ھو وإنما الضرر أجل من ليس الوطء من وامتناعه ، زال قد الضرر

 بن علي عن وروى ،" بغضب إال إيالء ال: " عباس ابن فقال ، الغضب حال غير في اإليالء في العلماء واختلف - :  التاسعة

 على إال يكون ال اإليالء: " يقولون كلھم ، وعطاء والحسن والشعبي الليث وقاله ، عنه المشھور في عنه هللا ضير طالب أبي

 يكن، لم أم ولد إصالح ذلك ضمن في كان وسواء ، بھا إضرارا فرجھا في يجامعھا أال ومناكدة وحرجة ومشادة مغاضبة وجه

 ابن وقاله ، إيالء ھو غضب غير أو غضب في اليمين كانت سواء:  نسيري ابن وقال". بإيالء فليس غضب عن يكن لم فإن
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:  المنذر ابن قال. ولد إصالح يرد لم ما:  قال مالكا أن إال ، وأحمد وأصحابه والشافعي العراق وأھل ومالك والثوري مسعود

 .كذلك اإليالء كان ضاوالر الغضب حال في سواء األيمان وسائر والطالق الظھار أن أجمعوا لما ألنھم ، أصح وھذا

 .أعلم وهللا. يلزم وجه من يؤخذ وال دليل إلى يحتاج الغضب حالة وتخصيص ، القرآن عموم عليه ويدل:  قلت

 امتناعه على وأقام أبى فإن ، بوطئھا أمر بھا إضرارا حلفھا يمين بغير امرأته وطء من امتنع ومن:  علماؤنا قال - :  العاشرة

 في اإليالء الرجل على يدخل ال:  قيل وقد. اإليالء أجل يضرب:  قيل وقد. أجل ضرب غير من ھاوبين بينه فرق بھا مضرا

 .ضرارا يمسكھا أال في تعالى هللا بتقوى ويؤمر يوعظ ولكنه ، يغشاھا ال سنين أقام وإن زوجته من ھجرته

 ينقضي حتى بھا إضرارا يرد ولم ، ولدھا يمغل لئال ولدھا تفطم حتى امرأته يطأ أال حلف فيمن واختلفوا -:  عشرة الحادي

 ذلك عن سئل طالب أبي بن علي أن بلغني وقد:  مالك قال. الولد إصالح لقصد مطالبة مالك عند لزوجته يكن لم الرضاع أمد

 .حنيفة أبو قال وبه ، الولد برضاع اعتبار وال ، موليا يكون اآلخر والقول ، قوليه أحد في الشافعي قال وبه ، إيالء يره فلم

 أال حلف من موليا يكون ال أنه إلى حنبل بن وأحمد واألوزاعي وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك وذھب - :  عشرة الثانية

 إن:  وإسحاق ليلى أبي ابن قال. المكان ذلك غير في وطئھا إلى السبيل يجد ألنه الدار ھذه في أو البيت ھذا في زوجته يطأ

 مول فھو بلده أو مصره في يطأھا أال حلف فإن ، األربعة األشھر عند يوقف أنه ترى أال ، باإليالء بانت أشھر أربعة تركھا

 .القريبة مزرعته أو جنته دون والكلفة المؤونة يتكلف سفر في يكون إنما وھذا ، مالك عند

. زوجته من اإليالء يلزمه والعبد. تزوجن إذا واإلماء والذميات الحرائر فيه يدخل} ِنَساِئِھمْ  ِمنْ {:  تعالى قوله:  - عشرة الثالثة

 ظاھر وحجتھم ، الحر إيالء مثل إيالؤه:  ثور وأبو وأحمد الشافعي قال

 بن وعطاء والزھري مالك وقال. أقول وبه:  المنذر ابن قال. األزواج لجميع ذلك فكان} ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيْؤلُونَ  لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله

 وبه ، أشھر أربعة الحرة ومن ، شھران األمة زوجته من إيالؤه:  والنخعي الحسن وقال. شھران أجله : وإسحاق رباح أبي

 .الحرة إيالء نصف األمة إيالء:  الشعبي وقال. حنيفة أبو قال

 ابھ المدخول وغير بھا المدخول:  وغيرھم والنخعي واألوزاعي وأصحابه حنيفة وأبو وأصحابه مالك قال:  - عشرة الرابعة

 لم صغيرة من إيالء وال:  مالك وقال. الدخول بعد إال إيالء ال:  والثوري وعطاء الزھري وقال. فيھما اإليالء لزوم في سواء

 .بلوغھا يوم من اإليالء لزم فبلغت منھا آلى فإن ، تبلغ

 بنكاح عندنا ليس الشرك أھل نكاح أن وذلك ، طالقه وال ظھاره يصح ال كما ، إيالؤه يصح فال الذمي وأما:  - عشرة الخامسة

 ينبغ لم اإليالء حكم في إلينا ترافعوا فلو ، األيمان كفارات فتلزمھم الشرائع يكلفون ال وألنھم ، يد شبھة لھم وإنما ، صحيح

 مالمسل ترك لو كما ، اإلسالم بحكم حكم بينھم التظالم مجرى ذلك جرى فإن ، حكامھم إلى ويذھبون ، بينھم يحكم أن لحاكمنا

 .يمين غير من ضرارا زوجته وطء

 :  الشاعر قال ، التصبر مقلوب ، والتأخر التأني:  التربص} أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةِ  َتَربُّصُ {:  تعالى قوله
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 حليلھا يموت أو يوما تطلق...  لعلھا المنون ريب بھا تربص

 أربعة مدة للزوج وجعل ذلك من هللا فمنع ، تقدم كما الجاھلية أھل عن عباس ابن ذكر فيما األشھر األربعة توقيت فائدة وأما

 وسلم عليه هللا صلى النبي آلى وقد] 34:  النساء[} اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروُھنَّ {:  تعالى لقوله ، بالھجر المرأة تأديب في أشھر

 روي وقد ، منھا أكثر عنه برتص أن الزوج ذات تستطيع ال التي ھي األشھر األربعة:  قيل وقد. لھن تأديبا شھرا أزواجه من

 :  تنشد امرأة فسمع بالمدينة ليلة يطوف كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن

 أالعبه حبيب ال أن وأرقني...  جانبه وأسود الليل ھذا طال أال

 جوانبه السرير ھذا من لزعزع...  غيره شيء ال هللا لوال فوهللا

 مراكبه تنال أن يبعل وإكرام...  يكفني والحياء ربي مخافة

 عن فسألھن نساء فاستدعى! العراق إلى به بعثت:  فقالت ؟ زوجك أين:  لھا وقال المرأة بتلك عمر استدعى الغد من كان فلما

 فجعل ، أشھر أربعة في صبرھا وينفد ، أشھر ثالثة في صبرھا ويقل ، شھرين:  فقلن ؟ زوجھا عن تصبر ما مقدار كم المرأة

 يقوي أعلم وهللا وھذا ، آخرين بقوم ووجه الغازين استرد أشھر أربعة مضت فإذا ، أشھر أربعة لالرج غزو مدة عمر

 .أشھر بأربعة اإليالء مدة اختصاص

 بعد للظل قيل ومنه] 9:  الحجرات[} هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َتفِيءَ  َحتَّى{ ومنه ، رجعوا معناه} َفاُءوا َفإِنْ {:  تعالى قوله - :  عشرة السابعة

 يعني ، الفيئة لسريع وإنه. وفيوءا فيئة يفيء فاء:  يقال ، المغرب جانب إلى المشرق جانب من رجع ألنه ، فيء:  الزوال

 :  قال. الرجوع

 ... له أقبلت الذي تقض ولم ففاءت

 قاضيا ليس ما اإلنسان حاجة ومن

 له كان فإن ، له عذر ال لمن الجماع الفيء أن لىع العلم أھل من عنه يحفظ من كل أجمع:  المنذر ابن قال -:  عشرة الثامنة

 ، مرضه من إفاقته أو سفره من بقدومه العذر زال فإذا ، امرأته وھي صحيح ارتجاعه فإن ذلك شبه أو سجن أو مرض عذر

:  دالملكعب وقال. والمبسوط المدونة في مالك قاله ، انقضت قد المدة كانت إن بينھما فرق الوطء فأبى سجنه من انطالقه أو

 الفيئة من ادعاه ما أكذب فان ، مضى فيما بصدقه حكم أمكنته إذا بالفيئة عذره صدق فإن ، المدة انقضت يوم منه بائنا وتكون

 وقالت. الوقت ذلك في تجب كانت ما على األحكام وأمضيت ، واللدد فيھا الكذب على أمره حمل ، عليھا القدرة حين باالمتناع

:  أيضا النخعي وقال. األوزاعي قال وبه:  والنخعي وعكرمة الحسن قاله ، أجزأه العذر حال في بفيئته نةبي شھدت إذا:  طائفة

 لم إن القول ھذا ويرجع:  عطية ابن قال ، للوطء ينتشر لم إن أرأيت ، اإليالء حكم ويسقط ، فقط واإلشھاد بالقول الفيء يصح

 على يقدر لم إن:  حنيفة أبو وقال. قالبة أبو قال وبه ، بقلبه يفيء عذر له نكا إذا:  حنبل بن أحمد وقال. الضرر باب إلى يطأ

 وھي ، أشھر أربعة مدة وبينھا وبينه مريض وھو آلى فيمن يقول حنيفة أبو:  الطبري الكيا قال. إليھا فئت قد:  فيقول الجماع
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 على يخالفه والشافعي ، صحيح فيء فذلك قائم عذروال المدة ومضت بلسانه إليھا فاء إذا إنه:  مجبوب ھو أو صغيره أو رتقاء

 إن وكذلك:  قال ، جبير بن سعيد قال وكذلك ، وغيره العذر حال في بالجماع إال الفيء يكون ال:  طائفة وقالت. مذھبيه أحد

 .سجن أو سفر في كان

. امرأته بجماع فاء إذا المولي على الكفارة العلماء وجمھور وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك أوجب -:  عشرة التاسعة

 بعض قال:  إسحاق وقال. عليه كفارة ال فاء إذا يقولون كانوا:  النخعي قال ، النخعي قال وبه ، عليه كفارة ال:  الحسن وقال

 حلف فيمن نالتابعي لبعض األيمان في مذھب وھو ، فيھا حنثوا التي لليمين يعني} َفاُءوا َفإِنْ {:  تعالى قوله في التأويل أھل

َ  َفإِنَّ  َفاُءوا َفإِنْ {:  تعالى قوله ه والحجة  ، عليه كفارة وال يفعله فإنه يفعله أال الخير من باب أو تقوى أو بر على  َغفُورٌ  هللاَّ

 .معصية الزوجة وطء وترك ، معصية على حلف ما اليمين لغو أن على يتركب ھذا فإن وأيضا ، كفارة يذكر ولم ،} َرِحيمٌ 

 من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو بحديث السنة من القول لھذا يستدل وقد : قلت

 آية في بيان مزيد لھا وسيأتي. سننه في ماجة ابن خرجه" كفارتھا تركھا فإن فليتركھا منھا خيرا غيرھا فرأى يمين على حلف

 ھو الذي فليأت منھا خيرا غيرھا فرأى يمين على حلف من: " السالم عليه قوله الجمھور وحجة. تعالى هللا شاء إن األيمان

 ".يمينه عن وليكفر خير

 في الحنث على الكفارة تقديم على دليل ذلك وفي. علماؤنا قاله ، اإليالء عنه سقط يمينه عن كفر إذا:  -  عشرون الموفية

 على الكفارة تقديم جواز يرى ال إذ ، األيمان مسألة في حنيفة أبي على ودليل ، اإليالء مسألة في إجماع وذلك ، المذھب

 .العربي ابن قاله ، الحنث

 تعالى هللا حكم لما:  فقال الحنث قبل الكفارة جواز امتناع على الحسن بن محمد استدل اآلية بھذه:  قلت -  والعشرون الحادية

 عزيمة أو فيء بغير اإليالء لبطل الحنث على الكفارة يمتقد جاز فلو ، الطالق عزيمة أو فيء من الحكمين بأحد للمولي

 الكفارة تقديم جواز وفي. موليا يكن لم شيء بالحنث الحانث يلزم لم ومتى ، شيء بالحنث يلزمه ال حنث إن ألنه الطالق،

 .الكتاب خالف وذلك ، هللا ذكر ما بغير اإليالء حكم إسقاط

َ  َفإِنَّ  الطَّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ {:  تعالى قوله -  والعشرون الثانية  }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 ، اعتزاما واعتزم وعزمانا وعزيما وعزيمة" بالضم" عزما يعزم عليه عزم:  يقال ، الشيء على العقد تتميم:  العزيمة

 من والطالق. فاعله أنك أمر من نفسك عليه عقدت ما والعزم العزيمة:  شمر قال. عليك أقسمت أي ، لتفعلن عليك وعزمت

 :  األعشى قال. أيضا وطالقة طالق فھي ، طالقا" ينصر نصر وزن على" تطلق المرأة طلقت

 طالقة فإنك بيني جارتا أيا

 والمطلقات ، االنطالق وأصله ، النكاح عقدة حل والطالق. األخفش وأنكره ، يعظم عظم مثل" الالم بضم" طلقت ويجوز

 ، راعي وال عليھا قيد ال المرعى في تركت قد مھملة أي ، طالق وناقة ، طالق نعجة:  ليقا ، التخلية:  والطالق ، المخليات

:  اإلبل من والطالق ، قيد بغير أي طلقا السجن في فالن وحبس ، أطالق والجمع ، مقيد غير" والالم الطاء بضم" طلق وبعير
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 سميت بما سبيلھا المخلى المرأة فسميت. لنفسه ناقة راعيال استطلق:  يقال ، الماء على يحتلبھا ال لنفسه الراعي يتركھا التي

 طالقا المخالة المرأة فسميت ، يمنع ال شوطا ذھابه وھو ، الفرس طلق من مأخوذ إنه:  وقيل. أمرھا المھمل الناقة أو النعجة به

 .ممنوعة كانت أن بعد نفسھا من تمنع ال

:  مالك قال كما ، أشھر أربعة مدة بمضي تطلق ال أنھا على دليل} الطَّالقَ  واَعَزمُ  َوإِنْ {:  تعالى قوله في -  والعشرون الثالثة

" سمع: " حنيفة أبو وقال. المضي بعد مسموعا يقتضي وسميع}  َسِميعٌ {:  قال فإنه وأيضا ، المدة بعد تطليق إنشاء يقع لم ما

 رجال عشر اثني سألت:  قال أبيه عن صالح أبي بن سھيل وروى. أشھر أربعة مضي عليه دل الذي بعزمه} َعلِيمٌ { ، إليالئه

 أربعة تمضي حتى شيء عليه ليس:  يقول فكلھم ، امرأته من يولي الرجل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من

 ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  لُونَ ُيؤْ  لِلَِّذينَ { :  عندنا اآلية تقدير أن األمر وتحقيق:  العربي ابن القاضي قال. طلق وإال فاء فإن ، فيوقف أشھر

َ  َفإِنَّ  َفاُءوا َفإِنْ  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةِ  َتَربُّصُ  } َفاُءوا َفإِنْ  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةِ  َتَربُّصُ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيْؤلُونَ  لِلَِّذينَ {:  عندھم وتقديرھا} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

َ  َفإِنَّ {  فيھا َ  َفإِنَّ {  فيھا التربص مدة يريد ، فيھا الفيئة بترك} الطَّالقَ  اَعَزُمو َوإِنْ  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ :  العربي ابن} َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 .فيه الصحابة توقفت تساويه وألجل ، متساو احتمال وھذا

 ، تعالى هللا ضربه أجل ذلك كل إذ ، واألقراء بالشھور المعتدة على قياسا أقوى الكوفيين قول كان االحتمال تساوى وإذا:  قلت

 نسي لو حتى ، اإليالء فكذلك ، بإذنھا إال عليھا سبيل لزوجھا يكن ولم ، خالف غير من وأبينت العصمة انقطعت فبانقضائه

 .أعلم وهللا ، الطالق لوقع المدة وانقضت الفيء

 يقع ال إذ ، إيالء فيھا يكون ال اليمين لكبم األمة أن على دليل} الطَّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ {:  تعالى قوله وفي -:  والعشرون الرابعة

 .أعلم وهللا ، طالق عليھا

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال قُُروءٍ  َثالَثةَ  بِأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ {  228:  اآلية ِ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ  أَْرَحاِمِھنَّ  فِي هللاَّ َّ  بِا
ِھنَّ  أََحقُّ  َوُبُعولَُتُھنَّ  اآلِخرِ  َيْومِ َوالْ  ً  أََراُدوا إِنْ  َذلِكَ  فِي ِبَردِّ َجالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُھنَّ  إِْصالحا  َدَرَجةٌ  َعلَْيِھنَّ  َولِلرِّ

 ُ  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوهللاَّ

 وفي. التطليق بعد المرأة حكم تعالى بين فيه يقع قد الطالق وأن اإليالء تعالى هللا ذكر لما} َواْلُمَطلََّقاتُ {:  تعالى قوله -:  األولى

 أن وذلك ، اآلية} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ {:  تعالى هللا قول في قال عباس ابن عن والنسائي داود أبي كتاب

تانِ  الّطالقُ {:  وقال ذلك فنسخ ،" ثالثا طلقھا وإن ، بھا أحق فھو امرأته طلق إذا كان الرجل  عموم، لفظ والمطلقات. اآلية} َمرَّ

ةٍ  ِمنْ  َعلَْيِھنَّ  لَُكمْ  َفَما{" : األحزاب" بآية البناء قبل المطلقة وخرجت ، بھن المدخول في الخصوص به والمراد وَنَھا ِعدَّ } َتْعَتدُّ

 والمقصود]. 4:  الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحَمالِ  َوأُوالتُ {:  بقوله املالح وكذلك. يأتي ما على] 49:  األحزاب[

 يئست قد التي والكبيرة تحض لم التي الصغيرة عدة هللا وجعل. عبادة ھي التي الوفاة عدة بخالف ، االستبراء األقراء من

 تحيض فيمن اآلية وإنما ، ضعيف وھو ، نسخن ثم ھؤالء يتناول لقاتالمط في العموم إن:  قوم وقال. يأتي ما على الشھور

 .معظمھن وعليه النساء عرف وھو ، خاصة
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 َواْلَوالَِداتُ {:  تعالى كقوله ، األمر والمراد خبر وھذا. قدمناه ما على ، االنتظار التربص} َيَتَربَّْصنَ {:  تعالى قوله -:  الثانية

 غير من اللسان أھل قول ھذا ، بدرھم اكتف أي ، درھم وحسبك ، ثيابه عليه رجل وجمع] 233:  بقرةال[} أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ 

 تتربص ال مطلقة وجدت فإن ، الشرع حكم عن خبر ھو وإنما ، باطل وھذا:  العربي ابن. الشجري ابن ذكر فيما بينھم خالف

 .الالم فحذف ، ليتربصن معناه:  ، وقيل. مخبره فخال على تعالى هللا خبر وقوع ذلك من يلزم وال ، الشرع من فليس

. ھمز غير من وشدھا الواو بكسر" قرو" نافع عن ويروى. ھمزة الالم ، فعول وزن على" قروء" الناس جمھور قرأ - :  الثالثة

. األصمعي قال ، القاف بضم قرء والواحد ، وأقراء أقرؤ جمع وقروء. والتنوين الراء وسكون القاف بفتح" قرء" الحسن وقرأ

:  األخفش وقال. طھرت وأقرأت. مقرئ فھي ، حاضت إذا المرأة أقرأت:  قال وكالھما ، القاف بفتح" قرء: " زيد أبو وقال

. حيضتين أو حيضة المرأة أقرأت:  يقال. ألف بال ، قرأت:  قلت حاضت فإذا ، حيض صاحبة صارت إذا المرأة أقرأت

 بن عمرو أبو وقال. الجوھري عن ، دنت:  حاجتك وأقرأت الحيضتين بين ما:  مبعضھ وقال. الحيض انقطاع:  والقرء

 مع الطھر فيسمي ، جميعا يجمعھما من ومنھم ، قرءا الطھر يسمي من ومنھم ، قرءا الحيض يسمي من العرب من: العالء

 .النحاس ذكره ، قرءا الحيض

 موسى وأبي مسعود وابن وعلي عمر قول وھو ، الحيض ھي:  الكوفة أھل فقال ، األقراء في العلماء واختلف - :  الرابعة

 ثابت بن وزيد عمر وابن عائشة قول وھو ، األطھار ھي:  الحجاز أھل وقال. والسدي وعكرمة والضحاك وقتادة ومجاھد

 اسما لهجع ومن ، الرحم في الدم الجتماع ، بذلك سماه للحيض اسما القرء جعل فمن. والشافعي عثمان بن وأبان والزھري

 قال ، لوقتھا أي وقارئھا لقرئھا الريح ھبت:  يقال ، الوقت القرء في األصل ھذا لك يحقق والذي ، البدن في فالجتماعه للطھر

 :  الشاعر

 الرياح لقارئھا ھبت إذا...  شليل بني عقر العقر كرھت

 :  األطھار في األعشى وقال ، معلوم لوقت يرجعان ألنھما ، وقت وللطھر ، وقت:  للحيض فقيل

 عزائكا عزيم ألقصاھا تسد...  غزوة جاشم أنت عام كل أفي

 ... رفعة الحي وفي عزا مورثة

 نسائكا قروء من فيھا ضاع لما

 :  الحيض في آخر وقال

 الحائض كقروء قروء له...  فارض علي ضغن ذي رب يا

 الجتماع القرآن ومنه ، جمعه وھو. الحوض في لماءا قرء من مأخوذ ھو:  قوم وقال. الحائض كدم دم له فكان طعنه أنه يعني

 :  كلثوم بن عمرو وقال ، جوفھا في تجمع لم أي ، قط سلى الناقة قرأت ما:  ويقال ، حروفه الجتماع ويقال. المعاني
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 جنينا تقرأ لم اللون ھجان...  بكر أدماء عيطل ذراعي

 مأخوذ القرء إن:  قال من قول:  عبدالبر بن عمر أبو قال. ھرالط وقت يجمعه والجسم ، الحيض وقت الدم يجمع الرحم فكأن

 .مھموز غير وھذا مھموز القرء ألن ، بشيء ليس الحوض في الماء قريت:  قولھم من

 الخروج ، القرء:  وقيل". مقصور القاف بكسر" قرى الماء ذلك واسم. وغيره الجوھري:  اللغة أھل بنقل صحيح ھذا:  قلت

 وال ، الحيض إلى الطھر من االنتقال القرء:  قول في الشافعي قال ھذا وعلى ، طھر إلى حيض من أو ضحي إلى طھر من إما

 َواْلُمَطلََّقاتُ {:  تعالى قوله معنى ويكون ، قرءا يكون أن االشتقاق بحكم يلزم وكان. قرءا الطھر إلى الحيض من الخروج يرى

 إلى طھر من تنتقل فتارة ، فقط بحالتين متصفة والمطلقة ، انتقاالت ثالثة أو أدوار ثالثة أي. } قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ 

: ويقال. مشتركا االسم فيصير ، جميعا والحيض الطھر على وداللته ، الكالم معنى فيستقيم طھر إلى حيض من وتارة ، حيض

 سنيا طالقا الحيض في الطالق يكن لم ولذلك ، أصال باآلية دمرا غير حيض إلى طھر من فخروجھا االنتقال القرء أن ثبت إذا

 فإذا ، االنتقال من مأخوذا القرء كون على يدل وذلك ، الطھر في كان ما للعدة الطالق فإن ، للعدة الطالق وھو ، به مأمورا

 والذي ، الطالق فيه وقع الذي لطھرا من االنتقال فأولھا ، انتقاالت ثالثة فعدتھن:  الكالم فتقدير سنيا الطھر في الطالق كان

 االنتقال يرد لم تعالى هللا إن ، آخر بدليل عرفنا ولكن ، عليه تدل ال اللغة ألن ، قرءا يجعل لم طھر إلى حيض من االنتقال ھو

 ھذا فعلى ، مرادا الحيض إلى الطھر من االنتقال وھو اآلخر بقي مرادا يكون أن عن أحدھما خرج فإذا ، طھر إلى حيض من

 يكون وال ، الطھر حالة في الطالق كان إذا كاملة أقراء ثالثة استيفاء يمكن ھذا وعلى ، الطھر أولھا ، انتقاالت ثالثة عدتھا

 في نذكر أن ويمكن ، الشافعي لمذھب االتجاه غاية في دقيق نظر وھذا:  الطبري الكيا قال. ما بوجه المجاز على حمال ذلك

 براءة على لداللته قرءا جعل إنما الحيض إلى الطھر من االنتقال أن وھو ، الشريعة حكم دقائق من فھمه يبعد ال سرا ذلك

 الحائض فان ، بخالفه طھر إلى حيض من واالنتقال. رحمھا براءة علم فبحيضھا الغالب في تحيض ال الحامل فإن ، الرحم

 في نسائھم بحمل العرب تمتدح ولذلك ، دمھا انقطع الولد وقوي الحمل أمد تمادى وإذا ، حيضھا أعقاب في تحبل أن يجوز

 :  الشاعر بقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عائشة مدحت وقد ، الطھر حالة

 حيضة غبَّر كل من ومبرأ

 مْغَيل وداء مرضعة وفساد... 

 أو حاضت إذا المرأة قرأت:  واوقال. القرء تأويل في اللسان وأھل للعلماء ما فھذا. حيضھا بقية في به تحمل لم أمه أن يعني

 ، أوقات ثالثة بأنفسھن يتربصن والمطلقات:  قلت فإذا ، الوقت القرء أن على واتفقوا. حملت إذا أيضا وقرأت. طھرت

 َفَطلِّقُوُھنَّ {:  تعالى هللا قول فدليلنا ، غيرھا من للمعدود البيان طلب فوجب ، المعدود في محتملة العدد في مفسرة اآلية صارت

ِتِھنَّ  } فطلقوھن{:  قال فإنه ، العدة في المعتبر ھو يكون أن فيجب الطھر وقت بالطالق يؤمر أنه خالف وال] 1:  الطالق[} لِِعدَّ

ةَ  َوأَْحُصوا{:  تعالى قال ثم ، به تعتد وقتا يعني  هللا صلى وقال ، فيه تطلق الذي الطھر وھو المطلقة به تعتد ما يريد. } اْلِعدَّ

" . النساء لھا تطلق أن هللا أمر التي العدة فتلك تطھر ثم تحيض ثم تطھر حتى ليمسكھا ثم فليراجعھا مرة: " لعمر موسل عليه

 طلق من أن خالف وال. النساء فيه تطلق الذي وھو ، عدة يسمى الذي ھو الطھر زمن أن في نص وھو. وغيره مسلم أخرجه
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 قال. أولى ذلك فكان ، الطھر بذلك الجمھور عند تعتد فإنھا الطھر حال في طلق ومن ، الحيض بذلك تعتد لم الحيض حال في

 في الرجل طلق فإذا". األطھار ھي األقراء أن" في عائشة بقول يقول إال فقھائنا من أحدا أدركنا ما:  عبدالرحمن بن بكر أبو

 فإذا ، ثانية حيضة بعد ثالثا ثم ، حيضة بعد ثانيا طھرا استقبلت ثم ، لحظة ولو ساعة ولو منه بقي بما اعتدت فيه يطأ لم طھر

 ، أساء وقد الطالق لزمه فيه مس قد طھر في مطلق طلق فإن. العدة من وخرجت لألزواج حلت الثالثة الحيضة من الدم رأت

 ذلك بقية سوى أطھار بثالثة تعتد إنھا:  طھرھا بعض في طلقت امرأة في الزھري وقال. الطھر ذلك من بقي بما واعتدت

 الطھر تلغي:  قال فإنه ، الزھري شھاب ابن غير ھذا يقول األطھار األقراء:  قال ممن أحدا أعلم ال:  عمر أبو قال. الطھر

 .} قُُروءٍ  ثالَثةَ { يقول وجل عز هللا ألن ، أطھار بثالثة تعتد ثم فيه طلقت الذي

 وعلماء والشافعي أصحابه وجمھور ومالك القاسم ابن وقول ، الرابعة الحيضة في تدخل حتى المطلقة تحل ال قوله فعلى:  قلت

 وابن وعائشة ثابت بن زيد مذھب وھو ، العصمة من خرجت الثالثة الحيضة من نقطة أول رأت إذا المطلقة إن:  المدينة

 طالق في أذن صلى النبي أن الزھري على والحجة. وأصحابه علي بن داود ذھب وإليه ، حنبل بن أحمد قال وبه عمر،

 ، حيض دم أنه يتحقق حتى والميراث العصمة تنقطع ال:  أشھب وقال. آخره وال الطھر أول يقل ولم ، جماع غير من لطاھرا

 ذلك إنما: " الدم إليه شكت حين حبيش أبي بنت لفاطمة السالم عليه بقوله الكوفيون احتج. الحيض غير من دم دفعة تكون لئال

 َيِئْسنَ  َوالالَِّئي{:  تعالى وقال". القرء إلى القرء من صلي ثم فتطھري القرء مر وإذا تصلي فال قرؤك أتى فإذا فانظري عرق

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيِض  ِمنَ   ، العدة ھو أنه على فدل ، المحيض منه المأيوس فجعل]. 4:  الطالق[} أَْشُھرٍ  َثالَثةُ  َفِعدَّ

 ولو ، الحرة عدة نصف ، حيضتان األمة عدة: " الصحابة بحضرة عمر وقال. معدوما كان إذا األشھر ھو منه العوض وجعل

 الصحابة من عشرة قول وھو ، منھم إجماع أنه على فدل. أحد عليه ينكر ولم ،" لفعلت ونصفا حيضة أجعلھا أن على قدرت

 المعنى ألن ، ذلك على يدل} َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  اتُ َواْلُمَطلَّقَ {:  تعالى وقوله! قالوا ما وحسبك ، األربعة الخلفاء منھم

 الطھر إنه:  يقول من ألن ، الحيض األقراء بأن قولنا على إال يكون أن يمكن ال ھذا  ، كوامل يريد ، أقراء ثالثة يتربصن

 أول من تستأنف وعندنا. قرءا الطھر ذلك ببقية عنده اعتدت الطھر حال طلق إذا ألنه ، آخر وبعض بطھرين تعتد أن يجوز

 اغتسلت فإذا ، حيضة ثم حيضة ثم حيضة استقبلت فيه يطأ لم طھر في المرأة الرجل طلق فإذا ، االسم يصدق حتى الحيض

 .العدة من خرجت الثالثة من

َرَھا{:  تعالى قوله يرده ھذا:  قلت  مذكر اليوم ألن ،} أَيَّامٍ  َثَماِنَيةَ {َ في الھاء فأثبت] 7:  الحاقة[} أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ

 وال فيھا طلقت التي بالحيضة تعتد ال أنھا حائضا طلقت إذا أنھا على حنيفة أبو ووافقنا. المراد أنه على فدل ، القرء وكذلك

 أن اللغة أھل استجاز وقد. بيناه ما على ، ربالطھ تعتد وعندنا. الطھر بعد الذي بالحيض تعتد وإنما ، بعدھا الذي بالطھر

 ، الثالث وبعض شھران به والمراد] 197:  البقرة[} َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  اْلَحجُّ {:  تعالى قال كما ، الجميع باسم البعض عن يعبروا

 وبطلت الغسل بعد العدة انقضت ثةالثال من طھرت إذا:  بالحيض يقول من بعض وقال. أعلم وهللا}  قُُروءٍ  َثالَثةَ { :  قوله فكذلك

 سنة عشرين الغسل في المرأة فرطت إذا:  شريك وقال. واألوزاعي شبرمة وابن وطاوس جبير بن سعيد قال ، الرجعة

 بانت الثالثة الحيضة في المرأة طعنت إذا: " قال أنه راھويه بن إسحاق عن وروي. تغتسل لم ما الرجعة عليھا فلزوجھا

 قول وھو ، عباس ابن عن نحوه وروى". حيضتھا من تغتسل حتى تتزوج أن لھا يحل ال أنھا إال. وجالز رجعة وانقطعت
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 ما وأما. يأتي ما على] 234:  البقرة[} أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{:  تعالى هللا قول بدليل ضعيف

 طلق إذا أنه وذلك ، المرأة على العدة تقصير ففائدته قرءا يسمى الحيضة إلى الطھر من االنتقال نفس أن من الشافعي ذكره

. وحلت العصمة انقطعت الثالث الطھر من االنتقال وبنفس ، قرءا عدته الحيضة في فدخلت طھرھا من ساعة آخر في المرأة

 .أعلم وهللا

:  قال أنه سيرين ابن عن وروي. حيضتان زوجھا طالق من تحيض التي األمة عدة أن على العلماء من والجمھور - الخامسة

 بن عبدالرحمن األصم وقال. تتبع أن أحق السنة فإن:  سنة ذلك في مضت تكون أن إال ، الحرة كعدة إال األمة عدة أرى ما

 والحرة، األمة حق في عامة األقراءو باألشھر والوفاة الطالق عدة في اآليات إن:  الظاھر أھل وجماعة علي بن وداود كيسان

 عن جريج ابن رواه". حيضتان وعدتھا تطليقتان األمة طالق: "  السالم عليه بقوله الجمھور واحتج. سواء واألمة الحرة فعدة

 ةاألم طالق: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن محمد بن القاسم عن أبيه عن أسلم بن مظاھر عن عطاء

. ضعيف وھو الحديث بھذا انفرد أسلم بن مظاھر أن إال ، جميعا والعدة الطالق إليھا فأضاف" حيضتان وقرؤھا تطليقتان

 .العلماء من فرقة به وقالت ، طالقه نقص رق أيھما:  عمر ابن عن وروي

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى قوله  :  مسألتان فيه} ِھنَّ أَْرَحامِ  فِي هللاَّ

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال{ تعالى قوله:  األولى . والنخعي والزھري عكرمة قاله ، الحيض من أي} أَْرَحاِمِھنَّ  فِي هللاَّ

 المقصود لمعنىوا. تحيض الحامل أن على وھذا ، معا والحمل الحيض:  مجاھد وقال. عباس وابن عمر قاله ، الحمل:  وقيل

 العدة انقضاء ادعت إذا قولھا القول جعل النساء جھة من إال اطالع وال واألطھار الحيض على العدة أمر دار لما أنه اآلية من

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى قوله مقتضى وھو ، ذلك على مؤتمنات وجعلھن ، عدمھا أو  وقال. } اِمِھنَّ أَْرحَ  فِي هللاَّ

 عن النھي ومعنى. مؤتمنات كن إذ إليھن ذلك وكل ولكن ، فروجھن إلى فننظر النساء نفتح أن نؤمر ولم:  يسار بن سليمان

 ، االرتجاع من بحقه ذھبت ، تحض لم وھي ، حضت:  المطلقة قالت فإذا ، حقه وإذھاب بالزوج اإلضرار عن النھي الكتمان

 أال الحيض نفي في بكذبھا تقصد أو ، به فأضرت يلزمه لم ما النفقة من ألزمته ، حاضت قد ھيو ، أحض لم:  قالت وإذا

 كانت:  قتادة قال. االرتجاع من حقه لتقطع ، الحمل تكتم الحامل وكذلك ، حقه الشرع ويقطع العدة تنقضي حتى ترتجع

 رسول أتى أشجع من رجال أن وحكي. اآلية نزلت ذلك يفف ، الجديد بالزوج الولد ليلحقن الحمل يكتمن أن الجاھلية في عادتھن

 لغيري ولدي فيصير تتزوج أن آمن ولست ، حبلى وھي امرأتي طلقت إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 .عليه األشجعي امرأة وردت ، اآلية هللا فأنزل

 حيض ثالث حضت قد:  أيام عشرة في المرأة قالت إذا:  علمال أھل من عنه حفظت من كل وقال:  المنذر ابن قال:  الثانية

 التي المدة في واختلفوا. خلقه استبان قد سقطا أسقطت قد:  تقول أن إال ، منھا ذلك يقبل وال تصدق ال إنھا عدتي وانقضت

 العدة بانقضاء أخبرت إنف ، قولھا قبل العدة مثله في تنقضي أمد في عدتي انقضت قالت إذا:  مالك فقال ، المرأة فيھا تصدق

 ، شريح قال وبه ، النساء صدقھا إذا صدقت شھر في حيض ثالث حضت قالت إذا:  المدونة في قال. فقوالن نادرا تقع مدة في

 قول ونحوه. ونصف شھر في إال تصدق ال:  محمد كتاب في وقال. وأحسنت أصبت أي! قالون:  طالب أبي بن علي له وقال
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 الحيض وأقل ، يوما عشر خمسة الطھر أقل أن وذلك ، يوما وأربعين سبعة في ذلك يكون ما أقل:  ورث أبو قال ، ثور أبي

 .الشافعي به وقال ، يوما ستين من أقل في تصدق ال:  النعمان وقال. يوم

َِّ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ {:  تعالى قوله  اإلخبار في األمانة ألداء وإيجاب ، كتمانال تحريم لتأكيد شديد عظيم وعيد ھذا} اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا

َِّ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ {:  قوله وليس ، الحق يكتمن أال المؤمنات فسبيل أي. فيه ما بحقيقة الرحم عن  أن يؤمن ال لمن أبيح أنه على} ِبا

 ألن ، عنه اإليمان يحجزك أن غيفينب أي ، تظلمني فال أخي كنت إن:  كقولك ھو وإنما ، يؤمن ال لمن يحل ال ذلك ألن ، يكتم

 .اإليمان أھل فعل من ليس ھذا

 ومنه ، زوجيتھا من ملكه قد بما الزوجة على لعلوه بعال سمي ، الزوج وھو ، البعل جمع البعولة} َوُبُعولَُتُھنَّ {:  تعالى قوله

:  الذكر جمع في يقال كما ، وبعولة بعل:  يقال ، الربوبية في لعلوه ، ربا أي] 125:  الصافات[ } َبْعالً  أََتْدُعونَ {:  تعالى قوله

 ويعتبر ، عليه يقاس ال شاذ وھو ، الجماعة لتأنيث مؤكدة زائدة الھاء وھذه ، وفحولة فحل:  الفحل جمع وفي ، وذكورة ذكر

 الرجل وبعل. لالبع مصدر أيضا والبعولة. فعول على دخلت تأنيث ھاء ھي:  وقيل. لعوبة:  لعب في يقال فال ، السماع فيھا

 أيام إنھا: " التشريق أليام السالم عليه قوله ومنه ، الجماع:  والبعال والمباعلة:  بعال صار أي ، بعولة" يمنع منع مثل" يبعل

 مالكه أي ، ھذا بعل وفالن. باشرھا إذا مباعلة وباعل. بعلته والمرأة ، المرأة بعل فالرجل. تقدم وقد"  وبعال وشرب أكل

 .تعالى هللا شاء إن تأتي كثيرة محامل وله. وربه

ِھنَّ  أََحقُّ {:  تعالى قوله:  - الثانية . عمر ابن حديث على العدة في مراجعة:  ضربين على فالمراجعة ، بمراجعتھن أي} بَِردِّ

 ألن ، اتالمسمي في العموم شمله ما تخصيص على دليل اآلية في فيكون ھذا كان وإذا ، معقل حديث على العدة بعد ومراجعة

:  قوله ثم. فيه خالف ال دونھا وفيما ، ثالثا المطلقات في عام} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ { :  تعالى قوله

 وكانت ، ةالحر زوجته طلق إذا الحر أن على العلماء وأجمع. الثالث دون طالقھا كان فيمن خاص حكم} أََحقُّ  َوُبُعولَُتُھنَّ {

 حتى المطلق يراجعھا لم فإن ، المرأة كرھت وإن عدتھا تنقض لم ما برجعتھا أحق أنه ، تطليقتين أو تطليقة بھا مدخوال

 سنة على ليس ، وإشھاد بولي مستأنف ونكاح بخطبة إال له تحل ال ، منه أجنبية وتصير بنفسھا أحق فھي عدتھا انقضت

 اإلشھاد غير النكاح أحكام من شيء يلزمه ال فإنه العدة في راجع من وكل:  المھلب قال. العلماء من إجماع وھذا ، المراجعة

 ِبَمْعُروفٍ  َفاِرقُوُھنَّ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{ :  تعالى لقوله ، العلماء من إجماع وھذا ، فقط المراجعة على

 وفيما:  المنذر ابن قال. الطالق في وال النكاح في يذكره ولم الرجعة في اإلشھاد فذكر] 2:  الطالق[} ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا

 .أعلم تعالى وهللا ، الباب ھذا في األوائل عن روي ما ذكر عن كفاية العلم أھل إجماع مع هللا كتاب من ذكرناه

 يشھد أن وجھل الرجعة يريد وھو العدة في وطئھا إذا:  مالك فقال ، العدة في مراجعا الرجل به يكون فيما اختلفوا -:  الثالثة

 وإنما" بالنيات األعمال إنما: " السالم عليه لقوله ، إسحاق قال وبه ، يشھد حتى الوطء تمنعه أن للمرأة وينبغي. رجعة فھي

. الفاسد مائه من يستبرئھا حتى يطأ وال لعدةا في يراجع:  مالك فقال الرجعة ينوي ال العدة في وطئ فإن". نوى ما امرئ لكل

 تحريمھا يتأبد وال ، نكاحه فسخ فعل فإن ، االستبراء مدة بقية في غيره وال ھو ينكحھا لم عدتھا انقضت فإن:  القاسم ابن قال

 سيرين وابن البصري والحسن المسيب بن سعيد قال وھكذا ، راجعھا فقد جامعھا إذا:  طائفة وقالت. ماؤه الماء ألن عليه
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. المنذر ابن حكاه ، ليلى أبي وابن واألوزاعي الرأي أصحاب قال وبه ، ويشھد:  قال. والثوري وطاوس وعطاء والزھري

 وإليه ، مالك أصحاب من طائفة عن ذلك ويروى ، ينوھا لم أو نواھا ، حال كل على مراجعة وطؤه:  قيل وقد:  عمر أبو وقال

 نقض واختار ملكه إلى بذلك ارتجعھا قد وأنه ، الخيار مدة في وطأھا له أن بالخيار جاريته باع فيمن يختلفوا ولم. الليث ذھب

 .أعلم وهللا. ھذا من حكم الرجعية وللمطلقة. ذلك بفعله البيع

. اجعبمر وليس آثما كان الرجعة والمباشرة بالقبلة ينو لم وإن ، رجعة كانت الرجعة بذلك ينوي باشر أو قبل من:  - الرابعة

 إلى نظر أو بشھوة لمسھا أو وطئھا إن:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. يباشر أو يقبل أن قبل أو يطأ أن قبل يشھد أن والسنة

 ال ثور وأبي عبيد وأبي وإسحاق والشافعي مالك قول وفي. يشھد أن وينبغي:  الثوري قول وھو ، رجعة فھي بشھوة فرجھا

 والقبلة الجماع نحو بالفعل فأما ، بالقول االرتجاع صحة في خالف وال:  قال" المنتقى" وفي. المنذر ابن قاله ، رجعة يكون

 ما أو فرجھا إلى ينظر أن أو ، للذة الجسة ومثل:  المواز ابن قال. للذة االستمتاع وبسائر بھا يصح:  محمد أبو القاضي فقال

 عن المنذر ابن وحكاه ، بالقول إال الرجعة تصح ال:  قوله في للشافعي خالفا ، الرجعة بذلك أراد إذا محاسنھا من ذلك قارب

 .قالبة وأبي زيد بن وجابر ثور أبي

 شيء ال:  مالك وقال. مثلھا مھر عليه ولھا ، برجعة فليس ينويھا ال أو ، الرجعة ينوي جامعھا إن:  الشافعي قال -:  الخامسة

 أعلم وال:  عمر أبو وقال. الرجعة من بالمھر أولى الرجعة دون طءالو يكون فال ، مھر عليه يكن لم ارتجعھا لو ألنه ، لھا

 مھر يجب فكيف ، ويرثھا وترثه الزوجات حكم في ألنھا ، بالقوي قوله وليس ، الشافعي غير المثل مھر عليه أوجب أحدا

 إال محرمة عليه ألنھا ، قوية الشافعي قول في الشبھة أن إال! الزوجة حكم أحكامھا أكثر في حكمھا امرأة وطء في المثل

 !بھذا وحسبك ، المھر لھا يجب بشبھة الموطوءة أن على أجمعوا وقد. لھا برجعة

 أبو قال وكذلك ، يراجعھا حتى بھا يسافر ال:  والشافعي مالك فقال ، يرتجعھا أن قبل بھا يسافر ھل واختلفوا -:  السادسة

 ال ، خالد بن عمرو عنه وروى ، الرجعة قبل بھا يسافر أن له أن زياد بن الحسن عنه روى فإنه زفر إال وأصحابه حنيفة

 .يراجع حتى بھا يسافر

 ، معھا يخلو ال:  مالك فقال ، وتتشرف له تتزين وھل ، محاسنھا من شيئا ويرى عليھا يدخل أن له ھل واختلفوا - :  السابعة

 معھما كان إذا معھا يأكل أن بأس وال ، شعرھا إلى ينظر وال ، ثيابھا وعليھا إال إليھا ينظر وال ، بإذن إال عليھا يدخل وال

. شعرھا يرى وال عليھا يدخل ال:  فقال ذلك عن مالك رجع:  القاسم ابن وقال. عنھا وينتقل بيت في معھا يبيت وال ، غيرھما

 طلق إذا:  قال بالمسي بن سعيد وعن. وتتشرف الحلي وتلبس وتتطيب له تتزين أنھا في وأصحابه حنيفة أبو يختلف ولم

 بينھما فليجعال واحد بيت إال لھما يكن لم فإن ، والحلي الثياب من شاءت ما وتلبس ، عليھا يستأذن فإنه تطليقة امرأته الرجل

 رجعتھا يملك طالقا المطلقة:  الشافعي وقال. والتنحنح بالتنخم دخل إذا ويشعرھا ، قتادة عن ونحوه ، دخل إذا ويسلم ، سترا

 .تقدم ما على ، بالكالم إال يراجع وال ، يراجع حتى المبتوتة تحريم مطلقھا ىعل محرمة

 مع قولھا القول أن وأنكرت العدة في راجعتك كنت إني:  العدة انقضاء بعد قال إذا المطلق أن على العلماء أجمع:  -  الثامنة

 سائر كقول فقاال صاحباه وخالفه ، الرجعة في وال احالنك في يمينا يرى ال كان النعمان أن غير ، إليھا له سبيل وال ، يمينھا
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 وأنكرت العدة انقضاء بعد العدة في الرجعة يدعي والزوج ، والجارية المولى واختلف أمة الزوجة كانت إذا وكذلك. العلم أھل

 المولى قول القول:  دومحم يعقوب وقال. والنعمان ثور وأبي الشافعي قول ھذا ، موالھا كذبھا وإن األمة الزوجة قول فالقول

 .بھا أحق وھو

. الحل إلى عائدا الرد فيكون ، الوطء محرمة الرجعية إن:  قالوا علماءنا أن إال ، العصمة زوال يقتضي الرد لفظ - :  التاسعة

 له جعل يالذ العدد تنقيص فائدته الطالق إن:  الوطء محللة الرجعة أن في -  بقولھما قال ومن حنيفة وأبو سعد بن الليث وقال

 العدة في دامت ما فالمرأة باقية كانت وإن الزوجية وأحكام:  قالوا - شيء منھا ينحل لم باقية الزوجية أحكام وإن ، خاصة

 والرد ، مجازي رد وھذا ، سلوكھا في المرأة أخذت التي السبيل ھذه عن رد فالرجعة ، العدة بانقضاء الزوال سبيل في سائرة

 .أعلم وهللا ، حقيقة عنه الرد فوقع ، الوطء تحريم وھو مستنجز زوال ھناك فإن ، يحقيق رد به حكمنا الذي

 حقھا من أحق التربص مدة في الزوج حق فالمعنى ، أحدھما ويترجح ، حقين تعارض عند يطلق" أحق" لفظ - :  العاشرة

 : " السالم عليه قوله ھذا ومثل ، العدة انقضاء بعد نفسھا تملك إنما فإنھا ، بنفسھا

 قول القول:  ومحمد يعقوب وقال. والنعمان ثور وأبي الشافعي قول ھذا ، موالھا كذبھا وإن األمة الزوجة قول فالقول وأنكرت

 .بھا أحق وھو المولى

. الحل إلى عائدا الرد فيكون ، الوطء محرمة الرجعية إن:  قالوا علماءنا أن إال ، العصمة زوال يقتضي الرد لفظ - :  التاسعة

 له جعل الذي العدد تنقيص فائدته الطالق إن:  الوطء محللة الرجعة أن في -  بقولھما قال ومن حنيفة وأبو سعد بن الليث الوق

 العدة في دامت ما فالمرأة باقية كانت وإن الزوجية وأحكام:  قالوا - شيء منھا ينحل لم باقية الزوجية أحكام وإن ، خاصة

 والرد ، مجازي رد وھذا ، سلوكھا في المرأة أخذت التي السبيل ھذه عن رد فالرجعة ، لعدةا بانقضاء الزوال سبيل في سائرة

 .أعلم وهللا ، حقيقة عنه الرد فوقع ، الوطء تحريم وھو مستنجز زوال ھناك فإن ، حقيقي رد به حكمنا الذي

 حقھا من أحق التربص مدة في جالزو حق فالمعنى ، أحدھما ويترجح ، حقين تعارض عند يطلق" أحق" لفظ - :  العاشرة

 .تقدم وقد". وليھا من بنفسھا أحق األيم: " السالم عليه قوله ھذا ومثل ، العدة انقضاء بعد نفسھا تملك إنما فإنھا ، بنفسھا

 فأما ، بينھما الوحشة وإزالة ، معھا حاله بإصالح اإلصالح قصد إذا ولكن ، المراجعة إلى مندوب الرجل - :  عشرة الحادية

 ِضَراراً  ُتْمِسُكوُھنَّ  َوال{:  تعالى لقوله ، فمحرم النكاح ربقة من الخالص عن بھا والقطع العدة وتطويل اإلضرار قصد إذا

 طلقنا المقصد ذلك نحن علمنا ولو ، نفسه وظلم النھي ارتكب وإن ، صحيحة فالرجعة ذلك فعل من ثم] 231:  البقرة[} لَِتْعَتُدوا

 .عليه

 إني:  عباس ابن قال ولھذا ، عليھن للرجال ما مثل الرجال على الزوجية حقوق من لھن أي} َولَُھنَّ { :  تعالى هقول -:  األولى

 تعالى هللا ألن ، علي لھا الذي حقھا فتستوجب عليھا لي الذي حقي كل أستنظف أن أحب وما ، لي تتزين كما المرأتي ألتزين

 .الصحبة حسن من لھن أي:  أيضا وعنه. مأثم غير من زينة أي} ِباْلَمْعُروفِ  نَّ َعلَْيھِ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُھنَّ {:  قال

 .تقدم وقد
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 فأما ، بينھما الوحشة وإزالة ، معھا حاله بإصالح اإلصالح قصد إذا ولكن ، المراجعة إلى مندوب الرجل - :  عشرة الحادية

 ِضَراراً  ُتْمِسُكوُھنَّ  َوال{:  تعالى لقوله ، فمحرم لنكاحا ربقة من الخالص عن بھا والقطع العدة وتطويل اإلضرار قصد إذا

 طلقنا المقصد ذلك نحن علمنا ولو ، نفسه وظلم النھي ارتكب وإن ، صحيحة فالرجعة ذلك فعل من ثم] 231:  البقرة[} لَِتْعَتُدوا

 .عليه

 إني:  عباس ابن قال ولھذا ، عليھن للرجال ما مثل الرجال على الزوجية حقوق من لھن أي} َولَُھنَّ {:  تعالى قوله -:  األولى

 تعالى هللا ألن ، علي لھا الذي حقھا فتستوجب عليھا لي الذي حقي كل أستنظف أن أحب وما ، لي تتزين كما المرأتي ألتزين

 والعشرة الصحبة حسن من لھن أي:  أيضا وعنه. مأثم غير من زينة أي} ِباْلَمْعُروفِ  َعلَْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُھنَّ { :  قال

 ترك أزواجھن على لھن إن:  وقيل. ألزواجھن عليھن أوجبه فيما الطاعة من عليھن الذي مثل أزواجھن على بالمعروف

 وجل عز هللا يتقين أن عليھن كما فيھن هللا تتقون:  زيد ابن وقال:  الطبري قاله. ألزواجھن عليھن ذلك كان كما مضارتھن

 .الزوجية حقوق من ذلك جميع تعم واآلية. ربمتقا والمعنى ، فيكم

 ذلك يعملون فإنھم ، أحوالھم تفاوت فعلى الرجال زينة أما:  العلماء قال". المرأتي ألتزين إني: " عباس ابن قول -:  الثانية

 تليق وال بالشيوخ تليق وزينة ، بالشباب تليق وزينة ، وقت في تليق وال وقت في تليق زينة كانت فربما ، والوفاق اللبق على

 توفر لم اللحية ألن. ومقت سمج ذلك فعل إذا والشاب ، وزانه ذلك به ليق شاربه حف إذا والكھل الشيخ أن ترى أال ، بالشباب

 صلى هللا رسول عن وروي. ذلك زانه شاربه وحف لحيته وفرت وإذا ، سمج وجھه خرج ما أول في شاربه حف فإذا ، بعد

 ، الحقوق ابتغاء كله ھذا ففي ، الكسوة شأن في وكذلك". شاربي وأحفي لحيتي أعفي أن ربي أمرني: " قال أنه وسلم عليه هللا

 من منھم الرجال من الكحل وكذلك. الرجال من غيره عن ويعفھا تسرھا زينة في امرأته عند والوفاق اللبق على يعمل فإنما

 بين فھو األظفار وقلم والتطھير الشعر وفضول بالدرن والرمي لوالخال والسواك الطيب فأما. به يليق ال من ومنھم به يليق

 سورة في بيانه يأتي ما على الرجال حلي وھو ، زينة والشيوخ الشباب من للجميع والخاتم للشيوخ والخضاب. للجميع موافق

 عجزا نفسه من الرجل رأى وإن. غيره إلى التطلع عن ويغنيھا فيعفھا الرجل إلى حاجتھا أوقات يتوخى أن عليه ثم". النحل"

 .يعفھا حتى شھوته وتقوي باھه في تزيد التي األدوية من أخذ مضجعھا في حقھا إقامة عن

َجالِ { :  تعالى قوله -:  الثالثة  ، درجوا:  يقال ، الطي فيه واألصل ، قارعته:  الطريق ومدرجة. منزلة أي} َدَرَجةٌ  َعلَْيِھنَّ  َولِلرِّ

. أقواھما أي ، الرجلين أرجل وھو. القوة أي ، الرجلة بين رجل:  ويقال. عليھا يرتقى التي الدرجة ومنھا ، عمرھم طووا أي

 والميراث وبالدية اإلنفاق على وقوته بعقله الرجل درجة فزيادة. المشي على لقوتھا ، الرجل ومنه ، قوي أي  ، رجيل وفرس

:  العربي ابن قال. معناھا وال اآلية لفظ يقتضيه ال ضعيف ھوف عنه صح إن وھذا ، اللحية الدرجة:  حميد وقال. والجھاد

 يكن لم ولو ، النساء على الرجال فضل لبيب على يخفى وال! تعالى هللا كتاب في وخصوصا ، يعلم ال عما أمسك لعبد فطوبى

. معه إال تحج وال بإذنه إال تصوم فال ، بإذنه إال التصرف من يمنعھا أن وله ، أصلھا فھو الرجل من خلقت المرأة أن إال

 الزوج حق بأن وتشعر ، التفضيل تقتضي فدرجة الجملة وعلى. األدب جواز:  وقيل. الشعبي قاله ، الصداق الدرجة: وقيل

" . لزوجھا تسجد أن المرأة ألمرت هللا لغير بالسجود أحدا أمرت ولو: "  السالم عليه قال ولھذا ، عليه حقھا من أوجب عليھا

 األفضل أن أي ، والخلق المال في للنساء والتوسع ، العشرة حسن على الرجال حض إلى إشارة الدرجة: " اسعب ابن وقال
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 رفع له ، النكاح حقوق في أنھا يحتمل:  الماوردي قال. بارع حسن قول وھذا:  عطية ابن قال". نفسه على يتحامل أن ينبغي

 .إجابتھا مهيلز وال ، الفراش إلى إجابته ويلزمھا ، دونھا العقد

:  تعالى قوله". تصبح حتى المالئكة لعنتھا عليه فأبت فراشه إلى زوجھا دعاھا امرأة أيما: " السالم عليه قوله ھذا ومن:  قلت

} ُ  .يفعل فيما مصيب عالم أي} َحِكيمٌ {:  تعالى قوله. عليه معترض ال السلطان منيع أي}  َعِزيزٌ  َوهللاَّ

القُ { 229:  اآلية ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوال بِإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َتانِ َمرَّ  الطَّ ً  آَتْيُتُموُھنَّ  ِممَّ  أَنْ  إاِلّض َشْيئا
ِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  َيَخاَفا ِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ  هللاَّ ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  بِهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال هللاَّ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَھا َفال هللاَّ
ِ  ُحُدودَ  الُِمونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  هللاَّ  }الظَّ

َتانِ  الطَّالقُ {:  تعالى قوله  }ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ

 :  مسائل سبع فيه

َتانِ  القُ الطَّ { :  تعالى قوله -:  األولى  معلومة العدة عندھم وكانت ، عدد للطالق عندھم يكن لم الجاھلية أھل أن ثبت} َمرَّ

 ما راجعھا طالقه من تحل كادت فإذا ، الطالق من شاء ما امرأته الرجل يطلق ، برھة اإلسالم أول في ھذا وكان ، مقدرة

 فإذا أطلقك:  قال ؟ وكيف:  قالت ، تحلين أدعك وال آويك ال:  وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على المرأته رجل فقال شاء،

 اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ، وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت ، عائشة إلى ذلك المرأة فشكت. راجعتك عدتك مضي دنا

 وقتادة الزبير بن عروة عناهم قال. عليه كانوا ما ونسخ ، وولي مھر تجديد دون يرتجع أن فيه للمرء الذي الطالق لعدد بيانا

 اثنتين طلق من أي ، الطالق بسنة التعريف باآلية المراد: " وغيرھم ومجاھد عباس وابن مسعود ابن وقال. وغيرھم زيد وابن

 ".المعنيين ھذين تتضمن واآلية ، عشرتھا محسنا أمسكھا وإما ، حقھا من شيئا مظلومة غير تركھا فإما ، الثالثة في هللا فليتق

 عليه وبقوله ، وبغيرھا اآلية بھذه مباح والطالق. مخصوصة بألفاظ األزواج بين المنعقدة العصمة حل ھو الطالق -:  الثانية

 ، راجعھا ثم حفصة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طلق وقد" طلق شاء وإن أمسك شاء فإن: " عمر ابن حديث في السالم

 هللا أمر التي وللعدة ، للسنة مطلق أنه فيه يمسھا لم طھر في طاھرا امرأته طلق من أن على العلماء وأجمع. ماجة ابن خرجه

 الكتاب فدل. الخطاب من خاطب فھو انقضت فإذا ، عدتھا تنقضي أن قبل بھا مدخوال كانت إذا الرجعة له وأن ، بھا تعالى

 .يثبت خبر منه المنع في يسول:  المنذر ابن قال. محظور غير مباح الطالق أن على األمة وإجماع والسنة

 بن الحسن حدثنا:  قاال ، إبراھيم بن ويعقوب الدوالبي علي بن موسى بن محمد العباس أبو حدثني قطني الدار روى -:  الثالثة

 هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال جبل بن معاذ عن مكحول عن اللخمي مالك بن حميد بن عياش بن إسماعيل حدثنا عرفة

 األرض وجه على شيئا تعالى هللا خلق وال العتاق من إليه أحب األرض وجه على شيئا هللا خلق ما معاذ يا: " وسلم عليه

 طالق أنت المرأته الرجل قال وإذا له استثناء وال حر فھو هللا شاء إن حر أنت لمملوكه الرجل قال فإذا الطالق من إليه أبغض

 أنبأنا ھارون بن يزيد حدثنا الربيع بن حميد حدثنا علي بن موسى بن محمد حدثنا ".عليه طالق وال استثناؤه فله هللا شاء إن

:  قلت! معروفا اللخمي مالك بن حميد كان لو حديث وأي:  ھارون بن يزيد لي قال حميد قال. نحوه بإسناده عياش بن إسماعيل
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 والشافعي وحماد طاوس الطالق في االستثناء ىرأ وممن:  المنذر ابن قال!. حديثا صار اآلن ، سررتني:  يزيد قال! جدي ھو

 الطالق في وقتادة الحسن قول وھو ، واألوزاعي مالك قول في الطالق في االستثناء يجوز وال. الرأي وأصحاب ثور وأبو

 .أقول األول وبالقول:  قال. خاصة

 أي ، محذوف ابتداء خبر على يرتفع أن ويصح ، أحسن أو أمثل والخبر ، ابتداء} ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ {:  تعالى قوله -:  الرابعة

. المصدر على} فإمساكا{ القرآن غير في ويجوز. الحق أنه يعرف بما إمساك عليكم فالواجب أو ، بمعروف إمساك فعليكم

 ، الشيء الإرس:  والتسريح. اإلطالق خالف:  واإلمساك. قول في يتعدى وال ، حقھا من شيئا يظلمھا ال أي} بإْحَسانِ { ومعنى

 تركھا:  أحدھما:  معنيين لفظه يحتمل والتسريح. أرسلھا:  الماشية وسرح. البعض من البعض ليخلص ، الشعر تسريح ومنه

 ، فيسرحھا ثالثة يطلقھا أن اآلخر والمعنى. والضحاك السدي قول وھذا ، لنفسھا أملك وتكون ، الثانية الطلقة من العدة تتم حتى

 :  ثالثة لوجوه أصح وھو ، وغيرھما وعطاء مجاھد قول ھذا

َتانِ  الطَّالقُ {:  تعالى هللا قال ، هللا رسول يا:  قال رجال أن أنس عن الدارقطني رواه ما:  أحدھا :  قال ؟ ثالثا صار فلم} َمرَّ

 .المنذر ابن ذكره". الثالثة ھي - رواية في -  بإحسان تسريح أو بمعروف إمساك"

 ".السراح عزموا إن" قرئ قد أنه ترى أال ، الطالق فاظأل من التسريح إن:  الثاني

 قال ، بالتفعيل عنه يعبر فعل إحداث الترك في وليس ، الثانية الطلقة على مكررا فعال أحدث أنه يعطي تفعيال فعل أن:  الثالثة

:  تعالى بقوله عنى وإياھا ، الطلقتين بعد لثةالثا الطلقة ھي} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  تعالى قوله أن على العلماء وأجمع:  عمر أبو

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {  فله طلقتين أو طلقة امرأته طلق من أن على وأجمعوا]. 230:  البقرة[} َغْيَرهُ  َزْوجا

 وقد. تأويله في يختلف لم الذي القرآن محكم من ھذا وكان ، غيره زوجا تنكح حتى له تحل لم الثالثة طلقھا فإن ، مراجعتھا

:  قال وضاح بن محمد حدثنا:  قال أصبغ بن قاسم حدثنا قال نصر بن سعيد حدثنا:  أيضا ذلك مثل العدول أخبار من روي

 هللا صلى بيالن إلى رجل جاء:  قال رزين أبي عن سميع بن إسماعيل عن معاوية أبو حدثنا:  قال شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا

َتانِ  الطَّالقُ {:  تعالى هللا قول أرأيت ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه  ؟ الثالثة فأين} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ

 عن سميع بن إسماعيل عن وغيره يالثور ورواه} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ {:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 .مثله رزين أبي

 الثالثة الطلقة وأن ، والسدي الضحاك قول ورجح ، النقل جھة من ثابت غير إنه:  وقال الخبر ھذا الطبري الكيا وذكر:  قلت

ً  َتْنِكحَ  ىَحتَّ  َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى قوله في الخطاب مساق في مذكورة ھي إنما ]. 230:  البقرة[} َغْيَرهُ  َزْوجا

 َتْسِريحٌ  أَوْ {:  قوله حمل فوجب ، زوج بعد إال للتحريم الموجبة للبينونة مفيدة ، الخطاب ھذا صلب في مذكورة فالثالثة

 الطالق عدد بيان اآلية من المقصود أن وعلى ، العدة انقضاء عند باالثنتين البينونة وقوع وھو ، مجددة فائدة على} ِبإِْحَسانٍ 

 لما الثالثة ھو} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  قوله كان فلو ، محصور عدد بال الطالق إيقاع من جائزا كان ما ونسخ ، للتحريم الموجب

 وإنما ، زوج بعد إال لھا المحرمة البينونة وقوع على دل لما عليه اقتصر لو إذ ، بالثالث التحريم إيقاع في المقصد عن أبان

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى بقوله التحريم علم  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  قوله معنى يكون أال فوجب. } َغْيَرهُ  َزْوجا
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 الفاء ألن ، الرابعة}  َطلََّقَھا َفإِنْ {:  ذلك بعقي قوله كان الثالثة بمعنى} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ { :  قوله كان ولو ، الثالثة} ِبإِْحَسانٍ 

 حتى تركھا ھو} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  تعالى قوله أن بذلك فثبت ، ذكره تقدم ما بعد مستقبال طالقا اقتضى وقد ، للتعقيب

 .عدتھا تنقضي

َتانِ  الطَّالقُ {:  عالىت بقوله الثالث الطالق أجاز من باب" اآلية ھذه على البخاري ترجم -:  الخامسة  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ

 أئمة واتفق:  علماؤنا قال. لزمه نفسه على ضيق فمن ، لھم فسحة ھو إنما التعديد ھذا أن إلى منه إشارة وھذا} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ 

 أن إلى الظاھر أھل وبعض طاوس وشذ ، السلف جمھور قول وھو ، واحدة كلمة في الثالث الطالق إيقاع لزوم على الفتوى

 منه يلزم ال:  عنھما وقيل. أرطأة بن والحجاج إسحاق بن محمد عن ھذا ويروى ، واحدة يقع واحدة كلمة في الثالث طالق

 الزم أنه واألئمة السلف وجمھور أرطأة بن الحجاج عن والمشھور. يقع ال قال أنه داود عن ويحكى. مقاتل قول وھو ، شيء

 فاحتج شيء منه يلزم ال أنه إلى ذھب من فأما ، كلمات في متفرقة أو كلمة في مجتمعة ثالثا يوقع أن بين فرق وال. ثاثال واقع

 وقد ، منه خص ما إال مطلقة كل يعم وھذا]. 228:  البقرة[} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ { :  تعالى قوله بدليل

َتانِ  الطَّالقُ {:  وقال. تقدم  غير ھو إذ ، يلزم فال كلمة في ثالثا طلق ومن. }ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ { والثالثة} َمرَّ

 طاوس رواية من عباس ابن حديث:  أحدھا:  ثالثة بأحاديث فاستدل واحدة واقع أنه إلى ذھب من وأما. القرآن في مذكور

 أمره السالم عليه وأنه ، ثالثا امرأته طلق أنه" روى من رواية على عمر ابن حديث:  وثانيھا. وعكرمة الصھباء وأبي

 والرجعة ، برجعتھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمره ثالثا امرأته طلق ركانة أن: " وثالثھا". واحدة له واحتسبت برجعتھا

 ومالك دينار بن وعمرو وعطاء ومجاھدا جبير بن سعيد أن الطحاوي هذكر ما األحاديث عن والجواب". واحدة وقوع تقتضي

 عصى قد أنه ثالثا امرأته طلق فيمن" عباس ابن عن رووا عياش أبي بن والنعمان البكير بن إياس بن ومحمد الحويرث بن

 على يدل ما الجماعة يوافق مما عباس ابن عن األئمة ھؤالء رواه وفيما ،" زوج بعد إال ينكحھا وال ، امرأته منه وبانت ربه

 وغلط وھم طاوس ورواية:  عبدالبر ابن قال. نفسه رأي إلى الصحابة ليخالف عباس ابن كان وما ، وغيره طاوس رواية وھن

 في يعرف ال الصھباء أبا إن:  قيل وقد ، والمغرب والمشرق والعراق والشام بالحجاز األمصار فقھاء من أحد عليھا يعرج لم

:  األئمة عنه روى فقد ، صحيحة بذلك طاوس ابن عن الرواية أن وعندي: " الباجي الوليد أبو القاضي قال. عباس ابن موالي

 عباس ابن عن أبيه عن طاوس ابن رواه ما ھو إليه يشيرون الذي والحديث. إمام طاوس وابن ، وغيرھما جريج وابن معمر

 الثالث طالق الخطاب بن عمر خالفة من وسنتين بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الطالق كان: " قال

". عليھم فأمضاه! عليھم أمضيناه فلو ، أناة فيه لھم كانت أمر في استعجلوا قد الناس إن:  عنه هللا رضي عمر فقال ، واحدة

 عمر أن التأويل ھذا صحة ىعل ويدل ، تطليقات ثالث اآلن الناس إيقاع بدل واحدة طلقة يوقعون كانوا أنھم الحديث ومعنى

 ، أناة فيه لھم كانت أمر استعجال الطالق في أحدثوا أن عليھم فأنكر ، أناة فيه لھم كانت أمر في استعجلوا قد الناس إن:  قال

 تكان أمر في استعجلوا أنھم عليھم عاب وال ، قاله ما وسلم عليه هللا صلى النبي زمن في اإلسالم أول في ذلك حالھم كان فلو

 أوقعھا لمن الثالث الطالق بلزوم أفتى" أنه طريق غير من عباس ابن عن روي ما التأويل ھذا صحة على ويدل. أناة فيه لھم

 يعبأ ال من فيه يتأول ما على عباس ابن حديث حمل وإن ، قلناه الذي فھو طاوس ابن حديث معنى ھذا كان فإن ،" مجتمعة

 فوجب يملكه من أوقعه طالق ھذا أن القياس جھة من ودليلنا ، اإلجماع به وانعقد اعةالجم قول إلى عباس ابن رجع فقد بقوله

 ".مفردا أوقعه إذا ذلك أصل ، يلزمه أن
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 الذي ھذا واحدة طلقة يطلقون كانوا إنھم أي ، الحديث علماء عن الطبري الكيا معناه ذكر الذي ھو الباجي تأوله ما:  قلت

. العدة وتنقضي تبين أن إلى واحدة العدة جميع في يطلقون كانوا وإنما ، طلقة قرء كل في لقونيط كانوا ما أي ، ثالثا يطلقون

. الثالث إيقاع من عمر أيام أكثروا ثم ، واحدة طلقة على يقتصرون كانوا الناس أن معناه:  عبدالوھاب محمد أبو القاضي وقال

. حكمھا ألزمھم معناه ، عليھم فعجل الثالث استعجلوا عمر أيام في الناس إن:  الراوي بقول األشبه ھو وھذا:  القاضي قال

 أبي عن الدھني عمار بن معاوية عن ناصح بن طريف عن صبيح بن أحمد عن روى الدارقطني فإن عمر ابن حديث وأما

 طلقت:  قال ، نعم:  قلت ؟ عمر ابن أتعرف:  لي فقال ، حائض وھي ثالثا امرأته طلق رجل عن عمر ابن سألت:  قال الزبير

 فقال. السنة إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فردھا حائض وھي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على ثالثا امرأتي

 في إياھا تطليقه وكان:  عبيدهللا قال. الحيض في واحدة امرأته طلق عمر ابن أن والمحفوظ ، الشيعة من كلھم:  الدارقطني

 أبي وابن سعد بن وليث أمية بن وإسماعيل عقبة بن وموسى كيسان بن صالح قال وكذلك. السنة لفخا أنه غير واحدة الحيض

 سالم عن الزھري قال وكذا. واحدة تطليقة طلق عمر ابن أن:  نافع عن عقبة بن إبراھيم بن وإسماعيل وجابر جريج وابن ذئب

 يحتج وجه من يستند ال ، منقطع مضطرب حديث إنه:  فقيل ركانة حديث وأما. والحسن والشعبي جبير بن ويونس أبيه عن

 وقال. عباس ابن عن عكرمة عن ، به يحتج من فيھم وليس ، رافع أبي بني بعض عن جريج ابن حديث من داود أبو رواه به،

 طرق من أيضا رواه وقد". أرجعھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، ثالثا امرأته طلق يزيد عبد بن ركانة إن:  فيه

 ما فحلف ؟ بھا أراد ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاستحلفه البتة امرأته طلق يزيد عبد بن ركانة أن عجير بن نافع عن

 .ھذا مثل من بشيء يحتج وال ، والفعل االسم في اضطراب فھذا. إليه فردھا ، واحدة إال أراد

 أبو حدثنا مرداس بن يحيى بن محمد حدثنا: " بعضھا في قال ، سننه في الدارقطني طرق من الحديث ھذا أخرج قد:  قلت

 إدريس بن محمد حدثنا:  قالوا وآخرون الكلبي خالد بن إبراھيم ثور وأبو السرح بن عمرو بن أحمد حدثنا السجستاني داود

 بن ركانة أن: " يزيد عبد بن عجير بن نافع عن السائب بن علي بن عبدهللا عن شافع بن علي بن محمد عمي حدثني الشافعي

 فقال ، واحدة إال أردت ما وهللا:  فقال ، بذلك وسلم عليه هللا صلى النبي فأخبر ، البتة المزنية سھيمة امرأته طلق يزيد عبد

 هللا رسول إليه فردھا ، واحدة إال بھا أردت ما وهللا:  ركانة فقال ؟" واحدة إال أردت ما وهللا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 حديث ھذا:  داود أبو قال" . عثمان زمان في والثالثة ، الخطاب بن عمر زمان في الثانية فطلقھا ، وسلم عليه هللا صلى

 فسقط بيانه يأتي ما على فيه اختلف قد البتة وطالق ، ثالثا ال البتة امرأته طلق أنه ركانة حديث من صح فالذي". صحيح

 :  عمر أبو وقال. أعلم وهللا ،  والحمد االحتجاج

 وعمه والشافعي ، ناقليھا لثقة قبولھا فوجب ، األصول تردھا ال زيادة زاد وقد ، أتم عمه عن ركانة لحديث الشافعي رواية

 .لھم عرضت التي بالقصة أعلم وھم مناف عبد بن عبدالمطلب بني من كلھم ، ركانة بيت أھل وجده

 ، سنة طالق:  ضربين على ينقسم ، الطالق:  فقال وثائقه في المسألة ھذه لطليطليا مغيث بن محمد بن أحمد ذكر -:  فصل

 أو حيض في يطلقھا أن وھو ، نقيضه البدعة وطالق. إليه الشرع ندب الذي الوجه على الواقع ھو السنة فطالق. بدعة وطالق

 من يلزمه كم ، مطلق أنه على إجماعھم عدب العلم أھل اختلف ثم. الطالق لزمه فعل فإن ، واحدة كلمه في ثالثا أو نفاس

 ألنه له معنى ال ثالثا قوله: " وقال ، عباس ابن وقاله ،" واحدة طلقة يلزمه: " مسعود وابن طالب أبي بن علي فقال ، الطالق



80 

 

 أفعال ةثالث عن مخبرا فيكون ثالثا طلقت:  فيقول مضى عما مخبرا كان إذا ثالث في قوله يجوز وإنما مرات ثالث يطلق لم

 قرأتھا:  فقال واحدة مره قرأھا ولو ، يصح فذلك مرات ثالث كذا سورة أمس قرأت:  قال كرجل ، أوقات ثالثة في منه كانت

 يكن لم ثالثا با أحلف:  فقال حلف لو وأما ، أيمان ثالثة كانت الحلف يردد ثالثا با حلف لو وكذلك. كاذبا كان مرات ثالث

 قال وبه ، وضاح ابن عن كله ذلك وروينا. عوف بن وعبدالرحمن العوام بن الزبير وقال". مثله والطالق واحدة يمينا إال حلف

 وأصبغ عصره وفقيه وقته فريد الحسني عبدالسالم بن ومحمد مخلد بن تقي بن ومحمد ھدى شيخ زنباع ابن قرطبة شيوخ من

 الطَّالقُ { :  اسمه عز فقال الطالق لفظ كتابه في فرق لىتعا هللا أن عباس ابن حجة من وكان. سواھم وجماعة الحباب بن

َتانِ   يريد" بإحسان تسريح أو: " قوله ومعنى. العدة في الرجعة وھو بالمعروف اإلمساك بعده يكون الذي الطالق أكثر يريد} َمرَّ

َ  لََعلَّ  َتْدِري ال{:  تعالى هللا قال ، بينھما ندم وقع إن إليھا إحسان ذلك وفي ، عدتھا تنقضي حتى ارتجاع بال تركھا  ُيْحِدثُ  هللاَّ

 المندوحة ترك فيه ألن ، حسن غير الثالث وموقع ، الرجعة في والرغبة الفرقة على الندم يريد] 1:  الطالق[} أَْمراً  َذلِكَ  َبْعدَ 

 غير من بقياس يخرج وقد ، واحد لفظ أنه جمع إذا أنه على يدل مفرقا الطالق سبحانه هللا فذكر ، عليھا ونبه بھا هللا وسع التي

 وفي. ذلك من يجزيه الثلث أن المساكين في صدقة مالي:  اإلنسان قول ذلك من ، ذلك على يدل ما المدونة من مسألة ما

 ثالثا البكر طلق من:  يقولون دينار بن وعمرو وعطاء الشعثاء وأبو وطاوس جبير بن سعيد وكان:  المنذر البن اإلشراف

 .واحدة فھي

 أنت:  قوله من فراغه بنفس بانت فقد ثالثا طالق أنت:  قال فإذا ، عليھا عدة ال بھا المدخول غير:  فقالوا اعتلوا وربما:  لتق

 غير في البينونة تقف أال فوجب ، بنفسه مستقل طالق أنت:  قوله وألن ، شيئا يؤثر فال بائن وھى عليھا" ثالثا" فيرد ، طالق

 .طالق أنت:  قال إذا أصله ، بعده يرد ما على بھا المدخول

ُحوُھنَّ {:  وقوله} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  تعالى بقوله الشافعي استدل -:  السادسة  من اللفظ ھذا أن على] 49:  األحزاب[}  َوَسرِّ

 أي على الطالق لفظ تضمن ما الصريح أن إلى محمد أبو القاضي فذھب ، المعنى ھذا في العلماء اختلف وقد. الطالق صريح

 مما الطالق ألفاظ من ذلك عدا وما ، الزم له الطالق أو ، طلقتك قد أو ، مطلقة أنت أو ، طالق أنت:  يقول أن مثل ، وجه

 من أبين وبعضھا ، كثيرة الطالق ألفاظ صريح:  الحسن أبو القاضي وقال. حنيفة أبو قال وبھذا ، كناية فھو فيه يستعمل

 من القرآن به ورد ما وھو ، ألفاظ ثالثة الصريح:  الشافعي وقال. والبرية والخلية والحرام والفراق والسراح الطالق: بعض

:  وقال} بِإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ {:  وقال] 2:  الطالق[} ِبَمْعُروفٍ  َفاِرقُوُھنَّ  أَوْ {:  تعالى هللا قال ، والفراق والسراح الطالق لفظ

ِتھِ  َفَطلِّقُوُھنَّ {  ].1:  الطالق[} نَّ لِِعدَّ

 أن بينھما والفرق ، عداه ما والكناية ، ذكرنا ما فالصريح ، وكناية صريح:  ضربين على فالطالق ھذا تقرر وإذا:  قلت

 والبرية والخلية الحرام إن:  قال لمن والحجة ، نية إلى تفتقر والكناية ، الطالق يقع اللفظ بمجرد بل ، نية إلى يفتقر ال الصريح

 وضع الذي كالغائط ، الطالق إيقاع في واضحة بينة فصارت ، به عرفت حتى الطالق في استعمالھا كثرة الطالق حصري من

 له، وضع فيما منه وأشھر وأظھر أبين فيه فكان ، الحاجة قضاء إتيان في المجاز وجه على استعمل ثم ، األرض من للمطمئن

 فقد ، البتة:  قال فمن ، شيئا منه البتة أبقت ما ألفا الطالق كان لو: " قال قد عبدالعزيز بن عمر إن ثم. مثله مسألتنا في وكذلك

 ال ، ثالث والحرام والبائن والبتة والبرية الخلية: " قال علي عن الدارقطني روى وقد. مالك أخرجه" القصوى الغاية رمى
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 خرجه ،" لين فيه طريق من ، ثالث لبتةا أن" وسلم عليه هللا صلى النبي عن جاء وقد". غيره زوجا تنكح حتى له تحل

ِخُذوا َوال{:  تعالى قوله عند وسيأتي. الدارقطني  .تعالى هللا شاء إن] 231:  البقرة[} ُھُزواً  هللاَِّ  آَياتِ  َتتَّ

 فمن ، بھا المدخول وغير بھا المدخول في الطالق صريح من إنه ، طلقتك قد:  المرأته قال فيمن العلماء يختلف لم - :  السابعة

 فھي شيئا ينو لم فإن ، نواه ما لزمه ثالثا أو اثنتين نوى فإن. ذلك من أكثر ينوي أن إال واحدة فھي طالق أنت:  المرأته قال

 على يدل ما ھناك يكون أن إال ، ولزمه قوله يقبل لم وثاق من أردت:  وقال ، طالق أنت:  قال ولو. الرجعة تملك واحدة

 ألن ، واحدة لقوله الرجعة وله ، باطل" عليك لي رجعة ال: " فقوله عليك لي رجعة ال ، واحدة القط أنت:  قال ، ومن. صدقه

 .مالك عند ثالث فھي ثالثا" عليك لي رجعة ال: " بقوله نوى فإن ، ثالثا تكون ال الواحدة

 علي أنت أو ، غاربك على حبلك أو ، بائن أو ، برية أو ، خلية أنت أو ، سرحتك أو ، فارقتك قد:  المرأته قال فيمن واختلفوا

 ھو:  يوسف وأبو حنيفة أبو فقال ، عليك لي سبيل ال أو ، سبيلك خليت قد أو ، ألھلك وھبتك قد أو ، بأھلك الحقي أو ، حرام

 افقبلوھ بأھلك الحقي أو ، لك أمرك أو ، بأمرك استقلي المرأته الرجل قال إذا: " وقال مسعود ابن عن وروى ، بائن طالق

. طالق أنت:  كقوله ، الطالق صريح من أنه ، سرحتك أو ، فارقتك قد:  المرأته قال فيمن مالك عن وروي". بائنة فواحدة

 ابن قال. بھا مدخول غير أو كانت بھا مدخوال ، العدد من أراد ما ويسأل ، قائلھا نية إلى فيھا يرجع كناية أنه عنه وروي

: يوسف أبو وقال. عبدالحكم وابن القاسم ابن وقاله ، أكثر ينوي أن إال ، واحدة أنھا بھا دخلي لم التي في قوليه وأصح:  المواز

 .عليك لي ملك ال أو ، خلعتك ومثله ، ثالث ھي

 حلف فإن. بھا المدخول غير في وينوى ، قائلھا فيھا ينوى ال بھا دخل من كل في مالك عند ثالث فھي الكنايات سائر وأما

 ثالث إال يبريھا وال يبينھا وال زوجھا بھا دخل قد التي المرأة يخلي ال ألنه ، الخطاب من خاطبا كان واحدة أردت وقال

 أھل من جماعة قول وھو ، أصحابه من وطائفة مالك روى وقد. الواحدة ويبينھا ويبريھا يخليھا بھا يدخل لم والتي. تطليقات

 أنه الكنايات سائر بين من خاصة البتة في عنه روي وقد. نوى ما الطالق من ويلزمه كلھا األلفاظ ھذه في ينوي أنه ، المدينة

 فإن ، كله ذلك في نيته له:  وأصحابه حنيفة وأبو الثوري وقال. بھا المدخول غير في وال بھا المدخول في ال فيھا ينوي ال

 نوى إن:  زفر وقال. واحدة فھي نتيناث نوى وإن. بنفسھا أحق وھي بائنة واحده فھي واحدة نوى وإن ، ثالث فھي ثالثا نوى

. نوى ما فيكون طالقا مني الكالم بمخرج أردت:  يقول حتى مطلق غير كله ذلك في ھو:  الشافعي وقال. اثنتان فھي اثنتين

 من نوى ما فھو الطالق يشبه كالم كل:  إسحاق وقال. رجعية كانت بائنة واحدة طلقھا ولو ، رجعيا كان الثالث دون نوى فإن

 خلع في إال بائنا طالقا يرى ال كان أنه" مسعود ابن عن وروي. نيته عن يسأل وال رجعية تطليقة ھي:  ثور أبو وقال. الطالق

 ما أو الخلية أو البرية أو سرحتك أو فارقتك قال إذا باب" البخاري ترجم وقد. عبيد أبو قال ، عنه المحفوظ وھو" إيالء أو

" الطالق من به عنى ما أو:  قوله في وإسحاق والشافعي الكوفيين قول إلى إشارة منه وھذا ".نيته على فھو الطالق به عنى

 أراد إنه:  المتكلم يقول أن إال الطالق بھا يلزم أن يجوز فال طالق غير أو طالقا تكون أن تحتمل كلمة كل أن ذلك في والحجة

 قول واختلف:  عمر أبو قال. بيقين صحته على أجمعوا قد ھمألن النكاح إبطال يجوز وال ، بإقراره ذلك فيلزمه الطالق بھا

. ثالث وھي فيھا ينوي ال:  مرة فقال ، غاربك على حبلك أو ، خليتك قد أو ، اعتدي:  المرأته الرجل قول معنى في مالك

 .أقول وبه ، بھا المدخول وغير بھا المدخول في ، كلھا فيھا ينوي:  مرة وقال
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 من ذكرناه لما ، الصحيح ھو بذلك عليه ويحكم األلفاظ ھذه في ينوي أنه مالك عن روى وما ، مھورالج إليه ذھب ما:  قلت

 يزيد عبد بن ركانة أن: " ركانة بن يزيد عن وغيرھم والدارقطني ماجة وابن داود أبو خرجه الذي الصحيح وللحديث ، الدليل

 أردت ما وهللا:  ركانة فقال ؟" واحدة إال أردت ما هللا: " فقال ، ذلكب وسلم عليه هللا صلى النبي فأخبر البتة سھيمة امرأته طلق

 ھذا أشرف ما:  يقول الطنافسي الحسن أبا سمعت:  ماجة ابن قال" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه فردھا ، واحدة إال

 تحل فال ، نية له تكن لم وإن البتة أراھا : الخنزير ولحم والدم كالميتة علي أنت:  المرأته يقول الرجل في مالك وقال! الحديث

 بعد بشيء فليس طالقا يرد لم وإن ، الطالق عدد من أراد وما ، طالق فھو طالقا أراد إن:  الشافعي قول وفي. زوج بعد إال

 للتي - لقا أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي ما ، الطالق عن كناية كل في الباب ھذا أصل:  عمر أبو وقال. يحلف أن

 حين المرأته مالك بن كعب وقال. طالقا ذلك فكان". بأھلك الحقي بمعاذ عذت قد: " - منك با أعوذ:  قالت حين تزوجھا

 ، النية إلى مفتقرة اللفظة ھذه أن على فدل ، طالقا ذلك يكن فلم بأھلك الحقي:  باعتزالھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمره

 التي األلفاظ وأما. أعلم وهللا. وغيره للفراق المحتمالت الكنايات سائر وكذلك ، بھا الالفظ ينوي بما إال فيھا يقضى ال وأنھا

:  مالك وقال. القائل قصده وإن طالقا منھا بشيء يوقعون ال العلماء فأكثر ، الفراق عن بھا يكنى وال الطالق ألفاظ من ليست

 إال ذلك على مالكا يتابع ولم ، واقعدي وقومي واشربي كلي بقوله حتى قالطال لزمه كان لفظ بأي الطالق أراد من كل

 .أصحابه

ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى قوله ً  آَتْيُتُموُھنَّ  ِممَّ  ُجَناحَ  َفال هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ  هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  َيَخاَفا أَنْ  إاِلَّ  َشْيئا

الُِمونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَھا َفال هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ  ِبهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما  }الظَّ

 :  مسأله عشرة خمس فيه

ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى قوله - :  األولى ً  آَتْيُتُموُھنَّ  ِممَّ  ، لألزواج خطاب واآلية". يحل" بـ رفع موضع في" أن"} َشْيئا

 وخص ، بالضرر الرجل ينفرد بأال إال يصح ال الذي الخلع ھو وھذا ، المضارة وجه على شيئا أزواجھم من يأخذوا أن نھوا

 صداقا لھا يده من خرج ما والفساد الشقاق عند الرجل يطلب أن الناس بين العرف ألن ، نساءھم األزواج آتى ما بالذكر

َتانِ  الطَّالقُ {:  تعالى قوله بين معترض فصل" يحل وال" قوله إن:  قيل وقد. بالذكر خص فلذلك ، وجھازا :  قوله وبين} َمرَّ

 .} َطلََّقَھا َفإِنْ {

 وفساد النشوز يكون أن إال لھا ما أخذ تحظير على وأجمعوا. جائز الطالق على الفدية أخذ أن على والجمھور -:  الثانية

 ، آثم وھو ماض جائز فھو وخالعته قبله من والنشوز الظلم جاء إذا:  قال أنه النعمان عن المنذر ابن وحكى. قبلھا من العشرة

 الخبر وخالف ، هللا كتاب ظاھر خالف قوله من وھذا:  المنذر ابن قال. أخذه ما رد على يجبر وال ، صنع ما له يحل ال

 اجھد:  ألحد قيل لو أن أحسب وال ، ذلك من العلم أھل عامة عليه أجمع ما وخالف ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن الثابت

 يجوز بل:  فيقول ، نصا بالخالف مقابل يقابله ثم شيء بتحريم الكتاب ينطق أن من أعظم أمرا وجد ما الخطأ طلب في نفسك

 كتاب ظاھر خالف القول وھذا. مثله مالك عن القاسم ابن وروى:  بطال بن الحسن أبو قال. أخذ ما رد على يجبر وال:  ذلك

 .وسيأتي ، ثابت امرأة حديث وخالف ، تعالى هللا
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 حدود يقيما أال الخوف بعد إال يأخذ أال اآلية ھذه في تعالى هللا حرم} هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  َيَخاَفا أَنْ  إاِلَّ { :  تعالى قوله - :  الثالثة

 يجب ما حسب لصاحبه النكاح حق يقيم أال بنفسه منھما واحد كل يظن أن والمعنى. الحد تعدى لمن بالوعيد التحريم أكدو ، هللا

 في والضمير. للزوجين والخطاب. يأخذ أن الزوج على حرج وال ، تفتدي أن المرأة على حرج فال ، يعتقدھا لكراھة فيه عليه

 أن أي ، العلم بمعنى ھو الخوف ھذا:  قيل ثم. واحد مفعول إلى يتعدى" خفت"و. به مفعول} يقيما أال{ و ، لھما} يخافا أن{

:  قيل ثم. الظن معنى من قريب وھو ، المكروه وقوع من اإلشفاق وھو ، الحقيقي الخوف من وھو ، هللا حدود يقيما أال يعلما

 بضم" يخافا أن إال" حمزة وقرأ. الفدية أخذ في معليك جناح فال نشوز منھن كان إن لكن أي ، منقطع استثناء} يخافا أن إال{

:  قال }ِخْفُتمْ  َفإِنْ { وجل عز لقوله:  قال. عبيد أبو واختاره ، والحكام الوالة وھو محذوف والفاعل ، فاعله يسم لم ما على الياء

 .السلطان إلى الخلع جعل لمن حجة ھذا وفي ، خافا فإن:  لقال الزوجين أراد ولو ، الزوجين لغير الخوف فجعل

:  قال ؟ السلطان إلى الخلع الحسن أخذ عمن:  لقتادة قلت:  شعبة وقال. سيرين وابن والحسن جبير بن سعيد قول وھو:  قلت

 امرأته خالع إذا الرجل ألن القول لھذا معنى وال ، زياد عن معروف وھذا:  النحاس قال. وعلي لعمر واليا وكان ، زياد عن

 اختياره أنكر وقد. السلطان إلى ھذا:  قال من لقول معنى وال ، ذلك على السلطان يجبره وال ، به اضيانيتر ما على ھو فإنما

 اإلعراب أما. المعنى وال اللفظ وال اإلعراب يوجبه ال ألنه ، الحرف ھذا من أبعد شيئا اختياره في علمت وما ، ورد عبيد أبي

 اللفظ وأما. يخاف أن إال:  قيل فاعله يسم لم ما إلى رد إذا العربية في فھذا ، واتخاف" يخافا أن إال" قرأ مسعود بن عبدهللا فإن

 وأما. تخافوا أن إال:  يقال أن وجب" خفتم فإن" لفظ على كان وإن. خيف فإن:  يقال أن وجب" يخافا" لفظ على كان فإن

 عليكم جناح فال:  وعز جل يقل ولم غيركم يخاف أن إال ، شيئا آتيتموھن مما تأخذوا أن لكم يحل ال:  يقال أن يبعد فإنه المعنى

 دون جوازه عمر وابن وعثمان عمر عن صح وقد:  الطحاوي قال. السلطان إلى الخلع فيكون ، فدية منھا له تأخذوا أن

 .العلماء من الجمھور قول وھو ، الخلع فكذلك السلطان دون والنكاح الطالق جاز وكما ، السلطان

 وجميل الصحبة حسن من عليھما يجب فيما أي} هللاَِّ  ُحُدودُ {. يقيما ال أن على أي} ُيقِيَما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله - :  الرابعة

 بحق المرأة استخفاف ھو هللا حدود إقامة وترك. حاكما يكن لم وإن األمر ھذا لمثل والمتوسطين للحكام والمخاطبة. العشرة

 إذا:  معه وقوم الحسن أبي بن الحسن وقال. الفقھاء وجمھور أنس بن ومالك عباس ابن قاله ، إياه طاعتھا وسوء ، زوجھا

} هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ {:  الشعبي وقال. الخلع حل ، قسما لك أبر وال ، جنابة من لك أغتسل وال ، أمرا لك أطيع ال المرأة قالت

 المرأة تقول أن واألخذ الخلع يحل:  رباح أبي بن عطاء وقال. الطاعة ترك ىإل تدعو المغاضبة أن وذلك ، هللا يطيعا أال

 عكرمة عن أيوب حديث من البخاري روى. } ِبهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{:  ھذا ونحو ، أحبك وال أكرھك إني:  لزوجھا

 في عليه أعتب ما قيس بن ثابت ، هللا رسول يا:  فقالت موسل عليه هللا صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن عباس ابن عن

 ماجة ابن وأخرجه. نعم:  قالت ؟" حديقته عليه أتردين: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال! أطيقه ال ولكن دين وال خلق

 في ثابت على أعيب ما وهللا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي أتت سلول بنت جميلة أن عباس ابن عن عكرمة عن قتادة عن

 ؟" حديقته عليه أتردين: " وسلم عليه هللا صلى النبي لھا فقال! بغضا أطيقه ال ، اإلسالم في الكفر أكره ولكني خلق وال دين

 ، البغض أشد تبغضه كانت إنھا:  فيقال." يزداد وال حديقته منھا يأخذ أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمره. نعم:  قالت

 عكرمة روى. اإلسالم في خلع أول فكان ، الخلع بطريق بينھما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ففرق ، الحب أشد يحبھا انوك
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 ال ، هللا رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي أتت ، أبي بن عبدهللا أخت اإلسالم في خالع من أول:  قال عباس ابن عن

! وجھا وأقبحھم ، قامة وأقصرھم سوادا أشدھم ھو إذ عدة في أقبل فرأيته الخباء جانب فعتر إني ، أبدا ورأسه رأسي يجتمع

 جمھور وعليه ، الخلع في أصل الحديث وھذا. بينھما ففرق ، زدته شاء وإن ، نعم:  قالت ؟" حديقته عليه أتردين: " فقال

 ولم بالمرأة يضر لم إذا الرجل أن وھو ، عندنا عليه جتمعالم األمر وھو ، العلم أھل من ذلك أسمع أزل لم:  مالك قال. الفقھاء

 وسلم عليه هللا صلى النبي فعل كما ، به افتدت ما كل منھا يأخذ أن له يحل فإنه فراقه وأحبت ، قبله من تؤت ولم ، إليھا يسئ

: الصھباء أبي بن عقبة وقال. منھا أخذ ما عليھا رد ويضرھا علھا يضيق بأن قبله من النشوز كان وإن قيس بن ثابت امرأة في

 عز هللا قول فأين:  قلت. شيئا منھا يأخذ أن له يحل ال:  فقال تخالعه أن امرأته تريد الرجل عن المزني عبدهللا بن بكر سألت

 في:  قال ؟ جعلت فأين:  قلت. نسخت:  قال ؟} ِبهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أاَلَّ  ِخْفُتمْ  َفإِنْ { :  كتابه في وجل

ً  ِمْنهُ  َتأُْخُذوا َفال قِْنَطاراً  إِْحَداُھنَّ  َوآَتْيُتمْ  َزْوجٍ  َمَكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  أََرْدُتمُ  َوإِنْ { " : النساء" سورة ً  أََتأُْخُذوَنهُ  َشْيئا ً  ُبْھَتانا ً  َوإِْثما } ُمِبينا

 ،. النسخ فيقع لألخرى دافعة اآليتين إحدى وليست ، لشذوذه اإلجماع عن خارج شاذ قول ھذا:  النحاس قال]. 20:  النساء[

 زوج استبدال أردتم وإن{  في. الزوج يدخل لم ھذا خافا إذا ألنھما ، اآلية بتلك بمزالة ليست ، اآلية}  خفتم فإن{ قوله ألن

 جوز فقد العطاء ھي أرادت إن:  بكر لقول معنى وال ، محكمة اآلية:  الطبري وقال. خاصة للرجال ھذا ألن} زوج مكان

 .تقدم كما إليھا ساق ما زوجته من يأخذ أن لثابت وسلم عليه هللا صلى النبي

 أبو رواه بما ھذا وعضد ، الخلع في شرط وأنه ، والضرر الشقاق بحالة الخلع اختصاص رأى من اآلية بھذه تمسك -  الخامسة

 هللا صلى هللا رسول فأتت ، نغضھا فكسر فضربھا شماس بن قيس بن ثابت عند كانت سھل بنت حبيبة أن عائشة عن داود

 ذلك ويصلح:  قال". وفارقھا مالھا بعض خذ: " فقال ثابتا وسلم عليه هللا صلى النبي فدعا ، إليه فاشتكت الصبح بعد وسلم عليه

" وفارقھا خذھما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، يدھاب وھما حديقتين أصدقتھا فإني:  قال". نعم: " قال ؟ هللا رسول يا

 البخاري حديث عليه دل كما ، ضرر اشتكاء غير من الخلع يجوز أنه الفقھاء من الجمھور عليه والذي. وفارقھا فأخذھما

 ، الخلع أحوال من غالبال ألنه ذكرھا وإنما ، الشرط جھة على يذكرھا لم وجل عز هللا ألن ، فيھا حجة فال اآلية وأما. وغيره

 َشْيءٍ  َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِنْ  ِنْحلَةً  َصُدَقاِتِھنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا{ :  تعالى قوله العلم ويوجب العذر يقطع والذي ، الغالب على القول فخرج

ً  ِمْنهُ  ً  َفُكلُوهُ  َنْفسا ً  َھِنيئا  ].4:  النساء[} َمِريئا

 العلماء اختلف وقد. أعطاھا مما بأكثرھا الخلع جواز على دل} ِبهِ  اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  الفَ {:  تعالى هللا قال لما - السادس

 أعطاھا مما أقل كان ، عليه تراضيا بما منه تفتدى أن يجوز:  ثور وأبو وأصحابھم حنيفة وأبو والشافعي مالك فقال ، ھذا في

 اْفَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{:  بقوله قبيصة واحتج. والنخعي وقبيصة عمر وابن عفان بن عثمان عن ھذا وروي. منه أكثر أو

 الخدري سعيد أبي عن الدارقطني وروى. ذلك يكره العلم أھل من أحدا أر ولم ، األخالق مكارم من ليس:  مالك وقال. } ِبهِ 

 عليه هللا صلى هللا رسول إلى فارتفعا ، كالم بينھما فكان ، حديقة على تزوجھا األنصار من رجل تحت أختي كانت:  قال أنه

:  عباس ابن حديث وفي". وزيديه حديقته عليه ردي: " قال. وأزيده ، نعم:  قالت ؟" ويطلقك حديقته عليه تردين: " فقال وسلم

 قال ، واألوزاعي عطاءو طاوس قال كذلك ، أعطاھا مما أكثر منھا يأخذ ال:  طائفة وقالت". ينكر ولم زدته شاء وإن"

 أخبرني:  جريج ابن رواه بما واحتجوا. وإسحاق أحمد قال وبه ، إليھا ساق ما إال يأخذ أن يجيزون ال القضاة كان:  األوزاعي
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 فقال ، فكرته حديقة أصدقھا وكان ، سلول بن أبي بن عبدهللا بنت زينب عنده كانت شماس بن قيس بن ثابت أن الزبير أبو

 قيس بن ثابت ذلك بلغ فلما ، سبيلھا وخلى له فأخذھا. نعم:  فقالت ،" حديقته ولكن فال الزيادة أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 عطاء عن وروي. الدارقطني أخرجه ، واحد غير من الزبير أبو سمعه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضاء قبلت قد:  قال

 ".أعطاھا مما أكثر المختلعة من يأخذ ال: " لقا وسلم عليه هللا صلى النبي أن مرسال

 نحو أو أمه بطن في جنين أو آبق عبد أو شارد جمل وعلى صالحھا يبد لم ثمرة على عنه هللا رضي مالك عند الخلع -  السابعة

 ، له شيء الف يسلم لم وإن ، له كان سلم فإن ، كله بذلك المطالبة وله. والنكاح البيوع بخالف ، جائز الغرر وجوه من ذلك

 عقود ألن:  قال مالك عن منداد خويز ابن وحكاه ، مثلھا مھر وله جائز الخلع:  الشافعي وقال. حكمه على نافذ والطالق

 وقال. باطل الخلع:  ثور أبو وقال. البدل من أمثالھا في الواجب إلى فيھا رجع وفاتت فاسدا بدال تضمنت إذا المعاوضات

:  القاسم ابن عن" المبسوط" في وقال. له شيء فال ولد فيه يكن لم وإن ، األمة بطن في ما وله ، جائز الخلع:  الرأي أصحاب

 عموم القاسم وابن مالك إليه ذھب لما والحجة ، والشافعي حنيفة ألبي خالفا العام غنمه تلد وما ، العام نخله يثمره بما يجوز

 في عوضا يكون أن فجاز ، والوصية بالھبة يملك مما أنه القياس جھة ومن. } ِبهِ  َدتْ اْفتَ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{:  تعالى قوله

 بفاسد يصح فألن شيء غير على صح فإذا ، أصال عوض بغير يصح والطالق ، طالق الخلع فإن وأيضا ، كالمعلوم الخلع

 العوض فاسد يفسده ال تحليل عقد ھو لذيا النكاح كان ولما. عنه كالمسكوت يكون أن المبذول حال أسوأ ألن ، أولى العوض

 .أولى عقد وحل إتالف ھو الذي الطالق يفسد ال فألن

:  قوالن معلومة مدة الحولين بعد االبن على بنفقتھا الخلع وفي. جاز حولين منه ابنھا برضاع منه اختلعت ولو - :  الثامنة

 الزوج شرطه وإن ، مالك عن القاسم ابن رواه ، يجوز ال:  والثاني. سحنون واختاره ، المخزومي قول وھو ، يجوز:  أحدھما

 أن لزمه الغرر من ذلك ونحو اآلبق والعبد الشارد الجمل على الخلع أجاز من:  عمر أبو قال. الزوجة عن موضوع باطل فھو

 يختص حق ألنه منعه نماوإ ، الغرر ألجل الحولين على زاد ما بنفقة الخلع مالك يمنع لم:  القرويين من غيره وقال. ھذا يجوز

 على تجب قد الرضاع وھي النفقة تلك أن الحولين نفقة وبين ھذا بين والفرق ، غيره إلى ينقله أن له فليس حال كل على باألب

 في مالك احتج وقد. لھا محل ألنھا ، األم إلى النفقة ھذه تنقل أن فجاز ، األب أعسر إذا الطالق وبعد الزوجية حال األم

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ {:  تعالى بقوله ھذا على" المبسوط"  ].233:  البقرة[} الرَّ

 النفقة، يةببق عليھا الرجوع للزوج فھل المدة انقضاء قبل الصبي فمات االبن بنفقة المباح الوجه على الخلع وقع فإن -:  التاسعة

 فال بالخلع الزوجة ذمة في له ثبت حق ألنه ، يتبعھا:  الفرج أبو عنه وروى ، بشيء يتبعھا ال:  مالك عن المواز ابن فروى

 كفاية اشترط وإنما ، يتموله ماال لنفسه يشترط لم أنه األول ووجه ، بذمتھا متعلق بمال خالعھا لو كما ، الصبي بموت يسقط

 لم الصبي فمات سنة صبي على باإلنفاق رجل تطوع لو كما ، بشيء عليھا الرجوع له يكن لم الولد مات فإذا ، ولده مؤونة

 له لكان اتبعه ولو ، ھذا بمثل يتبع أحدا أر لم:  مالك قال. أعلم وهللا ، مؤونته تحمل بتطوعه قصد إنما ألنه ، بشيء عليه يرجع

 .قول ذلك في

 .بموتھا يسقط فال موتھا قبل فيه ثبت حق ألنه ، مالھا في ولدال فنفقة ماتت إن أنھا على واتفقوا
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 وإن ، منه تنفق مال لھا يكن لم إذا النفقة فعليه لھا شيء ال وھي حملھا نفقة الخلع في امرأته على اشترط ومن -:  العاشرة

 لم إذا نفقته أمه على اشترط وإن دهول نفقة الرجل يكلف أن الحق ومن:  مالك قال. منھا وأخذه أنفق بما اتبعھا ذلك بعد أيسرت

 .عليه تنفق ما لھا يكن

 من وجماعة مسعود وابن وعلي عثمان عن فروي ، فسخ أو طالق ھو ھل الخلع في العلماء واختلف - :  عشرة الحادية

 بالخلع نوى فمن. قوليه أحد في والشافعي وأصحابه:  حنيفة وأبو واألوزاعي والثوري مالك قال وبه ، طالق ھو:  التابعين

 بائنة واحدة فھو اثنتين نوى وإن ، ثالثا كان ثالثا الزوج نوى إن:  الرأي أصحاب وقال. مالك عند ذلك لزمه ثالثا أو تطليقتين

 تقع لم سمى وال طالقا ينو لم وإن ، طالق فھو وسماه طالقا بالخلع نوى إن:  قوليه أحد في الشافعي وقال. واحدة كلمة ألنھا

 فرقة فالخلع الطالق يسم لم إذا:  ثور أبو وقال. عندھم األصح وھو:  المزني. إلي أحب األول وقوله. القديم في قاله ، فرقة

 وليس فسخ الخلع إن:  قال وممن. العدة في دامت ما برجعتھا أملك والزوج ، تطليقة فھي تطليقة سمى وإن ، بطالق وليس

 عن طاوس عن عمرو عن عيينة ابن عن بالحديث واحتجوا. وأحمد حاقوإس وعكرمة وطاوس عباس ابن ينويه أن إال بطالق

 نعم:  قال ؟ أيتزوجھا منه اختلعت ثم تطليقتين امرأته طلق رجل:  سأله وقاص أبي بن سعد بن إبراھيم أن" عباس ابن

 ثم بشيء الخلع فليس ، كذل بين فيما والخلع ، وآخرھا اآلية أول في الطالق وجل عز هللا ذكر ،" بطالق الخلع ليس لينكحھا،

َتانِ  الطَّالقُ {:  قال  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ { قرأ ثم]. 229:  البقرة[} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ

 ً  داال ذلك بعد} طلقھا فإن{:  قوله وكان ، ثالثا الطلقتين ذكر بعد لكان طالقا كان لو وألنه:  قالوا]. 230:  البقرة[} َغْيَرهُ  َزْوجا

 عن والدارقطني داود وأبو الترمذي رواه بما أيضا واحتجوا. تطليقات بأربع متعلقا التحريم يكون فكان ، الرابع الطالق على

 هللا صلى هللا رسول فأمرھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على زوجھا من اختلعت قيس بن ثابت امرأة أن:  عباس ابن

 عھد على اختلعت أنھا عفراء بن معوذ بنت الربيع وعن. غريب حسن حديث:  الترمذي قال". بحيضة تعتد أن وسلم عليه

 الربيع حديث:  الترمذي قال" . بحيضة تعتد أن أمرت أو وسلم عليه هللا صلى النبي فأمرھا"  وسلم عليه هللا صلى النبي

 َواْلُمَطلََّقاتُ { :  قال تعالى هللا أن وذلك ، طالق ال فسخ الخلع أن على يدل فھذا:  قالوا. بحيضة تعتد أن أمرت اأنھ الصحيح

 .واحد قرء على بھا يقتصر لم مطلقة ھذه كانت ولو] 228:  البقرة[} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ 

 ألنه ، غيره زوجا تنكح لم وإن - عباس ابن قال كما - ذلك فله يتزوجھا أن أراد ثم عھاخال ثم تطليقتين امرأته طلق فمن:  قلت

 كملت بالخلع ألنه ، غيره زوجا تنكح حتى يرتجعھا أن يجز لم:  قال طالقا الخلع جعل ومن. لغو والخلع تطليقتين غير له ليس

:  امرأته له قالت رجل في القول يجوز كيف:  إسحاق بن إسماعيل القاضي قال. تعالى هللا شاء إن الصحيح وھو ، الثالث

 قوله وأما قال!. طالقا كان نفسھا فطلقت شيء غير من بيدھا أمرھا جعل لو وھو ، طالقا يكون ال إنه فطلقھا مال على طلقني

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى َتانِ  الطَّالقُ {:  تعالى قوله على. عطوفم فھو} َغْيَرهُ  َزْوجا : قوله ألن ،}  َمرَّ

 بعد إال أصال الخلع يجوز ال لكان التطليقتين على معطوفا الخلع كان فلو. تطليق أو به يعني إنما} ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ { 

َتانِ  لطَّالقُ ا{:  قوله فإن غلط اآلية في تأولوه ما:  غيره وقال. أحد يقوله ال وھذا تطليقتين  أوقعھما إذا االثنتين حكم أفاد} َمرَّ

 الخلع فعاد الخلع وجه على كان إذا حكمھما ذكر ثم} ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ {:  بقوله الرجعة معھما وأثبت ، الخلع وجه غير على
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 بغير أو كان بعوض الثالث والطالق ، بعوض والطالق المطلق الطالق بيان بذلك المراد إذ ، ذكرھما المتقدم الثنتين إلى

 .زوج بعد إال الحل يقطع فإنه عوض

 رواه الحديث ھذا:  الحيضة في عباس ابن حديث ذكر لما -  داود أبو فقال الحديث وأما ، اآلية عن الجواب ھذا:  قلت

 عن مالك عن القعنبي وحدثنا. مرسال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عكرمة عن مسلم بن عمرو عن معمر عن عبدالرزاق

 .ھذا على عندنا والعمل:  داود أبو قال. المطلقة عدة المختلعة عدة:  قال عمر ابن عن نافع

 النبي أصحاب من العلم أھل وأكثر:  الترمذي قال. الكوفة وأھل والثوري وإسحاق وأحمد والشافعي مالك مذھب وھو:  قلت

 .وغيرھم وسلم عليه هللا صلى

 صلى النبي إن:  فيه قيل فقد داود أبو ذكر كما وإرساله ، الترمذي ذكر كما غرابته مع لحيضةا في عباس ابن وحديث:  قلت

 ابن عن عكرمة عن مسلم بن عمرو عن معمر حديث من الدارقطني أخرجه ، ونصفا حيضة عدتھا جعل وسلم عليه هللا

 عن والراوي". ونصفا حيضة عدتھا سلمو عليه هللا صلى النبي فجعل" زوجھا من اختلعت قيس بن ثابت امرأة ن أ: عباس

 الصنعاني عبدالرحمن أبو يوسف بن ھشام وھو ، الواحدة الحيضة في عنه الراوي ھو والنصف الحيضة في ھنا معمر

 أن وفي ، فسخ الخلع أن في به االحتجاج فسقط ، والمتن اإلسناد جھة من مضطرب فالحديث وحده البخاري له خرج: اليماني

 ما إال بھا مدخول مطلقة كل في نصا} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ {:  تعالى قوله وبقي ، يضةح المطلقة عدة

:  إسحاق قال ، حيضة المختلعة عدة:  وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض وقال: " الترمذي قال. تقدم كما منھا خص

 أبان قال وبه ،" حيضة عدتھا: " عمر وابن عفان بن عثمان قال:  المنذر ابن قال" قوي مذھب فھو ھذا إلى ذاھب ذھب وإن

 .علي حديث يثبت وال ، أقول عمر وابن عثمان وبقول ،" المطلقة عدة عدتھا: " طالب أبي بن علي وقال. وإسحاق عثمان بن

 .صحيح وھو ،" المطلقة عدة المختلعة عدة: " قال أنه عمر ابن عن ذكرنا قد:  قلت

 وكان ، مالك عند خلع ھو:  عبدالوھاب فقال ، عوض غير على الخلع إيقاع قصد فيمن مالك قول واختلف -:  عشرة الثانية

 عدد واستيفاء عوض عن عري طالق ألنه ، والشافعي أشھب قاله ، العوض بوجود إال بائنا يكون ال:  عنه وقيل. بائنا الطالق

 أن األول ووجه. النظر في العلم أھل وعند عندي قوليه أصح وھذا:  عبدالبر ابن قال الطالق فظبل كان لو كما رجعيا فكان

 .خنزير أو بخمر خالع إذا ذلك أصل ، مقتضاه عن يخرجه ال الخلع في العوض حصول عدم

 بارأت التي ھي والمبارئة .بعضه وتأخذ ببعضه تفتدي أن والمفتدية. لھا الذي كل من تختلع التي ھي المختلعة - :  عشرة الثالثة

 ھي المبارئة:  مالك عن دينار بن عيسى وروى. مالك قول ھو ھذا ، فبارئني أبرأتك قد:  فتقول بھا يدخل أن قبل من زوجھا

 ما ببعض تفتدي التي ھي والمفتدية ، مالھا من وتزيد أعطاھا ما تعطي التي ھي والمختلعة ، تعطي وال شيئا تأخذ ال التي

 قال. المبارئة مثل والمصالحة ، فيه عدة فال الدخول قبل كان فما ، وبعده الدخول قبل يكون كله وھذا ، بعضه مسكوت أعطاھا

 بائنة طلقة وھي ، اإليقاع جھة من صفاتھا اختلفت وإن واحد معنى إلى تعود األربعة األلفاظ ھذه:  وغيره محمد أبو القاضي

 خالفا ، وبعده زوج وقبل وصداق بولي برضاھا وبعدھا. العدة في نكاحھا وله ، ةالعد في له رجعة ال ، يسمھا لم أو سماھا
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 العوض للزوج يجتمع فكان ، نفسھا تملك لن رجعيا الخلع طالق كان ولو ، نفسھا لتملك العوض أعطته إنما ألنھا ، ثور ألبي

 .عنه والمعوض

 عن وھب ابن رواھما روايتان ففيھا ، الرجعة وشرط عوضال له بذلت فلو ، نافذ العقد إطالق مع وھذا:  - عشرة الرابعة

 يكون أن على اتفقا قد أنھما األولى الرواية وجه:  سحنون قال. نفيھا واألخرى. سحنون قال وبھا ، ثبوتھا إحداھما: مالك

 فلم منه المقصود نعيم ما العقد في شرط أنه الثانية الرواية ووجه. جائز وھذا ، الطالق عدد من يسقط ما مقابلة في العوض

 .أطأھا ال أني:  النكاح عقد في شرط لو كما ، ذلك يثبت

 التي} هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ {:  قال والفراق النكاح أحكام تعالى بين لما} َتْعَتُدوَھا َفال هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ {:  تعالى قوله -:  عشرة الخامسة

 الحدود فقسم] 187:  البقرة[}  َتْقَرُبوَھا َفال هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ {:  فقال أخرى آية في الصوم تحريمات بين كما ، بامتثالھا أمرت

 ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ {:  فقال تعالى أخبر ثم ، باالجتناب النھي وحدود ، باالمتثال األمر حدود منھا ، قسمين

الُِمونَ   .}الظَّ

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {  230:  اآلية ا إِنْ  َيَتَراَجَعا أَنْ  َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ  َغْيَرهُ  َزْوجا  ُيقِيَما أَنْ  َظنَّ
ِ  ُحُدودَ  ِ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  هللاَّ ُنَھا هللاَّ  }َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال َطلََّقَھا نْ َفإِ {:  تعالى قولة  :  مسألة عشرة إحدى فيه} َغْيَرهُ  َزْوجا

 صريح سبحانه هللا فشرع:  قالوا ، الطالق يلحقھا المختلعة أن على اآلية بھذه الحنفية من خراسان مشايخ بعض احتج - األولى

َتانِ  الطَّالقُ {:  قوله إلى يرجع أن فيبعد ، تعقيب حرف الفاء ألن ، بالطالق المفاداة بعد الطالق  الكالم من تخلل الذي ألن} َمرَّ

َتانِ  الطَّالقُ { قوله على} َطلََّقَھا َفإِنْ { قوله بناء يمنع  تقدمه ما إلى يعود وال االستثناء في كما يليه ما على عوده األقرب بل} َمرَّ

 مقصورا فصار] 23:  النساء[} ِبِھنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَِّتي ِنَساِئُكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَِّتي اِئُبُكمُ َوَربَ {:  تعالى قوله أن كما ، بداللة إال

 .النساء أمھات في الدخول يشترط ال حتى تقدمه ما على عائد غير يليه ما على

 لحقھا العدة في وھي طلقھا ثم زوجته جلالر خالع إذا:  طائفة فقالت ، العدة في الخلع بعد الطالق في العلماء اختلف وقد

 والثوري وحماد والحكم والزھري والنخعي وطاوس وشريح المسيب بن سعيد قال كذلك ، العدة في دامت ما الطالق

 بن وجابر والحسن وعكرمة الزبير وابن عباس ابن قول وھو ،" يلزمھا ال الطالق أن" وھو ثان قول وفيه. الرأي وأصحاب

 نسقا متتابعا ثالثا يطلقھا أن على منه افتدت إن:  قال مالكا أن إال مالك قول وھو ، ثور وأبي وإسحاق وأحمد والشافعي زيد

 الكالم نسق ألن ذلك كان وإنما ، بشيء فليس الصمات بعد أتبعه فما صمات ذلك بين كان وإن ، عليه ثابت فذلك طلقھا حين

 وإذا ، االستثناء حكم له وثبت أثر با باليمين االستثناء. اتصل إذا كوكذل ، واحدا حكما له يوجب متصال بعض على بعضه

 .الكالم من تقدم بما تعلق له يكن لم عنه انفصل

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال{ الثالثة الطلقة} َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى بقوله المراد:  الثانية  ال عليه مجمع وھذا. } َغْيَرهُ  َزْوجا

 .فيه خالف
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 بن الحسن وقال. كاف العقد مجرد:  وافقه ومن المسيب بن سعيد فقال ، التحليل يبيح الذي وما ، النكاح من يكفي فيما واختلفوا

 في كاف الوطء أن إلى الفقھاء من والكافة العلماء من الجمھور وذھب. إنزال يكون حتى الوطء مجرد يكفي ال:  الحسن أبي

 ابن قال. الصداق كمال ويوجب الزوجين ويحصن والحج الصوم ويفسد ، والغسل الحد يوجب الذي الختانين التقاء وھو ، ذلك

 ؟ بأواخرھا أو األسماء بأوائل يتعلق ھل الحكم أن الفقه أصول من أن وذلك ، منھا أعسر مسألة الفقه في بي مرت ما:  العربي

 األسماء بأواخر يتعلق الحكم إن:  قلنا وإن. المسيب بن سعيد بقول نقول أن زمنال األسماء بأوائل يتعلق الحكم إن:  قلنا فإن

 ومعنى:  المنذر ابن قال. الحسن قاله ما على العسيلة ذوق آخر ألنه ، اإلحالل في الحشفة مغيب مع اإلنزال نشترط أن لزمنا

 حتى لألول ، تحل ال:  فيقولون الناس أما:  الفق المسيب بن سعيد إال العلماء جماعة ھذا وعلى ، الوطء ھو العسيلة ذوق

 نعلم ال قول وھذا. األول يتزوجھا أن بأس فال إحاللھا بذلك يريد ال صحيحا زواجا تزوجھا إذا:  أقول وأنا ، الثاني يجامعھا

 .سواھا عما بھا مستغنى والسنة ، الخوارج من طائفة إال عليه وافقه أحدا

 أن على العلم وأھل:  قال. له" القرآن معاني" كتاب في النحاس ذكره ، جبير بن سعيد لمسيبا بن سعيد بقول قال وقد:  قلت

ً { :  قال ألنه ، الجماع ھھنا النكاح  النكاح:  قال فإنه جبير بن سعيد إال ، الجماع النكاح فصار الزوجية تقدمت فقد} َغْيَرهُ  َزْوجا

 .إحاللھا يرد لم إذا الصحيح التزوج ھھنا

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى{:  تعالى قوله وھو ، القرآن بظاھر فأخذا عندھما يصح لم أو العسيلة حديث يبلغھما لم أظنھماو:  قلت } َغْيَرهُ َزْوجا

 امرأته الرجل طلق إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن للدارقطني واللفظ األئمة روى. أعلم وهللا

 مذھب على عقد من:  الحنفية علماء بعض قال". صاحبه عسيلة منھما واحد كل ويذوق غيره زوجا كحتن حتى له تحل ال ثالثا

 عليه قوله من ويفھم:  علماؤنا قال. العلماء إجماع عن خارج ألنه خالفه فيه يعتبر وال ، يفسخه أن فللقاضي المسيب بن سعيد

 أنه في عندنا القولين ألحد حجة وھو ، الجماع لذة إدراك في ااستواؤھم" صاحبه عسيلة منھما واحد كل يذوق حتى: " السالم

 .تدركھا لم إذ العسيلة تذق لم ألنھا ، لمطلقھا تحل لم عليھا مغمى أو نائمة وطئھا لو

 والمستوصلة والواصلة والمستوشمة الواشمة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن: " قال عبدهللا عن النسائي روى -:  الثالثة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن: " قال مسعود بن عبدهللا عن الترمذي وروى". له والمحلل والمحلل وموكله الربا لوآك

. وجه غير من وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث ھذا روى وقد. صحيح حسن حديث ھذا:  وقال". له والمحلل المحلل

 بن وعبدهللا عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر منھم ، وسلم عليه هللا صلى يالنب أصحاب من العلم أھل عند ھذا على والعمل

 ، وإسحاق وأحمد ومالك والشافعي المبارك وابن الثوري سفيان يقول وبه ، التابعين من الفقھاء قول وھو ، وغيرھم عمر

 إذا:  سفيان وقال. الرأي أصحاب لقو من الباب بھذا يرمى أن ينبغي:  وقال ، بھذا قال أنه وكيع عن يذكر الجارود وسمعت

 .جديد بنكاح يتزوجھا حتى له تحل فال يمسكھا أن له بدا ثم ليحلھا المرأة الرجل تزوج

 ، جديدا نكاحا يستقبل حتى نكاحه على يقيم ال المحلل ، مالك فقال ، المحلل نكاح في العلماء اختلف:  عبدالبر بن عمر أبو قال

 على يقر وال ، ليحلھا تزوجھا إذا يعلما لم أو علما وسواء ، األول لزوجھا إصابته تحلھا وال ، مثلھا مھر فلھا أصابھا فإن

 جائز النكاح أن والمحلل الحيار نكاح في الثوري عن روي ثان قول وفيه. واألوزاعي الثوري قال وبه ، ويفسخ نكاحه
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 صنع ما بئس:  المحلل نكاح في األوزاعي عن يورو. المتعة نكاح وفي ذلك في ليلى أبي ابن قول وھو ، باطل والشرط

 مرة حنيفة أبو وقال. شاء إن يمسكھا أن وله ، بھا دخل إن جائز النكاح:  ومحمد يوسف وأبو حنيفة أبو وقال. جائز والنكاح

 نكاح أن في ختلفواي ولم. وطلقھا جامعھا إذا النكاح بھذا له تحل:  قالوا ومرة ، ليحلھا تزوجھا إن لألول تحل ال:  وأصحابه ھو

 فھذا ذلك بعد بيننا نكاح ال ثم ألحلك أتزوجك قال إذا:  الشافعي قال - ثالث قول وفيه. عليه يقيم أن له وأن ، صحيح الزوج ھذا

 لم مطلقا تزوجا تزوجھا فإن. تحليال يكن لم ھذا على وطئ ولو ، ويفسخ عليه يقر ال فاسد وھو ، المتعة نكاح من ضرب

 أبي قول مثل واآلخر ، مالك قول مثل أحدھما:  القديم كتابه في قوالن ذلك في فللشافعي التحليل عليه ترطاش وال يشترط

 .داود قول وھو ، يشترط لم إذا صحيح النكاح أن المصري الجديد كتابه في قوله يختلف ولم. حنيفة

 بطل العقد في شرطاه وإن ، لألول وأحلھا النكاح صح العقد قبل التحليل شرط إن أنه الشافعي عن الماوردي وحكى:  قلت

 وھذا ، النكاح فسد بالتحليل الثالثة أحد ھم إذا:  وإبراھيم الحسن وقال. الشافعي قول وھو:  قال ، لألول يحلھا ولم النكاح

 ، سعيد بن يىويح ربيعة قال وبه ، مأجور وھو الزوجان يعلم لم إذا ليحلھا يتزوجھا أن بأس ال:  والقاسم سالم وقال. تشديد

 .العقد حين في اشتراطه في ذلك يظھر لم علي بن داود وقاله

 ذلك من شيء كان ومتى ، نواه أو ذلك شرط وسواء ، الناكح الزوج على علمائنا عند التحليل نكاح جواز مدار - :  الرابعة

 له ينبغي إنه:  قيل وقد. سواء ذلك في وجھله المطلق الزوج وعلم. لزوجھا المرأة وطؤه يحلل ولم ، عليه يقر ولم نكاحه فسد

 به يقصد وال ، إليھا لحاجته رغبة نكاح إال مالك عند يحلھا وال ، مراجعتھا عن يتنزه أن تزوجھا لذلك لھا الناكح أن علم إذا

 قالو. مسلما بالغا الزوج ويكون ، حيضتھا في وال محرمة وال صائمة تكون ال:  مباحا وطأ لھا وطؤه ويكون ، التحليل

 وسواء ، وضعيفه النكاح قوي ذلك في وسواء ، العسيلة ذاقا فقد فرجھا في الحشفة وغيب صحيح بنكاح أصابھا إذا:  الشافعي

 الزوج أصابھا وسواء ، الخصي غير يغيب كما يغيبه ما له بقي مجبوب أو مراھق أو صبي من وكان ، بيدھا أم بيده أدخله

 ، صالح بن والحسن واألوزاعي والثوري وأصحابه حنيفة أبي قول -  الشافعي وصف ام على -  كله وھذا ، صائمة أو محرمة

 .مالك أصحاب بعض وقول

 خالط لما ، يجز لم األجر تحليلھا في احتسب قد كان وإال ، أمسكھا أعجبته فإن تزوجھا وإن:  حبيب ابن قال -:  الخامسة

 .لألول بذلك تحل وال ، التحليل نية من نكاحه

 قول وھو ، طالب أبي بن علي عن روي ، بزوج ليس إذ ، يحلھا ال طالقھا زوجھا بت قد التي ألمته السيد وطء -: .  السادسة

 فقھاء جماعة وعليه ، الزناد وأبي سليمان أبي بن وحماد يسار بن وسليمان زيد بن وجابر وإبراھيم والشعبي ومسروق عبيدة

 مخادعة بذلك يريد ال غشيانا سيدھا غشيھا إذا يحلھا وأنه ، ذلك خالف بيروالز ثابت بن وزيد عثمان عن ويروى. األمصار

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى{ :  تعالى لقوله ، أصح األول والقول. وصداق بخطبة زوجھا إلى وترجع ، إحالال وال  إنما والسيد} َغْيَرهُ  َزْوجا

 .واضح وھذا اليمين بملك تسلط

 العبد فطلقھا له جارية له عبدا زوج رجل عن سئال يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك موطأ في -:  السابعة

 .غيره زوجا تنكح حتى له تحل ال:  فقاال ؟ اليمين بملك له تحل ھل له سيدھا وھبھا ثم البتة
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 تحل:  فقال ، واحدة طلقھا كان وقد فاشتراھا مملوكة أمة تحته كانت رجل عن شھاب ابن سأل أنه مالك عن روي -:  الثامنة

 ھذا وعلى:  عمر أبو قال. غيره زوجا تنكح حتى يمينه بملك له تحل فال طالقھا بت فإن ، طالقھا يبت لم ما يمينه بملك له

 عباس ابن وكان. ثور وأبو وإسحاق وأحمد حنيفة وأبو والشافعي واألوزاعي والثوري مالك:  الفتوى وأئمة العلماء جماعة

 َما أَوْ {:  وجل عز قوله عموم على ،" اليمين بملك له حلت طالقھا بت الذي اشتراھا إذا: " يقولون سنوالح وطاوس وعطاء

 األمھات يبيح ال} أَْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما أَوْ {:  وجل عز قوله ألن ، القول من خطأ وھذا:  عمر أبو قال]. 3:  النساء[} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ 

 .المحرمات ائرس فكذلك ، األخوات وال

 أن ولھا ، لھا زوج الذمي:  طائفة فقالت ، طلقھا ثم بھا ودخل ذمي فنكحھا ثالثا الذمية زوجته المسلم طلق إذا -:  التاسعة

 وكذلك:  المنذر ابن قال. الرأي وأصحاب عبيد وأبو والشافعي الثوري وسفيان والزھري الحسن قال ھكذا ، األول إلى ترجع

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى{ :  قال عالىت هللا ألن ، نقول  .يحلھا ال:  وربيعة مالك وقال. زوج والنصراني} َغْيَرهُ  َزْوجا

 الرأي وأصحاب واألوزاعي والشافعي. والثوري مالك. الجمھور قول في ثالثا المطلقة يحل ال الفاسد النكاح -:  العاشرة

 ابن قال. زوج ھو:  يقول الحكم وكان ، صحيح بنكاح إال لاألو للزوج تحل ال:  يقولون كلھم ، عبيد وأبي وإسحاق وأحمد

 أھل من عنه يحفظ من كل وأجمع. بينھما ثابتة غير واللعان واإليالء الظھار في األزواج أحكام ألن  ، بزوج ليس:  المنذر

 أال والورع:  شافعيال قال. لألول تحل أنھا وصدقھا زوجي علي ودخل تزوجت قد:  األول للزوج قالت إذا المرأة أن العلم

 .كذبته أنھا نفسه في وقع إذا يفعل

 إال له محلل وال بمحلل أوتى ال: " قوله وھو شديد تغليظ الباب ھذا في الخطاب بن عمر عن جاء -:  عشرة الحادية

 إال عمر قول ليحتم ال:  عمر أبو قال. سنة عشرين أقاما ولو زانيين يزالون وال ، سفاح التحليل:  عمر ابن وقال". رجمتھما

 وال بذلك أولى فالتأويل ، بالجھالة وعذره تحريمه جھل قد حراما فرجا الواطئ عن الحد وضع أنه عنه صح قد ألنه ، التغليظ

 .عليه رجم ال أنه خالف

ا إِنْ  َيَتَراَجَعا أَنْ  َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى قوله ُنَھا هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أَنْ  َظنَّ  }َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ

 :  مسائل أربع فيه

 وال ، عباس ابن قاله ، األول والزوج المرأة أي} َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{. الثاني الزوج يريد} َطلََّقَھا َفإِنْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ودخل آخر زوجا ونكحت عدتھا انقضت ثم ثالثا زوجته طلق إذا الحر أن على العلم أھل أجمع:  المنذر ابن قال. فيه خالف

 .تطليقات ثالث على عنده تكون أنھا األول زوجھا نكحت ثم عدتھا وانقضت فارقھا ثم بھا

 ما على تكون : طائفة فقالت ، األول زوجھا إلى ترجع ثم غيره تتزوج ثم تطليقتين أو تطليقة امرأته يطلق الرجل في واختلفوا

 طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من األكابر قال وكذلك ، طالقھا من بقي

 ، العاص بن عمرو بن وعبدهللا جبل بن ومعاذ ثابت بن زيد عن ذلك ويروى. ھريرة وأبو حصين بن وعمران كعب بن وأبي

 وإسحاق وأحمد والشافعي ليلى أبي وابن الثوري وسفيان ومالك البصري والحسن لمسيبا بن وسعيد السلماني عبيدة قال وبه
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 عمر ابن قول ھذا ،" جديد والطالق جديد النكاح أن" وھو ثان قول وفيه. نصر وابن الحسن بن ومحمد ثور وأبو عبيد وأبو

 ووكيع معاوية أبو حدثنا:  قال شيبة أبي نب بكر أبو وذكر. ويعقوب والنعمان وشريح والنخعي عطاء قال وبه  ، عباس وابن

 وحدثنا:  قال! واالثنتين الواحدة يھدم وال ، الثالث الزوج أيھدم:  يقولون عبدهللا أصحاب كان:  قال إبراھيم عن األعمش عن

 ، الثالث يھدم كما واالثنتين الواحدة الزوج يھدم:  يقولون كانوا عبدهللا أصحاب أن إبراھيم عن طلحة عن حجاج عن حفص

:  وھو ثالث قول وفيه. أقول األول وبالقول:  المنذر ابن قال. عمر أبو ذكره ، طالقھا من بقي ما على ھي:  قال فإنه عبيدة إال

 .النخغي إبراھيم قول ھذا ، بقي ما فعلى بھا دخل يكن لم وإن ، جديد ونكاح جديد فطالق األخير بھا دخل كان إن

ا إِنْ {:  تعالى قوله  حدود:  وقيل. صاحبه عشرة يحسن منھما واحد كل أن ظنا إن:  طاوس قال. شرط} هللاَِّ  ُحُدودَ  ُيقِيَما أَنْ  َظنَّ

 أو صداقھا أو زوجته نفقة عن يعجز أنه الزوج علم فمتى ، الثاني بالنكاح الصالح بينھما يكون أنه علما إذا أي ، فرائضه هللا

 لو وكذلك حقوقھا أداء على القدرة نفسه من يعلم أو ، لھا يبين حتى يتزوجھا أن له يحل فال عليه الواجبة حقوقھا من شيء

 وال يدعيه بنسب يغرھا أن يجوز ال وكذلك. نفسه من المرأة يغر كيال ، يبين أن عليه كان االستمتاع من تمنعه علة به كانت

 أو ، الزوج بحقوق قيامھا عن العجز نفسھا من علمت إذا المرأة على يجب وكذلك. فيھا كاذب وھو يذكرھا صناعة وال له مال

 من بھا ما له تبين أن وعليھا ، تغره أن لھا يجز لم الفرج في داء أو برص أو جذام أو جنون من االستمتاع تمنع علة بھا كان

 كان فإن ، ردال فله عيبا بصاحبه الزوجين أحد وجد ومتى ، العيوب من بسلعته ما يبين أن السلعة بائع على يجب كما ، ذلك

 كان ما وأخذ الزوج ردھا بالمرأة العيب كان وإن. نصفه فلھا بھا يدخل لم وإن ، بھا دخل كان إن الصداق فلھا بالرجل العيب

:  وقال فردھا برصا بكشحھا فوجد بياضة بني من امرأة تزوج وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي وقد ، الصداق من أعطاھا

 ".علي دلستم"

:  مرة وقال ، الصداق جميع لھا:  مرة فقال ، بالعنة بينھما فرق ثم نفسھا سلمت إذا العنين امرأة في مالك عن الرواية واختلفت

 .قوالن ؟ الدخول أو بالتسليم الصداق تستحق بم:  قوله اختالف على ينبني وھذا ، الصداق نصف لھا

 الزوجة على ليس:  أصحابنا بعض فقال ؟ ال أو خدمة الزوجة على ھل أصحابنا واختلف:  منداد خويز ابن قال -:  الثالثة

 على عقد ھو وإنما ، رقبة تملك وال إجارة بعقد ليس أنه ترى أال ، الخدمة ال االستمتاع يتناول العقد أن وذلك ، خدمة

 َفال أََطْعَنُكمْ  َفإِنْ { :  عالىت قوله إلى ترى أال ، منه بأكثر تطالب فال ، غيره دون االستمتاع ھو بالعقد والمستحق ، االستمتاع

 ترفه أو أبوة ليسار المحل شريفة كانت فإن ، مثلھا خدمة عليھا:  أصحابنا بعض وقال]. 34:  النساء[} َسِبيالً  َعلَْيِھنَّ  َتْبُغوا

 فعليھا ذلك دون تكان وإن ، ذلك ونحو الفراش تفرش أن فعليھا الحال متوسطة كانت وإن ، الخادم وأمر للمنزل التدبير فعليھا

 تعالى هللا أن وذلك ، نساؤھم يكلفه ما كلفت بلدھن في والجبل والديلم الكرد نساء من كانت وإن. وتغسل وتطبخ البيت تقم أن

 بما ديثهوح األمر قديم في بلدانھم في المسلمين عرف جرى وقد]. 228:  البقرة[} ِباْلَمْعُروفِ  َعلَْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُھنَّ {:  قال

 الفراش وفرش والطبيخ والخبيز الطحين يتكلفون كانوا وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج أن ترى أال ، ذكرنا

 قصرن إذا نساءھم يضربون كانوا بل ، االمتناع لھا يسوغ وال ، ذلك من امتنعت امرأة نعلم وال ، ذلك وأشباه الطعام وتقريب

 .ذلك طالبوھن لما مستحقة أنھا فلوال ، بالخدمة ويأخذونھن ، ذلك في
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ُنَھا هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ {:  تعالى قوله - الرابعة  ، الفواحش على االجتزاء من مانع والحد ، منه منع ما:  هللا حدود} َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ

 وإنما. مستوفى ھذا تقدم وقد. مانع أي حداد والبواب ، الخير من ممنوع:  محدود ورجل ، الزينة من امتنعت:  المرأة وأحدت

 المعنى فلھذا ، ويتعاھد يحفظ والعالم. يتعاھده وال يحفظه ال فإنه ونھيه أمره له كثر إذا الجاھل ألن} َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ { :  قال

 .الجھال يخاطب ولم العلماء خاطب

َساءَ  َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا{  231:  اآلية ُحوُھنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  َجلَُھنَّ أَ  َفَبلَْغنَ  النِّ  لَِتْعَتُدوا ِضَراراً  ُتْمِسُكوُھنَّ  َوال بَِمْعُروفٍ  َسرِّ
ِخُذوا َوال َنْفَسهُ  َظَلمَ  َفَقدْ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  ِ  آَياتِ  َتتَّ ِ  نِْعَمتَ  َواْذُكُروا ُھُزواً  هللاَّ  َيِعُظُكمْ  َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ْيُكمْ َعلَ  أَْنَزلَ  َوَما َعَلْيُكمْ  هللاَّ

قُوا بِهِ  َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  }َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ

 :  مسائل ست فيه

 بعد نهأل ، ذلك إلى يضطر المعنى وألن ، العلماء من بإجماع ، قاربن} بلغن{  معنى} أََجلَُھنَّ  َفَبلَْغنَ { :  تعالى قوله -  األولى

 في حقيقة فھو ، ذلك يقتضي المعنى ألن ، التناھي بمعنى بعدھا التي اآلية في وھو ، اإلمساك في له خيار ال األجل بلوغ

 .األولى في مجاز الثانية

 قال ولذلك ، زوجھا على حق من لھا يجب بما القيام ھو بالمعروف اإلمساك} ِبَمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ { :  تعالى قوله -:  الثانية

 عن خرج يفعل لم فإن ، يطلقھا أن الزوجة على ينفق ما يجد لم إذا الزوج أن بالمعروف اإلمساك من إن:  العلماء من جماعة

 عليه، صبر ال والجوع ، نفقتھا على يقدر ال من عند بقائھا من لھا الالحق الضرر أجل من الحاكم عليه فيطلق ، المعروف حد

 الصحابة من وقاله ، مھدي بن وعبدالرحمن القطان ويحيى عبيد وأبو ثور وأبو وإسحاق وأحمد فعيوالشا مالك قال وبھذا

 عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو ورواه. سنة ذلك إن:  وقال المسيب بن سعيد التابعين ومن ، ھريرة وأبو وعلي عمر

 ، والزھري عطاء قول وھذا ، الحاكم بحكم بذمته النفقة علقوتت ، عليه الصبر ويلزمھا ، بينھما يفرق ال:  طائفة وقالت. وسلم

:  وقال] 280:  البقرة[} َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى بقوله واحتجوا ، والثوري الكوفيون ذھب وإليه

 وھو ، للفرقة سببا الفقر يكون أن يجوز فال ، الفقير نكاحإ إلى تعالى فندب ، اآلية] 32:  النور[} ِمْنُكمْ  األََياَمى َوأَْنِكُحوا{

 عن بسنة أو ، مثله بإجماع إال بينھما يفرق فال بإجماع انعقد قد الزوجين بين النكاح فإن وأيضا. النكاح إلى معه مندوب

 إما المرأة تقول: "  اريالبخ صحيح في وسلم عليه هللا صلى قوله لألول والحجة. لھا معارض ال وسلم عليه هللا صلى الرسول

 إنھا:  قوله في للشافعي خالفا رجعية طلقة عندنا باإلعسار والفرقة. الخالف موضع في نص فھذا" تطلقني أن وإما تطعمني أن

 أصله ، رجعية فكانت بالزوج لضرر وال لعوض كانت وال الطالق عدد بھا يستكمل لم البناء بعد فرقة ھذه ألن ، بائنة طلقة

 .وليالم طالق

ُحوُھنَّ  أَوْ {:  تعالى قوله - :  الثالثة  عن مالك روى} لتعتدوا ضرارا تمسكوھن وال{ . تقدم وقد ، فطلقوھن يعني} ِبَمْعُروفٍ  َسرِّ

 عليھا العدة بذلك يطول كيما ، إمساكھا يريد وال بھا له حاجة وال يراجعھا ثم امرأته يطلق كان الرجل أن:  الديلي زيد بن ثور

{ :  الزجاج وقال. به هللا يعظھم} نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن لتعتدوا ضرارا تمسكوھن وال{ :  تعالى هللا فأنزل ، وليضارھا

 نزل الذي للخبر موافق الخبر وھذا. هللا لعذاب تعرض عنه هللا نھى ما إتيان ألن ، للعذاب نفسه عرض يعني} نفسه ظلم فقد
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 ھذان فأفادنا". مرتان الطالق{:  تعالى قوله عند بيانه تقدم ما حسب واالرتجاع قالطال من الجاھلية أھل عليه كان ما بترك

 إلى قاصدا لھا ومراجعته المرأة الرجل حبس وذلك متقارب واحد معنى في كان المذكورتين اآليتين نزول أن الخبران

 .ظاھر وھذا ، بھا اإلضرار

ِخُذوا َوال{ :  تعالى قوله - :  الرابعة ِ  آَياتِ  َتتَّ  ، كلھا جد فإنھا بالھزو الھزو طريق في تعالى هللا أحكام تتخذوا ال معناه} ُھُزواً  هللاَّ

 وينكح يعتق وكان ، العب وأنا طلقت إنما:  ويقول الجاھلية في يطلق الرجل كان:  الدرداء أبو قال. لزمته فيھا ھزل فمن

 رواه". جد فھو العب أنه فزعم أنكح أو نكح أو حرر أو طلق من":  السالم عليه فقال ، اآلية ھذه فنزلت ، العبا كنت:  ويقول

 رجال أن بلغه أنه مالك موطأ وفي. بمعناه فذكره الدرداء أبي عن الحسن عن عمرو عن يونس بن عيسى حدثنا:  قال معمر

 اتخذت وتسعون وسبع ، بثالث منك طلقت: " عباس ابن فقال ؟ علي ترى فماذا مرة مائة امرأتي طلقت إني:  عباس البن قال

 وسلم عليه هللا صلى النبي سمع:  قال علي عن القرشي أمية بن إسماعيل حديث من الدارقطني وخرج". ھزوا هللا آيات بھا

 حتى له تحل ال ثالثا ألزمناه البتة طلق من ولعبا ھزوا هللا دين أو -  ھزوا هللا آيات تتخذون: " وقال فغضب البتة طلق رجال

:  يقول ثم امرأته يطلق كان الرجل أن: " عائشة عن وروي. الحديث ضعيف كوفي ھذا أمية بن إسماعيل". هغير زوجا تنكح

ِخُذوا َوال{:  فنزلت ،" راجعتك عدتك تقضين كدت إذا:  قال ؟ ذاك وكيف:  قالت. أدعك وال أورثك ال وهللا ِ  آَياتِ  َتتَّ . } ُھُزواً  هللاَّ

 ، بھا كفر لمن ذلك ويقال. ھزوا اتخذھا:  هللا آيات من سخر لمن يقال ألنه ، اآلية معنى في ةداخل كلھا واألقوال:  علماؤنا قال

 .ونھيه وأمره دالئله:  هللا وآيات. اآلية في األقوال ھذه تدخل ھذا فعلى ، بغيرھا وعمل بھا يأخذ ولم طرحھا لمن ذلك ويقال

 إن" براءة" في بيانه يأتي ما على غيره في واختلفوا ، يلزمه الطالق أن ھازال طلق من أن العلماء بين خالف وال -:  الخامسة

 النكاح جد وھزلھن جد جدھن ثالث: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن داود أبو وخرج. تعالى هللا شاء

 والالعب فيھن لعب ال ثالث":  قالوا كلھم الدرداء وأبي مسعود وابن طالب أبي بن علي عن وروي".  والرجعة والطالق

 اآلية ھذه في ويدخل. العبين مقصرين فتكونوا هللا أوامر تتركوا ال المعنى:  وقيل". والعتاق والطالق النكاح:  جاد فيھن

 .فاعلمه المعنى ھذا في كان ما كل وكذا ، فعال اإلصرار مع قوال الذنب من االستغفار

ِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا{ :  تعالى قوله -:  السادسة  لسان على المبينة السنة ھي" والحكمة. "األحكام وبيان باإلسالم أي} َعَلْيُكمْ  هللاَّ

 هللا أن واعلموا هللا واتقوا{. يخوفكم أي" به يعظكم. "الكتاب في عليه ينص لم فيما هللا مراد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .تقدم} عليم شيء بكل

َساءَ  ْقُتمُ َطلَّ  َوإَِذا{  232:  اآلية  ُيوَعظُ  َذلِكَ  بِاْلَمْعُروفِ  َبْيَنُھمْ  َتَراَضْوا إَِذا أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفال أََجلَُھنَّ  َفَبلَْغنَ  النِّ
ِ  ُيْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  َكانَ  َمنْ  بِهِ  َّ ُ  َوأَْطَھرُ  لَُكمْ  أَْزَكى َذلُِكمْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا  }َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 :  مسئل أربع فيه

اح أبي تحت أخته كانت يسار بن معقل أن روي} َتْعُضلُوُھنَّ  َفال{:  تعالى قوله - األولى  انقضت حتى وتركھا فطلقھا البدَّ

:  مقاتل قال. اآلية فنزلت. تزوجتيه إن حرام وجھك من وجھي:  وقال يزوجھا أن أخوھا وأبى فرضيت فخطبھا ندم ثم عدتھا،

 وزوجھا ، با آمنت:  فقال" البداح أبي عن أختك تمنع فال مؤمنا كنت إن: " فقال معقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا
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 َفال{:  فنزلت معقل فأبى فخطبھا عدتھا انقضت حتى زوجھا طلقھا يسار بن معقل أخت أن الحسن عن البخاري وروى. منه

 أخت لي كانت:  قال يسار بن معقل حدثني:  قال الحسن عن الدارقطني أيضا وأخرجه. } أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  لُوُھنَّ َتْعضُ 

 تركھا ثم رجعيا طالقا طلقھا ثم هللا شاء ما فاصطحبا ، إياه فأنكحتھا فخطبھا لي عم ابن فأتى ، الناس أمنعھا فكنت إلي فخطبت

 حتى تركتھا ثم رجعة له طالقا طلقتھا ثم إياھا وزوجتك الناس منعتھا:  فقلت ، الخطاب مع افخطبھ عدتھا انقضت حتى

 َفَبلَْغنَ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا{:  أنزلت قال أو ، هللا فأنزل أبدا أزوجك ال الخطاب مع تخطبھا أتيتني إلي خطبت فلما عدتھا انقضت

 ، أنفا ذلك من معقل فحمي:  للبخاري رواية في. إياه وأنكحتھا يمين عن فكفرت} أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفال أََجلَُھنَّ 

 فترك اآلية عليه فقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه ، اآلية هللا فأنزل يخطبھا ثم عليھا يقدر وھو عنھا خلى:  وقال

 أو يسار بن معقل عن كتبه في الشافعي رواه:  النحاس قال". بالنون" سنان بن معقل ھو:  وقيل. تعالى هللا ألمر وانقاد الحمية

 .سنان بن معقل ھو:  الطحاوي وقال. سنان

 دون إليھا األمر كان ولو ، ثيبا كانت معقل أخت ألن ولي بغير النكاح يجوز ال أنه على دليل اآلية ففي ھذا ثبت إذا -:  الثانية

 إليھم األمر وأن ، لألولياء} َتْعُضلُوُھنَّ  َفال{:  تعالى قوله في إذا فالخطاب ، معقل وليھا إلى تحتج لمو ، نفسھا لزوجت وليھا

 الغير نكاح عن عضال مضارة االرتجاع يكون بأن وذلك ، لألزواج ذلك في الخطاب إن:  قيل وقد. رضاھن مع التزويج في

: قال كما إليھا ذلك أضاف تعالى هللا ألن:  قالوا نفسھا المرأة تزوج أن ىعل حنيفة أبي أصحاب بھا واحتج. عليھا العدة بتطويل

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفال{  واألول. مستوفى المسألة ھذه في القول تقدم وقد. الولي يذكر ولم] 230:  البقرة[} َغْيَرهُ  َزْوجا

 .أعلم وهللا. النزول سبب من ذكرناه لما أصح

 و. العدة انقضاء بعد يتصور إنما النكاح ابتداء ألن ، تناھيه:  الموضع ھذا في األجل بلوغ} أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{:  تعالى هقول

 راجع وھو والمنع التضييق العضل:  وقيل. بيضھا احتبس قد:  معضل دجاجة:  الخليل وحكى. تحبسوھن معناه}  تْعُضلُوُھنَّ {َ

 فيه عليك ضاقت إذا:  األمر وأعضل. علي وضيقت عنه منعتني أي عنه فعضلتني أمرا أردت:  يقال ، الحبس معنى إلى

:  قولھم من العضل أصل:  األزھري وقال. فيه الحيلة وجه على يقدر ال كان إذا العضل من لعضلة إنه:  قولھم ومنه ، الحيل

 أبا وال معضلة: " معاوية حديث وفي. بيضھا نشب : الدجاجة وعضلت ، خروجه يسھل فلم ولدھا نشب إذا الناقة عضلت

 عند مشكل وكل. عباس ابن إال بھا قام ما أقضية عضل وردت لقد:  طاوس وقال. المخارج ضيقة صعبة مسألة أي ،" حسن

 :  الشافعي قول ومنه ، معضل العرب

 بالنظر حقائقھا كشفت...  تصدينني المعضالت إذا

 يعُضلھا ، منعھا أي أيمه فالن وعضل. األطباء أعيا البرء عسر شديد أي عضال وداء. اشتد إذا األمر أعضل:  ويقال

 .لغتان" والكسر بالضم" ويعِضلھا

 مثل ، لجاز" ذلكم" كان ولو. الجمع معنى على محمول ألنه" ذلكم" يقل ولم} َكانَ  َمنْ  ِبهِ  ُيوَعظُ  َذلِكَ {:  تعالى قوله - :  الرابعة

ُ  َوأَْطَھرُ  لَُكمْ  أَْزَكى َذلُِكمْ {  .ذلك} َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ {. الصالح من فيه لكم ما أي} َيْعلَمُ  َوهللاَّ
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َضاَعةَ  ُيتِمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ { 233:  اآلية  ُھنَّ َوِكْسَوتُ  ِرْزقُُھنَّ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى الرَّ
 َعنْ  فَِصاالً  أََراَدا َفإِنْ  َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى بَِولَِدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ  َوال بَِولَِدَھا َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  ال ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسٌ  ُتَكلَّفُ  ال بِاْلَمْعُروفِ 

 بِاْلَمْعُروفِ  آَتْيُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  إَِذا َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أَْوالَدُكمْ  َتْسَتْرِضُعوا أَنْ  مْ أََرْدتُ  َوإِنْ  َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال َوَتَشاُورٍ  ِمْنُھَما َتَراٍض 
قُوا َ  َواتَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  }َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

 سبحانه هللا ذكر ولما. زمان ظرف}  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ { . خبرال موضع في} أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ {. ابتداء} َواْلَوالَِداتُ {:  تعالى قوله

 قاله ، أزواجھن من أوالد لھن الالتي المطلقات في إذا فاآلية ، ولد وثم يفترقان قد الزوجين ألن ، الولد ذكر والطالق النكاح

 إضرار الصغير الولد وانتزاع ، قوأر أحنى ألنھن األجنبيات من أوالدھن برضاع أحق ھن أي ، وغيرھما والضحاك السدي

 لم إذا بالحضانة أحق تكون وإنما ، وشفقتھا حنوھا لفضل بحضانته أحق فاألم فطم وإن الولد أن على يدل وھذا ، وبھا به

 الكسوة تستحق ال المطلقة ألن} ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ  َلهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{ :  قوله يشكل ھذا وعلى. يأتي ما على تتزوج

 لقوتھا يكفيھا عما األجرة تنقص أال األولى:  فيقال األخالق مكارم على يحمل أن إال األجرة تستحق بل رجعية تكن لم إذا

 ، النكاح بقاء حال في الزوجات في أنھا واألظھر. الزوجات وفي أوالد لھن اللواتي المطلقات في عامة اآلية:  وقيل. وكسوتھا

 ، التمكين مقابلة والكسوة والنفقة ، ترضع لم أو أرضعت والكسوة النفقة تستحق والزوجة ، والكسوة للنفقة المستحقات نألنھ

 أي}  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{:  تعالى بقوله الوھم ذلك فأزال تسقط النفقة أن يتوھم فقد ، التمكين يكمل لم باإلرضاع اشتغلت فإذا

 فإن بإذنه الزوج لحاجة سافرت لو كما فصارت ، الزوج مصالح في اشتغال ألنه الرضاع حال في} ِكْسَوُتُھنَّ وَ  ِرْزقُُھنَّ { الزوج

 .تسقط ال النفقة

 على لبعضھن الندب جھة وعلى ، الوالدات لبعض الوجوب على األمر معناه خبر} أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ {:  تعالى قوله - :  الثانية

 .تقدم كما المشروعية عن خبر ھو:  وقيل. يأتي ما

 عليھا بكونه التصريح أراد لو ألنه محتمل واللفظ ، عليھا حق ھو أو لألم حق ھو ھل الرضاع في الناس واختلف -:  الثالثة

 حال في ھاعلي ھو ولكن} َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{:  تعالى قال كما أوالدھن رضاع الوالدات وعلى:  لقال

 لم إن وعليھا. كالشرط وذلك ترضع أال فعرفھا ترفه ذات شريفة تكون أن إال ، كالشرط صار قد إذ يلزم عرف وھو الزوجية،

 أن المدونة في مالك فمذھب للصبي مال وال األب مات فإن. به الختصاصھا عدم إذا عليھا وھو. واجب غيرھا الولد يقبل

 فقراء من فقير ھو:  عبدالوھاب وقال. المال بيت في رضاعه:  الجالب ابن كتاب وفي. النفقة بخالف لألم الزم الرضاع

 ھذا ، المثل بأجرة أحق فھي ، ھي تشاء أن إال الزوج على والرضاع ، عليھا رضاع فال بينونة طالق المطلقة وأما. المسلمين

 من وكل. اإلرضاع على حينئذ فتجبر غيرھا يقبل ال المولود يكون أن إال الرضاع يلزمھا لم معدما كان فإن الزوج يسر مع

 مال وال معدما كان إذا األب أن مالك عن وروي. األب على اإلرضاع عاد منه يمنعھا عذر أصابھا فإن اإلرضاع يلزمھا

 إال لرضاعا يلزم ال:  ، الشافعي قال. مالھا في عليھا فاإلرضاع مال ولھا لبن لھا يكن لم فإن ، األم على الرضاع أن للصبي

 رضاعة يرضع رضع:  يقال. } َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{:  تعالى قوله عند ھذا في للعلماء ما وسيأتي ، عال وإن جدا أو والدا

. فيھما راضع الفاعل واسم" الثاني في وفتحھا األول في الراء بكسر" ورضاعة رضاعا يرضع ورضع ، ورضاعا

 ".غير ال ءالرا مفتوح" اللؤم: والرضاعة
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:  وقيل. الثاني إلى األول الوقت من منقلب فالحول ، انقلب إذا الشيء حال من ، سنتين أي} َحْولَْينِ {:  تعالى قوله -:  الرابعة

 وھو حولين فالن عند أقمت:  يقول قد القائل ألن بالكمال قيد}  كاِملَْينِ { . األغلب في فيه األمور الستحالة حوال العام سمي

لَ  َفَمنْ {:  تعالى هللا قال ، آخر حول وبعض والح يريد . الثاني وبعض يوم في يتعجل وإنما] 203:  البقرة[} َيْوَمْينِ  فِي َتَعجَّ

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ {:  تعالى وقوله  ولكنه ، الحولين قبل الفطام يجوز فإنه حتما ليس الحولين إرضاع أن على دليل} الرَّ

 األب أراد وإن. حولين من ألكثر األجرة إعطاء الزوج على يجب فال ، الرضاع مدة في الزوجين بين التنازع لقطع تحديد

 بالمولود اإلضرار عدم عند يكون إنما النقصان أو الحولين على والزيادة. ذلك له يكن لم األم ترض ولم المدة ھذه قبل الفطم

 الفعل إسناد على} الرضاعة{ ورفع التاء بفتح} الرضاعة تتم أن أراد منل{ محيصن وابن مجاھد وقرأ. الوالدين رضا وعند

. والحضارة كالحضارة لغة وھي} الرضاعة{ من الراء بكسر سبرة أبي بن والجارود عبلة أبي وابن حيوة أبو وقرأ. إليھا

 ال:  النحاس". رضاعةال يكمل أن" قرأ أنه عباس ابن عن وروي. الفعلة وزن على" الرضعة" قرأ أنه مجاھد عن وروي

 مع الراء كسر الكوفيون وحكى. القتال مثل ، الراء بكسر إال" الرضاع" وال ، الراء بفتح إال" الرضاعة" البصريون يعرف

 .ھاء بغير وفتحھا الھاء

 مجرى ريةالجا المحرمة الرضاعة أن اآلية ھذه من العلماء من وجماعة تابعه ومن تعالى هللا رحمه مالك انتزع - :  الخامسة

 في قوله ھذا. معتبرة الحولين بعد رضاعة وال ، الرضاعة تمت الحولين بانقضاء ألنه ، الحولين في كان ما ھي إنما النسب

 وقتادة الزھري قال وبه ، مسعود ابن عن وروي ، عباس وابن عمر قول وھو ، عنه عبدالحكم بن محمد رواية وھي ، موطئه

 عنه عبدالحكم ابن وروى. ثور وأبو ومحمد يوسف وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي عيواألوزا الثوري وسفيان والشعبي

 بعد والشھرين الحولين الرضاع:  قال أنه مالك عن القاسم ابن وروى. ونحوه كالشھر:  عبدالملك. يسيرة أيام وزيادة الحولين

 ، الحولين من فھو ثالثة أو شھرين أو بشھر عرضا من الحولين بعد كان ما:  قال أنه مسلم بن الوليد عنه وحكى ، الحولين

 األول والصحيح ، رضاع فھو أشھر ستة إلى الحولين بعد كان وما:  قال أنه النعمان عن وحكي. عبث فھو ذلك بعد كان وما

 وروى. الحولين بعد المولود ارتضع لما حكم أال على يدل وھذا} َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  اْلَوالَِداتُ  وَ {:  تعالى لقوله

 قال". الحولين في كان ما إال رضاع ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن دينار بن عمرو عن سفيان

 .حافظ ثقة وھو ، جميل بن الھيثم غير عيينة ابن عن يسنده لم:  الدارقطني

 الليث يقول وبه. به القول عائشة عن روي وقد. له حرمة ال وأنه الكبير رضاعة ينفي ، والمعنى اآلية مع الخبر وھذا:  قلت

 في وسيأتي. عنه الرجوع عنه وروي. الكبير رضاع يرى كان أنه األشعري موسى أبي عن وروي. العلماء بين من سعد بن

  .تعالى هللا شاء إن مبينا" النساء" سورة

 البطن في يمكث الولد في ھي:  قال أنه عباس ابن عن وروي. ولد لكل الحولين ھذين إن:  المفسرين جمھور قال -:  السادسة

 ، شھرا وعشرون اثنان فرضاعه أشھر ثمانية مكث فإن شھرا وعشرون ثالثة فرضاعه أشھر سبعة مكث فإن ، أشھر ستة

 وعلى]. 15:  األحقاف[} َشْھراً  ُثونَ َثال َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ {:  تعالى لقوله ، شھرا وعشرون أحد فرضاعه أشھر تسعة مكث فان

 .اآلخر من الواحد ويأخذ الرضاع ومدة الحمل مدة تتداخل ھذا
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 َوِمْنُھمْ {:  تعالى كقوله" لھم المولود وعلى" العربية في ويجوز. األب وعلى أي} لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{:  تعالى قوله - :  السابعة

 .تقدم كما والجمع الواحد عن به يعبر" الذي"و له ولد الذي وعلى المعنى ألن] 42:  يونس[} إَِلْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  َمنْ 

 على الولد نفقة وجوب على دليل ھذا وفي ، الكافي الطعام الحكم ھذا في الرزق} َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ {:  تعالى قوله -:  الثامنة

 َحْملٍ  أُوالتِ  ُكنَّ  َوإِنْ {:  قال كما الرضاع في بواسطتھا إليه يصل ذاءالغ ألن ، لألم سبحانه هللا وسماه. وعجزه لضعفه الوالد

 .بسببھا إال يصل ال الغذاء ألن] 6:  الطالق[} َعلَْيِھنَّ  َفأَْنفِقُوا

:  له قالت وقد عتبة بنت لھند وسلم عليه هللا صلى وقال. لھم مال ال الذين األطفال ولده نفقة المرء على أن على العلماء وأجمع

 ذلك في علي فھل علمه بغير مال من أخذت ما إال بني ويكفي يكفيني ما النفقة من يعطيني ال وإنه شحيح رجل سفيان أبا إن

 الشرع عرف في بالمتعارف أي" بالمعروف: " وقوله. اللباس:  والكسوة". بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي: " فقال ؟ جناح

:  تعالى بقوله غيره وال مد تقدير غير من ومنصبھا الزوج غنى قدر على اإلنفاق أن لىتعا بين ثم. إفراط وال تفريط غير من

 على الصبر المرأة تكلف ال أي:  المعنى وقيل. تعالى هللا شاء إن الطالق في بيانه يأتي ما على }ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسٌ  ُتَكلَّفُ  ال{

 .القصد يراعى بل إسراف ھو ما الزوج يكلف وال ، األجرة في التقتير

 حق وذلك ، النكاح إلى الجارية وفي ، البلوغ إلى الغالم في فھي ، لألم الحضانة أن على لمالك دليل اآلية ھذه في -:  التاسعة

 الحالة تلك في فإنه ، أبويه بين خير ، التمييز سن وھو سنين ثماني الولد بلغ إذا:  الشافعي وقال. حنيفة أبو قال وبه ، لھا

 أبي عن وغيره النسائي وروى. والجارية الغالم فيه يستوي وذلك ، العبادات ووظائف واألدب القرآن لتعلم متهھ تتحرك

 عليه هللا صلى النبي له فقال ، بابني يذھب أن يريد زوجي:  له فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاءت امرأة أن ھريرة

 رسول إلى امرأة جاءت:  قال ھريرة أبي عن داود أبي كتاب وفي. أمه بيد أخذف" شئت أيھما فخذ أمك وھذه أبوك ھذا: " وسلم

 ، عنبة أبي بئر من سقاني وقد ، بابني يذھب أن يريد زوجي إن ، هللا رسول يا:  فقالت عنده قاعد وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا

 عليه هللا صلى النبي فقال ، ولدي في يحاقني من:  ازوجھ فقال" عليه استھما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، نفعني وقد

:  قال األوزاعي عن داود أبو رواه ما ودليلنا.  به فانطلقت أمه بيد فأخذ" شئت أحدھما بيد فخذ أمك وھذه أبوك ھذا: " وسلم

 رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاءت امرأة أن عمرو بن عبدهللا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدثني

 لھا فقال ، مني ينتزعه أن وأراد طلقني أباه وإن ، حواء له وحجري ، سقاء له وثديي ، وعاء له بطني كان ھذا ابني إن ، هللا

 أن على العلم أھل من عنه يحفظ من كل أجمع:  المنذر ابن قال".  تنكحي لم ما به أحق أنت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 المرأة في العلماء من السلف بين خالفا أعلم ال:  عمر أبو قال وكذا. تنكح لم ما به أحق األم أن ولد ولھما افترقا إذا الزوجين

 فيھا يثبت ولم وكفاية حرز في عندھا كان إذا شيئا يميز ال صغيرا طفال دام ما أبيه من بولدھا أحق أنھا تتزوج لم إذا المطلقة

 .تبرج وال فسق

 عليه هللا صلى النبي أن وثبت:  المنذر ابن قال ، به أولى ھو وفيمن وأمه أبيه بين وعقل ميز إذا تخييره في ذلك عدب اختلفوا ثم

 .تخيير غير من للخالة حمزة ابنة في قضى وسلم
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 عمي ابنة ، بھا أحق أنا آخذھا أنا:  جعفر فقال ، حمزة بابنة فقدم مكة إلى حارثة بن زيد خرج:  قال علي عن داود أبو روى

. بھا أحق وھي ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابنة وعندي عمي ابنة:  ، بھا أحق أنا:  علي فقال. أم والخالة عندي وخالتھا

 وأما: " قال حديثا فذكر وسلم عليه هللا صلى النبي فخرج. بھا وقدمت وسافرت إليھا خرجت أنا ، بھا أحق أنا:  زيد فقال

 ".أم الخالة وإنما خالتھا مع تكون عفرلج بھا فأقضي الجارية

 .تزوجت إذا الولد في لألم حق أال على العلم أھل من عنه يحفظ من كل أجمع وقد:  المنذر ابن قال - :  العاشرة

 من حقھا يسقط ال أنه الحسن عن له الرسالة شرح في عبدالوھاب القاضي وذكر. له األشراف كتاب في قال كذا:  قلت

 لھا يكن لم إذا واختلفوا. الولد بحضانة أحق األم أم الجدة أن على ثور وأبو والنعمان والشافعي مالك وأجمع. جبالتزو الحضانة

 ذلك وبلغني:  مالك قال:  القاسم ابن وقال. خالة للصبي يكن لم إذا أحق األب أم:  مالك فقال ، األب أم ھي جدة لھا وكان أم

 أولى األب إن:  قيل وقد. الخالة من أحق األب أم:  والنعمان الشافعي قول وفي. األب مأ الجدة من أولى الخالة:  قال أنه عنه

 كل كان إذا وھذا. العمة ثم األب بعد األخت ثم. أجنبية زوجة له يكن لم إذا عندي وھذا:  عمر أبو قال. األب أم الجدة من بابنه

 ينظر وإنما ، الحضانة في حق له يكن لم كذلك يكن لم فإذا ، وكفاية حرز في عنده وكان ، الولد على مأمونا ھؤالء من واحد

 وقد ، الولد حق الحضانة إن قال من قول على وھذا. الخير وتعلمه حفظه في إليه يحسن ومن الصبي يحوط من إلى ذلك في

 الصبي بحق يامالق عن عاجزة لضعيفة وال لفاجرة حضانة يرون ال وكذلك ، أصحابه من طائفة به وقال مالك عن ذلك روى

 الجدة ثم الخالة ثم لألم الجدة ثم لألم الحضانة أن مالك عن الماجشون وابن مطرف عن حبيب ابن وذكر. زمانة أو لمرض

 العمة من أولى واألخت األخت من أولى لألب والجدة. األب ثم الصبي أخي ابنة ثم الصبي عمة ثم الصبي أخت ثم لألب

 من الصبي أخوات لبنات وال العمة البنة وال الخالة البنة وليس. األولياء الرجال جميع من وأولى ، بعدھا ممن أولى والعمة

: قيل وقد. الحلم يبلغ حتى أبدا له حاضنا كان فساد دخول أو تضييع الطفل على منه يخاف ال الحاضن كان فإذا. شيء حضانته

 ترد لم إن وغيرھا أمه من بولده أحق حينئذ فيكون إيطانو سفر نقلة األب يريد أن إال ، الجارية تتزوج وحتى ، يثغر حتى

 أن لألم وليس. لالستيطان انتقلوا إذا مآله يكون الذين الصبي أولياء وكذلك. ذلك له يكن لم لتجارة الخروج أراد وإن. االنتقال

 عن انتقاله حين في عليھا شرط ولو. الصالة فيھا تقصر ال التي المسافة نحو يقرب فيما إال األب سكنى موضع عن ولدھا تنقل

 ورثتھا بذلك تتبع لم ماتت فإن:  لزمھا ذلك التزمت فإن معلومة سنين ومؤونته نفقته تلتزم أن إال عندھا ولده يترك ال أنه بلدھا

 على حھاصال لو كما أو الوالد مات لو كما ، تعالى هللا شاء إن أصح واألول ، تركتھا من يؤخذ دين ذلك:  قيل وقد. تركتھا في

 .ذلك من بشيء تتبع لم فأسقطت والرضاع الحمل نفقة

 انقطع فقد نكحت إذا:  الشافعي وقال. مالك عند زوجھا بھا يدخل حتى ولدھا منھا ينزع لم األم تزوجت إذا - :  عشرة الحادية

 خويز ابن وذكره إسماعيل القاضي ذكر وقد. مذھبه من عندنا األشھر في مالك عند فيه الرجوع لھا يكن لم طلقھا فإن. حقھا

 األم خرجت فإذا:  المنذر ابن قال. يرد ال:  مرة وقال. إليھا يرد:  مرة فقال ، ذلك في قوله اختلف أنه مالك عن أيضا منداد

 ثم تزوجت لو وكذلك. الرأي وأصحاب ثور وأبي الشافعي قول في بولدھا أحق فھي إليه رجعت ثم ولدھا به الذي البلد عن

 .الولد من حقھا في رجعت زوجھا عنھا وفىت أو طلقت
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 أحق وھي والمسلمة الذمية بين فرق ال:  طائفة فقالت ، ذمية والزوجة بطالق يفترقان الزوجين في واختلفوا -:  عشرة الثالثة

 لھذا افقامو مرفوعا حديثا روينا وقد:  المنذر ابن قال. مالك صاحب القاسم وابن الرأي وأصحاب ثور أبي قول ھذا ، بولدھا

 ذلك وحكي ، الحسن بن وعبدهللا وسوار مالك قول ھذا ، منھما المسلم مع الولد أن ثان قول وفيه. مقال إسناده وفي ، القول

 عطاء قول ھذا ، أولى الحر:  طائفة فقالت ، مملوك واآلخر حر أحدھما ، يفترقان الزوجين في اختلفوا وكذلك. الشافعي عن

 أن إال به أحق األم إن:  مملوكة واألم حر ولد وله حرا كان إذا األب في:  مالك وقال. الرأي بوأصحا والشافعي والثوري

 .به أحق األب فيكون فتنتقل تباع

 أو بيهبأ إضرارا ترضعه أن األم تأبى ال:  المعنى} ِبَولَِدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ  َوال ِبَولَِدَھا َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  ال{:  تعالى قوله -:  عشر الرابعة

 وقرأ. المفسرين جمھور قول ھذا ، اإلرضاع في رغبتھا مع ذلك من األم يمنع أن لألب يحل وال ، مثلھا أجر من أكثر تطلب

 ، األصل على تضارر ال وأصله ، النھي على جزم وموضعه المشددة الراء بفتح" تضار" والكسائي وحمزة وعاصم نافع

:  تقول ، ألف أو فتح قبله كان إذا المضاعف في يفعل وھكذا ، الساكنين اللتقاء الثانية وفتحت الثانية في األولى الراء فأدغمت

 كثير وابن عمرو أبو وقرأ. الصبي وألفھا باإلرضاع رضيت إذا منھا الولد ينزع ال أي. رجل يا فالنا وضار ، رجل يا عض

 عن يونس وروى. األمر به والمراد خبر وھو} سٌ َنفْ  ُتَكلَّفُ {:  قوله على عطفا بالرفع" تضار" وجماعة عاصم بن وأبان

 أن ويحتمل. أرضعه أنا:  تقول وھي منھا فينزعه يضارھا وال ، أرضعه ال:  تقول ، زوجھا تضار ال:  يقول قال الحسن

 أن ويحتمل ، فاعله" والدة" فـ. الحجاز أھل لغة وھي ، عاصم عن أبان ورواھا ، األولى الراء بكسر" تضارر" األصل يكون

 براءين" تضارر ال" قرأ أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي. فاعله يسم لم ما مفعول" والدة" فـ" تضارر" يكون

 إذا المثلين ألن بعيد وھذا} َكاتِبٌ  ُيَضارْ  ال{ وكذلك. وتخفيفھا الراء بإسكان" تضار" القعقاع بن جعفر أبو وقرأ. مفتوحة األولى

 عن وروي. والتشديد اإلسكان عنه وروي. اإلظھار وإما اإلدغام فإما ، للتخفيف أحدھما حذف يجز لم أصليان وھما اجتمعا

 .األولى الراء بكسر" تضارر ال" والحسن عباس ابن

: قوله أويلت في واختلفوا} اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{:  قوله على معطوف ھو} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{ :  تعالى قوله -:  عشرة الخامسة

 قال. مات لو أن الصبي وارث ھو:  عنه هللا رضي الخطاب بن وعمر والحسن والسدي قتادة فقال} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{

 قتادة وقال. وعطاء مجاھد وقاله ، حيا كان لو الصبي أبا يلزم كان كما ، اإلرضاع يلزمه خاصة الرجال من وارثه:  بعضھم

. وإسحاق أحمد قال وبه ، منه مواريثھم قدر على إرضاعه ويلزمھم ، والنساء الرجال من كان من الصبي وارث ھو:  وغيره

 الصغير نفقة تجب:  قال فإنه حنيفة أبو فأما:  له" القرآن معاني" كتاب في إسحاق بن إسماعيل إسحاق أبو القاضي وقال

 فإن ، وارثه وھو محتاج صغير عم وابن محتاج صغير أخت ابن له رجل يكون أن مثل ، محرم رحم ذي كل على ورضاعه

 في ليس قوال فقالوا:  إسحاق أبو قال. الوارث عمه البن العم ابن عن وتسقط ، يرثه ال الذي أخته البن الخال على تجب النفقة

 إذا وارثه ھو اإلرضاع يلزمه الذي الوارث:  قالوا أنھم وصاحبيه حنيفة أبي عن الطبري وحكى. قاله أحدا نعلم وال هللا كتاب

 عليھم األب عصبة المراد:  وقيل. شيء يلزمه فال محرم رحم بذي ليس وغيره عم ابن كان فإن ، منه محرم رحم ذا كان

 العصبة، من أخذ مال له يكن لم وإن ، المال من رضاعه أخذ مال وللصبي الصبي أبو مات إن:  الضحاك قال. والكسوة النفقة

 بن عمر قاضي نصر بن وبشير والضحاك ذؤيب بن قبيصة وقال. إرضاعه على األم أجبرت مال للعصبة يكن لم وإن
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 ماله في عليه أي ، له المولود على ما مثل ، المولود} اْلَواِرثِ  َوَعلَى{:  قوله وتأولوا ، نفسه الصبي ھو الوارث:  عبدالعزيز

 فعلى األب مات فإن منھما اآلخر وفاة بعد المولود والدي من قيالبا ھو ھنا الوارث:  سفيان وقال. نفسه إرضاع أباه ورث إذا

 خويز ابن وقال. الميراث من حظه قدر على المولود إرضاع في العاصب ويشاركھا ، مال له يكن لم إذا الطفل كفاية األم

 على ذلك وجب اإلمام فعلي لم فإن ، المال بيت من به القيام اإلمام على وجب ، له مال ال فقيرا اليتيم كان ولو:  منداد

 والرضاع. أحد على وال عليه ترجع وال ، به والقيام إرضاعه عليھا فيجب به أخص واألم ، فاألخص به األخص ، المسلمين

 األزواج ىعل وواجب} َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ {:  تعالى قوله االستحباب ووجه:  استحباب والنفقة واجب

 والنفقة عليھن واجبة العدة أن ترى أال ، عنھن الحق يسقط لم إعساره أو الزوج بموت لھن الحق استيفاء تعذر فإذا ، بھن القيام

 بن مالك عن األسدية في القاسم بن عبدالرحمن وروى. عنھن العدة تسقط لم لھن النفقة تعذرت وإذا ، أزواجھن على والسكنى

 اْلَواِرثِ  َوَعلَى{ :  وجل عز هللا وقول:  قال. منه رحم ذي وال قرابة ذي وال أخ نفقة الرجل يلزم ال:  قال أنه هللا رحمه أنس

 من أحدا أن علمت وال ، القاسم بن عبدالرحمن وال لھا الناسخ ما يبين ولم ، مالك لفظ ھذا:  النحاس قال. منسوخ ھو} َذلِكَ  ِمْثلُ 

 مال من زوجھا عنھا للمتوفى تعالى هللا أوجب لما أنه ، أعلم وهللا عنده لھا الناسخ يكون نأ يشبه والذي ، ذلك بين أصحابھم

 .الوارث عن أيضا ذلك نسخ ، ورفعه ذلك نسخ ثم والسكنى حول نفقة المتوفى

 قوله:  لعربيا ابن قال. يأتي ما على شيء منھا الوارث على يكون ال ، ماله من نفسه الصبي على النفقة تكون ھذا فعلى:  قلت

 ألباب فيه وتحتار ، الغافلين قلوب منه تشمئز كالم وھذا ، منسوخة ھي مالك عن القاسم ابن قال} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{

 رفع ألنه ، نسخا التخصيص يسمون كانوا والمفسرين الفقھاء من المتقدمين العلماء أن وذلك ، قريب فيه واألمر ، الشاذين

 قوله أن:  فيه القول وتحقيق ، بعدھم من على ذلك أشكل حتى ألسنتھم في ذلك وجرى ، مسامحة العموم تناولهي ما لبعض

 منھم ، اإلضرار وتحريم النفقة إيجاب من جميعه إلى رده من الناس فمن ، تقدم ما إلى إشارة} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{  تعالى

 َوَعلَى{:  تعالى قوله معنى إن:  العلماء من طائفة وقالت. عمر إلى ويسند والحسن قتادة فالسل ومن ، الفقھاء من حنيفة أبو

 تحريم من الوارث وعلى:  والمعنى ، اإلضرار تحريم إلى يرجع وإنما ، تقدم ما جميع إلى يرجع ال} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ 

 .الدليل فعليه تقدم ما جميع إلى فيه العطف يرجع أنه ادعى فمن ، األصل ھو وھذا ، األب على ما باألم اإلضرار

 ھو الذي الجميع أراد لو إذ ، صحيح وھو ، مذكور أقرب إلى الضمير رجوع في يريد" األصل ھو وھذا: " قوله:  قلت

 وعلى ، المضارة من المنع على معطوف أنه على فدل ، ھؤالء مثل الوارث وعلى:  لقال الضرر وعدم واإلنفاق اإلرضاع

 لھا بذل إذا األب أن في ولدھا تضار ال الوالدة أن به المراد أن وھو ، عبدالوھاب القاضي حكى فيما المفسرين كافة تأوله لكذ

 أرفق األم ألن ، ذلك لھا كان المثل بأجرة ترضعه أن بذلت إذا األم أن في} ِبَوَلِدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ  َوال{ ، ترضعه أال المثل أجرة

 والزھري أيضا والشعبي أصحابه وجميع هللا رحمه مالك وقال:  عطية ابن قال. األجنبية لبن من له خير نھاولب ، عليه وأحن

 ابن وروى. منه شيء يجب فال والكسوة الرزق وأما ، تضار أال} ذلك مثل{ بقوله المراد:  العلماء من وجماعة والضحاك

 ، الوارث يضار أال في األمة من باإلجماع ذلك نسخ ثم ، لوارثا على والكسوة الرزق أن تضمنت اآلية أن مالك عن القاسم

 بقوله استدلوا فإن ، العموم يقتضي وذلك ، بالجمع" الورثة وعلى" يعمر بن يحيى وقرأ. ال أم وكسوة رزق عليه ھل والخالف

 وال ، محرم غير أو كان مامحر ، رحم ذي كل في عموم الرحم لھم قيل" محتاج رحم وذو صدقة هللا يقبل ال: "  السالم عليه
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 حجة وال ، ھذا على الحديث فحمل" األقربين في اجعلھا: "  السالم عليه لقوله أولى الرحم ذي إلى الصدقة صرف أن خالف

 ألن ، حسن فقول يضار أال} ذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثَ  وَعلَى{:  قال من قول وأما:  النحاس وقال. أعلم وهللا ، راموه ما على فيه

 على كانت النفقة أن فالحجة األب ورثة على قال من قول وأما. قاطع بدليل إال منھا شيء يخرج فال محظورة الناس والأم

 وكان:  النحاس قال. به يقومون يرثونه كما:  فيقول االبن ورثة على قال من حجة وأما االبن ورثة من أولى فورثته ، األب

 ، ظاھرة به والحجة صحيح به فاالستدالل غريبا قوال كان وإن وھو ، االبن ھنا ثالوار:  قال من قول يختار جرير بن محمد

 على يجب ال أنه موسر واألب ، مال وللولد طفل ولد له كان لو رجال أن منھم شذ من إال الفقھاء أجمع وقد. به أولى ماله ألن

 َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى{ وجل عز هللا قال قد:  قيل فإن. الصبي مال من ذلك وأن ، رضاع وال نفقة األب

 من وأما. عنه الخروج مسلما يسع ال ، لھا مبين لآلية حد اإلجماع فإن ھذا ومع ، للمؤنث الضمير ھذا:  قيل ،} ِباْلَمْعُروفِ 

 ترجم وقد. وعليھا عليه ينفق كان نم مات وقد ، ولدھا تضييع لألم يجوز ال أنه فحجته ، األبوين من بقي من على ذلك: قال

. وھند سلمة أم حديث وساق] شيء منه المرأة على وھل ، ذلك مثل الوارث وعلى - باب[ القول ھذا رد على البخاري

 في لھا أن فأخبرھا وسلم عليه هللا صلى النبي فسألت ، مال لھم يكن ولم سلمة أبي من أبناء لھا كان سلمة أم أن:  فيه والمعنى

 ولست:  وسلم عليه هللا صلى للنبي تقل لم عليھا وجبت ولو ، عليھا تجب ال بنيھا نفقة أن على الحديث ھذا فدل. أجرا ذلك

 عليھا يوجبھا ولم ، األب مال من بنيھا ونفقة نفقتھا أخذ على أطلقھا وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ھند حديث وأما. بتاركتھم

 يلزمھن ال فكذلك اآلباء حياة في األبناء نفقات األمھات يلزم لم لما أنه على ھذا من لبخاريا فاستدل. األب على أوجبھا كما

 رحم ذي كل على ينفق أن الرجل على أن فحجته محرم رحم ذي كل على والكسوة النفقة إن قال من قول وأما. اآلباء بموت

 سنة من وال إجماع من وال تعالى هللا كتاب من خذيؤ لم بأنه القول ھذا عورض وقد:  النحاس قال. فقيرا كان إذا محرم

 على كان فإن} َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى{:  وجل عز هللا قال فقد القرآن فأما. ذكرناه ما سوى قول من يعرف ال بل ، صحيحة

 فھذا ، شيء عمه ابن على سولي خاله على فالنفقة عمه وابن خاله ترك إذا:  فقالوا ذلك خالفوا فقد والكسوة النفقة الوارث

 به احتجوا والذي ، العلماء من كثير قول في وحده يرث وال ، أحد قول في العم ابن مع يرث ال الخال ألن القرآن نص مخالف

 .خالفه على العلم أھل أكثر ، محرم رحم ذي كل على النفقة من

 عن أي ، الرضاع عن فطاما معناه} فَِصاالً { و. للوالدين} أََراَدا{ في الضمير} فَِصاالً  أََراَدا َفإِنْ {:  تعالى قوله -:  عشر السادسة

 ومنه ، والثدي الصبي بين تفريق فھو ، التفريق وأصله ، الفطام:  والفصل والفصال. األقوات من غيره إلى أمه بلبن االغتذاء

 هللا أن وذلك ، فصله في أي} َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفال{. الحولين قبل أي} ِمْنُھَما َتَراٍض  َعنْ {. أمه عن مفصول ألنه ، الفصيل سمي

 يتفق أن إال ، منزع عنه ألحد ليس الفصال ھو وفصالھما ، الفطام ھو فطامھما أن بين حولين الرضاع مدة جعل لما سبحانه

 الحولين في واجبا رضاعال كان:  قتادة وقال. البيان بھذا جائز فذلك ، بالولد مضارة غير من العدد ذلك من أقل على األبوان

 جواز على دليل ھذا وفي. اآلية} فَِصاالً  أََراَدا َفإِنْ {:  بقوله الحولين من أقل الرضاع وأبيح خفف ثم ، قبله الفطام يحرم وكان

 ال ظنونھما غالب على موقوف وذلك ، الصغير صالح إلى يؤدي فيما التشاور للوالدين تعالى هللا بإباحة األحكام في االجتھاد

 ، استخرجته:  العسل وشرت ، كالمعونة والمشورة ، المشاورة وكذلك ، الرأي استحراج:  والتشاور ، واليقين الحقيقة على

 ، الرجل ھيئة:  والشارة ، للناظر يظھر ألنه ، البيت متاع:  والشوار ، جريھا الستخراج أجريتھا أي وشورتھا الدابة وشرت

 .ظھارهوإ نفسك في ما إخراج:  واإلشارة
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. الزجاج قاله ، الوالدة غير ألوالدكم أي} َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أَْوالَدُكمْ  َتْسَتْرِضُعوا أَنْ  أََرْدُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله:  -  عشرة السابعة

 أو لھم كالوا أي] 3:  ينالمطفف[} َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ { مثل ، ألوالدكم أجنبية تسترضعوا أن العربية في التقدير:  النحاس قال

 :  سيبوبه وأنشد ، بحرف أحدھما مفعولين إلى يتعدى ألنه الالم وحذفت ، لھم وزنوا

 نشب وذا مال ذا تركتك فقد...  به أمرت ما فافعل الخير أمرتك

 .السماع النوع ھذا في فيعتبر ، التلبيس إلى يؤدي ألنه ، لزيد دعوت أي ، زيدا دعوت:  يجوز وال

 قوله في عكرمة قال وقد. ذلك على واألمھات اآلباء اتفق إذا الظئر اتخاذ جواز على دليل اآلية في يكون ھذا علىو:  قلت

 ، وجل عز هللا أخبر كما ولدھا رضاع يلزمھا أم كل أن واألصل. عطية ابن حكاه ، الظئر معناه} َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  ال{:  تعالى

 األب على الرضاع كان فلو ، قائمة والزوجية والكسوة النفقة األزواج على لھن بوأوج ، أوالدھن بإرضاع الزوجات فأمر

 يلزمھا ال:  فقال الحسيبة استثنى األمصار فقھاء دون هللا رحمه مالكا أن إال ، وكسوتھن رزقھن من ذكره ما مع لذكره

 واألصل. مالك إال له يتفطن لم أصل وھذا. بالعادة العمل وھو الفقه أصول من بأصل وخصصھا اآلية من فأخرجھا. رضاعه

 على واألحساب الثروة ذوو وتمادى ، يغيره فلم اإلسالم وجاء الحسب ذوي في الجاھلية في كان أمر ھذا  ، أن فيه البديع

 .شرعا فتحققناه زماننا وإلى ، به فقال زمانه إلى للمراضع الرضعاء بدفع للمتعة األمھات تفريغ

 األمھات إلى سلمتم:  مجاھد. سفيان قاله ، الظئر المرضعة إلى األجرة سلمتم أي ، اآلباء يعني} ْمُتمْ َسلَّ  إَِذا{:  تعالى قوله

 كثير ابن وقرأ. أعطيتم ما بمعنى" آتيتم ما" السبعة من الستة وقرأ. االسترضاع إرادة وقت إلى أرضعن ما بحساب أجرھن

 :  زھير قال كما ، وفعلتم جئتم ما بمعنى" أتيتم"

 قبل آبائھم آباء توارثه...  فإنما أتوه خير من كان اوم

 على ذلك وكان ، ورضي األبوين من واحد كل سلم أي ، االسترضاع إرادة من أتيتم ما سلمتم المعنى:  والزھري قتادة قال

 وعلى ، نساءوال الرجال" سلمتم" الخطاب في فيدخل االحتمال ھذا وعلى. األمر من معروف وإرادة خير وقصد منھما اتفاق

 الضمير وأقيم المضاف فحذف ، إعطاءه أو نقده آتيتم ما سلمتم إذا المعنى:  علي أبو قال. للرجال الخطاب المتقدمين القولين

 يعطون الذين ألنھم ، للرجال فالخطاب التأويل ھذا وعلى ، الصلة من الضمير حذف ثم ، آتيتموه ما:  التقدير فكان ، مقامه

 عن يستغني لكن ، كاألول والمعنى ، اإلتيان سلمتم إذا أي ، مصدرية" ما" تكون أن ويحتمل:  علي أبو قال. الرضاع أجر

 .الضمير حذف ثم المضاف حذف من الصفة

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {  234:  اآلية  ُجَناحَ  َفال أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا راً َوَعشْ  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  بِأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواجا
ُ  بِاْلَمْعُروفِ  أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ   }َخبِيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

 :  مسألة وعشرون خمس فيه
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 الوفاة عدة ذكر ، اإلرضاع ذكر بذكرھا تصلوا الطالق عدة وجل عز ذكر لما} ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله -:  األولى

ً  َوَيَذُرونَ {. منكم يموتون الذين والرجال أي} َوالَِّذينَ { الطالق عدة مثل الوفاة عدة أن يتوھم لئال ؛ أيضا  يتركون أي} أَْزَواجا

 ؛ كثير الكالم في المبتدأ وحذف. النحاس واختاره الزجاج معناه قال ؛} َيَتَربَّْصنَ { فالزوجات ؛ زوجات ولھم أي ، أزواجا

ُئُكمْ  قُلْ {:  تعالى كقوله  يتوفون والذين تقديره:  الفارسي علي أبو وقال. النار ھو أي] 72:  الحج[} النَّارُ  َذلُِكمُ  ِمنْ  ِبَشرٍّ  أََفأَُنبِّ

 وأزواج التقدير : وقيل. بدرھم منه منوان أي ، بدرھم منوان السمن:  كقولك وھو ؛ بعدھم يتربصن أزواجا ويذرون منكم

 الذين عليكم يتلى وفيما:  المعنى أن سيبويه عن المھدوي وحكى اإليجاز غاية في العبارة فجاءت ؛ يتربصن منكم يتوفون الذين

 اللفظ وھذا ؛ يتربصن بأنھن أزواجھم عن اإلخبار والقصد ، متروك} َوالَِّذينَ {  عن الخبر:  الكوفة نحاة بعض وقال. يتوفون

 .تقدم كما الوجھين أحد في المشروعية عن رالخب معناه

 العلماء بعض عن المھدوي وحكى. الخصوص ومعناھا العموم وظاھرھا ، زوجھا عنھا المتوفى عدة في اآلية ھذه -:  الثانية

 أن على العلماء وأكثر]. 4:  القالط[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحَمالِ  َوأُوالتُ { بقوله ذلك نسخ ثم الحوامل تناولت اآلية أن

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {:  وجل عز لقوله ناسخة اآلية ھذه ً  ألَْزَواِجِھمْ  َوِصيَّةً  أَْزَواجا } إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى َمَتاعا

 سنة بنفقة زوجھا لھا أوصى حامال امرأته وخلف الرجل توفى إذا اإلسالم من برھة أقاموا الناس ألن] 240:  البقرة[

 نقصان ھو وإنما نسخ ھذا في ليس:  قوم وقال. وبالميراث وعشر أشھر بأربعة ذلك نسخ ثم ؛ فتتزوج تخرج لم ما وبالسكنى

 تعتد أن حكمھا كان إذا ألنه ؛ بين غلط وھذا. نسخا ھذا يكن لم االثنتين إلى األربع من نقصت لما المسافر كصالة ؛ الحول من

 صالة وليست ، النسخ ھو وھذا. وعشرا أشھر أربعة العدة ولزمتھا ھذا أزيل ثم ، تمنع لم خرجت فإن ، تخرج لم إذا سنة

 الحضر صالة في فزيد ، ركعتين ركعتين الصالة فرضت:  عنھا هللا رضي عائشة قالت وقد. شيء في ھذا من المسافر

 .وسيأتي ؛ بحالھا السفر صالة وأقرت

 أن عباس وابن طالب أبي بن علي عن وروي. العلماء جمھور عند حملھا وضع زوجھا عنھا المتوفى الحامل عدة -:  ثةالثال

 عن روي لما والحجة. ھذا عن رجع أنه عباس ابن عن روي وقد  ،. علمائنا من سحنون واختاره ؛ األجلين آخر عدتھا تمام

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  لَِّذينَ َوا{:  تعالى قوله بين الجمع روم عباس وابن على } َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواجا

 عملت فقد األجلين أقصى قعدت إذا أنھا وذلك] 4:  الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  قوله وبين

. األصول أھل باتفاق الترجيح من أولى والجمع ، الوفاة عدة بآية العمل تركت فقد الحمل بوضع اعتدت وإن ، تيناآلي بمقتضى

 لرسول ذلك ذكرت وأنھا ، بليال زوجھا وفاة بعد نفست وأنھا األسلمية سبيعة حديث من عليه يعكر ما لوال حسن نظر وھذا

 أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحَمالِ  َوأُوالتُ {:  تعالى قوله أن الحديث فبين. الصحيح في جهأخر ؛ تتزوج أن فأمرھا وسلم عليه هللا صلى هللا

 ؛ الصنفين من بالحائل مختصة الوفاة عدة وأن ، أزواجھن عنھن والمتوفى المطلقات في عمومه على محمول} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ 

 كالمه وظاھر:  علماؤنا قال. الوفاة عدة آية بعد نزلت لقصرىا النساء آية أن باھلته شاء ومن:  مسعود ابن بقول ھذا ويعتضد

 وكذلك. متناوالتھا بعض منھا أخرجت فإنھا ؛ لھا مخصصة أنھا يعني وإنما. أعلم وهللا. مراده ذلك وليس لھا ناسخة أنھا

 عامر بني من وھو ةخول بن سعد ھو وزوجھا ، الوداع حجة بعد كانت سبيعة قصة ألن ؛ الوفاة عدة عن متأخر سبيعة حديث

 توفي أن من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له رثى الذي وھو ، حامل وھي حينئذ بمكة توفي ، بدرا شھد ممن وھو لؤي بن
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 سبيعة أن األرقم بن عبدهللا بن عمر حديث من مسلم وروى. ليلة بأربعين:  البخاري وقال. شھر بنصف بعده وولدت ، بمكة

. لي بدا إن بالتزوج وأمرني ، حملي وضعت حين حللت قد بأني فأفتاني:  قالت ذلك عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت

 ھذا وعلى ؛ تطھر حتى يقربھا ال زوجھا أن غير ، دمھا في كانت وإن وضعت حين تتزوج أن بأسا أرى وال:  شھاب ابن قال

 فاشترطوا. نفاسھا دم في دامت ما النفساء تنكح ال:  حمادو والنخعي والشعبي الحسن وقال. الفقھاء وأئمة العلماء جمھور

 تجملت نفاسھا من تعلت فلما: " قوله في لھم حجة وال ، عليھم حجة والحديث. النفاس دم من والطھر ، الحمل وضع:  شرطين

 فيحتمل -  الخليل هقال ما على نفاسھا دم من طھرت  ، أصله كان وإن" تعلت" ألن ؛ داود وأبي مسلم صحيح في كما" للخطاب

 وإنما ؛ فيه حجة فال الخليل قال ما معناه أن سلم ولو. أوجاعھا من استقلت أي ؛ نفاسھا آالم من تعلت ھھنا به المراد يكون أن

 انقطع إذا يقل ولم ، عليه وعلقه الوضع حين في الحل فأوقع" وضعت حين حللت قد: " لسبيعة السالم عليه قوله في الحجة

 .الجمھور قاله ما فصح ؛ طھرت إذا وال دمك

 مدبرة أو أمة أو كانت حرة ، يملك ال أو رجعتھا الزوج يملك مطلقة حامل كل أجل أن على العلماء بين خالف وال -:  الرابعة

 .حملھا تضع أن مكاتبة أو

 وترك توفي لو رجال أن بينھم خالف بال الجميع أجمع وقد ؛ تقدم كما عنھا المتوفى الحامل أجل في واختلفوا -:  الخامسة

 .الوالدة المقصود أن فعلم ؛ تلد حتى تحل ال أنھا وعشر أشھر أربعة فانقضت حامال امرأة

 ولم. ليال تفارقه بأال وذلك النكاح مسكن عن الخروج وترك ، النكاح عن والتصبر التأني:  التربص} َيَتَربَّْصنَ {:  تعالى قوله

 هللا كتاب في العدة لفظ في وليس} أَْسِكُنوُھنَّ {:  تعالى بقوله للمطلقة ذكرھا كما كتابه في ھاعن للمتوفى السكنى تعالى هللا يذكر

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن واألحاديث. ذلك جميع السنة فبينت} َيَتَربَّْصنَ {:  قال وإنما ، اإلحداد على يدل ما تعالى

 قول وھذا ، ونحوه والطيب الجميل المصبوغ ولبس الزينة عن االمتناع وھو ، بإحداد ھو إنما الوفاة في التربص بأن متظاھرة

 وھذا ؛ وتتطيب تتزين أن ولھا ، الزوج عن تتربص إنما ، بشيء اإلحداد ليس:  الحسن أبي بن الحسن وقال. العلماء جمھور

 سنان بن مالك بنت للفريعة قال سلمو عليه هللا صلى النبي أن وثبت. تعالى هللا شاء إن نبينه ما على السنة خالف ألنه ضعيف

 ثابت حديث وھذا ؛ وعشرا أشھر أربعة فيه فاعتددت:  قالت" أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثي: "  عنھا متوفى وكانت

 بن وعيسى زيد بن وحماد خالد بن ووھيب والثوري مالك عنه رواه ، عجرة بن كعب بن إسحاق بن سعيد عن مالك أخرجه

 ، غيره عنه يرو لم:  الباجي قال ، وحسبك  ، شھاب ابن عن مالك رواه وقد ، وشعبة والقطان عيينة وابن كثير وعدد يونس

 عند مشھور معروف حديث وھو ، بيتھا في عنھا المتوفى اعتداد في به وقضى:  عمر أبو قال. عفان بن عثمان به أخذ وقد

 األمصار فقھاء جماعة قول وھو ، عنه تخرج وال بيتھا في تعتد أن عليھا زوجھا عنھا المتوفى أن والعراق الحجاز علماء

 حيث وتعتد بيتھا في تعتد أن عليھا ليس زوجھا عنھا المتوفى أن إلى يذھب داود وكان. ومصر والعراق والشام بالحجاز

 ترويه إنما الحديث وھذا:  قالوا. خالف مسألة المسألة أن حجته ومن ؛ المطلقات في القرآن به ورد إنما السكنى ألن ، شاءت

 أبو قال. إجماع أو سنة أو هللا كتاب بنص إال تجب ال واألحكام ، حكم إيجاب السكنى وإيجاب ؛ العلم بحمل معروفة غير امرأة

 قول في الحجة كانت مسألة في نزل إذا االختالف ألن ؛ بالسنة عنه فمستغنى اإلجماع وأما ، هللا بحمد فثابتة السنة أما:  عمر

 وعطاء زيد بن جابر قال وبه ؛ داود قول مثل وعائشة وجابر عباس وابن علي عن وروي:  التوفيق وبا ، السنة وافقته من
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 ، بيوتھن في يعتددن يقل ولم} َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ {:  تعالى هللا قال إنما:  عباس ابن قال. البصري والحسن

 عائشة خرجت:  قال عروة عن الزھري عن معمر حدثنا:  قال عبدالرزاق وذكر. حنيفة أبي عن وروي ؛ شاءت حيث عتدولت

 بالخروج زوجھا عنھا المتوفى تفتي وكانت ، عمرة في مكة إلى -  عبيدهللا بن طلحة زوجھا عنھا قتل حين - كلثوم أم بأختھا

 وحدثنا:  قال. عليھا ذلك الناس أبى:  يقول محمد بن القاسم سمع أنه عمر نب عبيدهللا عن الثوري وحدثنا:  قال. عدتھا في

. عمر ابن بقول والعزم الورع أھل وأخذ ، عائشة بقول زوجھا عنھا المتوفى في المترخصون أخذ:  قال الزھري عن معمر

 عنه هللا رضي عمر من وھذا. جالح يمنعھن البيداء من أزواجھن عنھن المتوفى يرد كان الخطاب بن عمر أن:  الموطأ وفي

 لھا يجوز فال ، والسنة القرآن مقتضى وھو ؛ لھا الزما عنھا المتوفى زوجھا منزل في المرأة اعتداد يرى كان ألنه ؛ اجتھاد

 .تحرم لم ما ترد:  مالك وقال. عدتھا تنقضي حتى عمرة وال حج في تخرج أن

 وأحمد والشافعي حنيفة وأبو مالك:  الفقھاء أكثر وعليه ؛ فيه العدة للزوجة فإن المسكن رقبة يملك الزوج كان إذا -:  السادسة

 أن أصحابنا جمھور عليه فالذي ؛ الورثة ذلك وأراد للمتوفى ملكا كانت إذا  ، الدار بيع يجوز وھل. الفريعة لحديث وغيرھم

 ؛ فاسد البيع:  الحكم بن محمد وقال. الغرماء من بالسكنى أحق ألنھا:  القاسم ابن قال. للمرأة العدة فيه ويشترط ، جائز ذلك

 وقع فإن ؛ العقود فساد في يؤثر ال وذلك نادرة والريبة ، السالمة الغالب أن:  القاسم ابن قول وجه. عدتھا فتمتد ترتاب قد ألنھا

 يكون أن إلينا وأحب ، الريبة تنقضي حتى بالمقام أحق ھي:  محمد كتاب في مالك قال ، فارتابت الشرط بھذا فيه البيع

 الريبة زوال بشرط البيع وقع ولو ، المعتادة العدة على دخل ألنه ؛ بشيء يرجع وال إمضائه أو البيع فسخ في الخيار للمشتري

 خمس تكون قد والعدة العدة على دخل ألنه ؛ سنين خمس إلى الريبة تمادت وإن للمشترى حجة ال:  سحنون وقال. فاسدا كان

 .القاسم ابن عن زيد أبو روى ذاھ ونحو ؛ سنين

 السالم عليه لقوله ؛ والشافعي حنيفة ألبي خالفا ، العدة مدة في السكنى فلھا ، الرقبة دون السكنى للزوج كان فإن - :  السابعة

 ، لھا كان المنزل إن يقال ال" . أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثي: " -  المسكن رقبة يملك ال زوجھا أن علم وقد -  للفريعة

 وأنه ، قتل زوجھا أن وسلم عليه هللا صلى للنبي ذكرت أنھا الزھري عن روى معمرا فإن" بيتك في امكثي: "  لھا قال فلذلك

 ؛ فيه عليه تبعة ال ملكا سكناھا يملك دارا ترك أنه المعنى جھة من ولنا. الحديث وذكر ؛ واستأذنته لھا ليس مسكن في تركھا

 .رقبتھا ملك إذا ذلك أصل ؛ فيه ةالزوج تعتد أن فلزم

 وإن الميت مال في لھا سكنى ال إنه:  المدونة في فالذي الكراء يؤد لم كان إذا وأما ، الكراء أدى قد كان إذا وھذا -:  الثامنة

 العوض ملك نماوإ ، تاما ملكا يملكه لم عوضه ينقد لم وما ، تاما ملكا السكنى من يملكه بما يتعلق إنما حقھا ألن ؛ موسرا كان

 الكراء أن مالك عن محمد وروى. بسكنى وليس مال ذلك ألن ؛ السكنى دون بالميراث إال للزوجة ذلك في حق وال ، بيده الذي

 .ماله في للميت الزم

 زوجھا كان لما بذلك أمرھا أنه يحتمل" أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثي: " للفريعة وسلم عليه هللا صلى قوله -:  التاسعة

 شاء ما أو ، كراء غير أو بكراء فيه العدة لھا أباحوا المنزل أھل أن أو ، وفاته إلى فيه أسكن كان أو ، المسكن كراء أدى قد

 .عدتھا تنقضي حتى فيه لھا الزم المقام أن به رأى مما ذلك من تعالى هللا
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 مالك وقراره مسكنه إلى بالرجوع فأمرھا ؛ زوجھا بيت غير بيت في وھي زوجھا نعي يأتيھا المرأة في واختلفوا -:  العاشرة

 ال ، الخبر أتاھا حيث تعتد:  والنخعي المسيب بن سعيد وقال. عنه هللا رضي عبدالعزيز بن عمر عن ذلك وروى ؛ أنس بن

 .المكان لكذ فتلزم مكان إلى الزوج نقلھا يكون أن إال ، صحيح مالك قول:  المنذر ابن قال. العدة تنقضي حتى منه تبرح

 إال تبيت وال ، العتمة بعد ھدوئھم وقت إلى بكرة الناس انتشار وقت من حوائجھا في تخرج أن لھا ويجوز - :  عشرة الحادية

 فوق ميت على امرأة تحد ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عطية أم عن ومسلم البخاري وفي. المنزل ذلك في

 إذا إال طيبا تمس وال ، تكتحل وال ، عصب ثوب إال مصبوغا ثوبا تلبس وال ، وعشرا ھرأش أربعة زوج على إال ثالث

 إال ثالث فوق ميت على تحد اآلخر واليوم با تؤمن المرأة يحل ال: " حبيبة أم حديث وفي". أظفار أو قسط من نبذة طھرت

 والخضاب والكحل والحلي والطيب اللباس من كلھا الزينة المرأة ترك:  اإلحداد. الحديث..." وعشرا أشھر أربعة زوج على

 أن تعالى هللا لحرمات وحماية ، للذرائع قطعا ذلك عن فنھيت ، األزواج إلى داعية الزينة ألن ؛ عدتھا في دامت ما بالحناء

 نعرف ولم : األصمعي قال. ومحد حاد امرأة:  يقال. شيء في الطيب من والشيرج بالزيت رأسھا المرأة دھن وليس ، تنتھك

 .اإلحداد:  قال فكأنه ؛ المرادة" أن" مع" تحد" من صياغته يمكن الذي المصدر" يحل ال" وفاعل". حدت"

 ال أنھا زوجھا عنھا المتوفى الكتابية في عندنا القولين أحد صحة على يدل باإليمان المرأة السالم عليه وصفه -:  عشرة الثانية

 القاسم ابن عن وروي ، المنذر وابن حنيفة أبو قال وبه ، مالك عن أشھب ورواه ، نافع ابنو كنانة ابن قول وھو ؛ عليھا إحداد

 الكتابية فلزمت العدة أحكام من حكم ألنه ؛ أصحابنا وعامة ثور وأبو والشافعي الليث قال وبه ؛ كالمسلمة  ، اإلحداد عليھا أن

 .والعدة المسكن كلزوم للمسلم

 أزواجھن غير على المسلمات إحداد تحريم على دليل"  زوج على إال ثالث فوق: " السالم ليهع قوله وفي -:  عشرة الثالثة

 أو يوم بقية في حميمھا مات فإن ؛ ثالثھا آخر إلى تستقبلھا التي الليلة من بالعدد تبدأ ثالثا عليھم اإلحداد وإباحة ، ثالث فوق

 .القابلة الليلة من وحسبت ألغته ليلة

 والحرائر اإلماء فيه فيدخل ، أزواجھن عنھن المتوفى كلھن الزوجات يتناول عمومه بحكم الحديث ھذا -:  عشرة الرابعة

 عنه حكاه ؛ صغيرة على وال أمة على إحداد ال أنه إلى حنيفة أبو وذھب. العلماء من الجمھور مذھب وھو ؛ والصغار والكبار

 قول وھو ؛ األخبار عموم وفي األزواج جملة في داخلة فھي الزوجة األمة أما:  المنذر ابن قال. الباجي الوليد أبو القاضي

 الولد أم على اإلحداد في يختلفون أعلمھم وال ، خالفا أحد عن ذلك في أحفظ وال ؛ الرأي وأصحاب ثور وأبي والشافعي مالك

 األمر تعقل ممن كانت إذا غيرةالص:  الباجي قال. األزواج في جاءت إنما واألحاديث ، بزوجة ليست ألنھا ؛ سيدھا مات إذا

 أھلھا يجنبھا عيسى عن مزين ابن فروى لصغرھا ذلك من شيئا تدرك ال كانت وإن ، بذلك أمرت لھا حد ما وتلتزم والنھي

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي ما الصغيرة على اإلحداد وجوب على والدليل. لھا الزم وذلك ، الكبيرة تجتنبه ما جميع

 كل ؛ ثالثا أو مرتين" ال" وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ أفتكحلھا عينھا فاشتكت زوجھا عنھا توفي لھا بنت عن رأةام سألته

 في البيان وتأخير ، الحكم يبين حتى سنھا عن لسأل والكبر بالصغر يفترق الحكم كان ولو ؛ سنھا عن يسأل ولم" ال" يقول ذلك

 .كالكبيرة اإلحداد لزمھا بالوفاة العدة لزمتھا نم كل فإن وأيضا ، يجوز ال ھذا مثل
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 ال أنه على وأجمعوا. عنھا المنھي الزينة جملة في داخل الخضاب أن خالفا أعلم وال:  المنذر ابن قال -:  عشرة الخامسة

 ، الشافعيو ومالك الزبير بن عروة فيه رخص فإنه بالسواد  ، صبغ ما إال ، والمعصفرة المصبغة الثياب لباس لھا يجوز

 عصب رقيق تلبس ال:  مالك قال المدونة وفي. الحديث خالف وھو ، عصب ثوب تلبس ال:  الزھري وقال. الزھري وكرھه

 والكتان الحرير من وغليظه الثياب رقيق وتلبس المصبغة الثياب بمنزلة رقيقه ألن:  القاسم ابن قال. غليظه في ووسع ؛ اليمن

 صبغ كل أن إلى الشافعي ذھب:  عياض القاضي قال ؛ البياض لباس في عنه أحفظ من كل صورخ:  المنذر ابن قال. والقطن

 النساء به تتزين األلوان من كان ما كل:  قال عبدالوھاب للقاضي ونحوه. غليظا أو كان رقيقا الحاد تمسه ال زينة كان

 وروى. السواد من الرفيع وكذلك ، به يتزين لذيا البياض جيد المتأخرين مشايخنا ، بعض ومنع. الحاد منه فلتمتنع ألزواجھن

 من الحلي عليه يستعمل ما وجه على المرأة تلبسه ما كل أن الجملة وفي ؛ حديدا كان وإن حليا تلبس ال:  مالك عن المواز ابن

 .أعلم وهللا. الحلي معنى في داخل وھو والزمرد واليواقيت الجواھر على أصحابنا ينص ولم. الحاد تلبسه فال التجمل

 واحتج ؛ بواجب ليس:  قال فإنه الحسن إال ، زوجھا عنھا المتوفى على اإلحداد وجوب على الناس وأجمع -:  عشرة السادسة

 هللا صلى هللا رسول لي قال طالب أبي بن جعفر أصيب لما:  قالت عميس بنت أسماء عن الھاد بن شداد بن عبدهللا رواه بما

 يرى ال العلم أھل سائر بين من البصري الحسن كان:  المنذر ابن قال". شئت ما اصنعي ثم ثالثا تسلبي: "  وسلم عليه

 صلى النبي عن األخبار ثبتت وقد. شاءا ما وتصنعان وتختضبان تكتحالن زوجھا عنھا والمتوفى ثالثا المطلقة:  وقال اإلحداد،

 أنھا عميس بنت أسماء بحديث فتأولھا بلغته أو ، تبلغه لم الحسن ولعل ؛ التسليم إال بلغته ألحد وليس ، باإلحداد وسلم عليه هللا

 تطھري أن أيام ثالثة بعد إليھا بعث ثم أيام ثالثة لھا فأذن ؛ امرأته وھى جعفر على تحد أن وسلم عليه هللا صلى النبي استأذنت

 يؤخذ ال الحديث من الشاذ ھذا:  يقول حنبل بن أحمد وكان ؛ بوجوبه الحديث ھذا العلم أھل دفع وقد ؛ المنذر ابن قال. واكتحلي

 .إسحاق وقاله ؛ به

 ربيعة قول وھو ؛ أكثر أو. واحدة بائنة أو كانت رجعية مطلقة على إحداد ال أن إلى والشافعي مالك ذھب - :  عشرة السابعة

 عليھا ثالثا المطلقة أن ؟ ؟ عبيد وأبو ثور وأبو ، حي بن والحسن والثوري وأصحابه حنيفة أبو:  الكوفيون وذھب. وعطاء

 منه وأشد أوكد عليھا ھو:  الحكم قال. عيينة بن والحكم سيرين وابن يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد قول وھو ؛ اإلحداد

 االحتياط:  وإسحاق وأحمد الشافعي وقال. النسب بھا يحفظ عدة في جميعا أنھما المعنى جھة ومن ؛ زوجھا عنھا المتوفى على

 تحد أن اآلخر واليوم با تؤمن المرأة يحل ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول وفي:  المنذر ابن قال. الزينة المطلقة تتقي أن

 .عليھا إحداد ال حيُّ  والمطلِق ثالثا المطلقة أن على دليل" وعشرا أشھر أربعة زوج على إال ثالث فوق ميت على

 الوفاة عدة عليھا أن العدة انقضاء قبل توفي ثم رجعتھا يملك طالقا زوجته طلق من أن على العلماء أجمع -:  عشرة الثامنة

 وأبي ويعقوب والشافعي مالك قول ھذا ؛ الطالق عدة تعتد طائفة فقالت ؛ المرض في ثالثا المطلقة عدة في واختلفوا. وترثه

 لو ثالثا المطلقة على أجمعوا وقد ، األقراء لقاتالمط عدة جعل تعالى هللا ألن ؛ نقول وبه:  المنذر ابن قال. ثور وأبي عبيد

 بأقصى تعتد:  الثوري وقال. لھا زوج غير فھو زوجة غير كانت وإذا ؛ زوجة غير ألنھا وذلك ، المطلق يرثھا لم ماتت

 .حيض ثالث ذلك في تستكمل وعشر أشھر أربعة عليھا:  ومحمد النعمان وقال. العدتين
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 أو يموت يوم من والوفاة الطالق في العدة:  طائفة فقالت ؛ طالقه أو زوجھا وفاة يبلغھا المرأة يف واختلفوا -:  عشرة التاسعة

 مالك ذھب وإليه ، التابعين من وجماعة وعطاء مسروق قال وبه ، عباس وابن مسعود وابن عمر ابن قول ھذا ؛ يطلق

 يوم من عدتھا أن وھو ثان قول وفيه. المنذر ابنو الرأي وأصحاب ثور وأبو والثوري عبيد وأبو وإسحاق وأحمد والشافعي

 سعيد وقال. عمرو بن وجالس الخراساني وعطاء وقتادة البصري الحسن قال وبه ، علي عن القول ھذا روي ؛ الخبر يبلغھا

 ؛ برالخ يأتيھا يوم فمن بينة تقم لم وإن ، طلق أو مات يوم من فعدتھا بينة قامت إن:  عبدالعزيز بن وعمر المسيب بن

 تركته فإذا ، العدة انقضت اإلحداد فتركت بموته علمت لو وألنھا ، الطالق أو بالوفاة العدة علق تعالى ألنه  ، األول والصحيح

. كانت لو أنھا على العلماء أجمع فقد وأيضا. عليھا إحداد وال عدتھا تنقضي الصغيرة أن ترى أال ؛ أھون فھو العلم عدم مع

 المختلف المسألة وبين المسألة ھذه بين فرق وال. منقضية عدتھا أن حملھا وضعت ثم وفاته أو لزوجا طالق تعلم ال حامال

 يكون ال والقصد ، ونية بقصد إال يصح ال وذلك الزينة بترك عبادة العدة أن ، الخبر يبلغھا يوم من بالعدة قال من ووجه. فيھا

 .أعلم وهللا. العلم بعد إال

 من واليائسة حاضت والتي ، المحيض تبلغ لم والتي والكبيرة والصغيرة واألمة الحرة تلزم الوفاة عدة -:  عشرين الموفية

 لعموم ؛ أيام وعشرة أشھر أربعة األمة إال جميعھن وعدة - حامل غير كانت إذا بھا يدخل لم أو بھا دخل -  والكتابية المحيض

 قال. ليال وخمس شھران زوجھا عنھا المتوفى األمة وعدة. } َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ {:  تعالى قوله في اآلية

 لكن ، اإلجماع سبقه وقد واألمة الحرة بين فيھا سوى فإنه األصم عن يحكى ما إال ، إجماعا الحرة عدة نصف:  العربي ابن

 عدة عدتھا:  قال أنه عنه بالثابت وليس ، سيرين ابن عن يروى ما إال خالفا ذلك في نعلم وال:  الباجي قال. يسمع لم لصممه

 .الحرة

 األمة حق في عامة واألقراء باألشھر والطالق الوفاة عدة في الواردة اآليات فإن ؛ النظر حيث من صحيح األصم قول:  قلت

 األمة استوت وكما ، ألمةوا الحرة بين فيھا فصل ال العمومات فإن ؛ النظر ھذا على سواء واألمة الحرة فعدة ؛ والحرة

 إذ حيض بثالث تعتد الكتابية أن مالك عن وروي:  العربي ابن قال. أعلم وهللا. العدة في معھا تستوي فكذلك النكاح في والحرة

 .منھا وليست الطالق آية عموم في وأدخلھا منھا وھي الوفاة آية عموم من أخرجھا ألنه ، جدا فاسد منه وھذا ؛ الرحم يبرأ

 تتزوج أن يقتضي ھذا ، رحمھا براءة علم قد ألنه ؛ بھا مدخول غير كانت إن عليھا عدة ال المدونة في ما بناء وعليه:  قلت

 .لألزواج حلت فقد للدخول استبراء وال للوفاة عدة عليھا يكن لم إذا ألنه ؛ وفاته إثر غيره أو مسلما

 جماعة قاله ؛ وعشر أشھر أربعة عدتھا:  طائفة فقالت ؛ سيدھا عنھا فىتو إذا الولد أم عدة في واختلفوا -:  والعشرون الحادية

 عن والدارقطني داود أبو وروى. وإسحاق األوزاعي قال وبه ، وغيرھم البصري والحسن والزھري سعيد منھم التابعين من

 أربعة زوجھا عنھا المتوفى دةع ، وسلم عليه هللا صلى نبينا سنة علينا تلبسوا ال:  قال العاص بن عمرو عن ذؤيب بن قبيصة

 يسمع لم قبيصة ألن مرسل وھو ، الصواب وھو. موقوف:  الدارقطني وقال. داود أبي لفظ ؛ الولد أم في يعني ؛ وعشر أشھر

 وھو ؛ حيض ثالث عدتھا أن مسعود وابن علي عن وروي. الحديث ھذا عبيد وأبو أحمد وضعف:  المنذر ابن قال. عمرو من

 عدة تكون أن فوجب ، الحرية حال في تجب عدة ألنھا:  قالوا ؛ الرأي وأصحاب الثوري وسفيان النخعي ھيموإبرا عطاء قول
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 أن طاوس عن وروي. عمر ابن قول وھو ؛ حيضة عدتھا:  ثور وأبو وأحمد والشافعي مالك وقال. الحرة عدة أصله ؛ كاملة

 وليس فيه قيل مما األقل ألنه ؛ أقول عمر ابن وبقول:  المنذر بنا قال. قتادة قال وبه ؛ عنھا المتوفى الحرة عدة نصف عدتھا

 عدتھا جعل األوزاعي أن إال ، سواء الوفاة في كھو العتق في عدتھا في اختالفھم وذكر. عليه يعتمد إجماع وال تتبع سنة فيه

 .حيض ثالث العتق في

 فشرط] 228:  البقرة[} قُُروءٍ  َثالَثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َطلََّقاتُ َواْلمُ {:  قال سبحانه هللا ألن ، مالك قول األقوال ھذه أصح:  قلت

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {:  وقال. غيره عن يكون أن بذلك فانتفى ؛ طالق عن يكون أن األقراء تربص في  أَْزَواجا

 ھذه فإن وأيضا. بخالفھا األمة أن على فدل ؛ زوجة المتربصة بكون ذلك وجوب فعلق} َوَعْشراً  رٍ أَْشھُ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ 

 .األمة ذلك أصل ؛ بحيضة استبراؤھا فكان اليمين بملك موطوءة أمة

 حيضةال أن معونته في محمد أبو ذكره فالذي ؛ عدة أو محض استبراء الولد أم عدة فھل ھذا ثبت إذا -:  والعشرون الثانية

 إذا أنا الخالف وفائدة. حيض ثالث الحرة كعدة حيضة عدتھا وأن ، العدة عليھا الولد أم أن المدونة وفي. بعدة وليست استبراء

 تبيت ال:  قال أنه عنه وبلغني:  القاسم ابن قال. حيضة تحيض حتى ينكحھا أحدا تواعد أن أحب ال:  مالك قال فقد عدة ھي قلنا

 .العدة حكم استبرائھا لمدة تفأثب ؛ بيتھا في إال

:  تعالى لقوله ؛ واجبة حامل وھي رجعة عليھا للزوج مطلقة أو ثالثا المطلقة نفقة أن على العلم أھل أجمع -:  عشرون الثالثة

 ].6:  الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  َحتَّى َعلَْيِھنَّ  َفأَْنفِقُوا َحْملٍ  أُوالتِ  ُكنَّ  َوإِنْ {

 عباس وابن عبدهللا بن جابر قال كذلك ؛ لھا نفقة ال:  طائفة فقالت ؛ زوجھا عنھا المتوفى الحامل نفقة بوجو في واختلفوا

 وحكى ، وإسحاق وأحمد ومالك وربيعة األنصاري ويحيى يعلى بن وعبدالملك وعكرمة والحسن وعطاء المسيب بن وسعيد

 وبه وعبدهللا علي عن القول ھذا وروي ؛ المال جميع من فقةالن لھا أن وھو ثان قول وفيه. الرأي أصحاب عن ذلك عبيد أبو

 السختياني وأيوب سليمان أبي بن وحماد عمرو بن وجالس والنخعي العالية وأبو والشعبي سيرين وابن وشريح عمرو ابن قال

 نفقته على يجبر كان نم كل نفقة أن على أجمعوا ألنھم ؛ أقول األول وبالقول:  المنذر ابن قال. عبيد وأبو الثوري وسفيان

: محمد أبو القاضي وقال. أزواجه من الحامل نفقة عنه تسقط فكذلك ؛ عنه تسقط ووالديه وزوجته األطفال أوالده مثل حي وھو

 .وأحرى أولى بالموت تسقط فبأن باإلعسار عنه تسقط أنھا بدليل ، موته بعد بماله فتتعلق ثابت بدين ليست الحمل نفقة ألن

 ميقاتا هللا جعلھا التي والعشر األشھر األربعة في العلماء اختلف} َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ {:  تعالى عقوله -:  عشرونوال الرابعة

 بھا تأتي بحيضة إال توطأ ممن كانت إذا تبرأ ال:  بعضھم فقال ؛ ال أم حيضة إلى فيھا تحتاج ھل ، زوجھا عنھا المتوفى لعدة

 تستريب أن إال ، وعشر أشھر أربعة من أكثر عليھا ليس:  آخرون وقال. مسترابة فھي وإال ، روالعش األشھر األربعة في

 ممن أو تحيض ال ممن المرأة تكون أن إال النساء أمر من األغلب في الحيض من فيھا بد ال المدة ھذه ألن ؛ بينة ريبة نفسھا

 .المدة ھذه من أكثر في إال تأتيھا ال حيضتھا أن منھا عرف أو نفسھا من عرفت

 من معلومة مدة يومھا مع فالليلة ، وليلة يوم من مدة كل ، مدد وعشر المعنى. المدة به المراد ألن العشر أنث إنما:  المبرد

 فتغلب ؛ اللفظ في أخف} وعشرا{. ضمنھا في واأليام اليوم من أسبق الليلة إذ الليالي لحكم تغليبا عشرة يقل لم:  وقيل. الدھر



111 

 

 ؛ الليلة غلب الليلة الشھر أول كان فلما ، االستھالل عند بالليل الشھور ابتداء ألن ، التاريخ في اجتمعت إذا األيام على الليالي

 بھا المراد أن إلى والكوفيون والشافعي مالك وذھب. بالنھار الصوم كان وإن الليالي فتغلب ؛ الشھر من خمسا صمنا:  تقول

 باطال كان ليالي وعشر أشھر أربعة مضت وقد القول ھذا على النكاح عليھا عاقد عقد فلو:  ذرالمن ابن قال. والليالي األيام

 ألنه وذلك ، لألزواج حلت ليالي وعشر أشھر أربعة لھا انقضى إذا أنه إلى الفقھاء بعض وذھب. العاشر اليوم يمضي حتى

. المتكلمين من األصم بكر وأبو الفقھاء من األوزاعي ذھب ھذا وإلى. الليالي على وتأولھا التأنيث فغلب مبھمة العدة رأى

 ". ليال وعشر أشھر أربعة" قرأ أنه عباس ابن عن وروي

ُ  ِباْلَمْعُروفِ  أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله  }َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

:  تعالى قوله:  الثانية العدة انقضاء عن عبارة وھو ، أمرھن في مضروب محدود ھو إذ إليھن األجل تعالى أضاف:  األولى

 من دونه فما التزوج به يريد} َفَعْلنَ  فِيَما{. واألولياء للحكام ھو الحكم بھذا والتلبس ، الناس لجميع خطاب}  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال{

 ؛ العقد مباشرة دون الصداق وتقدير األزواج أعيان اختيار من الشرع فيه أذن بما أي} ِباْلَمْعُروفِ {. اإلحداد واطراح لتزينا

 .تقدم كما لألولياء حق ألنه

 في إسحاق على رد وفيھا. العدة زمان في للزوج والتشوف التبرج من منعھن لألولياء أن على دليل اآلية ھذه وفي:  الثالثة

 حتى تتزوج أن لھا يحل ال أنه إال ، األول الزوج رجعة وانقطعت بانت الثالثة الحيضة في طعنت إذا المطلقة إن:  قوله

 َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{:  تعالى هللا قال ؛ سنة عشرين بعد ولو تغتسل لم ما الرجعة لزوجھا أن شريك وعن. تغتسل

 عدتھا انقضت فإذا ؛ غسال يذكر ولم الثالثة الحيضة من الدم في بدخولھا العدة انقضاء ھنا األجل وبلوغ} أَْنفُِسِھنَّ  فِي ْلنَ َفعَ  فِيَما

 ، االستحباب على منه يكون أن يحتمل صح لو عباس ابن عن والحديث. ذلك من فعلت فيما عليھا جناح وال لألزواج حلت

 .أعلم وهللا

ْضُتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ  َناحَ جُ  َوال{ 235:  اآلية َساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  بِهِ  َعرَّ ُ  َعلِمَ  أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكَنْنُتمْ  أَوْ  النِّ ُكمْ  هللاَّ  ال َولَِكنْ  َسَتْذُكُروَنُھنَّ  أَنَّ
ً  َقْوالً  َتقُولُوا أَنْ  إاِلَّ  ِسّراً  ُتَواِعُدوُھنَّ  َكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوال َمْعُروفا َ  أَنَّ  َواْعَلُموا أََجلَهُ  اْلِكَتابُ  َيْبلُغَ  َحتَّى النِّ  أَْنفُِسُكمْ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َفاْحَذُروهُ   }َحلِيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 اللغة؛ في صحأ وھو ، الشاق األمر ھو بل:  وقيل الشرع في أصح وھو ، اإلثم والجناح ، إثم ال أي} ُجَناحَ  َوال{ :  تعالى قوله

 :  الشماخ قال

 ... خليجا براكبھا تعلو إذا

 الجناح من لديه ما تذكر
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ْضُتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ {:  تعالى وقوله  ال أي ، معتدة تزوج نفسه في الذي الرجل ھو بحكمھا والمراد ؛ الناس لجميع المخاطبة} ِبهِ  َعرَّ

 ولغيره له المحتمل بالشيء المعنى إفھام وھو ، التصريح ضد:  ريضوالتع. الوفاة عدة في بالخطبة التعريض في عليكم وزر

 أھديت أي ، الرجل عرضت قولك من ھو ؛ وقيل. يظھره وال الشيء على به يحوم كأنه ؛ جانبه وھو الشيء عرض من وھو

. لھما أھدوا أي ؛ بيضا باثيا بكر وأبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عرضوا المسلمين من ركبا أن:  الحديث وفي ، تحفة إليه

 .معناه يفھم كالما صاحبه إلى يوصل بالكالم فالمعرض

 وكذلك ، يجوز ال عليه وتنبيه تزوجھا في نص ھو بما المعتدة مع الكالم أن على األمة أجمعت:  عطية ابن قال -:  الثانية

 عدا ما وجوز ، أشبھه ما وكذلك ، جوزي ال عليه تحريض أو جماع وذكر رفث ھو بما معھا الكالم أن على األمة أجمعت

 تسبقيني وال شريك أم عند كوني: " قيس بنت لفاطمة وسلم عليه هللا صلى النبي قول التصريح إلى قربا أعظمه ومن. ذلك

 التعريض جواز فالصحيح البينونة عدة في كانت من وأما. كالزوجة ألنھا إجماعا الرجعية لخطبة التعريض يجوز وال". بنفسك

 ال له يقول لوليھا يذكرھا أن:  األول:  قسمين إلى يرجع جماعھا كثيرة ألفاظ التعريض تفسير في وروي. أعلم وهللا طبتھالخ

 هللا إن ، لصالحة إنك ، لجميلة إنك أو ؛ التزويج أريد إني:  لھا فيقول ؛ واسطة دون إليھا بذلك يشير أن:  والثاني. بھا تسبقني

 ھو ھذا. يكن أمرا هللا يقدر وإن ، النساء في حاجتي وإن ، لنافقة إنك ، عنك يرغب ومن ، لراغب يكف إني ، خيرا إليك لسائق

 بشغلھا يقوم وأن ، إليھا يھدي أن بأس وال ، بنفسك تسبقيني ال:  يقول أن بأس ال:  عباس ابن وقال. شھاب وابن مالك تمثيل

 أبو فعله وقد ؛ بالزواج التعريض وجه على مآثره ويذكر نفسه يمدح أن وجائز. إبراھيم قاله ؛ شأنه من كانت إذا العدة في

:  فقال زوجي مھلك من عدتي تنقض ولم علي بن محمد علي استأذن حنظلة بنت سكينة قالت ، حسين بن علي بن محمد جعفر

 جعفر أبا يا لك هللا غفر  ، قلت. العرب في وموضعي علي من وقرابتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من قرابتي عرفت قد

 وقد. علي ومن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من بقرابتي أخبرتك إنما:  قال ، عدتي في تخطبني ، عنك يؤخذ رجل إنك ،

 وخيرته هللا رسول أني علمت لقد: " فقال سلمة أبى من متأيمة وھي سلمة أم على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل

 سحنون قاله ؛ التعريض من وھي ، جائزة المعتدة إلى والھدية. الدارقطني أخرجه ؛ خطبة تلك كانت" قومي في وموضعي

 محمد أبو القاضي قال. سرا المواعدة من ورآه بنفسك تسبقيني ال:  لھا يقول أن مجاھد وكره. إبراھيم وقاله العلماء من وكثير

 أنه ال يتزوجھا فيمن لھا الرأي جھة على أنه لفاطمة وسلم هعلي هللا صلى النبي قول يتأول أن على عندي وھذا:  عطية بن

 .وسلم عليه هللا صلى النبي لقول خالف فھو وإال لنفسه أرادھا

 خطبھا:  يقال. قول أو بفعل واستلطاف وقصد كالم من الخاطب فعل" : الخاء بكسر" الخطبة} النَِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر قول ومنه ؛ الخطبة في التصرف كثير خطاب جلور. وخطبة خطبا يخطبھا

 كذب وقد خاطب إني يقول...  الكثب خطاب بالعينين برح

 حلب من عسا يخطب وإنما

 :  الزباء لخطبة األبرش جذيمة قصد يذكر زيد بن عدي:  قال ؛ الخطبة:  والخطيبى. الخاطب:  والخطيب

 لحينا ةغائل ذوات وھن...  وخانت غدرت التي لخطيبي
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 والخطبة:  وقعدة كجلسة فعلة والخطبة. يخطبھا التي وخطبته خطبه ھي:  أيضا ويقال ؛ المرأة يخطب الذي الرجل ؛ والخطب

 فعلة على كان ما وكذا ؛ وآخر أول لھا كان ما والخطبة:  النحاس قال. وغيره النكاح في يقال الذي الكالم ھي" الخاء بضم"

 .والضغطة األكلة نحو

 الستر:  واإلكنان. عدتھا انقضاء بعد بھا التزوج من وأضمرتم سترتم معناه} أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكَنْنُتمْ  أَوْ {:  تعالى قوله -:  عةالراب

 بيض ومنه ؛ مستورا يكن لم وإن آفة تصيبه ال حتى صنته أي كننته :  وقيل. واحد بمعنى وأكننته كننته:  يقال ؛ واإلخفاء

. ونحوه أرض أو بيت أو بثوب سترته إذا" األجرام من" الشيء كننت:  وقيل. وسترته أسررته أكننتهو. مكنون ودر مكنون

 الجناح هللا فرفع. ھذا ونحو ؛ اإلنسان البيت أكن:  ويقال". نفسي في كننته" العرب من يسمع ولم. نفسي في األمر وأكننت

 على واتفاق عليه وبناء بالتزويج تصريح ھي التي المواعدة عن ونھى ، اإلكنان ومع التعريض مع المعتدة تزوج أراد عمن

 .ملكھا عن البشر وضعف وطمحھا النفوس بغلبة تعالى لعلمه ورخص. وعد

 التعريض في الحرج تعالى هللا رفع لما:  وقالوا ؛ حد فيه يجب ال التعريض أن على اآلية بھذه الشافعية استدلت - :  الخامسة

:  قلنا. التصريح مقام النكاح في التعريض يجعل لم سبحانه هللا ألن ؛ الحد يوجب ال بالقذف ريضالتع أن على دل النكاح في

 فھذا ، النكاح منه يفھم الذي التعريض في وأذن ، الخطبة في بالنكاح التصريح في يأذن لم وتعالى سبحانه هللا ألن ساقط ھذا

 أخذ إلى الفسقة يتطرق لئال ؛ المعرض حد يوجب وذلك ، انتھاصي يجب واألعراض ؛ القذف منه يفھم التعريض أن على دليل

 .بالتصريح يفھم ما منه يفھم الذي بالتعريض األعراض

ُ  َعلِمَ { :  تعالى قوله ُكمْ  هللاَّ  دون التعريض في فرخص ؛ وبألسنتكم نفوسكم في إعالنا وإما سرا إما أي}  َسَتْذُكُروَنُھنَّ  أَنَّ

 .خطبونھنست معناه:  الحسن. التصريح

 .جر بحرف أحدھما مفعولين إلى يتعدى مما ألنه ؛ الحرف فحذف سر على أي} ِسّراً  ُتَواِعُدوُھنَّ  ال َولَِكنْ {

 إن يعرض بل ؛ تزوجيني المعتدة لھذه الرجل يقل ال أي ، نكاحا معناه ؛ فقيل} ِسّراً {:  تعالى قوله معنى في العلماء واختلف

 والشعبي وأصحابه ومالك جبير وابن عباس ابن قول ھذا ؛ وخفية استسرار في غيره تنكح أال ھاوعھد ميثاقھا يأخذ وال ، أراد

 الزنا، السر:  وقيل. مستسرين أي ، الحال على نصب التأويل ھذا على" وسرا. "العلم أھل وجمھور والسدي وعكرمة ومجاھد

 والحسن ، حميد بن الحق مجلز وأبو زيد بن جابر معناه لقا. بعدھا التزوج ثم العدة في الزنا على مواعدة منكم يكونن ال أي

 :  األعشى قول ومنه ؛ الطبري واختاره ، زنا تواعدوھن ال أي ، الزنا اآلية ھذه في السر وأن ، والضحاك والنخعي وقتادة

 تأبدا أو فأنكحن حرام عليك...  سرھا إن جارة تقربن فال

 :  الحطيئة وقال

 القصاع أنف جارھم ويأكل.. . عليھم جارتھم سر ويحرم
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 ؛ فحش الزوج غير مع الجماع ذكر فإن النكاح في لھن ترغيبا الجماع بكثرة لھن أنفسكم تصفوا ال أي ، الجماع السر:  وقيل

 :  القيس امرؤ وقال. الشافعي قول ھذا

 أمثالي السر يحسن وأال كبرت...  أنني اليوم بسباسة زعمت أال

 :  رؤبة وقال

 العسق بعد رھاإسرا عن فكف

 :  األعشى قال ، جھرا أو كان سرا ، النكاح عقدة السر يكون وقد. لذلك مالزمته بعد جماعھا عن كف أي

 إلزھادھا يسلموھا ولن...  للغنى سرھا يطلبوا فلن

 ال أن} ِسّراً  َواِعُدوُھنَّ تُ  ال َولَِكنْ { قوله معنى:  زيد ابن وقال. مالھا لقلة يسلموھا ولن ، مالھا لكثرة نكاحھا يطلبوا أن وأراد

 بالقول قائل ھذا على زيد فابن ؛ األول القول معنى ھو وھذا ؛ بھن ودخلتم أظھرتموه حلت فإذا ؛ ذلك وتكتمون تنكحوھن

 َوال{:  تعالى بقوله منسوخة اآلية:  قال أنه عنه والثعلبي مكي وحكى. قلق وذلك ، مواعدة العقد سمى أن في شذ وإنما ؛ األول

 .} النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  ْعِزُمواتَ 

 ابنته في ولألب ، نفسھا في للمرأة العدة في المواعدة كراھة على األمة أجمعت:  عطية بن محمد أبو القاضي قال -:  الثامنة

 هللا هرحم مالك وقال. أفسخه لم نزل وإن فأكرھه الجبر يملك ال الذي الولي وأما:  المواز ابن قال. أمته في وللسيد ، البكر

 مع خطبھا حلت فإذا ؛ واحدة تطليقة وتكون ، يدخل لم أو بھا دخل ، إلي أحب فراقھا:  بعدھا يتزوج ثم العدة في يواعد فيمن

 مثله الحارث ابن وحكى. القاسم ابن وقاله ؛ إيجابا بينھما يفرق أنه مالك عن أشھب وروى. وھب ابن رواية ھذه ؛ الخطاب

 يعقد ولم باإلجابة له وصرحت بالخطبة صرح إن:  الشافعي وقال. يتأبد التحريم أن يقتضي ما وزاد ، الماجشون ابن عن

 .المنذر ابن قاله ؛ الخطبة بعد حادث النكاح ألن مكروه لھا والتصريح ثابت فالنكاح العدة تنقضي حتى النكاح

ً  َقْوالً  َتقُولُوا أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله - :  التاسعة ً  إاِلَّ {:  كقوله ؛ لكن بمعنى منقطع اءاستثن} َمْعُروفا  لكن أي] 92:  النساء[} َخَطأ

 علي احبسي:  للمعتدة يقول أن المعروف القول من أن الضحاك ذكر وقد. التعريض من أبيح ما ھو المعروف والقول. خطأ

 .المواعدة شبه وھذا ؛ ذلك مثل وأنا:  ھي فتقول ؛ رغبة بك لي فإن نفسك

 :  مسائل تسع فيه} أََجلَهُ  اْلِكَتابُ  َيْبلُغَ  َحتَّى النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوال{:  تعالى قوله

 والمعنى. عليه وعزم الشيء عزم:  يقال ؛ العزم معنى في القول تقدم قد} النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوال{:  تعالى قوله:  -  األولى

 في يشك وال ، عليه معترض فال فيه ورد فما ؛ كالم أفصح القرآن أن البين راألم ومن. النكاح عقدة على تعزموا وال: ھنا

:  والمعنى} النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوال{:  ھنا وقال] 227:  البقرة[} الطَّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ {:  تعالى هللا قال وقد ؛ وفصاحته صحته

 قال. على أي ؛ والبطن الظھر فالن ضرب:  سيبويه وحكى. تقدم ما لىع حذف ثم العدة زمان في النكاح عقدة على تعزموا ال
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 معنى ألن ؛" النكاح عقدة تعقدوا وال" يكون أن ويجوز:  النحاس قال. عليه يقاس ال األشياء ھذه في والحذف:  سيبويه

 .الزاي بضم" تعزموا: " ويقال. واحد وتعقدوا" تعزموا"

 ؛ المدة من رسم الذي والقدر جعل الذي الحد ھو ھنا والكتاب. العدة تمام يريد} أََجلَهُ  اْلِكَتابُ  ْبلُغَ يَ  َحتَّى{:  تعالى قوله - :  الثانية

الةَ  إِنَّ {:  قال وكما" عليكم هللا كتاب" قال كما هللا كتاب وفرضه حده قد إذ كتابا سماھا ً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى َكاَنتْ  الصَّ ً  ِكَتابا } َمْوقُوتا

َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ { ؛ أجله الفرض يبلغ حتى أي ، الفرض:  فالكتاب]. 103:  النساء[  في:  وقيل. فرض أي] 183:  البقرة[} الصِّ

 ، أولى فھو حذف ال األول وعلى. القرآن بمعنى التأويل ھذا على فالكتاب ؛ أجله الكتاب فرض يبلغ حتى أي ، حذف الكالم

 .أعلم وهللا

 المجمع المحكم من وھذا} أََجلَهُ  اْلِكَتابُ  َيْبلُغَ  َحتَّى النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  َتْعِزُموا َوال{:  تعالى بقوله العدة في حالنكا عقد تعالى هللا حرم

ْضُتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال{:  بقوله العدة في التعريض وأباح. العدة انقضاء أجله بلوغ أن ، تأويله على  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ِبهِ  َعرَّ

 امرأة يخطب الرجل في واختلفوا. تقدم ما على التعريض ألفاظ في واختلفوا ، ذلك إباحة في العلماء يختلف ولم. اآلية} لنَِّساءِ ا

 عليه وعثر العدة في العقدة عزم إن واختلفوا. قبلھا التي اآلية في ھذا تقدم وقد ؛ العدة بعد ويعقد يواعدھا أو ، جاھال عدتھا في

 :  وھي الدخول قبل وذلك ؛ حهنكا الحاكم ففسخ

 مالك وقاله ؛ الخطاب من خاطبا يكون وأنه ، تحريما يؤبد ال ذلك أن العلماء من وجماعة الخطاب بن عمر فقول -:  الرابعة

 في يتأبد التحريم أن رواية مالك عن الجالب ابن وحكى]. المفقود أجل ضرب[ يليه الذي الباب آخر في المدونة في القاسم وابن

 العدة في عقد إن وأما. بھا بنى إذا أصله ؛ التحريم به يتأبد أن فوجب العدة في نكاح أنه ووجھه ؛ الدخول قبل فسخ وإن لعقدا

 :  وھي انقضائھا بعد ودخل

 ذلكب يتأبد ال:  العلم أھل من قوم وقال. بينھما التحريم يتأبد ؛ العدة في كالدخول ذلك:  العلم أھل من قوم فقال -:  الخامسة

 إن وأما. السنة طالق في المدونة في له والقوالن ؛ بالبين بذلك التحريم وما:  مرة وقال. التحريم يتأبد:  مالك وقال. تحريم

 :  وھي ، العدة في دخل

 جوزوا أنھم مع ؛ اليمين بملك وال:  والليث مالك قال. أبدا له تحل وال بينھما يفرق:  واألوزاعي والليث مالك فقال -:  السادسة

 ؛ فرجھا من استحل بما مھرھا ولھا:  سعيد قال. أبدا يجتمعان ال:  قال الخطاب بن عمر بأن واحتجوا. بھا بالمزني التزويج

 تعتد ثم بينھما يفسخ بل التحريم يتأبد وال بينھما يفرق:  والشافعي والكوفيون الثوري وقال. وسيأتي موطئه في مالك أخرجه

 إياھا وطؤه فكذلك ؛ تزويجھا عليه يحرم لم بھا زنى لو أنه على العلماء بإجماع واحتجوا. الخطاب من خاطبا يكون ثم ، منه

 عن عبدالرزاق وذكر. أيضا الحسن وعن ؛ مثله مسعود ابن عن وذكر. عبدالرزاق ذكره. علي قول وھو:  قالوا. العدة في

 في الباجي الوليد أبو القاضي وذكر. يجتمعان وجعلھما ذلك عن رجع عمر أن مسروق عن الشعبي عن أشعث عن الثوري

 من المشھور فإن العدة في بھا بنى كان فإن ؛ بعدھا أو العدة في بھا يبني أن بھا بنى إذا العدة في الناكح يخلو ال:  فقال المنتقى

 من عدة في الرجل يتزوجھا التي في أن تفريعه في القاسم أبو الشيخ وروى. حنبل بن أحمد قال وبه ؛ يتأبد التحريم أن المذھب

 يلحق وال ، الحد وعليه زان أنه:  والثانية. قدمناه ما على يتأبد تحريمه أن:  إحداھما ؛ روايتين بالتحريم عالما وفاة أو طالق
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 ثبت ما - المشھورة وھي - األولى الرواية ووجه. حنيفة وأبو الشافعي قال وبه ؛ عدتھا انقضت إذا يتزوجھا أن وله ، الولد به

 فثبت ؛ مخالف له يعلم ولم ، األمصار في وتنقل وتنتشر تسير قضاياه وكانت ، الناس في بذلك وقيامه ، بذلك عمر قضاء من

 ؛ وانتشاره ذلك شھرة مع لھما مخالف وال طالب أبي بن علي عن ذلك مثل روي وقد:  محمد أبو القاضي قال. إجماع أنه

 أو متعة تزوجت أو نفسھا زوجت لو كما ؛ تحريمه يتأبد فلم ممنوع وطء ھذا أن انيةالث الرواية ووجه. اإلجماع حكم وھذا

:  عمر أبو وأسند. أعلم وهللا. النظر جھة من ضعيف ذلك في المشھور مالك مذھب إن:  الحسن أبو القاضي قال وقد. زنت

 عن أشعث عن المبارك ابن عن حماد بن نعيم عن إسماعيل بن محمد عن أصبغ بن قاسم حدثنا سفيان بن عبدالوارث حدثنا

 ففرق إليھما فأرسل عدتھا في ثقيف من رجل تزوجھا قريش من امرأة أن الخطاب بن عمر بلغ:  قال مسروق عن الشعبي

 أمير هللا يرحم:  فقال عليا فبلغ الناس في ذلك وفشا ؛ المال بيت في صداقھا وجعل أبدا تنكحھا ال:  وقال وعاقبھما بينھما

 لھا:  فقال ؟ فيھما أنت تقول فما:  قيل. السنة إلى يردھما أن لإلمام فينبغي جھال إنما ، المال وبيت الصداق بال ما ، ينالمؤمن

 ثالثة كاملة عدة الثاني من تعتد ثم ، األول من عدتھا وتكمل ، عليھما جلد وال بينھما ويفرق ، فرجھا من استحل بما الصداق

 خالف وال:  الطبري الكيا قال. السنة إلى الجھاالت ردوا ، الناس أيھا:  فقال الناس فخطب عمر لغفب. شاء إن يخطبھا ثم أقراء

 عنھما الحد نفي على وعلي عمر اتفاق وفي. فاسد النكاح أن غيره من عدة في وھي نكاحھا امرأة على عقد من أن الفقھاء بين

 ھل واختلفوا. فيه مختلف به العلم ومع ، عليه متفق بالتحريم الجھل مع أنه إال ؛ الحد يوجب ال الفاسد النكاح أن على يدل ما

 :  وھي العدتين مسألة وھذه. جميعا منھما تعتد

 الليث قول وھو ؛ اآلخر من أخرى عدة وتستأنف ، األول من عدتھا بقية تتم أنھا مالك عن المدنيون فروى - :  السابعة

 القاسم بن محمد وروى. يأتي ما على عمر وعن ، ذكرنا كما علي عن وروي. وإسحاق وأحمد والشافعي حي بن والحسن

 وھو ؛ بالشھور أو باإلقراء أو بالحمل كانت سواء ، وبينھا بينه فرق يوم من تكفيھا الثاني من عدتھا إن:  مالك عن وھب وابن

 من عدة في أنھا على فدل ؛ منه لعدةا بقية في ينكحھا ال األول أن على اإلجماع وحجتھم. حنيفة وأبي واألوزاعي الثوري قول

 عدتھا بقية في ينكحھا أن من األول منع ألن الزم غير ھذا:  فقالوا األولون أجاب. منه عدتھا في لنكحھا ذلك ولوال ، الثاني

. صاحبه في أحدھما يدخل ال ، اآلدميين حقوق كسائر لزوجين عليھا وجبا قد حقان وھما ؛ الثاني عدة من يتلوھا لما وجب إنما

 فطلقھا الثقفي رشيد تحت كانت األسدية طليحة أن يسار بن سليمان وعن المسيب بن سعيد عن شھاب ابن عن مالك وخرج

 رضي الخطاب بن عمر قال ثم ؛ بينھما وفرق ضربات بالمخفقة زوجھا وضرب الخطاب بن عمر فضربھا عدتھا في فنكحت

 الزوج من عدتھا بقية اعتدت ثم بينھما فرق بھا يدخل لم بھا تزوج الذي زوجھا كان فإن عدتھا في نكحت امرأة أيما:  عنه هللا

 من اعتدت ثم ، األول من عدتھا بقية اعتدت ثم بينھما فرق بھا دخل كان وإن ؛ الخطاب من خاطبا اآلخر كان ثم ، األول

 طليحة وأما:  عمر أبو قال. فرجھا من استحل بما مھرھا ولھا:  المسيب بن سعيد وقال:  مالك قال. أبدا يجتمعان ال ثم اآلخر

 األسدية طليحة:  يحيى رواية من الموطأ نسخ بعض وفي ، التيمي عبيدهللا بن طلحة أخت عبيدهللا بنت  ، طليحة فھي ھذه

 .قاله أحدا أعلم وال ، وجھل خطأ وذلك

 النكاح وھو المحظور من ارتكباه لما قوبةالع وجه على يريد" ضربات زوجھا وضرب بالمخفقة عمر فضربھا" قوله - الثامنة

 فسئل:  قال. جلدة أربعين منھما واحد كل ذلك في عبدالملك وجلد:  قال. الجلد ذلك بلغ كم أدري فال:  الزھري وقال. العدة في
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 أو الرجل فيمسھا العدة في تتزوج التي في حبيب ابن وقال ، عشرين فجلدتم خففتم كنتم لو:  فقال ذؤيب بن قبيصة ذلك عن

 في أنھا منھم علم ومن الشھود وعلى الولي وعلى العقوبة الزوجين على أن اللذة وجه على ينظر أو يغمز أو يباشر أو يقبل

 حبيب ابن قول فيحمل ؛ ذلك تعمدا كانا إن الحد الزوجان يجلد:  المواز ابن وقال. عليه عقوبة فال ذلك منھم جھل ومن ، عدة

 المرأة عمر ضرب كان ذلك وعلى ؛ يعاقب الذي فذلك المحظور ارتكاب يتعمد ولم التحريم جھل علهول ، بالعدة علم من على

 علما أنھما على المواز ابن قول ويحمل. المعاقب حال بحسب ذلك في واألدب العقوبة وتكون. ضربات بالمخفقة وزوجھا

 والثانية ، يحد إحداھما ؛ التعمد في روايتان إنھما:  لقاسما أبو الشيخ قال وقد. وإقداما جرأة المحظور ارتكاب واقتحما التحريم

 .يحد وال يعاقب

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{:  تعالى قوله - التاسعة  .عنه نھى فيما الوقوع من التحذير نھاية ھذا} َفاْحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ

َساءَ  ُتمُ َطلَّقْ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  اَل { 236:  اآلية وُھنَّ  لَمْ  َما النِّ ُعوُھنَّ  َفِريَضةً  لَُھنَّ  َتْفِرُضوا أَوْ  َتَمسُّ  َوَعلَى َقَدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعلَى َوَمتِّ
ً  َقَدُرهُ  اْلُمْقتِرِ  ً  بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعا  }اْلُمْحِسنِينَ  َعلَى َحّقا

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

 عن الحرج برفع إخبار ابتداء وھو ؛ المطلقات أحكام من أيضا ھذا} النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إِنْ  لَْيُكمْ عَ  ُجَناحَ  ال{:  تعالى قوله -  األولى

 الذوق لمعنى التزوج عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى ولما ؛ يفرض لم أو مھرا فرض ، والجماع البناء قبل المطلق

 طلق من أن المؤمنين نفوس في وقع الصحبة دوام وقصد هللا ثواب والتماس العصمة لطلب بالتزوج وأمر ، الشھوة وقضاء

 وقال. الحسن المقصد على النكاح أصل كان إذا ذلك في للجناح رافعة اآلية فنزلت المكروه ھذا من جزءا واقع قد البناء قبل

. لھا يفرض لم لمن متعةوال ، لھا فرض لمن المفروض نصف عليكم بل المھر لجميع طلب ال معناه} عليكم جناح ال{:  قوم

 المطلق عن الحرج فرفع ؛ المثل مھر وإما مسمى إما مھر من بد ال أنه يتوھم فقد الشرع في مؤكدا المھر أمر كان لما:  وقيل

 ، الحيض وقت في الطالق ترسلوا أن في معناه} عليكم جناح ال{:  قوم وقال. مھر النكاح في يكن لم وإن التطليق وقت في

 .عليھا عدة ال بھا المدخول غير إذ بھا ولالمدخ بخالف

 من شيء منھا يسترد ال وأنه اآلية ھذه قبل حكمھا هللا ذكر وقد لھا مفروض بھا مدخول مطلقة:  أربع المطلقات - الثانية

 تعالى ربال أمر بل لھا مھر وال شأنھا في اآلية فھذه بھا مدخول وال لھا مفروض غير ومطلقة. قروء ثالثة عدتھا وأن المھر،

 غير لھا مفروض ومطلقة. وسيأتي ، عليھا عدة فال طلقت إذا بھا المدخول غير أن" األحزاب" سورة في وبين بإمتاعھا

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ {:  قال إذ اآلية ھذه بعد ذكرھا بھا مدخول ] 237:  البقرة[ ،} َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ

 فذكر ؛] 24:  النساء[} أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ  ِمْنُھنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتمْ  َفَما{:  قوله في هللا ذكرھا لھا مفروض غير بھا مدخول ومطلقة

 ، المتعة لألولى فجعل ؛ الفرض وبعد المسيس قبل ومطلقة ، الفرض وقبل المسيس قبل مطلقة بعدھا والتي اآلية ھذه تعالى

 بالمھر المسيس وقابل ؛ بالعقد للزوج الحاصل الحل ووصم ، العقد دحض من الزوجة لحق لما الصداق نصف للثانية جعلو

 .الواجب
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 التفويض نكاح أن على دل لھا يسم لم ومطلقة ، المھر لھا مسمى مطلقة:  قسمين ھنا المطلقة حال تعالى هللا قسم لما -  الثالثة

 وإن وجاز بالعقد التحق فرض فإن الصداق ذلك بعد ويفرض ، فيه خالف وال الصداق ذكر رغي من عقد نكاح كل وھو جائز

 سليمان أبي بن حماد عن المھدوي وحكى. العربي بن بكر أبو القاضي قاله إجماعا صداق يجب لم الطالق وكان لھا يفرض لم

 الطالق وقوع وقبل النكاح عقد بعد فرض وإن. مثلھا صداق نصف على أجبر لھا فرض يكن ولم بھا يدخل ولم طلقھا إذا أنه

 أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ {:  تعالى قوله من الظاھر خالف وھذا بالعقد يجب لم ألنه بالطالق يتنصف ال:  حنيفة أبو فقال

وُھنَّ   أن فوجب بالعقد يلحق العقد بعد الفرض إنف ؛ أيضا القياس وخالف] 237:  البقرة[} َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ

 .بالعقد المقترن الفرض أصله ؛ بالطالق يتنصف

 يدخل ولم لھا يفرض لم امرأة تزوج رجل عن سئل أنه" مسعود ابن عن الترمذي فذكر الفرض قبل الموت وقع إن -:  الرابعة

 سنان بن معقل فقام الميراث ولھا العدة عليھاو شطط وال وكس ال نسائھا صداق مثل لھا:  مسعود ابن فقال مات حتى بھا

". مسعود ابن بھا ففرح قضيت الذي مثل منا امرأة واشق بنت بروع في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضى:  فقال األشجعي

 العلم أھل بعض عند ھذا على والعمل ، وجه غير من عنه روي وقد ، صحيح حسن حديث مسعود ابن حديث:  الترمذي قال

 النبي أصحاب من العلم أھل بعض وقال ، وإسحاق وأحمد الثوري يقول وبه ، وغيرھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من

 بھا يدخل ولم امرأة الرجل تزوج إذا: " عمر وابن عباس وابن ثابت بن وزيد طالب أبي بن علي منھم وسلم عليه هللا صلى

 حديث ثبت ولو:  وقال. الشافعي قول وھول" العدة وعليھا لھا صداق وال الميراث لھا:  قالوا مات حتى صداقا لھا يفرض ولم

 ھذا عن بعد بمصر رجع أنه الشافعي عن ويروى. وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي فيما الحجة لكانت واشق بنت بروع

 .واشق بنت بروع بحديث وقال ، القول

 بروع حديث وأما:  زيد أبي ابن رسالة شرح في عبدالوھاب محمد أبو القاضي فقال ؛ بروع حديث تثبيت في اختلف:  قلت

 وصححه العلماء من أحد يقبله فلم بالمدينة الحديث ھذا وقع:  الواقدي وقال. العلم أھل وأئمة الحديث حفاظ رده فقد واشق بنت

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن مسعود بن عبدهللا قول مثل ثبت وقد:  المنذر ابن قال. المنذر وابن عنه ذكرنا كما الترمذي

 .الرأي وأصحاب ثور أبي قول أنه وذكر. نقول وبه

 أنه وھو ثالث قول المسألة وفي. عمر وابن عباس وابن وزيد علي قول مثل والشافعي ومالك واألوزاعي الزھري عن وذكر

 .مسروق قاله ؛ مھر يكون حتى ميراث يكون ال

 الحديث صح إذا لكن الطالق أصله ؛ صداق فيه يجب فلم الفرض قبل نكاح في فراق أنه مالك ليهإ ذھب لما الحجة ومن:  قلت

 حديث:  عمر أبو وقال.  والحمد الحديث يوافق ما المذھب عن عبدالحميد محمد أبو حكى وقد. فاسد مقابلته في فالقياس

. سنان بن معقل فقام:  وفيه. الحديث مسعود ابن عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن الثوري عن عبدالرزاق رواه بروع

 قول عندي والصواب ، يسار بن معقل فقال عبدهللا عن مسروق عن الشعبي عن فراس عن الثوري عن مھدي ابن فيه وقال

 ال أشجع من امرأة في جاء إنما الحديث وھذا ، مزينة من رجل يسار بن معقل ألن يسار بن معقل ال سنان بن معقل:  قال من
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 يوم وفي الحرة يوم قتل سنان بن ومعقل أشجع من ناس فقال:  وفيه ؛ علقمة عن الشعبي عن داود رواه وكذلك مزينة من

 :  الشاعر يقول الحرة

 سنان بن معقل تبكي وأشجع...  سراتھا تبكي األنصار تلكم أال

وُھنَّ  لَمْ  َما{:  تعالى قوله  من التاء بفتح قرئ" تمسوھن"و. تمسوھن لم الالتي لنساءا طلقتم إن أي ، الذي بمعنى" ما"} َتَمسُّ

 ألن ؛ المفاعلة من" تماسوھن" والكسائي حمزة وقرأ. عامر وابن وعاصم عمرو وأبي كثير وابن نافع قراءة وھي ، الثالثي

 تقتضي األولى ةوالقراء. اللص وعاقبت ، النعل طارقت نحو ؛ فعل بمعنى فاعل المفاعلة باب في يرد وقد ؛ بھما تم الوطء

 ھذا على ثالثية جاءت المعنى ھذا أفعال ألن ؛ علي أبو ورجحھا ؛ المس من المفھوم بالمعنى الباب ھذا في المفاعلة معنى

 أي ؛ الواو بمعنى ھو قيل} تفرضوا أو{ في" أو"و. حسنتان والقراءتان ؛ الفحل وضرب ودفط وقرع وسفد نكح:  جاء ، الوزن

ً  َبأُْسَنا َفَجاَءَھا أَْھلَْكَناَھا َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكمْ {:  تعالى كقوله ؛ لھن ضواتفر ولم تمسوھن لم ما  أي] 4:  األعراف[} َقاِئلُونَ  ُھمْ  أَوْ  َبَياتا

 . ويزيدون أي] 147:  الصافات[} َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ِماَئةِ  إِلَى َوأَْرَسْلَناهُ { :  وقوله. قائلون وھم

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{:  وقوله  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  وقوله. وكفورا أي] 24:  اإلنسان[} َكفُوراً  أَوْ  آِثما

 أَوِ  َماُظُھوُرھُ  َحَملَتْ  َما إاِلَّ {:  وقوله. مسافرون أو مرضى وأنتم الغائط من منكم أحد وجاء معناه] 43:  النساء[} اْلَغاِئطِ  ِمنَ 

:  فقال لھا المفروض ذلك بعد عليھا عطف تعالى بأنه ھذا ويعتضد. مثله كان وما] 146:  األنعام[} ِبَعْظمٍ  اْخَتلَطَ  َما أَوْ  اْلَحَواَيا

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ {  قبل لھا المفروض طالق لبيان األول نكا فلو]. 237:  البقرة[} َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ

 .كرره لما المسيس

 بن والحسن طالب أبي بن وعلي عمر ابن وحمله. لھن متاعا يكون شيئا أعطوھن معناه} َوَمتُِّعوُھنَّ {:  تعالى قوله -:  السادسة

 أنس بن ومالك عبيد بوأ وحمله. الوجوب على مزاحم بن والضحاك وقتادة والزھري قالبة وأبو جبير بن وسعيد الحسن أبى

: تعالى بقوله الثاني القول أھل وتمسك. األمر بمقتضى األول القول أھل تمسك. الندب على وغيرھم شريح والقاضي وأصحابه

} ً قِينِ  َعلَى{و} اْلُمْحِسِنينَ  َعلَى َحّقا  األمر عمومات ألن ؛ أولى األول والقول. أجمعين الخلق على ألطلقھا واجبة كانت ولو} اْلُمتَّ

 في منه الوجوب في أظھر} َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ {:  قوله في التمليك بالم إليھن اإلمتاع وإضافة} َمتُِّعوُھنَّ {:  قوله في باإلمتاع

قِينِ  َعلَى{:  وقوله. الندب  تعالى قال وقد ، ومعاصيه به اإلشراك في هللا يتقي أن عليه يجب واحد كل ألن ؛ إليجابھا تأكيد} اْلُمتَّ

قِينَ  ُھدىً {:  القرآن في  }لِْلُمتَّ

 بن وجابر عمر وابن عباس ابن فقال ؟ النساء من به المراد من} َوَمتُِّعوُھنَّ { بقوله المتصل الضمير في واختلفوا - :  السابعة

 حق في مندوبةو ، والفرض البناء قبل للمطلقة واجبة المتعة:  الرأي وأصحاب وإسحاق وعطاء وأحمد والشافعي والحسن زيد

 لھا فرض وقد بھا يدخل لم التي في إال ، بھا دخل وإن مطلقة كل في إليھا مندوب المتعة:  وأصحابه مالك وقال. غيرھا

 ولم لھا يفرض لم التي أن على العلم أھل وأجمع. مطلقة ولكل المتعة لھا:  ثور أبو وقال. لھا متعة وال لھا فرض ما فحسبھا

 ھذا:  قلت بھا يقضي ال:  الناس جمھور وقال. القاضي بھا لھا يقضي:  الزھري قال. المتعة يرغ لھا شيء ال بھا يدخل

 األوزاعي وقال. المتعة لھا أن على فالجمھور والمسيس الفرض قبل طلقت إذا األمة فأما ، الحرة في ھو إنما اإلجماع
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 فقال مالك مذھب ربط وأما. بالطالق مملوكته تأذي ابلةمق في ماال يستحق ال وھو لسيدھا تكون ألنھا لھا متعة ال:  والثوري

 التي ھي ألنھا ؛ بعده وال البناء قبل متعة والمالعنة والمبارئة للمختلعة ليس ولذلك ، الطالق غم بإزاء المتعة:  شعبان ابن

 وال:  القاسم ابن قال. تعةم للمالعنة:  الرأي أصحاب وقال. متعة للمختلعة:  والنخعي وعطاء الترمذي وقال. الطالق اختارت

 ابن قال. صاحبه الزوجين أحد ملك مثل ؛ العقد صحة بعد الفسخ يدخله فيما وال:  المواز ابن قال. مفسوخ نكاح في متعة

 ابن وروى. الفسخ دون بالطالق مختصا الحكم ھذا فكان} ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ { :  تعالى قوله ذلك وأصل:  القاسم

 أو تخير الحرة وأما. لھا متعة ال فھذه ، نفسھا ھي فتختار العبد تحت تعتق األمة بخالف المتعة لھا المخيرة أن مالك عن وھب

 .للفراق سبب الزوج ألن ؛ المتعة فلھا كله ذلك في نفسھا ھي فتختار أمة عليھا يتزوج أو تملك

 أدنى:  عمر ابن فقال ؛ ھذا في الناس اختلف وقد. كثيرھا وال قليلھا في معروف حد عندنا للمتعة ليس:  مالك قال -:  الثامنة

 الدرع أوسطھا:  عطاء. نفقة ثم كسوة ثم خادم المتعة أرفع:  عباس ابن وقال. شبھھا أو درھما ثالثون المتعة في يجزئ ما

 وقال. المتعة العبد وعلى ، دنانير الثةث الديوان صاحب على:  محيريز ابن وقال. أدناھا ذلك:  حنيفة أبو. والملحفة والخمار

 القرآن مقتضى وھو ، أنس بن مالك يقول وكذلك ؛ بنفقة وھذا بثوب وھذا بأثواب وھذا بخادم ھذا ، بقدره كل يمتع:  الحسن

 ألفا بعشرين علي بن الحسن ومتع. } َقَدُرهُ  اْلُمْقِترِ  َوَعلَى َقَدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعلَى{:  قال وإنما حددھا وال يقدرھا لم سبحانه هللا فإن

 لو:  قالوا ، الشافعية بعض قاله ؛ أيضا معتبرة المرأة حالة إن:  قيل وقد. درھم بخمسمائة شريح ومتع. عسل من وزقاق

 أن لھما يسم ولم المسيس قبل طلقھما ثم دنية واألخرى شريفة إحداھما امرأتين تزوج لو أنه منه لزم وحده الرجل حال اعتبرنا

ً {:  تعالى هللا قال ما خالف وھذا للشريفة يجب ما للدنية فيجب المتعة في متساويتين ونايك  ، أن منه ويلزم} ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاعا

 حاله قدر على المتعة لزمته والفرض الدخول قبل طلقھا إذا ألنه ؛ مثلھا يكون أن دنية امرأة تزوج إذا اليسار العظيم الموسر

 من الدخول بعد تستحقه ما أضعاف الدخول قبل استحقت قد فتكون ؛ مثلھا مھر أضعاف ھذا على المتعة فتكون ؛ مثلھا ومھر

 نصف والفرض الدخول قبل تطلق التي متعة:  وغيرھم الرأي أصحاب وقال. الوطء وھو االبتذال غاية فيه الذي المثل مھر

 إذا المسمى نصف يجب كما لھا فيجب ؛ المثل مھر بعض ھي والمتعة ، بالعقد مستحق المثل مھر ألن ؛ غير ال مثلھا مھر

 وهللا ؛ التحديد رفض على دليل وھذا} َقَدُرهُ  اْلُمْقِترِ  َوَعلَى َقَدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعلَى{:  تعالى قوله يرده وھذا ، الدخول قبل طلق

 تزوج األنصار من رجل في ، اآلية} النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  ال{ نزلت:  قال حديثا الثعلبي ذكر وقد. عليم األمور بحقائق

 ولو متعھا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؛ اآلية فنزلت يمسھا أن قبل طلقھا ثم مھرا لھا يسم ولم حنيفة بني من امرأة

 أصيب فلما طالب أبي بن علي بن الحسن عند الخثعمية عائشة كانت:  قال غفلة بن سويد عن الدارقطني وروى". بقلنسوتك

 طالق فأنت اذھبي ، الشماتة وتظھرين علي يقتل:  فقال ، المؤمنين أمير يا الخالفة لتھنك:  قالت بالخالفة الحسن وبويع علي

 :  فقالت. صداقھا من لھا بقي ما وبقية ، متعة آالف بعشرة إليھا فبعث عدتھا انقضت حتى وقعدت بساجھا فتلفعت:  قال. ثالثا

 مفارق حبيب من قليل متاع

 مبھمة ثالثا امرأته طلق رجل أيما:  يقول - جدي سمع أنه أبي حدثني أو - جدي سمعت أنى لوال:  وقال بكى قولھا بلغه فلما

 أبنت أني لوال:  وقال فبكى الرسول أخبره:  رواية وفي. لراجعتھا غيره زوجا تنكح حتى له تحل لم األقراء عند ثالثا أو
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 تطليقة طھر كل عند ثالثا امرأته طلق رجل أيما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ولكني ، لراجعتھا ھال الطالق

 ".غيره زوجا تنكح حتى له تحل لم جميعا ثالثا طلقھا أو تطليقة شھر كل رأس عند أو

 ابن عن المواز ابن رواه ، ماتت إن رثتھاو وإلى ، تزوجت وإن إليھا ذلك فليدفع أعوام مضت حتى المتعة جھل من:  التاسعة

 عليه ثبت حق أنه األول ووجه. ذلك فات وقد الطالق عن للزوجة تسلية ألنھا ماتت إن عليه شيء ال:  أصبغ وقال. القاسم

 .أعلم وهللا ، المذھب في بوجوبھا يشعر وھذا ، الحقوق كسائر ورثتھا إلى عنھا وينتقل

ً  َقَدُرهُ  اْلُمْقِترِ  َوَعلَى َقَدُرهُ  اْلُموِسعِ  لَىعَ {:  تعالى قوله -:  العاشرة  الجمھور وقرأ المتعة وجوب على دليل} ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاعا

 أبو وقرأ. وسعه على أي ، قدره على ، ينفق فالن:  يقال ، حاله اتسعت الذي وھو ، السين وكسر الواو بسكون} اْلُموِسعِ {

 في الدال بسكون" قدره" بكر أبي رواية في وعاصم عمرو وأبو ونافع كثير ابن وقرأ. وفتحھا السين وشد الواو بفتح حيوة

 ھما:  وغيره األخفش الحسن أبو قال. فيھما الدال بفتح حفص رواية في وعاصم والكسائي وحمزة عامر ابن وقرأ. الموضعين

 أَْوِدَيةٌ  َفَسالَتْ {:  هللا كتاب في ويقرأ. بمعنى ، كذا وقدر كذا قدر خذ:  يقول ، زيد أبو حكى وكذلك ، فصيحتان لغتان ، بمعنى

َ  َقَدُروا َوَما{:  تعالى وقال ، وقدرھا] 17:  الرعد[} ِبَقَدِرَھا . جائزا لكان الدال حركت ولو] 91:  األنعام[} َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

ً { و.  المال القليل لمقل} لُمْقِترِ {و  من الشرع في عرف بما أي} بالمعروف{ متاعا متعوھن أي ، المصدر على نصب} َمَتاَعا

 .االقتصاد

ً {:  تعالى قوله -:  عشرة الحادية  أي ، وأحققت القضاء عليه حققت:  يقال ، حقا عليھم ذلك يحق أي} اْلُمْحِسِنينَ  َعلَى َحقّا

ً {:  فقوله ، بھا األمر مع المتعة وجوب على دليل ھذا وفي ، أوجبت  َعلَى{و} اْلُمْحِسِنينَ  َعلَى{ نىومع. للوجوب تأكيد} َحّقا

قِينَ   محسنين جميعا يكونوا بأن مأمورون والناس ، متق وال بمحسن لست:  يقول أن ألحد ليس إذ ، المؤمنين على أي} اْلُمتَّ

 سنينمح يكونوا أن أجمعين الخلق على فواجب ؛ النار يدخلوا ال حتى معاصيه ويجتنبون هللا فرائض بأداء ، فيحسنون ؛ متقين

ً { و. متقين ً {  لقوله صفة} َحقّا  .أعلم وهللا ؛ لألمر التأكيد في أدخل وذلك ، المصدر على نصب أو} َمَتاَعا

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ { 237:  اآلية  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ  َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ  َفَرْضُتمْ  َما َفنِْصفُ  َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ
َكاحِ  ُعْقَدةُ  بَِيِدهِ  ْقَوى أَْقَربُ  َتْعفُوا َوأَنْ  النِّ َ  إِنَّ  َبْيَنُكمْ  اْلَفْضلَ  َتْنَسُوا َوال لِلتَّ  }َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

 :  مسائل ثمان فيه

 إذ ؛ التمتع حكم من الفرض بعد المطلقة خرجةم إنھا:  وغيره مالك منھا فرقة فقالت ؛ اآلية ھذه في الناس اختلف:  األولى

 كل تمتيع تضمنت تلك ألن" األحزاب" في التي اآلية اآلية ھذه نسخت:  المسيب ابن وقال. } َوَمتُِّعوُھنَّ {:  تعالى قوله يتناولھا

 .قبلھا التي اآلية اآلية ھذه نسخت:  قتادة وقال. بھا يدخل لم من

 لكل المتاع كان:  المدونة في القاسم ابن وقال. ممكن والجمع موجودة غير النسخ شروط إذ ؛ نظر فيه وقتادة سعيد قول:  قلت

" األحزاب" سورة في التي باآلية بھا المدخول ولغير] 241:  البقرة[} ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ { :  تعالى بقوله مطلقة

 من فريق وقال. فقط فرض ما نصف لھا للمفروض وأثبت ، اآلية بھذه ابھ الدخول قبل لھا المفروض تعالى هللا فاستثنى
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 يعن ولم ، لھا فرض ما نصف تأخذ لھا المفروض أن بينت إنما اآلية وھذه ، عموما مطلقة لكل المتعة:  ثور أبو منھم العلماء

  .المفروض ونصف المتعة لھا بل ، متعتھا إسقاط باآلية

. بإجماع للمرأة والنصف للزوج فالنصف المھر من أي ، فرضتم ما نصف فالواجب أي} َرْضُتمْ فَ  َما َفِنْصفُ { :  تعالى قوله

 فقد غيره نصف بلغ شيء وكل ؛ الساق اإلزار ونصف. نصفه بلغ أي القدح الماء نصف:  فيقال ؛ اثنين من الجزء والنصف

 طالب أبي بن علي وقرأ. نصف فادفعوا معنىال ؛ الفاء بنصب" فنصف" فرقة وقرأت. بالرفع" فنصف" الجمھور وقرأ. نصفه

:  يقال العالء بن عمرو أبي عن قراءة األصمعي روى وكذلك. لغة وھي القرآن جميع في النون بضم" فنصف" ثابت بن وزيد

 وال أحدھم مد بلغ ما ذھبا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو: "  الحديث وفي ؛ النصف في ثالث لغات ونصيف ونصف نصف

 .القناع أيضا والنصيف. نصفه أي" نصيفه

 جميعا لھما فنماؤھما عبد أو أصدقھا عرض كل:  مالك فقال يدھا في الصداق ونما الدخول قبل طلقھا ثم أصدقھا إذا -:  الثالثة

 أو دارا أو عبدا به فاشترت ورقا أو ذھبا عينا أصدقھا فإن. شيء منه المرأة على ليس جميعا عليھما وتواه ، بينھما ونقصانه

 كله فذلك معه بقائھا في شأنھا وصالح لجھازھا فيه التصرف لھا مما ذلك غير أو شوارا أو طيبا غيره من أو منه به اشترت

 له تغرم أن عليھا وليس ، نصفه إال لھا يكن لم الدخول قبل طلقھا وإن. بينھما ونقصانه ونماؤه ، إياه أصدقھا لو ما بمنزلة

 لو وكذلك ، منه قبضت الذي صداقھا نصف له تغرم أن فعليھا به تختص شيئا منه أو به تاشتر وإن ، منه قبضته ما نصف

 .األلف بنصف عليھا رجع الدخول قبل طلقھا ثم أصدقھا الذي باأللف دارا أو عبدا غيره من اشترت

 .العدة وعليھا ، يراثوالم كامال المسمى ذلك لھا أن لھا سمى وقد عنھا مات ثم بزوجته دخل من أن خالف ال -:  الرابعة

 لخبر ؛ العدة وعليھا ، المھر جميع عليه:  ومالك الكوفيون فقال ؛ فارقھا حتى يجامعھا ولم بالمرأة يخلو الرجل في واختلفوا

 خرجه مرفوعا وروي ؛ العدة وعليھا الميراث لھا أن سترا أرخى أو بابا أغلق فيمن الراشدون الخلفاء قضى:  قال مسعود ابن

 لم:  شريح قال. القرآن لظاھر ؛ دخول يكن لم إذا عدة وال ، كامال مھرا يوجب ال والشافعي". النساء" في وسيأتي نيالدارقط

 عباس ابن مذھب وھو ؛ الصداق نصف فلھا يمسھا لم أنه زعم إذا ، سترا وال بابا كتابه في ذكر وتعالى سبحانه هللا أسمع

:  النساء[} َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُكمْ  أَْفَضى َوَقدْ { :  تعالى قوله عند تعالى هللا شاء إن" اءالنس" سورة في ھذا في لعلمائنا ما وسيأتي

21.[ 

 عفوھن ألن ؛ منقطع استثناء} َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {. اآلية} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ  َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله - :  الخامسة

  ، الذي النصف يتركن أن إال والمعنى. يفعلن ووزنه ، ويصفحن يتركن معناه" يعفون"و. أخذھن جنس من ليس النصف عن

 والنصب الرفع في واحدة حالة على المضارع في المؤنث جمع ألن ؛" أن" مع النون تسقط ولم ، الزوج عند لھن وجب

 اآلية ھذه في والعافيات. بالمذكر الشتبه النون سقطت لو وألنه ؛ تسقط لم فلذلك إعراب بعالمة وليست ضمير فھي ، والجزم

 فيه فيتصرفن ، حقھن خالص جعله إذ ؛ وجوبه بعد إسقاطه في لھن وتعالى سبحانه هللا فأذن ، نفسھا أمر تملك امرأة كل

 الفقھاء من وجماعة عباس ابن وقال. راشدات عاقالت بالغات وكن أنفسھن أمر ملكن إذا ، شئن كيف واإلسقاط باإلمضاء

 أن القاسم البن ذكر أن بعد القاسم ابن غير عن المدونة في سحنون وحكاه ؛ لھا ولي ال التي البكر عفو ويجوز:  والتابعين
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 خالف وال ، واحدا قوال صداقھا لنصف وضعھا يجوز فال وصي أو أب حجر في التي وأما. يجوز ال الصداق نصف وضعھا

 .أعلم فيما فيه

 ، الواو ساكنة" يعفو أو" الحسن وقرأ. معرب وھذا ، مبني األول على معطوف} ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ {:  تعالى قوله - :  السادسة

 عن الدارقطني فروى} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ {:  تعالى بقوله المراد في الناس واختلف. الواو في الفتحة استثقل كأنه

 بالعفو أحق أنا:  وقال كامال بالصداق إليھا فأرسل ، بھا يدخل أن قبل فطلقھا نصر بني من امرأة تزوج أنه مطعم بن جبير

 الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ {:  تعالى قوله وتأول. منھا بالعفو أحق وأنا} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ  َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى هللا قال ، منھا

 اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ {:  كقوله الھاء حذف الالم أدخل فلما ؛ نكاحه عقدة أي ، وبعده الطالق قبل حال كل في نفسه يعني} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ 

 :  النابغة قال. مأواه أي] 41:  النازعات[} اْلَمأَْوى ِھيَ 

 عوازب غير واألحالم دالجو من...  غيرھم هللا يعطھا لم شيمة لھم

 لھيعة ابن حدثنا سعيد بن قتيبة حديث من مرفوعا الدارقطني وروى. نكاحه عقدة أي} النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ {:  قوله وكذلك. أحالمھم أي

 عن ھذا وأسند". الزوج النكاح عقدة ولي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

 والشعبي  ، ومجاھد وطاوس كعب بن ومحمد جبير بن نافع قال وكذلك:  قال. وشريح المسيب بن وسعيد عباس ابنو علي

 سبيال يرى ال كلھم ، الشافعي قول من الصحيح وھو ، حنيفة أبو واختاره ؛ والثوري ومجاھد غيره زاد ، جبير بن وسعيد

 على وأجمعوا. بعده فكذلك يجز لم الطالق قبل المھر من الزوج أبرأ لو الولي أن على لإلجماع ؛ صداقھا من شيء على للولي

 وبنو العم بنو وھم عفوھم يجوز ال من األولياء من أن على وأجمعوا. مالھا والمھر ، مالھا من شيئا يھب أن يملك ال الولي أن

 إبراھيم قول وھو:  قال عباس ابن نع أيضا الدارقطني أسنده الولي ھو قال من ومنھم. أعلم وهللا ، األب فكذلك ، اإلخوة

 شھاب وابن كعب بن ومحمد وربيعة أسلم بن وزيد الزناد وأبي وعطاء وطاوس وعكرمة غيره زاد ، والحسن وعلقمة

 ، طلقت إذا البكر ابنته صداق نصف عن العفو لألب فيجوز. القديم في والشافعي ومالك وقتادة والشعبي يزيد بن واألسود

 هللا أن الولي المراد أن على والدليل ، أبيھا على منه بشيء ترجع وال:  دينار بن عيسى قال. تبلغه لم أم المحيض بلغت

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ {:  اآلية أول في قال وتعالى سبحانه  فذكر} َفَرْضُتمْ  َما َفِنْصفُ  َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ

 يرد فال ثالث فھو} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ { ، النسوان فذكر} َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  قال ثم ، الخطاب بھذا وخاطبھم واجاألز

 فإن وأيضا. العربي ابن وذكره مكي معناه قال. المراد فھو الولي وھو وجد وقد ، وجود لغيره يكن لم لو إال المتقدم الزوج إلى

 هللا فبين ، لھما عفو ال عليھا والمحجور الصغيرة فإن ، تعفو امرأة كل ليس أنه ومعلوم} َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  قال تعالى هللا

 وكذلك. إليه فيه األمر ألن ؛ الولي وھو} النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعفُوَ  أَوْ { ، أھال لذلك كن إن أي} َيْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  فقال القسمين

 الولي عفو يجوز وإنما. أمته في والسيد البكر ابنته في األب أنه مالك عن القاسم وابن عبدالحكم وابن وأشھب وھب ابن روى

 ؛ به أولى االسم وھذا ، الزوج ھو بل الولي أنه نسلم ال:  قيل فإن. سفيھا كان إذا عفوه يجوز وال ، السداد أھل من كان إذا

 البكر أب بل ، البكر ابنته في األب من للعقد أملك الزوج أن نسلم ال أنا -  فالجواب. تقدم ما على الولي من للعقد أملك ألنه

 أجاز وقد. يملكه األب بل ذلك على يعقد أن الزوج يملك وال ، البكر بضع ھو عليه المعقود ألن ؛ الزوج دون خاصة يملكه
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 ، أخا أو أبا أو عما كان ، بينھما النكاح عقدة عقد  ، الذي عفو يجوز:  عكرمة قال كوكذل ؛ المھر نصف عن األخ عفو شريح

 :  الشاعر قول ومثله ؛ باأللف التشبيه على الواو بإسكان" يعفو أو" والشعبي نھيك أبو وقرأ. كرھت وإن

 أب وال بأم أسمو أن هللا أبى...  وراثة عن عامر سودتني فما

 ثم حركتھا لثقل األولى الواو أسكنت تعفووا األصل أو ، وخبر ابتداء} لِلتَّْقَوى أَْقَربُ  َتْعفُوا َوأَنْ {:  تعالى قوله -:  السابعة

 إلى أقرب أي ، إلى بمعنى والالم ، الذكور فغلب عباس ابن قول في والنساء للرجال خطاب وھو ، الساكنين اللتقاء حذفت

 بيده الذي إلى راجع وذلك ، بالياء" يعفوا وأن" والشعبي نھيك أبو وقرأ. فوق من باثنتين بالتاء" تعفو" الجمھور وقرأ. التقوى

 .النكاح عقدة

. يعمر بن يحيى وكسرھا ؛ الواو بضم} اْلَفْضلَ  َتْنَسُوا َوال{ الجمھور وقرأ. للنساء فيكون بالتاء" تعفون وأن" يقرأ ولم:  قلت

 إال نسيان ال تناس موضع ألنه ؛ المعنى متمكنة قراءة وھي" الفضل ناسوات وال" عبلة أبي وابن حيوة وأبو ومجاھد علي وقرأ

 .لھا الذي النصف المرأة ترك أو ، كله الصداق الرجل إتمام الفضل:  مجاھد قال. التشبيه على

َ  إِنَّ {:  تعالى قوله - :  الثامنة  عليه يخفى ال أي ، المحسن يرلغ والحرمان للمحسن الوعد ضمنه في خبر} َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

 .واستقضاؤكم عفوكم

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوا{  238:  اآلية الةِ  الصَّ ِ  َوقُوُموا اْلُوْسَطى َوالصَّ َّ  }َقانِتِينَ  ِ

 :  مسائل ثمان فيه

. شروطھا بجميع أوقاتھا في الصلوات إقامة على بالمحافظة أمر واآلية ، األمة لجمع خطاب} َحافُِظوا{:  تعالى قوله - :  األولى

 قوله ومنه ؛ وأعدله خيره الشيء ووسط. األوسط تأنيث والوسطى . عليه والمواظبة الشيء على المداومة ھي والمحافظة

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى ً  أُمَّ  :  وسلم عليه هللا صلى النبي يمدح أعرابي وقال. تقدم وقد] 143:  البقرة[} َوَسطا

 وأبا برة أما الناس وأكرم...  مفاخرھم في طرا الناس طأوس يا

 ؛ لھا تشريفا الصلوات عموم في قبل دخلت وقد بالذكر الوسطى الصالة وأفرد. وسطھم في صار أي يسطھم القوم فالن ووسط

ِبيِّينَ  ِمنَ  أََخْذَنا َوإِذْ {:  تعالى كقوله انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{:  وقوله ،] 7:  األحزاب[} ُنوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِميَثاَقُھمْ  النَّ : الرحمن[} َوُرمَّ

 قرأ وكذلك:  الوسطى الصالة وألزموا أي ، اإلغراء على بالنصب" الوسطى والصالة" الواسطي جعفر أبو وقرأ]. 68

 .ونحوه كالصراط لغتان اوھم ، واحد حيز من ألنھما ؛ لھا الطاء لمجاورة بالصاد" الوصطى" نافع عن قالون وقرأ. الحلواني

 :  أقوال عشرة على الوسطى الصالة تعيين في الناس واختلف - :  الثانية

 بالظھر بدأنا وإنما ، تقدم كما الفجر طلوع من أوله النھار أن القولين من الصحيح على النھار وسط ألنھا ؛ الظھر أنھا:  األول

 رضي وعائشة عمر بن وعبدهللا الخدري سعيد وأبو ثابت بن زيد وسطىال أنھا قال وممن. اإلسالم في صليت صالة أول ألنھا
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 وصالة الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا" أملتا حين وحفصة عائشة قالته ما وسطى أنھا على يدل ومما. عنھم هللا

. أموالھم في أعمالھم نفھتھم قد وھم الھاجرة في تجيء كانت ألنھا ؛ المسلمين على أشق كانت أنھا وروي. بالواو" العصر

 على أشد صالة تصلى تكن ولم بالھاجرة الظھر يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال زيد عن داود أبو وروى

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوا{:  فنزلت ، منھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب الةِ  الصَّ  صالتين قبلھا إن:  وقال} اْلُوْسَطى َوالصَّ

 الظھر؛ صالة الوسطى الصالة:  قال ثابت بن زيد عن مسنده في الطيالسي داود وأبو موطئه في مالك وروى. صالتين عدھاوب

 .بالھجير يصليھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان:  الطيالسي زاد

 قيل إنما يكون أن االحتجاج ذاھ من وأجود:  النحاس قال. ليل صالتي وبعدھا نھار صالتي قبلھا ألن ؛ العصر إنھا:  الثاني

 طالب أبي بن علي وسطى أنھا قال وممن. فرض مما الثانية واألخرى فرض ما أول إحداھما صالتين بين ألنھا وسطى لھا

 ، األثر أھل وأكثر الشافعي وقاله ، وأصحابه حنيفة أبي اختيار وھو ، الخدري سعيد وأبو ھريرة وأبو عمر وابن عباس وابن

 من الجمھور القول ھذا وعلى:  وقال تفسيره في عطية وابن قبسه في العربي ابن واختاره حبيب بن عبدالملك ذھب وإليه

 رسول قال:  قال مسعود ابن حديث وأنصھا ، وغيره مسلم خرجھا الباب ھذا في الواردة باألحاديث واحتجوا أقول وبه الناس

 على زيادة أتينا وقد. صحيح حسن حديث:  وقال الترمذي خرجه" عصرال صالة الوسطى الصالة: "  وسلم عليه هللا صلى هللا

 .أنس بن مالك موطأ شرح في القبس في ھذا

 وال بأقلھا ليست الركعات عدد في متوسطة أنھا لھم والحجة. جماعة في ذؤيب أبي بن قبيصة قاله ؛ المغرب إنھا:  الثالث

 جھر صالتا وبعدھا ، يعجلھا ولم وقتھا عن يؤخرھا لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وإن ، السفر في تقصر وال أكثرھا

 هللا عند الصلوات أفضل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عتھا هللا رضي عائشة حديث من وروي. سر صالتا وقبلھا

 بعدھا وصلى المغرب صلى منف النھار صالة بھا وختم الليل صالة بھا هللا فتح مقيم وال مسافر عن يحطھا لم المغرب صالة

 ".سنة أربعين - قال أو -  سنة عشرين ذنوب له هللا غفر ركعات أربع بعدھا صلى ومن الجنة في قصرا له هللا بنى ركعتين

 فوقع شاق وذلك تأخيرھا ويستحب نوم وقت في وتجيء ، تقصران ال صالتين بين ألنھا ؛ اآلخرة العشاء صالة:  الرابع

 .عليھا ظةالمحاف في التأكيد

 ، نيام والناس يدخل وقتھا وألن ؛ فيھما يسر نھار صالتي وبعدھا فيھما يجھر ليل صالتي قبلھا ألن ؛ الصبح إنھا:  الخامس

 وعبدهللا طالب أبي بن علي وسطى أنھا قال وممن. الليل لقصر الصيف زمن وفي البرد لشدة البرد زمن في شاق إليھا والقيام

 وھو ، عبدهللا بن جابر عن وروي ، تعليقا عباس وابن عمر ابن عن الترمذي وأخرجه ، بالغا موطأال  ، أخرجه ، عباس بن

 وجه من ذلك عنه وروي ، العصر أنھا علي عن والصحيح. القشيري عنه ذكر فيما الشافعي ميل وإليه وأصحابه مالك قول

َِّ  اَوقُوُمو{ :  تعالى بقوله الصبح أنھا قال من استدل وقد صحيح معروف  إال قنوت فيھا مكتوبة صالة وال ، فيھا يعني} َقاِنِتينَ  ِ

 ھذه:  قال فرغ فلما يديه ورفع الركوع قبل فيھا فقنت بالبصرة الغداة صالة عباس ابن بنا صلى:  رجاء أبو قال. الصبح

 بعد الصبح صالة في وسلم عليه هللا صلى النبي قنت:  أنس وقال. قانتين فيھا نقوم أن تعالى هللا أمرنا التي الوسطى الصالة

 .} َشْيءٌ  األَْمرِ  ِمنَ  لَكَ  لَْيسَ {:  تعالى قوله عند" عمران آل" في فيه للعلماء وما القنوت حكم وسيأتي" الركوع
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 عبدهللا عن مسلم وروى ومكي حبيب ابن ذكره عيدا وجعلت فيھا والخطبة لھا بالجمع خصت ألنھا ؛ الجمعة صالة:  السادس

 رجال على أحرق ثم بالناس يصلي رجال آمر أن ھممت لقد: " الجمعة عن يتخلفون لقوم قال وسلم عليه هللا صلى بيالن أن

 ".بيوتھم الجمعة عن يتخلفون

 يتعاقبون: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بقول واحتج ؛ األبھري بكر أبو الشيخ قاله. معا والعصر الصبح إنھا:  السابع

 هللا رسول عند جلوسا كنا:  قال عبدهللا بن جرير وروى. ھريرة أبو رواه ، الحديث..."  بالنھار ومالئكة الليلب مالئكة فيكم

 فإن رؤيته في تضامون ال القمر ھذا ترون كما ربكم سترون أنكم أما: " فقال البدر ليلة القمر إلى نظر إذ وسلم عليه هللا صلى

 ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { جرير قرأ ثم:  والفجر العصر يعني..."  غروبھا قبل وصالة الشمس طلوع قبل صالة على تغلبوا أال استطعتم

:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال رؤيبة بن عمارة وروى]. 39:  ق[} ُغُروِبَھا َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وعنه. والعصر الفجر يعني ،"  ھاغروب وقبل الشمس طلوع قبل صلى أحد النار يلج لن"

 .البرد وقتي في يفعالن ألنھما البردين وسميتا. وغيره مسلم صحيح في ثابت كله" الجنة دخل البردين صلى من: " قال

 حافظوا خلفكم من وبلغوا ااسمعو: " فيه مات الذي مرضه في عنه هللا رضي الدرداء أبو قال. والصبح العتمة إنھا:  الثامن

" وركبكم مرافقكم على حبوا ولو ألتيتموھما فيھما ما تعلمون ولو ، والصبح العشاء - جماعة في يعني - الصالتين ھاتين على

 ولو ألتوھما والصبح العتمة في ما يعلمون ولو: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األئمة وروى. وعثمان عمر قاله

 مالك ذكره ؛ ليلة نصف والعتمة ليلة قيام جماعة في الصبح لمصلي وجعل" المنافقين على الصالة أشد إنھما - وقال - احبو

 شھد من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه والترمذي داود أبو وخرجه ، مسلم ورفعه عثمان على موقوفا

 مالك رواه ما خالف وھذا" ليلة كقيام له كان جماعة في والفجر العشاء صلى ومن ليلة نصف قيام له كان جماعة في العشاء

 .ومسلم

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوا{ :  تعالى قوله ألن ؛ جبل بن معاذ قاله ؛ بجملتھا الخمس الصلوات أنھا:  التاسع  ، والنفل الفرض يعم}  الصَّ

 .بالذكر الفرض خص ثم

 في القدر ليلة خبأ كما الصلوات في تعالى هللا فخبأھا خيثم بن الربيع وقاله ، عمر ابن عن عناف قاله ؛ معينة غير إنھا:  العاشر

. الخفيات عالم لمناجاة الظلمات في بالليل ليقوموا الدعاء فيھا المستجاب الليل وساعات الجمعة يوم ساعة خبأ وكما ، رمضان

 ھذه نزلت:  قال عازب بن البراء عن الباب آخر في صحيحه في مسلم رواه ما معينة غير مبھمة أنھا صحة على يدل ومما

 والصالة الصلوات على حافظوا: " فنزلت هللا نسخھا ثم ، هللا شاء ما فقرأناھا" العصر وصالة الصلوات على حافظوا: " اآلية

 فلزم. أعلم وهللا ، لىتعا هللا نسخھا وكيف نزلت كيف أخبرتك قد:  البراء قال ؟ العصر صالة إذا ھي:  رجل فقال" الوسطى

  .الباب آخر في به أتى ألنه مسلم اختيار وھذا. أعلم وهللا ، التعيين فارتفع وأبھمت تعيينھا نسخ عينت أن بعد أنھا ھذا من
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ً  أَوْ  َفِرَجاالً  ِخْفُتمْ  َفإِنْ { 239:  اآلية َ  َفاْذُكُروا أَِمْنُتمْ  َفإَِذا ُرْكَبانا  }َتْعلَُمونَ  َتُكوُنوا لَمْ  َما َعلََّمُكمْ  َكَما هللاَّ

 :  مسائل تسع فيه

ً  أَوْ {. رجاال فصلوا أي} َفِرَجاالً {. الفزع ھو الذي الخوف من} ِخْفُتمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله - :  األولى . عليه معطوف} ُرْكَبانا

 وراجل رجل فھو ، هقدمي على ومشى المركوب عدم إذا رجال يرجل اإلنسان رجل:  قولھم من رجل أو راجل جمع والرجال

 -  وغيره الطبري حكاه - ؛ رجال حافيا هللا بيت إلى فالن مشى:  يقولون ؛ الحجاز أھل لغة وھي" الجيم بضم" -  ورجل

 وأرجلة" الجيم بفتح" ورجله ورجلة ورجالن ورجالى ورجالة ورجال ورجلي رجال على ويجمع ، ورجل ورجيل ورجالن

 .رجال على أيضا يجمع الجنس سما ھو الذي والرجل. وأراجيل وأراجل

 الغالبة الحالة على وھذا الجوارح وھدوء والسكينة الوقار وھو قنوت بحال الصالة في له بالقيام تعالى هللا أمر لما -:  الثانية

 في دهلعبي ورخص ، حال في العبد عن تسقط ال العبادة ھذه أن وبين ، أحيانا الطارئة الخوف حالة ذكر والطمأنينة األمن من

 وھذه ، العلماء قول ھذا ؛ توجه حيثما بالرأس وإشارة إيماء ، ونحوھا واإلبل الخيل على وركبانا األقدام على رجاال الصالة

 ، يحمله سيل أو يتبعه عدو من أو يطلبه سبع من أو المسايفة حال في نفسه على الخوف ضايقه قد الذي الفذ صالة ھي

 .اآلية ھذه تضمنته ما مبيح فھو روحه على منه يخاف أمر فكل وبالجملة

موت من توجه حيثما اإلنسان يكون أن العلماء إجماع ضمنھا في الرخصة ھذه -:  الثالثة  نظره بحسب ويتصرف ويتقلب السُّ

 .نفسه نجاة في

 معا فيتراءون ھمعلي العدو إطالل ھو:  الشافعي فقال ؛ وركبانا رجاال الصالة فيه تجوز الذي الخوف في واختلف - :  الرابعة

 وقاله. الطاعة به يعني فإنما القرآن في قنوت كل:  الضحاك وقال الرمي من السالح ينالھم حتى حصن غير في والمسلمون

.  طائعين  فقوموا األمة لھذه فقيل ، عاصين يقومون اليوم فھم دين كل أھل وإن. "وسلم عليه هللا صلى النبي عن سعيد أبو

 القنوت:  الربيع وقال. الجناح وخفض البصر وغض والخشوع الركوع طول والقنوت ، خاشعين قانتين معنى:  مجاھد وقال

ً  َساِجداً  اللَّْيلِ  آَناءَ  َقانِتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ { وقرأ عمر ابن وقاله ؛ القيام طول  الصالة أفضل. " السالم عليه وقال]. 9:  الزمر[} َوَقاِئما

 :  الشاعر قالو. وغيره مسلم خرجه"  القنوت طول

 اعتزل الناس من عمدن وعلى...  ربه يدعو  قانتا

 رعل على يدعو شھرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قنت: "  الحديث وفي. داعين} َقاِنِتينَ { عباس ابن عن وروي. تقدم وقد

 المنع في نزلت اآلية أن دليله ؛ ساكتين} نَ َقاِنِتي{:  السدي وقال. قيامه طول معناه:  قوم وقال ، دعا معناه:  قوم قال"  وذكوان

: قال مسعود بن عبدهللا عن وغيره مسلم رواه لما الصحيح ھو وھذا ؛ اإلسالم صدر في مباحا ذلك وكان الصالة في الكالم من

 يرد فلم ليهع سلمنا النجاشي عند من رجعنا فلما ، علينا فيرد الصالة في وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نسلم كنا

 كنا:  قال أرقم بن زيد وروى". شغال الصالة في إن: " فقال ؟ علينا فترد الصالة في عليك نسلم كنا ، هللا رسول يا:  فقلنا علينا

َِّ  قُوُموا{َ:  نزلت حتى الصالة في جنبه إلى وھو صاحبه الرجل يكلم الصالة في نتكلم  عن ونھينا بالسكوت فأمرنا} َقاِنِتينَ  ِ
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 أن جاز الشيء على الدوام اللغة في القنوت أصل كان حيث ومن. الشيء على الدوام اللغة في القنوت أصل إن:  وقيل.  لكالما

 ھؤالء كل ، والسكوت الخشوع أطال أو ، الصالة في والدعاء والقراءة القيام أطال من وكذلك ، قانتا الطاعة مديم يسمى

 .للقنوت فاعلون

 يكن ولم ، صالة في أنه يعلم المصلي كان إذا الصالة في عامدا الكالم أن طرا المسلمون أجمع:  عمر أبو قال -:  السادسة

 األمور من ذلك مثل أو نفس إلحياء تكلم من:  قال أنه األوزاعي عن روي ما إال ، الصالة يفسد أنه صالته إصالح في ذلك

َِّ  َوقُوُموا{ :  وجل عز هللا للقو ؛ النظر في ضعيف قول وھو. بذلك صالته تفسد لم الجسام  كنا: " أرقم بن زيد وقال} َقاِنِتينَ  ِ

َِّ  َوقُوُموا{ :  نزلت حتى الصالة في نتكلم  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  مسعود ابن وقال. الحديث." } َقانِِتينَ  ِ

 من يمنع أجله ومن الصالة قطع له يجب الذي الجسيم الحادث وليس". الصالة في تكلموا أال أمره من أحدث هللا إن: "يقول

 ھو ھذا. يبن ولم صالته استأنف ذلك بسبيل كان ما أو مال أو نفس إحياء في الفضل من يراه لما صالته قطع فمن ، االستئناف

 .تعالى هللا شاء إن المسألة في الصحيح

 ال:  قال مالكا أن غير ، يفسدھا ال ساھيا فيھا الكالم أن إلى اوأصحابھم والشافعي مالك فذھب ؛ فيھا ساھيا الكالم في واختلفوا

 عن القاسم ابن عن سحنون وروى. القاسم وابن ربيعة قول وھو ؛ وإصالحھا شأنھا في كان إذا فيھا الكالم تعمد الصالة يفسد

 في معه ھو ممن خلفه من رجل له فقال ، يفقه فلم به فسبحوا ساھيا وسلم ركعتين اإلمام بھم صلى قوما أن لو:  قال مالك

 من بقي ما اإلمام بھم يصلي:  قال ، نعم:  فقالوا ؟ ھذا يقول ما أحق:  فقال القوم إلى فالتفت ؛ صالتك فأتم تتم لم إنك:  الصالة

 عليه هللا صلى النبي فعل ما ذلك في ويفعلون عليھم شيء وال يتكلم لم ومن منھم تكلم من صالتھم بقية معه ويصلون صالتھم

 تقلد وإياه مالك مذھب من المشھور وھو ، مالك عن وروايته المدونة كتابه في القاسم ابن قول ھذا. اليدين ذي يوم وسلم

 على كلھم مالك أصحاب:  قال مسكين بن الحارث وذكر. الحسن بن محمد على رده كتاب في له واحتج إسحاق بن إسماعيل

 ھذا كان إنما:  ويقولون يأبونه وغيرھم ، مالك بقول فيھا يقول فإنه وحده القاسم ابن إال اليدين ذي مسألة في مالك قول خالف

 وأصحابه حنيفة أبي:  العراقيين قول ھو وھذا ؛ أعادھا فيھا تكلم فمن صالتھم الناس عرف فقد اآلن فأما ، اإلسالم صدر في

 قوله وھو ؛ ذلك لغير أو كان لصالة عمدا أو سھوا انك حال أي على يفسدھا الصالة في الكالم أن إلى ذھبوا فإنھم والثوري

 قصة في ھذا ھريرة أبى حديث أن حنيفة أبي أصحاب وزعم. وقتادة سليمان أبي بن وحماد والحسن وعطاء النخعي إبراھيم

 اليدين ذي حديث أرسل فإنه اإلسالم متأخر ھريرة أبو كان وإن:  قالوا ، أرقم بن وزيد مسعود ابن بحديث منسوخ اليدين ذي

: قال قرة أبو حدثنا قال زياد بن علي وذكر. اإلرسال كثير وكان:  قالوا" له صوم فال جنبا الفجر أدركه من"  حديث أرسل كما

 صلى هللا رسول تكلم إنما مالك لنا وقال:  قال. يبني وال لھا يعود أن الصالة في الرجل تكلم إذا يستحب:  يقول مالكا سمعت

 ابن عن سحنون روى وقد. اليوم ألحد ذلك يجوز وال قصرت الصالة أن ظنوا ألنھم ؛ يومئذ معه أصحابه وتكلم وسلم عليه هللا

 آخر إلى فالتفت ؛ ثالثا إال تصل لم إنك:  جبنه إلى رجل له فقال ، األربع من نفسه عند ففرغ وحده صلى رجل في القاسم

 فكانوا:  عمر أبو قال. إليه يلتفت أن وال يكلمه أن له ينبغي يكن ولم تهصال تفسد:  قال ، نعم:  قال ؟ ھذا يقول ما أحق: فقال

 يجيزونه ال ما معه ومن لإلمام. الصالة شأن في الكالم من فيجيزون والمنفرد الجماعة مع اإلمام بين المسألة ھذه في يفرقون

 قوله من اختالف على معه ومن اإلمام وفي لةالمسأ ھذه في المنفرد في القاسم ابن جواب يحملون ھؤالء غير وكان ؛ للمنفرد



129 

 

 يتم لم أنه يعلم وھو الكالم تعمد من:  وأصحابه الشافعي وقال. ذلك في مالك قول اختلف كما اليدين ذي حديث استعمال في

. يبني إنهف نفسه عند أكملھا قد ألنه الصالة في ليس أنه يظن وھو تكلم أو ساھيا تكلم فإن ، صالته أفسد فيھا وأنه الصالة

 ، صالته عليه تفسد لم إلصالحھا صالته في اإلنسان به تكلم ما:  قال أنه عنه األثرم فذكر المسألة ھذه في أحمد قول واختلف

 بطلت ساھيا أو عامدا تكلم فيمن مذھبه أن عنه الخرقي وذكر. المشھور مالك قول ھو وھذا ؛ فسدت ذلك لغير تكلم فإن

 من سلم من أن مالك أصحاب من سحنون واستثنى. صالته تبطل لم صالته لمصلحة تكلم إذا نهفإ خاصة اإلمام إال صالته،

 في مالك إليه ذھب ما والصحيح. الصالة بطلت ذلك غير في وقع وإن ، الصالة تبطل لم ھناك الكالم فوقع الرباعية في اثنتين

 الخصوصية من يتوھم لما ودفعا ، الشريعة وعموم  ، األحكام تعدي من الكلي األصل على له وحمال بالحديث تمسكا المشھور

:  لھم قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد أيضا والسھو الصالة في الكالم جرى فقد:  قائل قال فإن. عليھا دليل ال إذ

 فلم ذكرت كما كان ولئن ، بذلك أمرھم يكن لم الوقت ذلك في لعل:  فيقال ؟ يسبحوا لم فلم" للنساء والتصفيق للرجال التسبيح"

 ؟ الصالة أقصرت:  فقالوا الناس سرعان وخرج:  قال الحديث في ذلك جاء وقد ؛ قصرت الصالة أن توھموا ألنھم ؛ يسبحوا

 .أعلم وهللا. ذلك ألجل الكالم من بد يكن فلما

 صلى أنه مراده يكون أن تمليح" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى" ھريرة أبي قول:  المخالفين بعض قال وقد

 كنا وإياكم إنا: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال:  قال أنه سبرة بن النزال عن روي كما ؛ منھم ليس وھو بالمسلمين

 يقول نأ يجوز ال فإنه ؛ بعيد وھذا لقومه قال أنه به عنى وإنما" عبدهللا بنو ونحن عبدهللا بنو اليوم وأنتم مناف عبد بني ندعى

 رسول من وسمع القوم جملة من كان ھو النزال وحديث ، كذبا ذلك ويكون الصالة أھل من ليس كافر ذاك إذ وھو بنا صلى

 ، وأبطلوه وغيرھم علماؤنا قولھم عن أجاب فقد واإلرسال النسخ من الحنفية ادعته ما وأما. سمع ما وسلم عليه هللا صلى هللا

 ذلك في المدينة وقدم ، خيبر عام أسلم ھريرة أبا أن وذكر] التمھيد[ بـ المسمى كتابه في لبرعبدا بن عمر أبا الحافظ وخاصة

 كما بدر قبل تكن لم وأنھا ، وحضرھا اليدين ذي قصة وشھد ، أعوام أربعة وسلم عليه هللا صلى النبي وصحب ، العام

 تقصير وليس ، الثقات الحفاظ رواية من محفوظ يدينال ذي يوم ھريرة أبي وحضور:  قال. بدر في قتل اليدين ذا وأن زعموا،

 .وذكر وحفظه ذلك علم من على بحجة ذلك عن قصر من

 الفرض صالة في القيام أن على األمة وأجمعت ، األنباري بن بكر أبو ذكر فيما أقسامه أحد وھو ، القيام:  القنوت - :  الثامنة

 صلى فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما: " وسلم عليه هللا صلى وقال. ماإما أو كان منفردا ، عليه قادر صحيح كل على واجب

َِّ  َوقُوُموا{:  تعالى لقوله بيان وھو ، األئمة أخرجه ، الحديث" قياما فصلوا قائما  الصحيح المأموم في واختلفوا. } َقاِنِتينَ  ِ

 وسلم عليه هللا صلى لقوله ؛ جمھورھم بل العلم ھلأ من طائفة ذلك فأجازت ؛ القيام يستطيع ال مريض إمام خلف قاعدا يصلي

 وقد. تعالى هللا شاء إن آنفا نبينه ما على المسألة في الصحيح ھو وھذا" أجمعون جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا: "  اإلمام في

 هللا صلى هللا ولبرس تأسيا طاقته قدر على فرضه يؤدي كال ألن المريض اإلمام خلف القائم صالة العلماء من طائفة أجاز

 إلى يشر ولم ، خلفه قيام والناس بصالته يصلي قائما جنبه إلى بكر وأبو قاعدا فيه توفي الذي مرضه في صلى إذ وسلم عليه

 أن فعلم ؛ فرسه عن سقوطه بعد منه كان ذلك أن ومعلوم ؛ قيام وھم جالسا بھم صالته وأكمل ، بالجلوس إليھم وال بكر أبي

 وھي ، علي بن وداود الشافعي الحجة بھذه واحتج المذھب ھذا إلى ذھب وممن:  عمر أبو قال. لألول سخنا فعله من اآلخر
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. مالك عن غريبة الرواية وھذه ، بصالته الناس يعلم ممن جنبه إلى يقوم أن إلي وأحب:  قال. مالك عن مسلم بن الوليد رواية

 عليه هللا صلى هللا رسول صالھا صالة آخر ألنھا ؛ تعالى هللا شاء نإ الصحيح وھو وغيرھم المدينة أھل من جماعة بھذا وقال

 هللا صلى هللا رسول ألن ، وصالتھم صالته بطلت قاعدا أمھم فإن ، جالسا أحد القيام يؤم ال أنه مالك عن والمشھور. وسلم

:  قال. خلفه من صالة وفسدت إلماما صالة تمت عليال اإلمام كان فإن:  قال".  قاعدا بعدي أحد يؤمن ال: " قال وسلم عليه

 صلى من على فيجب وعليھا ، مالك عن مختصره في مصعب أبي رواية ھذه ؛ الصالة أعاد علة غير من قاعدا صلى ومن

 ھذا في الحسن بن محمد وقول ، خاصة الوقت في يعيدون أنھم ھذا في مالك عن روي وقد. وبعده الوقت في اإلعادة قاعدا

: قال الشعبي عن جابر عن الدارقطني أخرجه ، مصعب أبو ذكره الذي بالحديث ومذھبه لقوله واحتج. شھورالم مالك قول مثل

 الشعبي عن الجعفي جابر غير يروه لم:  الدارقطني قال". جالسا بعدي أحد يؤمن ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 يرويه بما فكيف مسندا يرويه بشيء يحتج ال الجعفي جابر:  عمر أبو قال. حجة به تقوم ال مرسل ، الحديث متروك وھو

 ممن خلفه من وصالة فصالته جلوسا ومرضى أصحاء بقوم جالسا المريض اإلمام صلى إذا:  الحسن بن محمد قال ؟ مرسال

 صالته : يوسف وأبو حنيفة أبو وقال. باطلة القيام حكمه ممن خلفه صلى من وصالة ، جائزة صحيحة القيام يستطيع ال

 اإلمام وأجزأت جميعا قولھم في تجزھم لم ويسجدون يركعون وھم بقوم يومئ وھو صلى لو:  وقالوا. جائزة وصالتھم

 .الشافعي قال كما ، فرضه على إمامھم وصلى فرضھم على صلوا ألنھم ؛ صالتھم تجزئھم:  يقول زفر وكان. صالته

 فقد ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالھا صالة آخر أنھا من وبعده قبله العلماء من وغيره عمر أبو ذكره ما أما:  قلت

 ما نذكر ونحن ، ذلك في الفقھاء اختالف وذكر عليھا وتكلم ، الباب ھذا في األحاديث طرق جمع ممن ذلك خالل لغيرھم رأيت

 اإلمام خلف قاعدا الصحيح مالمأمو صالة أن قال من قول وصحة. تعالى هللا شاء إن الصواب لك يتبين حتى ملخصا ذكره

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن عن له الصحيح المسند في البستي حبان بن محمد حاتم أبو فذكر ، جائزة المريض

 تعلمون ألستم: " قال ، هللا رسول أنك نشھد ، بلى:  قالوا" إليكم هللا رسول أني تعلمون ألستم: " فقال أصحابه من نفر في كان

. طاعتك هللا طاعة ومن هللا أطاع فقد أطاعك من أنه نشھد ، بلى:  قالوا ؟" طاعتي هللا طاعة ومن هللا أطاع فقد أطاعني من أنه

 بن عقبة طريقه في". قعودا فصلوا قعودا صلوا فإن أمراءكم تطيعوا أن طاعتي ومن تطيعوني أن هللا طاعة من فإن: " قال

 صلى إذا قعودا المأمومين صالة أن واضح بيان الخبر ھذا في:  حاتم أبو قال. معين بن يىيح قاله ؛ ثقة وھو الصھباء أبي

 ألن ؛ إجازته على أجمعوا الذي اإلجماع من ضرب عندي وھو ، عباده بھا هللا أمر التي وعال جل هللا طاعة من قاعدا إمامھم

 ، قھد بن وقيس حضير بن وأسيد ھريرة وأبو عبدهللا نب جابر:  به أفتوا أربعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من

 ال ، األربعة لھؤالء خالف والتبديل التحريف من وأعيذوا والتنزيل الوحي ھبوط شھدوا الذين الصحابة من أحد عن يرو ولم

 قال وبه. قعودا وايصل أن المأمومين على كان قاعدا صلى إذا اإلمام أن على أجمعوا الصحابة فكأن ؛ منقطع وال متصل بإسناد

 خيثمة وأبو الھاشمي داود بن سليمان أيوب وأبو إبراھيم بن وإسحاق حنبل بن وأحمد أنس بن ومالك واألوزاعي زيد بن جابر

 وھذه. خزيمة بن إسحاق بن ومحمد نصر بن محمد مثل الحديث أصحاب من تبعھم ومن إسماعيل بن ومحمد شيبة أبي وابن

 بن عمر بن وعبدهللا عبدهللا بن وجابر ھريرة وأبو وعائشة مالك بن أنس وسلم عليه هللا لىص المصطفى عن رواھا السنة

 صاحب مقسم بن المغيرة جالسا إمامه صلى إذا قاعدا المأموم صالة األمة ھذه في أبطل من وأول. الباھلي أمامة وأبو الخطاب

 به احتجوا شيء وأعلى. أصحابه من بعده من عليه وتبعه حنيفة أبو حماد عن أخذ ثم سليمان أبي بن حماد عنه وأخذ النخعي
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 ، مرسال لكان إسناده صح لو وھذا" جالسا بعدي أحد يؤمن ال: "  هللا رسول قال قال الشعبي عن الجعفي جابر رواه شيء فيه

 وال ، عطاء من ضلأف لقيت فيمن رأيت ما:  يقول حنيفة أبا إن ثم ، عندنا الحكم في سيان يرو لم وما الخبر من والمرسل

 حديث ألف وكذا كذا عنده أن وزعم ، بحديث فيه جاءني إال رأي من قط بشيء أتيته وما ، الجعفي جابر من أكذب لقيت فيمن

 أصحابه من انتحل من قول ضد ويكذبه الجعفي جابرا يجرح حنيفة أبو فھذا ؛ بھا ينطق لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن

 وبعضھا ، ومختصرة مجملة فيھا األخبار فجاءت مرضه في وسلم عليه هللا صلى النبي صالة وأما:  تمحا أبو قال. مذھبه

 عليه هللا صلى بالنبي يأتم بكر أبو فكان بكر أبي جنب إلى فجلس وسلم عليه هللا صلى النبي فجاء:  بعضھا ففي ؛ مبينة مفصلة

 وسلم عليه هللا صلى النبي فكان:  وفيه. مفسر وھذا بكر أبي ساري عن فجلس:  بعضھا وفي. بكر بأبي يأتمون والناس وسلم

 ، الموضع ھذا إلى الصالة ھذه حكت عائشة فإن الخبر ھذا إجمال وأما:  حاتم أبو قال. قائما بكر وأبو قاعدا بالناس يصلي

 عند به أمرھم كما الصالة ذهھ في أيضا بالقعود أمرھم وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عبدهللا بن جابر عند القصة وآخر

 عن الزبير أبي عن سعد بن الليث حدثني قال موھب بن يزيد أنبأنا قال قتيبة بن الحسن بن محمد أنبأنا ؛ فرسه عن سقوطه

 إلينا فالتفت:  قال ، تكبيره الناس يسمع بكر وأبو ، قاعد وھو وراءه فصلينا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اشتكى:  قال جابر

 ملوكھم على يقومون والروم فارس فعل تفعلوا أن كدتم: "  قال سلم فلما ، قعودا بصالته فصلينا فقعدنا إلينا فأشار قياما رآناف

 الخبر ھذا ففي:  حاتم أبو قال".  قعودا فصلوا قاعدا صلى وإن قياما فصلوا قائما صلى إن بأئمتكم ائتموا تفعلوا فال قعود وھم

 ويكبر بصالته يقتدى مأموما بكر أبو وتحول بكر أبي يسار عن قعد لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن واضح بيان المفسر

 أمرھم صالته من فرغ ولما ؛ قياما رآھم حين بالقعود حينئذ وسلم عليه هللا صلى أمرھم ، بصالته ليقتدوا التكبير الناس يسمع

 .قاعدا إمامھم صلى إذا بالقعود أيضا

 عليه هللا صلى سقوطه وكان ، األيمن شقه فجحش فرسه عن سقط حين وسلم عليه هللا صلى صالته عبدهللا بن جابر شھد وقد

 التاريخ ھذا غير في وسلم عليه هللا صلى علته في الصالة ھذه وشھد ، الھجرة من خمس سنة آخر الحجة ذي شھر في وسلم

 التي الصالة وتلك ، الناس به ليقتدي بالتكبير صوته بكر أبو رفع:  الصالة ھذه في يذكر تراه أال ؛ بلفظه خبر كل فأدى

 الناس ليسمع بالتكبير صوته يرفع أن إلى يحتج لم ، فرسه عن سقوطه عند بيته في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالھا

 عليه هللا صلى هللا رسول فيه صلى الذي األعظم المسجد في بالتكبير صوته رفعه كان وإنما ، عائشة حجرة صغر على تكبيره

 صلى إليھا خروجه كان الصالة وھذه ؛ لبعض ناسخا األخبار ھذه بعض نجعل أن يجز لم وصفنا ما صح فلما ؛ علته في وسلم

 فكان عمره آخر صالھا التي الصالة وأما. بالقعود وأمرھم قاعدا بھم وصلى إماما فيھا وكان ، رجلين بين وسلم عليه هللا

 بن أنس رواه. به متوشحا واحد ثوب في بكر أبي خلف قاعدا وصلى ، مأموما فيھا وكان ، وثوبة رةبري بين إليھا خروجه

 فصلى بكر أبي خلف قاعدا به متوشحا واحد ثوب في القوم مع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالھا صالة آخر:  قال مالك

 عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عبدهللا بن عبيدهللا رخب في وإن. واحدة صالة ال جماعة المسجد في صالتين السالم عليه

 وسلم عليه هللا صلى النبي إن ثم:  عائشة عن مسروق خبر وفي. عليا واآلخر العباس أحدھما يريد. رجلين بين خرج وسلم

 فھذا. الحديث ؛ قدميه بطون إلى وأنظر الحصى في تخطان نعليه إلى ألنظر إني ، وثوبة بريرة بين فخرج خفة نفسه من وجد

 بشار بن محمد حدثنا:  قال خزيمة بن إسحاق بن محمد أخبرنا:  حاتم أبو قال. واحدة صالة ال صالتين كانتا أنھما على يدلك

 صلى بكر أبا أن:  عائشة عن عبدهللا بن عبيدهللا عن عائشة أبي بن موسى عن شعبة حدثنا:  قال المحبر بن بدل حدثنا:  قال



132 

 

 ھذا متن في قدامة بن زائدة الحجاج بن شعبة خالف:  حاتم أبو قال. خلفه الصف في وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول بالناس

 زائدة وجعل ، قيام والقوم قاعدا صلى حيث مأموما وسلم عليه هللا صلى النبي شعبة فجعل عائشة أبي بن موسى عن الخبر

 الروايتين إحدى يجعل أن يجوز فكيف. حافظان متقنان وھما ، قيام موالقو قاعدا صلى حيث إماما وسلم عليه هللا صلى النبي

 صلى النبي أمر من تقدم لما ناسخا الخبرين أحد جعل فمن ، متقدم مطلق ألمر ناسخا واحد فعل في الظاھر في تضادتا اللتين

. منھما أخذ ما وترك رينالخب من ترك ما أخذ لخصمه سوغ صحته على له ثبت دليل غير من اآلخر وترك وسلم عليه هللا

 نكحھا صلى رافع أبي وخبر محرم وھو ميمونة نكح وسلم عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن خبر السنن من النوع ھذا ونظير

 أصحاب من جماعة فجعل ؛ عندنا تضاد بينھما يكون أن غير من الظاھر في واحد فعل في الخبران فتضاد حالالن وھما

:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن عفان بن عثمان خبر إلى وذھبوا ، متعارضين ميمونة نكاح في رويا ناللذي الخبرين الحديث

 عباس ابن خبر وتركوا ، ميمونة نكاح في رويتا اللتين الروايتين إحدى يوافق ھو إذ ، به فأخذوا" ينكح وال المحرم ينكح ال"

 عليه هللا صلى النبي صالة في الخبران تضاد:  يقول أن لزمه ھذا فعل فمن ؛ محرم وھو نكحھا وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 إمامھم صلى إذا قعودا المأمومين بصالة األمر فيه الذي الخبر إلى يجيء أن فيجب ، قبل ذكرناه ما حسب على علته في وسلم

 المنفرد الخبر ويترك علته في وسلم عليه هللا صلى النبي صالة في رويتا اللتين الروايتين إحدى يوافق ھو إذ ، به فيأخذ قاعدا

 وإذا: " قوله أن الكوفيين مذھب ينتحل كان ممن العراقيين بعض زعم:  حاتم أبو قال. ميمونة نكاح في ذلك فعل كما عنھما

 ربغي فيه الخبر ورد ما عموم عن الخبر فحرف أجمعون قعودا فتشھدوا قاعدا تشھد وإذا به أراد" قعودا فصلوا قاعدا صلى

 .تأويله على له ثبت دليل

 ومسيرھم منه قريب العدو بأن فيخبره خبره يصدق من يأتي أو ، والضرب الطعن من منھم فيه العدو يقرب أن من أكثر أو

 ثم الخوف صالة بالخبر صلوا فإن. الخوف صالة يصلي أن له يجوز فال المعنيين ھذين من واحد يكن لم فإن ؛ إليه جادين

 راجال يصلي أن للخائف منھا يجوز التي فالحال:  عمر أبو قال. حنيفة أبي قول وھو ؛ يعيدون:  وقيل ، يدوايع لم العدو ذھب

 صالة وھي. ھذه غير ھي فيھا اآلثار وردت التي والحال ، الخوف شدة حال ھي مستقبلھا غير أو القبلة مستقبل راكبا أو

 مالك وفرق. تعالى هللا شاء إن" النساء" سورة في بيانه يأتي وھذا ، يةاآل ھذه في حكمھا وليس الناس وانقسام باإلمام الخوف

 من استحب فإنه ، الھالك شأنه من األغلب ما أو سيل أو صائل جمل من ونحوه السبع خوف وبين المقاتل العدو خوف بين

 .سواء األمر أن على األمصار فقھاء وأكثر. األمن وقع إن الوقت في اإلعادة العدو خوف غير

 ھذا وسيأتي ، عليه دليل أقوى اآلية وظاھر ، عليه يرد عمر ابن وحديث ؛ الصالة يفسد القتال إن:  حنيفة أبو قال - :  الخامسة

 القتال أن على ذلك دل الشروط بعض ترك جواز في وتعالى تبارك رخص لما:  الشافعي قال. تعالى هللا شاء إن" النساء" في

 .أعلم وهللا ، يفسدھا ال الصالة في

 الحسن وقال العلماء من وجماعة والشافعي مالك عند المسافر صالة عن الخوف في الركعات عدد في نقصان ال -:  السادسة

 فرض:  قال عباس ابن عن مجاھد عن األخنس بن بكير عن مسلم روى ؛ إيماء ركعة يصلي:  وغيرھما وقتادة الحسن أبي بن

 ابن قال.  ركعة الخوف وفي ركعتين السفر وفي أربعا الحضر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على الصالة هللا

 خوفه في ركعتين صلى ومن ، فيه احتيط ما أولى والصالة ، به ينفرد فيما بحجة وليس األخنس بن بكير به انفرد:  عبدالبر
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 فإن ركعة وغيرھا المسايفة في وتالم خوف صاحب يصلي:  مزاحم بن الضحاك وقال. اليقين إلى االختالف من خرج وسفره

 .المنذر ابن ذكره عنه أجزأت واحدة تكبيرة على إال يقدر لم فإن:  راھويه بن إسحاق وقال. تكبيرتين فليكبر يقدر لم

َ  َفاْذُكُروا أَِمْنُتمْ  َفإَِذا{ :  تعالى وقوله " أمنتم: " مجاھد وقال .األركان إتمام من به أمرتم ما إلى ارجعوا أي} َعلََّمُكمْ  َكَما هللاَّ

 ھذه إلى ألجأكم الذي خوفكم زال" أمنتم: " فرقة وقالت. القول ھذا على الطبري ورد ؛ اإلقامة دار إلى السفر دار من خرجتم

 .الصالة

 ، وبنى ركب خاف ثم آمنا ركعة صلى إن:  مالك فقال ؛ أمن إذا الخائف بناء في الباب ھذا من العلماء واختلف -:  السابعة

 إذا:  حنيفة أبو وقال. المزني قال وبه ، الشافعي قولي أحد وھو ؛ وبنى نزل أمن ثم خائف وھو راكبا ركعة صلى إن وكذلك

 أبو وقال. الراكب يبني وال النازل يبني:  الشافعي وقال. بنى أمن ثم خائفا صلى فإن يبن ولم استقبل خاف ثم آمنا الصالة افتتح

 .كله ذاھ من شيء في يبنى ال:  يوسف

َ  َفاْذُكُروا{ :  تعالى قوله - :  الثامنة  ؛ اإلجزاء بھا وقع التي الصالة ھذه تعليمكم في النعمة ھذه على اشكروه معناه:  قيل} هللاَّ

 فعلت كما بي افعل:  تقول ؛ الشكر بمعنى" كما" قوله في فالكاف. تعلمونه تكونوا لم الذي وھو الصلوات من صالة تفتكم ولم

 ".علمكم" بـ مفعولة} لم ما{ قوله في" وما. "وشكرا كافأةم كذا بك

 الصالة تسقط لم فلھذا ؛ بالدعاء أولى الخوف وحالة ، الدعاء أصلھا الصالة:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال -:  التاسعة

 على بالمحافظة وتعالى سبحانه هللا فأمر ، نحوه أو مرض من بغيره تسقط أال فأحرى بالخوف الصالة تسقط لم فإذا ؛ بالخوف

 ، بحال المكلف عن تسقط ال ، أمن أو وخوف عجز أو وقدرة ، سفر أو وحضر ، مرض أو صحة من حال كل في الصلوات

 أن ھذا من والمقصود. تعالى هللا شاء إن" عمران آل" آخر في المريض حكم بيان وسيأتي. اختالل فرضيتھا إلى يتطرق وال

 سائر عن تميزت وبھذا ، فعلھا لزم بالعين باإلشارة إال فعلھا يتفق لم لو حتى بحال تسقط وال ، أمكن كيفما الصالة تفعل

 تارك إن ، عظمى مسألة وھي:  علماؤنا قال ولھذا:  العربي ابن قال. بالرخص فيھا ويترخص باألعذار تسقط كلھا ، العبادات

 وال ببدن عنھا النيابة تجوز ال اإلسالم دعائم إحدى:  فيھا لواوقا ، بحال يسقط ال الذي اإليمان أشبھت ألنھا ؛ يقتل الصالة

 .تعالى هللا شاء إن" براءة" في الصالة تارك في للعلماء ما وسيأتي. الشھادتان أصله ؛ تاركھا فيقتل مال،

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ { 240:  اآلية ً مَ  ألَْزَواِجِھمْ  َوِصيَّةً  أَْزَواجا  ُجَناحَ  َفال َخَرْجنَ  َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى َتاعا
ُ  َمْعُروفٍ  ِمنْ  أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  َما فِي َعلَْيُكمْ   }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوهللاَّ

 :  مسائل أربع فيه

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى قوله األولى  عنھا المتوفى أن اآلية ھذه تأويل في المفسرين من جماعة ذھب} أَْزَواجا

 على يكن لم خرجت فإن ؛ المنزل من تخرج لم ما ماله من عليھا وينفق ، حوال عنھا المتوفى بيت في تجلس كانت زوجھا

" النساء" سورة في لثمنوا بالربع النفقة ونسخت ، والعشر األشھر باألربعة الحول نسخ ثم ؛ عنھا النفقة قطع في جناح الورثة

 قلت:  قال الزبير ابن عن البخاري روى ، للعلماء خالف السكنى وفي. والربيع زيد وابن والضحاك وقتادة عباس ابن قاله
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ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {" : "البقرة" في التي اآلية ھذه لعثمان  اآلية نسختھا قد} جٍ إِْخَرا َغْيرَ { – قوله إلى -} أَْزَواجا

 ال محكمة اآلية ھذه إن:  مجاھد عن الطبري وقال. مكانه من منه شيئا أغير ال أخي ابن يا:  قال ؟ تدعھا أو تكتبھا فلم األخرى

 فإن ، ليلة وعشرين أشھر سبعة سكنى منه وصية لھن هللا جعل ثم ، وعشرا أشھر أربعة ثبتت قد كانت والعدة ، فيھا نسخ

. } َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال َخَرْجنَ  َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ {:  وجل عز هللا قول وھو ، خرجت شاءت وإن ، وصيتھا في سكنت ةالمرأ شاءت

 نظر ذلك وفي ، تعالى هللا رحمھما مجاھدا الطبري قوله ما إال عليه المتفق بالنسخ حكمه زال قد كله وھذا:  عطية ابن قال

:  غيره قال. وعشر أشھر أربعة عدتھا وأن منسوخ الحول أن على منعقد واإلجماع:  ياضع القاضي وقال. الطبري على

 .نسخ ثم سنة البيوت بلزوم الزوج وفاة بعد النساء على تجب تعالى هللا من أي" وصية" قوله معنى

 ابن عن شبل حدثنا قال روح حدثنا قال إسحاق حدثنا:  قال البخاري خرج ، ثابت صحيح مجاھد عن الطبري ذكره ما:  قلت

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ { مجاھد عن نجيح أبي  هللا فأنزل واجبة زوجھا أھل عند تعتد العدة ھذه كانت:  قال} أَْزَواجا

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {:  تعالى  أشھر سبعة السنة تمام لھا هللا جعل:  قال" } َمْعُروفٍ  ِمنْ { – قوله إلى -} أَْزَواجا

 َفال َخَرْجنَ  َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ {:  تعالى قوله وھو ، خرجت شاءت وإن وصيتھا في سكنت شاءت إن ، وصية ليلة وعشرين

 ترمي الجاھلية في إحداكن كانت وقد وعشر أشھر أربعة ھي إنما: " السالم عليه لقوله أظھر األول القول أن إال} َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ 

 ، الشرع ورود قبل أزواجھن عنھن المتوفى حالة عن وسلم عليه هللا صلى منه إخبار وھذا. الحديث" الحول رأس عند بالبعرة

 السنة في وضوحه مع -  ھذا ، والعشر األشھر باألربعة نسخ ثم حوال البيوت بمالزمة تعالى هللا أمرھن اإلسالم جاء فلما

 عز فقوله. اآلية سائر وكذلك:  قال ، عمر أبو قاله ؛ فيه خالف ال المسلمين علماء من إجماع - اآلحاد أخبارب المنقولة الثابتة

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ { :  وجل ً  ألَْزَواِجِھمْ  َوِصيَّةً  أَْزَواجا  جمھور عند كله منسوخ} إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى َمَتاعا

 يتابع لم مجاھد عن نجيح أبي ابن عن جاءت مھجورة شاذة رواية إال ، الحول في للزوجات بالسكنى الوصية نسخ ثم لعلماء،ا

 فيما بعدھم ومن والتابعين الصحابة من المسلمين علماء من أحد والعشر األشھر األربعة على زاد فيما بھا قال وال ، عليھا

 .التوفيق وبا ، الخالف وارتفع اإلجماع فانعقد ، الناس عليه ما ثلم مجاھد عن جريج ابن روى وقد. علمت

 ، االبتداء على بالرفع" وصية" بكر أبي رواية في وعاصم والكسائي كثير وابن نافع قرأ} َوِصيَّةً {:  تعالى قوله:  -  الثانية

 بعض قال:  الطبري قال ؛ صفة} زواجھمأل{ قوله ويكون ، وصية عليھم المعنى يكون أن ويحتمل. } ألَْزَواِجِھمْ { وخبره

 أبو وقرأ. مسعود بن عبدهللا قراءة في ھي وكذلك:  قال ، صفة} ألَْزَواِجِھمْ { قوله ويكون ، وصية عليھم كتبت المعنى: النحاة

 ادأر ولكنه ، يوصي ال الميت ثم. وصية فليوصوا أي ، الفعل على حمل وذلك ، بالنصب" وصية" عامر وابن وحمزة عمرو

 متعوھن أي} متاعا{. وصية هللا أوصى المعنى:  وقيل. صفة أيضا القراءة ھذه على} ألزواجھم{ و ، الوفاة من قربوا إذا

 ؛ الوصية ھو الذي بالمصدر أو الحال على نصبا يكون أن ويجوز ، عليه الكالم لداللة متاعا ذلك لھن هللا جعل أو: متاعا

ً  َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ {:  كقوله  .سنتھا نفقة ھھنا والمتاع] 15 - 14:  البلد[} َيِتيما

 عند المصدر على نصب} َغْيرَ { و إخراجھا المنزل ووارثي الميت ألولياء ليس معناه} إِْخَراجٍ  َغْيرَ {:  تعالى قوله:  -  الثالثة

 غير متعوھن أي الموصين من الحال على نصب:  وقيل المتاع صفة ألنه نصب:  وقيل. إخراجا ال قال كأنه ، األخفش

 .إخراج غير من أي ، الخافض بنزع:  وقيل. مخرجات
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 ال أي} أَْنفُِسِھنَّ  فِي َفَعْلنَ  َما فِي َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال{. الحول قبل باختيارھن معناه. اآلية" } َخَرْجنَ  َفإِنْ { :  تعالى قوله:  - الرابعة

 النفقة قطع في جناح ال أي:  وقيل. حوال زوجھا بيت في المقام عليھا يجب ال ألنه ؛ غيره أو حاكم أو ولِيٍّ  أحد على حرج

 قبل تتزوج أال عليھا ثم ، الورثة أيھا مراقبتكم عنھن انقطعت قد إذ ، األزواج إلى التشوف في عليھن جناح ال أو ، عنھن

 وهللا{. الشرع يوافق ما وھو" معروف من" قال ألنه. دةالع انقضاء بعد تزويجھن في جناح ال أو ، بالحول العدة انقضاء

 محكم أي} َحِكيمٌ { .الخروج تريد ال وھي المرأة فأخرج ، النازلة ھذه في الحد خالف لمن بالنسبة الوعيد تقتضي صفة} عزيز

 .عباده أمور من يريد لما

ً  بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  لِْلُمَطلََّقاتِ {َ 241:  اآليتان قِينَ  َعلَى َحّقا   ،} اْلُمتَّ

 }تعقلون لعلكم آياته لكم هللا يبين كذلك{ 242

 لألمة حتى:  الزھري قال. الزھري قال وكذلك ؛ مطلقة لكل والمتعة ، محكمة ھي:  ثور أبو فقال ؛ اآلية ھذه في الناس اختلف

 – مطلقه لكل:  مالك وقال. اآلية لھذه الشافعي قولي أحد وھو متعة مطلقة لكل:  جبير بن سعيد قال وكذلك. زوجھا يطلقھا

 ولو ، نصفه فحسبھا صداقا لھا سمى وقد البناء قبل المطلقة إال ، المتعة - ال أم صداقا لھا سمى ؛ ال أم بھا بنى واحدة أو اثنتين

 القاسم ابن قالو. القاسم ابن عنه حكاه ؛ حد المتعة لھذه وليس ، أكثر أو المثل صداق من أقل المتعة لھا كان لھا سمى يكن لم

 فرض قد التي األخرى اآلية في استثنى ثم ، اآلية بھذه مطلقة لكل المتعة تعالى هللا جعل:  قال ، المدونة من الستور إرخاء في

 لفظ إلى النسخ لفظ من القاسم ابن ففر:  عطية ابن قال. نسختھا أنھا زيد ابن وزعم ، المتعة من فأخرجھا بھا يدخل ولم لھا

:  قوله أن القاسم ابن التزم وإذا ، أسلم بن زيد قال كما محض نسخ ھو بل ، الموضع ھذا في يتجه ال واالستثناء االستثناء

 قد اللواتي الثيبات في اآلية ھذه:  وغيره رباح أبي بن عطاء وقال. بد وال بالنسخ القول لزمه مطلقة كل يعم" وللمطلقات"

 تدخل لم المسيس قبل لھا فرض قد التي بأن قول فھذا ؛ بھن يدخل لم للواتي متعةال ذكر اآلية ھذه غير في تقدم إذ ، جومعن

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ { :  تعالى قوله أن على يجيء فھذا. العموم في قط  لھذا مخصصة] 237:  البقرة[} َتَمسُّ

 متعة ال إنه:  اآلخر القول في الشافعي وقال. تخصيص ال نسخ ذلكف يتناولھا العموم ھذا إن:  قيل ومتى ، النساء من الصنف

 وقول. المتعة إلى حقھا في تحتج لم المھر من شيئا استحقت من ألن ؛ فرض وال مسيس ثم وليس الدخول قبل طلقت للتي إال

ْعُكنَّ  َفَتَعالَْينَ {:  وسلم عليه هللا صلى النبي زوجات في وجل عز هللا  النبي من تطوع أنه على محمول] 28:  األحزاب[} أَُمتِّ

ةٍ  ِمنْ  َعلَْيِھنَّ  لَُكمْ  َفَما{ :  وقوله. له وجوب ال ، وسلم عليه هللا صلى وَنَھا ِعدَّ  غير على محمول] 49:  األحزاب[} َفَمتُِّعوُھنَّ  َتْعَتدُّ

 غير من المھر نصف أخذت ألنھا ؛ ھال متعة ال المسيس قبل طلقت إذا المھر لھا والمفروض:  الشافعي قال ؛ أيضا المفروضة

 وأوجب. بالعقد االبتذال بسبب والمتعة الوطء مقابلة في يقع المھر ألن ؛ المتعة فلھا طلقت إذا بھا والمدخول ، وطء جريان

 ةمتع ال متاعا تأخذ فكيف ، تعطي وھي متعة للمفتدية يكون كيف:  مالك أصحاب وقال. والمبارئة للمختلعة المتعة الشافعي

 لھا سمى ، ال أم بھا دخل ، الفراق تختار معتقة أو مالعنة أو مصالحة أو مبارئة أو مفتدية أو مختلعة من الفراق لمختارة

 .مبينا ھذا مضى وقد ، ال أم صداقا
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ُ  ُھمُ لَ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوفٌ  َوُھمْ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { 243:  اآلية َ  إِنَّ  أَْحَياُھمْ  ُثمَّ  ُموُتوا هللاَّ  َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ
 }َيْشُكُرونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى

 :  مسائل ست فيه

 الرؤية ھذه جتحتا وال. الذين أمر إلى تنبه سيبويه عند والمعنى. تعلم ألم بمعنى القلب رؤية ھذه} َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله:  األولى

 ألم األصل ألن حركة إلقاء غير من حذفا الھمزة وحذفت ، الراء بجزم" تر ألم" السلمي عبدالرحمن أبو وقرأ. مفعولين إلى

 فنزلوا ھاربين منھا فخرجوا" داوردان" لھا يقال بقرية وكانوا ، الوباء فيھم وقع إسرائيل بني من قوم أنھم ھؤالء وقصة. ترء

 ، موت بھا ليس أرضا نأتي:  وقالوا الطاعون من فرارا خرجوا آالف أربعة كانوا:  عباس ابن قال. تعالى هللا فأماتھم واديا

:  الحسن قال. أعلم وهللا ، سبعة:  وقيل. أيام ثمانية ماتوا إنھم:  وقيل. فأحياھم تعالى هللا فدعا نبي بھم فمر ؛ تعالى هللا فأماتھم

 كان:  قيل ، أنبيائھم من لنبي معجزة بھم ذلك فعل إنما:  وقيل. آجالھم بقية إلى بعثھم ثم ، ملھ عقوبة آجالھم قبل هللا أماتھم

 النبي حزقيل لسان على به هللا أمرھم ولما الجھاد من فروا إنھم:  وقيل. الحمى من فروا أنھم النقاش وحكى. شمعون اسمه

 الموت من ينجيھم ال أنه ليعرفھم هللا فأماتھم ، ذلك من فرارا ارھمدي من فخرجوا الجھاد في بالقتل الموت فخافوا ، السالم عليه

 وھذا:  عطية ابن قال. الضحاك قاله ؛] 190:  البقرة[} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوَقاِتلُوا{:  تعالى بقوله بالجھاد وأمرھم أحياھم ثم ، شيء

 التنبيه عبارة في إخبارا وسلم عليه هللا صلى محمدا نبيه برأخ تعالى هللا أن اآلية من الالزم وإنما ، األسانيد لين كله القصص

 من خلف من وكل ھم ليروا ؛ أحياھم ثم تعالى هللا فأماتھم الموت من فرارا ديارھم من خرجوا البشر من قوم عن والتوقيف

 مقدمة اآلية ھذه هللا وجعل. مغتر الغترار وال خائف لخوف معنى فال ؛ غيره بيد ال تعالى هللا بيد ھي إنما اإلماتة أن بعدھم

 .اآلية رصف ظاھر وھو الطبري قول ھذا ؛ بالجھاد وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من المؤمنين أمرة يدي بين

: عباس ابن. ألفا ثمانين كانوا:  وقيل. ألف ستمائة كانوا:  بعضھم قال. ألف جمع ھي:  الجمھور قال} أُلُوفٌ  َوُھمْ {:  تعالى قوله

 عباس ابن وعن. رباح أبي بن عطاء قاله ؛ ألفا سبعين:  وقيل. ألفا وثالثين سبعة:  السدي. ألفا ثالثين:  مالك أبو. لفاأ أربعين

 ثالثة:  وقيل ، آالف أربعة أيضا وعنه ، آالف ثمانية أيضا وعنه. جريج ابن عنه رواه ؛ آالف وثمانية ، ألفا أربعين أيضا

 دونھا فما عشرة في يقال وال ، الكثرة جمع وھو} أُلُوفٌ  َوُھمْ {:  تعالى لقوله آالف رةعش على زادوا أنھم والصحيح. آالف

 مؤتلفين، كانوا إنما بينھم فتنة وال قومھم فرقة تخرجھم لم أي ، مؤتلفون وھم معناھا إنما:  ألوف لفظة في زيد ابن وقال. ألوف

 جمع ھذا على فألوف. بزعمھم منجاھم في هللا فأماتھم ، بزعمھم الحياة وابتغاء الموت من فرارا فخرجت الفرقة ھذه فخالفت

 وميتة ، حياة بعدھا العقوبة وميتة ؛ أحياھم ثم لھم عقوبة مدة تعالى هللا أماتھم:  العربي ابن قال. وجلوس جالس مثل ؛ الف

 على الموت سحنة ولكن موتى كانوا أنھم يعرفون قومھم إلى رجعوا أحيوا لما إنھم:  مجاھد قال. بعدھا حياة ال األجل

 وبقيت:  عباس ابن عن جريج ابن. لھم كتبت التي آلجالھم ماتوا حتى دسما كفنا عاد إال ثوبا منھم أحد يلبس وال وجوھھم،

 فتلك ؛ أنتنوا أن بعد أحيوا إنھم:  ويقال. العراق بواسط كانوا أنھم وروي. اليوم إلى إسرائيل بني من السبط ذلك على الرائحة

 .اليوم إلى نسلھم في موجودة رائحةال
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:  يقال أن يبعد وال ، تكوين أمر" موتوا"و. له مفعول ألنه نصب فھو ؛ الموت لحذر أي} اْلَمْوتِ  َحَذرَ {:  تعالى قوله:  -  الثانية

 وهللا ،" موتوا" ينالملك بواسطة هللا لھم قال فالمعنى ؛ فماتوا موتوا:  بھم صاحا ملكين أن حكي وقد. موتوا:  لھم وقيل نودوا

 .أعلم

 خرجوا:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد رواه ؛ الوباء من فرارا خرجوا أنھم وأشھرھا وأبينھا األقوال ھذه أصح:  - الثالثة

:  يةاآل ھذه في دينار بن عمرو وقال. هللا فأحياھم يعبدوه حتى يحييھم أن األنبياء من نبي هللا فدعا ، فماتوا الطاعون من فرارا

 ؛ أقاموا الذين ومات خرجوا الذين فنجا:  قال ، بقي ممن أكثر خرج ومن ، أناس وبقي أناس فخرج قريتھم في الطاعون وقع

 وقال. ذريتھم توالدت وقد بالدھم إلى فرجعوا أحياھم ثم ، ودوابھم هللا فأماتھم قليال إال بأجمعھم خرجوا الثانية كانت فلما

 .ألفا أربعون وھم ، واحدة ساعة في ودوابھم هللا فأماتھم لطاعونا من حذارا خرجوا:  الحسن

 سمع أنه وقاص أبي بن سعد بن عامر حديث من للبخاري واللفظ األئمة فروى. اآلية ھذه في األحكام تترتب ھذا وعلى:  قلت

 بقي ثم األمم بعض به بعذ عذاب أو رجز" فقال الوجع ذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن سعدا يحدث زيد بن أسامة

" منه فرارا يخرج فال بھا وقع بأرض كان ومن عليه يقدمن فال بأرض به سمع فمن األخرى ويأتي المرة فيذھب بقية منه

 أن زيد بن أسامة عن سعد بن عامر عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد أنبأنا قتيبة حدثنا فقال الترمذي عيسى أبو وأخرجه

 وأنتم بأرض وقع فإذا إسرائيل بني من طائفة على أرسل عذاب أو رجز بقية: "  فقال الطاعون ذكر وسلم يهعل هللا صلى النبي

 عمل األحاديث ھذه وبمقتضى. صحيح حسن حديث:  قال" عليھا تھبطوا فال بھا ولستم بأرض وقع وإذا منھا تخرجوا فال بھا

 في مشھور ھو ما على ، بالحديث عوف بن عبدالرحمن خبرھمأ حين سرغ من رجعوا لما عليھم هللا رضوان والصحابة عمر

 من الفرار:  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن روي ؛ السقيمة واألرض الوباء من الفرار قوم كره وقد. وغيره الموطأ

 في:  الطبري لوقا. رجع أنه:  وفيھا ، معروفة عبيدة أبي مع الشام إلى خروجه في عمر وقصة. الزحف من كالفرار الوباء

 الصبر عليه وأن ، ھجومھا قبل المخوفة األشياء وتجنب ، نزولھا قبل المكاره توقي المرء على أن على داللة سعد حديث

 فيھا ھو من ونھى ، فيھا وقع إذا دخولھا عن الوباء أرض في يكن لم من نھى السالم عليه أنه وذلك ؛ نزولھا بعد الجزع وترك

 سبيل ذلك في سبيله ، غوائلھا األمور من متق كل حكم يكون أن الواجب فكذلك ؛ منه فرارا فيھا قوعهو بعد منھا الخروج عن

 ".فاصبروا لقيتموھم فإذا العافية هللا وسلوا العدو لقاء تتمنوا ال: " السالم عليه قوله نظير المعنى وھذا. الطاعون

 هللا رضي الكرام البررة أصحابه عمل وعليه ، السالم ليهع الرسول قول مقتضى وھو ، الباب في الصحيح ھو وھذا:  قلت

 نفر ، نعم عبيدة أبا يا قالھا غيرك لو:  عمر فقال هللا قدر من أفرارا:  له قال لما عليه محتجا عبيدة ألبي عمر قال وقد ، عنھم

 المخاوف من بالتحرز تعالى هللا أمرنا نولك ، وعليه له هللا قدره عما لإلنسان محيص ال أي:  المعنى. هللا قدر إلى هللا قدر من

 عدوتان له واديا فھبطت إبل لك كانت لو أرأيت:  له قال ثم. المكروھات من التوقي في الوسع وباستفراغ ، والمھلكات

. وجل عز هللا بقدر رعيتھا الجدبة رعيت وإن ، هللا بقدر رعيتھا الخصبة رعيت إن أليس ، جدبة واألخرى خصبة إحداھما

 بلدة قصدوا إذا الطريق قطاع أو الكفار أن خالفا نعلم وال:  الطبري الكيا قال. المدينة إلى ذلك موضعه من عمر عفرج

 إنما:  قيل وقد. تنقص وال تزيد ال المقدرة اآلجال كانت وإن ، أيديھم بين من يتنحوا أن فلھم بالقاصدين ألھلھا طاقة ال ضعيفة

 ذلك سبب في الموضوع ذلك أھل الشتراك ، منه بحظ أخذ قد لعله فيه الوباء الذي لموضعبا الكائن ألن منه الفرار عن نھي
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 الضرر ويكثر اآلالم فتتضاعف ، السفر مشقات الوباء مبادئ من أصابه ما إلى يضيف بل ، لفراره فائدة فال ، العام المرض

 ويكفي. المدائني ابن حكاه ؛ فسلم الوباء من أحد فر ما:  يقال ولذلك ، ومضيق فجوة كل في ويطرحون طريق بكل فيھلكون

ُ  لَُھمُ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوفٌ  َوُھمْ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله موعظة ذلك في  فر إن ولعله} ُموُتوا هللاَّ

 تخلية من فيه ولما ، ذكرناه لما ممنوع منه فالفرار الجملةوب. اعتقاده فيسوء عنه خروجي أجل من نجوت إنما:  يقول ونجا

 الذين المياسير من البالد بخلو ويتأذون ، ذلك لھم يتأتى وال ، منھا الخروج عليھم يصعب مستضعفين من تخلو وال:  البالد

 مواضع من والتحرز والحذر زمبالح أخذا أحد عليه يقدم فال بأرض الوباء كان وإذا. للمستضعفين ومعونة للبالد أركانا كانوا

 صيانة فإن ، تعالى هللا حكم في يجوز ال وذلك ، الھالك عليه الدخول وفي ؛ اإلنسان لنفس المشوشة لألوھام ودفعا ، الضرر

 فھذه. مكروه بي نزل لما المكان ھذا في دخولي لوال:  يقول بأن االعتقاد سوء من عليه يخاف وقد ، واجبة المكروه عن النفس

 والفار المقيم على فتنة الطاعون:  مسعود ابن قال وقد. أعلم وهللا ، منھا الخروج أو الطاعون بھا أرض دخول عن النھي ئدةفا

 النظر كراھة عن سئل حين مالك أشار ھذا نحو وإلى ؛ فمت أقمت:  فيقول المقيم وأما ، نجوت فبفراري:  فيقول الفار فأما ؛

 في يقع شيء يخيفه أو يفزعه أن خيفة إال ذلك عن النھي من جاء ما أرى وما ، بكراھة هفي سمعت ما:  فقال المجذوم إلى

 تخرجوا فال بھا وأنتم وقع وإذا عليه تقدموا فال أرض في به سمعتم إذا: "  الوباء في وسلم عليه هللا صلى النبي قال ؛ نفسه

 .أقام أو خرج بأسا أرى ما:  فقال ؟ منھا الخروج يكره فھل ، وأمراض الموت فيھا يقع البلدة عن أيضا وسئل".  منه فرارا

 من الخروج يجوز أنه على دليل". منه فرارا تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض الوباء وقع إذا: " السالم عليه قوله في:  -  الرابعة

 ال دخولھا أن أيقن إذا لداخلا حكم وكذلك ، ليخطئه يكن لم أصابه ما أن اعتقد إذا ، منه الفرار سبيل غير على الطاعون بلدة

 .أعلم وهللا ، ذكرناه الذي الحد ھذا على منه والخروج إليه الدخول له فباح ؛ له قدره هللا يكن لم قدرا إليه يجلب

 وضع أصله عن به عدل لما أنه غير ، الطعن من فاعول وزنه الطاعون. وبيانه الطاعون على الصبر فضل في:  - الخامسة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة حديث من ويروى. الجوھري قاله ؛ بالوباء العام الموت على داال

 المراق في تخرج البعير كغدة غدة: " قال ؟ الطاعون فما عرفناه قد الطعن:  قالت" والطاعون بالطعن أمتي فناء: " قال

 يرسله وقد ، وكفرتھم عبيده من العصاة من يشاء من على وعقوبة نقمة هللا يرسله قد الوباء وھذا:  العلماء قال". واآلباط

 وأھله معاذا أعط اللھم ، نبيكم ودعوة لكم ورحمة شھادة إنه:  عمواس طاعون في معاذ قال كما ؛ للصالحين ورحمة شھادة

 ؟ نبيكم دعوة ما أعرف لمو والرحمة الشھادة عرفت قد:  قالبة أبو قال. عنه هللا رضي كفه في فطعن. رحمتك من نصيبھم

. بھذا فدعا فمنعھا بينھم أمته بأس يجعل أال دعا حين والطاعون بالطعن أمته فناء يجعل أن السالم عليه دعا:  فقيل عنھا فسألت

 فيه والصابر الزحف من كالفار الطاعون من الفار: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وغيره جابر حديث من ويروى

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت أنھا أخبرته أنھا عائشة عن يعمر بن يحيى عن البخاري وفي" . الزحف في بركالصا

 فليس للمؤمنين رحمة هللا فجعله يشاء من على هللا يبعثه عذابا كان أنه: " وسلم عليه هللا صلى هللا نبي فأخبرھا الطاعون عن

 تفسير وھذا".  الشھيد أجر مثل له كان إال له هللا كتب ما إال يصيبه لن أنه يعلم راصاب بلده في فيمكث الطاعون يقع عبد من

 لن أنه العالم هللا على أجره المحتسب عليه الصابر أي". شھيد والمطعون شھادة الطاعون: "  والسالم الصالة عليه لقوله
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 وكرھه الطاعون من جزع من وأما. شھيد فھو مات من أن لعلمه فيه يموت أن معاذ تمنى ولذلك ؛ عليه هللا كتب ما إال يصيبه

 .أعلم وهللا ، الحديث معنى في بداخل فليس منه وفر

 بن زيد بن علي أن المدائني ابن ذكره ما إال الطاعون من فر العلم حملة من أحدا أن يبلغني لم:  عمر أبو قال:  - السادسة

 فمات الطاعون من فر:  به صاحوا جمع إذا فكان ؛ ويرجع معةج كل يجمع فكان السيالة إلى الطاعون من ھرب جدعان

 :  ذلك في الفقيمي علي بن إبراھيم فقال الرباطية إلى محمد بن ورباط عبيد بن عمرو وھرب:  قال. بالسيالة

 ... مكذب كل الموت استفز ولما

 عمرو وال رباط يصبر ولم صبرت

 فسمع ؛ سفوان نحو بأھله ومضى له حمارا فركب الطاعون من ينالبصري بعض ھرب:  قال األصمعي عن حاتم أبو وذكر

 خلفه يحدو حاديا

 طيار منعة ذي على وال...  حمار على هللا يسبق لن

 الساري أمام هللا يصبح قد...  مقدار على الحتف يأتي أو

 يقال الصعيد قرى من قرية فنزل منه ھاربا فخرج مروان بن عبدالعزيز والية في بمصر الطاعون وقع:  قال المدائني وذكر

: فقال. مدرك بن طالب:  له فقال ؟ اسمك ما:  عبدالعزيز له فقال. مروان بن لعبدالملك رسول نزلھا حين عليه فقدم]. سكر[ لھا

 .القرية تلك في فمات الفسطاط إلى راجعا أراني ما أوه

ِ  َسبِيلِ  فِي َوَقاتِلُوا{ 244:  اآلية َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ  }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 ھي هللا كلمة تكون أن به ينوى الذي وھو. الجمھور قول في هللا سبيل في بالقتال وسلم عليه هللا صلى محمد ألمة خطاب ھذا

 كثيرة، هللا سبل:  مالك قال]. 108:  يوسف[} َسِبيلِي َھِذهِ  قُلْ {:  تعالى هللا قال ؛ سبيل كل في عامة فھي كثيرة هللا وسبل. العليا

 بني من أحيوا للذين الخطاب:  وقيل. ھذا في خالف ال ، اإلسالم دين وأعظمھا ، لھا أو فيھا أو عليھا يقاتل إال سبيل من وما

 متروك الكالم وفي ، المتقدم األمر على عاطفة} َوَقاِتلُوا{ قوله في ھذا على والواو. والضحاك عباس ابن عن وروي ؛ إسرائيل

 قال. الكالم في إضمار إلى حاجة وال ، تقدم ما جملة على كالم جملة عاطفة األول القول وعلى. قاتلوا ملھ وقال:  تقديره

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{. ھؤالء ھرب كما تھربوا أال للمؤمنين تعالى هللا من أمر" وقاتلوا: " النحاس  إن قولكم يسمع أي} َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 .أعلم وهللا. أحيوا للذين بالقتال األمر إن:  قال من لقول وجه ال:  الطبري وقال ، به مرادكم ويعلم ھؤالء قال ما مثل قلتم
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َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { 245:  اآلية ً  هللاَّ ً  َقْرضا ً  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسنا ُ  َكثِيَرةً  أَْضَعافا  }ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َوَيْبُسطُ  َيْقبِضُ  َوهللاَّ

 :  مسألة عشرة دىإح فيه

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  تعالى قوله ً  هللاَّ ً  َقْرضا  الشريعة من شيء ليس إذ -  الحق على والقتال بالجھاد تعالى هللا أمر لما} َحَسنا

 المقاتل الخبر ھذا في فدخل. ذلك في اإلنفاق على حرض -  مالك قال كما اإلسالم دين وأعظمھا ، وعنه عليه القتال ويجوز إال

" ذا"و ، باالبتداء رفع" من" و. العسرة جيش في عنه هللا رضي عثمان فعل كما الثواب رجاء به يقرض فإنه ، هللا سبيل في

 أخبرنا. ربه ثواب ابتغاء بماله التصدق إلى الدحداح أبو بادر اآلية ھذه نزلت ولما. بدل شئت وإن ، لذا نعت" الذي"و ، خبره

 -  هللا أعادھا - بقرطبة ومذھبا نسبا األشعري منيع بن أحمد بن عامر بن يحيى عامر أبو القاضي المحدث اإلمام الفقيه الشيخ

 بن عبدالعزيز بكر أبي على قرأت:  قال إجازة أبي أخبرنا:  قال عليه مني قراءة وستمائة وعشرين ثمانية عام اآلخر ربيع في

 الحسن أبو حدثنا:  قال مھران بن علي الحسن أبو حدثنا:  قال ؛ عليه اسماع سعدون بن عبدهللا أبي عن األزدي مدين بن خلف

:  قال زكريا بن يحيى زكريا أبو عمي أنبأنا:  قال ، وثالثمائة وستين ست سنة النيسابوري حيوة بن زكريا بن عبدهللا بن محمد

 مسعود بن عبدهللا عن الحارث بن دهللاعب عن األعرج حميد عن خليفة بن خلف حدثنا:  قال صالح بن معاوية بن محمد حدثنا

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ {:  نزلت لما:  قال ً  هللاَّ ً  َقْرضا  ؟ القرض منا يريد تعالى هللا إن أو هللا رسول يا:  الدحداح أبو قال} َحَسنا

 حتى يمشي جاء ثم . نخلة ستمائة يهف حائطا هللا أقرضت فإني:  قال ؛ فناوله قال ؛ يدك أرني:  قال" الدحداح أبا يا نعم: " قال

 حائطا وجل عز ربي أقرضت قد ، اخرجي:  قال ؛ لبيك:  قالت ؛ الدحداح أم يا:  فناداھا ؛ وعياله فيه الدحداح وأم الحائط أتى

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ {:  نزل لما:  أسلم بن زيد وقال. نخلة ستمائة فيه ً  هللاَّ ً  َقْرضا  يا وأمي أبي فداك:  لدحداحا أبو قال} َحَسنا

 ربي أقرضت إن فإني:  قال".  به الجنة يدخلكم أن يريد نعم: "  قال ؟ القرض عن غني وھو يستقرضنا هللا إن هللا رسول

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسوله فناوله ؛ يدك فناولني:  قال" نعم: " قال ؟ الجنة معي الدحداحة ولصبيتي به لي يضمن قرضا

 قال. تعالى  قرضا جعلتھما قد ، غيرھما أملك ال وهللا ، بالعالية واألخرى بالسافلة إحداھما حديقتين لي إن:  قالف:  يده

 قد أني هللا رسول يا فأشھدك:  قال" ولعيالك لك معيشة دعھا واألخرى  إحداھما اجعل: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 أم جاء حتى الدحداح أبو فانطلق".  الجنة به هللا يجزيك إذا: "  قال. نخلة ستمائة فيه حائط وھو ، تعالى  خيرھما جعلت

 :  يقول فأنشأ النخل تحت تدور الحديقة في صبيانھا مع وھي الدحداح

 والسداد الخير سبيل إلى...  الرشاد سبل ربي ھداك

 التناد إلى قرضا مضى فقد...  بالوداد الحائط من بيني

 ارتداد وال من ال بالطوع...  اعتمادي على هللا أقرضته

 واألوالد بالنفس فارتحلي...  المعاد في الضعف رجاء إال

 المعاد إلى المرء قدمه...  زاد فخير شك ال والبر

 :  تقول وأنشأت الدحداح أم أجابته ثم ، اشتريت فيما لك هللا بارك بيعك ربح:  الدحداح أم قالت
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 ونصح لديه ما أدى لكمث...  وفرح بخير هللا بشرك

 البلح والزھو السوداء بالعجوة...  ومنح عيالي هللا متع قد

 ... كدح قد ما وله يسعى والعبد

 اجترح ما وعليه الليالي طول

 النبي فقال ؛ اآلخر الحائط إلى أفضت حتى أكمامھم في ما وتنفض أفواھھم في ما تخرج صبيانھا على الدحداح أم أقبلت ثم

 ".الدحداح ألبي فياح ودار رداح عذق من كم: "  وسلم عليه هللا صلى

 فتفرقوا ، أقساما اآلية ھذه سمعوا حين وقدره وقضائه ومشيئته وقدرته وحكمته الخالق بحكم الخلق انقسم: " العربي ابن قال

ذلى األولى الفرقة:  ثالثة فرقا  ، لب ذي على تخفى ال ھالةج فھذه ، أغنياء ونحن إلينا فقير محتاج محمد رب إن:  قالوا الرَّ

ُ  َسِمعَ  لََقدْ {:  بقوله عليھم هللا فرد َ  إِنَّ  َقالُوا الَِّذينَ  َقْولَ  هللاَّ  سمعت لما الثانية الفرقة]. 181:  عمران آل[} أَْغِنَياءُ  َوَنْحنُ  َفقِيرٌ  هللاَّ

 عن تكاسال أحدا أعانت وال أسيرا فكت وال هللا سبيل في أنفقت فما المال في الرغبة وقدمت والبخل الشح آثرت القول ھذا

 الدحداح كأبي بماله بسرعة منھم المجيب وآثر امتثاله إلى بادرت سمعت لما الثالثة الفرقة. الدار ھذه إلى وركونا الطاعة

 .أعلم وهللا. وغيره عنه هللا رضي

ً {:  تعالى قوله ً  َقْرضا  الشاعر قال يتجازاه ما أعطاه أي فالنا فالن وأقرض الجزاء عليه يلتمس ما لكل اسم:  القرض} َحَسنا

 :  لبيد وھو

 الجمل ليس الفتى يجزي إنما...  فاجزه قرضا جوزيت وإذا

 أخذت أي منه واقترضت. فأقرضني القرض منه طلبت أي فالن من واستقرضت. الكسائي حكاھا فيه لغة بالكسر والقرض

 :  أمية قال السيئ والبالء الحسن البالء اللغة في القرض:  الزجاج وقال. القرض

 دانا ما مثل ومدينا سيئا أو...  حسنا قرضه يجزى سوف امرئ كل

 :  آخر وقال

 شرا وبالشر خيرا فبالخير...  بأمثالھا القروض تجازى

 من له قطعت أي وأقرضته. المقراض ومنه ؛ القطع الكلمة وأصل. سيئ أو صالح عمل من أسلفت ما القرض:  الكسائي وقال

 واستدعاء. إقراضا ھھنا لقال ولواله ، اسم:  ھھنا والقرض. وھلكوا أثرھم انقطع:  القوم وانقرض. عليھا يجازي قطعة مالي

 في المؤمن عطاء شبه تعالى لكنه ؛ الحميد الغني ھو وهللا ، يفھمونه بما للناس وتقريب تأنيس ھي إنما اآلية ھذه في القرض

 يأتي ما حسب. والشراء بالبيع الجنة أخذ في واألموال النفوس إعطاء شبه كما بالقرض اآلخرة في ثوابه به يرجو بما الدنيا

 والتوسعة والمحتاجين الفقراء على المال وإنفاق الصدقة على الحث باآلية المراد وقيل. تعالى هللا شاء إن" براءة" في بيانه



142 

 

 كما ، الصدقة في ترغيبا الحاجات عن المنزھة العلية بنفسه يرالفق عن سبحانه هللا وكنى. الدين ا بنصرة هللا سبيل وفي ، عليھم

 ابن يا: " تعالى هللا عن إخبارا الحديث صحيح ففي. واآلالم النقائص عن المقدسة بنفسه والعطشان والجائع المريض عن كنى

:  قال ؟ العالمين رب وأنت أسقيك كيف رب يا قال" تسقني فلم واستسقيتك تطعمني فلم واستطعمتك تعدني فلم مرضت آدم

 خرج كله وھذا والبخاري مسلم أخرجه ؛ قبل فيما وكذا"  عندي ذلك وجدت سقيته لو إنك أما تسقه فلم فالن عبدي استسقاك"

 .به خوطب لمن ترغيبا عنه كنى لمن التشريف مخرج

 يرد بل تعالى هللا عند يضيع ال هللا سبيل في أنفق من أن بين تعالى هللا ألن ؛ القرض رد المستقرض على يجب -  الرابعة

 ھذه في بيانه يأتي ما على" وأكثر ضعف سبعمائة إلى تضاعف هللا سبيل في النفقة: " الخبر وفي. الجزاء وأبھم قطعا الثواب

ِ  َسِبيلِ  فِي أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ {:  تعالى قوله عند السورة  وقال. اآلية] 261:  البقرة[} َسَنابِلَ  َسْبعَ  تْ أَْنَبتَ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  هللاَّ

 .حد وال له نھاية ال وھذا" كثيرة أضعافا له فيضاعفه: " ھھنا

:  قال مالك بن أنس عن سننه في ماجة ابن خرج. عنه وتفريجا المسلم على توسعة فيه ألن ، عظيم القرض ثواب - الخامسة

 عشر بثمانية والقرض أمثالھا بعشر الصدقة مكتوبا الجنة باب على بي أسري يلةل رأيت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

:  قال". حاجة من إال يستقرض ال والمستقرض وعنده يسأل السائل ألن قال الصدقة من أفضل القرض بال ما:  لجبريل فقلت

 يقرض أذنان بن سليمان كان:  الق رومي بن قيس عن يسير بن سليمان حدثنا يعلى حدثنا العسقالني خلف بن محمد حدثنا

 أتاه ثم أشھرا فمكث غضب علقمة فكأن ، فقضاه عليه واشتد ، منه تقاضاھا عطاؤه خرج فلما ، عطائه إلى درھم ألف علقمة

 فجاءت:  قال ، عندك التي المختومة الخريطة تلك ھلمي عتبة أم يا وكرامة نعم:  قال ، عطائي إلى درھم ألف أقرضني:  فقال

 ؟ بي فعلت ما على حملك ما ؟ أبوك فلله:  قال ؛ واحدا درھما منھا حركت ما قضيتني التي لدراھمك إنھا وهللا أما:  فقال ؛ بھا

 من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسعود ابن عن تذكر سمعتك:  قال ؟ مني سمعت ما:  قال ؛ منك سمعت ما:  قال

 .مسعود ابن أنبأني كذلك:  قال" مرة كصدقتھا كان إال مرتين قرضا مسلما يقرض مسلم

 والدراھم الدنانير استقراض أن على العلم أھل وأجمع. أقرضه ما مثل عليه يرد أي ، واحد للواحد اآلدمي قرض - السادسة

 عليه هللا صلى نبيھم عن نقال المسلمون وأجمع. جائز األطعمة سائر من مثل له ما وكل والزبيب والتمر والشعير والحنطة

 أفضل يرد أن ويجوز. واحدة حبة أو -  مسعود ابن قال كما - علف من قبضة كان ولو ربا السلف في الزيادة اشتراط أن وسلم

 خياركم إن: "  البكر في ھريرة أبي بحديث استدالال ؛ المعروف باب من ذلك ألن ؛ عليه ذلك يشترط لم إذا يستلف مما

 ولم ذلك وأطلق ، القضاء أحسن من على وسلم عليه هللا صلى فأثنى. وغيرھما ومسلم بخاريال:  األئمة رواه" قضاء أحسنكم

:  والخيار ، رباعيا خيارا جمال اإلبل من المختار الفتي وھو البكر في وسلم عليه هللا صلى ھو قضى وكذلك. بصفة يقيده

 -  رباعيات أربع وھي الثنايا تلي التي وھي رباعيته فيھا يلقي ألنه ؛ الرابعة السنة في دخل الذي ھو والرباعي ، المختار

 .تقدم وقد حنيفة أبو ذلك من ومنع ، الجمھور مذھب وھو ، الحيوان قرض جواز على دليل الحديث وھذا - الباء مخففة

 جاءت بھذا ؛ ذلك عادتھما يكون أن إال قبولھا للمقرض يحل وال ، للمقرض ھدية استقرض من يھدي أن يجوز وال - السابعة

 أبي بن يحيى عن الضبي حميد بن عتبة حدثنا عياش بن إسماعيل حدثنا:  قال عمار بن ھشام حدثنا ماجة ابن خرج:  السنة
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 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ؟ إليه فيھدي المال أخاه يقرض منا الرجل عن مالك بن أنس سألت :  قال الھنائي إسحاق

 قبله وبينه بينه جرى يكون أن إال يركبھا وال يقبلھا فال دابته على حمله أو له فأھدى قرضا أخاه أحدكم أقرض إذا: "  وسلم

 ".ذلك

:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي ؛ العرض من ويكون - حكمه بينا وقد -  المال من يكون القرض -  الثامنة

 ابن عن وروي". عبادك على بِعرضي تصدقت قد إني لھمال قال بيته من خرج إذا كان ضمضم كأبي يكون أن أحدكم أيعجز"

. األجر موفر القيامة يوم تأتي حتى حدا عليه تقم وال حقا منه تأخذ فال سبك من يعني ؛ فقرك ليوم عرضك من أقرض:  عمر

 السالم عليه قال ، فاسد وھذا:  العربي ابن. مالك عن وروي ، تعالى هللا حق ألنه بالِعرض التصدق يجوز ال:  حنيفة أبو وقال

 الثالث المحرمات ھذه تكون أن يقتضي وھذا. الحديث..."  حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن: "  الصحيح في

 .لآلدمي حقا باحترامھا كونھا في واحدا مجرى تجري

ً { :  تعالى قوله - التاسعة . يؤذي وال به يمن ال:  الصدفي نعثما بن عمرو وقال. نفسه به طيبة محتسبا:  الواقدي قال} ُحْسنا

 .عوضا قرضه في يعتقد ال:  عبدهللا بن سھل وقال

ً  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ { :  تعالى قوله - العاشرة  عامر ابن وقرأ. الفاء ونصب باأللف" فيضاعفه" وغيره عاصم قرأ} َكِثيَرةً  أَْضَعافا

 وقرأ. الفاء ورفع بالتشديد وشيبة جعفر وأبو كثير ابن وقرأ. الفاء ونصب األلف سقوط مع العين في بالتشديد ويعقوب

 فجوابا نصب ومن. يضاعفه ھو تقدير على:  وقيل} ُيْقِرضُ {:  قوله على نسقه رفعه فمن. الفاء ورفع باأللف اآلخرون

ً { التشديد دليل. لغتان والتخفيف والتشديد" أن" بإضمار:  وقيل. بالفاء لالستفھام  وقال. للتكثير التشديد نأل} َكِثيَرةً  أَْضَعافا

ً  أَْجراً  لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ { :  تعالى لقوله ، وحده  إال التضعيف ھذا نعلم ال:  والسدي الحسن  أبو قاله]. 40:  النساء[} َعِظيما

 وظھره ائهورفق نفسه على الرجل نفقة أظھرنا بين وسلم عليه هللا صلى والنبي نحسب وكنا ، الجھاد نفقة في ھذا:  ھريرة

 .ألف بألفي

ُ {:  تعالى قوله - عشرة الحادية  شرح" في عليھما أتينا وقد ، الباسط القابض فھو شيء كل في عام ھذا} َوَيْبُسطُ  َيْقِبضُ  َوهللاَّ

 .بعمله كال فيجازي وعيد" ترجعون وإليه". "األسنى الكتاب في الحسنى األسماء

ً  لََنا اْبَعثْ  لَُھمُ  لَِنبِيٍّ  َقالُوا إِذْ  ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  إِْسرائيلَ  َبنِي ِمنْ  اْلَمألِ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { 246:  اآلية ِ  َسبِيلِ  فِي ُنَقاتِلْ  َملِكا  َھلْ  َقالَ  هللاَّ
َ  أاَلَّ  لََنا َوَما َقالُوا ُتَقاتِلُوا أاَلَّ  اْلقَِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  ِ  َسبِيلِ  فِي ُنَقاتِل ا َوأَْبَنائَِنا ِدَياِرَنا ِمنْ  أُْخِرْجَنا َقدْ وَ  هللاَّ  َعلَْيِھمُ  ُكتِبَ  َفلَمَّ
ُ  ِمْنُھمْ  َقلِيالً  إاِلَّ  َتَولَّْوا اْلقَِتالُ  الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ  }بِالظَّ

 وقال. رفاش ممتلئون كأنھم ، الناس من األشراف:  والمأل. إسرائيل بني في جرت أخرى قصة القتال على التحريض في ذكر

 اسم:  والمأل. يقتضيه المعنى ألن ؛ القوم اآلية ھذه في والمأل. منھم إليه يحتاجون مما ممتلئون ألنھم بذلك سموا:  الزجاج

 .مسلم خرجه" سيروى فكلكم المأل أحسنوا"  الحديث ومنه ، الخلق حسن:  أيضا والمأل. والرھط كالقوم للجمع
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ً  لََنا اْبَعثْ  لَُھمُ  لَِنِبيٍّ  َقالُوا إِذْ {. وفاته بعد من أي} ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ {:  تعالى قوله  بال بن شمويل ھو:  قيل} هللاَِّ  َسبِيلِ  فِي ُنَقاِتلْ  َملِكا

 هللا فسألت عجوزا كانت أمه ألن العجوز ابن:  قيل وإنما:  السدي قاله ، شمعون:  فيه ويقال. العجوز بابن ويعرف علقمة بن

 غالما فولدت دعاءھا فسمع الولد يرزقھا أن هللا دعت ألنھا سمعون:  له ويقال. لھا تعالى هللا فوھبه قمتوع كبرت وقد الولد

 من ھو:  مقاتل وقال. يعقوب ولد من وھو ، العبرانية بلغة شينا تصير والسين ، دعائي هللا سمع:  تقول ،" سمعون" فسمته

 موسى بعد من ھي داود مدة ألن ضعيف وھذا:  عطية ابن قال. نون بن يوشع ھو:  قتادة وقال. السالم عليه ھارون نسل

 من قوم عن خبر ھي اآلية وھذه. أعلم وهللا ، إسماعيل اسمه أن المحاسبي وذكر. موسى فتى ھو ويوشع ، الناس من بقرون

. هللا فنصرھم األقل وصبر ثرھمأك كعَّ  أمروا فلما ، به يؤمروا وأن الجھاد في اإلذن فطلبوا عدو وغلبة ذلة نالتھم إسرائيل بني

 .أعلم وهللا ، أحيوا ثم أميتوا الذين ھم المذكورين ھؤالء أن الخبر وفي

 الفعل، ورفع بالياء عبلة أبي وابن الضحاك وقرأ. األمر جواب على القراء جمھور وقراءة والجزم بالنون} ُنَقاِتلْ {:  تعالى قوله

 .للملك الصفة موضع في فھو

 أبو قال. األشھر وھي باألولى والباقون ، نافع قرأ وبالثانية ، لغتان والكسر بالفتح" عسيتم"و} َعَسْيُتمْ  َھلْ  َقالَ {:  تعالى قوله

. الماضي في السين كسر على يدل فھذا ، عس:  الفاعل اسم في مكي قال. وطلحة الحسن قرأ وبه ، وجه للكسر وليس:  حاتم

 فعل جاء وقد ، وشجٍ  حرٍ  مثل ، بذلك عسٍ  ھو:  العرب قول الكسر ووجه:  علي أبو لقا. الفاشية اللغة ھي السين في والفتح

 رضي مثل ، زيد َعِسيَ  يقال أن عسيتم فقياس ظاھر إلى الفعل أسند فإن ، وَعِسيت َعَسيت وكذلك ، ونعم نعم نحو في وفعل

 ھل:  المقالة ھذه ومعنى. األخرى موضع إحداھما فتستعمل باللغتين يؤخذ أن فسائغ ، يقل لم وإن القياس فھو قيل فإن ، زيد

 ھل أي ، نصب موضع في} ُتَقاِتلُوا أاَلَّ { :  الزجاج قال} ُتَقاتِلُوا أاَلَّ  اْلقَِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  إِنْ { .  ؟ والفرار التولي من قريب أنتم

 وما أي ، المعنى على محمول ھو:  الفراء وقال. زائدة" أن: " األخفش قال} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُنَقاِتلَ  أاَلَّ  لََنا َوَما َقالُوا{. مقاتلة عسيتم

 وھذا:  النحاس قال هللا سبيل في نقاتل أال في لنا شيء وأي المعنى:  وقيل. منعك ما أي ؟ تصلي أال لك ما:  تقول كما ، منعنا

 .ذرارينا بسبب أي" وأبنائنا" وكذلك ، عليلت} ِدَياِرَنا ِمنْ  أُْخِرْجَنا َوَقدْ { . نصب موضع في" وأن. "أجودھا

ا{:  تعالى قوله  ورجعت الحقيقة ورأوا القتال عليھم فرض لما أنه تعالى أخبر} َتَولَّْوا اْلِقَتالُ {. عليھم فرض أي}  َعلَْيِھمُ  ُكِتبَ  َفلَمَّ

 األمم شأن وھذا ، عزائمھم فترتو نياتھم اضطربت أي" تولوا" تذھب قد ربما  ، نفوسھم وأن الحرب مباشرة إلى أفكارھم

 النبي نھى المعنى ھذا وعن. لطبعھا وانقادت كعت الحرب حضرت فإذا األنفة أوقات الحرب تتمنى الدعة إلى المائلة المتنعمة

 عن تعالى هللا أخبر ثم. األئمة رواه" فأثبتوا لقيتموھم فإذا العافية هللا وسلوا العدو لقاء تتمنوا ال: " بقوله وسلم عليه هللا صلى

 .تعالى هللا سبيل في القتال على عزيمتھم واستمرت األولى النية على ثبتوا أنھم منھم قليل

َ  إِنَّ  َنبِيُُّھمْ  لَُھمْ  َوَقالَ { 247:  اآلية ً  َطالُوتَ  لَُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  هللاَّ  ُيْؤتَ  َولَمْ  ِمْنهُ  ْلُمْلكِ بِا أََحقُّ  َوَنْحنُ  َعلَْيَنا اْلُمْلكُ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى َقالُوا َملِكا
َ  إِنَّ  َقالَ  اْلَمالِ  ِمنَ  َسَعةً  ُ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي َبْسَطةً  َوَزاَدهُ  َعلَْيُكمْ  اْصَطَفاهُ  هللاَّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  ُيْؤتِي َوهللاَّ  }َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

َ  إِنَّ  َنِبيُُّھمْ  لَُھمْ  َوَقالَ {:  تعالى قوله ً  َطالُوتَ  لَُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  هللاَّ . دباغا:  وقيل. سقاء طالوت وكان ، سألتم ما إلى أجابكم أي} َملِكا

 الملك، سبط من وال النبوة سبط من يكن ولم بنيامين سبط من وكان:  يأتي ما على هللا رفعه فلذلك عالما وكان ، مكاريا:  وقيل
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 لشمويل إسرائيل بني من المأل قال لما:  منبه بن وھب قال. أنكروا فلذلك ھوذاي سبط في والملك ، الوى بني في النبوة وكانت

 بيتك في الدھن فيه الذي القرن إلى انظر:  له تعالى هللا فقال ؛ عليه ويدله ملكا إليھم يبعث أن تعالى هللا سأل ، قالوا ما بال بن

 طالوت وكان:  قال. عليھم وملكه منه رأسه فأدھن ائيلإسر بني ملك فھو ، القرن في الذي الدھن فنش رجل عليك دخل فإذا

 ما على الدھن فنش ، فرجا عنده يجد أو الدابة أمر في له يدعو أن عسى شمويل فقصد ، أضلھا دابة ابتغاء في فخرج دباغا

 تعالى هللا يأمرن الذي إسرائيل بني ملك أنت:  له وقال ، طالوت رأس منه ودھن فأخذه شمويل إليه فقام:  قال ، زعموا

َ  إِنَّ {:  إسرائيل لبني قال ثم بتقديمه، ً  َطالُوتَ  لَُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  هللاَّ  لم  ، ولذلك ؛ معربان أعجميان اسمان وجالوت وطالوت. }َملِكا

. أعجميين كان وإن لصرفت وراقود بطاوس رجال سميت ولو ، ودوايد وجواليت طواليت والجمع ، داود وكذلك ، ينصرفا

 .ذاك في ھذا يمكن وال العربية في فيمكن والالم األلف فتدخل ، الطاوس:  تقول أنك واألول ھذا بين والفرق

 وحيدھم األنبياء تعنيتھم في سنتھم على جروا. منه بالملك أحق ونحن يملكنا كيف أي} َعلَْيَنا اْلُمْلكُ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى{:  تعالى قوله

 ليس وھو الملوك سبط من ونحن ، الظرف على نصب موضع في" أنى" فـ ، جھة أي من أي "أنى: " فقالوا تعالى هللا أمر عن

َ  إِنَّ {:  بقوله نبيھم عليھم احتج حتى السابق وقضاؤه تعالى هللا قدر وھو األقوى السبب فتركوا ، فقير وھو كذلك } اْصَطَفاهُ هللاَّ

 ، اإلنسان ِمالك ھو الذي العلم في بسطته وھو ، طالوت فاءاصط تعليل ذلك مع لھم وبين ، القاطعة الحجة وھو اختاره أي

 والدين بالعلم مستحقة وإنھا ، اإلمامة وأحوال اإلمام صفة بيان فتضمنت ؛ اللقاء عند وعدته الحرب في معينه ھو الذي والجسم

 عليھم اختاره أنه أخبر تعالى هللا ألن ؛ عليه متقدمة وأنھا النفس وفضائل العلم مع فيھا للنسب حظ فال ، بالنسب ال والقوة

 اآلية وھذه. ويغني يكفي ما وشروطھا اإلمامة ذكر من السورة أول في مضى وقد. منتسبا أشرف كانوا وإن ، وقوته لعلمه

. العدو يھيب مما الجسم وزيادة ؛ وأتمه وأجمله إسرائيل بني في رجل أعلم يومئذ طالوت كان:  عباس ابن قال. فيھا أصل

 قول إلى تر ألم ؛ الجسم عظم يرد ولم ، والشجاعة الخير معاني بكثرة كانت الجسم زيادة:  وقيل. لطوله طالوت مىس:  وقيل

 :  الشاعر

 ھصور أسد أثوابه وفي...  فتزدريه النحيف الرجل ترى

 الطرير الرجل ظنك فخلف...  فتبتليه الطرير ويعجبك

 لبعيرا بالعظم يستغن فلم...  لب بغير البعير عظم وقد

 زينب فكانت ؛ يتطاولن فكن" يدا أطولكن بي لحاقا أسرعكن: " ألزواجه وسلم عليه هللا صلى قوله المعنى ھذا ومن:  قلت

 وھذا ، الحرب علم بالعلم المراد:  المتأولين بعض وقال. مسلم خرجه ؛ وتتصدق بيدھا تعمل كانت ألنھا ؛ موتا أولھن

 .وسيأتي ، نبيا طالوت كان ھذا وعلى ، إليه هللا أوحى بأن العلم زيادة:  قيل وقد. دليل غير من العموم تخصيص

ُ {:  تعالى قوله . وسلم عليه هللا صلى لمحمد وجل عز هللا قول من ھذا أن إلى المتأولين بعض ذھب} َيَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  ُيْؤِتي َوهللاَّ

 بالقطعي كالمه يتمم إن فأراد ، الحجج في وجدالھم تعنتھم من علم لما ذلك لھم قال. األظھر وھو شمويل قول من ھو:  وقيل

ُ {:  تعالى هللا فقال عليه اعتراض ال الذي . ملك إلى مملوك إضافة تعالى هللا إلى الدنيا ملك وإضافة. } َيَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  ُيْؤِتي َوهللاَّ

 في صدقه على الداللة سألوه يكونوا أن ويحتمل. }هملك آية إن{:  منھم سؤال غير من والتنبيه التغبيط جھة على لھم قال ثم
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َ  إِنَّ {:  قوله ً  َطالُوتَ  لَُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  هللاَّ  إسرائيل بني بأخالق أشبه والثاني ، اآلية بمساق أظھر واألول:  عطية ابن قال. } َملِكا

 .الطبري ذھب وإليه ، الذميمة

اُبوتُ  َيأْتَِيُكمُ  أَنْ  ُمْلِكهِ  َيةَ آ إِنَّ  َنبِيُُّھمْ  لَُھمْ  َوَقالَ { 248:  اآلية ُكمْ  ِمنْ  َسِكيَنةٌ  فِيهِ  التَّ ا َوَبقِيَّةٌ  َربِّ ُ  َتَركَ  ِممَّ  َھاُرونَ  َوآلُ  ُموَسى آل
 }ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  آلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  اْلَمالئَِكةُ  َتْحِملُهُ 

 هللا أنزله أنه ذكر فيما شأنه من كان والتابوت ، التابوت إتيان أي} التَّاُبوتُ  َيأِْتَيُكمُ  أَنْ  ُمْلِكهِ  آَيةَ  إِنَّ  َنِبيُُّھمْ  لَُھمْ  َوَقالَ {:  تعالى قوله

 حتى قاتلھم من به يغلبون إسرائيل بني في فكان ، السالم عليه يعقوب إلى وصل أن إلى عنده فكان ، السالم عليه آدم على

 .منھم التابوت وسلبوا ، السدي قول في وأصحابه جالوت:  العمالقة عليه غلبھم التابوت على فغلبوا عصوا

 كان أنه روي ما على التابوت في واآلية:  النحاس قال. بين وھذا ، الخذالن سبب العصيان أن على دليله أدل وھذا:  قلت

 مأزق في يضعونه كانوا:  وقيل. بوتالتا يسر ولم يسيروا لم األنين ھدأ وإذا ، لحربھم ساروا ذلك سمعوا فإذا ، أنين فيه يسمع

 أنف ، الذكر وذھاب االصطالم آية رأوا فلما ؛ أمرھم وذل التابوت منھم وأخذ فغلبوا عصوا حتى تغلب تزال فال الحرب

 فيه راجعوه طالوت ملككم:  لھم قال فلما ؛ ملكا لنا أبعث:  الوقت لنبي قالوا أن ملؤھم اجتمع حتى أمرھم في وتكلموا بعضھم

 دعا ، قال ما على البينة نبيھم سألوا فلما. الطبري قول في ، ذلك على البينة سألوه بالحجة قطعھم فلما ؛ عنھم هللا أخبر ماك

 األصنام فكانت أصنام فيھا لھم كنيسة في وضعوه:  قيل. ذلك في خالف على ، بسببه داء التابوت أخذوا الذين بالقوم فنزل ربه

 رجليه إلى وشدوه فأخذوه ، الصنم فوق وھو فأصبحوا الكبير الصنم تحت أصنامھم بيت في هوضعو:  وقيل. منكوسة تصبح

 في أوجاع القوم أولئك فأصاب قوم قرية في وجملوه فأخذوه ؛ التابوت تحت وألقيت ورجاله الصنم يدا قطعت وقد فأصبحوا

 التابوت لھذا إال ھذا ما:  قالوا ، كان كيفما بالؤھم عظم فلما ؛ الباسور يصيبھم فكانوا قوم مخرأة في جعلوه:  وقيل. أعناقھم

 مالئكة هللا وبعث ، إسرائيل بني بالد نحو األرض في وأرسلوھما ثورين بين عجلة على فوضعوه إسرائيل بني إلى فلنرده

 ھذه في للتابوت المالئكة حمل ھو وھذا ؛ بالنصر فأيقنوا طالوت أمر في وھم ، إسرائيل بني على دخلتا حتى البقرتين تسوق

 حتى الھواء في التابوت رأوا أنھم فروي ، البرية في جعله قد نون بن يوشع وكان تحمله به جاءت المالئكة أن وروي. الرواية

 من وكان:  الكلبي. ذراعين في أذرع ثالثة من نحوا التابوت قدر كان:  منبه بن وھب وقال. خيثم بن الربيع قال ؛ بينھم نزل

 عنه وروي. تقدم وقد بالتاء قراءته على والناس ، لغته وھي" التابوه" ثابت بن زيد وقرأ. األمشاط منه يتخذ ذيال شمسار عود

 .بالياء" يحمله" قيس بن حميد وقرأ. النحاس ذكره" التيبوت"

 والوقار السكون من مأخوذة فعيلة نةفالسكي ؛ والبقية السكينة في الناس اختلف} َوَبقِيَّةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َسِكيَنةٌ  فِيهِ {:  تعالى قوله

ُ  َفأَْنَزلَ { ونظيره ؛ طالوت أمر من فيه اختلفتم فيما قلوبكم سكون سبب ھو أي" سكينة فيه" فقوله. والطمأنينة } َعلَْيه َسِكيَنَتهُ  هللاَّ

 ولم إليه سكنوا كانوا ينمافأ ، قلوبھم سكون سبب كان التابوت أن أراد:  وقيل. قلبه به سكن ما عليه أنزل أي] 40:  التوبة[

 أمر في اختلفوا إذا فكانوا ، تتكلم هللا من روح السكينة:  منبه بن وھب وقال. الحرب في معھم كان إذا التابوت من يفروا

 كوجه وجه لھا ھفافة ريح ھي:  طالب أبي بن علي وقال. لھم الظفر كان الحرب في صاحت وإذا ، يريدون ما ببيان نطقت

 فإذا ، شعاع ولعينيه وذنب جناحان له كالھر حيوان:  مجاھد وقال. رأسان لھا خجوج ريح ھي:  قال أنه عنه ويور. اإلنسان
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 ابن وقال. السدي وقال ؛ األنبياء قلوب فيه يغسل كان ، الجنة من ذھب من طست:  عباس ابن وقال. انھزم الجيش إلى نظر

 به وتأنس ذلك إلى تسكن النفوس فكانت ، وآثارھم األنبياء بقايا من فاضلة أشياء فيه كانت التابوت أن والصحيح:  عطية

 .وتقوى

 فجعلت سحابة فتغشته بشطنين مربوط فرس وعنده" الكھف" سورة يقرأ رجل كان:  قال البراء عن مسلم صحيح وفي:  قلت

 تنزلت السكينة تلك: "  فقال هل ذلك فذكر وسلم عليه هللا صلى النبي أتى أصبح فلما ، منھا ينفر فرسه وجعل وتدنو تدور

 هللا رسوله فقال:  وفيه الحديث مربده في يقرأ ليلة ھو بينما الحضير بن أسيد أن:  الخدري سعيد أبي حديث وفي". للقرآن

 البخاري خرجه"  منھم تستتر ما الناس يراھا ألصبحت قرأت ولو لك تستمع كانت المالئكة تلك: "  وسلم عليه هللا صلى

 تلك في كانت السكينة أن على فدل ؛ المالئكة نزول عن ومرة ، مرة السكينة نزول عن وسلم عليه هللا صلى أخبرف. ومسلم

 إال القرآن استماع يصح ال ألنه روح له شيء أو روح السكينة إن قال لمن حجة ھذا وفي. المالئكة مع أبدا تنزل وأنھا ، الظلة

 .أعلم وهللا ، يعقل لمن

 انكسرت ألنھا ؛ األلواح ورضاض ھارون وعصا موسى عصا:  فقيل ، أقوال على البقية في اختلف} َبقِيَّةٌ وَ {:  تعالى قوله

 ھارون وثياب وثيابه موسى عصا:  البقية:  صالح أبو وقال. التوراة:  عكرمة زاد. عباس ابن قال ، موسى ألقاھا حين

 من:  الثوري وقاله. األلواح ورضاض وثيابھما ھارون وعصا موسى عصا وھي:  سعد بن عطية وقال. التوراة من ولوحان

 العصا:  يقول من ومنھم. األلواح ورضاض ھارون وعمامة موسى وعصا ذھب من طست في من قفيزا البقية يقول من الناس

 ، تكسرتف غضبا األلواح ألقى ، العجل عبدوا قد فوجدھم باأللواح قومه جاء لما موسى أن من روي ما ھذا ومعنى. والنعالن

 ابن قال. األعداء وقتال الجھاد:  البقية:  الضحاك وقال. التابوت في فجعله تكسر ما رضاض وأخذ صحيحا كان ما منھا فنزع

 آل إلى الترك وأسند ، بذلك كاألمر ھو به اإلتيان نفس أن وإما ، فيه مكتوب أنه إما ، التابوت في بذلك األمر أي:  عطية

 .تقدم وقد. قرابته الرجل وآل. ھارون وآل موسى آل وكلھم قوم إلى قوم من مندرجا األمر انك حيث من ھارون وآل موسى

ا{ 249:  اآلية َ  إِنَّ  َقالَ  بِاْلُجُنودِ  َطالُوتُ  َفَصلَ  َفلَمَّ  َمنِ  الَّ إِ  ِمنِّي َفإِنَّهُ  َيْطَعْمهُ  لَمْ  َوَمنْ  ِمنِّي َفلَْيسَ  ِمْنهُ  َشِربَ  َفَمنْ  بَِنَھرٍ  ُمْبَتلِيُكمْ  هللاَّ
ا ِمْنُھمْ  َقلِيالً  إاِلَّ  ِمْنهُ  َفَشِرُبوا بَِيِدهِ  ُغْرَفةً  اْغَتَرفَ   َقالَ  َوُجُنوِدهِ  بَِجالُوتَ  اْلَيْومَ  لََنا َطاَقةَ  ال َقالُوا َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُھوَ  َجاَوَزهُ  َفلَمَّ

ُھمْ  َيُظنُّونَ  الَِّذينَ  ِ  ُمالقُو أَنَّ ِ  بِإِْذنِ  َكثِيَرةً  فَِئةً  َغلََبتْ  َقلِيلَةٍ  َئةٍ فِ  ِمنْ  َكمْ  هللاَّ ُ  هللاَّ ابِِرينَ  َمعَ  َوهللاَّ  }الصَّ

ا{:  تعالى قوله  بن وھب قال. فانقطع قطعته أي ، فانفصل الشيء فصلت. بھم خرج معناه" فصل"} ِباْلُجُنودِ  َطالُوتُ  َفَصلَ  َفلَمَّ

 وكان. بنھر مبتليك هللا إن:  طالوت لھم فقال نھرا لنا يجري أن هللا فادع ملناتح ال المياه أن له قالوا طالوت فصل فلما:  منبه

 واالبتالء. مرض أو كبر أو صغر من عذر ذو إال عنه يتخلف لم:  وھب وقال. ألفا ثمانين - السدي قول في - الجنود عدد

 بين نھر ھو به هللا ابتالھم الذي النھر:  قتادة قال. تقدم وقد النھار ومنه ، السعة من واشتقاقه. لغتان والنْھر والنَھر. االختبار

 أنه االبتالء ھذا ومعنى. الھاء بإسكان" بنھر" األعرج وحميد مجاھد وقرأ. الھاء بفتح" بنھر" الجمھور وقرأ. وفلسطين األردن

 فھو األمر وعصى الماء في شھوته غلبته ومن ، ذلك عدا فيما مطيع أنه علم الماء ترك في طاعته ظھرت فمن ، لھم اختبار

 رخص فلذلك ، والحسن العذوبة غاية في وھو عطش نالھم وقد النھر أتوا أنھم فروي ، أحرى الشدائد في العصيان في
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 ضرر كافة الغرفة أن وبين الحال ھذه في النفس نزاع وليكسروا االرتفاع بعض العطش أذى عنھم ليرتفع الغرفة في للمطيعين

 :  عروة قال كما ، الرفاھية غير في ھمھم الذين العيش شظف على برينالصا الحزمة عند العطش

 بارد والماء الماء قراح وأحسوا

 ھذه:  المعاني غوامض يتعاطى من بعض وقال". صلبه يقمن لقيمات المرء حسب: " السالم عليه قوله المعنى ھذا ومن:  قلت

 عنھا بالمنحرف لشربه والتارك منھا والمستكثر إليھا والمائل منه والشارب بالنھر هللا فشبھھا للدنيا هللا ضربه مثل اآلية

 .مختلفة هللا عند الثالثة وأحوال ، الحاجة قدر منھا باآلخذ غرفة بيده والمغترف ، فيھا والزاھد

 .ھذا غير من صحيح معناه لكن ، الظاھر عن والخروج التأويل في التحريف من فيه ما لوال ھذا أحسن ما:  قلت

َ  نَّ {ِ:  بقوله نبيا كان طالوت أن قال من استدل -:  نيةالثا  من ابتالء اإللھام وجعله ، وألھمه بذلك إليه أوحى هللا وأن} ُمْبَتلِيُكمْ  هللاَّ

 ليتميز االبتالء ھذا وقع وإنما ، بھذا قومه طالوت أخبر حين بالوحي شمويل نبيھم أخبره:  قال نبيا يكن لم قال ومن. لھم هللا

 أصحابه أمر إنما وسلم علي هللا صلى هللا رسول صاحب السھمي حذافة بن عبدهللا أن إلى قوم ذھب وقد. الكاذب من قالصاد

 إن" النساء" في بيانه وسيأتي ، كلفھم الذي األمر تخشين على مزاحه حمل لكنه ، لطاعتھم تجربة فيھا والدخول النار بإيقاد

 .تعالى هللا شاء

 ھذه في أصحابي من ليس أي} ِمنِّي َفلَْيسَ { ومعنى. كرع معناه قيل شرب} ِمنِّي َفلَْيسَ  ِمْنهُ  َشِربَ  َفَمنْ {:  ىتعال قوله - :  الثالثة

 والمجد والمنافق المؤمن فيھم كان أنه محالة وال ، ألفا ثمانين كانوا:  السدي قال. اإليمان عن بذلك يخرجھم ولم ، الحرب

 :  قال. وھدينا طريقتنا على وال أصحابنا من ليس أي" منا ليسف غشنا من" الحديث وفي ، والكسالن

 مني ولست منك لست فإني...  فجورا أسد في حاولت إذا

 .مني لست:  أسلوبه غير سلك إذا البنه الرجل يقول ؛ العرب كالم في مھيع ھذا

 لم ومن يقل ولم ، أذقته أي الماء وأطعمته. ذقته أي الشيء تطعم:  يقال} ِمنِّي َفإِنَّهُ  َيْطَعْمهُ  لَمْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله -:  الرابعة

 ال:  يقول من بقدح عبرة فال ، اللغات أفصح القرآن ولغة ، آخر بلفظ يكرروه أن شيئا كرروا إذا العرب عادة من ألن يشربه

 .الماء طعمت يقال

 فال الطعم عن النھي وقع فإذا ، الطعم لفظ في يدخل الذوق أدنى ألن ؛ الذرائع بسد القول على بھذا علماؤنا استدل - :  الخامسة

 ".منه يشرب لم ومن" الكالم يأت لم المبالغة ولھذه ؛ الطعم يتجنب ممن الشرب وقوع إلى سبيل

 فوجب هب األبدان واقتيات لبقائه قوتا كان طعاما كان وإذا طعام الماء أن على دل} َيْطَعْمهُ  لَمْ  َوَمنْ {:  تعالى قال ما - :  السادسة

 بالماء الشط على الماء ببيع بأس ال:  مالك قال عمر أبو قال. المذھب من الصحيح وھو:  العربي ابن قال ، الربا فيه يجري أن

 ال القول ھذا فعلى ، ويوزن يكال مما ھو:  الحسن بن محمد وقال. يوسف وأبي حنيفة أبي قول وھو ، أجل وإلى متفاضال
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 وال متفاضال الماء بيع يجوز ال:  الشافعي وقال. والوزن الكيل الربا في علته ألن ؛ ربا فيه ندهع وذلك ، التفاضل عنده يجوز

 .جنسا مأكوال يكون أن الربا في وعلته ، األجل فيه يجوز

 ، فيه يكرع أن إال يعتق فال حر فھو الفرات من فالن عبدي شرب إن قال من:  حنيفة أبو قال العربي ابن قال -:  السابعة

 في الكرع بين فرق سبحانه هللا ألن ؛ يعتق لم منه باإلناء اغترف أو بيده شرب فإن ، النھر من بفيه الرجل يشرب أن الكرعو

 أو باليد غرف من العرب لسان في وصفة ھيئة كل على يطلق الماء شرب ألن ؛ فاسد وھذا:  قال. باليد الشرب وبين النھر

 .فاعلمه ، حنث وحقيقة لغة عليه المحلوف الشرب وجد فإذا ، واحدا انطالقا بالفم كرع

 الماء في وكرع:  وغيره الجوھري قال. والسنة الكتاب فرق كما بينھما فرقوا اللغة أھل فإن ، أصح حنيفة أبي قول:  قلت

. عاكر يكرع الراء بكسر] كرع[ أخرى لغة وفيه ، بإناء وال بكفيه يشرب أن غير من موضعه من بفيه تناوله إذا كروعا

 ليث عن فضيل ابن حدثنا عبداألعلى بن واصل حدثنا:  سننه في ماجة ابن فذكر السنة وأما. فيه يكرع السماء ماء:  والَكَرع

 تكرعوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال فيھا نكرع فجعلنا بركة على مررنا:  قال عمر ابن عن عامر بن سعيد عن

 .ضعف وقد مسلم له خرج سليم أبي بن وليث. نص وھذا" اليد من أطيب إناء ليس فإنه فيھا ااشربو ثم أيديكم اغسلوا ولكن

 مثل والَغرف ، المغرفة ومنه ، وبآلة باليد الشيء من األخذ:  االغتراف} بَِيِدهِ  ُغْرَفةً  اْغَتَرفَ  َمنِ  إاِلَّ {:  تعالى قوله - :  الثامنة

 المرة والغرفة. واحد واالغتراف الغرف معنى ألن اغترافة يقل ولم ، رمصد وھي الغين بفتح" غرفة" وقرئ. االغتراف

. بالكفين والُغرفة الواحد بالكف الَغرفة:  المفسرين بعض وقال. المغترف الشيء وھي الغين بضم" غرفة" وقرئ. الواحدة

 :  الحسن قول ومنه ، اآلنية أنظف األكف:  عنه هللا رضي علي وقال. واحد بمعنى لغتان كالھما:  بعضھم وقال

 بالراح الغدران من اغترافا إال...  بآنية ماء إلى يدلفون ال

 .الرويد المشي:  الدليف

 واألنھار العيون من الماء بكفيه فليشرب ارتياب وال امتراء وال شبھة دون األزمان ھذه في الصرف الحالل أراد ومن:  قلت

 قال ، األبرار باألئمة واللحوق األوزار ووضع الحسنات كسب هللا من بذلك تغيامب ، النھار وآناء الليل آناء بالجريان المسخرة

 وھو حسنات أصابعه بعدد له هللا كتب التواضع به يريد إناء على يقدر وھو بيده شرب من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 نھى:  قال عمر ابن حديث من ماجة ابن خرجه". الدنيا مع ھذا أف فقال القدح طرح إذا السالم عليھما مريم ابن عيسى إناء

 كما أحدكم يلغ ال: " وقال ، الواحدة باليد نغترف أن ونھانا ، الكرع وھو بطوننا على نشرب أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 يكون أن إال ركهيح حتى إناء في بالليل يشرب وال عليھم هللا سخط الذين القوم يشرب كما الواحدة باليد يشرب وال الكلب يلغ

 حديثه يكتب:  حاتم أبو قال ، الوليد بن بقية إسناده وفي ، تقدم كما الحديث..." إناء على يقدر وھو بيده شرب ومن مخمرا إناء

 .ثقة فھو الثقات عن بقية حدث إذا:  زرعة أبو وقال. به يحتج وال



150 

 

 وشرب الھيم شرب الكفار فشرب يقينھم قدر على شربوا:  عباس ابن قال} ْنُھمْ مِ  َقلِيالً  إاِلَّ  ِمْنهُ  َفَشِرُبوا{:  تعالى قوله - :  التاسعة

 فأما ، الغرفة بعضھم وأخذ شيئا يشرب لم المؤمنين بعض وبقي ألفا وسبعون ستة القوم من وانصرف ، ذلك دون العاصون

 .الغرفة أخذ ممن أجلد وكان حاله فحسنت الماء ترك من وأما ، العطش به برح بل ، يرو فلم شرب من

ا{:  تعالى قوله - :  العاشرة  على عطفا رفع موضع في} َوالَِّذينَ { . توكيد" ھو"و ، النھر على تعود الھاء} ُھوَ  َجاَوَزهُ  َفلَمَّ

 على واستمر ونفذ االستعمال في جاز ما الكالم في والمجاز. وجوازا مجاوزة المكان جاوزت:  يقال" جاوزه" في المضمر

 وكانوا وجنوده جالوت إلى نظروا فلما ، شرب من فيھم رجل آالف أربعة النھر في معه جاز:  والسدي عباس ابن قال. وجھه

 الموقنون المؤمنون قال القول ھذا فعلى ؛ وثمانون وبضعة وستمائة آالف ثالثة منھم رجع السالح في شاكون كلھم ألف مائة

:  المفسرين وأكثر. } هللاَِّ  ِبإِْذنِ  َكِثيَرةً  فَِئةً  َغلََبتْ  َقلِيلَةٍ  فَِئةٍ  ِمنْ  َكمْ {:  بدر أھل عدة وھم ذلك عند تعالى هللا إلى والرجوع بالبعث

 ِمنْ  َكمْ {:  منھم العزم أولو فقال كثرتھم مع العدو نطيق كيف:  بعضھم فقال ، جملة يشرب لم من النھر معه جاز إنما أنه على

 جاوزوا الذين طالوت أصحاب كعدة بدر أھل عدة أن نتحدث كنا:  عازب بن البراء قال. }هللاَِّ  ِبإِْذنِ  َكِثيَرةً  فَِئةً  َغلََبتْ  َقلِيلَةٍ  فَِئةٍ 

 .مؤمن إال معه جاز وما -  رجال عشر وثالثة:  رواية وفي - رجال عشر وبضعة ثالثمائة النھر معه

 الذين قال أي ، علما ال شكا يكون أن ويجوز ، اليقين نىبمع ھنا والظن} َيُظنُّونَ  الَِّذينَ  َقالَ {:  تعالى قوله -:  عشرة الحادية

 .القتل في الشك فوقع ، شھداء هللا فيلقون طالوت مع يقتلون أنھم يتوھمون

 بالسيف هرأس فأوت من منھم والقطعة الناس من الجماعة:  الفئة} هللاَِّ  ِبإِْذنِ  َكثِيَرةً  فَِئةً  َغلََبتْ  َقلِيلَةٍ  فَِئةٍ  ِمنْ  َكمْ {:  تعالى قوله

 بمن واقتداء للصبر واستشعار القتال على تحريض اآلية} َقلِيلَةٍ  فَِئةٍ  ِمنْ  َكمْ {:  عنھم هللا رضي قولھم وفي. قطعته أي وفأيته

 .ربه صدق

 قدام منا الكبير العدد ينكسر حتى ذلك من منعت الفاسدة والنيات القبيحة األعمال لكن ؟ نفعل أن نحن علينا يجب ھكذا:  قلت

 وفيه. بأعمالكم تقاتلون إنما:  الدرداء أبو قال:  البخاري وفي أيدينا كسبت بما وذلك ، مرة غير شاھدناه كما العدو من ليسيرا

 والصبر مھملون والضعفاء فاسدة فاألعمال". بضعفائكم إال وتنصرون ترزقون ھل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسند

قُوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا{:  تعالى هللا قال. زائلة والتقوى ضعيف واالعتماد قليل َ  َواتَّ :  وقال] 200:  عمران آل[} هللاَّ

لُوا هللاَِّ  َوَعلَى{ َ  إِنَّ {:  وقال] 23:  المائدة[} َفَتَوكَّ َقْوا الَِّذينَ  َمعَ  هللاَّ ُ  ْنُصَرنَّ َولَيَ { :  وقال] 128:  النحل[} ُمْحِسُنونَ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  اتَّ  هللاَّ

َ  َواْذُكُروا َفاْثُبُتوا فَِئةً  لَقِيُتمْ  إَِذا{:  وقال] 40:  الحج[} َيْنُصُرهُ  َمنْ   النصر أسباب فھذه]. 45:  األنفال[} ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكِثيراً  هللاَّ

 إال اإلسالم من يبق لم بل! بنا وحل بناأصا ما على راجعون إليه وإنا  فإنا ، فينا موجودة غير عندنا معدومة وھي وشروطه

 ، وبحرا برا وغربا شرقا العدو استولى حتى الرشاد وقلة الطغيان ولكثرة الفساد لظھور رسمه إال الدين من وال ، ذكره

 .رحم من إال عاصم وال المحن وعظمت الفتن وعمت

ا{ 250:  اآلية  }اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعلَى َواْنُصْرَنا أَْقَداَمَنا َوَثبِّتْ  َصْبراً  َعلَْيَنا أَْفِرغْ  َناَربَّ  َقالُوا َوُجُنوِدهِ  لَِجالُوتَ  َبَرُزوا َولَمَّ

 إن:  ويقال. ميل ظله وملكھم العمالقة أمير جالوت وكان. المتسع األرض من األفيح وھو الَبراز في صاروا} َبَرُزوا{:  قوله

 عدوھم كثرة المؤمنون رأى ولما ، ألفا تسعين في:  عكرمة وقال. فارس ألف ئةثالثما في روي فيما وكان ، نسله من من البر
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 إاِلَّ  َقْولَُھمْ  َكانَ  َوَما{ قوله إلى] 146:  عمران آل[} َكِثيرٌ  ِربِّيُّونَ  َمَعهُ  َقاَتلَ  َنِبيٍّ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ { :  كقوله وھذا ؛ ربھم إلى تضرعوا

َنا َقالُوا أَنْ  :  القتال في يقول العدو لقي إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان. اآلية] 147:  عمران آل[} ُذُنوَبَنا الَنَ  اْغفِرْ  َربَّ

 في وأجعلك شرورھم من بك أعوذ إني اللھم: "  العدو لقي إذا يقول وسلم عليه هللا صلى وكان" وأجول أصول بك اللھم"

 .تعالى هللا شاء إن" عمران آل" في بيانه يأتي ما على وعده هللا ستنجزي منكبيه عن رداؤه سقط حتى بدر يوم ودعا" نحورھم

ِ  بِإِْذنِ  َفَھَزُموُھمْ { 251:  اآلية ُ  َوآَتاهُ  َجالُوتَ  َداُودُ  َوَقَتلَ  هللاَّ ا َوَعلََّمهُ  َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  هللاَّ ِ  َدْفعُ  َولَْوال َيَشاءُ  ِممَّ  َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَّ
َ  َولَِكنَّ  األَْرضُ  لََفَسَدتِ  بَِبْعٍض   }اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفْضلٍ  ُذو هللاَّ

 أي ، متھزم سقاء ومنه الكسر:  والھزم. فكسروھم" : فھزموھم" النصر عليھم هللا فأنزل أي}  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  َفَھَزُموُھمْ {:  تعالى قوله

. الماء فخرج برجله جبريل ھزمھا أي جبريل ھزمة نھاإ:  زمزم في قيل ما ومنه ، الجفاف مع بعض على بعضه انثنى

 .الحطب يابس من تكسر ما: والھزم

 مسقاما قصيرا رجال وكان ، جالوت لقتال قومه بين من اختاره الملك طالوت أن وذلك} َجالُوتَ  َداُودُ  َوَقَتلَ {:  تعالى قوله

 العمالقة رأس وھو جالوت قتل وكان ، وحده الجيوش يھزم وكان وأقواھم الناس أشد من جالوت وكان ، أزرق أصغر مصفارا

 بن يعقوب بن يھوذا سبط من وكان ، رشوى بن زكريا بن داود:  ويقال ، الھمزة بكسر -  إيشى بن  ، داود وھو. يده على

 إخوته أصغر وكان راعيا كان أن بعد والملك النبوة بين له جمع المقدس بيت أھل من وكان ، السالم عليھم إبراھيم بن إسحاق

 ھذه رؤية إلى ألذھبن:  نفسه في قال الحرب حضرت فلما ؛ طالوت أصحاب في إخوة سبعة له وكان ، غنما يرعى وكان

 وجعلھا فأخذھا آخر ثم آخر حجر ناداه ثم ، جالوت تقتل فبي خذني داود يا:  فناداه بحجر مر طريقه في نھض فلما ، الحرب

 ابنتي أزوجه فأنا ويقتله إليه يبرز من:  طالوت قال حتى عنه الناس فكع مبارزا يطلب جالوت فخرج ، وسار مخالته في

 ، فرده وقصره سنه لصغير رآه حين طالوت فازدراه ، وأقتله إليه أبرز أنا:  فقال السالم عليه داود فجاء ؛ مالي في وأحكمه

 ؟ بماذا قال ؛ نعم قال ؟ بشيء نفسك جربت ھل:  له طالوت فقال ، داود فخرج وثالثة ثانية نادى ثم ؛ قصيرا أزرق داود وكان

 في نفسك جربت ھل ، ضعيف الذئب:  طالوت قال. جسده من فقطعته رأسه أخذت ثم فضربته غنمي في ذئب وقع:  قال

 دعن وكان ؛ ال قال ؟ األسد من أشد ھذا أفترى ؛ فشققتھما بلحييه أخذت ثم فضربته غنمي في األسد دخل ، نعم:  قال غيره؟

 وخذ فرسي فأركب:  طالوت فقال ؛ فاستوت عليه وألقاھا بھا فأخبره ، جالوت يقتل من على إال تستوي ال درع طالوت

 ھذا ينفعني لم عليه ويعني لي يقتله لم إن هللا إن:  داود فقال الفتى جبن:  الناس فقال رجع قليال مشى فلما ؛ ففعل سالحي

 مخالته وأخذ فنزل ، بالمقالع الناس أرمى من داود وكان:  قال. عادتي على أقاتله أن أحب ولكني ، السالح ھذا وال الفرس

 الماوردي ذكر فيما ، رطل ثالثمائة فيھا بيضة رأسه على سالحه في شاك وھو ، جالوت إلى وخرج مقالعه وأخذ فتقلدھا

:  قال. أھون وأنت ، نعم قال الكلب إلى تخرج كما ھكذا:  قال ؛ نعم قال إلي تخرج فتى يا أنت:  جالوت له فقال ؛ وغيره

 ، الحجارة إلى يده داود فأدخل ، به استخفافا بيده داود يأخذ أن جالوت وقصد تدانيا ثم ؛ والسباع للطير اليوم لحمك ألطعمن

 تجالو رأس به فأصاب ورماه وأداره  ، هللا وسمى المقالع في فوضعه فأخذه ، واحدا حجرا فصارت التأمت أنھا فروي

 بالحجر أصاب إنما:  قيل وقد. الھزيمة فكانت طالوت أصحاب وحمله الناس وأختلط ، مخالته في وجعله رأسه وحز فقتله،

 حتى تفتت الحجر إن:  وقيل. فقتلھم عسكره من جماعة وأصاب ، قفاه من وخرج عينه:  وقيل ، أنفه موضع البيضة من
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. أعلم وهللا ، حنين يوم ھوازن وسلم عليه هللا صلى النبي بھا رمى التي كالقبضة وكان ؛ منه شيء العسكر في من كل أصاب

 .المحمود وهللا المقصود منھا لك ذكرت وقد ، اآلي ھذه قصص في الناس أكثر وقد

 يقول أن وھو ، شرعنا في ثابت معناه" مالي في وأحكمه ابنتي أزوجه فإني ويقتله له يبرز من: " طالوت قول وفي:  قلت

 أن على دليل وفيه. تعالى هللا شاء إن" األنفال" في بيانه يأتي ما على كذا فله أسير أو ، كذا فله برأس جاء من : اإلمام

 ال:  قال أنه عنه فحكي األوزاعي عن فيه واختلف. وغيرھما وإسحاق أحمد يقوله كما ؛ اإلمام بإذن إال تكون ال المبارزة

 طائفة وأباحت. بإذنه إال أحد يبارز فال البراز عن اإلمام نھى فإن ، به بأس ال:  الق أنه عنه وحكي. إمامه بإذن إال أحد يحمل

 ذلك:  فقال ؟ يبارز من:  الصفين بين يقول الرجل عن مالك سئل. مالك قول ھذا ؛ إذنه بغير وال اإلمام بإذن تذكر ولم البراز

 قال. بالمبارزة بأس ال:  الشافعي وقال. مضى فيما ذلك يفعل نكا قد ، بأس به يكون أال فأرجو هللا بذلك يريد كان إن نيته إلى

 خبرا أعلم ال ألني بمكروه ذلك وليس ، حرج اإلمام إذن بغير بارز من على وليس ، حسن اإلمام بإذن المبارزة:  المنذر ابن

 .منه يمنع

ُ  َوآَتاهُ {:  تعالى قوله  الدروع صنعة ھو علمه والذي. شمعون ونبوة طالوت ، ملك هللا أتاه:  السدي قال} َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  هللاَّ

 بالمجرة موصولة سلسلة أعطاه هللا أن ھو:  عباس ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى علمه ما أنواع من ذلك وغير الطير ومنطق

 ذو يمسھا وال ، حدث ما داود فيعلم السلسلة صلصلت إال حدث الھواء في يحدث ال فكان ؛ داود صومعة عند ورأسھا والفلك

 يتحاكمون وكانوا ، صدورھم على أكفھم يمسحون ثم بأيديھم يمسوھا أن الدين في قومه دخول عالمة وكانت ؛ برئ إال عاھة

 .رفعت أن إلى السالم عليه داود بعد إليھا

ا{ :  تعالى قوله  .تقدم وقد ، الماضي موضع المستقبل يوضع وقد ، شاء مما أي} َيَشاءُ  ِممَّ

َ  َولَِكنَّ  األَْرضُ  لََفَسَدتِ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوال{ :  تعالى لهقو  }اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفْضلٍ  ُذو هللاَّ

 :  مسألتان فيه

ِ  َدْفعُ  َولَْوال{:  تعالى قوله:  -  األولى  يكون أن ويجوز" دفاع" قرأ فإنه فعانا إال ، الجماعة قراءة كذا} بَِبْعٍض  َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَّ

:  النساء[} َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  ِكَتابَ { ومنه ؛ كتابا كتبه ومثله ؛ لقاء ولقيته ، إيابا وآب ، حسابا الشيء حسبت:  يقال كما لفعل مصدرا

 ؛ واحد بمعنى فعود دافع:  حاتم أبو وقال. سيبويه مذھب وھو لدفع مصدرين ودفع دفاع فيكون ؛ حسن وھذا:  النحاس] 24

{  الجمھور قراءة عبيدة أبو واختار. الخرز:  والخصف ، األخرى فوق إحداھما خصفت أي ؛ وطارقت النعل طرقت مثل

 وليس المفاعلة باب فيه توھم وھم ھذا:  مكي قال. أحد يغالبه ال وجل عز هللا ألن:  وقال" دفاع" يقرأ أن وأنكر} هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوال

 ، مفعول" الناس. "سيبويه عند باالبتداء مرفوع" دفاع"و. هللا يدفع أن لوال أي ، بالفعل رفع موضع في" هللا" واسم ، به

 في فزيد ، بزيد ذھبت:  قولك مثل عنده وھو ، سيبويه عند الثاني المفعول موضع في" ببعض" ، الناس من بدل" بعضھم"

 .فاعلمه مفعول موضع
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 هللا بدل واحد مات كلما رجال أربعون وھم األبدال ھم:  فقيل ؟ ھم من الفساد بھم المدفوع الناس يف العلماء واختلف:  - الثانية

 عنه هللا رضي علي عن وروي. بالعراق عشر وثمانية بالشام منھم وعشرون اثنان ؛ كلھم ماتوا القيامة عند كان فإذا ، آخر

 أبدله رجل منھم مات كلما رجال أربعون وھم بالشام يكونون بدالاأل إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال

 في الحكيم الترمذي ذكره" البالء األرض أھل عن بھم ويصرف األعداء على بھم وينصر الغيث بھم يسقى رجال مكانه هللا

 مكانھم هللا أبدل النبوة تانقطع فلما ، األرض أوتاد كانوا األنبياء إن:  قال الدرداء أبي عن أيضا وخرج". األصول نوادر"

 وصدق الخلق بحسن ولكن صالة وال صوم بكثرة الناس يفضلوا لم ؛ األبدال لھم يقال وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من قوما

 مذلة غير في وتواضع ولب وحلم بصبر هللا مرضاة ابتغاء لھم والنصيحة المسلمين لجميع القلوب وسالمة النية وحسن الورع

 يقين مثل على رجال ثالثون منھم صديقا أربعون وھم ، لنفسه بعلمه واستخلصھم لنفسه هللا اصطفاھم قوم األنبياء اءخلف فھم ،

 يموت ال ، يرزقون ومن يمطرون وبھم ، الناس عن والباليا األرض أھل عن المكاره بھم هللا يدفع ، الرحمن خليل إبراھيم

 فقتلوا المشركون لغلب المسلمين بجنود العدو هللا دفع ولوال:  عباس ابن وقال. هيخلف من أنشأ قد هللا يكون حتى منھم الرجل

 أكثر أن مكي وحكى. الحقوق بھم تستخرج الذين الشھود ھم:  الثوري سفيان وقال. والمساجد البالد وخربوا المؤمنين

 وكذا ؛ بذنوبھم الناس ألھلك يتقي ال منع يتقي وبمن يصلي ال عمن يصلي بمن يدفع هللا أن لوال:  المعنى أن على المفسرين

 لفسدت والكفار الفجار عن األبرار المؤمنين هللا دفاع ولوال:  المفسرين سائر وقال الثعلبي قال. أيضا والثعلبي النحاس ذكر

 يصلي ال عمن أمتي من يصلي بمن العذاب يدفع هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن حديثا وذكر ھلكت أي ، األرض

 اجتمعوا ولو ، يجاھد ال عمن يجاھد وبمن يحج ال عمن يحج وبمن يصوم ال عمن يصوم وبمن يزكي ال عمن يزكي وبمن

 َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوال{ – وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم - عين طرفة هللا أنظرھم ما األشياء ھذه ترك على

 رضع وأطفال ركع عباد لوال يوم كل تنادي مالئكة  إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي وعن. } األَْرضُ  تِ لََفَسدَ  ِبَبْعٍض 

 عن منصور حدثنا. عياض بن الفضيل حديث من بمعناه الخطيب بكر أبو خرجه" صبا العذاب عليكم لصب رتع وبھائم

 رضع وصبيان رتع وبھائم خشع رجال فيكم لوال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عبدهللا عن علقمة عن إبراھيم

 :  فقال المعنى ھذا بعضھم أخذ". صبا المؤمنين على العذاب لصب

 رضع اليتامى من وصبية...  ركع لإلله عباد لوال

 األوجع العذاب عليكم صب...  رتع الفالة في ومھمالت

 ودويرات دويرته وأھله ولده وولد ولده الرجل بصالح ليصلح هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر وروى

 قال عمر ابن وقال. بالمؤمن الكافر ويعافي بالكافر المؤمن هللا يبتلي:  قتادة وقال". فيھم دام ما هللا حفظ في يزالون وال حوله

 َدْفعُ  َولَْوال{:  عمر ابن قرأ ثم". البالء وجيرانه بيته أھل من مائة عن الصالح بالمؤمن ليدفع هللا إن" وسلم عليه هللا صلى النبي

 لتسالب ذلك ولوال ، الشرائع من الرسل السنة على شرع بما الدفع ھذا:  وقيل.} األَْرضُ  لََفَسَدتِ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُھمْ  النَّاسَ  هللاَِّ 

َ  َولَِكنَّ {. فتأمله كذل وغير والدفع الكف في عموم فإنه حسن قول وھذا ، وھلكوا وتناھبوا الناس . } اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفْضلٍ  ُذو هللاَّ

 .ونعمة منه فضل الكافرين شر بالمؤمنين دفعه أن سبحانه بين
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ِ  آَياتُ  تِْلكَ { 252:  اآلية  }اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ  بِاْلَحقِّ  َعلَْيكَ  َنْتلُوَھا هللاَّ

 وإنك أي إن خبر ،} اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ { . }ِباْلَحقِّ  َعلَْيكَ  َنْتلُوَھا{ والخبر بدال كان شئت وإن ، خبره}  هللاَِّ  آَياتُ {  ابتداء:  تلك

 .مرسل نبي إال يعلمھا ال ذكرھا تقدم التي اآليات ھذه أن وسلم عليه هللا صلى نبيه تعالى هللا نبه. لمرسل

ُ  تِْلكَ { 253:  اآلية ُسل ْلَنا الرُّ ُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمْنُھمْ  َبْعٍض  َعلَى َضُھمْ َبعْ  َفضَّ َناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا َدَرَجاتٍ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفعَ  هللاَّ  اْلَبيِّ
ْدَناهُ  ُ  َشاءَ  َولَوْ  اْلقُُدسِ  بُِروحِ  َوأَيَّ  َوِمْنُھمْ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُھمْ  اْخَتلَفُوا َولَِكنِ  َناتُ اْلَبيِّ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْقَتَتلَ  َما هللاَّ

ُ  َشاءَ  َولَوْ  َكَفرَ  َمنْ  َ  َولَِكنَّ  اْقَتَتلُوا َما هللاَّ  }ُيِريدُ  َما َيْفَعلُ  هللاَّ

ُسلُ  ِتْلكَ {:  تعالى قوله  ، نعته" الرسل"و. باالبتداء رفع وھي ، الجماعة لفظ لتأنيث مراعاة ذلك:  يقل ولم" تلك: " قال} الرُّ

ْلَنا{ و ، بيان عطف الرسل:  وقيل. الجملة االبتداء وخبر  عليه هللا صلى النبي بأن ثابتة واألحاديث مشكلة آية وھذه. الخبر} َفضَّ

 ، نفال من خير فالن:  تقولوا ال أي ، الثقات األئمة رواھا" هللا أنبياء بين تفضلوا ال"و"  األنبياء بين تخيروا ال: "  قال وسلم

 تأويله في العلماء اختلف وقد. ذلك قال إذا" مشددا"  ، وفضل ، وفالن فالن بين فالن خير:  يقال. فالن من أفضل فالن وال

 من للمنع ناسخ القرآن وإن ، آدم ولد سيد أنه يعلم أن وقبل ، بالتفضيل إليه يوحى أن قبل كان ھذا إن:  قوم فقال ؛ المعنى ھذا

 وأراد ، والحوض الحمد لواء وله يومئذ الشافع ألنه ؛ القيامة يوم آدم ولد سيد أنا: " بقوله أراد إنما:  تيبةق ابن وقال. التفضيل

 ال: " قوله معنى وكذلك. بخيركم ولست وليتكم:  بكر أبو قال كما ؛ التواضع طريق على" موسى على تخيروني ال: " بقوله

 يدل ما] 48:  القلم[} اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َوال{ :  تعالى قوله وفي. لتواضعا معنى على"  متى بن يونس من خير أنا أحد يقل

 تفضلوني ال: " قوله أن على فدل ؛ مثله تكن وال:  يقول تعالى هللا ألن ؛ منه أفضل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن على

 واالمتحان البلوى في وال ، مني عمال أفضل لعلهف العمل في عليه تفضلوني ال يريد أن ويجوز. التواضع طريق من" عليه

 األنبياء جميع على القيامة يوم والفضل السؤدد من وسلم عليه هللا صلى محمد لنبينا هللا أعطاه ما وليس. مني محنة أعظم فإنه

 في الخوض عن نھى إنما:  قال من ومنھم. المھلب اختاره التأويل وھذا ، له واختصاصه إياه هللا بتفضيل بل بعمله والرسل

 عند احترامھم ويقل يذكر أن ينبغي ال ما منھم يذكر أن إلى يؤدي وذلك الجدال إلى ذريعة ذلك في الخوض ألن ، ذلك

 من يتوھم لما النھي ظاھر ھو كما ، خير وال فالن من وال كلھم األنبياء من أفضل النبي:  يقال فال:  شيخنا قال. المماراة

 الرسل بأن أخبر تعالى هللا فإن ؛ المعنى ذلك اعتقاد منع ال اللفظ إطالق منه اقتضى النھي نأل ؛ المفضول في النقص

 القرآن تضمنه ما باعتقاد وعمال به وتأدبا عنه نھي لما اجتنابا النبي فالن من وال األنبياء من خير نبينا:  تقول فال ، متفاضلون

 .عليم األمور بحقائق وهللا ، التفضيل من

 ، فيھا تفاضل ال واحدة خصلة ھي التي النبوة جھة من ھو إنما التفضيل من المنع إن:  قال من قول ھذا من أحسنو:  قلت

 تتفاضل فال نفسھا في النبوة وأما ، المتباينات والمعجزات واأللطاف والكرامات والخصوص األحوال زيادة في التفضيل وإنما

 ورفع  ، هللا كلم من ومنھم ، خليال اتخذ من ومنھم ، عزم وأولو رسل منھم كولذل ؛ عليھا زائدة أخر بأمور تتفاضل وإنما

ْلَنا َولََقدْ {:  تعالى هللا قال ، درجات بعضھم ِبيِّينَ  َبْعضَ  َفضَّ  ِتْلكَ {:  وقال] 55:  اإلسراء[} َزُبوراً  َداُودَ  َوآَتْيَنا َبْعٍض  َعلَى النَّ

ُسلُ  ْلَنا الرُّ  ].253:  البقرة[} ْعٍض بَ  َعلَى َبْعَضُھمْ  َفضَّ
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 منح بما ھو إنما بعض على بعضھم بتفضيل والقول ، نسخ غير من واألحاديث اآلي بين جمع فإنه ، حسن قول وھذا:  قلت

 ، السماء أھل وعلى األنبياء على محمدا فضل هللا إن:  فقال ھذا إلى عباس ابن أشار وقد ، الوسائل من وأعطي الفضائل من

 َجَھنَّمَ  َنْجِزيهِ  َفَذلِكَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  إِلَهٌ  إِنِّي ِمْنُھمْ  َيقُلْ  َوَمنْ {:  قال تعالى هللا إن:  فقال ؟ السماء أھل على فضله عباس بنا يا بم:  فقالوا

الِِمينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  ا{:  وسلم عليه هللا صلى لمحمد وقال]. 29:  األنبياء[} الظَّ ً  لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ ً  َفْتحا ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ . ُمِبينا مَ  َما هللاَّ  ِمنْ  َتَقدَّ

رَ  َوَما َذْنِبكَ   ِبلَِسانِ  إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى هللا قال:  قال.  ؟ األنبياء على فضله فما:  قالوا]. 2 - 1:  الفتح[} َتأَخَّ

] 28:  سبأ[} لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما{:  وسلم عليه هللا صلى محمدل وجل عز هللا وقال] 4:  إبراھيم[} لَُھمْ  لُِيَبيِّنَ  َقْوِمهِ 

 ومحمد وموسى وإبراھيم نوج آدم بني خير:  ھريرة أبو وقال. مسنده في الدارمي محمد أبو ذكره ؛ واإلنس الجن إلى فأرسله

 أرسل من أن ومعلوم ، التعيين في ھريرة وأبي عباس ناب من نص وھذا ، الرسل من العزم أولو وھم ، وسلم عليه هللا صلى

 وقتلھم أممھم تكذيب من الرسل يلقاه ما إلى النبوة في واستووا بالرسالة غيره على فضل أرسل من فإن ، يرسل لم ممن أفضل

 دون الجملة في وذلك ، التفضيل يقتضي القرآن إن:  قال عبدالحق محمد أبا عطية ابن أن إال ، فيه خفاء ال مما وھذا ، إياھم

 أنا: " وقال" ربي على آدم ولد أكرم أنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ولذلك ؛ األحاديث ھي وكذلك ، مفضول أحد تعيين

 على تفضلوني ال: " وقال"  متى بن يونس من خير أنا يقول أن ألحد ينبغي ال: "  السالم عليه وقال ، يعين ولم"  آدم ولد سيد

 أعباء تحت وتفسخ شابا كان السالم عليه يونس ألن ؛ المفضول تعيين عن شديد نھي ھذا وفي:  عطية ابن وقال. " موسى

 .أحرى فغيره وسلم عليه هللا صلى لمحمد التوقيف كان فإذا. النبوة

 المتفاضلين بعض ينيب جعل بعض على بعضھم فضل أنه أخبر لما تعالى هللا فإن ؛ تعالى هللا شاء إن أولى اخترناه ما:  قلت

ُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمْنُھمْ {:  فقال بھا فضلوا التي األحوال ويذكر ] 253:  البقرة[} اْلَبيَِّناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا َدَرَجاتٍ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفعَ  هللاَّ

 اْلفُْرَقانَ  َوَھاُرونَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { ،] 46:  المائدة[} ألِْنِجيلَ ا َوآَتْيَناهُ {:  تعالى وقال] 55:  اإلسراء[} َزُبوراً  َداُودَ  َوآَتْيَنا{ وقال

قِينَ  َوِذْكراً  َوِضَياءً  ً  َوُسلَْيَمانَ  َداُودَ  آَتْيَنا َولََقدْ {:  تعالى وقال] 48:  األنبياء[} لِْلُمتَّ  ِمنَ  أََخْذَنا َوإِذْ { :  وقال] 15:  النمل[} ِعْلما

ِبيِّينَ   .ظاھر وھذا ، وسلم عليه هللا صلى بمحمد وبدأ خص ثم فعم] 7:  األحزاب[} ُنوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  اَقُھمْ ِميثَ  النَّ

 المواھب من هللا منحھم بما الفضائل في تباينوا ثم الصحبة في اشتركوا ، تعالى هللا شاء إن الصحابة في القول وھكذا:  قلت

دٌ {:  الحق بقوله وحسبك ، عليھم والثناء والعدالة الصحبة لتھمشم الكل أن مع بتلك متفاضلون فھم ، والوسائل  هللاَِّ  َرُسولُ  ُمَحمَّ

اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  وقال. السورة آخر إلى] 29:  الفتح[}  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ :  الفتح[} َوأَْھلََھا ِبَھا أََحقَّ  َوَكاُنوا التَّ

ُ  َرِضيَ  لََقدْ {:  وقال] 10:  الحديد[ } َوَقاَتلَ  اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي ال{:  قال ثم] 26  ُيَبايُِعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  هللاَّ

َجَرةِ  َتْحتَ   .آمين بحبھم عناونف أجمعين عنھم هللا رضي ، والنقص الشين عنھم ونفى ، وخص فعم] 18:  الفتح[} الشَّ

ُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمْنُھمْ {:  تعالى قوله  ؟ ھو مرسل أنبي آدم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسوله سئل وقد ، السالم عليه موسى المكلم} هللاَّ

. موسى خاصية تبقى ھذا فعلى ، الجنة في كان آدم تكليم أن الناس بعض تأول وقد:  عطية ابن قال". مكلم نبي نعم: " فقال

 .هللا كلمه من والمعنى ، االسم لطول الھاء وحذفت
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 عليه هللا صلى محمد ومجاھد والشعبي عباس ابن قول على ھنا بعضھم:  النحاس قال} َدَرَجاتٍ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفعَ {:  تعالى قوله

 مسيرة بالرعب رتونص وطھورا مسجدا األرض لي وجعلت واألسود األحمر إلى بعثت: " وسلم عليه هللا صلى قال ، وسلم

 من عظيما خلقا الطعام وإطعامه الشجر وتكليمه القمر وانشقاق القرآن ذلك ومن". الشفاعة ، وأعطيت الغنائم لي وأحلت شھر

 ذلك غير إلى النبيون به وختم أمة الناس أعظم وھو:  وزاد ، معناه عطية ابن وقال. جفاف بعد معبد أم شاة ودرور تميرات

 ويكون ، آياته عظمت ممن وغيره وسلم عليه هللا صلى محمد به يراد أن اللفظ ويحتمل. هللا أعطاه لذيا العظيم الخلق من

 .وسيأتي ، اإلسراء حديث في كما السماء في األنبياء ومراتب ، العلي المكان إدريس رفع به يريد أن ويحتمل. تأكيدا الكالم

 من الطير وخلق واألبرص األكمه وإبراء الموتى إحياء ھي عيسى وبينات} َبيَِّناتِ الْ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا{:  تعالى قوله

ْدَناهُ { . التنزيل في عليه نص كما الطين  .تقدم وقد ، السالم عليه جبريل} اْلقُُدسِ  بُِروحِ {.  قويناه} َوأَيَّ

ُ  َشاءَ  َولَوْ { :  تعالى قوله . جمع واالثنان ، وعيسى لموسى الضمير:  وقيل. الرسل بعد من أي} مْ َبْعِدھِ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْقَتَتلَ  َما هللاَّ

 بل ، المعنى كذلك وليس بعدھم جاؤوا الذين من وقع إنما القتال إن:  وقيل. اللفظ ظاھر وھو ، الرسل جميع بعد من:  وقيل

 فرسا اشتريت إنما وأنت العبارة ھذه لك فجائز ، بعتھا ثم خيال اشتريت:  تقول كما وھذا ، نبي كل بعد الناس اقتتل ما المراد

 بغيا كفر من ومنھم آمن من فمنھم نبي كل بعد الناس اختلف إنما النوازل ھذه وكذلك ، وبعته آخر ثم وبعته آخر ثم وبعته

 بسر المستأثر ولكنه لكان ذلك خالف شاء ولو ، تعالى هللا من وإرادة وقدر بقضاء كله وذلك ، الدنيا حطام وعلى وحسدا

 وأنشد ، القرآن غير في حذفھا ويجوز ، الساكنين اللتقاء} اْخَتلَفُوا َولَِكنِ { من النون وكسرت. يريد لما الفعل ذلك في الحكمة

 :  سيبويه

 فضل ذا ماؤك كان إن اسقني والك...  أستطيعه وال بآتيه فلست

 والصفة بتداءباال رفع موضع في" من"} َكَفرَ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُھمْ {

َھا َيا{  254:  اآلية ا أَْنفِقُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ُھمُ  َواْلَكافُِرونَ  َشَفاَعةٌ  َوال ُخلَّةٌ  َوال فِيهِ  َبْيعٌ  ال َيْومٌ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  ِممَّ
الُِمونَ   }الظَّ

 ابن قال. والتطوع المفروضة الزكاة تجمع اآلية ھذه:  جبير بن وسعيد جريج ابن وقال. المفروضة الزكاة ھي:  الحسن قال

 ھذا أن منه يترجح الكافرين صدور في بالمؤمنين يدفع هللا وأن القتال ذكر في اآليات من تقدم ما ولكن ، صحيح وھذا. عطية

 وإنفاق باألنفس بالقتال فكافحوھم أي} الُِمونَ الظَّ  ُھمُ  َواْلَكافُِرونَ {:  قوله اآلية آخر في ذلك ويقوى ، هللا سبيل في ھو إنما الندب

 .األموال

 باإلنفاق عباده تعالى وأمر. تعينه وعدم الجھاد تعين بحسب ندبا ومرة واجبا مرة األموال إنفاق يكون التأويل ھذا وعلى:  قلت

: قال كما ، نفقة استدراك وال شراء وال بيع فيه يمكن ال يوم يجيء أن إلى اإلمساك من وحذرھم عليھم به وأنعم هللا رزقھم مما

ْرَتِني لَْوال َربِّ  َفَيقُولَ { قَ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ دَّ  بين األسرار تخلل من مأخوذة ، المودة خالص:  والخلة]. 10:  المنافقين[} َفأَصَّ

 :  الشاعر قال ، والمودة الصداقة:  والخاللة والخاللة والخاللة. الصديقين
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 مرحب كأبي خاللته...  أصبحت نم تواصل وكيف

 ، النبت من خال ما:  أيضا بالضم والخلة. عرقوب مواعيد:  فيه قيل الذي عرقوب كنية ھو:  ويقال ، الظل كنية مرحب وأبو

 أتاھم:  يقال. األصمعي عن ، مخاض ابن:  والخلة. والفقر الحاجة:  بالفتح والخلة. فاكھتھا والحمض اإلبل خبز الخلة:  يقال

. الحامضة الخمرة:  والخلة. ترك التي الثلمة أي ، خلته أصلح اللھم:  للميت ويقال. أيضا خلة واألنثى. خلة فرسن كأنه قرصب

 أيضا وھي ، وغيره بالذھب منقوشة السيوف أجفان بھا تغشى كانت بطائن وھي ، السيوف خلل واحدة" : بالكسر" والخلة

 هللا فأخبر. ومعناه الخليل اشتقاق" النساء" في وسيأتي. األسنان بين يبقى ما:  ضاأي والخلة. القوس ِسَيتي ظھر تلبس سيور

 ابن وقرأ. يشفع أن في له أذن الذي بھا شرف تعالى منه رحمة وحقيقتھا. هللا بإذن إال شفاعة وال اآلخرة في خلة أال تعالى

 َوال فِيهِ  َبْيعٌ  ال{" إبراھيم" سورة في وكذلك ، نوينت غير من بالنصب" شفاعة وال  ، خلة وال فيه بيع ال" عمرو وأبو كثير

 :  ثابت بن حسان وأنشد] 23:  الطور[} َتأْثِيمٌ  َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال{] الطور" وفي] 31:  إبراھيم[} ِخاللٌ 

 التنانير عند تجشوكم إال...  عادية فرسان وال طعان أال

 االستفھام غير في جاز كما امرأة وال رجل أال ويجوز ، عندك رجل أال:  كقولك" ال" عمل مغيرة غير االستفھام وألف

 :  الراعي قال كما ، والتنوين بالرفع ذلك جميع الباقون وقرأ. فاعلمه

 جمل وال ھذا في لي ناقة ال...  معلنة قلت حتى صرمتك وما

 من فيه ھل:  قال لمن جواب كأنه ، الصنف ذلك من الوجوه لجميع المستغرق العام النفي على فالفتح" ھجرتك وما" ويروى

 والخبر ، باالبتداء رفع موضع في واحد اسم بمنزلة المنفى االسم مع" ال"و. بالنفي عاما جوابا فأجيب عاما سؤاال فسأل ؟ بيع

 ھل:  قال من جواب وكأنه ، عام غير الجواب وجعل. ليس بمنزلة" ال" جمله رفع ومن ، ليوم صفة جعلته شئت وإن". فيه"

 واالختيار:  مكي قال. الخبر" فيه"و ليس اسم أو مبتدأ والمرفوع ، رفعه عن مغير غير الجواب فأتى ، من بإسقاط ؟ بيع يهف

 :  مذحج من لرجل سيبويه وأنشد ، خلة وال فيه بيع ال القرآن غير في ويجوز ، عليه القراء أكثر ألن ؛ الرفع

 أب وال ذاك كان إن لي أم ال...  بعينه الصغار لعمركم ھذا

 :  سيبويه وأنشد ، امرأة وال فيه رجل ال:  فتقول وتنونه الثاني وتنصب األول تبني أن ويجوز

 الراقع على الخرق اتسع...  خلة وال اليوم نسب ال

 الثاني وتبني األول ترفع أن خامس ووجه اللفظ على والثاني الموضع على عطف األول ، الموضعين في زائدة" ال" ف

 :  أمية قال ، امرأة وال فيھا رجل ال: كقولك

 ... فيھا تأثيم وال لغو فال

 مقيم أبدا به فاھوا وما
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 ابتداء} ُھمُ {. ابتداء} َواْلَكافُِرونَ {.   والحمد ھذا تقدم وقد ، با إال قوة وال حول ال:  قولك في جائزة األوجه الخمسة وھذه

الُِمونَ { ، ثان :  دينار بن عطاء قال. }الكافرون{ خبر} الظالمون{ و للفصل زائدة} ھم{ كانت شئت وإن ، الثاني خبر} الظَّ

 .الكافرون ھم والظالمون يقل ولم} الظالمون ھم والكافرون{:  قال الذي  والحمد

ُ { 255:  اآلية َماَواتِ  يفِ  َما لَهُ  َنْومٌ  َوال ِسَنةٌ  َتأُْخُذهُ  ال اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ
َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  بَِما إاِلَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  بَِشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  َوال َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما َيْعلَمُ  بِإِْذنِهِ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ   َوال َواألَْرضَ  السَّ

 }اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ  ْفُظُھَماحِ  َيُؤوُدهُ 

ُ {:  تعالى قوله  ونزلت ، الفاتحة في بيانه تقدم كما ، آية وأعظم القرآن آي سيدة الكرسي آية ھذه} اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاَّ

 في صنم كل خر الكرسي آية نزلت لما:  قال أنه الحنفية بن محمد عن روي. فكتبھا زيدا وسلم عليه هللا صلى النبي ودعا ليال

 أن إلى بعض على بعضھم يضرب الشياطين وھربت ، رؤوسھم عن التيجان وسقطت الدنيا في ملك كل خر وكذلك ، الدنيا

 عن األئمة وروى. نزلت قد الكرسي آية أن فبلغھم المدينة إلى فجاؤوا ، ذلك عن يبحثوا أن فأمرھم بذلك فأخبروه إبليس أتوا

 هللا:  قلت قال ؟" أعظم معك هللا كتاب من آية أي أتدري المنذر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال كعب بن بيأ

} القيوم الحي ھو إال إله ال هللا{:  قلت قال ؟" أعظم معك هللا كتاب من آية أي أتدري المنذر أبا يا: " قال ، أعلم ورسوله

 اآلية لھذه إن بيده نفسي فوالذي: "  عبدهللا أبو الحكيم الترمذي زاد". المنذر أبا يا العلم ليھنك: " وقال صدري في فضرب

 عاجال لقارئھا ثوابھا وجعل ، ذكره جل هللا أنزلھا آية فھذه:  عبدهللا أبو قال". العرش ساق عند الملك تقدس وشفتين للسانا

 في تدعى الكرسي آية:  قال أنه البكالي نوف عن لنا وروي ، اآلفات من قرأھا لمن حارسة فھي العاجل في فأما ، وآجال

ُ {:  الكرسي آية تقرأ التوراة  له الشيطان منه خرج إال بيت في تقرأھا ال فإنك:  قال ؛ نعم:  قال}  اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ

 غريب في عبيدة أبو وذكره. الشعبي عن الثقفي عاصم أبي عن منعي أبو أخرجه. يصبح حتى يدخله ال ثم الحمار كخبج خبج

 عسى ما:  فقال ؟ عمر أھو:  لعبدهللا فقيل:  قال عبدهللا عن الشعبي عن الثقفي عاصم أبي عن معاوية أبو حدثناه عمر حديث

:  والخبج ، األضالع جيد : والضليع ، المھزول:  والشخيت ، الدقيق:  الضئيل:  الدارمي محمد أبو قال. عمر إال يكون أن

 صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن الترمذي وفي. بالحاء أيضا الحبج وھو ، الضراط:  الخبج:  عبيدة أبو وقال. الريح

 حين قرأھما ومن ، يمسي حتى بھما حفظ يصبح حين الكرسي وآية المصير إليه إلى -  المؤمن - حم قرأ من: " وسلم عليه هللا

 المحافظة إلى ندبوا المؤمنين أن وروى:  الحكيم الترمذي عبدهللا أبو وقال. غريب حديث:  قال" يصبح حتى بھما حفظ يمسي

 السالم عليه موسى إلى هللا أوحى: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى الحديث رفع أنس عن. صالة كل دبر قراءتھا على

 عليه وبسطت الصديقين وأعمال النبيين وأجر الشاكرين أعطي ما فوق عطيتهأ صالة كل دبر الكرسي آية قراءة على داوم من

 يداوم ال بھذا سمع من رب يا:  السالم عليه موسى قال"  الموت ملك يأتيه أن إال الجنة أدخله أن يمنعه ولم بالرحمة يميني

 كعب بن أبي وعن". سبيلي في قتله دأري رجل أو أحبه رجل أو صديق أو لنبي إال عبادي من أعطيه ال إني: " قال ؟ عليه

 عندي معناه:  عبدهللا أبو قال" األنبياء ثواب أعطيته صالة كل دبر في الكرسي آية قرأ من موسى يا: " تعالى هللا قال: قال

 وھي ، العال والصفات التوحيد تضمنت اآلية وھذه. لألنبياء إال ألحد فليس النبوة ثواب فأما ، األنبياء عمل ثواب أعطيته

 و ، مبتدأ" هللا"و. عطية ابن ذكره ، الحديث بذلك ورد ، القرآن ثلث تعدل وھي ، بركة خمسون كلمة كل وفي ، كلمة خمسون
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ُ {:  وقيل. إله ال موضع من بدل}  ُھوَ  إاِلَّ { و. موجود أو معبود تقديره محذوف وخبره ثان مبتدأ}  إِلَهَ  ال{ }  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ

 على نصب ، إياه إال إله ال القرآن غير في ويجوز ، ھو إال إله ما أي ، المعنى على محمول مرفوع وھو ، وخبر ءابتدا

: فقال ؟ أعظم القرآن من عليك هللا أنزل آية أي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  الطويل حديثه في ذر أبو قال. االستثناء

} ُ  اسم فيھا يكرر ألنه:  العلماء بعض قال. الكرسي آية القرآن في آية أشرف:  عباس ابن وقال. }اْلَقيُّومُ  َحيُّ الْ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال هللاَّ

 .مرة عشرة ثماني وظاھر مضمر بين تعالى هللا

 لىع شئت وإن ، خبر بعد خبرا كان شئت وإن ،" ھو" من بدال كان شئت وإن ، وجل عز  نعت} اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ {:  قوله

 هللا اسم إنه:  ويقال ، به يسمى الحسنى أسمائه من اسم" الحي"و. المدح على النصب القرآن غير في ويجوز. مبتدأ إضمار

. قيوم يا حي يا:  الدعاء بھذا يدعو الموتى يحيي أن أراد إذا كان السالم عليه مريم ابن عيسى إن:  ويقال. األعظم تعالى

 سألوا إسرائيل بني إن:  ويقال. قيوم يا حي يا بقوله دعا سليمان إلى بلقيس بعرش يأتي أن دأرا لما برخيا بن آصف إن: ويقال

 الغرق خافوا إذا البحر أھل دعاء ھو:  ويقال. قيوم يا حي يا يعني ، ھيا شرا ھيا أيا:  لھم فقال األعظم هللا اسم عن موسى

 حيا نفسه سمى:  وقيل. فيه ينظر أن دون ذلك ويسلم ، نفسه وصف كما قيوم حي يقال إنه:  قوم عن الطبري قال. به يدعون

 قال. الباقي بالحي المراد:  السدي وقال. يموت ال الذي الحي:  قتادة وقال. مقاديرھا األشياء وتقديره مصاريفھا األمور لصرفه

 :  لبيد

 وجعفر كالب من بأحيا فلست...  سالما أصبحت اليوم تريني فإما

 القائم معناه:  الحسن وقال. قتادة عن ؛ خلق ما بتدبير القائم أي ؛ قام من" القيوم. "األعظم هللا اسم ھو السما ھذا إن:  قيل وقد

 الذي معناه:  عباس ابن وقال. منھا شيء عليه يخفى ال بھا عالم ھو حيث من ، بعملھا يجازيھا حتى كسبت بما نفس كل على

 :  الصلت أبي بن أمية قال ؛ يزول وال يحول ال

 يقوم قمر معھا والشمس...  والنجوم السماء تخلق لم

 قيوم مھيمن قدره

 والنعيم والجنة والحشر... 

 عظيم شأنه ألمر إال

 قوله من أخذه وكأنه ؛ ينام ال الذي ھو ويقال:  قال القيوم تفسير الضرير إلسماعيل" التفسير عيون" في ورأيت:  البيھقي قال

. األنباري بكر أبو ذكره ؛ له بدئ ال الذي القيوم:  الكلبي وقال. } َنْومٌ  َوال ِسَنةٌ  َتأُْخُذهُ  ال{ : الكرسي آية في عقيبه وجل عز

 يكون وال ؛ ياء الواو قلب بعد الثانية في األولى فأدغمت بالسكون إحداھما وسبقت والياء الواو اجتمعت قيووم قيوم وأصل

 وروي ، باأللف" القيام الحي" والنخعي واألعمش وعلقمة مسعود ابن وقرأ. قيووما يكون فكان الواو من ألنه ؛ فعوال قيوم

 إلى القوام عن منقول والقيام. علة وأثبت بناء وأصح العرب عند أعرف القيوم أن في اللغة أھل بين خالف وال. عمر عن ذلك

 :  الشاعر قال ؛ الصياغ للصواغ قيل كما ، الفيعال إلى الفعال عن صرف ، القيام
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 قيوم عليھم وحي س...  النا يرزق للذي العرش ذا إن

 صار القلب في صار فإذا العين من كان ما والنعاس. الجميع قول في النعاس:  والسنة. نوم وال سنة تأخذه أن وجل عز نفى ثم

 :  النظر بفتور امرأة يصف الرقاع بن عدي قال ؛ نوما

 ائمبن وليس سنة عينه في...  فرنقت النعاس أقصده وسنان

 من يقوم الذي الوسنان:  زيد ابن وقال. القلب في والنوم ، العين في والنعاس ، الرأس من السنة:  فقال بينھما المفضل وفرق

 بمفھوم ذلك وليس ، نظر فيه زيد ابن قاله الذي وھذا:  عطية ابن قال. أھله على السيف جرد ربما حتى ، يعقل ال وھو النوم

 .اإلنسان فينعس الوجه في يأخذ الذي النوم ريح:  السنة:  يالسد وقال. العرب كالم من

 ملل يلحقه وال خلل يدركه ال تعالى هللا أن اآلية بھذه والمراد. عقله معه يفقد وال اإلنسان يعتري فتور فھو وبالجملة:  قلت

 في الذھن معه يزول الذي ثقلالمست ھو والنوم. يسن من حذفت كما الواو حذفت وْسَنة ِسَنة في واألصل. األحوال من بحال

 .توكيد" ال"و للعطف والواو. البشر حق

 على موسى عن يحكي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ھريرة أبي عن الباب ھذا في يذكرون والناس:  قلت

 قارورة يد كله في قارورتين عطاهأ ثم ثالثا فأرقه ملكا إليه هللا فأرسل ثناؤه جل هللا ينام ھل موسى نفس في وقع: "  قال المنبر

 يداه فاصطفقت نومة نام حتى األخرى عن أحديھما فينحي يستيقظ ثم تلتقيان يداه وتكاد ينام فجعل قال بھما يحتفظ أن وأمره

 ضعفه ، الحديث ھذا يصح وال" واألرض السماء تمتسك لم ينام كان لو أن مثال له هللا ضرب -  قال - القارورتان فانكسرت

  . البيھقي منھم واحد غير

َماَواتِ  فِي َما لَهُ {:  تعالى قوله  في كان وإن" ما" بـ العبارة وجاءت وربه الجميع مالك فھو بالملك أي} األَْرِض  فِي َوَما السَّ

 ليقربونا إال أوثانا نعبد ما:  الكفار قال لما اآلية ھذه نزلت:  الطبري قال. والموجود الجملة المراد حيث من يعقل من الجملة

 .زلفى هللا إلى

 وال ، بدل شئت وإن ،" ذا" لـ نعت" الذي"و ؛ خبره" ذا"و باالبتداء رفع" من"} ِبإِْذِنهِ  األَ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  تعالى قوله

 يأذن هللا أن اآلية ھذه في وتقرر. بھا لشبھھا معھا" ذا" فزيدت مبھمة" ما" ألن" ما" مع زيدت كما زائدة" ذا" تكون أن يجوز

 إال يشفعون ال ثم ، هللا وشرفھم أكرمھم ممن وغيرھم والمالئكة والمجاھدون والعلماء األنبياء وھم ، الشفاعة في يشاء لمن

 لصالحينوا العلماء أن يظھر والذي:  عطية ابن قال] 28:  األنبياء[} اْرَتَضى لَِمنِ  إاِلَّ  َيْشَفُعونَ  َوال{:  قال كما ؛ ارتضى لمن

 أبواب من بقية باب" في البخاري وفي. صالحة أعماله له ولكن وصل أو ، المنزلتين بين وھو النار إلى يصل لم فيمن يشفعون

 وكما ، أمره يقرب فيمن شفاعة وھذه. معنا ويصومون معنا يصلون كانوا إخواننا إن ربنا:  يقولون المؤمنين إن" : الرؤية

 من النار في حصل فيمن يشفعون األنبياء وإن. ومعارفھم قراباتھم في ھو إنما وھذا. الجنة ابب على المحبنطئ الطفل يشفع

 الخطايا في المستغرقين في الراحمين أرحم شفاعة تبقى ثم ، اإليمان بنفس إال معرفة وال قربى دون بذنوب أممھم عصاة

 .له فخاصة الحساب تعجيل في وسلم عليه هللا صلى محمد شفاعة وأما. األنبياء شفاعة فيھم تعمل لم الذين والذنوب
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 ويخرجون النار يدخلون الشافعين وأن يقرأه لم هللا رحمه وكأنه ، شافيا بيانا الشفاعة كيفية صحيحه في مسلم بين قد:  قلت

 فيمن وشفاعة ، النار إلى يصل لم فيمن شفاعة:  شفاعتان للمؤمنين يكون أن يبعد ال ھذا فعلى ؛ العذاب استوجبوا أناسا منھا

 الشفاعة وتحل جھنم على الجسر يضرب ثم: "  الخدري سعيد أبي حديث من فذكر. منھا هللا أجارنا ؛ ودخلھا إليھا وصل

 فيھا بنجد تكون وحسكة وكالليب خطاطيف فيھا مزلة دحض:  قال ؟ الجسر وما هللا رسول يا:  قيل -  سلم سلم اللھم ويقولون

 مسلم فناج والركاب الخيل وكأجاويد وكالطير وكالريح وكالبرق العين كطرف المؤمنون يمرف السعدان لھا يقال شويكة

  مناشدة بأشد منكم أحد من ما بيده نفسي فوالذي النار من المؤمنون خلص إذا حتى جھنم نار في ومكدوس مرسل ومخدوش

 ، ويحجون ويصلون معنا يصومون كانوا ربنا يقولون ، رالنا في الذين إلخوانھم القيامة يوم  المؤمنين من الحق استيفاء في

 ركبتيه وإلى ساقيه نصف إلى النار أخذت قد كثيرا خلقا فيخرجون النار على صورھم فتحرم ، عرفتم من أخرجوا لھم فيقال

 ، فأخرجوه خير من دينار مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا وجل عز فيقول ، به أمرتنا ممن أحد فيھا بقي ما ربنا يقولون ثم

 نصف مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا يقول ثم ، به أمرتنا ممن أحدا فيھا نذر لم ربنا يقولون ثم ، كثيرا خلقا فيخرجون

 وجدتم فمن ارجعوا يقول ثم ، به أمرتنا ممن أحدا فيھا نذر لم ربنا يقولون ثم كثيرا خلقا فيخرجون ، فأخرجوه خير من دينار

 لم إن:  يقول سعيد أبو وكان - خيرا فيھا نذر لم ربنا يقولون ثم كثيرا خلقا فيخرجون ، فأخرجوه خير من ذرة لمثقا قلبه في

َ  إِنَّ { شئتم إن فاقرؤوا الحديث بھذا تصدقوني ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ ً  أَْجراً  لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ } َعِظيما

 من قبضة فيقبض الراحمين أرحم إال يبق ولم المؤمنون وشفع النبيون وشفع المالئكة شفعت:  تعالى هللا فيقول] " 40:  النساء[

 عليه هللا صلى النبي عن أنس حديث من وذكر. الحديث وذكر" حمما عادوا قد قط خيرا يعملوا لم قوما منھا فيخرج النار

 وعظمتي وكبريائي وعزتي - إليك ذلك ليس قال أو -  لك ذلك ليس قال هللا إال إله ال قال يمنف لي ائذن رب يا فأقول: " وسلم

 من هللا فرغ إذا حتى: "  وسلم عليه هللا صلى عنه ھريرة أبي حديث من وذكر".  هللا إال إله ال قال من ألخرجن وجبريائي

 با يشرك ال كان من النار من يخرجوا أن المالئكة أمر النار أھل من أراد من برحمته يخرج أن وأراد العباد بين القضاء

 إال آدم ابن النار تأكل السجود بأثر يعرفونھم النار في فيعرفونھم هللا إال إله ال يقول ممن يرحمه أن تعالى هللا أراد ممن شيئا

 .بطوله الحديث"  السجود أثر تأكل أن النار على هللا حرم السجود أثر

 ابن وقول منھا هللا أجارنا ، فيھا وحصل النار دخل لمن ھي إنما وغيرھم المؤمنين شفاعة أن على األحاديث ھذه فدلت:  قلت

 أنس عن سننه في ماجة ابن خرج وقد. أعلم وهللا ، أخر أحاديث من أخذه يكون أن يحتمل" وصل أو يصل لم ممن: " عطية

 فيمر -  الجنة أھل نمير ابن وقال -  صفوفا القيامة يوم الناس فيص: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن

 الرجل على الرجل ويمر له فيشفع قال ؟ شربة فسقيتك استسقيت يوم تذكر أما فالن يا فيقول الرجل على النار أھل من الرجل

 فذھبت وكذا كذا لحاجة بعثتني ميو تذكر أما فالن يا ويقول - نمير ابن قال -  له فيشفع ؟ طھورا ناولتك يوم تذكر أما فيقول

 ". له فيشفع لك؟

 في بيانھا يأتي ، خمس:  وقيل ، اثنتان وقيل ، ثالث فقيل ؛ فيھا فاختلف وسلم عليه هللا صلى محمد نبينا شفاعات وأما

 . والحمد" التذكرة" كتاب في عليھا أتينا وقد. تعالى هللا شاء إن" سبحان"
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َماَواتِ  فِي َما لَهُ {:  قوله تضمنه ممن يعقل من كل على عائدان الضميران} َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما َيْعلَمُ {:  تعالى قوله  َوَما السَّ

 بأس ال نفسه في صحيح ھذا وكل:  عطية ابن قال. اآلخرة} َخْلَفُھمْ  َوَما{ الدنيا}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما{ :  مجاھد وقال". } األَْرِض  فِي

 .وغيره السدي قال مجاھد قول وبنحو ؛ بعده يأتي ما كل ھو خلفه وما ، اإلنسان تقدم ما كل ھو اليد بين ما ألن ؛ به

 وھذا ؛ معلوماته من بشيء يحيطون وال أي ، المعلوم بمعنى ھنا العلم} َشاءَ  بَِما إاِلَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  َوال{:  تعالى قوله

 ھذا نقص كما إال هللا علم من وعلمك علمي نقص ما:  البحر في العصفور نقر حين السالم عليه سىلمو الخضر كقول

. يتبعض ال ذاته صفة ھو الذي وتعالى سبحانه هللا علم ألن ؛ المعلومات إلى راجع شاكله وما فھذا. البحر ھذا من العصفور

 .يعلمه أن هللا شاء ما إال ألحد معلوم ال اآلية ومعنى

َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ {:  تعالى قوله  صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي علي عن تاريخه في عساكر ابن ذكر} َواألَْرضَ  السَّ

 حماد وروى".  هللا إال يعلمه ال حيث الكرسي وطول سنة سبعمائة القلم وطول لؤلؤة والقلم لؤلؤة الكرسي: "  وسلم عليه هللا

 مسيرة سماءين كل بين:  قال مسعود ابن عن حبيش بن زر عن - النجود أبي بن عاصم وھو - ھدلةب بن عاصم عن سلمة بن

 والعرش ، عام خمسمائة مسيرة العرش وبين الكرسي وبين ، عام خمسمائة الكرسي وبين السابعة السماء وبين عام خمسمائة

. علمه كرسيه:  عباس ابن وقال. الكراسي والجمع رسيوك ُكرسي يقال. وعليه فيه أنتم ما يعلم العرش فوق وهللا الماء فوق

 أوتاد:  يقال كما ؛ عليھم المعتمد ألنھم ؛ الكراسي:  للعلماء قيل ومنه ؛ العلم تضم التي الكراسة ومنه:  قال ، الطبري ورجحه

 .األرض

 :  الشاعر قال

 تنوب حين باألحداث كراسي...  وعصبة الوجوه بيض بھم يحف

 ، كرسيا الحائط لھذا اجعل:  تقول كما ، واألرض السماوات بھا يمسك التي قدرته كرسيه:  وقيل. األمور بحوادث علماء أي

 جبير بن وسعيد مسعود ابن عن وروينا:  البيھقي قال. } ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ {  قوله في عباس ابن قول من قريب وھذا. يعمده ما أي

 الكرسي به المراد أن على تدل وغيره عباس ابن عن الروايات وسائر. هعلم:  قال} كرسيه وسع{ قوله في عباس ابن عن

َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ { قوله في مالك أبي عن السدي عن إسرائيل وروى. العرش مع المشھور  الصخرة إن:  قال} َواألَْرضَ  السَّ

 إنسان وجه:  وجوه أربعة منھم واحد لكل الئكةالم من أربعة عليھا ، أرجائھا على الخلق ومنتھى السابعة األرض عليھا التي

 تحت والكرسي الكرسي تحت ورؤوسھم ، والسماوات باألرضين أحاطوا قد عليھا قيام فھم ؛ نسر ووجه ثور ووجه أسد ووجه

 موضوع واآلخر ، العرش تحت أحدھما:  كرسيين إلى إشارة ھذا في:  البيھقي قال. العرش فوق كرسيه واضع وهللا العرش

 ابن عن الھمداني مرة وعن ، عباس ابن عن صالح أبي وعن ، مالك أبي عن السدي عن أسباط رواية وفي. العرش لىع

 ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ { قوله في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ناس عن مسعود ابن عن الھمداني مرة وعن ، عباس

َماَواتِ   على يحملونھا اإللحاد وأرباب. العرش يدي بين والكرسي الكرسي جوف في واألرض السماوات فإن} َواألَْرضَ  السَّ

 متسع هللا قدرة في إذ ؛ يجيزونھما الحق وأھل. بشيء وليس والكرسي العرش وجود وينكرون ، السلطان وجاللة الملك عظم

 أيضا روينا قد:  البيھقي قال .الرحل كأطيط أطيط وله القدمين موضع الكرسي:  األشعري موسى أبو قال. بذلك اإليمان فيجب
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 إثبات فيه وليس ، السرير من القدمين موضع العرش من موضوع أنه يرى فيما معناه أن وذكرنا عباس ابن عن ھذا في

 أعجب ما: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له قال الحبشة من جعفر قدم لما:  قال أبيه عن بريدة ابن وعن. تعالى  المكان

:  له فقالت إليه التفتت ثم ، طعامھا تجمع فقعدت فأذراه فارس فمر طعام مكتل رأسھا على امرأة رأيت:  قال ؟" تهرأي شيء

 أمة قدست ال: "  لقولھا تصديقا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الظالم من للمظلوم فيأخذ كرسيه الملك يضع يوم لك ويل

 يريد" القدمين موضع الكرسي" موسى أبي قول في:  عطية ابن قال".  شديدھا من قهح ضعيفھا يأخذ ال -  أمة تقدس كيف أو -

 إلى الكرسي كنسبة إليه نسبته العرش يدي بين عظيم مخلوق فھو ، الملوك أسرة من القدمين كموضع الرحمن عرش من ھو

 أن األحاديث تقتضيه والذي ، بمرضي ليس وھذا ؛ نفسه العرش ھو الكرسي:  الحسن أبي بن الحسن وقال. الملك سرير

 ما أي ، هللا رسول يا قلت:  قال ذر أبي عن الخوالني إدريس أبو وروى. منه أعظم والعرش العرش يدي بين مخلوق الكرسي

 فالة أرض في ملقاة كحلقة إال الكرسي مع السبع السماوات ما ذر أبا يا - قال ثم -  الكرسي آية: " قال ؟ أعظم عليك أنزل

 وذكر والبيھقي مسنده صحيح في البستي حاتم وأبو اآلجري أخرجه".  الحلقة على الفالة كفضل الكرسي على شالعر وفضل

 عظم عن منبئة اآلية وھذه. فالة أرض في ملقاة حلقة بمنزلة إال الكرسي في واألرض السماوات ما:  مجاھد وقال. صحيح أنه

 .العظيم األمر ھذا حفظ يؤده ال إذ وجل عز هللا قدرة عظم ذلك من ويستفاد ، تعالى هللا مخلوقات

 وقتادة والحسن عباس ابن اللفظة فسر وبھذا ، المشقة منه وتحملت أثقلني بمعنى الشيء آدني:  يقال ؛ يثقله معناه} َيُؤوُدهُ {  و

 هللا أمر من فھو ؛ للكرسي كانت وإذا ؛ للكرسي تكون أن وجائز ، وجل عز  الھاء تكون أن فجائز:  الزجاج قال. وغيرھم

 ھو:  قالوا أنھم قوم عن الطبري وحكى. التحيز عن منزه هللا ألن ؛ المكان علو ال والمنزلة القدر علو به يراد" العلي"و. تعالى

 وعن. يحكى أال الوجه وكان ، مجسمين جھلة قول وھذا:  عطية ابن قال. خلقه أماكن عن مكانه بارتفاع خلقه عن العلي

 العلي هللا سبحان:  العلى السماوات في تسبيحا سمع به أسري ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن قرط بن عبدالرحمن

 : الشاعر قال ؛ وقھره غلبه أي فالنا فالن عال:  العرب تقول ؛ لألشياء الغالب القاھر:  والعالي والعلي. وتعالى سبحانه األعلى

 وكاسر لنسر رعىص تركناھم...  عليھم واستوينا علونا فلما

 ال ، والشرف والخطر القدر عظيم بمعنى صفة" العظيم"و]. 4:  القصص[} األَْرِض  فِي َعال فِْرَعْونَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ومنه

 بيت وأنشد ، المعتق بمعنى العتيق:  يقال كما ، المعظم معناه العظيم أن قوم عن الطبري وحكى. األجرام عظم معنى على

 :  األعشى

 زالل بماء ممزوجة ـفنط...  اإلسـ من العتيق الخمر فكأن

 ال إذ ؛ فنائھم وبعد الخلق يخلق أن قبل عظيما يكون أال لوجب معظم بمعنى كان لو:  وقالوا ذلك أنكروا أنھم قوم عن وحكي

 .حينئذ له معظم
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ينِ  فِي إِْكَراهَ  ال{ 256:  اآلية ْشدُ  َتَبيَّنَ  َقدْ  الدِّ اُغوتِ  َيْكفُرْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ ِ  َوُيْؤِمنْ  بِالطَّ َّ  ال اْلُوْثَقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  بِا
ُ  لََھا اْنفَِصامَ   }َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوهللاَّ

ينِ  فِي إِْكَراهَ  ال{:  تعالى قوله شْ  َتَبيَّنَ  َقدْ { :  قوله بقرينة والملة المعتقد اآلية ھذه في الدين} الدِّ  الذي واإلكراه. } اْلَغيِّ  ِمنَ  دُ الرُّ

:  النحل[} أُْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ { :  قوله تفسير في يجيء وإنما ، موضعه ھذا ليس وغيرھا والھبات والبيوع اإليمان من األحكام في

 وَرِشدَ  ، داً ُرشْ  َيْرُشد َرَشد:  يقال ؛ والشعبي الحسن عن روي وكذا" الغي من الرشد تبين قد" عبدالرحمن أبو وقرأ]. 106

" الرشاد" قرأ أنه السلمي عبدالرحمن أبي عن عطية ابن وحكى. النحاس عن ؛ ضده وغوى. يحب ما بلغ إذا:  َرَشدا يْرَشد

ْشدُ { أيضا الحسن عن وروي. باأللف  وال ؛ رأي أو معتقد في ضل إذا يغوي غوى من مصدر} اْلَغيِّ {. والشين الراء بضم} الرُّ

 .اإلطالق على لالضال في الغي يقال

 :  أقوال ستة على اآلية ھذه معنى في العلماء اختلف - :  الثانية

 إال منھم يرض ولم وقاتلھم اإلسالم دين على العرب أكره قد وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ منسوخة إنھا قيل] األول[

َھا َيا{  نسختھا:  قال ، موسى بن سليمان قاله ؛ باإلسالم بِيُّ  أَيُّ  ابن عن ھذا وروي]. 73:  التوبة[} َواْلُمَنافِقِينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِھدِ  النَّ

 .المفسرين من وكثير مسعود

 يكرھون والذين ، الجزية أدوا إذا اإلسالم على يكرھون ال وأنھم ، خاصة الكتاب أھل في نزلت وإنما بمنسوخة ليست:  الثاني

َھا َيا{ فيھم نزل ينالذ فھم اإلسالم إال منھم يقبل فال األوثان أھل ِبيُّ  أَيُّ  وقتادة الشعبي قول ھذا. } َواْلُمَنافِقِينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِھدِ  النَّ

:  نصرانية لعجوز يقول الخطاب بن عمر سمعت:  قال أبيه عن أسلم بن زيد رواه ما القول لھذا والحجة. والضحاك والحسن

 ، اشھد اللھم:  عمر فقال قريب إلي والموت كبيرة عجوز أنا:  قالت. حقبال محمدا بعث هللا إن ، تسلمي العجوز أيتھا اسلمي

ينِ  فِي إِْكَراهَ  ال{ وتال  .} الدِّ

 عاش إن نفسھا على فتجعل مقالتا المرأة تكون كانت ، األنصار في ھذه نزلت:  قال عباس ابن عن داود أبو رواه ما:  الثالث

 إِْكَراهَ  ال{:  تعالى هللا فأنزل أبناءنا ندع ال:  فقالوا األنصار أبناء من كثير فيھم انك النضير بنو أجليت فلما ؛ تھوده أن ولد لھا

ينِ  فِي ْشدُ  َتَبيَّنَ  َقدْ  الدِّ  نرى ونحن فعلنا ما فعلنا إنما:  رواية في. ولد لھا يعيش ال التي والمقالت:  داود أبو قال. }  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ

ينِ  فِي إِْكَراهَ  ال{:  فنزلت عليه فنكرھھم باإلسالم هللا جاء إذا وأما ، عليه نحن مما أفضل دينھم أن  ومن بھم التحق شاء من} الدِّ

. االسترضاع النضير بني في كونھم سبب كان:  قال أنه إال ومجاھد والشعبي جبير بن سعيد قول وھذا. اإلسالم في دخل شاء

 .بالرأي يؤخذ ال مثله وأن ، إسناده لصحة قوالاأل أولى اآلية ھذه في عباس ابن قول:  النحاس قال

 المدينة إلى الشام من تجار فقدم ، ابنان له كان حصين أبو له يقال األنصار من رجل في اآلية نزلت:  السدي قال:  الرابع

 أبوھما فأتى ، امالش إلى معھم ومضيا فتنصرا النصرانية إلى فدعوھما الحصين ابنا أتاھم الخروج أرادوا فلما ، الزيت يحملون

 ال{:  فنزلت يردھما من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يبعث أن في ورغب ، أمرھما مشتكيا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ين فِي إِْكَراهَ   }الدِّ
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 هللا صلى النبي على نفسه في الحصين أبو فوجد" كفر من أول ھما هللا أبعدھما: " وقال ، الكتاب أھل بقتال يومئذ يؤمر ولم

ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال{ ثناؤه جل هللا فأنزل طلبھما في يبعث لم حين وسلم عليه ] 65:  النساء[} َبْيَنُھمْ  َشَجرَ  فِيَما ُيَحكِّ

ين فِي إِْكَراهَ  ال{ نسخ إنه ثم اآلية  ال َوَربِّكَ  َفال{:  تعالى قوله سبب في والصحيح]. براءة[ سورة في الكتاب أھل بقتال فأمر} الدِّ

 .تعالى هللا شاء إن بيانه" النساء" في يأتي ما على ، السقي في األنصاري جاره مع الزبير حديث} ُيْؤِمُنونَ 

 .الخامس القول وھو ؛ مكرھا مجبرا السيف تحت أسلم لمن تقولوا ال معناھا] وقيل[

 أو صغارا مجوسا كانوا وإن ، كبارا كانوا إذا يجبروا لم الكتاب أھل من كانوا متى السبي في وردت أنھا وھو] سادس وقول[

 وال ذبائحھم تؤكل ال أنه ترى أال ؛ وثنيين كونھم مع بھم ينتفع ال سباھم من ألن ؛ اإلسالم على يجبرون فإنھم وثنيين أو كبارا

 الميتة بأكل ويدينون ، نساؤھم توطأ

 ابن روى ھذا ونحو. اإلجبار له فجاز الملك جھة من بھم االنتفاع عليه تعذروي لھم المالك ويستقذرھم ، وغيرھما والنجاسات

 لھم دين ال والصغار ، اإلسالم على أجبروا امتنعوا فإذا ، سباھم من دين على ھم:  قال فإنه أشھب وأما. مالك عن القاسم

 نكرھھم لم الجزية بذلوا متى الكفر أنواع رسائ فأما. باطل دين إلى يذھبوا لئال اإلسالم دين في الدخول على فأجبروا فلذلك

" براءة" في منه تقبل ومن الجزية في للعلماء وما ھذا بيان وسيأتي. غيرھم أو قريشا عجما أم عربا كانوا سواء اإلسالم على

 .تعالى هللا شاء إن

اُغوتِ  َيْكفُرْ  َفَمنْ {:  تعالى قوله َِّ  َوُيْؤِمنْ  بِالطَّ  -  يطغو الطبري وحكى -. يطغى طغى من مؤنثة اغوتوالط. بالشرط جزم} ِبا

 ومذھب. والكثير للقليل يقع جنس اسم كأنه مفرد مذكر اسم أنه سيبويه ومذھب ، فعلوت ووزنه. عليه بزيادة الحد جاوز إذا

 المال موضع وعينه العين موضع إلى المه وقلبت ، والجمع الواحد به يوصف وھو ، وجبروت كرھبوت مصدر أنه علي أبي

ً  الواو فقلبت ، وَجَذب كَجَبذ  في طاغوت أصل:  وقيل. النحاس القول ھذا واختار ؛ طاغوت فقيل قبلھا ما وتحرك لتحركھا ألفا

:  عطية ابن وقال. جمع ھو:  المبرد وقال. اللؤلؤ من آلل:  قيل كما ، اشتقاق غير من معناه يؤدي الطغيان من مأخوذة اللغة

:  تعالى هللا قال واحداً  يكون وقد ، الضالل في رأس وكل والشيطان الكاھن والطاغوت:  الجوھري قال. مردود وذلك

اُغوتِ  إِلَى َيَتَحاَكُموا أَنْ  ُيِريُدونَ {  أَْولَِياُؤُھمُ {:  تعالى هللا قال جمعا يكون وقد]. 60:  النساء[} ِبهِ  َيْكفُُروا أَنْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّ

اُغوتُ  َِّ  َوُيْؤِمنْ { . الطواغيت والجمع ]257 البقرة[} الطَّ  وجمع ، الشرط جواب} اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ { . عطف} ِبا

 المشبه الشيء في المفسرين عبارة واختلف. تشبيه اآلية وھذه ، الوثاقة من فعلى فالوثقى ؛ والفُْضل الفُْضلى مثل الُوْثق الُوْثقى

 وھذه ؛ هللا إال إله ال ؛ والضحاك جبير بن وسعيد عباس ابن وقال. اإلسالم:  السدي وقال. اإليمان روةالع:  مجاھد فقال ؛ به

 ال أي ، بأنفسھم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال أي:  مجاھد قال} لََھا اْنفَِصامَ  ال{:  قال ثم. واحد معنىً  إلى ترجع عبارات

 الحديث صحيح وفي ؛ ببينونة كسر:  والقصم. بينونة غير من االنكسار:  صامواالنف. يكفروا حتى اإليمان اسم عنھم يزيل

 فصمته:  تقول ، يبين أن غير من كسره الشيء فصم:  الجوھري قال. يقلع أي" عرقا ليتفصد جبينه وإن الوحي عنه فيفصم"

 :  فضة بُدْملُج يشبھه غزاال يذكر الرمة ذو قال ؛ مثله وتفصم} لََھا اْنفَِصامَ  ال{:  تعالى هللا قال ؛ فانفصم

 مفصوم الحي جواري من ملعب في...  نبه فضة من دملج كأنه
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 عنه وأفصمت. أقلع:  المطر واْفصم. باثنين بائنا فيكون بالقاف" مقصوم" يقل ولم. نام إذا وانحنائه لتثنيه مفصوما جعله وإنما

 النطق أجل من} َسِميعٌ { الصفات في حسن القلب ويعتقده اللسان به ينطق مما با واإليمان بالطاغوت الكفر كان ولما. الحمى

 .المعتقد أجل من} عليم{

ُ {  257:  اآلية لَُماتِ  ِمنَ  ُيْخِرُجُھمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َولِيُّ  هللاَّ اُغوتُ  أَْولَِياُؤُھمُ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  النُّورِ  إِلَى الظُّ  النُّورِ  ِمنَ  ُيْخِرُجوَنُھمْ  الطَّ
لَُماتِ  لَىإِ  ارِ  أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  الظُّ  }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّ

ُ {:  تعالى قوله  عز هللا قال ؛ المؤمنين عباده ينصر الناصر الولي:  الخطابي قال. فاعل بمعنى فعيل الولي} آَمُنوا الَِّذينَ  َولِيُّ  هللاَّ

ُ { وجل لَُماتِ  ِمنَ  ُيْخِرُجُھمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َولِيُّ  هللاَّ َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ { وقال ،} النُّورِ  إِلَى الظُّ } لَُھمْ  َمْولَى ال اْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َمْولَى هللاَّ

:  لبابة أبي بن وعبدة مجاھد وقال. والربيع الضحاك قال وبمعناه ، الھدى والنور ، الضاللة الظلمات:  قتادة قال] 11:  محمد[

ُ {  قوله  من إخراجھم فذلك ، به كفروا وسلم عليه هللا صلى محمد جاء فلما بعيسى آمنوا قوم في نزلت}  آَمُنوا الَِّذينَ  َولِيُّ  هللاَّ

 عن مستغن اآلية ولفظ ، الظلمات إلى منه خرج المعتقد في نوراً  أحرز المعتقد ھذا فكأن:  عطية ابن قال. الظلمات إلى النور

 ظلمة من أخرجه وليه فا منھم آمن من أن وذلك ، كالعرب بعضھا آمن كافرة أمة كل في ترتبم ھو بل ، التخصيص ھذا

 من أخرجه كأنه ، مغويه فشيطانه المرسل الداعي وسلم عليه هللا صلى النبي وجود بعد كفر ومن ، اإليمان نور إلى الكفر

 وقرأ. يفعل عما يسأل ال ، منه عدال ؛ لكفرھم النار في بالدخول عليھم وحكم ، فيه للدخول وأھل معد معه ھو إذ اإليمان

 .أعلم وهللا ، الشياطين يعني" الطواغيت أولياؤھم" الحسن

ُ  آَتاهُ  أَنْ  َربِّهِ  فِي إِْبَراِھيمَ  َحاجَّ  الَِّذي إِلَى َترَ  أَلَمْ {  258:  اآلية  أُْحيِي أََنا َقالَ  ُيِميتُ وَ  ُيْحيِي الَِّذي َربِّيَ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  إِذْ  اْلُمْلكَ  هللاَّ
َ  َفإِنَّ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوأُِميتُ  ُ  َكَفرَ  الَِّذي َفُبِھتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  بَِھا َفأْتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  بِالشَّْمسِ  َيأْتِي هللاَّ الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ  }الظَّ

 :  مسألتان فيه

 ، رأيت ھل بمعنى" تر ألم: " الفراء وقال. له اعجبوا أي ، التعجب معنى الكالم وفي ، التوقيف ألف ھذه} َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 ملك نوح بن سام بن كنعان بن كوش بن النمروذ وھو ، قرية على مر الذي رأيت وھل ، إبراھيم حاج الذي رأيت ھل أي

. وغيرھم أسلم بن وزيد إسحاق وابن والسدي لربيعوا وقتادة ومجاھد عباس ابن قول ھذا والبعوضة النار وصاحب زمانه

ً  عليه تعالى هللا فتح بأن تعالى هللا مع المحاربة قصد لما إھالكه وكان  ولم عسكره وأكلوا الشمس عين فستروا البعوض من بابا

 يضرب من ذلك بعد عنده الناس أعز فكان ؛ الفأرة مثل صارت حتى فأكلته دماغه في منھا واحدة ودخلت ، العظام إال يتركوا

 وھذا:  عطية ابن قال. األرض في ملك أول ھو:  جريح ابن قال. يوما أربعين البالء في فبقي ، لذلك عتيدة بمطرقة دماغه

 ؛ الكافرين أحد وھو ؛ بأجمعھا الدنيا ملك إنه:  وقيل. ببابل الصرح صاحب وھو تجبر من أول ھو:  قتادة وقال. مردود

. عطية ابن جميعه حكى ؛ سام بن أرفخشد بن شالخ بن عابر بن فالخ بن نمروذ إبراھيم حاج الذي إن : وقيل. بختنصر واآلخر

ً  وكان نوح بن حام بن كنعان بن كوش بن النمروذ أنه السھيلي وحكى  يعرف الذي الضحاك ملكه وكان السواد على ملكا

 :  حبيب يقول وفيه ؛ أثفيان بن أفريدون قتله الذي ووھ ، كلھا األقاليم ملك وكان أندراست بن بيوراسب واسمه باالزدھاق

 أفريدون وأنت العالمين في...  فتكاته من الضحاك وكأنه
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 وللنمروذ ، واألرجل األيدي قطع من وأول صلب من أول وھو. ذكروا فيما عام ألف ملكه ودام جبارا طاغيا الضحاك وكان

 وكان ، واحدا عاما األصغر نمروذ ملك وكان. األصغر نمروذ يسمى ناب وله ، االسم ھذا نحو أو] كوشا[ يسمى لصلبه ابن

 فدخل لھم عيد إلى خرجوا أنھم إحداھما:  روايتان المحاجة ھذه قصص وفي. ذكروا فيما عام أربعمائة األكبر نمروذ ملك

 يحيي الذي ربي أعبد:  قال ؟ تعبد فمن:  فقالوا ؟ تنحتون ما أتعبدون:  لھم قال رجعوا فلما ؛ فكسرھا أصنامھم على إبراھيم

 ؛ له سجدوا عليه دخلوا فإذا ، منه يشترونه الطعام إلى احتاجوا إذا فكانوا الطعام يحتكر كان نمروذ إن:  بعضھم وقال. ويميت

:  ھيمإبرا قال ؟ ربك من:  نمروذ له فقال. لربي إال أسجد ال أنا:  قال لي تسجد ال مالك:  فقال ، له يسجد فلم إبراھيم فدخل

 ؟ وإلھكم ربكم من:  يقول قوم جاء فكلما ، بالميرة الناس يأمر قعد ھذا النمروذ أن أسلم بن زيد وذكر. ويميت يحيي الذي ربي

 يحيي الذي ربي:  إبراھيم قال ؟ وإلھك ربك من:  له فقال يمتار السالم عليه إبراھيم وجاء. ميروھم:  فيقول ؛ أنت فيقولون

 فرجع ؛ تميروه ال وقال ، كفر الذي فبھت الشمس بأمر إبراھيم فعارضه ؛ وأميت أحيي أنا:  قال مروذن سمعھا فلما ؛ ويميت

 فرح به دخلت فإذا ھذا من غرارتي مألت لو:  نفسه في فقال كالدقيق رمل كثيب على فمر شيء دون أھله إلى إبراھيم

 فقالت ؛ اإلعياء من ھو ونام الغرارتين فوق يلعبون وجعلوا الصبيان فرح منزله بلغ فلما بذلك فذھب ، لھم أنظر حتى الصبيان

 ، فخبزته الحوارى من يكون ما أحسن فوجدت الغرارتين إحدى ففتحت ، انتبه إذا حاضرا يجده طعاما له صنعت لو:  امرأته

 .ذلك لھم يسر تعالى هللا أن إبراھيم فعلم. سقت الذي الدقيق من:  فقالت ؟ ھذا أين من:  فقال يديه بين وضعته قام فلما

 فمر ، الطعام على يقدر فلم يمتار السالم عليه النبي إبراھيم انطلق:  قال صالح أبي عن شيبة أبي بن بكر أبو وذكر:  قلت

:  قال ، حمراء حنطة فوجدوھا ففتحوھا ؛ حمراء حنطة:  فقال ؟ ھذا ما:  فقالوا أھله إلى رجع ثم منھا فأخذ حمراء بسھلة

ً  فرعھا إلى أصلھا من سنبله جاء شيئا منھا زرع إذا وكان ً  حبا  لما النمروذ إن:  القصص ھذا في وغيره الربيع وقال. متراكبا

 الشمس بأمر عليه رد فلما ؛ ھذا وأمت ھذا أحييت قد:  فقال اآلخر وأرسل أحدھما فقتل رجلين أحضر وأميت أحيي أنا قال

 القادر أنا أني ليعلم المغرب من بالشمس آتي حتى الساعة تقوم ال وجاللي وعزتي قال تعالى هللا أن:  الخبر في وروي. بھت

 اشتغلوا الحجة عن وعجزوا بشيء عورضوا إذا فإنھم الجبابرة عادة وھكذا ، النار في فألقي بإبراھيم نمروذ أمر ثم. ذلك على

 قبل يكن ولم -  الملك على أدخلوه النار من براھيمإ خرج لما إنه:  السدي وقال. يأتي ما على ، النار من هللا فأنجاه ، بالعقوبة

 أربعة آخذ وأنا ، وأميت أحيي أنا:  النمروذ قال. ويميت يحيي الذي ربي:  فقال ؟ ربك من:  له وقال فكلمه - عليه دخل ذلك

 فعارضه. فماتا اثنين وتركت فحييا اثنين فأطعمت أخرجتھم جاعوا إذا حتى يسقون وال شيئا يطعمون وال بيتا فأدخلھم نفر

 من له صفة ھو بما تعالى ربه وصف لما السالم عليه إبراھيم أن اآلية ھذه في األصوليون وذكر. فبھت بالشمس إبراھيم

 قومه؛ على وموه المجاز إلى نمروذ وفزع ، الحقيقة إلى السالم عليه إبراھيم قصد ، ومجاز حقيقة له أمر لكنه واإلماتة اإلحياء

 أن يمكنه ولم حجته انقطعت أي} َكَفرَ  الَِّذي َفُبِھتَ { فيه مجاز ال بأمر وجاءه المثال من معه وانتقل الجدل تسليم إبراھيم له فسلم

 .يكذبونه األلباب ذوي ألن ؛ المشرق من بھا اآلتي أنا يقول

 المناظرة إثبات على وتدل ، االدني في والرفعة والعز الملك آتاه إذا ملكا الكافر تسمية جواز على تدل اآلية ھذه - :  الثانية

} َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ُبْرَھاَنُكمْ  َھاُتوا قُلْ {:  تعالى هللا قال ، تأمله لمن كثير ھذا من والسنة القرآن وفي. الحجة وإقامة والمجادلة

 ورده قومه مالسال عليه إبراھيم خصومة وصف وقد. حجة من أي] 68:  يونس[} سلطان من عندكم إن]. "111:  البقرة[
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 َفأَْكَثْرتَ  َجاَدْلَتَنا َقدْ  ُنوحُ  َيا َقالُوا{:  السالم عليه نوح قصة في وقال. وغيرھا] األنبياء[ سورة في كما األوثان عبادة في عليھم

ا َبِريءٌ  َوأََنا{:  قوله إلى اآليات] 32:  ھود[} ِجَدالََنا  ذلك غير إلى فرعون مع موسى مجادلة وكذلك]. 35:  ھود[} ُتْجِرُمونَ  ِممَّ

 إال والباطل الحق بين الفرق يظھر ال ألنه ؛ الدين في والمجادلة والجواب السؤال وجل عز هللا من تعليم كله فھو. اآلي من

 يأتي ما على ، الحجة بعد وباھلھم الكتاب أھل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجادل. الباطل حجة ودحض الحق حجة بظھور

 السقيفة يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب وتجادل. بالحجة آدم فغلبه وموسى آدم وتحاج". عمران آل" في بيانه

 يكثر مما ذلك غير إلى ، الردة أھل في بكر أبي مبايعة بعد وتناظروا ، أھله في الحق صدر حتى وتناظروا وتقرروا وتدافعوا

و َفلِمَ {:  وجل عز هللا قول وفي. إيراده  مباح بالعلم االحتجاج أن على دليل] 66:  عمران آل[} ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكمْ  لَْيسَ  فِيَما نَ ُتَحاجُّ

 ال:  وقالوا. تبين ما منھا يقبل وأن وجل عز هللا بھا يراد أن المناظرة حق ومن:  الشافعي صاحب المزني قال. تدبر لمن شائع

 والفھم والعقل الدين من واحدة مرتبة في مستويين أو ربينمتقا يكونوا حتى المتناظرين بين الحق ويظھر المناظرة تصح

 .ومكابرة مراء فھو وإال ، واإلنصاف

ُ  آَتاهُ أَنْ {. للجزم الياء وحذفت ، بتحريكھا والجمھور ، الراء بجزم" تر ألم" طالب أبي بن علي قرأ - قراءات  في} اْلُمْلكَ  هللاَّ

" أنا" من النون بعد التي األلف بطرح" أحيي أن" القراء جمھور وقرأ. هللا آتاه أن أجل من أو ، هللا آتاه ألن أي ، نصب موضع

:  األعراف[} َنِذيرٌ  إاِلَّ  أََنا إِنْ {:  تعالى قوله في إال القرآن كل في ھمزة لقيتھا إذا ، أويس أبي وابن نافع وأثبتھا ، الوصل في

 ما مجرى أجراھا مواضع ثالثة إال القرآن في منه يقع لم فإنه ، كذل لقلة القراء سائر مثل الموضع ھذا في يطرحھا فإنه] 188

 أنه أو أنا:  قلت فإذا ، والنون الھمزة فيه االسم المتكلم ضمير:  النحويون قال. الوصل في األلف فحذف لقلته ھمزة بعده ليس

 ، األلف مقام يقوم الكلمة به تتصل الذي الشيء ألن ؛ سقطتا بشيء الكلمة اتصلت فإذا ، الوقف في الحركة لبيان والھاء فاأللف

 :  الشاعر قال كما الشعر في شاذاً  إال األلف بإثبات فعلت أنا:  يقال فال

 السناما تذريت قد حميداً ...  فاعرفوني العشيرة سيف أنا

ً  أن على:  النحاس قال  ، البصريين عند ئدةزا واأللف:  مكي قال. له وجه وال" وأميت أحيي أنا" فقرأ األلف أثبت قد نافعا

 الكوفيين عند واالسم. النون حركة لتظھر للوقف زيدت:  وقيل. للتقوية األلف وزيدت والنون الھمزة عندھم المضمر واالسم

ً  حذفھا من األلف حذف وإنما ، األصل على قولھم على األلف إثبات في فنافع ؛ بكماله" أنا" . عليھا تدل الفتحة وألن ؛ تخفيفا

 حرف ھي التي" أن" وبين بينه فرقا الفتح على بني وإنما ، وحده للمتكلم وھو مكنى اسم فھو" أنا" قولھم وأما:  يالجوھر قال

 :  قال كما ؛ رديئة لغة في إال سقطت الكالم توسطت فإن ، الوقف في الحركة لبيان ھي إنما األخيرة واأللف ، للفعل ناصب

 السناما تذريت قد حميداً ...  فاعرفوني العشيرة سيف أنا

 ھذا في العرب بعض عن وحكي:  الطبري وقال. وغيره النحاس عن ؛ متحيراً  وسكت انقطع إذا وُبھت وَبِھت الرجل وَبُھت

" بھت" في لغة وھي ، الھاء وضم الباء بفتح" كفر الذي فبھت: " حيوة أبو قرأ جني ابن قال. والھاء الباء بفتح" َبَھت" المعنى

. نصب موضع في فالذي ؛ كفر الذي إبراھيم فبھت معنى على والھاء الباء بفتح" فبھت" السميقع ابن وقرأ:  قال. الھاء بكسر

. ودھش كغرق الھاء بكسر" فبھت" قراءة األخفش الحسن أبو وحكى:  قال. َبُھت في لغة بفتحھا َبَھت يكون أن يجوز وقد:  قال
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 ، وقذف سب بمعنى أنه بفتحھا" فبھت" قرأ من قراءة في قوم تأول دوق:  عطية ابن قال. الھاء في بالضم واألكثرون:  قال

 .حيلة له تكن ولم انقطع حين سب الذي ھو نمروذ وأن

ُ  َھِذهِ  ُيْحيِي أَنَّى َقالَ  ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َوِھيَ  َقْرَيةٍ  َعلَى َمرَّ  َكالَِّذي أَوْ {  259:  اآلية ُ  َفأََماَتهُ  َمْوتَِھا َبْعدَ  هللاَّ  ُثمَّ  َعامٍ  ِماَئةَ  هللاَّ
ً  لَبِْثتُ  َقالَ  لَبِْثتَ  َكمْ  َقالَ  َبَعَثهُ   ِحَماِركَ  إِلَى َواْنُظرْ  َيَتَسنَّهْ  لَمْ  َوَشَرابِكَ  َطَعاِمكَ  إِلَى َفاْنُظرْ  َعامٍ  ِماَئةَ  لَبِْثتَ  َبلْ  َقالَ  َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما

ً  َنْكُسوَھا ُثمَّ  ُنْنِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َواْنُظرْ  لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنْجَعلَكَ  ا لَْحما َ  أَنَّ  أَْعلَمُ  َقالَ  لَهُ  َتَبيَّنَ  َفلَمَّ  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 الكسائي عند التقديرو المعنى على حمال للعطف" أو"} ُعُروِشَھا َعلَى َخاِوَيةٌ  َوِھيَ  َقْرَيةٍ  َعلَى َمرَّ  َكالَِّذي أَوْ {:  تعالى قوله

 إبراھيم حاج الذي إلى تر ألم المعنى:  المبرد وقال. قرية على مر كالذي أو ، ربه في إبراھيم حاج كالذي رأيت ھل:  والفراء

 ،الواو بفتح} َمرَّ  َكالَِّذي أَوْ { حسين بن سفيان أبو وقرأ. ھو من الكالم في فأضمر. قرية على مر كالذي ھو من تر ألم ، ربه في

 قريت:  قولھم من ؛ فيھا الناس الجتماع قرية القرية وسميت. التقرير معناه الذي االستفھام ألف عليھا دخل العطف واو وھي

 مر الذي:  والضحاك وعكرمة والربيع عباس وابن وقتادة كعب بن وناجية بريدة بن سليمان قال. تقدم وقد ، جمعته أي الماء

ً  وكان إرمياء ھو:  مضر بن بكر بن وعبدهللا عمير بن عبيد بن وعبدهللا منبه نب وھب وقال. عزير ھو القرية على  وقال. نبيا

 وافق اسما يكون أن إال ، تراه كما وھذا:  عطية ابن قال. منبه بن وھب عن النقاش وحكاه ، الخضر ھو إرمياء:  إسحاق ابن

 .منبه بن وھب رواه فيما ھارون سبط من بزمان دهبع ھو القرية على مر الذي وھذا ، لموسى معاصر الخضر ألن ؛ اسما

 في الصحيح على اآلن حتى موسى وقت من حيا يزل لم الخضر ألن ؛ ھو يكون أن يبعد فال إرمياء ھو الخضر كان إن:  قلت

 وحكى. أعلم وهللا ، صحيح عطية ابن فقول القصة ھذه قبل مات كان وإن". الكھف" سورة في بيانه يأتي ما على ، ذلك

 وحكى. السالم عليه لوط غالم ھو ويقال:  النقاش قال. مسمى غير إسرائيل بني من رجل أنه مجاھد عن ومكي النحاس

 في المقدس بيت ھي المذكورة والقرية. الفارسي كوشك خرابھا بعد أحياھا والذي. قوليه أحد في شعيا ھو القتبي عن السھيلي

 وعنب أخضر تين المذكور وشرابه وطعامه مصر من مقبال وكان:  قال. يرھموغ أنس بن والربيع وقتادة منبه بن وھب قول

 على واليا وكان بختنصر حينئذ المقدس بيت أخلى والذي. شرابه ھي ماء قلة:  وقيل. عصير من وقيل. خمر من وركوة

 في عباس ابن وقال. فكةالمؤت ھي:  قالوا قوما أن النقاش وحكى. اسبندياد والد لھراسب بن ليستاسب ثم للھراسب العراق

 علماء من وكان شرخيا بن عزير وفيھم بھم فجاء كثيرة أناسا منھم فسبى إسرائيل بني غزا بختنصر إن:  صالح أبي رواية

 وھو شجرة ظل تحت فنزل. الدجلة شاطئ على ھزقل دير إلى له حاجة في يوم ذات فخرج ، بابل إلى بھم فجاء إسرائيل بني

 يحيي أنى:  فقال عروشھا على خاوية وھي ساكنا بھا ير فلم بالقرية طاف ثم الشجرة ظل تحت الحمار فربط ، له حمار على

 الذين القوم أن أيضا زيد ابن وعن. زيد ابن قاله ؛ الموت حذر األلوف منھا خرج التي القرية إنھا:  وقيل. موتھا بعد هللا ھذه

 أنى:  فقال ينظر فوقف تلوح نخرة عظام وھم عليھم رجل مر ، موتوا هللا لھم فقال الموت حذر ألوف وھم ديارھم من خرجوا

 إنما اآلية إذ ، اآلية أللفاظ مناقض زيد ابن من القول وھذا:  عطية ابن:  قال. عام مائة هللا فأماته موتھا بعد هللا ھذه يحيي

. والسكان البناء ووجود بالعمارة ھو إنما ياؤھاوإح. القرية إلى ھي إنما" ـھذه" بـ واإلشارة ، فيھا أنيس ال خاوية قرية تضمنت

 الطويل الحديث وفي. البابلي بختنصر خربھا لما المقدس بيت القرية:  وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة منبه بن وھب وقال

 أمر تنصربخ ألن ، المقدس بيت وسط العظيم كالتل وھي القرية على عزير أو إرمياء وقف األحداث إسرائيل بنو أحدثت حين
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 بعد هللا ھذه يحيي أنى:  فقال سقفھا على حيطانھا سقطت قد البيوت إرمياء ورأى ، كالجبل جعله حتى إليه التراب بنقل جنده

 .موتھا

ا{:  تعالى قوله ومنه ؛ الدالية عريش ومنه ؛ عريش فھو يكن أو ليظل يتھيأ ما وكل. البيت سقف:  والعريش } َيْعِرُشونَ  َوِممَّ

. الطبري واختاره ؛ عليھا الحيطان سقطت ثم السقف سقطت أي ، سقفھا على ساقطة ھي يقول:  السدي قال]. 68 : النحل[

 الدار َخَوت:  يقال ؛ الخلو الخواء وأصل ؛ خالية معناھا وخاوية ؛ قائمة والبيوت الناس من خاوية معناه:  السدي غير وقال

ً " ممدود" خواء تخوى وَخِوَيتْ  :  النمل[} َظلَُموا ِبَما َخاِوَيةً  ُبُيوُتُھمْ  َفِتْلكَ {:  تعالى قوله ومنه ؛ سقطت إذا وكذلك ، تْ أْقوَ :  وُخِويا

 من البطن لخلو الجوع والَخواء. سقفھا على ساقطة أي" عروشھا على خاوية فھي: " يقال كما ؛ ساقطة ويقال ، خالية أي] 52

 وھي تأكلھا خوية لھا عملت إذا تخوية لھا وخويت. الوالدة عند ھاجوف خال أي خًوى أيضا وخويت المرأة وخوت. الغذاء

 في الرجل وكذلك ، بروكه في األرض عن بطنه جافى إذا البعير وخوى. فعيل على األرض من السھل البطن والخوي. طعام

 .سجوده

ُ  َھِذهِ  ُيْحِيي أَنَّى َقالَ { :  تعالى قوله  القرية إحياء عن السؤال اللفظ وظاھر ، سبب وبأي يقطر أي من معناه} َمْوتَِھا َبْعدَ  هللاَّ

 من تلھف ھذا فكأن. خرابھا بعد ھذه تعمر أنى:  وتسكن تعمر أن يبعد التي الخربة المدن في اآلن يقال كما ، وسكان بعمارة

 الذي والمثال ، عنه سأل مما أعظم ھو بما نفسه في المثل له وضرب. وأحبته أھله فيھا عھد التي مدينته على المعتبر الواقف

 وقد. موتاھا هللا يحيي أنى أي  ، آدم بني من الموتى إحياء على كان إنما سؤاله أن على يكون أن يحتمل نفسه في له ضرب

 قال. نفسه في المثل له ضرب فلذلك ؛ اإلحياء على تعالى هللا قدرة في شكا القول ھذا كان:  قال أنه بعضھم عن الطبري حكى

 الوجه في جاھل من الشك يتصور وإنما إليھا العمارة بجلب قرية إحياء على تعالى هللا قدرة في شك يدخل ليسو:  عطية ابن

 .شك اآلية في يتأول أال والصواب ، اآلخر

ُ  َفأََماَتهُ {:  تعالى قوله م ِسنون:  يقال ؛ السنة:  والعام. الظرف على نصب" مائة"}  َعامٍ  ِماَئةَ  هللاَّ  كما ؛ لألول تأكيد وھو ُعوَّ

 :  العجاج وقال. شاغل شغل بينھم: يقال

م السنين أعوام مر من  الُعوَّ

 العام:  النقاش وقال. الجوھري قال ، توكيد ھو وإنما باسم ليس ألنه ؛ بالذكر يفرد ال أنه إال ، عائم جمع التقدير في وھو

ْبح والعوم. الفلك في الشمس من عومة ألنھا الزمان من القدر ھذا به سمي ؛ كالَعْوم مصدر  فِي ُكلٌّ {:  تعالى هللا وقال ؛ كالسَّ

 اإلماتة ھذه وظاھر ، والقال كالقول ھذا على والعام ، النقاش قول بمعنى ھذا:  عطية ابن قال]. 33:  األنبياء[} َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ 

 حتى ذلك في ويجد يعمرھا الملوك من كامل لھا بعث تعالى هللا أن اآلية ھذه قصص في وروي. الجسد من الروح بإخراج أنھا

 له يقال عظيما فارس ملوك من ملكا هللا أرسل سنة سبعون لموته مضى لما إنه:  قيل وقد. القائل بعث عند عمارتھا كمال كان

 .سنة ثالثين في فعمرھا" كوشك"

 .فيه الكالم تقدم وقد ، أحياه معناه} َبَعَثهُ  ُثمَّ { :  تعالى قوله
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 للمالئكة قال كما صادقا كنت إن له يقل ولم ؛ وعز جل هللا فقيل ؛" لبثت كم" له القائل في اختلف}  لَِبْثتَ  َكمْ  َقالَ {  : تعالى قوله

 شاھده ممن مؤمن رجل:  وقيل. نبي:  وقيل. جبريل خاطبه:  وقيل. ذلك له يقول السماء من ھاتفا سمع:  وقيل. تقدم ما على

 .لبثت كم:  له فقال إحيائه حين إلى وعمر موته عند قومه من

ً  َنْكُسوَھا ُثمَّ  ُنْنِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َواْنُظرْ {:  لقوله ؛ تعالى هللا ھو القائل أن واألظھر:  قلت  الكوفة أھل وقرأ. أعلم وهللا} لَْحما

. مھموستان أنھما وفي الثنايا وأصول اللسان طرف من مخرجھما فإن. المخرج في منھا لقربھا التاء في الثاء بإدغام" لبثت كم"

. التقرير جھة على الملك بواسطة السؤال ھذا كان:  ويقال. التاء مخرج من الثاء مخرج لتباين أحسن واإلظھار:  النحاس قال

 .الظرف على نصب موضع في" كم"و

ً  لَِبْثتُ  َقالَ {:  تعالى قوله  ؛ به أخبر فيما كاذبا يكون ال ھذا وعلى ، ظنه وفي دهعن ما على ھذا قال إنما} َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما

ً  لَِبْثَنا َقالُوا{ الكھف أصحاب قول ومثله  يأتي ما على - سنين وتسع سنة ثالثمائة لبثوا وإنما] 19:  الكھف[} َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوما

 قول ونظيره. يوم بعض أو يوما لبثنا أننا ظنوننا وفي عندنا الذي:  قالوا كأنھم ، عندھم عما أخبروا ألنھم كاذبين يكونوا ولم -

 حقيقة وجود معنى على كذب إنه:  يقول من الناس ومن". أْنس ولم أقصر لم: " اليدين ذي قصة في وسلم عليه هللا صلى النبي

 وھذا ، والجھل لمبالع يختلف ال وذلك عليه ھو ما خالف على الشيء عن اإلخبار فالكذب وإال ، به مؤاخذة ال ولكنه فيه الكذب

 لم إذا عليه ھو ما خالف على الشيء عن اإلخبار عن يعصمون ال األنبياء إن:  يقال أن يجوز ھذا فعلى. األصول نظر في بين

 وقتادة جريج ابن قال. أصح األول والقول ، اآلية بھذه يتعلق ما فھذا. والنسيان السھو عن يعصمون ال كما ، قصد عن يكن

 أن فخشى الشمس من بقية رأى ثم ، يوما لبثت:  فقال واحداً  اليوم ھذا فظن الغروب قبل بعث ثم يوم غدوة هللا أماته:  والربيع

 .ذلك على دله ما ومبانيھا وأشجارھا القرية عمارة من ورأى ؛ عام مائة لبثت بل:  فقيل. يوم بعض أو:  فقال كاذبا يكون

 مسعود ابن قرأ} َيَتَسنَّهْ  لَمْ  َوَشَراِبكَ {. عليھا مر التي القرية أشجار من جمعه الذي التين ووھ}  َطَعاِمكَ  إِلَى َفاْنُظرْ {:  تعالى قوله

 بإثبات الجمھور وقرأ". سنة لمائة وشرابك لطعامك وانظر" غيره مصرف بن طلحة وقرأ". يتسنه لم وشرابك طعامك وھذا"

" يسن لم" أيضا مصرف بن طلحة وقرأ. بالھاء عليھا الوقف أن خالف وال ، يحذفانھا فإنھما األخوان إال الوصل في الھاء

 لم أي السنة من" يتسنه" ويكون ، للجزم الضمة وحذفت ، أصلية الھاء الجمھور قراءة فعلى ؛ السين في التاء أدغم" وانظر"

. الھاء واآلخر ، لواوا أحدھما:  قوالن نقصانھا وفي ، السنين واحدة والسنة ، سنون ويقال:  الجوھري قال. السنون تغيره

 تحمل وال سنة تحمل أي سناء ونخلة. السنون عليھا أتت إذا وتسنھت النخلة سنھت من ألنه ؛ الجبھة مثل َسْنھة وأصلھا

 :  األنصار بعض قال ، أيضا وسنھاء أخرى؛

 الجوائح السنين في عرايا ولكن...  رجبية وال بسنھاء فليست

 قال. وسنيھة سنية التصغير وفي. أيضا ومسانھة مساناة واستأجرته. أيضا وتسنيت ، عندھم أقمت فالن بني عند وأسنھت

" يتسنه لم: " فيقول الھاء على ويقف ، للجزم األلف وحذفت ُسّنية:  التصغير في قال" انظر"و" يتسن لم" قرأ من:  النحاس

 سانھت من أو ، سنة بعد سنة عاملته أي ، مساناة ساَنْيُته من أصله يكون أن ويجوز:  المھدوي قال. الحركة لبيان الھاء تكون

 ، للسكت فيه والھاء سنوات قولھم بدليل الواو من وأصله ؛ للجزم األلف فسقطت يتسنى فأصله سانيت من كان فإن ؛ بالھاء



172 

 

 إذا الماء نَ أسِ  من ھو:  وقيل. َسَنَوة األول القول وعلى. سنھة ھذا على سنة وأصل ؛ الفعل الم فالھاء سانھت من كان وإن

 لم فالمعنى] 26:  الحجر[ } َمْسُنونٍ  َحَمأٍ { قوله من ھو:  الشيباني عمرو أبو. يتأسن ھذا على يكون أن يجب وكان ، تغير

:  المھدوي قال. األرض سنة على مصبوب معناه وإنما متغير معناه ليس} َمْسُنونٍ { قوله ألن ؛ كذلك ليس ، الزجاج. يتغير

 ودخلت للجزم األلف سقطت ثم ، يتسنى فصار التضعيف كراھة ياء النونين إحدى فأبدلت" يتسنن" يبانيالش قول على وأصله

 ويحتمل. السنون تغيره لم أي ، السنة من أنه فيه قيل ما أصح:  النحاس قال. ينتن لم} يتسنه لم{ :  مجاھد وقال. للسكت الھاء

ِنينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذَنا َولََقدْ  {:  تعالى قوله ومنه ؛ الجدب وھي السنة من يكون أن "  السالم عليه وقوله] 130:  األعراف[} ِبالسِّ

 والجدوب، القحوط طعامك يغير لم المعنى فيكون ؛ أجدبوا أي القوم أسنت:  منه يقال".  يوسف كسني سنين عليھم اجعلھا اللھم

 .هوغضارت طراوته على باق ھو أي ، واألعوام السنون تغيره لم أو

 أنه ويروى. جزءا جزءا وإحيائه عظامه اتصال إلى وانظر:  وغيره منبه بن وھب قال} ِحَماِركَ  إِلَى َواْنُظرْ { :  تعالى قوله

 ؛ ينھق الحمار فقام الروح فيه فنفخ ملك جاءه ثم ، حمارا كمل حتى لحما كساه ثم ، ملتئمة عظاما صار حتى كذلك هللا أحياه

 في قائما حمارك إلى وانظر:  له قيل بل:  قاال أنھما أيضا منبه بن ووھب الضحاك عن وروي .المفسرين أكثر ھذا على

 جسده وسائر ، ورأسه عينيه منه هللا أحيا أن بعد نفسه عظام إليھا نظر التي العظام وإنما ؛ عام مائة شيء يصبه لم مربطه

 .دةالم ھذه طول وحماره إرمياء عن العيون هللا وأعمى:  قاال ، ميت

 معناه ، بعده لفعل شرط أنھا على داللة" ولنجعلك" قوله في الواو ادخل إنما:  الفراء قال} لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنْجَعلَكَ { :  تعالى قوله

 موضع:  األعمش وقال. زائدة مقحمة الواو جملت شئت وإن. ذلك جعلنا الموت بعد البعث على وداللة} لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنْجَعلَكَ {

 وروي. سنة أربعين ابن مات يوم وكان:  عكرمة. شيوخا والحفدة األبناء فوجد ، مات يوم حاله على شابا جاء أنه ھو آية كونه

 بعثه ثم ، عام مائة هللا فأماته سنة خمسون وله ، حامال امرأته وخلف أھله من خرج عزيرا أن عليه هللا رضوان علي عن

 لما:  قال عباس ابن عن وروي. سنة بخمسين منه أكبر ابنه فكان سنة مائة من ولد وله سنة خمسين ابن وھو أھله إلى فرجع

 عنھم خرج ، لھم أمة كانت عمياء عجوزا منزله في فوجد ، وأنكروه الناس فأنكر محلته فأتى حماره ركب عزيرا هللا أحيا

: قال! سنة وكذا كذا منذ عزير فارقنا:  وقالت تبك ثم! نعم فقالت ؟ عزير منزل أھذا:  لھا فقال ، سنة عشرين بنت وھي عزير

 الدعوة مستجاب كان فعزير:  قالت. بعثني ثم سنة مائة أماتني فا:  قال. سنة مائة منذ فقدناه عزيرا إن:  قالت ؛ عزير فأنا

 أنشطت كأنھا ھامكان فصحت بيده عينيھا على ومسح هللا فدعا ؛ بصري علي يرد هللا فادع ، فيفيق البالء وصاحب للمريض

 ، سنة وعشرين وثمان مائة ابن شيخ لعزير ابن وفيھم إسرائيل بني مأل إلى انطلقت ثم! عزير أنك أشھد:  قالت. عقال من

 بين الھالل مثل سوداء شامة ألبي كانت:  ابنه فقال الناس مع ابنه إليه فأقبل عزير وهللا ھذا ، قوم يا:  فقالت ، شيوخ بنيه وبنو

 بحاله موقنين كانوا إذ قومه من حيا كان لمن آية فكان ، يعرف من كل ھلك وقد جاء:  وقيل. عزير ھو فإذا ظرھافن ؛ كتفيه

 إلى يحتاج وال ، الدھر غابر آية كله وأمره ، آية أعظم بعدھا إحيائه ثم المدة ھذه إماتته وفي:  عطية ابن قال. سماعا

 .بعض دون ذلك بعض تخصيص

 عاصم عن أبان وروى ، بالراء والباقون بالزاي عامر وابن الكوفيون قرأ} ُنْنِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى رْ َواْنظُ {:  تعالى قوله

 ؛ بمعنى اإلحياء في لغتان ھما:  فقيل ؛ حيوة وأبو والحسن عباس ابن قرأ وكذلك ، والراء الشين وضم النون بفتح" ننشرھا"
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 الموتى هللا أنشر اللغة في المعروف أن إال ؛ وخسرتھا الدابة وخسرت ، تهوغض الماء وغاض ، ورجعته رجع يقال كما

 نشورا ينشر الميت نشر. الثوب نشر مثل نشرھا ويكون} أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ {:  تعالى هللا قال ؛ فحيوا هللا أحياھم أي ، فنشروا

 :  األعشى قال ؛ الموت بعد عاش أي

 الناشر للميت عجبا يا. .. رأوا مما الناس يقول حتى

 بالزاي" ننشزھا" قراءة وأما. نشر بعض إلى بعضھا األعضاء وجمع اإلحياء وكأن ، واألعضاء للعظام طي الموت فكأن

 :  قال ؛ األرض من المرتفع:  والنشز. نرفعھا فمعناه

 مجلل حصان نشزا عال ما إذا...  كأنه فيھا الحولي الثعلب ترى

 المرأة ومنه ؛ االرتفاع النشز ألن ؛ لإلحياء التركيب في بعض على بعضھا نرفع كيف العظام إلى ظران:  المعنى:  مكي قال

 ارتفعوا أي] 11:  المجادلة[} َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله ومنه ؛ زوجھا موافقة عن المرتفعة وھي ، النشوز

 والزاي ، بعض إلى بعضھا ينضم حتى االنفراد على تحيا ال والعظام ، حياءاإل بمعنى بالراء القراءة فإن وأيضا. وانضموا

 وال ، انفرادھا على العظام دون الرجل ھو باإلحياء فالموصوف. اإلحياء دون االنضمام بمعنى  ، ھو إذ ، المعنى بذلك أولى

 وقرأ. لإلحياء صاحبھا جسم إلى األرض من أماكنھا من نرفعھا كيف العظام إلى فانظر المعنى وإنما ، حي عظم ھذا:  يقال

 .بالياء" ننشيھا" كعب بن أبي وقرأ. وقتادة عباس ابن عن ذلك وروي ؛ والزاي الشين وضم النون بفتح" ننشزھا" النخعي

 :  فقال لإلسالم لبيد استعاره وقد. بھا اللحم وشبه ، الثياب من وارى ما:  والكسوة

 سرباال اإلسالم من اكتسيت حتى

 .السورة أول تقدم وقد

ا{:  تعالى قوله َ  أَنَّ  أَْعلَمُ  َقالَ  لَهُ  َتَبيَّنَ  َفلَمَّ  أراه ثم بعضه أحيا ذكره جل هللا أن روي وقد. األلف بقطع} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 وقيل ورأسه منه هللا خلق ما أول ألن ؛ بعض إلى عظامه بعض يوصل كيف ينظر جعل إنه:  قتادة قال. جسده باقي أحيا كيف

 اتضح لما أي} له تبين فلما{  قوله في المعنى:  الطبري وقال. ھذا أعلم أي ، األلف بقطع" أعلم: " ذلك عند فقال ، انظر:  له

 ، اللفظ يقتضيه ال ما ألزم ألنه ؛ خطأ وھذا:  عطية ابن قال. أعلم:  قال عيانه قبل عنده هللا قدرة في مستنكرا كان ما عيانا له

 بعثه قول ھو بل ، الطبري زعم كما ينكره قبل كان بما بإقرار ليس عندي وھذا ، الضعيف واالحتمال الشاذ القول على وفسر

 معناه:  علي أبو وقال. ھذا ونحو هللا إال إله ال:  تعالى هللا قدرة من غريبا شيئا رأى إذا المؤمن اإلنسان يقول كما ؛ االعتبار

 .علمته أكن لم الذي مالعل من الضرب ھذا أعلم

 هللا قدرة من عاين عندما نفسه عن أخبر إنه:  مكي قال ، هللا رحمه مكي قال وكذلك ، قتادة عن المعنى ھذا ذكرنا وقد:  قلت

 العلم من الضرب ھذا أنا أعلم أي ، قدير شيء كل على هللا أن يعلم فأقرأنه ، بالمشاھدة ذلك فتيقن ، الموتى إحيائه في تعالى

 والكسائي حمزة وقرأ. القراء من األكثر وھم األلف بقطع" أعلم" قرأ من قراءة على وھذا ؛ معاينة على أعلمه أكن لم يالذ
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 ؛ المنفصل األجنبي المخاطب منزلة نفسه ينزل أن ھو واآلخر ، اعلم:  الملك له قال أحدھما:  وجھين ويحتمل ، األلف بوصل

 ھذا مثل في علي أبو وأنشد ؛ معاينة تعلمين تكوني لم الذي اليقين العلم ھذا نفس يا لمياع:  لنفسه قال له تبين فلما فالمعنى

 :  المعنى

 مرتحل الركب إن ھريرة ودع

 أرمدا ليلة عيناك تغتمض ألم

 :  الشاعر بقول الشعر ھذا في علي أبو وتأنس:  عطية ابن قال

 بلاأل الھجمة كذي نفسيه يؤامر...  شربه أين ومن أنى من تذكر

 وأقر صحته أيقن أمرا وأراه ، قدرته إليه أظھر قد ألنه ؛ بالعلم له ذكره جل هللا من أمرا ذلك يكون أن ويبعد:  مكي قال

 من أمر أنه على يدل ما عبدهللا حرف وفي. حسن جائز وھو بذلك نفسه يأمر ھو بل ، ذلك بعلم هللا يأمره ألن معنى فال بالقدرة

 من قبله لما موافق فإنه وأيضا. اعلم قيل:  حرفه في أن وذلك ، وتيقنت عاينت لما العلم ھذا ألزم معنى ىعل بالعلم له تعالى هللا

 عباس ابن كان وقد} هللا أن واعلم{ فكذلك"} العظام إلى انظر{و} حمارك إلى انظر{و} طعامك إلى انظر{ قوله في األمر

 له سبحانه هللا قول من أنه يبين فھذا} حكيم عزيز هللا أن واعلم{:  له لقي إذ ؟ إبراھيم أم خير أھو ويقول" اعلم قيل" يقرؤھا

 .اإلحياء من عاين لما

 ِمنَ  ةً أَْرَبعَ  َفُخذْ  َقالَ  َقْلبِي لَِيْطَمئِنَّ  َولَِكنْ  َبلَى َقالَ  ُتْؤِمنْ  أََولَمْ  َقالَ  اْلَمْوَتى ُتْحيِي َكْيفَ  أَِرنِي َربِّ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ { 260:  اآلية
ْيرِ  ً  َيأْتِيَنكَ  اْدُعُھنَّ  ُثمَّ  ُجْزءاً  ِمْنُھنَّ  َجَبلٍ  ُكلِّ  َعلَى اْجَعلْ  ُثمَّ  إِلَْيكَ  َفُصْرُھنَّ  الطَّ َ  أَنَّ  َواْعلَمْ  َسْعيا  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 إحياء في شاكا السالم عليه إبراھيم يكن لم:  الجمھور فقال ؟ ال أم شك عن إبراھيم من صدر ھل السؤال ھذا في الناس اختلف

 ليس: "  السالم عليه قال ولھذا ، به أخبرت ما رؤية إلى مستشرقة النفوس أن وذلك ، المعاينة طلب وإنما قط الموتى هللا

. العين رؤية أراد وإنما القلب رؤية يرد لم:  األخفش قال. عمر أبو قاله ، غيره يروه ولم عباس ابن رواه" كالمعاينة الخبر

:  فقال تفسيره في الطبري وترجم:  عطية ابن قال. يقينه إلى يقينا ليزداد سأل:  والربيع جبير بن وسعيد وقتادة الحسن الوق

 أرجى آية القرآن في ما:  قال عباس ابن عن الترجمة تحت وأدخل. تعالى هللا قدرة في شك ألنه ، ربه ذلك سأل آخرون وقال

 كيف أرني رب:  فقال الناس قلوب يدخل ما بعض إبراھيم قلب دخل:  قال أنه باحر أبي بن عطاء عن وذكر. منھا عندي

 ثم ، الحديث" إبراھيم من بالشك أحق نحن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي حديث وذكر. الموتى تحيي

 .القول ھذا الطبري رجح

 إذ إبراھيم من بالشك أحق نحن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه ومسلم البخاري خرجه ھريرة أبي حديث:  قلت

 شديد ركن إلى يأوي كان لقد لوطا هللا ويرحم ، قلبي ليطمئن ولكن بلى قال ؟ تؤمن لم أو قال الموتى تحيي كيف أرني رب قال

 تحت أدخل وما ، مردود عندي الطبري به ترجم وما:  عطية ابن قال". الداعي ألجبت يوسف لبث ما السجن في لبثت ولو

 وليست الدنيا في اإلحياء وسؤال تعالى هللا على اإلدالل فيھا حيث فمن" آية أرجى ھي: " عباس ابن قول فأما ، متأول الترجمة
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 قول وأما. وبحث تنقير إلى معه يحتاج ال كاف اإليمان أن أي} تؤمن لم أو{ لقوله آية أرجى ھي:  يقول أن ويجوز. ذلك مظنة

 عليه هللا صلى النبي قول وأما. تقدم ما على المعاينة حيث من فمعناه" الناس قلوب يدخل ما بعض إبراھيم قلب دخل: " عطاء

 أال أحرى السالم عليه فإبراھيم نشك ال ونحن به أحق نحن لكنا شاكا كان لو أنه فمعناه"  إبراھيم من بالشك أحق نحن: " وسلم

 محض ذلك: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن فيه روي والذي ، إبراھيم عن الشك نفي على مبني فالحديث ، يشك

 ھو وذلك ، اآلخر على ألحدھما مزية ال أمرين بين توقف فھو الشك وأما ، تثبت ال التي الخواطر في ھو إنما"  اإليمان

:  قوله ذلك على يدلك ، به أعلم السالم عليه اھيمإبر كان وقد بالسمع يثبت إنما الموتى وإحياء. السالم عليه الخليل عن المنفي

 ، والخلة النبوة بمرتبة فكيف فقط اإليمان في قدمه تثبت من على يبعد فالشك] 258:  البقرة[} َوُيِميتُ  ُيْحيِي الَِّذي َربِّيَ {

ً  رذيلة فيھا التي الصغائر ومن الكبائر من معصومون واألنبياء  لم اآلية ألفاظ وسائر السالم عليه سؤاله تأملت وإذا. إجماعا

:  قولك نحو ، والمسؤول السائل عند الوجود متقرر موجود شيء حالة عن سؤال ھو إنما بكيف االستفھام أن وذلك ، شكا تعط

 وقد. أحواله من حال عن السؤال فإنما ؟ زيد وكيف ؟ ثوبك كيف:  قلت ومتى. ھذا ونحو ؟ الثوب نسج وكيف ؟ زيد علم كيف

 بدء كان كيف:  البخاري قول ونحو ، فكن شئت كيف:  قولك نحو ، بكيف عنه يستفھم أن شأنه شيء عن خبرا" فكي" تكون

 لوجود المنكرين بعض وجدنا لما ولكن ، متقرر واإلحياء ، اإلحياء ھيئة عن استفھام ھي إنما اآلية ھذه في" كيف"و. الوحي

 ، يصح ال نفسه في الشيء أن ذلك من فيلزم ، تصح ال أنھا يعلم الشيء لذلك حالة عن باالستفھام إنكاره عن يعبرون قد شيء

 ومعناھا ، العبارة في مجاز طريقة فھذه ترفعه كيف أرني:  له المكذب فيقول ، الجبل ھذا أرفع أنا:  مدع يقول أن ذلك مثال

 االشتراك بھذا السالم عليه ليلالخ عبارة كانت فلما ترفعه كيف فأرني ، ترفعه أنك افرض:  يقول كأنه ، جدلي تسليم

 ، شك كل من وتخلص األمر فكمل} َبلَى َقالَ  ُتْؤِمنْ  أََولَمْ {:  له فقال الحقيقة له بين أن على وحمله ذلك له هللا خلص المجازي،

 .بالطمأنينة سؤاله السالم عليه علل ثم

 متفقون واألنبياء ، كفر فإنه الشك ھذا مثل عليھم هللا صلوات األنبياء على يجوز وال ، بالغ وھو عطية ابن ذكره ما ھذا:  قلت

 َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي إِنَّ {:  فقال سبيل عليھم للشيطان ليس وأولياءه أنبياءه أن تعالى هللا أخبر وقد. بالبعث اإليمان على

 أن سأل وإنما ، يشككھم فكيف سلطنة عليھم له يكن لم وإذا ، المخلصين منھم عبادك إال:  اللعين وقال] 42:  الحجر[} ُسْلَطانٌ 

 علم إلى اليقين علم من يترقى أن فأراد ، تمزيقھا بعد والجلود األعصاب وإيصال تفريقھا بعد الموتى أجزاء جمع كيفية يشاھد

 يحيي كيف يريه أن ربه من إبراھيم أراد إنما:  المعاني أھل بعض وقال. الكيفية مشاھدة طلب} َكْيفَ  أَِرِني{:  فقوله ، اليقين

 وإنما استفھام ألف" تؤمن لم أو" قوله في األلف وليست ، الماوردي ذكره ، البيان من تعقبه بما مردود فاسد وھذا ، القلوب

 :  جرير قال كما وتقرير إيجاب ألف ھي

 المطايا ركب من خير ألستم

 .الموتى إحياء ضلف فيه دخل ، مطلقا إيمانا معناه} ُتؤِمنْ { و. الحال واو والواو

. عيانا والمعلوم برھانا المعلوم بين الفرق بحصول قلبي ليطمئن سألتك أي} َقْلِبي لَِيْطَمِئنَّ  َولَِكنْ  َبلَى َقالَ { :  تعالى قوله

. الحديث" راكعا تطمئن حتى اركع ثم: " السالم عليه قال كما ، معروفة األعضاء فطمأنينة ، وسكون اعتدال:  والطمأنينة
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 نفكر أن اليوم نحن لنا كما ، محظور غير اإلحياء صورة في والفكر. المعتقد الشيء في فكره يسكن أن ھي القلب مأنينةوط

 ، ليوقن} َقْلِبي لَِيْطَمِئنَّ { معنى:  الطبري وقال. اإلحياء صورة في فكره فيذھب يعاين أن الخليل فأراد عبر فيھا فكر ھي إذ فيھا

. إيماني مع إيمانا ألزداد:  بعضھم وقال. وقتادة إبراھيم وقاله ، يقينا ليزداد عنه وحكي ، جبير بن سعيد عن ذلك نحو وحكي

:  أيضا جبير وابن السدي وقال. يتبعض ال فاليقين وإال الفكر عن السكون إال تمكن المعنى ھذا في زيادة وال:  عطية ابن قال

 تستجاب ھل ليعلم الموتى يحيي كيف يريه أن دعا:  وقيل. بالخلة يقلب ليطمئن ولكن بلى:  قال ؟ خليلي بأنك تؤمن لم أو

 .دعائي تجيب أنك قلبي ليطمئن ولكن بلى:  قال ، دعاءك أجيب أني تؤمن لم أو:  له هللا فقال ، دعوته

 قول:  وقيل. زيدي بن السائب قاله ، ذلك على آية فأراد خليال يتخذه أن وعده هللا إن:  فقيل ، ذلك على له المحرك في واختلف

 ، البحر دواب توزعھا البحر في ونصفھا السباع توزعھا البر في نصفھا جيفة رأى:  الحسن وقال. وأميت أحيي أنا:  النمروذ

  ، التفريق كيفية رأى كما الجمع كيفية برؤية قلبه ليطمئن فسأل انضمامھا يرى أن أحب تفرقھا رأى فلما

ْيرِ  ِمنَ  َعةً أَْربَ  َفُخذْ  َقالَ {:  تعالى قوله ً  َيأِْتيَنكَ  اْدُعُھنَّ  ُثمَّ  ُجْزءاً  ِمْنُھنَّ  َجَبلٍ  ُكلِّ  َعلَى اْجَعلْ  ُثمَّ  إِلَْيكَ  َفُصْرُھنَّ  الطَّ َ  أَنَّ  َواْعلَمْ  َسْعيا  هللاَّ

ْيرِ  ِمنَ  أَْرَبَعةً  َفُخذْ { :  له فقيل} َحِكيمٌ  َعِزيزٌ   عن إسحاق ابن ذلك ذكر ، والغراب والحمام والطاووس الديك ھي:  قيل} الطَّ

 أيضا وعنه ، الكركي الغراب مكان عباس ابن وقال. زيد وابن يسار بن وعطاء جريج وابن مجاھد وقاله ، العلم أھل بعض

 مع البعض لحوم إلى البعض لحوم وخلط ، صغارا قطعا قطعھا ثم وذكاھا أمر ما حسب الطير ھذه فأخذ. النسر الحمام مكان

 تلك يرى حيث من ھو ووقف ، جبل كل على جزءا المختلط المجموع ذلك من جعل ثم ، أعجب كوني حتى والريش الدم

 إلى والريش الدم إلى الدم وطار األجزاء تلك فتطايرت ، هللا بإذن تعالين:  قال ثم ، يده في الطير رؤوس وأمسك األجزاء

 يقال وال. أرجلھن على عدوا أي ، سعيا فجاءته اءالند كرر ثم ، رؤوس بال وبقيت أوال كانت ما مثل التأمت حتى الريش

 وإذا ، الطائر تباعد رأسه بغير منھا واحد إلى أشار إذا إبراھيم وكان. النحاس قاله ، التمثيل على إال طار إذا" سعى: " للطائر

 كل من جبل كل لىع اجعل ثم المعنى:  الزجاج وقال. هللا بإذن وطارت ، رأسه طائر كل لقي حتى قرب برأسه إليه أشار

 الباقون. الزاي مشددة" جزا" أيضا جعفر أبي وعن. فعل على" جزءا" جعفر وأبو عاصم عن بكر أبو وقرأ. جزءا واحد

ً  َيأْتِيَنكَ { . "النصيب ومعناه ، لغات وھي ، مخفف مھموز  ابن قاله ، قطعھن معناه" } َفُصْرُھنَّ {" و. الحال على نصب" } َسْعيا

 األسود أبي وعن. إسحاق ابن وقاله ، قطعه أي يصوره الشيء صار:  يقال ، األنباري وابن عبيدة ووأب ومجاھد عباس

 :  يصفه الحمير بن توبة قاله ، التقطيع بالسريانية ھو: الدؤلي

 سيورھا شديد عيدان بأطراف...  نسوعه أطت الحبل جذبت فلما

 يصورھا يارتقائ كاد وقد بنھضي...  بلغتھا حتى األسباب لي فأدنت

. قطعھن معناه بالنبطية لفظة إنھا:  عنه روي ما بعض في عباس وابن وعكرمة الضحاك وقال. القطع:  والصور. يقطعھا أي

 ألصور، إليكم إني:  وتقول. العنق مائل كان إذا أْصور رجل:  يقال ، إليك واجمعھن اضممھن أي ، إليك أملھن المعنى:  وقيل

 :  الشاعر قال ، وسود أسود مثل صور والجمع ، صوراء وامرأة. مائال مشتاقا يعني

 صور جيراننا إلى الفراق يوم...  تلفتنا في أنا يعلم هللا
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 وفي" صرھن" بـ متعلق والضم اإلمالة تأويل وعلى ، مضمر إلى حاجة وال" خذ" بـ متعلق التقطيع تأويل على" إليك" فقوله

 وقرأ. الراء وتخفيف وكسرھا الصاد ضم وھما السبع في اثنتان:  قراءات خمس اوفيھ. قطعھن ثم إليك فأملھن:  متروك الكالم

 الصاد بكسر" فصرھن" قوم وقرأ. الدنانير صرة ومنه ، فشدھن يقول كأنه ، المفتوحة الراء وشد الصاد بضم" فصرھن" قوم

 قراءة ھي:  جني ابن قال. النقاش حكاه ، صوت إذا والقلم الباب صر:  قولك من ، صيحھن ومعناه ، المفتوحة الراء وشد

 قد ولكن ، ونحوه يشد كشد ، العين بضم يفعل بابه وإنما ، قليل المتعدي المضاعف في العين بكسر يفعل أن وذلك ، غريبة

 :  األعشى بيت ومنه ، ويِھرھا َيُھرھا الحرب وھر ، وَيِنمه َيُنمه الحديث نم منه جاء

 تھره حتى القول ليعتورنك

 وشد كمد والكسر والفتح الضم الراء في فيحتمل الصاد بضم عكرمة قراءة وأما:  جني ابن قال. قليلة حروف في لكذ غير إلى

 .بعد من الھاء ضمة أجل من الراء ضم والوجه

 من ، فاحبسھن بمعنى ، عكرمة عن وغيره المھدوي حكاھا ، مكسورة الراء وشد الصاد بفتح" صرھن" الخامسة القراءة

 إلى إبراھيم أجيب فكيف:  يقال وھو الماوردي ذكره اعتراض وھنا. المصراة الشاة ومنه ، حبس إذا يصري ىصر:  قولھم

 ال موسى سأله ما أن أحدھما:  جوابان فعنه ؟] 143:  األعراف[} إِلَْيكَ  أَْنُظرْ  أَِرنِي َربِّ { قوله في موسى دون اآلخرة آيات

 بعض في األصلح فيكون تختلف األحوال أن الثاني. التكليف بقاء معه يصح خاص إبراھيم سأله وما ، التكليف بقاء مع يصح

 وقبل له يولد أن قبل بھذا إبراھيم تعالى هللا أمر:  عباس ابن وقال. إذن فيه يتقدم لم فيما المنع آخر وقت وفي ، اإلجابة األوقات

 .أعلم وهللا ، الصحف عليه ينزل أن

ِ  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ { 261:  اآلية َ  َسْبعَ  أَْنَبَتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  هللاَّ ُ  َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبلَةٍ  ُكلِّ  فِي َسَنابِل  ُيَضاِعفُ  َوهللاَّ
ُ  َيَشاءُ  لَِمنْ   }َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

 :  مسائل خمس فيه

 به يأتي ال الذي البرھان ھذا بعد جاھد من أن وأعلم ، الجھاد على حث ، البراھين من فيه ما سبحانه هللا قص لما -:  األولى

 هللا رسول قال اآلية ھذه نزلت لما:  قال عمر ابن عن مسنده صحيح في البستي روى. العظيم الثواب جھاده في فله نبي إال

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { فنزلت" أمتي زد رب: " وسلم عليه هللا صلى ً َقرْ  هللاَّ ً  ضا ً  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسنا ] 245:  البقرة[} َكِثيَرةً  أَْضَعافا

َما{  فنزلت" أمتي زد رب: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال اِبُرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ  وھذه]. 10:  الزمر[} ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

 تقديره مضاف حذف الكالم وفي. ذلك على التحريض وضمنھا ، نھاولحس هللا سبيل في النفقة لشرف مثال بيان لفظھا اآلية

 األرض في زرع زارع كمثل أموالھم ينفقون الذين مثل:  آخر وطريق. حبة كمثل هللا سبيل في أموالھم ينفقون الذين نفقة مثل

 بالبذر الصدقة وشبه بالزارع المتصدق فشبه ، حبة مائة سنبلة كل في سنابل سبع أخرجت يعني ، سنابل سبع الحبة فأنبتت حبة

ُ { :  تعالى قال ثم ، حسنة سبعمائة له صدقة بكل هللا فيعطيه  مثل فيكون ، سبعمائة على يعني} َيَشاءُ  لَِمنْ  ُيَضاِعفُ  َوهللاَّ

 فكذلك ، أكثر الزرع يكون عامرة األرض وتكون جيدا البذر ويكون ، عمله في حاذقا كان إن ، الزارع مثل المتصدق
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 على تضعيف اآلية في ليس:  قال لمن خالفا ، أكثر الثواب فيصير موضعه ويضعه طيبا والمال صالحا كان إذا دقالمتص

 .هللا شاء إن نبينه ما على ، سبعمائة

 هللا رسول أن وذلك ، عنھما هللا رضي عوف بن وعبدالرحمن عفان بن عثمان شأن في نزلت اآلية ھذه أن روي - :  الثانية

 يا:  فقال آالف بأربعة عبدالرحمن جاءه تبوك غزوة إلى الخروج أراد حين الصدقة على الناس حث لما وسلم هعلي هللا صلى

 صلى هللا رسول فقال. لربي أقرضتھا آالف وأربعة ، آالف أربعة ولعيالي لنفسي فأمسكت آالف ثمانية لي كانت ، هللا رسول

 فنزلت ، له جھاز ال من جھاز علي هللا رسول يا:  عثمان وقال". أعطيت اوفيم أمسكت فيما لك هللا بارك: "  وسلم عليه هللا

 دعوى إلى حاجة وال ، الزكاة بآية نسخت ثم الزكاة آية قبل نزلت:  وقيل. التطوع نفقة في نزلت:  وقيل. فيھما اآلية ھذه

 .العليا ھي هللا كلمة لتكون الجھاد وأعظمھا كثيرة هللا وسبل. وقت كل في إليه مندوب هللا سبيل في اإلنفاق ألن النسخ،

 ، بالحب يراد ما فكثيرا البر ذلك وأشھر ويقتاته آدم ابن يزدرعه ما لكل جنس اسم الحبة} َحبَّةٍ  َكَمَثلِ {:  تعالى قوله -:  الثالثة

 :  المتلمس قول ومنه

 السوس القرية في يأكله والحب...  أطعمه الدھر العراق حب آليت

: "  الشفاعة حديث وفي ، بقوت ليس مما البقول بذور:  الحاء بكسر والحبة. ذاك وھو ثمرته ويقال ، يداؤهسو:  القالب وحبة

 المحبة والحب. وكرامة وحبة نعم:  يقال الحب الحاء بضم والحبة. حبب والجمع" السيل حميل في الحبة تنبت كما فينبتون

 استرسل أي ، السنبل فيه صار إذا الزرع أسبل من فنعلة وسنبلة وخدين خدن مثل الحبيب أيضا والحب. بالكسر الحب وكذلك

. سنابل والجمع. عليه الستر بإسبال الشيء يستر كما مستور حب فيه صار معناه:  وقيل. باإلسبال الستر يسترسل كما بالسنبل

 .العدد ھذا منه السنبلة في يكون الذي فھو الدخن سنبل المراد:  قيل ثم

 ابن قال. شاھدناه ما على ، وأكثر بضعفين العدد ھذا من أكثر منه السنبلة في يجيء الدخن سنبل فإن ءبشي ليس ھذا:  قلت

 في الطبري وقال. القدر بھذا وقع المثال ولكن فأكثر الحبوب سائر في فأما ، حبة مائة فيه ما القمح سنبل في يوجد وقد:  عطية

 فِي{: " قال أنه الضحاك عن نقل ثم ، يفرضه أن فعلى وإال ، ذلك وجد إن معناه} َحبَّةٍ  َئةُ ِما ُسْنُبلَةٍ  ُكلِّ  فِي{ قوله إن:  اآلية ھذه

 غير وذلك ، قال ما نحو الضحاك قول الطبري فجعل:  عطية ابن قال. حبة مائة أنبتت سنبلة كل معناه" } َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبلَةٍ  ُكلِّ 

 .حبة مائة أنبتت تقدير على بالنصب" مائة" بعضھم وقرأ : الداني عمرو أبو وقال. الضحاك قول من الزم

 َولِلَِّذينَ { بعضھم قرأ وكذلك ، حبة مائة أنبتت:  على} َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبلَةٍ  ُكلِّ  فِي{ بعضھم وقرأ:  الحضرمي يعقوب وقال:  قلت

ِعيرِ  َعَذابَ  مْ لَھُ  َوأَْعَتْدَنا{ على] 6:  الملك[} َجَھنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّھمْ  َكَفُروا  وقرأ. جھنم عذاب كفروا للذين وأعتدنا] 5:  الملك[} السَّ

 أبو وأنشد. يتعاقبان أنھما ترى أال ، مھموستان ألنھما ، السين في التاء بإدغام" سنابل سبع أنبتت" والكسائي وحمزة عمرو أبو

 :  عمرو

 النات لئام ميمون بن عمرو...  السعالة بني هللا لعن يا

 .كلمتان ألنھما األصل على باإلظھار الباقون. تاء السين فحول الناس أراد
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 بسبعمائة حسنتھا الجھاد نفقة أن اآلية ھذه واقتضت ، أمثالھا بعشر البر أعمال جميع في الحسنة بأن القرآن ورد -:  الرابعة

ُ { قوله معنى في العلماء واختلف. ضعف  السبعمائة، ذكر من تقدم لما مؤكدة مبينة ھي:  طائفة فقالت}  َيَشاءُ  لَِمنْ  ُيَضاِعفُ  َوهللاَّ

 سبعمائة من أكثر يشاء لمن يضاعف تعالى هللا بأن إعالم ھو بل:  العلماء من طائفة وقالت. السبعمائة فوق تضعيف ثم وليس

 .ضعف

 أبي ابن حدثنا الحمال عبدهللا بن ھارون حدثنا ماجة ابن وروى. اآلية أول المذكور عمر ابن لحديث أصح القول وھذا:  قلت

 بن وعبدهللا الباھلي أمامة وأبي عمرو بن وعبدهللا الدرداء وأبي طالب أبي بن علي عن الحسن عن عبدهللا بن الخليل عن فديك

 في بنفقة أرسل من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث كلھم حصين بن وعمران عبدهللا بن وجابر عمرو

 ألف سبعمائة درھم بكل فله وجھه في وأنفق هللا سبيل في بنفسه غزا ومن درھم سبعمائة درھم بكل فله بيته في وأقام هللا سبيل

ُ {  اآلية ھذه تال ثم - درھم  ألفي إلى هللا شاء لمن ينتھي التضعيف أن عباس ابن عن روي وقد". } َيَشاءُ  لَِمنْ  ُيَضاِعفُ  َوهللاَّ

 .عنه اإلسناد بثابت ذاھ وليس:  عطية ابن قال. ألف

 ، العمال بھا يشتغل التي والمكاسب الناس يتخذھا التي الحرف أعلى من الزرع اتخاذ أن على دليل اآلية ھذه في - :  الخامسة

 ما: "  وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسلم صحيح وفي. اآلية} أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ { :  فقال المثل به هللا ضرب ولذلك

 أبيه عن عروة بن ھشام وروى" . صدقة له كان إال بھيمة أو إنسان أو طير منه فيأكل زرعا يزرع أو غرسا يغرس مسلم من

. الترمذي أخرجه ، الزرع يعني" األرض خبايا في الرزق التمسوا: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن

 والزراعة المدح مخرج خرج وھذا" . المحل في المطعمات الوحل في الراسخات ھي: " النخل في وسلم عليه هللا صلى وقال

 عبدالملك بن عبدهللا ولقي. األشجار غرس من معناھا في كان وما عليھا الناس يجبر أن اإلمام على فيجب الكفاية فروض من

 :  ليقو شھاب ابن فأنشأ ، أعالجه مال على دلني:  فقال الزھري شھاب بن

 مشرقا المطي أحالس شد وقد...  لقيته يوم لعبدهللا أقول

 فترزقا تجاب أن يوما لعلك...  مليكھا وادع األرض خبايا تتبع

 تدفقا غارت األرض مياه ما إذا...  مثابة ذا واسعا ماال فيؤتيك

 مفاتيح فإنھا خذھا:  وقال حاةمس يناولني المنام في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي رأيت:  قال أنه المعتضد عن وحكي

 .األرض خزائن

ِ  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ { 262:  اآلية ً  أَْنَفقُوا َما ُيْتبُِعونَ  ال ُثمَّ  هللاَّ ِھمْ  ِعْندَ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ  أَذىً  َوال َمّنا  َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َوال َربِّ
 }َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال

 بن عبدالرحمن قال. عنه هللا رضي عفان بن عثمان في نزلت إنھا:  قيل} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 ويقلبھا فيھا يده يدخل فرأيته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حجر في فصبھا العسرة جيش في دينار بألف عثمان جاء:  سمرة

 هللا صلى النبي رأيت:  الخدري سعيد أبو وقال". لعثمان اليوم ھذا تنس ال اللھم اليوم بعد عمل ما عفان ناب ضر ما: "  ويقول
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 طلع حتى يدعو زال فما" عنه فارض عثمان عن رضيت إني عثمان رب يا: "  يقول لعثمان يدعو يديه رافعا وسلم عليه

ً  أَْنَفقُوا َما ُيْتِبُعونَ  ال ُثمَّ  هللاَِّ  َسِبيلِ  يفِ  أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ { :  فنزلت الفجر  .اآلية} أَذىً  َوال َمّنا

 ھو إنما والثواب الحكم ذلك أن اآلية ھذه في بين العموم على هللا سبيل في اإلنفاق ذكر قبل التي اآلية في تقدم لما - :  الثانية

 المرء على وإنما ، ھذا بعد اآلية في تعالى أخبر كما الصدقة لثواب مبطالن واألذى المن ألن ، أذى وال منا إنفاقه يتبع ال لمن

 يراعي أن سوى حال في أحواله من ينظر وال شيئا منه يرجو وال ، عليه المنفق على بإنفاقه وثوابه تعالى هللا وجه يريد أن

 من بوجه جزاء عليه المنفق من ليريد أنفق ومتى]. 9:  ناإلنسا[} ُشُكوراً  َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  ال{:  تعالى هللا قال ، استحقاقه

 للمنفق لمانة إما غرم دافع مضطرا أنفق من وكذلك. وآذى بإنفاقه منّ  فيه ظنه أخلف إذا فھذا ، هللا وجه يرد لم فھذا الوجوه

 ، هللا عند ما ابتغاء قصده ثروأك  عطاؤه كان ما يقبل وإنما. هللا وجه يرد لم فھذا معتن اعتناء من أخرى لقرينة أو عليه

 :  فقال أتاه أعرابيا أن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن حكي كالذي

 وأمھنه بنياتي اكس...  الجنه جزيت الخير عمر يا

 لتفعلنه با أقسم...  جنة الزمان من لنا وكن

 :  قال ؟ ماذا يكون أفعل لم إن:  عمر قال

 ألذھبنه حفص أبا إذاً 

 :  قال -  ؟ ماذا يكون ھبتذ إذا:  قال

 ھنه األعطيات تكون يوم...  لتسألنه حالي عن تكون

 ... بينھنه المسؤول وموقف

 جنه وإما نار إلى إما

:  الماوردي قال. غيره أملك ال وهللا لشعره ال اليوم لذلك ھذا قميصي أعطه ، غالم يا:  قال ثم لحيته اخضلت حتى عمر فبكى

 فأما. للقابل وأھنأ للباذل أشرف ذلك كان ونشر امتنان عن وعريا وشكر جزاء طلب من خاليا الوجه ھذا على العطاء كان وإذا

. السخاء ينافي ما الذم من ھذين وفي ، ورياء سمعة صاحب كان ، والثناء الشكر به وطلب ، الجزاء بعطائه التمس إذا المعطي

] 6:  المدثر[} َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال{:  تعالى قوله في عباس ابن لقا وقد. مدحا وال حمدا يستحق ال مربحا تاجرا كان طلب وإن

 ينفقون بل الجھاد في يخرجون ال الذين في ھي إنما اآلية ھذه أن إلى زيد ابن وذھب. منھا أفضل بھا تلتمس عطية تعط ال أي

 قال. األولين على يشترط ولم ھؤالء على رطش ولذلك:  قال ، بأنفسھم يخرجون الذين في ھي قبلھا التي اآلية وإن ، قعود وھم

 .باد فيه التحكم ألن ، نظر القول ھذا وفي:  عطية ابن
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ً { :  تعالى قوله -:  الثالثة  إليك أحسنت قد:  يقول أن مثل بھا والتقريع لھا التعديد معنى على النعمة ذكر المن} أَذىً  َوال َمّنا

 في ذلك ثبت ، الكبائر من والمن. فيؤذيه المعطى ذلك يبلغ حتى أعطى بما التحدث:  المن:  بعضھم وقال. وشبھه ونعشتك

: قال عمر ابن عن النسائي وروى ، أليم عذاب ولھم يزكيھم وال إليھم هللا ينظر ال الذين الثالثة أحد وأنه ، وغيره مسلم صحيح

 بالرجال تتشبه المترجلة والمرأة لوالديه العاق ةالقيام يوم إليھم هللا ينظر ال ثالثة: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ھو المنان: "  مسلم طرق بعض وفي".  أعطى بما والمنان الخمر والمدمن لوالديه العاق الجنة يدخلون ال وثالثة ، والديوث

 لكثرة عليه صن لكنه األذى من جزء المن ألن المن من أعم وھو ، والتشكي السب:  واألذى".  منة إال شيئا يعطي ال الذي

 أبا يا:  امرأة له وقالت. عليه تسلم فال هللا وجه تريد عليه أنفقت من على يثقل سالمك أن ظننت لئن:  زيد ابن وقال. وقوعه

 هللا بارك ال:  فقال. وجعبة أسھما عندي فإن الفواكه يأكلون يخرجون إنما فإنھم حقا هللا سبيل في يخرج رجل على دلني أسامة

 أذى وال منا يتبعه ولم هللا سبيل في أنفق فمن:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال. تعطيھم أن قبل آذيتھم فقد عبتكوج أسھمك في

 موته بعد الخوف عنه ونفى  ، الجنة واألجر ، باألجر له هللا تضمن فقد ھذا وأمثال منك هللا وخلصنا إلحاحك أشد ما:  كقوله

 ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َوال َربِِّھمْ  ِعْندَ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ { :  فقال بآخرته يغتبط ألنه ، ياهدن من سلف ما على والحزن ، يستقبل لما

 إن بيانه يأتي ما حسب الفقير على الغني فضل لمن داللة وفيھا. تعالى هللا سبيل في للنفقة وشرفا فضال بھذا وكفى. } َيْحَزُنونَ 

 .تعالى هللا شاء

ُ  أَذىً  َيْتَبُعَھا َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  َوَمْغفَِرةٌ  َمْعُروفٌ  لٌ َقوْ {  263:  اآلية  }َحلِيمٌ  َغنِيٌّ  َوهللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 قال. والمھدوي النحاس ذكره ، وأمثل أولى معروف قول أي ، محذوف والخبر ابتداء} َمْعُروفٌ  َقْولٌ { :  تعالى قوله:  األولى

 ھو المعروف والقول. معروف قول به أمرتم الذي أي ، محذوف ابتداء خبر} عروفم قول{  يكون أن ويجوز:  النحاس

 القول ذكر ألن ، شيء ال باطنھا وفي صدقة ظاھرھا في ھي صدقة من خير ، هللا عند بما والترجية والتأنيس الدعاء

 بوجه أخاك تلقى أن المعروف من نوإ صدقة الطيبة الكلمة: " وسلم عليه هللا صلى قال. فيھا أجر ال وھذه أجر فيه المعروف

. منع إن ومعذورا أعطى إن مشكورا ليكون ، والتقريب بالطالقة ويقابله ، والترحيب بالبشر السائل فيتلقى. مسلم أخرجه" طلق

 دريد بن بكر أبا أن لنكك ابن وحكى. عذره تعدم لم شكره عدمت فإن بالبشر الحاجة صاحب الق:  الحكماء بعض قال وقد

 :  فقال ضجر منه له وظھر يقضھا لم حاجة في الوزراء عضب قصد

 مسؤوال ترى أن دھرك فلخير...  سائل من ضجرة تدخلنك ال

 مأموال ترى أن عزك فبقاء...  مؤمل وجه بالرد تجبھن ال

 دليال اللئيم على العبوس وترى...  ببشره فتستدل الكريم تلقى

 ... صائر قليل عن بأنك واعلم

 جميال وقير خبرا فكن خبرا
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 حتى مسألته عليه تقطعوا فال السائل سأل إذا: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال عنه هللا رضي عمر حديث من وروي

 خولكم فيما صنيعكم ينظرون جان وال بإنس ليس من يأتيكم فقد جميل رد أو يسير ببذل أو ولين بوقار عليه ردوا ثم منھا يفرغ

 ". تعالى هللا

 أخرى وأقرع مرة أبرص صورة في تصور ملكا أن وذلك. وغيره مسلم خرجه ، وأعمى وأقرع أبرص حديث دليله:  قلت

 هللا ينفعني شيئا لي قل المؤمنين أمير يا:  فقلت المنام في عليا رأيت:  الحارث بن بشر وقال. للمسؤول امتحانا أخرى وأعمى

 بموعود ثقة األغنياء على الفقراء تيه منه وأحسن ، تعالى هللا ثواب في ةرغب الفقراء على األنبياء عطف أحسن ما:  قال ، به

 :  يقول وھو فولى ، زدني المؤمنين أمير يا:  فقلت. هللا

 ميتا تصير قليل وعن...  حيا فصرت ميتا كنت قد

 بيتا البقاء بدار وابن...  بيتا الفناء بدار فاخرب

 قوما سأل وقد - األعرابي قول ھذا ومن ، المحتاج حالة وسوء للخلة الستر:  ھنا المغفرة }َوَمْغفَِرةٌ { :  تعالى قوله -:  الثانية

 عن تجاوز المعنى:  وقيل. االنتساب من يمنع االكتساب سوء! غفرا اللھم:  له فقال ؟ الرجل ممن:  قائل له فقال -  فصيح بكالم

 يبينه مشكل ھذا:  النحاس وقال. النقاش معناه قال ، ذىواأل المن من عليه التصدق من خير وجفى وأغلظ ألح إذا السائل

 صدقة من خير المغفرة إلى يؤدي وفعل أعلم وهللا والمعنى. } َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ { والخبر باالبتداء رفع} َوَمْغفَِرةٌ {. اإلعراب

 ، بھا تمن التي الصدقة من أكبر يكعل هللا تفضل:  قولك مثل يكون أن ويجوز. مغفرة وفعل العربية في وتقديره ، أذى يتبعھا

 .بھا تمنون التي ھذه صدقتكم من خير هللا غفران أي

ُ {:  تعالى قوله -:  الثالثة  وعن ، ليثيبھم بھا أمر وإنما ، العباد صدقة عن غني أنه المطلق غناه عن تعالى أخبر} َحلِيمٌ  َغنِيٌّ  َوهللاَّ

 .قتهبصد وآذى منّ  من بالعقوبة يعاجل ال بأنه حلمه

َھا َيا{  264:  اآلية ِ  ُيْؤِمنُ  َوال النَّاسِ  ِرَئاءَ  َمالَهُ  ُيْنفِقُ  َكالَِّذي َواألََذى بِاْلَمنِّ  َصَدَقاتُِكمْ  ُتْبِطلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َّ  َواْلَيْومِ  بِا
ٌ  َفأََصاَبهُ  ُتَرابٌ  َعلَْيهِ  َصْفَوانٍ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ  اآلِخرِ  ا َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدُرونَ  ال َصْلداً  َتَرَكهُ فَ  َوابِل ُ  َكَسُبوا ِممَّ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ

 }اْلَكافِِرينَ 

 :  مسائل ثالث فيه

 والمراد ، باإلبطال الثواب وحرمان القبول عدم عن تعالى وعبر. معناه تقدم قد} َواألََذى ِباْلَمنِّ { :  تعالى قوله - :  األولى

 ال صدقة في واألذى فالمن ، تحبطھا وال الحسنات تبطل ال السيئات أن والعقيدة. غيرھا ال ، ويؤذي بھا يمن يالت الصدقة

 .غيرھا صدقة يبطل

 جعل قد بل:  وقيل. تقبل ال فإنھا بھا يؤذي أو يمن أنه صاحبھا من هللا يعلم التي الصدقة إن:  اآلية ھذه في العلماء جمھور قال

 يد:  مسألة غير عن يعطى ولما. سوداء يد:  به يمن لما تقول والعرب. حسن وھذا ، يكتبھا ال فھو مارةأ عليھا للملك هللا
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 حبط بعمله أعجب ومن ، شكره سقط بمعروفه من من:  البلغاء بعض وقال. خضراء يد:  مسألة عن يعطى ولما. بيضاء

 :  الشعراء بعض وقال. أجره

 فعاداني مكافاتي عليه أبطا...  يد إلي منه سلفت وصاحب

 أوالني كان فيما الندامة أبدى...  حاربني الدھر أن تيقن لما

 :  آخر وقال

 بمنان أسدى إذا الكريم ليس...  حسن من أسديت ما بالمن أفسدت

 :  فأحسن الوراق بكر أبو وقال

 وزمن وقت كل في...  حسن كل من أحسن

 ... مربوبة صنيعة

 المنن من خالية

 عن وروي. أحصي إذا ، المعروف في خير فال اسكت:  له فقال! وفعلت إليك فعلت:  لرجل يقول جالر سيرين ابن وسمع

 ُتْبِطلُوا ال{ – تال ثم - األجر ويمحق الشكر يبطل فإنه بالمعروف واالمتنان إياكم: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي

 .} َواألََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكمْ 

 الحمد منھم يعتاض لئال أقاربه الواجبة صدقته الرجل يعطي أن اآلية لھذه مالك كره:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال -:  الثانية

 يولى أن أيضا واستحب ، األجانب يعطيھا أن واستحب. تعالى هللا لوجه تخلص فال عليھا ويكافئوه عليھم منته ويظھر ، والثناء

 بخالف وھذا. المعطى من بالخدمة والمكافأة والثناء والشكر واألذى بالمن تحبط لئال ، عدال اإلمام يكن لم إذا تفريقھا غيره

 الوعيد توجه ثوابه حبط إذا والواجب ، يفعل لم من حكم في وصار الوعيد من سلم حبط إذا ثوابھا ألن ، السر التطوع صدقة

 .يفعل لم من حكم في لكونه عليه

 للمصدر نعت فھي" كالذي" إبطال أي ، نصب موضع في الكاف} النَّاسِ  ِرَئاءَ  َمالَهُ  ُيْنفِقُ  َكالَِّذي{:  تعالى قوله - :  الثالثة

 هللا لوجه ال الناس رئاء ماله ينفق بالذي بصدقته ويؤذي يمن الذي تعالى هللا مثل. الحال موضع تكون أن ويجوز. المحذوف

 الظان فيظنه تراب عليه بصفوان أيضا المنفق ھذا مثل ثم. الثناء بأنواع عليه وليثنى جواد ليقال ينفق الذي وبالكافر ، تعالى

 والرياء واألذى فالمن. المرائي ھذا فكذلك ، صلدا وبقي التراب عنه أذھب المطر من وابل أصابه فإذا ، طيبة منبتة أرضا

 باآلية المراد:  وقيل. ملساأل الكبير الحجر وھو ، الصفوان عن الوابل يكشف كما الصدقة فتبطل اآلخرة في النية عن تكشف

. الثواب فيستحق تعالى هللا وجه به يقصد لم ألنه ، كالكافر مثاب غير الرياء بنفقته فالقاصد ، الثواب دون الفضل إبطال

 المن يبطل إنما:  قيل وقد. فضله وأبطل - عطاءه كرر وإن - ثوابه المستحق هللا وجه القاصد واألذى المن صاحب وخالف
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 تربى الصدقة ألن ، التضعيف انقطع وآذى من فإذا ، ويضاعف له يكتب ذلك قبل وما ، وإيذائه منه وقت من هصدقت ثواب

 بھا المن جاء فإذا ، ضوعفت المشروع الوجه على خالصة صاحبھا يد من خرجت فإذا ، الجبل من أعظم تكون حتى لصاحبھا

 .أعلم وهللا أظھر األول والقول ، عنھا التضعيف زيادة وانقطع بھھناك وقف واألذى

 واحد صفوان:  الكسائي وقال. حجر مثل ، واحد صفوان:  بعضھم وقال:  قال. األخفش قاله ، صفوانة واحده جمع والصفوان

 ، والصفا الصفواء المعنى ھذا ومن ، وقفي كقفا صفا جمع صفي إنما:  وقال المبرد وأنكره ، وِصفِي وُصفِي ِصْفوان وجمعه

 َصْفوان:  النحاس قال. صفوان قطرب وحكى. لغة وھي ، الفاء بتحريك" صفوان" والزھري المسيب بن سعيد أوقر. تقدم وقد

 ُتَرابٌ  َعلَْيهِ { :  وجل عز لقوله واحدا يكون أن به األولى أن إال ، واحدا يكون أن ويجوز جمعا يكون أن يجوز وَصَفوان

 الجمع في الكسائي حكاه ما فأما ، قاطع بدليل إال بابه عن يخرج ال الشيء أن الإ الجمع تذكير يجوز كان وإن} َواِبلٌ  َفأََصاَبهُ 

ً  جمع صفوان ولكن ، النظر حقيقة على بصحيح فليس ً  ، صفا  وكراً  وإخوان وأخ وورالن ورل ونظيره ، صفوان بمعنى وصفا

 :  الشاعر قال كما ، وكروان

 نطير وال البائسات تطير...  يوم وللكروان يوم لنا

 السماء وبلت وقد. الشديد المطر:  والوابل. عصا مثل صفا جمع وِصفِي وُصفِي ، َكَرَوان جمع ِكْروان العربية في والضعيف

 ، وبيل وضرب. شديدا أي] 16:  المزمل[} وبيال أخذا أخذناه{:  تعالى قوله ومنه:  األخفش قال. موبولة واألرض ، تبل

 ، باإلسكان صلد فھو الالم بتحريك َصلَدا َيْصلَدُ  َصلِد:  الكسائي قال. الحجارة من األملس:  والصلد. شديد أي وبيل وعذاب

 :  لرؤبة األصمعي وأنشد ، أصلد جبين ومنه ، شيئا ينبت ال ما كل وھو

 األجله الجبين أصالد براق

 االنتفاع على أي} َشْيءٍ  َعلَى{ مانوال والكافر المرائي يعني} َيْقِدُرونَ  ال{ ومعنى. ھذيل بلغة األجرد األصلد:  النقاش قال

. الكسب بھا قصدوا ألنھم ، بالكسب النفقة عن فعبر هللا لغير كان إذا ، إليه حاجتھم عند كسبھم وھو إنفاقھم من شيء بثواب

 .الماوردي ذكره ، فضله إبطال في واألذى المن ولصاحب ثوابه إبطال في للمرائي مثال ھذا ضرب:  وقيل

ِ  َمْرَضاتِ  اْبتَِغاءَ  أَْمَوالَُھمُ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ وَ { 265:  اآلية ً  هللاَّ ٌ  أََصاَبَھا بَِرْبَوةٍ  َجنَّةٍ  َكَمَثلِ  أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َوَتْثبِيتا  أُُكلََھا َفآَتتْ  َوابِل
ٌ  ُيِصْبَھا لَمْ  َفإِنْ  ِضْعَفْينِ  ُ  َفَطلٌّ  َوابِل  }َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

ِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  أَْمَوالَُھمُ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َوَمَثلُ {:  تعالى ولهق ً  هللاَّ  من وتثبيتا{ . أجله من مفعول} اْبِتَغاءَ } {أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َوَتْثِبيتا

ً { في يصح وال ، مردود وھو:  عطية ابن قال. أجله من مفعول كالھما:  المشكل في مكي وقال. عليه عطف} أنفسھم } َوَتْثبِيتا

 فيه يتوجه وكان ، الحال موضع في المصدر على نصب}  اْبِتَغاءَ {  و. التثبيت أجل من ليس اإلنفاق ألن ، أجله من مفعول أنه

ً {  ھو الذي المصدر عطف جھة من الصواب ھو المصدر على النصب لكن ، أجله من المفعول على النصب . عليه} َوَتْثِبيتا

 عقب ، ما بوجه ذلك يشبه ما مواقعة عن المؤمنين ونھى ، لصدقاتھم خالق ال الذين القوم صدقات صفة الىتع هللا ذكر ولما

} َمْرَضاتِ { و. طلب معناه} اْبِتَغاءَ { و. ووجھه الشرع وفق على كانت إذ صدقاتھم تزكو الذين القوم نفقات بذكر اآلية ھذه في
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ً {. يرضى رضي من مصدر  الرجل كان:  الحسن قال. والحسن مجاھد قاله ، صدقاتھم يضعون أين يتثبتون أنھم معناه} َوَتْثِبيتا

 ابن وقال. عباس ابن قاله ، ويقينا تصديقا معناه:  وقيل. أمسك شك خالطه وإن أمضاه  ذلك كان فإن ، تثبت بصدقه ھم إذا

ً {:  وغيرھم صالح وأبو زيد وابن يضاأ وقتادة والسدي الشعبي وقال. أنفسھم من واحتسابا معناه:  وقتادة أيضا عباس } َوَتْثِبيتا

 قول من أصوب الثالث األقوال وھذه. تثبيتا تعالى هللا طاعة في اإلنفاق على تثبتھم فھي بصائر لھا نفوسھم أن أي وتيقنا معناه

ً {  عبارته إنما إليه ذھبا الذي المعنى ألن ، ومجاھد الحسن  يسوغ ال وھذا:  عطية ابن الق. المصدر غير على مصدر} َوَتْثِبيتا

ُ {:  تعالى كقوله ، المتقدم بالفعل واإلفصاح المصدر ذكر مع إال ً  األَْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ } َتْبِتيالً  إِلَْيهِ  َوَتَبتَّلْ { ،] 17:  نوح[} َنَباتا

 ، وكذا كذا معنى على أحمله:  تقول ثم معناه غير في بمصدر تأتي أن لك فليس بفعل إفصاح يقع لم إذا وأما]. 8:  المزمل[

 :  النحاس وقال. علمته فيما العرب كالم مْھَيعُ  ھذا:  عطية ابن قال. ذكر له يتقدم لم لفعل

 تثبتھم أنفسھم أن به يراد أن إال يعرف ال ، احتسابا:  قتادة وقول ، تكرما كتكرمت تثبت من وتثبتا لكان مجاھد قال كما كان لو

 فالنا ثبت:  يقال ، وجل عز هللا طاعة في ذلك إنفاق على لھم أنفسھم من تثبيتا أي ، حسن الشعبي وقول. بعيد وھذا ، محتسبة

{ :  وقيل. ذلك في تثبيتھم على هللا بوعد موقنة أنفسھم أي ، تثبيتا أثبته ، رأيه فيه وقويت ، عزمه صححت أي ، األمر ھذا في

 ً  يحتسب ال الذي المنافق بخالف ، لثوابھا أنفسھم من وتثبيتا أي ، عليھا يثبت تعالى هللا بأن ونيقر أي} أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َوَتْثِبيتا

 .الثواب

 لفظ من مأخوذة فھي ، تغطيھا حتى األشجار فيھا تنبت أرض قطعة وھي ، البستان الجنة" } ِبَرْبَوةٍ  َجنَّةٍ  َكَمَثلِ {:  تعالى قوله

 كذلك كان وما ، تراب كثافة األغلب في معه ، يسيرا ارتفاعا المرتفع المكان:  الربوةو. تقدم وقد. الستتارھم والجنين الجن

 ھي تلك بل ، الطبري زعم كما ھذا من ليست الحزن ورياض:  عطية ابن قال. بالذكر الربوة خص ولذلك ، أحسن فنباته

. حزن لھا يقال ونجد ، وأرق أبرد يمهونس ، أعطر نجد ونبات ، تھامة رياض من خير ألنھا ، نجد إلى المنسوبة الرياض

 ما وھو ، برباوة أي" بربوة: " السدي وقال". تھامة كليل زوجي: " األعرابية قالت ولذلك ، بالليل إال تھامة ھواء يصلح وقلما

 .زاد إذا يربو ربا من مأخوذ ھو الربوة ولفظ ، قِلقة عبارة وھذه:  عطية ابن قال. األرض من انخفض

 إذا يربو ربا. العالىِ  للنفس الربو ومنه ، العرب كالم في الزيادة معناه" و َربَ " بناء ألن ، بشيء ليست السدي عبارة:  قلت

] 10:  الحاقة[} َراِبَيةً  أَْخَذةً  َفأََخَذُھمْ { :  تعالى قوله في الفراء وقال. فزع أو عدو من الربو أخذه إذا الفرس وربا. الربو أخذه

 الربوة:  الخليل وقال. فيھم نشأت أي وربيت فالن بني في وربوت. أعطيت مما أكثر أخذت إذا بيتأر:  كقولك ، زائدة أي

 يحسونه ما لھم فمثل ، العرب بالد في العرف حيث من ماء فيھا يجري ال التي بالذكر تعالى هللا وخص طيبة مرتفعة أرض

 آخر إلى} َواِبلٌ  أََصاَبَھا{ :  تعالى قوله ألن ، األنھار فيه تجري ال الذي المرتفع المكان الربوة:  عباس ابن وقال. ويدركونه

. ومعين قرار ذات ربوة ذكر قد تعالى هللا ألن ، األنھار فيھا تجري التي جنس يرد ولم ، جار ماء فيھا ليس أنھا على يدل اآلية

 بضم" ربوة" لغات خمس وفيھا. يجر لم أو ماء فيھا جرى سواء جاوره عما ارتفع ما الربوة أن العرب كالم من والمعروف

. والحسن عامر وابن عاصم قرأ وبھا ، الراء بفتح" ربوة"و. عمرو وأبو ونافع والكسائي وحمزة كثير ابن قرأ وبھا ، الراء

 ، عبدالرحمن وأبو جعفر أبو قرأ وبھا ، بالفتح" رباوة"و. السبيعي إسحاق وأبو عباس ابن قرأ وبھا ، الراء بكسر" وربوة"

 :  الشاعر الوق
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 ؟ الغرقد بقيع إلى النخيل بين...  برباوة روضة في منزلي من

 .يربو ربا وفعله ، الرابية من وكله ، وبِرباوة ِبَرباوة ويقال:  الفراء قال. العقيلي األشھب قرأ وبھا ، بالكسر" رباوة" و

 :  الشاعر قال شديد مطر أي" وابل. "الربوة يعني} أََصاَبَھا{:  تعالى قوله

 ھطل وابل عليھا جاد خضراء...  معشبة الحزن رياض من روضة ما

: إبراھيم[} ِحينٍ  ُكلَّ  أُُكلََھا ُتْؤِتي{ :  تعالى قوله ومنه ، يؤكل الذي الثمر:  الھمزة بضم} أُُكلََھا{. أعطت أي} َفآَتتْ { :  تعالى قوله

 في فليضع قليال مشفوھا الطعام كان فإن: "  الحديث ومنه ، اللقمة:  واألكلة. أكل له يقال شيء كل من المأكول والشيء]. 25

 وباب الفرس كسرج ، اختصاص إضافة الجنة إلى وإضافته. مسلم خرجه ، لقمتين أو لقمة يعني"  أكلتين أو أكلة منه يده

 كل وكذلك ، الكاف كونوس الھمزة بضم" أكلھا" عمرو وأبو كثير وابن ، نافع وقرأ. الجنة تأكله مما الثمر فليس وإال. الدار

 فثقل" خمط أكل" مثل شيء إلى مضاف غير كان أو أُُكلَه مثل مذكر إلى أضيف فيما عمرو أبو وفارقھما ، مؤنث إلى مضاف

 وأُُكل أَْكل:  ويقال. بالتثقيل ذكرناه ما جميع في والكسائي وحمزة عامر وابن عاصم وقرأ. وخففاه ذلك عمرو أبو

 ، أكثر واألول ، السنة في مرتين حملت:  العلم أھل بعض وقال. األرضين من غيرھا ثمر ضعفي أعطت أي} ِضْعَفْينِ {.بمعنى

 .سنتين في غيرھا يخرج ما الزرع من أخرجت أي

 ينوبو يكفيھا الطل فإن وابل يصبھا لم إن بأنھا الربوة ھذه لمدح تعالى منه تأكيد} َفَطلٌّ  َواِبلٌ  ُيِصْبَھا لَمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله

:  الزجاج وقال. يكفيھا فطل تقديره:  وغيره المبرد قال. وطيبھا األرض لكرم وذلك ، ضعفين الثمرة إخراج في الوابل مناب

 وقال. اللغة مشھور وھو ، وغيره عباس ابن قاله ، الخفيف القطر من المستدق الضعيف المطر:  والطل. طل يصيبھا فالذي

 وَطلّت ، وأْوَبلَت َوَبلَت اللغة أھل وحكى:  النحاس قال. وتشبيه تجوز وھو:  عطية ابن قال. الندى:  الطل:  مجاھد منھم قوم

 قال. مطلولة فھي الندى وأطلھا األرض طلت:  منه تقول ، الطالل والجمع المطر أضعف الطل:  الصحاح وفي. وأََطلّت

 ، وتأخير تقديم اآلية بعضھم قال. ونفع تماسك - قل وإن - وفيه ، ريعا وأقل المطر زرع من أضعف الطل وزرع:  الماوردي

 وخرجت البستان أوراق اخضرت يعني. ضعفين أكلھا فآتت فطل وابل يصبھا لم فإن وابل أصابھا بربوة جنة كمثل ومعناه

 .ضعفين ثمرتھا

 صدقاتھم هللا يربي الذين المخلصين ھؤالء نفقات نمو تعالى فشبه. والتأخير التقديم إلى حاجة وال أصوب األول التأويل:  قلت

 مسلم وخرج. صلدا فبقي ترابه عنه انكشف الذي الصفوان بخالف ، الموصوفة بالربوة الجنة نبات بنمو والفصيل الفُلُوّ  كتربية

 هللا أخذھا إال طيب كسب من بتمرة أحد يتصدق ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وغيره

 .أيضا الموطأ خرجه" أعظم أو الجبل مثل تكون حتى فصيله أو فلوه أحدكم يربي كما يربيھاف بيمينه

ُ { :  تعالى قوله  يريد أو ، أجمع الناس به يريد كأنه بالياء" يعملون" الزھري وقرأ. ووعيد وعد} َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 .محض وعد فھو ، فقط المنفقين
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َمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا لَهُ  األَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َوأَْعَنابٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  لَهُ  َتُكونَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أََيَودُّ {  266:  اآلية  َوأََصاَبهُ  الثَّ
يَّةٌ  َولَهُ  اْلِكَبرُ  ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َفاْحَتَرَقتْ  َنارٌ  فِيهِ  إِْعَصارٌ  َفأََصاَبَھا ُضَعَفاءُ  ُذرِّ ُرونَ  لََعلَُّكمْ  اآلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ  }َتَتَفكَّ

 لنفقة آخر مثل اآلية ھذه أن السدي عن الطبري حكى. اآلية} َوأَْعَنابٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  لَهُ  َتُكونَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أََيَودُّ {:  تعالى قوله

 .القول ھذا ھو ورجح ، الرياء

 كمثل ، إليھا كان ما أحوج القيامة يوم يبطلھا باألعمال للمرائين هللا ضربه لمث ھذا:  قال أيضا عباس ابن عن وروي قلت

 كان ما أحوج ففقدھا فاحترقت نار فيه عاصف ريح أي إعصار الجنة وأصاب فكبر ينفعونه ال أطفال وله جنة له كانت رجل

َھا َيا{:  تعالى هللا قول قرأ أنه زيد ابن عن وحكي. إليھا  ، اآلية] 264:  البقرة[} َواألََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكمْ  ُتْبِطلُوا ال ُنواآمَ  الَِّذينَ  أَيُّ

 اآلية ھذه وليست ، الطبري رجح الذي من أبين وھذا:  عطية ابن قال. اآلية} أََحُدُكمْ  أََيَودُّ {:  فقال مثال ذلك في ضرب ثم:  قال

 عمل كافر أو منافق كل حال فتشبه السياق ھذا غير في بالمعنى وأما. الكالم سياق مقتضى ھو ھذا ، الرياء لنفقة آخر بمثل

 .شيئا يجد لم الحاجة وقت إلى جاء فلما صنعا يحسن أنه يحسب وھو عمال

 عنه البخاري في ثبت الذي أن إال ، يأتي ما على وكافر منافق من هللا لغير عمل لمن مثل أنھا عباس ابن عن روي قد:  قلت

 فيم:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألصحاب يوما الخطاب بن عمر قال:  قال عمير بن عبيد عن البخاري خرج. ھذا خالف

:  وقال عمر فغضب ، أعلم ورسوله هللا:  قالوا ؟} َوأَْعَنابٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  لَهُ  َتُكونَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أََيَودُّ { نزلت اآلية ھذه ترون

 قال ، نفسك تحقر وال قل أخي ابن يا:  قال ، المؤمنين أمير يا شيء منھا نفسي في:  عباس ابن فقال! نعلم ال أو نعلم: قولوا

 وجل عز هللا بعث ثم هللا بطاعة يعمل غني رجل لعمل:  عباس ابن قال ؟ عمل أي:  عمر قال. لعمل مثال ضربت:  عباس ابن

 ، الشقاء أعمال من بعمل ذلك ختم أجله واقترب عمره يفن فإذا:  رواية في. عمله أحرق حتى المعاصي في فعمل الشيطان له

 إذا حتى صالحا عمال يعمل لإلنسان ضرب مثل ھذا:  وقال. اآلية ھذه تال عمر أن مليكة أبي ابن وروى. عمر ذلك فرضى

 تحت يدخل ما كل على اآلية يحمل نظر فھذا:  عطية ابن قال. السوء عمل عمل إليه يكون ما أحوج عمره آخر عند كان

 سائر على وفضلھما لشرفھما بالذكر واألعناب النخيل وخص. وغيرھم والربيع وقتادة مجاھد قال ذلك وبنحو ، ألفاظھا

 من شيء ليس يريد} الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا لَهُ {. ذكره تقدم} األَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري{ . بالجمع" جنات" الحسن وقرأ. الشجر

 .نابت فيھا وھو إال الثمار

 إنه وقيل. الكبر أصابه وقد التقدير:  فقيل" يود: " وقيل" تكون" وھو مستقبل على ماضيا عطف} اْلِكَبرُ  َوأََصاَبهُ {:  تعالى قوله

 ".وله" تعالى قوله في وكذا ، الحال واو الواو:  وقيل. جنة له كانت لو أن أحدكم أيود المعنى ألن ، المعنى على محمول

 في اإلعصار:  الزجاج. شديد برد فيھا ريح} َنارٌ  فِيهِ  إِْعَصارٌ {:  الحسن قال} َفاْحَتَرَقتْ  َنارٌ  فِيهِ  إِْعَصارٌ  َفأََصاَبَھا{ :  الىتع قوله

 رئيس الزوبعة:  الجوھري قال. الزوبعة:  لھا يقال التي وھي ، كالعمود السماء إلى األرض من تھب التي الشديدة الريح اللغة

. عمود كأنھا السماء إلى وترتفع الغبار تثير ريح وھي ، زوبعة أم:  ويقال. زوبعة اإلعصار سمي ومنه ، الجن رؤساء من

 وھذا:  عطية ابن. عصر إذا كالثوب تلتف ألنھا إعصار لھا قيل:  المھدوي. وبرق رعد ذا سحابا تثير ريح اإلعصار:  وقيل

 .ضعيف
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 يعصر ألنه ، إعصار للريح قيل إنما:  وقيل. ملتفا عمودا يصعد فإنه ، المحسوس المشاھد ألنه ، صحيح ھو بل:  قلت

 إن:  سيده ابن وحكى. بالرياح تنعصر ألنھا وإما. النساء من كالمعصر فھي حوامل ألنھا إما معصرات والسحاب ، السحاب

 اإلعصار:  السدي قال ذلكوك ، شديدة وسموم عاصف ريح اإلعصار:  زيد ابن. بالسحاب ال بالرياح قوم فسرھا المعصرات

 ، البرد شدة في ويكون الحر شدة في ذلك  ، ويكون:  عطية ابن قال. شديدة سموم فيھا ريح:  عباس ابن. السموم والنار الريح

 شدة فإن الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول تضمن كما ، ونفسھا جھنم فيح من ذلك وكل

 تعالى هللا ضربه مثل ھذا إن: " وغيره عباس ابن عن وروي. الحديث" ربھا إلى اشتكت النار إن" و" جھنم فيح من الحر

 وغلمانا بنات صبيانا يريد - ضعفاء ذرية وله الكبر فأصابه الثمر من فيه فأكثر بستانا غرس رجل كھيئة ، والمنافقين للكافرين

 فيغرسه قوة عنده يكن ولم ، فأحرقته نار فيھا ريحا بستانه على هللا فأرسل ، انالبست ذلك من ذريته ومعيشة معيشته فكانت -

 كرة له ليست القيامة يوم تعالى هللا إلى ورد إذا والمنافق الكافر وكذلك. أبيھم على فيعودون خير بنيه عند يكن ولم ، ثانية

 غنى ذريته وضعف سنه كبر عند إليه افتقر من عنده يكن ولم ، ثانية بستانه فيغرس قوة ھذا عند ليست كما ، ثانية فيرد يبعث

 .عنه

ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ {:  تعالى قوله ُرونَ  لََعلَُّكمْ  اآلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ . أولياء دوني من تتخذوا وال وربوبيتي عظمتي إلى ترجعوا كي يريد} َتَتَفكَّ

 .وبقائھا اآلخرة الوإقب وفنائھا الدنيا زوال في تتفكرون:  أيضا عباس ابن وقال

َھا َيا{ 267:  اآلية َباتِ  ِمنْ  أَْنفِقُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ا َكَسْبُتمْ  َما َطيِّ ُموا َوال األَْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجَنا َوِممَّ  ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخبِيثَ  َتَيمَّ
َ  أَنَّ  َواْعلَُموا فِيهِ  ُتْغِمُضوا أَنْ  إاِلَّ  بِآِخِذيهِ  َولَْسُتمْ   }َحِميدٌ  َغنِيٌّ  هللاَّ

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

 نھى وبأنه ، الوجوب على واألمر بھا مأمور بأنھا تعلق الزكاة صاحب لكن ، الوجھين تعم واآلية. جيد بمختار إال يتطوعوا أال

 ، القدر في بنازل وعيتط أن له فكذلك بالقليل يتطوع أن للمرء فكما التطوع وأما ، بالفرض مخصوص وذلك الرديء عن

 النقل في عنه منھي والرديء ، للفرض صالحيته للندب صالح اْفَعلْ  لفظة بأن الندب أصحاب تمسك. تمرة من خير ودرھم

 هللا صلى هللا رسول فرآه ، َحَشف قِْنوَ  علق رجال أن البراء وروى. له اختير من أحق وهللا ، الفرض في عنه منھي ھو كما

 إلى ندبوا ، الندب على القول ھذا على واألمر. بكماله وسيأتي الترمذي خرجه ، اآلية فنزلت" علق بئسما" :  فقال وسلم عليه

 من:  زيد ابن وقال. }كسبتم ما{  ومختار جيد من} طيبات من{  معنى:  قالوا المتأولين وجمھور. مختار بجيد إال يتطوعوا أال

 .}كسبتم ما{ حالل

 والميراث. بيانه وسيأتي البيع وھو تجارة في مقاولة أو ، حكمھا وسيأتي اإلجارة وھي بدن ببتع يكون الكسب - :  الثانية

 وينوي يكتسب أن يريد الرجل عن المبارك ابن وسئل:  عبدهللا بن سھل قال. كسبه قد الوارث غير ألن ، ھذا في داخل

 العيش من قوام معه كان إن:  قال. الشأن لھذا سبالك آفات في ويدخل الخيرات ويعمل يجاھد وأن الرحم به يصل أن باكتسابه

 ، إنفاقه وعن وكسبه وعن عنه سئل حالل في وأنفق حالال طلب إذا ألنه ، أفضل ھذا فترك الناس عن نفسه يكف ما بمقدار

 .الحالل ترك في الزھد فإن زھد ذلك وترك
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:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك ، ولده كسب من يأكل أن للوالد جاز اآلية ولھذه:  منداد خويز ابن قال -:  الثالثة

 ".ھنيئا أوالدكم أموال من فكلوا أكسابكم طيب من أوالدكم"

ا{ :  تعالى قوله -:  الرابعة  ھذه تضمنتھا ثالثة أبواب وھذه ، والركاز والمعادن النبات يعني} األَْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجَنا َوِممَّ

 ليس"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من السنة جرت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن الدارقطني فروى النبات أما. اآلية

 فيما وليس. والزبيب والتمر والشعير الحنطة من صاع ثالثمائة فذلك ، صاعا ستون والَوْسق". زكاة أوسق خمسة دون فيما

ا{:  تعالى هللا لبقو حنيفة ألبي قوم احتج وقد. زكاة الخضر من األرض أنبتت ] 267:  البقرة[} األَْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجَنا َوِممَّ

 في ھذا بيان وسيأتي. الوجوب األمر ظاھر ورأوا ، األصناف سائر وفي وكثيره األرض تخرجه ما قليل في عموم ذلك وإن

 جرحھا العجماء: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن األئمة فروى المعدن وأما. مستوفى" األنعام"

"  الخمس الركاز وفي: " وسلم عليه هللا صلى قال لما:  علماؤنا قال".  الخمس الركاز وفي جبار والمعدن جبار والبئر ُجَبار

 الفاصلة، اوبالو والركاز المعادن بين فصل قد وسلم عليه هللا صلى ألنه ، الركاز في الحكم غير المعادن في الحكم أن على دل

 حكم غير الركاز حكم أن علم" الخمس الركاز وفي" قال فلما ، الخمس وفيه جبار والمعدن لقال سواء فيھما الحكم كان ولو

 .أعلم وهللا ، منه يؤخذ فيما المعدن

 في يقولون ألنھم ، كذلك الفقھاء سائر عند وھو ، والجواھر والفضة الذھب من باألرض ارتكز ما اللغة في أصله والركاز

 عن روى وقد. ركاز ألنھا ، الخمس فيھا ، نصب وال بسعي وال بعمل تنال ال باألرض مرتكزة المعدن في توجد التي الندرة

 وعليه مذھبه تحصيل واألول ، الركاز في المعدن من يستخرج مما العمل فيه يتكلف ما حكم حكمھا المعدن في الندرة أن مالك

 هللا رسول سئل:  قال ھريرة أبي عن جده عن أبيه عن المقبري سعيد أبي بن سعيد بن عبدهللا وروى. الفقھاء جمھور فتوى

 ھذا سعيد بن عبدهللا". واألرض السماوات خلق يوم األرض في هللا خلق الذي الذھب: " قال الركاز عن وسلم عليه هللا صلى

 ودفن. الدارقطني ذكره ، يصح وال ھريرة أبي عن أخرى طريق من روى وقد. حاتم أبي ابن ذلك ذكر ، الحديث متروك

 كان ما وأما ، العادية األموال من اإلسالم قبل دفنه كان إذا فيه يختلفون ال أيضا ركاز العلماء جماعة عند ألموالھم الجاھلية

 .اللقطة حكم عندھم فحكمه اإلسالم ضرب من

 األرض فيافي في أو العرب أرض في الجاھلية دفن من وجد ما:  مالك فقال ، وجد إذا الركاز حكم في واختلفوا - :  الخامسة

 من وجد وما:  قال. كاللقطة فھو اإلسالم أرض في كان ما وأما ، الخمس وفيه لواجده فھو حرب بغير المسلمون ملكھا التي

 دون البالد تلك ھلأل فإنه الصلح أرض في ذلك من وجد وما ، واجده دون افتتحوھا الذين للجماعة فھو العنوة أرض في ذلك

 وإنما:  إسماعيل قال. الصلح أھل لجملة ھو بل:  وقيل. دونھم له فھو الدار أھل من يكون أن إال فيه للواجد شيء وال ، الناس

 ابن وقال. أخماسه أربعة له فكان ، ماله وأخذ قاتله من منزلة فأنزل مسلم وجده كافر مال ألنه الغنيمة بحكم للركاز حكم

 ال:  فقال رجع ثم الخمس فيه إن:  ركازا يوجد ونحوه والرصاص والحديد والجواھر العروض في يقول مالك نكا: القاسم

 حنيفة أبو وقال. الفقھاء جمھور وعليه الحديث لعموم الصحيح وھو. الخمس فيه:  قال أن فارقناه ما آخر ثم ، شيئا فيه أرى

 دون للواجد إنه:  فقال يوسف أبو وخالفه. الخمس وفيه الواجد دون الدار لصاحب إنه:  الدار في يوجد الركاز في ومحمد

 أرض بين عندھم فرق وال. الخمس وفيه جميعا قولھم في للواجد فھو الفالة في وجد وان:  الثوري قول وھو ، الدار صاحب
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 محتاجا كان إذا نفسهل الخمس يحتبس أن لواجده عندھم وجائز ، وغيرھا العرب أرض عندھم وسواء ، العنوة وأرض الصلح

 أرض في الركاز وجد سواء:  وقالوا ذلك من شيء بين يفرق ال من مالك وأصحاب المدينة أھل ومن. للمساكين يعطيه أن وله

 على الخمس وفيه لواجده فھو أحد يدعه ولم ألحد ملكا يكن لم إذا الحرب أرض أو العرب أرض أو الصلح أرض في أو العنوة

 .العلم أھل وأكثر والشافعي نافع بن وعبدهللا الليث قول وھو ، الحديث ظاھر عموم

 من المعادن من يخرج فيما شيء ال:  وأصحابه مالك فقال ، فيه فاختلف منھا ويخرج المعادن من يوجد ما وأما -:  السادسة

 زاد وما ، الزكاة مافيھ وجبت المقدار ھذا بلغتا فإذا ، فضة أواق خمس أو ذھبا مثقاال عشرين يكون حتى فضة أو ذھب

 بمنزلة عندھم والركاز. مكانه الزكاة فيه تبتدأ فإنه آخر نيل ذلك بعد جاء ثم انقطع فإن ، نيل المعدن في دام ما ذلك فبحساب

 إلى منھا واحد في ما يضم ال إنه:  معادن له رجل في سحنون قال. حوال به ينتظر وال حينه في الزكاة منه تؤخذ الزرع

 ويزكى بعض إلى بعضھا يضم:  مسلمة بن محمد وقال. واحد كل في دينارا عشرين أو درھم مائتي عن إال زكىي وال غيرھا

 اعتبر الخمس إخراج بعد فضة أو ذھب من المعدن في وجد فما ، كالركاز المعدن:  وأصحابه حنيفة أبو وقال. كالزرع الجميع

 يكن لم إذا ھذا ، عنده نصاب وھو حول عليه أتى إن الحول لتمام هزكا الزكاة فيه تجب ما بيده حصل فمن ، منھما واحد كل

 فائدة كل عندھم وكذلك. وزكاه ذلك إلى ضمه الزكاة فيه تجب ما ذلك من عنده كان فإن. الزكاة فيه وجبت فضة أو ذھب عنده

 الذي وأما:  قال لشافعيا عن المزني وذكر. الثوري قول وھو ، األصل لحول وتزكى جنسھا من النصاب إلى الحول في تضم

 بعد بحوله يزكى فائدة المعدن من يخرج ما يكون أن أصله على به األولى:  المزني قال. المعادن من يخرج فما فيه واقف أنا

 قول وھو ، حوال به يستأنف الفائدة بمنزلة فھو والفضة الذھب من المعادن من يخرج ما:  سعد بن الليث وقال. إخراجه

 هللا صلى لقوله الملك صحيح مالك عند الحول عليھا حال إذا وأصحابه داود به وقال ، مذھبه من المزني حصله فيما الشافعي

 رواه بما أيضا واحتجوا. والدارقطني الترمذي أخرجه" الحول عليه يحول حتى عليه زكاة فال ماال استفاد من: " وسلم عليه

 ، تربتھا في ذھيبة قلوبھم المؤلفة من قوما أعطى وسلم عليه هللا صلى النبي أن الخدري سعيد أبي عن أنعم بن عبدالرحمن

 سنة سنتھا المعادن أن بذلك فتبين ، الزكاة في حقھم قلوبھم والمؤلفة:  الشافعي قال. اليمن من عنه هللا رضي علي بعثھا

 القبلية المعادن الحارث بن بالل طعأق وسلم عليه هللا صلى النبي أن عبدالرحمن أبي بن ربيعة عن حديث مالك وحجة. الزكاة

 الحديث أھل بمثله يحتج ال اإلسناد منقطع حديث وھذا. الزكاة إال اليوم إلى منھا يؤخذ ال المعادن فتلك ، الفرع ناحية من وھي

 ، بزارال ذكره. أبيه عن المزني بالل بن الحارث عن ربيعة عن الدراوردي ورواه. المدينة في عندھم به يعمل عمل ولكنه ،

 المعادن الحارث بن بالل أقطع أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن عوف بن عمرو بن عبدهللا بن كثير ورواه

. ضعفه على مجمع وكثير ، أيضا البزار ذكره ، مسلم حق يعطه ولم قدس من للزرع يصلح وحيث. وغوريھا جلسيھا القبلية

" األنبياء" في ويأتي. األرض قسيم ھو إذ البحر أخرجه ما حكم] النحل[ سورة في يوسيأت ، األرض أخرجته ما حكم ھذا

 .تعالى هللا شاء إن موضعه في كل" جبار جرحھا العجماء: "  السالم عليه قوله معنى

ُموا َوال{:  تعالى قوله - :  السابعة  أن في العرب أشعار من لشواھدا وستأتي ، تقصدوا معناه تيمموا} ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ

 بن أمامة أبي عن النسائي وروى. وخبيث طيب فيھا المكاسب أن على اآلية ودلت. تعالى هللا شاء إن" النساء" في القصد التيمم

ُموا َوال{:  فيھا تعالى هللا قال التي اآلية في حنيف بن سھل  فنھى ، حبيق ولون الجعرور ھو:  قال} ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ
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 أمر:  قال أبيه عن حنيف بن سھل بن أمامة أبي عن الدارقطني وروى. الصدقة في يؤخذا أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 صلى هللا رسول فقال -  الشيص يعني:  سفيان قال بكبائس السحل ھذا من رجل فجاء بصدقة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ُموا َوال{:  فنزلت. به جاء الذي إلى نسب إال بشيء أحد يجيء ال وكان ؟" بھذا جاء نم: "  وسلم عليه هللا  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ

 من لونين:  الزھري قال - الصدقة في يؤخذا أن الحبيق ولون الجعرور عن وسلم عليه هللا صلى النبي ونھى:  قال} ُتْنفِقُونَ 

 وال" عبدهللا قراءة في أن والنحاس الطبري وحكى. وسيأتي ، وصححه البراء حديث من الترمذي وأخرجه - المدينة تمر

 وفي. التاء بتشديد" تيمموا" كثير ابن وقرأ. الميم وكسر التاء بضم" تيمموا وال" جندب بن مسلم وقرأ. لغتان وھما" تأمموا

 مسعود ابن أن عمرو أبو وحكى". وتيممته تهيمم"و ، بشدھا" أممته"و األولى الميم مخففة" الشيء أممت" منھا ، لغات اللفظة

 .المضمومة التاء بعد بھمزة" تؤمموا وال" قرأ

 قوله في تم الكالم إن:  الناس من فريق قال" : القرآن نظم" كتاب في الجرجاني قال} ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ {:  تعالى قوله - :  الثامنة

 كأن ، تساھلتم أي أغمضتم إذا إال تأخذونه ال وأنتم} تنفقون منه{:  لفقا الخبيث وصف في آخر خبرا ابتدأ ثم} الخبيث{ تعالى

 فريق وقال:  الجرجاني قال. والرديء الدون وھو الخبيث على عائد" منه" في والضمير. وتقريع للناس عتاب المعنى ھذا

 على نصب موضع في كأنه" نتنفقو" ويجيء" كسبتم ما" على عائد" منه" في فالضمير ،" منه" قوله إلى متصل الكالم: آخر

 .هللا سبيل في أجاھد أخرج أنا:  كقولك وھو ، الحال

 تتساھلوا أن إال الناس من وحقوقكم ديونكم في بآخذيه لستم أي} فِيهِ  ُتْغِمُضوا أَنْ  إاِلَّ  ِبآِخِذيهِ  َولَْسُتمْ { :  تعالى قوله -:  التاسعة

 بن البراء معناه قال ، ألنفسكم ترضونه ال ما هللا مع تفعلوا فال أي. ترضونه وال وتكرھونه ، حقوقكم من وتتركوا ذلك في

 من لكم يھضم أن إال يباع السوق في وجدتموه ولو بآخذيه ولستم:  اآلية معنى:  الحسن وقال. والضحاك عباس وابن عازب

 ابن قال. الواجبة الزكاة في ةاآلي كون يشبھان القوالن وھذان:  عطية ابن قال. عنه هللا رضي علي عن نحوه وروي. ثمنه

 تقدير مع ال ، بحال الفرض في أخذه يجوز ال والمعيب الرديء ألن" بآخذيه ولستم" قال لما الفرض في كانت لو:  العربي

 دىأھ لو} ِبآِخِذيهِ  َولَْسُتمْ {:  معناه أيضا عازب بن البراء وقال. النفل في إغماض عدم مع يؤخذ وإنما ، عدمه مع وال اإلغماض

 يشبه وھذا:  عطية ابن قال. نفسه في له قدر وال به لك حاجة ال ما منه فتقبل المھدي من تستحي أي} فِيهِ  ُتْغِمُضوا أَنْ  إاِلَّ { لكم

 .مكروھه في تغمضوا أن إال الحرام بآخذي ولستم:  زيد ابن وقال. التطوع في اآلية كون

 ورضي فيه تساھل إذا كذا أمر في الرجل أغمض من ، الجمھور قراءة كذا} فِيهِ  اُتْغِمُضو أَنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله - :  العاشرة

 :  الطرماح قول ذلك ومن ، وتجاوز حقه ببعض

 باإلغماض يرضون أناس ل...  وللذ قوم بالوتر يفتنا لم

 :  لقا - عينيه يغمض مكروه على الصبر يريد الذي ألن ، العين تغميض من إما منتزعا يكون أن يحتمل وقد

 عمى بذي عنھا لست عنھا أغمض...  تريبني منك أشياء وكم كم إلى
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 أغمض:  العرب قول من وإما -  مكي إليه وأشار -  اآلية ھذه في المعنى ھذا النقاش ذكر وقد. المكروه عند كاإلغضاء وھذا

 نجدا أتى أي وأغور وأنجد ، العراق أتى أي وأعرق ، عمان أتى أي أعمن:  تقول كما ، األمر من غامضا أتى إذا الرجل

. أيضا وعنه ، مخففا الميم وكسر التاء بفتح الزھري وقرأ. أخذه على التأويل يطلب فھو أي ، تھامة ھو الذي والغور

 ، والثانية. فيحطكم منكم البائع من سومھا تھضموا معنى على فاألولى. وشدھا الميم وكسر الغين وفتح التاء بضم" تغمضوا"

. بنقصان تأخذوا حتى الزھري قراءتي معنى:  الداني عمرو أبو وقال. بنقصان تأخذوا أي ، النحاس ذكر فيما دةقتا قراءة وھى

 وفتح الغين وسكون التاء بضم" تغمضوا" أيضا قتادة وقرأ. مفتوحة الميم مشددة" تغمضوا أن إال" الحسن عن مكي وحكى

 توجدوا معناھا:  جني ابن وقال. نفسه قتادة عن النحاس وحكاه ، لكم مضيغ أن إال معناه:  الداني عمرو أبو قال. مخففا الميم

 وجدته الرجل أحمدت:  تقول كما وھذا. النفوس إلى السابق غير على وجريتم بتساھلكم أو بتأولكم األمر في غمضتم قد

 أغمض ألن ، العين تغميض وعلى التجاوز على تخرج الجمھور وقراءة:  عطية ابن قال. األمثلة من ذلك غير إلى ، محمودا

 ، زيد ابن قول على حراما لكونه إما ، ذلك أخذ في والنظر التأويل من غامضا تأتوا حتى بمعنى أنھا وعلى. غمض بمنزلة

 .غيره قول على دين في مأخوذا أو مھدى لكونه وإما

 إذا فالن عن وغمضت:  وھريالج قال. أخذه عن بصائركم أعين تغمضون فالمعنى" تغمضوا" قرأ ومن:  المھدوي وقال

 أغمض:  يقال]. 267:  البقرة[} فِيهِ  ُتْغِمُضوا أَنْ  إاِلَّ  ِبآِخِذيهِ  َولَْسُتمْ {:  تعالى وقال ، وأغمضت شراء أو بيع في عليه تساھلت

 .بأن إال والتقدير ، نصب موضع في" أن"و. ثمنه من والحط لرداءته منه الزيادة تريد كأنك ، بعتني فيما لي

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{ :  تعالى قوله - :  عشرة حاديةال  إلى به حاجة ال أي ، الغني صفة على وتعالى سبحانه نبه}  َحِميدٌ  َغِنيٌّ  هللاَّ

 وقد. حال كل في محمود معناه" حميد"و. لنفسه يقدم فإنما ، وبال قدر له بما ذلك فليفعل مثوبة وطلب تقرب فمن ، صدقاتكم

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا{:  قوله في الزجاج قال.  والحمد" األسنى الكتاب" في االسمين ينھذ معاني على أتينا  لم أي: } َحِميدٌ  َغِنيٌّ  هللاَّ

 .نعمه جميع على ذلك على حميد فھو أخباركم بال ولكنه عوز من تصدقوا أن يأمركم

ْيَطانُ { 268:  اآلية ُ  َفْحَشاءِ بِالْ  َوَيأُْمُرُكمْ  اْلَفْقرَ  َيِعُدُكمُ  الشَّ ُ  َوَفْضالً  ِمْنهُ  َمْغفَِرةً  َيِعُدُكمْ  َوهللاَّ  }َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

ْيَطانُ { :  تعالى قوله - :  االولى  بالفقر أي" الفقر" يخوفكم معناه" يعدكم"و. إلعادته معنى فال واشتقاقه الشيطان معنى تقدم} الشَّ

 ذلك مع وھو ، هللا سبيل في اإلنفاق عن لإلنسان التثبيط في مدخل له الشيطان وأن ، قبل بما لةمتص اآلية فھذه. تنفقوا لئال

 وھي الفاء بضم" الفُْقر" وقرئ. وتتقاطعوا فتعصوا تتصدقوا ال بأن أي:  وقيل. فيھا واإلنفاق المعاصي وھي بالفحشاء يأمر

عف مثل ، الفقر في لغة والفقر:  الجوھري قال. لغة عفو الضُّ  .الضَّ

ُ {:  تعالى قوله - :  الثانية  ما بالموعود قيد وإذا ، الخير في فھو أطلق إذا العرب كالم في الوعد} َوَفْضالً  ِمْنهُ  َمْغفَِرةً  َيِعُدُكمْ  َوهللاَّ

 من اثنتان اآلية ھذه في:  عباس ابن قال. جميعا بالمعنيين الوعد فيھا يقيد مما اآلية فھذه. كالبشارة وبالشر بالخير يقدر فقد ھو

 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن عبدهللا عن الترمذي وروى. الشيطان من واثنتان تعالى هللا
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 وتصديق بالخير فإيعاد الملك لمة وأما بالحق وتكذيب بالشر فإيعاد الشيطان لمة فأما لمة وللملك آدم بابن لمة للشيطان إن" 

ْيَطانُ { – قرأ ثم - الشيطان من با فليتعوذ األخرى وجد ومن ، هللا من أنه فليعلم ذلك وجد فمن بالحق  اْلَفْقرَ  َيِعُدُكمُ  الشَّ

 : سيبويه وأنشد ، الباء بحذف" الفحشاء ويأمركم" القرآن غير في ويجوز. صحيح حسن حديث ھذا:  قال". } ِباْلَفْحَشاءِ  َوَيأُْمُرُكمْ 

 نشب وذا مال ذا تركتك فقد...  به تأمر ما فافعل الخير أمرتك

 وعد قد وبكل ، اآلخرة في والنعيم والتوسعة الدنيا في الرزق ھو والفضل. واآلخرة الدنيا في عباده على الستر ھي والمغفرة

 .تعالى هللا

 ، الخير من العبد يبعد إنما الشيطان ألن ، الغنى من أفضل الفقر أن في اآلية بھذه تأنس الناس بعض أن النقاش ذكر - :  الثالثة

 التوراة في أن وروي. قوية بھا المعارضة بل قاطعة حجة اآلية في وليس:  عطية ابن قال. منه يبعد الفقر بتخويفه وھو

 َوَما{: " قوله وھو مصداقه القرآن وفي". مبسوطة يد كل على مبسوطة يدي فإن فضلي عليك أبسط رزقي من أنفق عبدي"

اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُھوَ  ْيءٍ شَ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  ُ { . عباس ابن ذكره]. 39:  سبأ[} الرَّ  أنه ھنا والمراد. معناه تقدم} َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

 جملة في ذكرناھما أسمائه من اسمان وھما. والشھادة الغيب ويعلم ، ذلك يضع حيث ويعلم سعة من يعطي وتعالى سبحانه

 . والحمد" األسنى كتابال" في األسماء

رُ  َوَما َكثِيراً  َخْيراً  أُوتِيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتِي{ 269:  اآلية كَّ  }األَْلَبابِ  أُولُو إاِلَّ  َيذَّ

 ھي:  السدي فقال ، ھنا الحكمة في العلماء لفواخت. عباده من يشاء لمن يعطيھا أي" } َيَشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤِتي{:  تعالى قوله

:  ومجاھد قتادة وقال. ومؤخره ومقدمه وغريبه ومتشابھه ومحكمه ونسخه فقھه بالقرآن المعرفة ھي:  عباس ابن. النبوة

 بن مالك لوقا. الدين في العقل الحكمة:  زيد ابن وقال. والفعل القول في اإلصابة:  مجاھد وقال. القرآن في الفقه ھي الحكمة

. له واالتباع هللا أمر في التفكر الحكمة:  قال أنه القاسم ابن عنه وروى. له واالتباع فيه والفقه هللا بدين المعرفة الحكمة:  أنس

:  النخعي إبراھيم وقال. الخشية الحكمة:  أنس بن الربيع وقال. به والعمل الدين في والفقه هللا طاعة الحكمة:  أيضا وقال

 .الورع الحكمة:  الحسن وقال. أسلم بن زيد وقاله ، القرآن في لفھما الحكمة

 وھو اإلحكام من مصدر الحكمة ألن ، بعض من بعضھا قريب والحسن والربيع السدي عدا ما كلھا األقوال وھذه:  قلت

 ما وكل ، حكمة نبيه ةوسن ، حكمة هللا فكتاب ، الجنس ھي التي الحكمة من نوع فھو ذكر ما فكل ، فعل أو قول في اإلتقان

 من االمتناع يعلم وبه ، به يمتنع ألنه ، حكمة للعلم فقيل ، السفه من به يمتنع ما الحكمة وأصل. حكمة فھو التفضيل من ذكر

 َوَمنْ {:  ھنا وقال" الدين في يفقھه خيرا به هللا يرد من: " البخاري وفي. والفھم والعقل القرآن وكذا ، قبيح فعل كل وھو السفه

 تقدم ما حسب وفضلھا شرفھا على وتنبيھا ، بھا اعتناء يضمرھا ولم الحكمة ذكر وكرر} َكِثيراً  َخْيراً  أُوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ 

لَ {:  تعالى قوله عند بيانه  حمدم بن مروان حدثنا:  مسنده في محمد أبو الدارمي وذكر]. 59:  البقرة[} َقْوالً  َظلَُموا الَِّذينَ  َفَبدَّ

 سمع فإذا األرض بأھل العذاب يريد هللا إن:  يقال كان:  قال األنصاري عجوالن بن ثابت أخبرنا:  قال الغساني رفدة حدثنا

 .القرآن بالحكمة يعني:  مروان قال. عنھم ذلك صرف الحكمة الصبيان المعلم تعليم
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كَّرُ  َوَما ِثيراً كَ  َخْيراً  أُوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمنْ {:  تعالى قوله  فقد والقرآن الحكمة أعطي من إن:  يقال} األَْلَبابِ  أُولُو إاِلَّ  َيذَّ

}  َقلِيالً  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوِتيُتمْ  َوَما{: " ألولئك قال ألنه ، وغيرھا الصحف من األولين كتب علم جمع من أعطي ما أفضل أعطي

 أن ينبغي والقرآن العلم أعطي من:  الحكماء بعض وقال. الكلم جوامع ھو ھذا ألن ، كثيرا خيرا ھذا وسمى]. 85:  اإلسراء[

 الدنيا سمى تعالى هللا ألن ، الدنيا أصحاب أعطي ما أفضل أعطي فإنما ، دنياھم ألجل الدنيا ألھل يتواضع وال ، نفسه يعرف

ْنَيا َمَتاعُ  قُلْ {:  فقال قليال متاعا  الفعل بناء على" يؤت ومن" الجمھور وقرأ. } َكثِيراً  َخْيراً { رآنوالق العلم وسمى} َقلِيلٌ  الدُّ

" من"و. وجل عز هللا اسم فالفاعل ، الحكمة هللا يؤت ومن معنى على التاء بكسر" يؤت ومن" ويعقوب الزھري وقرأ. للمفعول

 .تقدم وقد لب واحدھا ، العقول:  واأللباب. ثان مفعول والحكمة ، مقدم أول مفعول

َ  َفإِنَّ  َنْذرٍ  ِمنْ  َنَذْرُتمْ  أَوْ  َنَفَقةٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما{ 270:  اآلية الِِمينَ  َوَما َيْعلَُمهُ  هللاَّ  }أَْنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّ

 بعد يفعله وما ، متبرعا المرء يفعله ما ، النوعين تعالى هللا فذكر ، منھا تكثر العرب سيرة من النذور وكانت ، وجوابه شرط

 يكسبه مما آخر لمعنى أو رياء أنفق ومن ، مثاب فھو النية خالص كان من أي ، والوعيد الوعد معنى اآلية وفي. نفسهل إلزامه

 ووحد. مجاھد قاله ، يحصيه" يعلمه" ومعنى. فيه ناصرا له يجد وال باطال فعله يذھب ، ظالم فھو ذلك ونحو واألذى المن

َ  َفإِنَّ  َنْذرٍ  ِمنْ  َنَذْرُتمْ  أَوْ { ، يعلمھا هللا فإن} َنَفَقةٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما{ ديرالتق:  النحاس فقال ، شيئين ذكر وقد الضمير  ثم} َيْعلَُمهُ  هللاَّ

 :  القيس المرئ سيبويه أنشد كما" ما" على الھاء وتعود يعلمه هللا فإن أنفقتم وما:  التقدير يكون أن ويجوز. حذف

 وشمأل جنوب من نسجتھا لما...  رسمھا يعف لم فالمقراة فتوضح

 ذكر ما أراد حيث من شيئين ذكر وقد} يعلمه{ في الضمير ووحد:  عطية ابن قال. عليه معطوفا}  نذر من نذرتم أو{  ويكون

 .نص أو

 المكلف أوجبه ما ھو:  تقول أن عنه العبارة حقيقة والنذر. كثر وإن المذكور جميع به يراد قد الضمير فإن:  حسن وھذا:  قلت

 -  وينذر - الذال بضم - ينذر ، فعله التزم إذا كذا الرجل نذر:  تقول ، يلزمه لم يوجبه لم لو مما العبادات من نفسه على

 .تعالى هللا شاء إن الوضع ھذا غير في بيانھا يأتي أحكام وله.  - بكسرھا

َدَقاتِ  ُتْبُدوا إِنْ {  271:  اآلية ا الصَّ َئاتُِكمْ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َوُيَكفِّرُ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َفُھوَ  اْلفَُقَراءَ  َوُتْؤُتوَھا اُتْخفُوھَ  َوإِنْ  ِھيَ  َفنِِعمَّ ُ  َسيِّ  بَِما َوهللاَّ
 }َخبِيرٌ  َتْعَملُونَ 

 العبادات سائر وكذلك ، اإلظھار من أفضل فيھا اإلخفاء ألن ، التطوع صدقة في اآلية ھذه أن إلى المفسرين جمھور ذھب

 التطوع وإخفاء ، أحسن الزكاة إظھار:  الحسن قال. الواجبات كذلك وليس ، عنھا الرياء النتفاء اتطوعھ في أفضل اإلخفاء

 يقال عالنيتھا تفضل التطوع في السر صدقة هللا جعل:  عباس ابن قال. وحده به وجل عز هللا يراد أنه على أدل ألنه ، أفضل

 الفرائض جميع وكذلك:  قال. ضعفا وعشرين بخمسة يقال سرھا من أفضل عالنيتھا الفريضة صدقة وجعل ، ضعفا بسبعين

 .كلھا األشياء في والنوافل
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 أفضل: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسلم صحيح وفي ، توقيف ھو وإنما الرأي جھة من يقال ال ھذا مثل:  قلت

 عامر بن عقبة عن النسائي وروى. لذلك عرضة افلوالنو رياء يدخلھا ال الفرائض أن وذلك" المكتوبة إال بيته في المرء صالة

". بالصدقة يسر كالذي بالقرآن يسر والذي بالصدقة يجھر كالذي بالقرآن يجھر الذي ن إ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 ".الرب غضب تطفئ السر صدقة: " الحديث وفي

 ولكنه صحيح حديث العالنية على السر صدقة تفضيل وال ، السر على العالنية صدقة تفضيل في وليس:  العربي ابن قال

 ھذا إن:  قالوا علماءنا أن بيد ، الجھر في منھا أفضل السر في بأنھا مصرحا ورد فالقرآن النفل صدقة فأما ، الثابت اإلجماع

 أما. لھا الشاھدين والناس إياھا والمعطى لھا المعطي بحال تختلف الصدقة في الحال أن فيه والتحقيق ، مخرجه الغالب على

 .القدوة وثواب السنة إظھار فائدة فيھا فله المعطي

 .أفضل له فالسر المرتبة ھذه عن ضعف من وأما ، الرياء نفسه على وأمن نيته وحسنت حاله قويت لمن ھذا:  قلت

 حال وأما ، التعفف وترك نھاع الغنى مع أخذھا أنه إلى نسبته أو ، له الناس احتقار من أسلم له السر فإن إياھا المعطى وأما

 ، باالستغناء لھا اآلخذ وعلى بالرياء لھا المعطي على طعنوا ربما أنھم جھة من ، لھم العالنية من أفضل عنھم فالسر الناس

 .قليل اليوم ھذا لكن ، الصدقة إلى القلوب تحريك فيھا ولھم

 ابن قال. السر في الزكاة بقسم يأمر فكان ، والنصارى ليھودا على الصدقة في اآلية ھذه نزلت إنما:  حبيب أبي بن يزيد وقال

 .أفضل الواجب إظھار أن على الناس أجمع:  الطبري قال فقد ، الصالح السلف عند سيما ال ، مردود وھذا:  عطية

 المال لرب يجوز هوأن الفقير حق وأنھا ، أولى مطلقا الصدقات إخفاء قول على داللة اآلية ھذه في أن الطبري الكيا ذكر:  قلت

 الذي الفرض دون التطوع ھھنا بالصدقات المراد أن ذكروا اآلخر القول وعلى. الشافعي قولي أحد ھو ما على ، بنفسه تفريقھا

 وقال. التھمة عن أبعد الفرض في والجماعة ، أفضل فرادى النفل صالة:  قيل ذلك وألجل ، تھمة يلحقه لئال أولى إظھاره

 ظنون ساءت ثم ، وسلم عليه هللا صلى النبي مدة في أفضل اإلخفاء فكان ، به تطوع وما الزكاة فرض باآلية المراد:  المھدوي

 ويشبه ، لآلثار مخالف القول وھذا:  عطية ابن قال. المنع بأحد يظن لئال الفرائض إظھار العلماء فاستحسن ، ذلك بعد الناس

 وقد:  منداد خويز ابن وقال. للرياء عرضة إخراجھا وصار لھا المانع ركث فقد ، الفرض بصدقة التستر يحسن أن زماننا في

 إليھما يتوجه أن فيجوز ، ومدحه واإلظھار ومدحه اإلخفاء ذكر ألنه ، والتطوع الزكاة من الواجبات باآلية يراد أن يجوز

] 274:  البقرة[} َوَعالِنَيةً  ِسّراً  َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  َوالَُھمْ أَمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله نسخھا اآلية ھذه إن:  النقاش وقال. جميعا

 .اآلية

ا{ :  تعالى قوله  إذا:  الحكماء بعض قال ولذلك. ذلك من خير اإلخفاء أن على حكم ثم ، الصدقة إبداء على ثناء" } ِھيَ  َفِنِعمَّ

 :  لخزاعيا دعبل قال. فانشره إليك اصطنع وإذا ، فاستره المعروف اصطنعت

 باكتتام أنعموا وإن...  أمرھم أعلنوا انتقموا إذا

 :  ھارون بن سھل وقال
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 أعجلته فإذا ، وستره وتصغيره تعجيله:  خصال بثالث إال المعروف يتم ال:  عنه هللا رضي عبدالمطلب بن العباس وقال

 :  فأحسن الشعراء بعض وقال. أتممته سترته وإذا ، عظمته صغرته وإذا ھنيته،

 حقير مستور عندك أنه...  عظما عندي معروفك زاد

 خطير مشھور الناس عند وھو...  تأته لم كأن تتناساه

} ھي فنعما{ كثير وابن حفص رواية في وعاصم ورش رواية في ونافع عمرو أبو فقرأ" ھي فنعما" قول في القراء واختلف

 بكسر" فنعما" والمفضل بكر أبي رواية في وعاصم ورش رواية غير في ونافع أيضا عمرو أبو وقرأ. والعين النون بكسر

 ويجوز. الميم سكن وكلھم ، العين وكسر النون بفتح" فنعما" والكسائي وحمزة عامر وابن األعمش وقرأ. العين وسكون النون

 نعم:  لغات أربع "نعم" في النحويون وحكى. اإلدغام فلزم متصل السواد في ولكنه:  النحاس قال. ھي ما فنعم القرآن غير في

 نعم واألصل ، العين وسكون النون بفتح ، الرجل ونعم. العين لكسر النون بكسر ، الرجل ونعم. األصل ھذا ، زيد الرجل

 كسرة وقلبت فخففت ، مدح كل في تقع وھي. َنِعم فيھا واألصل ، اللغات أفضل وھذا ، الرجل ونعم. ثقيلة ألنھا الكسرة حذفت

 والتقدير. ِنِعم يقول من لغة على به جاء يكون أن أحدھما:  تقديران فله" ھي فنعما" قرأ فمن ، العين سكنتوأ النون على العين

 عن حكي الذي فأما:  النحاس قال. الساكنين اللتقاء العين كسرت ثم ، ِنْعمَ  األصل فيكون ، الجيدة اللغة على يكون أن اآلخر

 أن أحد يقدر فال مشددة والميم العين إسكان أما:  قال أنه يزيد بن محمد عن حكي. فمحال العين إسكان من ونافع عمرو أبي

 بين جمع ألنه ، قوله يستقم لم العين بسكون قرأ من:  علي أبو وقال. يأبه وال ويحرك ساكنين بين الجمع يروم وإنما ، به ينطق

 من عوضا يصير المد إذ ، مد حرف األول كان إذا النحويين عند ذلك يجوز وإنما ولين مد بحرف ليس منھما األول ساكنين

" يأمركم -  و - بارئكم" في باإلخفاء كأخذه واختلسھا الحركة أخفى عمرو أبا ولعل. ونحوه وضوال دابة نحو وھذا ، الحركة

 جاء فإنما ينالع وكسر النون بفتح" نعما" قرأ من وأما:  علي أبو قال. وخفائه السمع في ذلك للطف إسكانا اإلخفاء السامع فظن

 :  الشاعر قول ومنه أصلھا على بالكلمة

 المبر األمر في الساعون نعم...  إنھم قدماي أقلت ما

ا{:  تعالى قوله من" ما"و:  علي أبو قال  والتقدير ، الذكر قبل المضمر للفاعل تفسير}  ھي{ وقوله ، نصب موضع في} ِنِعمَّ

{  قوله ھذا على ويدلك. مقامه إليه المضاف وأقيم حذف المضاف أن إال مدحبال المخصوص ھو واإلبداء ، إبداؤھا شيئا نعم

 به اتصل الذي وھو اإلبداء ھو الفاعل أوال ، فكذلك للصدقات ال لإلخفاء ھنا الضمير أن فكما. خير اإلخفاء أي} لَُكمْ  َخْيرٌ  َفُھوَ 

. عليه عطف}  َوُتْؤُتوَھا{. النون حذفت فلذلك ، شرط} اُتْخفُوھَ  َوإِنْ {. مثله الصدقات ضمير وأقيم اإلبداء فحذف ، الضمير

 وقتادة بكر أبي رواية في وعاصم كثير وابن عمرو أبو فقرأ ، قراءته في القراء اختلف} َوُيَكفِّرُ { . } لَُكمْ  َخْيرٌ  َفُھوَ { والجواب

 أيضا ذلك مثل وروي ، الراء في لجزموا بالنون والكسائي وحمزة نافع وقرأ. الراء ورفع بالنون" ونكفر" إسحاق أبي وابن

 ورواه ، الراء ورفع بالياء عامر ابن وقرأ. الراء بنصب" يكفر" األعمش عن الجعفي علي بن الحسين وروى. عاصم عن

 وجزم الفاء وكسر بالتاء" وتكفر" عباس ابن وقرأ. والجزم بالياء عنه وروي ، الحسن عن روي وكذلك ، عاصم عن حفص

. الراء ورفع بالتاء" وتكفر" قرأ أنه ھرمز ابن عن المھدوي وحكى. الراء وجزم الفاء وفتح بالتاء" وتكفر" رمةعك وقرأ. الراء
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 قول ھذا. والرفع بالنون" ونكفر" أبينھا قراءات تسع فھذه. الراء ونصب بتاء قرآ أنھما حوشب بن وشھر عكرمة عن وحكي

 غير في مجراه يجري الفاء بعد الذي الكالم ألن ، الجيد وھو الوجه ھھنا فعوالر:  سيبويه قال:  النحاس قال. وسيبويه الخليل

 أبو وقال. عنكم ونكفر لكم خيرا يكن الفقراء وتؤتوھا تخفوھا وإن المعنى ألن ، المعنى على بحمله الجزم وأجاز. الجزاء

 على يكون جزما واو بغير األعمش عن اتمح أبو حكاه والذي:  النحاس قال. قبلھا واو دون بالياء" يكفر" األعمش قرأ: حاتم

 وقال. عبيد أبي قول ھذا ، هللا ويكفر معناه يكون والرفع بالياء" ويكفر" عاصم عن روي والذي. الفاء موضع في كأنه البدل

 راءاتالق ھذه من كان فما وبالجملة. الصدقات وتكفر معناه يكون" وتكفر" عباس ابن وقرأ. اإلعطاء يكفر معناه:  حاتم أبو

 تلك في التاء فإن الفاء فتح من عكرمة عن روي ما إال ، فاعلمه الصدقة فھي بالتاء منھا كان وما ، العظمة نون فھي بالنون

 وحكاه ، ذكرنا كما أيضا مكفر خفاء في واإلعطاء ، المكفر ھو تعالى فا بالياء منھا كان وما ، للسيئات ھي إنما القراءة

 ، الصدقة أعني ، تكفر وھي أو نكفر ونحن تقديره ابتداء خبر الفعل يكون أن أحدھما:  وجھين على ھوف الراء رفع وأما. مكي

 معنى ذكرنا وقد. جملة على كالم جملة تعطف لكن لالشتراك العاطفة الواو تكون ال واالستئناف القطع والثاني. يكفر وهللا أو

 في بالنصب مشبه وھو:  المھدوي قال. ُبْعد على وجاز أن إضمار على وھو فضعيف" ونكفر" نصب فأما. الجزم قراءة

 تؤذن ألنھا ، القراءات ھذه أفصح الراء في والجزم. كاالستفھام غيره لوجوب الشيء به يجب الجزاء إذ ، االستفھام جواب

 .المعنى ھذا فيه فليس الرفع وأما. اإلخفاء وقع إن مشروطا وكونه الجزاء في التكفير بدخول

َئاِتُكمْ  ِمنْ {  قوله في" من"و. وسيبويه الخليل اختاره ما خالف اھذ:  قلت  أنھا فرقة عن الطبري وحكى. المحض للتبعيض} َسيِّ

ُ {. خطأ منھم وذلك:  عطية ابن قال. زائدة  .ووعيد وعد} َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

َ  َولَِكنَّ  ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ { 272:  اآلية ِ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  إاِلَّ  ُتْنفِقُونَ  َوَما َفألَْنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما َيَشاءُ  َمنْ  ِديَيھْ  هللاَّ  َوَما هللاَّ
 } ُتْظلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  إِلَْيُكمْ  ُيَوفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا

َ  َولَِكنَّ  ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ {:  تعالى قوله  :مسائل ثالث فيه} َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ

. المشركين على الصدقة جواز فيه بين فكأنه ، الصدقات بذكر متصل الكالم ھذا} ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ { :  تعالى قوله -:  األولى

 فقراء على يتصدقون كانوا المسلمين أن اآلية ھذه نزول سبب في وسلم عليه هللا صلى النبي عن مرسال جبير بن سعيد روى

 اآلية ھذه فنزلت". دينكم أھل على إال تتصدقوا ال" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال المسلمين فقراء كثر فلما ، الذمة أھل

:  فقال يھودي فجاءه بصدقات أتي وسلم عليه هللا صلى النبي أن النقاش وذكر. اإلسالم دين من ليس من على للصدقة مبيحة

 لَْيسَ {:  فنزلت بعيد غير اليھودي فذھب". شيء المسلمين صدقة من لك ليس: "  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. أعطني

 كان:  قال أنه عباس ابن وروى. الصدقات بآية ذلك هللا نسخ ثم ، فأعطاه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه} ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ 

 ، احتاجوا إذا يسلموا أن في منھم رغبة عليھم يتصدقون ال وكانوا ، والنضير قريظة بني من قرابات لھم األنصار من ناس

 امتنعت ثم قحافة أبا جدھا تصل أن أرادت الصديق بكر أبي ابنة أسماء أن المفسرين بعض وحكى. أولئك بسبب اآلية فنزلت

 ليسلموا كان إنما الصدقة بمنع وسلم عليه هللا صلى النبي مقصد أن الطبري وحكى. ذلك في اآلية فنزلت كافرا لكونه ذلك من
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 في ظاھرا فيكون ، قبل بما متصال ليس} ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ {:  وقيل. } ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ {:  تعالى هللا فقال ، الدين في ويدخلوا

 .كالم ابتداء معناه يكون أن يحتمل بل ، الكفار إلى وصرفھا الصدقات

 فال المفروضة وأما. التطوع صدقة ھي اآلثار ھذه تضمنته ما حسب لھم أبيحت التي الصدقة ھذه:  علماؤنا قال -:  الثانية

 كل أجمع:  المنذر ابن قال". فقرائكم في وأردھا أغنيائكم من الصدقة آخذ أن أمرت: " السالم عليه لقوله ، لكافر دفعھا يجزئ

. خالفا يذكر ولم ذلك على نص ممن جماعة ذكر ثم ، شيئا الاألمو زكاة من يعطى ال الذمي أن العلم أھل من عنه أحفظ من

 وھذا:  عطية ابن قال. اآلية لھذه الفريضة صدقة من قراباتھم من المشركين يعطوا أن للمسلمين رخص:  المھدوي وقال

 أنھا ودليلنا. له لأص ال ضعيف وھذا:  العربي ابن. الفطر زكاة إليھم تصرف:  حنيفة أبو وقال. أعلم وهللا. باإلجماع مردود

 سؤال عن أغنوھم: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال وقد ، والعين الماشية كصدقة الكافر إلى تصرف فال واجبة طھرة صدقة

 .الفطر يوم يعني" اليوم ھذا

 جعلھا من قول في المسلم غير إلى صرفھا يجوز وقد. المشركين في يتحقق ال وھذا العيد وصالة بالعيد لتشاغلھم وذلك:  قلت

 وإطالق الطعام وإطعام البر في اآلية عموم إلى نظرا ، ذكرنا ما على حنيفة أبي قول وھو ، عندنا القولين أحد وھو ، سنة

 .الحربيين من المسترقين ومع ذمتھم أھل مع للمسلمين متصور الحكم وھذا:  عطية ابن قال. الصدقات

َعا َوُيْطِعُمونَ { التنزيل وفي:  قلت ً  ُحبِّهِ  َعلَى مَ الطَّ ً  ِمْسِكينا  إال يكون ال اإلسالم دار في واألسير] 8:  اإلنسان[} َوأَِسيراً  َوَيِتيما

ُ  َيْنَھاُكمُ  ال{:  تعالى وقال. مشركا ينِ  فِي ُيَقاِتلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ وُھمْ  أَنْ  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  ُيْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ } إِلَْيِھمْ  ُطواَوُتْقسِ  َتَبرُّ

 منھا خص وسلم عليه هللا صلى النبي أن إال ، جملة إليھم الصدقات صرف جواز تقتضي اآليات ھذه فظواھر]. 8:  الممتحنة[

 ما على ذلك على العلماء واتفق"  فقرائھم على وردھا أغنيائھم من الصدقة خذ: "  لمعاذ السالم عليه لقوله ، المفروضة الزكاة

 الفطر صدقة أن خالف فال العاصي المسلم فأما:  العربي ابن قال. أعلم وهللا ، احتاجوا إذا التطوع صدقة من إليھم فيدفع. تقدم

 المعاصي أھل وسائر. يتوب حتى الصدقة إليه تدفع فال والصيام الصالة من اإلسالم أركان يترك كان إذا إال إليه تصرف

 وتقبلت وزانية وسارق غني على تصدق رجال أن مسلم صحيح وفي. مسلمينال اسم في لدخولھم مرتكبيھا إلى الصدقة تصرف

 ".الصدقات" آية في بيانه يأتي ما على ، صدقته

َ  َولَِكنَّ {:  تعالى قوله -:  الثالثة  كما ، المعتزلة من وطوائف القدرية على رد ھذا وفي. يشاء من يرشد أي" } َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ

 .تقدم

 قد ألنه ، المال اآلية ھذه في والخير. وجوابه شرط} هللاَِّ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  إاِلَّ  ُتْنفِقُونَ  َوَما َفألَْنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما{ :  تعالى قوله

 ، المال معنىب يكون أن يلزم فال المال أنه على يدل بما تقترن لم ومتى ، المال أنه على تدل القرينة فھذه اإلنفاق بذكر اقترن

ةٍ  ِمْثَقالَ { وقوله] 24:  الفرقان[} ُمْسَتَقّراً  َخْيرٌ {:  تعالى قوله نحو  من تحرز وھذا. ذلك غير إلى]. 7:  الزلزلة[} َيَرهُ َخْيراً  َذرَّ

 ما أنه يحلف ثم المعروف من كثيرا يصنع كان العلماء بعض أن وحكي. المال فھو تعالى هللا كتاب في خير كل:  عكرمة قول

 أن تعالى بين ثم. } َفألَْنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما{  ويتلو ، نفسي مع فعلت إنما:  فيقول ذلك في له فقيل ، خيرا أحد مع فعل

 للصحابة تعالى هللا من شھادة إنه:  وقيل. له المفعول على ھو" ابتغاء"و. وجھه ابتغاء كان ما ھي إنما بقبولھا المعتد النفقة
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 اشتراط ھو األول التأويل وعلى. عليھم والثناء التفضيل مخرج خرج فھذا ، وجھه ابتغاء ينفقون إنما أنھم عنھم هللا يرض

 نفقة تنفق لن إنك: "  وقاص أبي بن لسعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. األمة من غيرھم االشتراط ويتناول ، عليھم

 ". امرأتك فيِ  في تجعل ما حتى ھاب أجرت إال تعالى هللا وجه بھا تبتغي

 خير من تنفقوا وما{ :  لقوله وبيان تأكيد} إليكم يوف} {ُتْظلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ  إِلَْيُكمْ  ُيَوفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما{:  تعالى قوله

 .لھم ماظل البخس ذلك فيكون شيئا منه يبخسون وال المنفقين إلى يوفى اإلنفاق ثواب وأن} فألنفسكم

ِ  َسبِيلِ  فِي أُْحِصُروا الَِّذينَ  لِْلفَُقَراءِ { 273:  اآلية ً  َيْسَتِطيُعونَ  ال هللاَّ َعفُّفِ  ِمنَ  أَْغنَِياءَ  اْلَجاِھلُ  َيْحَسُبُھمُ  األَْرِض  فِي َضْربا  التَّ
ً  النَّاسَ  َيْسأَلونَ  ال بِِسيَماُھمْ  َتْعِرفُُھمْ  َ  َفإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما إِْلَحافا  }َعلِيمٌ  بِهِ  هللاَّ

 :  مسائل عشرة فيه

. للفقراء الصدقة أو اإلنفاق تقديره بمحذوف:  وقيل} َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما{ بقوله متعلقة الالم} لِْلفَُقَراءِ {:  تعالى قوله -:  االولى

 تحت دخل من كل اآلية تتناول ثم ، وغيرھم قريش من المھاجرين فقراء الفقراء بھؤالء المراد:  وغيرھما ومجاھد السدي قال

 من نحوا وكانوا الصفة أھل وھم سواھم ھناك يكن لم ألنه بالذكر المھاجرين فقراء خص وإنما. الدھر غابر الفقراء صفة

 صفة لھم فبنيت مال وال أھل لھم وما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على فقراء يقدمون كانوا أنھم وذلك ، رجل أربعمائة

 حضرنا أمسينا إذا وكنا الصفة أھل من كنت:  ذر أبو قال. الصفة أھل:  لھم فقيل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في

 النبي فيؤتى أقل أو عشرة الصفة أھل من بقي من ويبقى برجل فينصرف رجل كل فيأمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول باب

 وخرج". المسجد في ناموا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال فرغنا فإذا. معه ونتعشى بعشائه وسلم عليه هللا صلى

ُموا َوال{ عازب بن البراء عن الترمذي  فكان:  قال ، نخل أصحاب كنا األنصار معشر فينا نزلت:  قال} ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ

 لھم ليس الصفة أھل وكان ، المسجد في فيعلقه والقنوين بالقنو يأتي الرجل انوك ، وقلته كثرته قدر على نخله من يأتي الرجل

 الخير في يرغب ال ممن ناس وكان ، فيأكل والتمر الُبسر من فيسقط بعصاه فيضربه القنو أتى جاع إذا أحدھم فكان ، طعام

َھا َيا{ تعالى هللا فأنزل ، المسجد في فيعلقه انكسر قد وبالقنو ، والَحَشف الشيص فيه بالقنو يأتي  َطيَِّباتِ  ِمنْ  أَْنفِقُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ا َكَسْبُتمْ  َما ُموا َوال األَْرِض  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجَنا َوِممَّ  قال]. 267:  البقرة[} فِيهِ  ُتْغِمُضوا أَنْ  إاِلَّ  ِبآِخِذيهِ  َولَْسُتمْ  ُتْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ

. عنده ما بصالح الرجل يأتي ذلك بعد فكنا:  قال. وحياء إغماض على إال يأخذه لم أعطاه ما مثل إليه أھدي أحدكم أن ولو: 

 الصدقة من وأكلوا ، ضرورة المسجد في عنھم هللا رضي وكانوا:  علماؤنا قال. صحيح غريب حسن حديث ھذا:  قال

 أولئك أحوال من سبحانه هللا بين ثم. وتأمروا ملكوا ثم وخرجوا حالال تلك عن استغنوا المسلمين على هللا فتح فلما ، ضرورة

 قتادة قال. ومنعوا حبسوا والمعنى" } هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي أُْحِصُروا الَِّذينَ { :  تعالى بقوله عليھم الحنو يوجب ما المھاجرين الفقراء

ِ  َسِبيلِ  فِي أُْحِصُروا{  معنى:  زيد وابن  ال{ :  تعالى قال ولھذا ، العدو خوف معايشھم في التصرف عن أنفسھم حبسوا} هللاَّ

ً  َيْسَتِطيُعونَ   .مطبقا كفرا كلھا البالد لكون} األَْرِض  فِي َضْربا

 فبقوا التجارة في التصرف من يمنع إسالمھم عليھم الكفار وإنكار ، بالجھاد االكتساب من تمنع فعلتھم ، اإلسالم صدر في وھذا

ً  َيْسَتِطيُعونَ  ال{ معنى:  وقيل. فقراء  .أعلم وهللا. أظھر واألول. الجھاد من أنفسھم ألزموا قد لما أي} األَْرِض  فِي َضْربا
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َعفُّفِ  ِمنَ  أَْغِنَياءَ  اْلَجاِھلُ  َيْحَسُبُھمُ {:  تعالى قوله -:  الثانية  بحيث هللا على والتوكل المسألة وترك االنقباض من أنھم أي} التَّ

 إعطاء من ذلك يمنع وال قيمة ذات كسوة له من على يطلق أن يجوز الفقر اسم أن على دليل وفيه. غنياءأ بھم الجاھل يظنھم

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يقاتلون الذين المھاجرين من وكانوا ، القوم ھؤالء بإعطاء تعالى هللا أمر وقد. إليه الزكاة

 المعنى وبھذا ، طلبه عن وتنزه عنه أمسك إذا الشيء عن عف من مبالغة بناء وھو ، تفعل والتعفف. عميان وال مرضى غير

 مكسورة الماضي من العين ألن ، أقيس والفتح:  علي أبو قال. لغتان" يحسبھم" في وكسرھا السين وفتح. وغيره قتادة فسر

 قوله في" من"و. القياس عن اشاذ كان وإن به السمع لمجيء ، حسنة بالكسر والقراءة. مفتوحة المضارع في تأتي أن فبابھا

 .الجنس لبيان وقيل. الغاية البتداء" التعفف من"

 في ميتا رأينا إذا حتى ، ذلك عليه يظھر من اعتبار في أثرا للسيما أن على دليل فيه} ِبِسيَماُھمْ  َتْعِرفُُھمْ {:  تعالى قوله -:  الثالثة

 ، العلماء أكثر قول في الدار حكم على ذلك ويقدم ، المسلمين برمقا في يدفن ال مختون غير وھو زنار وعليه اإلسالم دار

ُھمْ {:  تعالى قوله ومنه  وكسوة ثياب له من إلى الصدقة صرف جواز على اآلية فدلت]. 30:  محمد[} اْلَقْولِ  لَْحنِ  فِي َولََتْعِرَفنَّ

 فيه تجب ما مقدار اعتبر حنيفة فأبو احتاج إذا خذهيأ ما مقدار في بعده اختلفوا وإن ، ذلك على العلماء واتفق. التجمل في وزي

 .المكتسب إلى الزكاة يصرف ال والشافعي ، درھما أربعين اعتبر ومالك ، سنة قوت اعتبر والشافعي ، الزكاة

 الخشوع ھي:  مجاھد فقال ، تعيينھھنا في العلماء اختلف وقد. السيماء فيقال تمد وقد ، العالمة" : مقصورة" والسيما

. السجود أثر:  مكي وحكاه قوم وقال. ثيابھم رثاثة:  زيد ابن. النعمة وقلة وجوھھم في والحاجة الفاقة أثر:  السدي. لتواضعوا

 .عليھم السجود أثر فكان ، الصالة إال األغلب في لھم شغل ال متوكلين متفرغين كانوا ألنھم وذلك ، حسن وھذا:  عطية ابن

" الفتح" آخر في تعالى هللا بإخبار عليھم هللا رضوان الصحابة جميع فيھا اشترك السجود أثر ھي التي السيما وھده:  قلت

ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ {: بقوله  أثر السيماء تكون أن إال يبق فلم ، غيرھم وبين بينھم فرق فال] 29:  الفتح[} السُّ

 وأما. أعلم وهللا. النھار وصوم الليل قيام من الوجوه بصفرة يعرفون فكانوا ، أكثر السجود أثر يكون أو ، والحاجة الخصاصة

 .اإلله والموفق ، اخترناه ما إال يبق فلم ، والفقير الغني فيه ويشترك القلب محله فذلك الخشوع

ً  النَّاسَ  َيْسأَلونَ  ال{:  تعالى قوله - الرابعة  المسألة في وألح وأحفى ألحف : يقال ملحفين أي الحال موضع في مصدر} إِْلَحافا

 :  ويقال سواء

 الرد مثل للملحف وليس

 ھذا أي ، التغطية من اللحاف كاشتمال المسألة في الطلب وجوه على الشتماله بذلك سمي ، اللحاف من اإللحاف واشتقاق

 :  أحمر ابن قول ومنه ، ذلك فيلحفھم بسؤاله الناس يعم السائل

 ثخينا ھفھافا ھنويلحف...  بقفقفيه يحفھن فظل
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 أبي عن ومسلم النسائي وروى. ثخنه مع رقيق وھو كاللحاف لھا جناحه ويجعل بجناحيه بيضا يحضن النعام ذكر يصف

 المسكين إنما واللقمتان واللقمة والتمرتان التمرة ترده الذي المسكين ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة

ً  النَّاسَ  َيْسأَلونَ  ال { شئتم إن اقرؤوا المتعفف  .} إِْلَحافا

ً  النَّاسَ  َيْسأَلونَ  ال{ قوله معنى في العلماء واختلف - الخامسة  المعنى إن:  والزجاج الطبري منھم قوم فقال ، قولين على} إِْلَحافا

 لھم، ثابتة صفة التعفف نيكو ، المفسرين جمھور ھذا وعلى ، تامة عفة المسألة عن متعففون أنھم على وھذا ، البتة يسألون ال

 ھو وھذا ، إلحاف غير يسألون أنھم أي ، اإللحاف نفي المراد إن:  قوم وقال. إلحاح غير وال إلحاحا الناس يسألون ال أي

 عن لمسلم واللفظ األئمة روى. إلحافا الناس يسأل من حالة سوء على تنبيه ھذا وفي. ملحفين غير يسألون أي ، للفھم السابق

 فتخرج شيئا منكم أحد يسألني ال فوهللا المسألة في تلحفوا ال: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سفيان أبي نب معاوية

 بني من رجل عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن" الموطأ وفي". أعطيته فيما له فيبارك كاره له وأنا شيئا مني مسألته له

ً  لنا فاسأله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى اذھب:  أھلي لي فقال الغرقد بقيعب وأھلي أنا نزلت:  قال أنه أسد  ، نأكله شيئا

 عليه هللا صلى هللا ورسول يسأله رجال عنده فوجدت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فذھبت ، حاجتھم من يذكرون وجعلوا

 هللا رسول فقال! شئت من لتعطي إنك لعمري:  يقول وھو بمغض وھو عنه الرجل فتولى" أعطيك ما أجد ال: "  يقول وسلم

:  األسدي قال".  إلحافا سأل فقد عدلھا أو أوقية وله منكم سأل من أعطيه ما أجد أال علي يغضب إنه: "  وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول على فقدم ، أسأله ولم فرجعت:  قال -  درھما أربعون واألوقية:  مالك قال - أوقية من خير لنا للقحة فقلت

 سعد بن ھشام وتابعه مالك رواه ھكذا:  عبدالبر ابن قال". هللا أغنانا حتى منه لنا فقسم وزبيب بشعير ذلك بعد وسلم عليه

 عن الجرحة الرتفاع ، العلماء عند يسم لم إذا دونه من كحكم يسم لم إذا الصحابي حكم وليس ، صحيح حديث وھو ، وغيره

 والعدد الحد ھذا وله سأل فمن ، فضة من أوقية له لمن مكروه السؤال أن على يدل الحديث وھذا. لھم العدالة وثبوت جميعھم

 له لمن السؤال يكره وھو إال العلم أھل من أحدا علمت وما ، ملحف فھو منھا عدال ويكون مقامھا يقوم ما أو الفضة من والقدر

 من كان إن يأكله أن له فجائز مسألة غير من جاءه وما. الحديث ھذا ظاھر على ھبالذ من عدلھا أو الفضة من المقدار ھذا

 .تعالى هللا شاء إن الصدقات آية في بيانه يأتي خالف ففيه الزكاة من كان فإن ، خالفا فيه أعلم ال مما وھذا ، الزكاة غير

 حكاه ما فيه الورع أھل ومذھب وكراھيته السؤال يمعان في الفقھاء أجوبة من روي ما أحسن من:  عبدالبر ابن قال - السادسة

 قيل. الحنظلية بن سھل حديث على ويعشيه يغذيه ما يكن لم إذا:  قال تحل متى المسألة عن سئل وقد حنبل بن أحمد عن األثرم

 ما:  قال ثم. له يرخ ذلك:  قال ؟ تعفف فإن:  له قيل. اضطر إذا له مباحة ھي:  قال ؟ المسألة إلى اضطر فإن:  عبدهللا ألبي

 عن ذر أبي وحديث". هللا أعفه استعف من" الخدري سعيد أبي حديث ذكر ثم. برزقه يأتيه هللا! الجوع من يموت أحدا أظن

 ؟ الميتة يأكل أم الناس أيسأل شيئا يجد ال الرجل عن يسأل وسمعته:  بكر أبو قال". تعفف: " له قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 كما ، يعرض ولكن ، ال قال ؟ لغيره الرجل يسأل ھل يسأله وسمعته:  قال. شنيع ھذا ، يسأله من يجد وھو الميتة لأيأك:  فقال

 قد:  عمر أبو قال. أعطوھم يقل ولم" تصدقوا: " فقال النمار مجتابي عراة حفاة قوم جاءه حين وسلم عليه هللا صلى النبي قال

" ھذا على يتصدق رجل أال: "  وقال. أعلم وهللا. لغيره السؤال إطالق وفيه". تؤجروا اشفعوا"  وسلم عليه هللا صلى النبي قال
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 ، بأس به وليس تعريض ھذا:  فقال ؟ محتاج إنه:  فيقول الرجل يذكر فالرجل -  حنبل بن أحمد يعني - له قيل:  بكر أبو قال ؟

 .إلي أحب ھنا والتعريض ؟ لغيره فكيف سهلنف المرء يسأل أن يعجبني ال:  قال ثم. أعطه يقول أن المسألة إنما

 ال: " قال ؟ هللا رسول يا أسأل:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال الفراسي أن وغيرھما والنسائي داود أبو روى قد:  قلت

 وإن ، لكذ إلى الحاجة عند والصالح الفضل أھل سؤال وسلم عليه هللا صلى فأباح".  الصالحين فاسأل بد ال سائال كنت وإن

 حاجتك فأنزل ، تعالى هللا وبين بينك الحجاب ھي الناس من الحاجات سؤال:  أدھم بن إبراھيم قال. أعلى فھو با حاجته أوقع

 .مسرورا وتعيش سواه ما هللا يكفيك تعالى هللا إلى مفزعك وليكن ، والنفع الضر يملك بمن

 عن أسلم بن زيد عن مالك روى. هللا رزقه رزق ھو إذ ، يرده وال هيقبل أن فله سؤال غير من شيء جاءه فإن - :  السابعة

 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، فرده بعطاء الخطاب بن عمر إلى أرسل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يسار بن عطاء

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ يئاش يأخذ أال له خير أحدنا أن أخبرتنا أليس ، هللا رسول يا:  فقال ؟" رددته لم: "  وسلم

 نفسي والذي:  الخطاب بن عمر فقال".  هللا رزقكه رزق ھو فإنما مسألة غير من كان ما فأما المسألة عن ذاك إنما: " وسلم

 سننه في والنسائي صحيحه في مسلم وخرج. نص وھذا. أخذته إال مسألة غير من بشيء يأتيني وال شيئا أحدا أسأل ال بيده

 ، مني إليه أفقر أعطه:  فأقول العطاء يعطيني وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  يقول عمر سمعت قال عمر ابن عن غيرھماو

 المال ھذا من جاءك وما خذه: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، مني إليه أفقر أعطه:  فقلت ماالً  مرة أعطاني حتى

 مسلم وروى". به تصدق أو فتموله - خذه"  قوله بعد -  النسائي زاد". نفسك تتبعه فال وماال فخذه سائل وال مشرف غير وأنت

 تسأل أن غير من شيئا أعطيت إذا: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال عمر عن المالكي السعدي بن عبدهللا حديث من

 صلى النبي قول عن يسأل حنبل بن أحمد عبدهللا أبا سمعت:  األثرم قال. المرسل مالك حديث لك يصحح وھذا". وتصدق فكل

. بقلبك إلي يبعث لعله:  وتقول تستشرفه أن:  فقال ؟ أراد اإلشراف أي"  إشراف وال مسألة غير من أتاك ما: "  وسلم عليه هللا

 الرجل كان فإن:  له قيل. ھكذا فھو شديدا كان وإن:  قال شديد ھذا:  له قيل. بالقلب ھو إنما نعم قال ، يتعرض لم وإن:  له قيل

 غير من جاءك إذا فأما ، إشراف ھذا:  قال. إلي يبعث أن عسى:  فقلت بقلبي عرض قد أنه إال شيئا إلي يرسل أن يعودني لم

 عنده المطموع إلى الرأس رفع اللغة في اإلشراف:  عمر أبو قال. إشراف فيه ليس اآلن فھذا قلبك على خطر وال تحتسبه أن

 عز هللا ألن ، بعيد عندي وھو وتشديد تضييق اإلشراف تأويل في أحمد قاله وما. ويتعرض اإلنسان يھش وأن ، فيه والمطموع

 خال ما المعاصي من القلب اعتقده ما وأما. جارحة تعمله أو لسان به ينطق لم ما أنفسھا به حدثت عما األمة لھذه تجاوز وجل

 .بإجماع عنھا متجاوز النفس وخطرات ، له يعمل حتى بشيء فليس الكفر

 سأل من: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. يحل ال حرام عنھا الغنى مع فيھا واإللحاف المسألة في اإللحاح:  الثامنة

 هللا صلى النبي أن عمر ابن وعن. مسلم خرجه ھريرة أبو رواه"  ليستكثر أو فليستقل جمراً  يسأل فإنما تكثراً  أموالھم الناس

 .أيضا مسلم رواه"  لحم مزعة وجھه في وليس هللا يلقى حتى بأحدكم المسألة تزال ال: "  قال لموس عليه

 بذلك يعلم المسؤول كان فإن. تركه واألفضل وإنذارا إعذارا ثالثا المسألة يكرر أن بأس فال محتاجا كان إذا السائل -:  التاسعة

ً  يكون أن مخافة فيعطيه به اھالج كان وإن ، اإلعطاء عليه وجب سأله ما على قادر وھو  .رده في يفلح فال سؤاله في صادقا
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ً  كان فإن -:  العاشرة  بجامع سمعت:  العربي ابن فذكر والجمعة العيد في يلبسه بثوب كالتجمل سنة به يقيم ما إلى محتاجا

 الجمعة في كان فلما. الجمعة سنة بھا يقيم ثياب عنده وليس معكم الجمعة يحضر أخوكم ھذا:  يقول رجالً  ببغداد الخليفة

 .الثناء أخذ البرسني الطاھر أبو إياھا كساه:  لي فقيل ، أخر ثيابا عليه رأيت األخرى

َھارِ  بِاللَّْيلِ  أَْمَوالَُھمْ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ { 274:  اآلية ِھمْ  ِعْندَ  أَْجُرُھمْ  َفلَُھمْ  َوَعالنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  }َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال ْيِھمْ َعلَ  َخْوفٌ  َوال َربِّ

 :  واحدة مسألة فيه

 الخيل علف في نزلت أنھا واألوزاعي الغافقي بشر بن وعبدهللا الدرداء وأبي أمامة وأبي ذر وأبي عباس ابن عن روي

 سنان بن سعيد أنبأنا:  قال شابور بن شعيب بن محمد عن أخبرت:  قال الطبقات في سعد ابن وذكر. هللا سبيل في المربوطة

 ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ {:  تعالى قوله عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عريب جده عن أبيه عن عريب بن عبدهللا بن يزيد عن

 وبھذا". الخيل أصحاب ھم: " قال} َيْحَزُنونَ  مْ ھُ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َوال َربِِّھمْ  ِعْندَ  أَْجُرُھمْ  َفلَُھمْ  َوَعالِنَيةً  ِسّراً  َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  أَْمَوالَُھمْ 

 عند وأرواثھا وأبوالھا يقبضھا ال بالصدقة يده كباسط الخيل على المنفق: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال اإلسناد

 أربعة معه كانت ، عنه هللا رضي طالب أبي بن علي في نزلت:  قال أنه عباس ابن عن وروي". المسك كذكي القيامة يوم هللا

 مجاھد بن عبدالوھاب أخبرنا:  قال عبدالرزاق ذكره ، جھراً  وبدرھم سراً  وبدرھم نھاراً  وبدرھم ليالً  بدرھم فتصدق دراھم

 في نزلت اآلية ھذه. قتادة وقال. غيره وال عليا يسم ولم ، ذلك فعل رجل في نزلت:  جريج ابن. عباس ابن عن أبيه عن

 في ألن} َفلَُھمْ {:  تعالى قوله في الفاء ودخلت ، والنھار الليل في} والنھار بالليل{ ومعنى. تقتير وال يرتبذ غير من المنفقين

 .فمنطلق زيد يجوز وال. تقدم وقد. الجزاء معنى الكالم

با َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ { 275:  اآلية ُطهُ  الَِّذي َيقُومُ  َكَما إاِلَّ  َيقُوُمونَ  ال الرِّ ُھمْ  َذلِكَ  اْلَمسِّ  ِمنَ  ْيَطانُ الشَّ  َيَتَخبَّ َما َقالُوا بِأَنَّ  ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  إِنَّ
با ُ  َوأََحلَّ  الرِّ مَ  اْلَبْيعَ  هللاَّ با َوَحرَّ ِ  إِلَى َوأَْمُرهُ  َسلَفَ  َما َفلَهُ  َفاْنَتَھى َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ  الرِّ  بُ أَْصَحا َفأُولَئِكَ  َعادَ  َوَمنْ  هللاَّ
ارِ   }َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّ

ُ  ْمَحقُ { 276:  اآلية با هللاَّ َدَقاتِ  َوُيْربِي الرِّ ُ  الصَّ  }أَثِيمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال َوهللاَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { 277:  اآلية الةَ  َوأََقاُموا الصَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ ِھمْ  ِعْندَ  ُھمْ أَْجرُ  لَُھمْ  الزَّ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َوال َربِّ
 }َيْحَزُنونَ 

َھا ا{ 278:  اآلية قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ با ِمنَ  َبقِيَ  َما َوَذُروا هللاَّ  }ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  الرِّ

ِ  ِمنَ  بَِحْربٍ  َفأَْذُنوا َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِنْ { 279:  اآلية  }ُتْظلَُمونَ  َوال َتْظلُِمونَ  ال أَْمَوالُِكمْ  ُرُؤوسُ  َفلَُكمْ  ُتْبُتمْ  َوإِنْ  َوَرُسولِهِ  هللاَّ

 وثالثون ثمان ذلك وفي.  فعلة على الربا استحل لمن والوعيد المبيعات عقود وجواز الربا أحكام تضمنت الثالث االيات

 : مسالة
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با َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ { :  تعالى قوله -:  االولى  والربا. لألكل يراد إنما األخذ ألن ، باألكل األخذ عن فعبر ، يأخذون" يأكلون" } الرِّ

 يعني"  تحتھا من ربا إال لقمة من أخذنا ما وهللا فال: "  الحديث ومنه ، زاد إذا يربو الشيء ربا:  يقال ، مطلقا الزيادة اللغة في

 ، أوله في للكسرة بالياء كتابته وقياس. هللا رحمه مسلم الحديث خرج ، البركةب وسلم عليه هللا صلى النبي فيه دعا الذي الطعام

 كسب على أطلقه فمرة ، موارده بعض على فقصره اإلطالق ھذا في تصرف قد الشرع إن ثم. بالواو القرآن في كتبوه وقد

با ْخِذِھمُ  َوأَ {:  اليھود في تعالى هللا قال كما ، الحرام  حكم الذي الشرعي الربا به يرد ولم]. 161:  النساء[} ْنهُ عَ  ُنُھوا َوَقدْ  الرِّ

اُعونَ {:  تعالى قال كما ، الحرام المال أراد وإنما علينا بتحريمه الُونَ  لِْلَكِذبِ  َسمَّ ْحتِ  أَكَّ  المال به يعني] 42:  المائدة[} لِلسُّ

يِّينَ  فِي َعلَْيَنا لَْيسَ {:  قالوا حيث األميين أموال من استحلوه وما ، الرشا من الحرام  ھذا وعلى]. 75:  عمران آل[} َسِبيلٌ  األُمِّ

 في والتفاضل ، النساء تحريم:  شيئان الشرع عرف عليه الذي والربا. اكتسب وجه بأي حرام مال كل عن النھي فيه فيدخل

 يزيد الغريم فكان ؟ تربي أم ضيأتق:  للغريم قولھا من ، تفعله العرب كانت ما وغالبه. نبينه ما على المطعومات وفي العقود

 .األمة باتفاق محرم كله وھذا. عليه الطالب ويصبر المال عدد في

 ومن. ونحوه تأخير من ألحدھما منفعة في وإما ، مال عين في إما زيادة لمعنى منعھا تجد إنما الممنوعة البيوع أكثر - :  الثانية

 آكل ، لفاعلھا قيل فإن ، الجمعة يوم النداء ساعة وكالبيع ، صالحھا بدو لقب الثمرة كبيع ، الزيادة معنى فيه ليس ما البيوع

  .وتشبيه فتجوز الربا

 بالذھب الذھب: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الخدري سعيد أبي عن لمسلم واللفظ األئمة روى - :  الثالثة

 اآلخذ أربى فقد استزاد أو زاد فمن بيد يداً  ِبمثل ِمْثال بالملح والملح بالتمر والتمر بالشعير والشعير بالبر والبر بالفضة والفضة

 ".سواء فيه والمعطي

 بن عبادة عن داود أبو وروى".  بيد يداً  كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف ھذه اختلفت فإذا: "  الصامت بن عبادة حديث وفي

 بالبر والبر وعينھا تبرھا بالفضة والفضة وعينھا تبرھا بالذھب الذھب: "  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصامت

 وال أربى فقد ازداد أو زاد فمن بمدي مدي بالملح والملح بمدي مدي بالتمر والتمر بمدي مدي بالشعير والشعير بمديٍ  ُمْديٌ 

 نسيئة وأما بيد يداً  أكثرھما والشعير شعيربال البر ببيع بأس وال فال نسيئة وأما بيد يداً  أكثرھما والفضة بالفضة الذھب يبيع بأس

 جعلھما مالكا فإن والشعير البر في إال المسلمين فقھاء جماعة وعليھا السنة ھذه بمقتضى القول على العلماء وأجمع" . فال

 إليھما الكم وأضاف ، والشام المدينة علماء ومعظم واألوزاعي الليث قول وھو ، بواحد اثنان منھما يجوز فال ، واحدا صنفا

 .وھب ابن وقاله ، واحد صنف والذرة والدخن السلت:  الليث وقال. السلت

".  بيد يداً  كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف ھذه اختلفت فإذا: "  السالم عليه وقال. معھا قول فال السنة ثبتت وإذا:  قلت

 وأسماؤھما مختلفة صفاتھما وألن ، للتمر البر كمخالفة لفانمخت نوعان أنھما على دليل" بالشعير والشعير بالبر البر: "  وقوله

 والثوري حنيفة وأبي الشافعي مذھب وھذا ، وبين فصل بل ، الشرع يعتبره لم إذا والمحصد بالمنبت اعتبار وال ، مختلفة

 .الحديث وأصحاب
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 الدينار في وسلم عليه هللا صلى لنبيا من ورد إنما والتحريم النھي أن إلى يذھب سفيان أبي بن معاوية كان - :  الرابعة

 ذلك إن قيل وقد. بالمضروب المصوغ في وال ، بالمضروب والفضة الذھب من التبر في ال المضروب والدرھم المضروب

 فغنمنا معاوية الناس وعلى غزونا:  قال ، وغيره مسلم خرجه ما عبادة مع له وقع حتى ، خاصة المصوغ في منه كان إنما

 بن عبادة فبلغ ذلك في الناس فتنازع الناس أعطيات في ببيعھا رجال معاوية فأمر فضة من آنية غنمنا مما فكان ، كثيرة غنائم

 بالبر والبر بالفضة والفضة بالذھب الذھب بيع عن ينھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني:  فقال فقام ذلك الصامت

 ، أخذوا ما الناس فرد ، أربى فقد ازداد أو زاد من بعين عينا بسواء سواء إال ملحبال والملح بالتمر والتمر بالشعير والشعير

 نشھده كنا قد أحاديث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يتحدثون رجال بال ما أال:  فقال خطيبا فقام معاوية ذلك فبلغ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعنا بما نلنحدث:  قال ثم القصة فأعاد الصامت بن عبادة فقام منه نسمعھا فلم ونصحبه

:  عبدالبر ابن قال. نحوه أو ھذا حماد قال. سوداء ليلة في جنده في أصحبه إال أبالي ما -  رغم وإن قال أو - معاوية كره وإن

 العرف في حديثال ولكن ، معه لھما ذلك وقع يكون أن ويحتمل. معاوية مع الدرداء ألبي كانت إنما القصة ھذه أن روي وقد

 وغير ، جائز غير ذلك في معاوية فعل أن يختلفوا ولم]. الربا[ باب في العلماء عليه عول الذي األصل وھو ، لعبادة محفوظ

 على خفي وقد ، وكبارھم الصحابة فقھاء من جليالن فإنھما وعبادة الدرداء أبو علمه قد ما عليه خفي معاوية يكون أن نكير

 كان فقد ، عباس ابن كمذھب مذھبه يكون أن ويحتمل. أخرى فمعاوية ، دونھم ھو ممن غيرھم عند دوج ما وعمر بكر أبي

 والية في كانت عبادة مع ھذه معاوية وقصة. سعيد أبو ذلك عن صرفه حتى بأسا بالدرھمين الدرھم يرى ال العلم في بحر وھو

:  عمر له فقال. المدينة ودخل بھا أنت بأرض أساكنك ال:  لفقا معاوية على شيئا أنكر عبادة إن:  ذؤيب بن قبيصة قال. عمر

 ".عليه لك إمارة ال" معاوية إلى وكتب!  أمثالك وال فيھا لست أرضا هللا فقبح ، مكانك إلى ارجع:  فقال. فأخبره ؟ أقدمك ما

 بالدينار الدينار: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي علي عن للدارقطني واللفظ األئمة روى - :  الخامسة

 ھاء بورق فليصرفھا بذھب حاجة له كانت وإن بذھب فليصرفھا بورق حاجة له كانت من بينھما فضل ال بالدرھم والدرھم

 األصل جنس إلى إشارة" بينھما فضل ال بالدرھم والدرھم بالدينار الدينار: "  السالم عليه فقوله العلماء قال".  وھاء

 كل واألصفر األحمر والذھب والسوداء البيضاء والفضة. الحديث" بالذھب والذھب بالفضة الفضة: "  قوله بدليل ، المضروب

 واختلفت. بينا ما على العلم أھل جماعة ھذا على ، حال كل على بسواء سواء بمثل مثالً  إال ببعض بعضه بيع يجوز ال ذلك

 في ثمنا ليست إنھا حيث من مرة إلحاقھا من ومنع ، لألشياء ثمنا كانت حيث نم بالدراھم فألحقھا الفلوس في مالك عن الرواية

 .بلد دون بلد بھا يختص وإنما بلد كل

 حاجة وبه الخروج يحفزه التاجر في مالك عن يرويه وبعضھم مالك أصحاب من كثير عن روي قد بما اعتبار ال - :  السادسة

 وخذ ذھبي أو ھذه فضتي خذ ، للضراب فيقول ذھبه أو بفضته الضرب دار فيأتي ، مضروبة دنانير أو مضروبة دراھم إلى

 يفوتني أن وأخاف للخروج محفوز ألني ھذه فضتي في مضروبة دراھم أو ذھبي في مضروبة دنانير إلي وادفع يدك عمل قدر

 غير في مالك عن قبسه في العربي ابن وحكاه. الناس بعض به عمل قد وأنه ، للضرورة جائز ذلك أن ، معه أخرج من

 محض وھذا بمائة أجره دراھم وخمسة مائة زنتھا التي فضته باع قد الصورة في فيكون ، ذلك في خفف مالكا وإن التاجر،

 وأعطاه منه قبضھا ضربھا فلما ، بأجرة ذلك على وقاطعه ھذه لي اضرب:  له قال لو أنه ذلك جواز أوجب والذي. الربا
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. الفقھاء سائر وأباه ، الحال حكم عليه فركب المال إلى نظر إنما ومالك ، آخرا يكون الذي ھو أوال مالك فعل فالذي ، أجرتھا

 عليه هللا صلى هللا رسول حرمه الذي الربا عين ھو وھذا:  هللا رحمه عمر أبو قال. بينة لمالك فيه والحجة:  العربي ابن قال

 باب من ذلك أن األبھري وزعم. وأنكرھا مالك على المسألة ھذه وھب ابن رد وقد". أربى فقد ازداد أو زاد من: " بقوله وسلم

 األبھري ونسي. ويبتغيه ذلك إلى يقصد ممن يربي أن أراد من على إال الربا وليس ، السوق يفوت ولئال التجارة لطلب الرفق

 ابتياعه له يجوز ال إنه:  يباع السوق في يجده ثم شرائه في له نية ال وھو بنسيئة ثوبا باع فيمن وقوله ، الذرائع قطع في أصله

 على إال حرم ما قصده من على إال الربا يكن لم ولو ، كثير ومثله ، يبتغه ولم ذلك إلى يقصد لم وإن به باعه ما بدون منه

 .رشده وألھم اإلنصاف رزق لمن بين وھذا. الربا أكل وإال فقه من إال سوقنا في يتجر ال:  عمر قال وقد. الفقھاء

 للذريعة سدا ودرھم بدينار ودرھما دينارا فمنع ، كالمتحقق المتوھم جعل حتى الزيادة منع في هللا رحمه مالك بالغ وقد:  قلت

 وفضة ذھب منه يلزم فإنه ، التوزيع عند المماثلة بتعذر ذلك منع علل وقد. تبادال لما الزيادة توھم لوال إذ ، للتوھمات وحسما

 مقابلة في الدون الذھب من ودينارا العالي الذھب من دينارا منع أنه وذلك ، المعنوي لتفاضلا منعه ھذا من وأوضح. بذھب

 .أعلم وهللا. تصح وال منكرة عنه الرواية تلك أن فدل ، هللا رحمه نظره دقيق من وھذا ، الدون وألفى العالي

:  والعين. تبرة واحدتھا ، دنانير أو اھمدر وتطبع تضرب أن قبل والفضة الذھب قطع التبر:  الخطابي قال - :  السابعة

 تبر من وشيء بمثقال عين ذھب مثقال يباع أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حرم وقد. الدنانير أو الدراھم من المضروب

 وعينھا تبرھا: "  قوله معنى وذلك ، منھا المضروب وغير الفضة من المضروب بين التفاوت حرم وكذلك. مضروب غير

 ."سواء

 والحبة ، بالتمرتين الواحدة التمرة بيع في واختلفوا. بمثل مثال إال يجوز وال بالتمر التمر أن على العلماء أجمع -:  الثامنة

 الربا جرى ما ألن ، الصحيح وھو مالك قول قياس وھو ، والثوري وإسحاق وأحمد الشافعي فمنعه ، بحبتين القمح من الواحدة

 عليه تجب ال والتمرتين التمرة مستھلك بأن ذلك أجاز من احتج. ونظرا قياسا ذلك في قليله لدخ كثيره في بالتفاضل فيه

 .التفاضل فيه فجاز موزون وال مكيل ال ألنه:  قال القيمة،

 كل اعتبره ما إلى تنظر أن ذلك لك يربط والذي ، منتشرة وفروعه كثيرة الباب ھذا مسائل أن هللا رحمك اعلم -:  التاسعة

 .حنيفة أبو فقال ، الربا علة في العلماء من واحد

 متفاضال ببعض بعضه بيع فإن ، واحد جنس من عنده الوزن أو الكيل يدخله ما فكل ، جنسا موزونا أو مكيال كونه ذلك علة

 يدخل لم ألنه ، بقرصين قرصا الخبز وأجاز ، الكيل يدخله ألنه ، متفاضال ببعض بعضه التراب بيع فمنع ، يجوز ال نسيئا أو

. جنسا مطعوما كونه العلة:  الشافعي وقال. عداه ما إلى الربا يدخله الذي الجنس من فخرج ، أصله ھو الذي الكيل في عنده

 أو خميرا الخبز أكان وسواء ، نسيئا وال متفاضال بالخبز الخبر بيع وال بالخبز الدقيق بيع عنده يجوز فال ، الجديد في قوله ھذا

 طعام كله ذلك ألن ، نسيئة وال بيد يدا ال ببطيختين بطيخة وال ، برمانتين رمانة وال ، ببيضتين بيضة عنده يجوز وال. فطيرا

 مقتاتا كونه ذلك في ما وأحسن ، ذلك في المالكية أصحابنا عبارات واختلفت. موزونا أو مكيال كونه:  القديم في وقال. مأكول

 والدخن والذرة كاألرز معناھا في وما ، عليھا المنصوص والملح والتمر والشعير كالحنطة ، جنسا غالبا للعيش مدخرا
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 كالعنب والثمار ، والزيوت والخلول واأللبان اللحوم وكذلك ، والحمص واللوبياء والعدس كالفول والقطاني ، والسمسم

 التفاضل فيه وجائز. النساء جھة من الربا يدخله كله فھذا. والسكر العسل بھا ويلحق ، التين في واختلف ، والزيتون والزبيب

 تبقى ال التي الفواكه رطب في ربا وال". بيد يداً  كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف ھذه اختلفت إذا: " السالم عليه لقوله

 ضالبي بيع يجوز ال:  مالك قال. الخضراوات من ذلك وغير والباذنجان والخيار والقثاء والكمثرى والرمان والبطيخ كالتفاح

 وأكثر، ببيضتين بيضة جائز:  عبدالحكم بن عبدهللا بن محمد وقال. بمثل مثال عنده ويجوز ، يدخر مما ألنه ، متفاضال بالبيض

 .األوزاعي قول وھو ، يدخر ال مما ألنه

. سيبويه قاله ، انِرَبو:  تثنيته في تقول ألنك ، الواو ذوات من ھو:  البصريون فقال" الربا" لفظ في النحاة اختلف -:  العاشرة

 أشنع وال ھذا من أقبح خطأ رأيت ما:  الزجاج قال. أوله في التي الكسرة ألجل ، بالياء وتثنيته ، بالياء يكتب:  الكوفيون وقال

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{ :  يقرؤون وھم التثنية في يخطئوا حتى الخط في الخطأ يكفيھم ال ا أَْمَوالِ  فِي لَِيْرُبوَ  ِربا  قال] 39:  الروم[} سِ النَّ

 .يربو ربا من ألنه ، بالواو منه أولى الربا وكان ، الزنا وبين بينه فرقا بالواو المصحف في" الربا" كتب:  يزيد بن محمد

ْيَطانُ  َيَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َيقُومُ  َكَما إاِلَّ  َيقُوُمونَ  ال{:  تعالى قوله - :  عشرة الحادية ". الذين" وھو االبتداء خبر ةالجمل} اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّ

 يجعل:  بعضھم وقال. زيد وابن والسدي والضحاك والربيع وقتادة جبير وابن ومجاھد عباس ابن قاله ، قبورھم من والمعنى

ً  له عقوبة كالمجنون يبعث:  كلھم وقالوا. يخنقه شيطان معه  عليه المجمع التأويل ھذا ويقوي. المحشر أھل جميع عند وتمقيتا

 القائم حال تشبيه تحتمل فكانت اآلية ألفاظ وأما:  عطية ابن قال". يقوم كما إال القيامة يوم يقومون ال" مسعود ابن قراءة في أن

 لمسرع تقول كما وھذا ، أعضاؤه تضطرب حتى تستفزه والرغبة الطمع ألن ، المجنون بقيام الدنيا تجارة إلى وجشع بحرص

 :  قوله في بالجنون نشاطھا في ناقته األعشى شبه وقد! ھذا جن قد:  غيره أو فزع نم إما حركاته ھيئة في يخلط مشيه في

 أولق الجن طائف من بھا ألم...  وكأنما السرى غب عن وتصبح

 :  آخر وقال

 أولق أسماء حب من بي لعمرك

 كما ، يخبط خبط من تفعلهي" يتخبطه"و. التأويل ھذا يضعف المفسرين أقوال به وتظاھرت مسعود ابن قراءة به جاءت ما لكن

 قبورھم من خرجوا إذا فھم ، فأثقلھم بطونھم في أرباه أنه وذلك ، الربا ألكلة العالمة ھذه هللا فجعل. وتعبده تملكه:  تقول

. عليھم يمشون والناس سقطوا قاموا وكلما ، كالحبالى بطونھم انتفخت قد القيامة يوم يبعثون إنھم:  ويقال. ويسقطون يقومون

 يوم غل بما يجيء الغال أن كما ، ذلك وراء من العذاب ثم القيامة يوم به يعرفون لھم شعار ذلك إنما:  العلماء بعض الوق

 األكل خص وإنما. ويفعلونه الربا يكسبون والمراد} يأكلون{:  تعالى وقال. ذلك وراء من العذاب ثم بھا يشھر بشھرة القيامة

 وقوم الجشع بين جشع رجل:  يقال ، الحرص أشد وھو الجشع على دال وألنه ، المال يف اإلنسان مقاصد أقوى ألنه بالذكر

 على واإلنفاق واالدخار والسكنى فاللباس ، كله الكسب مقام الكسب توابع من البعض ھذا فأقيم. المجمل في قاله ، جشعون

 .} َيأُْكلُونَ  الَِّذينَ {:  قوله في داخل العيال
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 وأن ، الطبائع فعل من أنه وزعم ، الجن جھة من الصرع أنكر من إنكار فساد على دليل اآلية هھذ في -:  عشرة الثانية

 أبي عن النسائي روى وقد. الكتاب ھذا من تقدم فيما عليھم الرد مضى وقد ، مس منه يكون وال اإلنسان في يسلك ال الشيطان

 وأعوذ والحريق والغرق والھدم التردي من بك أعوذ إني اللھم":  فيقول يدعو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال اليسر

ً  أموت أن بك وأعوذ مدبراً  سبيلك في أموت أن بك وأعوذ الموت عند الشيطان يتخبطني أن بك  محمد حديث من وروي". لديغا

 من بك أعوذ إني اللھم: " وليق كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس عن قتادة عن ھمام حدثنا داود أبو حدثنا المثنى بن

 كان إذا ومألوس ممسوس فھو ، وألس الرجل مس:  يقال ، الجنون:  والمس".  األسقام وسيئ والبرص والجذام الجنون

 منھم رجل كل كثير برجال فمررت جبريل بي فانطلق: "  اإلسراء حديث في وروي. اآلخرة في الربا عالمة وذلك ، مجنونا

 اإلبل مثل فيقبلون وعشيا بكرة النار على يعرضون فرعون وآل فرعون آل سابلة على متصدين مالضخ البيت مثل بطنه

 بطونھم بھم فتميل قاموا البطون تلك أصحاب بھم أحس فإذا يعقلون وال يسمعون ال والشجر الحجارة يتخبطون المھيومة

 ومدبرين مقبلين فيطؤونھم فرعون آل غشاھمي حتى براحا يستطيعون فال فيصرع بطنه به فيميل أحدھم يقوم ثم فيصرعون

 َتقُومُ  َوَيْومَ {:  يقول تعالى هللا فإن ، أبدا الساعة تقم ال اللھم يقولون فرعون وآل واآلخرة الدنيا بين البرزخ في عذابھم فذلك

اَعةُ   ال الربا يأكلون الذين ھؤالء: " قال ؟ ؤالءھ من جبريل يا - قلت -] 46:  المؤمن[} اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ

 .والرود واأللس األولق وكذلك الجنون والمس". المس من الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما إال يقومون

ُھمْ  َذلِكَ {:  تعالى قوله -:  عشرة الثالثة َما َقالُوا ِبأَنَّ با ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  إِنَّ  َما َفلَهُ {:  قيل ولھم ، كفارال في المتأولين جميع عند معناه} الرِّ

 عمل من: "  وسلم عليه هللا صلى قال فلذلك ، جاھال كان وإن فعله ويرد بيعه ينقض بل عاص لمؤمن ذلك يقال وال} َسلَفَ 

 .اآلية ھذه وعيد من بطرف الربا في العصاة يأخذ قد لكن". رد فھو أمرنا عليه ليس عمال

با ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  َماإِنَّ { :  تعالى قوله -:  عشرة الرابعة  ، العقد أول في الثمن أصل كمثل آخرا األجل حلول عند الزيادة إنما أي} الرِّ

 في تزيد أي ، تربي أن وإما تقضي أن إما:  للغريم قالت دينھا حل إذا فكانت ، ذلك إال ربا تعرف ال كانت العرب أن وذلك

ُ  َوأََحلَّ { :  الحق ولهبق قولھم عليھم ورد ذلك سبحانه هللا فحرم. الدين مَ  اْلَبْيعَ  هللاَّ با َوَحرَّ  األجل أن وأوضح] 275:  البقرة[} الرِّ

 لما عرفة يوم بقوله وسلم عليه هللا صلى النبي نسخه الذي ھو الربا وھذا. الميسرة إلى أنظر يؤدي ما عنده يكن ولم حل إذا

ً  كل إن أال: "قال  عليه هللا صلى فبدأ" . كله موضوع فإنه عبدالمطلب بن عباس ارب ربانا أضعه ربا أول وإن موضوع ربا

 .الناس في حينئذ فيستفيض وخاصته نفسه على العدل يفيض أن لإلمام العدل سنن من وھذا. به الناس وأخص بعمه وسلم

ُ  َوأََحلَّ { :  تعالى قوله - :  عشرة الخامسة مَ  اْلَبْيعَ  هللاَّ با َوَحرَّ  لم إذ للعھد ال للجنس والالم واأللف ، قرآنال عموم من ھذا" } الرِّ

 آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ { استثنى ثم] 2 ، 1 العصر[} ُخْسرٍ  لَفِي اأْلِْنَسانَ  إِنَّ  َواْلَعْصرِ {:  تعالى قال كما ، إليه يرجع مذكور بيع يتقدم

الَِحاتِ  َوَعِملُوا  ومنع عنه نھي مما ذلك وغير الربا من ذكرناه بما مخصص فھو عام البيع أن ثبت وإذا]. 3:  العصر[} الصَّ

 فاقتلوا{ ونظيره. عنه النھي األمة وإجماع السنة في ثابت ھو مما ذلك وغير الَحَبلة وَحبلَ  والميتة كالخمر ، عليه العقد

:  بعضھم لوقا. الفقھاء أكثر مذھب وھذا التخصيص ويدخلھا العمومات تقتضي التي الظواھر وسائر] 5:  التوبة[} المشركين

 به يقترن أن إال وتحريمه البيع إحالل في يستعمل أن يمكن فال وبالمحرم البيع من بالمحلل فسر الذي القرآن مجمل من ھو
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 العموم بين ما فرق وھذا. التفصيل دون الجملة في البيوع إباحة على دل وإن ، وسلم عليه هللا صلى الرسول سنة من بيان

 .والمجمل

 حتى التفصيل في إباحتھا على يدل ال والمجمل. بدليل يخص لم ما والتفصيل ، الجملة في البيوع إباحة على يدل فالعموم

 .أعلم وهللا. أصح واألول. بيان به يقترن

ً  دفع أي ، بكذا كذا باع مصدر اللغة في البيع -:  عشرة السادسة ً  وأخذ عوضا  من أو المالك وھو بائعا يقتضي وھو. معوضا

 البيع فأركان ھذا وعلى. الثمن مقابلته في يبذل الذي وھو المثمون وھو ومبيعا ، الثمن يبذل الذي وھو ومبتاعا ، منزلته ينزل

 أحد كان فإن ، إليه يضاف ما اختالف بحسب تختلف العرب عند المعاوضة ثم. والمثمن والثمن والمبتاع البائع:  أربعة

ً  سمي الرقبة مقابلة في المعوضين ً  سمي بضع منفعة كانت فإن رقبة منفعة مقابلة في كان وإن ، بيعا  منفعة كانت وإن ، نكاحا

 آية في بيانه وسيأتي ، السلم فھو مؤجل بدين كان وان ، الصرف وھو النقد بيع فھو بعين عينا كان وإن ، إجارة سمي غيرھا

 إن موضعه في كل" النساء" في حالنكا في المھر وحكم" القصص" في اإلجارة حكم ويأتي ، الصرف حكم مضى وقد. الدين

 .تعالى هللا شاء

 بالصريح ويقع ، كناية والمستقبل حقيقة فيه فالماضي ، والماضي المستقبل باللفظ يقع وإيجاب قبول البيع -:  عشرة السابعة

 وقال اشتريتھا:  ريالمشت قال أو ، اشتريتھا:  فقال بعشرة السلعة ھذه بعتك:  قال فسواء. الملك نقل منھا المفھوم والكناية

 أو بعشرة خذھا:  قال لو وكذلك ، اشتريت قد أو أشتري أنا:  المشتري فقال بعشرة أبيعك أنا:  البائع قال أو ، بعتكھا:  البائع

 بعتك:  البائع قال ولو. الزم بيع كله فذلك - البيع يريدان وھما - إليك سلمتھا أو بعشرة فيھا لك بورك أو دونكھا أو أعطيتكھا

 نفسه من ذلك بذل قد ألنه ، رده أو المشتري قبول يسمع حتى يرجع أن له ليس:  قال فقد المشتري يقبل أن قبل رجع ثم بعشرة

:  مرة فقال ، عنه الرواية اختلفت فقد ، العبا كنت:  البائع قال ولو. عليه يتم لم العقد ألن ، له ذلك قال وقد ، عليھا وأوجبه

 .السلعة قيمة إلى ينظر:  مرة وقال. قوله إلى يلتفت وال البيع يلزمه

 ھازالً  كان وإنما ، البيع به يرد لم أنه علم ، بدينار ودار بدرھم كعبد متفاوتا كان وإن ، الزم فالبيع قيمتھا يشبه الثمن كان فإن

 .يلزمه فلم

مَ {:  تعالى قوله با َوَحرَّ  صلى هللا رسول حرمه ما تتناول ثم ، بيناه كما علهتف العرب كانت ما وھو ، للعھد ھنا والالم األلف} الرِّ

 .عنھا المنھي البيوع من معناه في وما الربا يدخله الذي البيع من عنه ونھى وسلم عليه هللا

 بتمر بالل جاء:  قال الخدري سعيد أبي عن لمسلم واللفظ األئمة رواه لما ، بحال يجوز ال مفسوخ الربا عقد -:  عشرة التاسعة

 صاعين منه فبعت ، رديء عندنا كان تمر من:  بالل فقال ؟" ھذا أين من: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له قالف برني

 إذا ولكن تفعل ال الربا عين أوه: "  ذلك عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي لمطعم بصاع

 قال".  ھذا من لنا واشتروا تمرنا بيعوا ثم فردوه الربا ھذا"  رواية وفي" به اشتر ثم آخر ببيع فبعه التمر تشتري أن أردت

 الربا صفقة فسخ وجوب على يدل"  فردوه: " وقوله. يشبھه ما ال نفسه المحرم الربا ھو أي" الربا عين أوه"  فقوله:  علماؤنا

ً  ، الجمھور قول وھو ، بوجه تصح ال وأنھا  ممنوع ، بيع ھو حيث من بأصله جائز الربا بيع إن:  وليق حيث حنيفة ألبي خالفا
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ً  ھو حيث من بوصفه  ، الصفقة ھذه وسلم عليه هللا صلى النبي فسخ لما ذكر ما على كان ولو. البيع ويصح الربا فيسقط ، ربا

 .الصاع مقابلة في الصفقة ولصحح الصاع على الزيادة برد وألمره

 ، القيمة له فيما القيمة رد بيده تلفت فإن. بعينھا السلعة رد المبتاع فعلى ففسخ بين محرا من كان ما كل -:  عشرين الموفية

 البين الحرام يرد:  ملك قال. عرض أو طعام من مكيل أو موزون من مثل له فيما والمثل ، والحيوان والعروض كالعقار وذلك

 .فيترك يفوت أن إال رد الناس كره مما كان وما ، يفت لم أو فات

 الربا هللا حرم:  هللا رحمھما الصادق محمد بن جعفر قال} َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ {:  تعالى قوله -:  والعشرين حاديةال

 وقد ، البزار أخرجه"  مرة صدقة يعدل مرتين قرض: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن وعن. الناس ليتقارض

 قوله في التأنيث عالمة وسقطت. للناس مھلكة لألموال متلفة ألنه هللا حرمه:  الناس بعض وقال. ىمستوف المعنى ھذا تقدم

 .العالمة بإثبات" جاءته فمن" الحسن وقرأ. وعظ بمعنى وھو حقيقي غير" الموعظة" تأنيث ألن} َجاَءهُ  َفَمنْ {:  تعالى

 إلى محبة وأم أنا خرجت:  قالت أنفع بنت العالية عن ارقطنيالد روى. أرقم بن زيد بفعل أخبرت لما عائشة تلتھا اآلية ھذه

 أعرضت فكأنھا:  قالت ، الكوفة أھل من قلنا ؟ أنتن ممن:  لنا فقالت ، عليھا فسلمنا عنھا هللا رضي عائشة على فدخلنا مكة

 عطائه إلى درھم بثمانمائة نصارياأل أرقم بن زيد من بعتھا وإني جارية لي كانت!  المؤمنين أم يا:  محبة أم لھا فقالت ، عنا

 قد أنه زيداً  فأبلغي!  اشتريت وما شريت بئسما:  فقالت علينا فأقبلت:  قالت. نقداً  درھم بستمائة منه فابتعتھا بيعھا أراد وإنه

 َفَمنْ {:  التق ؟ مالي رأس إال منه آخذ لم إن أرأيت:  لھا فقالت. يتوب أن إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع جھاده أبطل

. إسحاق أبي بن يونس أم السبيعي الكوفي الھمداني إسحاق أبي زوج ھي العالية. } َسلَفَ  َما َفلَهُ  َفاْنَتَھى َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ 

 منع المحظور في الوقوع إلى يؤدي ما منھا كان فان ، اآلجال بيوع في عنه وھب ابن رواية من مالك أخرجه الحديث وھذا

ً  ظاھره كان وإن منه ً  وخالف. جائزاً  بيعا  على ال الظاھر على مبنية األحكام:  وقالوا الفقھاء جمھور األصل ھذا في مالكا

 أبلغي" عائشة تقول وال ، نص الحديث وھذا. تقدم وقد. صحته على استدللنا وإال سلم فإن ، الذرائع بسد القول ودليلنا. الظنون

 إال معرفتھا إلى يتوصل ال األعمال إبطال فإن بالرأي يقال ال مثله إذ ، بتوقيف إال" يتوب أن إال جھاده أبطل قد أنه زيدا

 الحالل إن: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال بشير بن النعمان عن مسلم صحيح وفي. تقدم كما بالوحي

 في وقع ومن وعرضه لدينه استبرأ الشبھات اتقى فمن ناسال من كثير يعلمھن ال مشتبھات أمور وبينھما بين والحرام بين

". محارمه هللا حمى وإن أال حمى ملك لكل وإن أال فيه يوقع أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي الحرام في وقع الشبھات

:  وسلم عليه هللا صلى وقال. للذريعة سد وذلك المحرمات في الوقوع مخافة المتشابھات على اإلقدام من منع أنه داللته وجه

 فيسب أمه ويسب أباه فيسب الرجل أبا يسب: "  قال ؟ والديه الرجل يشتم وكيف:  قالوا" والديه الرجل شتم الكبائر من إن"

 بكر أبو وقال. أكله عن نھوا ما ثمن أكلوا إذا اليھود وسلم عليه هللا صلى ولعن. اآلباء كسب اآلباء لسب التعريض فجعل". أمه

 واتفق. جريرة بينھما بدراھم دراھم عن عباس ابن ونھى. الصدقة خشية مجتمع بين يفرق وال متفرق بين يجمع ال:  كتابه في

 كان وإن باألجنبية الخلوة تحريم وعلى ، يسكر ال كان وإن الخمر قليل تحريم وعلى ، وسلف بيع بين الجمع منع على العلماء

 ً  فيھا حكم الشرع أن والثبات القطع على ويعلم يكثر مما ذلك غير إلى شابةال المرأة وجه إلى النظر تحريم وعلى ، عنينا

 ونصب البئر حفر فليبح األسباب ھذه أباح ومن ، طرائقه وسدت مراتعه حميت ما أحق والربا. المحرمات ذرائع ألنھا بالمنع،
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 وكانت بذلك عرف إذا بالعينة باع من منع على اتفقنا فقد وأيضا. أحد يقوله ال وذلك ، والمسلمات المسلمين لھالك الحباالت

 .للصواب الموفق وهللا. الباب ھذا معنى في وھي ، عادته

 بالعينة تبايعتم إذا: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عمر ابن عن داود أبو روى - :  والعشرون الثانية

 أبو إسناده في".  دينكم إلى ترجعوا حتى عنكم ينزعه ال ذالً  عليكم هللا سلط الجھاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم

 أجل إلى معلوم بثمن سلعة رجل من يبيع أن ھي:  فقال العينة الھروي عبيد أبو وفسر. بمشھور ليس. الخراساني عبدالرحمن

 معلوم بثمن آخر من سلعة لعينةا طالب بحضرة اشترى فإن:  قال. به باعھا الذي الثمن من بأقل منه يشتريھا ثم ، مسمى

 من بأقل بالنقد األول البائع من المشتري باعھا ثم ، مسمى أجل إلى اشتراه مما أكثر بثمن العينة طالب من باعھا ثم وقبضھا

 أن وذلك ، العينة لصاحب النقد لحضور عينة وسميت. بعضھم عند جائز وھو ، األولى من أھون وھي ، عينة أيا فھذه الثمن

 .فوره من إليه يصل حاضر بعين ليبيعھا يشتريھا إنما والمشتري الحاضر المال ھو ينالعَ 

 أن يخلو فال ، به باعھا الذي الثمن جنس من بثمن ابتاعھا ثم أجل إلى بثمن سلعة باع فمن:  علماؤنا قال - :  والعشرون الثالثة

 ثالث فھذه ، بأكثر أو منه بأقل أو الثمن بمثل ، منه أبعد إلى أو ، إليه باعھا الذي األجل دون أجل إلى أو ، بنقد منه يشتريھا

 أعطى ألنه ، عائشة حديث مقتضى على بأقل يجوز وال ، جاز أكثر أو الثمن بمثل كان فإن والثانية األولى وأما:  مسائل

 زيادة أو وحدھا اشتراھا كان فإن ، األجل من أبعد إلى الثالثة وأما. بعينه الربا ھو وھذا ، لغو والسلعة ثمانمائة ليأخذ ستمائة

 وال بأقل وال الثمن بمثل ال حال كل على يجوز فال بعضھا اشترى فإن ، بأكثر يجوز وال ، منه أقل أو الثمن بمثل فيجوز

 .فاعلم ذكرناه ما على ومدارھا ، مسألة وعشرين سبع في علماؤنا حصرھا الباب ھذا ومسائل. بأكثر

 السدي قاله ، اآلخرة في وال الدنيا في منه عليه تباعة ال الربا أمر من أي} َسلَفَ  َما َفلَهُ {:  تعالى لهقو -:  والعشرون الرابعة

 الزمن في تقدم معناه:  وسلف. ھنالك يتجر كان ومن وثقيف قريش كفار من أسلم لمن تعالى هللا من حكم وھذا. وغيره

 .وانقضى

 وأمر بمعنى ، الربا إلى عائد الضمير أن أحدھا:  تأويالت أربع فيه} هللاَِّ  إَِلى ُرهُ َوأَمْ { :  تعالى قوله -:  والعشرون الخامسة

 العفو في تعالى هللا إلى أمره أي" سلف ما" على عائداً  الضمير يكون أن واآلخر. ذلك غير أو تحريمه إمرار في هللا إلى الربا

 يعيده أو االنتھاء على يثبته أن في هللا إلى أمره بمعنى ، الربا ذي على عائدا الضمير يكون أن والثالث. فيه التبعة وإسقاط عنه

 ثبته شاء إن المستقبل في هللا إلى وأمره أي ، بين حسن قول وھذا:  قال ، النحاس القول ھذا واختار. الربا في المعصية إلى

 كما ، الخير في أمله وبسط له التأنيس بمعنى ولكن ، المنتھى على الضمير يعود أن والرابع. أباحه شاء وإن التحريم على

 .طاعته وإلى تعالى هللا إلى وإقبال نمو في وأمره:  تقول وكما ، وخير طاعة إلى وأمره:  تقول

 أن وذلك ، العينة لصاحب النقد لحضور عينة وسميت. بعضھم عند جائز وھو ، األولى من أھون وھي ، عينة أيضا فھذه

 .فوره من إليه يصل حاضر بعين ليبيعھا يشتريھا إنما تريوالمش الحاضر المال ھو الَعين

 أن يخلو فال ، به باعھا الذي الثمن جنس من بثمن ابتاعھا ثم أجل إلى بثمن سلعة باع فمن:  علماؤنا قال - :  والعشرون الثالثة

 ثالث فھذه ، بأكثر أو منه بأقل أو نالثم بمثل ، منه أبعد إلى أو ، إليه باعھا الذي األجل دون أجل إلى أو ، بنقد منه يشتريھا
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 أعطى ألنه ، عائشة حديث مقتضى على بأقل يجوز وال ، جاز أكثر أو الثمن بمثل كان فإن والثانية األولى وأما:  مسائل

 زيادة أو وحدھا اشتراھا كان فإن ، األجل من أبعد إلى الثالثة وأما. بعينه الربا ھو وھذا ، لغو والسلعة ثمانمائة ليأخذ ستمائة

 وال بأقل وال الثمن بمثل ال حال كل على يجوز فال بعضھا اشترى فإن ، بأكثر يجوز وال ، منه أقل أو الثمن بمثل فيجوز

 .فاعلم ذكرناه ما على ومدارھا ، مسألة وعشرين سبع في علماؤنا حصرھا الباب ھذا ومسائل. بأكثر

 السدي قاله ، اآلخرة في وال الدنيا في منه عليه تباعة ال الربا أمر من أي} لَفَ سَ  َما َفلَهُ { :  تعالى قوله - :  والعشرون الرابعة

 الزمن في تقدم معناه:  وسلف. ھنالك يتجر كان ومن وثقيف قريش كفار من أسلم لمن تعالى هللا من حكم وھذا. وغيره

 .وانقضى

 وأمر بمعنى ، الربا إلى عائد الضمير أن أحدھا:  تأويالت أربع فيه} هللاَِّ  إَِلى َوأَْمُرهُ { :  تعالى قوله -:  والعشرون الخامسة

 العفو في تعالى هللا إلى أمره أي} "سلف ما{ على عائداً  الضمير يكون أن واآلخر. ذلك غير أو تحريمه إمرار في هللا إلى الربا

 يعيده أو االنتھاء على يثبته أن في هللا إلى أمره بمعنى ، الربا ذي على عائدا الضمير يكون أن والثالث. فيه التبعة وإسقاط عنه

 ثبته شاء إن المستقبل في هللا إلى وأمره أي ، بين حسن قول وھذا:  قال ، النحاس القول ھذا واختار. الربا في المعصية إلى

 كما ، الخير في أمله وبسط له التأنيس بمعنى ولكن ، المنتھى على الضمير يعود أن والرابع. أباحه شاء وإن التحريم على

 .طاعته وإلى تعالى هللا إلى وإقبال نمو في وأمره:  تقول وكما ، وخير طاعة إلى وأمره:  تقول

 هللا صلى النبي عاھدوا وكانوا ، ثقيف بسبب نزلت اآلية إن:  قيل وقد. مقبوضا كان ما بالفسخ يتعقب وال ، التحريم آية نزول

 رباھم آجال جاءت أن فلما ، عنھم موضوع فھو عليھم للناس وما ، لھم فھو اسالن على الربا من مالھم أن على وسلم عليه

 المغيرة بني على وكانت ، ثقيف من عمير بن عمرو بنو وھم عبدة لبني الديون وكانت ، لالقتضاء مكة إلى بعثوا

 هللا رسول إلى به فكتب ، أسيد بن عتاب إلى أمرھم ورفعوا رفع قد الربا فإن شيئا نعطي ال:  المغيرة بنو فقال. المخزوميين

 سبب ھذا. فكفت ثقيف بھا فعلمت ، عتاب إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بھا فكتب اآلية ونزلت ، وسلم عليه هللا صلى

 وقاية هللا عذاب وبين بينكم اجعلوا والمعنى. وغيرھم والسدي جريج وابن إسحاق ابن روى ما مجموع اختصار على اآلية

 .عنه وصفحكم الربا من لكم بقي ام بترككم

 وإذا. اإلسالم في دخولھم أول في كان ألنه بابه على ثقيف في محض شرط} ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {:  تعالى قوله -:  ثالثين المؤفية

 فافعل رجالً  نتك إن:  نفسه إقامة تريد لمن تقول كما ، المبالغة جھة على مجازي شرط فھو إيمانه تقرر قد فيمن اآلية قدرنا

 يعرف ال مردود وھذا:  عطية ابن قال". إذ" بمعنى اآلية ھذه في" إنْ " إن:  قال أنه سليمان بن مقاتل عن النقاش وحكى. كذا

َھا أَ  َيا{ يريد أن يحتمل:  فورك ابن وقال. اللغة في  ِمنَ  يَ َبقِ  َما َذُروا{ األنبياء من السالم عليه محمد قبل بمن} آَمُنوا الَِّذينَ  يُّ

با  .اآلية سبب في روي بما مردود وھذا. بھذا إال األول ينفع ال إذ وسلم عليه هللا صلى بمحمد} ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  الرِّ

ِ  ِمنَ  ِبَحْربٍ  َفأَْذُنوا َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله -:  والثالثون الحادية  داعية والحرب ، رباال يذروا لم إن وعيد ھذا} َوَرُسولِهِ  هللاَّ

ً  كان من:  أيضا عباس ابن وقال. للحرب سالحك خذ:  الربا آلكل القيامة يوم يقال أنه عباس ابن وروى. القتل  الربا على مقيما

 فجعلھم بالقتل الربا أھل هللا أوعد:  قتادة وقال. عنقه ضرب وإال نزع فإن ، يستثيبه أن المسلمين إمام على فحق عنه ينزع ال
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ً بھرج  بلد أھل أن ولو:  منداد خويز ابن وقال. أعداء أي ، ولرسوله  حرب فأنتم تنتھوا لم إن المعنى:  وقيل. ثقفوا أينما ا

 لإلمام جاز استحالالً  منھم ذلك يكن لم وإن ، الردة أھل في كالحكم فيھم والحكم ، مرتدين كانوا استحالالً  الربا على اصطلحوا

 عن بكر أبو وقرأ]. 279:  البقرة[ } َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  ِمنَ  ِبَحْربٍ  َفأَْذُنوا{ :  فقال ذلك في أذن قد تعالى هللا أن ترى أال ، محاربتھم

 .حربھم على أنكم غيركم فأعلموا معنى على" فآذنوا" عاصم

ً  رجالً  رأيت إني ، عبدهللا أبا يا:  فقال أنس بن مالك إلى رجل جاء:  قال بكير ابن ذكر  ، القمر يأخذ أن يريد عاقريت سكرانا

:  له فقال الغد من فأتاه. مسألتك في أنظر حتى ارجع:  فقال. الخمر من أشر آدم ابن جوف يدخل كان إن طالق امرأتي:  فقلت

 من أشر شيئا أر فلم نبيه وسنة هللا كتاب تصفحت إني ، طالق امرأتك:  له فقال الغد من فأتاه مسألتك في أنظر حتى ارجع

 .بالحرب فيه أذن هللا ألن ، الربا

 عليه هللا صلى النبي عن وروي. نبينه ما على ذلك في خالف وال ، الكبائر من به والعمل الربا أكل أن على اآلية ھذه دلت

 عن الدارقطني وروى" غباره أصابه الربا يأكل لم ومن الربا أكل إال أحد يبقى ال زمان الناس على يأتي: " قال أنه وسلم

 في زنية وثالثين ست من تعالى هللا عند أشد ربا لدرھم: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن المالئكة غسيل حنظلة بن عبدهللا

 ابن وقال. بأمه الزنا يعني" بأمه الرجل كإتيان أدناھا بابا وتسعون تسعة الربا: " قال أنه السالم عليه عنه وروي" الخطيئة

:  قال جحيفة أبي عن البخاري وروى. وسلم عليه هللا صلى محمد لسان على ملعون وشاھده هوكاتب وموكله الربا آكل مسعود

 والمستوشمة والواشمة وموكله الربا آكل ولعن البغي وكسب الكلب وثمن الدم ثمن عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھى

 -  وفيھا -...  الموبقات السبع اجتنبوا: "  قال موسل عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. والمصور

 وكاتبه وموكله الربا آكل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن:  قال مسعود ابن عن داود أبي مصنف وفي". الربا وآكل

 .وشاھده

 قال أبيه عن عمرو بن سليمان عن داود أبو روى. اآلية} أَْمَوالُِكمْ  ُرُؤوسُ  َفلَُكمْ  ُتْبُتمْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله - :  والثالثون الرابعة

ً  كل إن أال: " الوداع حجة في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  ال أموالكم رؤوس لكم موضوع الجاھلية ربا من ربا

 وال"  الربا أخذ في "َتْظلِمون ال: " لھم وقال أموالھم رؤوس إلى التوبة مع تعالى فردھم. الحديث وذكر"  ُتْظَلمون وال َتْظلِمون

 الغني مطل ألن ، مطل في" ُتْظلَمون ال" يكون أن ويحتمل. أموالكم فتذھب أموالكم رؤوس من بشيء يتمسك أن في" ُتْظلَمون

 هللا صلى النبي أن ترى أال. بالصلح شيء أشبه وھذا ، الصلح سنة وھكذا ، الربا وضع مع القضاء يكون أنه فالمعنى ، ظلم

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، نعم:  كعب فقال الشطر بوضع حدرد أبي ابن َدْين في مالك بن كعب إلى أشار لما وسلم عليه

 منه يجوز وما الصلح بيان" النساء" في وسيأتي. المصالحات في سنة بالقضاء أمره العلماء فتلقى". فاقضه قم: "  لآلخر وسلم

 .تعالى هللا شاء إن ، يجوز ال وما

 ال الذي المال رأس وأخذ منه ُيْقَبض لم ما إلبطال تأكيد} أَْمَوالُِكمْ  ُرُؤوسُ  َفلَُكمْ  ُتْبُتمْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله -:  والثالثون الخامسة

 إذا كما ، العقد أبطل العقد تحريم يوجب مما القبض قبل البيع على طرأ ما كل أن على بذلك العلماء بعض فاستدل. فيه ربا

 كما ، العقد تحريم أوجب ما القبض قبل عليه طرأ ألنه ، البيع بطل القبض قبل البائع أو المشتري أحرم ثم داصي مسلم اشترى



214 

 

 ، حنيفة أبي مذھب ھذا. يؤثر لم مقبوضا كان ولو ، القبض قبل تحريمه أوجب ما عليه طرأ ألنه ، يقبض لم ما تعالى هللا أبطل

 العقد بطالن يوجب فيه القبض وسقوط البائع يد في القبض قبل المبيع ھالك أن على به ويستدل. الشافعي ألصحاب قول وھو

 األصل في كان الربا في العقد إن:  يقول من قول على يتمشى إنما وھذا. أحمد عن الخالف ھذا ويروى ، السلف لبعض خالفا

 أن وذلك ، صحيحا الكالم ھذا يكن لم صلاأل في الربا انعقاد منع من وأما. القبض قبل الطارئ باإلسالم بطل وإنما ، منعقدا

 وصلت أموال بمثابة كان منه قبضوه ما وأن ، المشركين عادة كان الجاھلية في فعلوه والذي ، األديان في محرما كان الربا

 قبلنا األنبياء شرائع واشتمال. المسائل من ذكروه ما على االستشھاد يصح ال ھذا فعلى. له يتعرض فال والسلب بالغصب إليھم

با َوأَْخِذِھمُ {  تعالى قوله في اليھود عن حكي كما ، تعالى هللا كتاب في مذكور مشھور الربا تحريم على } َعْنهُ  ُنُھوا َوَقدْ  الرِّ

 فِي َنْفَعلَ  أَنْ  وْ أَ  آَباُؤَنا َيْعُبدُ  َما َنْتُركَ  أَنْ  َتأُْمُركَ  أََصالُتكَ {:  وقالوا عليه أنكروا قومه أن شعيب قصة في وذكر]. 161:  النساء[

 ظھر إذا الحرب دار في الواقعة العقود أن ھذا من يفھم ، نعم. به االستدالل يستقيم ال ھذا فعلى] 87:  ھود[}  َنَشاءُ  َما أَْمَوالَِنا

 .فساد على معقودة كانت إن بالفسخ عليھا يعترض ال اإلمام عليھا

 منه أخرج ثم يتميز لم حتى حرام خالطه إذا الحالل المال أن إلى الورع أرباب من الغالة بعض ذھب -:  والثالثون السادسة

:  العربي ابن قال. الحرام ھو بقي والذي الحالل ھو أخرج الذي يكون أن يمكن ألنه يطب ولم يحل لم به المختلط الحرام مقدار

 كما لتمييزه إتالف واالختالط مقامه المثل لقام تلف ولو ، عينه ال ماليته منه فالمقصود يتميز لم ما كل فإن الدين في غلو وھذا

 .أعلم وهللا. معنى بين حسا بين وھذا الذاھب مقام قائم والمثل لعينه إتالف اإلھالك أن

ً  من كانت إن الحرام األموال من بيده مما التوبة سبيل إن علماؤنا قال:  قلت  لم إن ويطلبه ، عليه أربى من على فليردھا ربا

 األمر عليه التبس فإن. ظلمه من أمر في كذلك فليفعل بظلم أخذه وإن. عنه بذلك فليتصدق وجوده من أيس فإن ، حاضراً  يكن

 له خلص قد يبقى ما أن يشك ال حتى ، رده عليه يجب مما بيده ما قدر يتحرى فإنه ، بيده مما الحالل من الحرام َكمْ  يدرِ  ولم

 أحاطت فإن. عنه به تصدق وجوده من أيس فإن. عليه أربى أو ظلمه ممن ُعرف من إلى يده عن أزال الذي ذلك من فيرده

 وإما المساكين إلى إما أجمع بيده ما يزيل أن فتوبته لكثرته أبداً  أداءه يطيق ال ما ذلك من عليه وجب أنه وعلم بذمته المظالم

 سرته من وھو العورة يستر ما وھو اللباس نم الصالة في يجزئه ما أقل إال يده في يبقى ال حتى ، المسلمين صالح فيه ما إلى

 وفارق. منه يأخذه من ذلك كره وإن ، إليه اضطر إذا غيره مال من يأخذه أن له يجب الذي ألنه ، يومه وقوت ، ركبتيه إلى

 ما له كفيتر ، إليه صيروھا الذين ھم بل باعتداء الناس أموال إليه يصر لم المفلس ألن العلماء أكثر قول في المفلس ھھنا

 من يواريه ما وھو الصالة في يجزئه ما أقل إال اللباس من للمفلس يترك أال يرى وغيره عبيد وأبو. لباسه ھيئة ھو وما يواريه

 أنه حاله يعلم ومن ھو يعلم حتى ، ذكرنا ما إال منه يمسك ولم يده عن أخرجه شيء ھذا بيد وقع كلما ثم ، ركبته إلى سرته

 .عليه ما أدى

 في مثله وسلم عليه هللا صلى النبي عن ورد قد ، المحاربة من الربا في به هللا وعد الذي الوعيد ھذا - :  والثالثون السابعة

 بن جابر عن الزبير أبي عن حدثني خيثم ابن قال رجاء ابن أخبرنا قال معين بن يحيى أخبرنا:  قال داود أبو وروى. المخابرة

 دليل وھذا".  ورسوله هللا من بحرب فليؤذن المخابرة يذر لم من: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عبدهللا

 وأبو والشافعي كلھم مالك أصحاب وأجمع. المزارعة ويسمى ، ربع أو ثلث أو بنصف األرض أخذ وھي المخابرة منع على
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 أن إال ، مجھول ألنه ، تخرج مما جزء على الو ، والربع الثلث على األرض دفع يجوز ال أنه على ، وداود وأتباعھم حنيفة

ً  كان إذا بالطعام األرض كراء بجواز قالوا حنيفة وأبا وأصحابه الشافعي  معلوم شيء فأما: " السالم عليه لقوله ، معلوما

 أيضا لممس رواه لما ، وأصحابه مالك ومنعه ، عبدالحكم بن عبدهللا بن محمد ذھب وإليه. مسلم خرجه"  به بأس فال مضمون

 والطعام والربع بالثلث فنكريھا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على باألرض نحاقل كنا: "  قال خديج بن رافع عن

ً  لنا كان أمر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نھانا:  فقال عمومتي من رجل يوم ذات فجاءنا ، المسمى  هللا وطواعية ، نافعا

 أو يزرعھا أن األرض رب وأمر ، المسمى والطعام والربع الثلث على فنكتريھا باألرض نحاقل أن نانھا ، لنا أنفع ورسوله

 ، حال على مشروبا أو كان مأكوال الطعام من بشيء األرض كراء يجوز فال :  قالوا". ذلك سوى وما كراءھا وكره. يزارعھا

 طعاما يكن لم وإن منھا يخرج مما بشيء األرض كراء ندھمع يجوز ال وكذلك. نسيئا بالطعام الطعام بيع معنى في ذلك ألن

. وأصحابه مالك عن المحفوظ ھو ھذا. المزابنة معنى في عندھم ألنه ، والحطب والقصب الخشب سوى ، مشروبا وال مأكوال

. منھا يخرج ال بطعام األرض بإكراء بأس ال:  قال أنه المدني المخزومي عبدالرحمن بن المغيرة عن سحنون ابن ذكر وقد

 ال:  يقول كان كنانة ابن أن حبيب ابن وذكر. مالك أصحاب سائر كقول ، يجوز ال ذلك أن المغيرة عن عمر بن يحيى وروى

 خرج يؤكل ال ومما يؤكل مما األشياء جميع من ذلك سوى بما تكرى أن بأس وال ، نبت فيھا أعيد إذا بشيء األرض تكرى

 تكرى بأن بأس ال:  يقول نافع ابن وكان:  قال. مالك قول من إنه:  وقال ، يحيى بن يحيى قال وبه ، منھا يخرج لم أو منھا

 مالك وقال. عنھا المنھي المحاقلة فإنھا وأخواتھا الحنطة عدا ما ، يخرج لم أو منھا خرج وغيره طعام من شيء بكل األرض

 مرة يقل الزرع ألن ، الَغَرر يدخله مما فذلك منھا يخرج مما والربع بالثلث البيضاء أرضه يعطي الذي فأما:  الموطأ في

 لسفر أجيرا استأجر رجل مثل ذلك مثل وإنما ، معلوما كراء ترك قد األرض صاحب فيكون رأسا ھلك وربما ، أخرى ويكثر

 وال يحل ال فھذا. لك إجارة ھذا سفري في أربح ما عشر أعطيك أن لك ھل:  لألجير استأجر الذي قال ثم ، معلوم بشيء

 يقول وبه. يزول ال معلوم بشيء إال دابته وال سفينته وال أرضه وال نفسه يؤاجر أن لرجل ينبغي وال:  مالك قال. ينبغي

 ال:  ومحمد يوسف وأبو حي بن والحسن واألوزاعي والثوري والليث حنبل بن أحمد وقال. وأصحابھما حنيفة وأبو الشافعي

 خيبر بقصة واحتجوا. وطاوس عمر ابن قول وھو ، والربع الثلث نحو تخرجه مما جزء على أرضه الرجل يعطي أن بأس

 في خديج بن رافع حديث:  أحمد قال. وثمارھم أرضھم تخرجه ما شطر على أھلھا عامل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأن

 من طائفة أجاز وقد .صحيح حديث وھو أولى خيبر بقصة والقول ، يصح وال األلفاظ مضطرب المزارع كراء عن النھي

 في أصلھم وجعلوا. بھا العالج في هللا يرزقه مما بجزء أرضه يعطى كما ، ودابته سفينته الرجل يعطى أن بعدھم ومن التابعين

 األَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ {:  تعالى قوله عند تعالى هللا شاء إن" المزمل" في بيانه يأتي ما على عليه المجمع القراض ذلك

ً  بذلك نرى وال نخابر كنا:  عمر ابن قول في الشافعي وقال] 20:  المزمل[} هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ   بن رافع أخبرنا حتى بأسا

 لسنة نسخ ذلك وفي:  قال. منھا يخرج ما ببعض األرض نكري كنا أي ، عنھا نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن خديج

 .خيبر

 عن نھى وسلم عليه هللا صلى النبي أن جابر عن للدارقطني واللفظ األئمة رواه ما النسخ في الشافعي قول يصحح ومما:  قلت

 صلى هللا رسول نھى:  قال ثابت بن زيد عن داود أبو وروى. صحيح.  ُتعلم أن إال الثنيا وعن والمخابرة والمزابنة المحاقلة

 .ربع أو ثلث أو بنصف األرض تأخذ أن:  قال ؟ ةالمخابر وما:  قلت. المخابرة عن وسلم عليه هللا
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 :  جرير قول ومثله ، الحسن وسكنھا ، الياء بتحريك" بقي ما" الجمھور قرأ. القراءات في - :  والثالثون الثامنة

 جنف حكمه في ما العزيمة ماضي...  لكم رضي ما فارضوا الخليفة ھو

 :  ربيعة أبي بن عمر وقال

 بالقمر الناس كل الناس أشبه يا...  كركمبذ أجزى لو ذكرتك قد كم

ً ...  مقابله أمسي أن ألجذل إني  الصور في أشبھت من لرؤية حبا

 األلف إلى الحركة تصل ال فكما باأللف الياء شبه أنه ووجھه. كثير الشعر في وھو فأسكنھا" أمسي أن"و" رضي ما" أصله

 ما" الحسن وقرأ. والياء الواو بإسكان ، أقضيك أن وأشتھي ، عوكأد أن أحب اللغة ھذه ومن. الياء إلى ھنا تصل ال فكذلك

 :  الشاعر وقال ، ناصاة:  وللناصية ، جاراة:  للجارية يقولون ، طيء لغة وھي ، باأللف" بقى

 األباعرا يسوق قيسي األرض على...  بقى ما التصعلك أخشى ال لعمرك

 بن عثمان الفتح أبو وقال. الواو وسكون الباء وضم المشددة الراء كسرب" الربو من" القراء جميع بين من السمال أبو وقرأ

 وقال. االسم آخر في الضم بعد الواو وقوع واآلخر ، الضم إلى الكسر من الخروج أحدھما ، أمرين من الحرف ھذا شذ:  جني

 في ليس إذ ، الوجه ھذا غير على يحمل أن ينبغي وال ، منھا األلف التي الواو نحو بھا فانتحى األلف فخم أنه وجھھا. المھدوي

. الباء لفتحة بالتفخيم الباقون. الراء في الكسرة لمكان" الربا" وحمزة الكسائي وأمال. ضمة قبلھا ساكنة واو آخره اسم الكالم

 على اكونو أي" فأذنوا" الباقون وقرأ. المفعول فحذف ، غيركم فآذنوا معنى على" فآذنوا" وحمزة عاصم عن بكر أبو وقرأ

 وقال. به علمت أي ، إذنا به أذنت:  يقال أنه اللغة أھل وحكى. األصمعي عن عبيد أبو حكاه ، علم على إن:  قولك من إذن،

 وغيره علي أبو ورجح. اإلذن بمعنى وھو ، تعالى هللا من الحرب فاستيقنوا" فأذنوا" معنى:  المفسرين من وغيره عباس ابن

 في وليس علمھم إعالمھم ففي:  قال. محالة ال ھم علموا ذلك عن ينته لم ممن غيرھم بإعالم أمروا إذا ألنھم:  قال المد قراءة

 جميع وقرأ. غيرھم بإعالم المد قراءة على أمروا وإنما. بھم تختص ألنھا ، القصر قراءة الطبري ورجح. إعالمھم علمھم

 في التاء بضم" تظلمون وال" "تظلمون ال" عاصم عن ضلالمف وروى. بضمھا" تظلمون وال" التاء بفتح" تظلمون ال" القراء

 الفعلين إسناد في} تبتم وإن{:  قوله تناسب بأنھا الجماعة قراءة تترجح:  علي أبو وقال. العكس على الثانية في وفتحھا األولى

 .قبله بما أشكل التاء بفتح} تظلمون{ فيجيء ، الفاعل إلى

قُوا َوأَنْ  َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ  ةٍ ُعْسرَ  ُذو َكانَ  َوإِنْ { 280:  اآلية  }َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َتَصدَّ

 :  مسائل تسع فيه

 في حكم ، للمال الواجدين عند أموالھم برؤوس الربا ألرباب وعز جل حكم لما} ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله -:  األولى

 بني يعني -  العسرة شكوا المغيرة بني على لھم التي أموالھم طلبوا لما ثقيفا أن وذلك ، الميسرة حال إلى بالنظرة العسرة ذي

 .} ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ { اآلية ھذه فنزلت ، ثمارھم وقت إلى األجل وطلبوا ، شيء لنا ليس:  وقالوا - المغيرة
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 ثبوت على يدل] 279:  البقرة[} أَْمَوالُِكمْ  ُرُؤوسُ  َفلَُكمْ  ُتْبُتمْ  َوإِنْ {  قوله مع} ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله -:  الثانية

 اإلمكان مع الدين أداء من امتنع متى الغريم أن على ويدل. رضاه بغير ماله أخذ وجواز المدين على الدين لصاحب المطالبة

ً  كان  من فعلى المطالبة حق له كان فإذا. ماله برأس المطالبة له فجعل} لُِكمْ أَْمَوا ُرُؤوسُ  َفلَُكمْ { :  يقول تعالى هللا فإن ، ظالما

 .قضائه وجوب محالة ال الدين عليه

 النبي أن مكي وحكى. أعسر َمنْ  بيع من الجاھلية في كان لما ناسخة اآلية ھذه:  العلماء بعض وقال المھدوي قال -:  الثالثة

 فليس وإال نسخ فھو وسلم عليه هللا صلى النبي فعل ثبت فإن:  عطية ابن قال .اإلسالم صدر في به أمر وسلم عليه هللا صلى

 جل فقال ذلك هللا نسخ حتى نفسه عن يقضيه مال له يكن لم إذا اإلسالم أول الدين في يباع الحر كان:  الطحاوي قال. بنسخ

 زيد أخبرنا الزنجي خالد بن مسلم حديث من الدارقطني رواه حديثب واحتجوا. } َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ {:  وعز

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بي فذھب - دين قال أو - مال علي لرجل كان:  قال سرق عن البيلماني ابن عن أسلم بن

 بن وعبدالرحمن الزنجي خالد نب ومسلم. منه أطول اإلسناد بھذا البزار أخرجه. له باعني أو ، منه فباعني ماالً  لي يصب فلم

 :  العلم أھل من جماعة وقال. بھما يحتج ال البيلماني

 وعامة والحسن ھريرة أبي قول وھذا ، أنظر أعسر من فكل ، الناس جميع في عامة} َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ { :  تعالى قوله

 في ينظر معسر لكل ھي:  قال. خيثم بن والربيع حاكوالض عطاء قول اآلية ھذه في قيل ما وأحسن:  النحاس قال. الفقھاء

 وألن. كحكمه غيره حكم صار ثم الربا في نزلت عامة ناسخة تكون أن يجوز ألنه ، األقوال يجمع قول فھذا. كله والدين الربا

 كان وإن بمعنى ، الوجه النصب لكان خاصة الربا في كان ولو. أجمعين الناس من عسرة ذو وقع وإن بمعنىً  بالرفع القراءة

 بل نظرة فيھا فليس المعامالت وسائر الديون فأما ، خاصة الربا في ذلك:  وشريح عباس ابن وقال. عسرة ذا الربا عليه الذي

َ  إِنَّ { :  تعالى هللا بقول واحتجوا. إبراھيم قول وھو ، يوفيه حتى فيه يحبس أو أھلھا إلى يؤدي وا أَنْ  َيأُْمُرُكمْ  هللاَّ  َماَناتِ اأْلَ  ُتَؤدُّ

 الصريح والفقر العدم مع وأما ، مدقع فقر يكن لم إذا يترتب القول ھذا فكان:  عطية ابن قال. اآلية] 58:  النساء[} أَْھلَِھا إِلَى

 .ضرورة النظرة ھو فالحكم

 ابن روى. ضرورته من كان ما له ويترك ماله كل عن يخلعه أن فللحاكم مالھم غرماؤه وطلب ديونه كثرت من - :  الرابعة

 رداؤه منه ينزع وال ، فضل فيھا يكن لم ما المعتادة كسوته له يترك أنه والمشھور. يواريه ما إال له يترك ال أنه مالك عن نافع

ً  ذلك كان إن  ثوب وال خادم وال مسكن له يترك وال. خالف عالما كان إن كتبه بيع وفي زوجته كسوة ترك وفي. به مزريا

 روى. } َمْيَسَرةٍ  إِلَى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َوإِنْ { :  تعالى قوله ھذا في واألصل. حبسه يحرم ھذا وعند ، اقيمتھ تقل لم ما جمعة

 فكثر ابتاعھا ثمار في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد في رجل أصيب:  قال الخدري سعيد أبي عن لمسلم واللفظ األئمة

 صلى هللا رسول فقال. دينه وفاء ذلك يبلغ فلم عليه الناس فتصدق" عليه تصدقوا"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، دينه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يزد فلم:  داود أبى مصنف وفي". ذلك إال لكم وليس وجدتم ما خذوا: " لغرمائه وسلم عليه هللا

 كما جبل بن معاذ وھو ، الرجل بحبس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأمر فلم ، نص وھذا. ماله لھم خلع أن على غرماءه

. ذكرنا لما يكتسب أن يكلف وال ، مال له يظھر أن إلمكان يالزم:  قال فإنه حنيفة ألبي خالفا ، بمالزمته وال ، شريح قال

 .توفيقنا وبا
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 أنه يتھم لم إن مالك عند يحبس وال. عدمه يتبين حتى وغيرھم حنيفة وأبي والشافعي مالك قول في المفلس ويحبس - :  الخامسة

 .ذكرنا ما على عسره صح إن يحبس ال وكذلك. لدده يتبين ولم ماله غيب

 في ثابت الغرماء ودين ، ضمانه المفلس فعلى ، البيع وقبل أربابه إلى وصوله قبل تلف ثم المفلس مال جمع فإن - :  السادسة

 وقال. منه المفلس برئ وقد ضمانه عليھم كان ، له الغرماء قبض قبل الثمن تلف ثم ثمنه وقبض ماله الحاكم باع فإن. ذمته

 .الغرماء إلى يصل حتى أبدا المفلس من ضمانه:  عبدالحكم بن محمد

. اليسر بمعنى مصدر والميسرة. التأخير والنظرة. العسرة جيش ومنه ، المال عدم جھة من الحال ضيق العسرة - :  السابعة

 :  سيبويه وأنشد. وغيرھما علي وأبى سيبويه قول ھذا ، وحدث وجد بمعنى التي التامة انبك" ذو" وارتفع

 أشھب كواكب ذو يوم كان إذا...  ناقتي شيبان بن ذھل لبني فدىً 

 وإن" األعمش وقرأ. عسرة ذا المطلوب كان وإن معنى على" عسرة ذا كان وإن" كعب بن أبي مصحف وفي. النصب ويجوز

 ومكي النحاس قال. كعب بن أبي مصحف في وكذلك:  موسى بن أحمد عن الداني عمرو أبو قال". رةفنظ معسراً  كان

 وحكى. تقدم وقد ، دين عليه من جميع في عامة فھي" ذو" قرأ من وعلى ، الربا بأھل اآلية لفظ يختص ھذا وعلى: والنقاش

 عثمان مصحف في:  قال الوراق حجاج عن معتمرال وروى". عسرة ذو - بالفاء - كان فإن" عثمان مصحف في أن المھدوي

 بسكون" فنظرة" والحسن رجاء وأبو مجاھد وقرأ. الظاء بكسر" نظرة" الجماعة وقراءة. النحاس ذكره" عسرة ذا كان وإن"

" ميسرة" هوحد نافع وقرأ. كِبد في كْبد ويقولون ، زيد َكَرم بمعنى زيد َكْرم في:  يقولون الذين وھم تميمية لغة وھي ، الظاء

 وكسر السين بضم" ھي ميسر إلى - األمر على - فناظره" وعطاء مجاھد عن النحاس وحكى. بفتحھا والجمھور ، السين بضم

 بھذا تكلمت امرأة ألنھا" النمل" في ذلك إنما ، فناظرة يجوز ال حاتم أبو قال" فناظرة" وقرئ. اإلدراج في الياء وإثبات الراء

: قوله ومنه. به أخرتك أي ، بالدْين أنظرتك:  قولك من ، التأخير فمن" البقرة" في وما ، ناظرة فھي تنظر نظرت من ، لنفسھا

{ :  تعالى كقوله ، المصادر أسماء من ھي:  وقال الزجاج إسحاق أبو ذلك وأجاز] 14:  األعراف[} ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى أَْنِظْرِني{ 

:  المؤمن[} األَْعُينِ  َخاِئَنةَ {  وكـ] 25:  القيامة[}  َفاقَِرةٌ  ِبَھا ُيْفَعلَ  أَنْ  َتُظنُّ {:  تعالى وكقوله]. 2:  اقعةالو[} َكاِذَبةٌ  لَِوْقَعِتَھا لَْيسَ 

 .وغيره] 19

قُوا َوأَنْ {:  تعالى قوله -:  الثامنة  وجعل المعسر على الصدقة إلى األلفاظ بھذه تعالى هللا ندب". خير" وخبره ، ابتداء} َتَصدَّ

 الغني على تصدقوا وأن اآلية معنى:  آخرون وقال:  الطبري وقال. والضحاك زيد وابن السدي قاله ، إنظاره من خيرا كذل

 .للغني مدخل اآلية في وليس ، األول والصحيح. لكم خير والفقير

 كان معسرا أنظر من"  : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخصيب بن بريدة عن الطحاوي جعفر أبو روى -:  التاسعة

 بكل فله الحل بعد أنظره فإذا الدين يحل لم ما صدقة يوم بكل: " فقال قال ، صدقة مثله يوم بكل:  قلت ثم" صدقة يوم بكل له

 فلم قبلكم كان ممن رجل حوسب: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود أبي عن مسلم وروى" . صدقة مثله يوم

 عز هللا قال:  قال المعسر عن يتجاوزوا أن غلمانه يأمر فكان موسرا وكان الناس يخالط كان أنه إال شيء لخيرا من له يوجد

. معسر إني:  فقال وجده ثم عنه فتوارى له غريما طلب أنه قتادة أبي عن وروي". عنه تجاوزوا منه بذلك أحق نحن وجل
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 القيامة يوم كرب من هللا ينجيه أن سره من: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني:  قال. أ:  قال ؟ آ: فقال

 هللا صلى هللا رسول سمع أنه - عمرو بن كعب واسمه – الطويل اليسر أبي حديث وفي ،" عنه يضع أو معسر عن فلينفس

. فيھا منصوص ھو ما الترغيب من األحاديث ھذه ففي".  ظله في هللا أظله عنه وضع أو معسرا أنظر من: " يقول وسلم عليه

 عند عسرته تثبت لم وإن ، مطالبته عليه حرمت ظنھا أو غريمه عسرة علم إذا الدين رب أن على يدل قتادة أبي وحديث

 حيث لغريمه اليسر أبو المعنيين جمع وقد. ذمته عن الدين إسقاط عنه والوضع. يوسر أن إلى تأخيره المعسر وإنظار. الحاكم

 .حل في فأنت وإال فاقض قضاء وجدت إن:  له وقال يفةالصح عنه محا

قُوا{  281:  اآلية ً  َواتَّ ِ  إِلَى فِيهِ  ُتْرَجُعونَ  َيْوما  }ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  َكَسَبتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتَوفَّى ُثمَّ  هللاَّ

 ابن وقال. جريج ابن قاله ، شيء بعدھا ينزل لم ثم ليال بتسع وسلم عليه هللا صلى النبي موت قبل نزلت اآلية ھذه إن:  قيل

 اجعلوھا: " قال السالم عليه وأنه ، ساعات بثالث موته قبل نزلت أنھا وروي. ليال بثالث وروي. ليال بسبع:  ومقاتل جبير

 ينمائت رأس على اجعلھا فقال جبريل جاءني: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مكي وحكى".  الدين وآية الربا آية بين

 ".آية وثمانين

 آخر إلى] 128:  التوبة[} أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  لََقدْ { :  نزل ما آخر أن وقتادة عباس وابن كعب أبي عن وحكي:  قلت

قُوا{ القرآن من نزل ما آخر:  قال عباس ابن عن صالح أبو ورواه. وأشھر وأصح وأكثر أعرف األول والقول. اآلية ً  َواتَّ  َيْوما

 على ضعھا محمد يا" وسلم عليه هللا صلى للنبي جبريل فقال} ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  َكَسَبتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتَوفَّى ُثمَّ  هللاَِّ  إِلَى فِيهِ  ُتْرَجُعونَ 

 ما آخر ھاأن عنه هللا رضي عمر ابن قول وھو ، له" الرد كتاب" في األنباري بكر أبو ذكره". البقرة من ومائتين ثمانين رأس

ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ سورة آخر في بيانه يأتي ما على ، يوما وعشرين أحدا بعدھا عاش السالم عليه وأنه ، نزل } َواْلَفْتحُ  هللاَّ

. الظرف على ال المفعول على منصوب" يوما"و. إنسان كل يخص وأمر الناس لجميع وعظ واآلية. تعالى شاء إن] 1: النصر[

 بقراءة واعتبارا] 25:  الغاشية[} إَِياَبُھمْ  إِلَْيَنا إِنَّ { مثل ، الجيم وكسر التاء بفتح عمرو أبو وقرأ. نعته من} هللاَِّ  إِلَى هِ فِي ُتْرَجُعونَ {

وا ُثمَّ { مثل ، الجيم وفتح التاء بضم والباقون". هللا إلى فيه تصيرون يوما" أبي  إِلَى ِدْدتُ رُ  َولَئِنْ {]. 62:  األنعام[} هللاَِّ  إِلَى ُردُّ

 يرجع معنى على ، بالياء" يرجعون" الحسن وقرأ" هللا إلى فيه تردون يوما" عبدهللا بقراءة واعتبارا] 36:  الكھف[} َربِّي

 فقال القلوب لھا ينفطر مما ھي إذ ، الرجعة بذكر يواجھھم أن على بالمؤمنين رفق تعالى هللا كأن:  جني ابن قال. الناس جميع

 القيامة يوم ھو منه المحذر اليوم ھذا أن على العلماء وجھور. بھم رفقا الغيبة إلى الرجعة ذكر في رجع ثم} يوما واتقوا{:  لھم

" هللا إلى" قوله وفي. اآلية في األلفاظ بحكم أصح واألول:  عطية ابن قال. الموت يوم ھو:  قوم وقال. والتوفية والحساب

 الحسن قراءة على إال ، اللفظ على ال" كل" معنى على رد" وھم. "قضائه وفصل هللا حكم إلى تقديره ، محذوف مضاف

 بكسب متعلق والعقاب الثواب أن على نص اآلية ھذه وفي". يرجعون" في الجماعة ضمير على رد" وھم" فقوله" يرجعون"

 .تقدم وقد ، الجبرية على رد وھو ، األعمال
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َھا َيا{ 282:  اآلية  َيْكُتبَ  أَنْ  َكاتِبٌ  َيأْبَ  َوال بِاْلَعْدلِ  َكاتِبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ  َفاْكُتُبوهُ  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى بَِدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  َذاإِ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُ  َعلََّمهُ  َكَما َ  َوْلَيتَّقِ  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َوْلُيْملِلِ  َفْلَيْكُتبْ  هللاَّ ً  ِمْنهُ  سْ َيْبخَ  َوال َربَّهُ  هللاَّ ً  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإِنْ  َشْيئا ً  أَوْ  َسفِيھا  َضِعيفا
نْ مِ  َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجلَْينِ  َيُكوَنا لَمْ  َفإِنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  َشِھيَدْينِ  َواْسَتْشِھُدوا بِاْلَعْدلِ  َولِيُّهُ  َفْلُيْملِلْ  ُھوَ  ُيِملَّ  أَنْ  َيْسَتِطيعُ  ال أَوْ   مَّ

رَ  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ  الشَُّھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  َھَداءُ  َيأْبَ  َوال األُْخَرى إِْحَداُھَما َفُتَذكِّ  أَوْ  َصِغيراً  َتْكُتُبوهُ  أَنْ  َتْسأَُموا َوال ُدُعوا َما إَِذا الشُّ
ِ  ِعْندَ  أَْقَسطُ  َذلُِكمْ  أََجلِهِ  إِلَى َكبِيراً  َھاَدةِ لِل َوأَْقَومُ  هللاَّ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  َبْيَنُكمْ  ُتِديُروَنَھا َحاِضَرةَ  تَِجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  َتْرَتاُبوا أاَلَّ  َوأَْدَنى شَّ
قُوا بُِكمْ  فُُسوقٌ  َفإِنَّهُ  َتْفَعلُوا َوإِنْ  َشِھيدٌ  َوال َكاتِبٌ  ُيَضارَّ  َوال َتَباَيْعُتمْ  إَِذا َوأَْشِھُدوا َتْكُتُبوَھا أاَلَّ  ُجَناحٌ  َ  َواتَّ ُ  َوُيَعلُِّمُكمُ  هللاَّ ُ  هللاَّ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ
 }َعلِيمٌ  َشْيءٍ 

 :  مسالة وخمسون اثنتان فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله - :  األولى . الدين آية بالعرش القرآن أحدث أن بلغني:  المسيب بن سعيد قال. اآلية} َتَداَيْنُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 المداينات جميع تتناول ھي ثم ، اآلية سبب كان المدينة أھل سلم أن معناه. خاصة السلم في نزلت اآلية ھذه:  عباس ابن وقال

 ، القروض في التأجيل جواز على علمائنا بعض بھا استدل وقد. حكما ثالثين تضمنت إنھا:  منداد خويز ابن وقال. إجماعا

 فيھا ليس اآلية:  وقالوا الشافعية ذلك في وخالف. المداينات في العقود وسائر القرض بين يفصل لم إذ ، مالك قال ما على

ً  كان إذا باإلشھاد األمر فيھا وإنما ، الديون سائر في التأجيل جواز  الدين في التأجيل جواز أخرى بداللة يعلم ثم ، مؤجال َدْينا

 .وامتناعه

} أَْجَمُعونَ  ُكلُُّھمْ  اْلَمالِئَكةُ  َفَسَجدَ { ]. 38:  األنعام[} ِبَجَناَحْيهِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوال{ قوله مثل تأكيد} َدْينٍ {:  تعالى قوله - :  الثانية

 عند العين فإن ، نسيئة الذمة في واآلخر نقدا فيھا العوضين أحد كان معاملة كل عن عبارة الدين وحقيقة]. 30:  الحجر[

 :  الشاعر قال ، غائبا كان ما والدين ، حاضرا كان ما العرب

 دين غير معجال وشواء...  طالء بدرھمينا وعدتنا

 :  آخر وقال

 الحفرتين في بي ترم لم إذا...  شاءت حيث المنايا بي لترم

 دين غير نقدا الموت فذاك...  ونارا حطبا أوقدوا ما إذا

 }ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى{ الحق بقوله المعنى ھذا تعالى هللا بين وقد

 غير المجھول األجل إلى السلم أن على} مسمى أجل إلى{ هللا قول دل:  المنذر ابن قال} ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى{:  تعالى قوله : الثالثة

 قدم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت. تعالى هللا كتاب معنى مثل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة ودلت ، جائز

 كيل في فليسلف تمر في أسلف من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، والثالث السنتين لثمارا في يستلفون وھم المدينة

 الجاھلية أھل كان:  عمر ابن وقال. وغيرھما ومسلم البخاري أخرجه. عباس ابن رواه" معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم
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 عليه هللا صلى هللا رسول فنھاھم. نتجت التي تحمل ثم الناقة نتجت أن:  الحبلة وحبل. الَحَبلة َحَبل إلى الجزور لحم يتبايعون

 معلوم طعام في صاحبه إلى الرجل يسلم أن الجائز السلم أن على العلم أھل من عنه يحفظ من كل وأجمع. ذلك عن وسلم

 أسلم ما ممن يدفع ، معلومة دراھم أو بدنانير معلوم أجل إلى ، معلوم بكيل. مثلھا يخطئ ال عامة أرض طعام من ، موصوف

 سلما كان األمر جائز وكان ذلك فعال فإذا. الطعام فيه يقبض الذي المكان وسميا ، فيه تبايعا الذي مقامھما من يفترقا أن قبل فيه

 .يبطله العلم أھل من أحدا أعلم ال صحيحا

 .معلوم وزمن بوقت يختص ذاك ذإ ، جائز والمھرجان والنيروز والجذاذ الحصاد إلى السلم إن:  علماؤنا وقال:  قلت

 في ھو ما أو حاضرة بعين بالصفة محصور الذمة في معلوم بيع ھو:  فقالوا السلم عليھم هللا رحمة علماؤنا حدّ :  الرابعة

 كانوا الذي مثل ، المعينة األعيان في السلم ومن ، المجھول من التحرز يفيد الذمة في بمعلوم فتقييده. معلوم أجل إلى حكمھا

 من فيه لما ذلك عن فنھاھم ، بأعيانھا نخيل ثمار في يستلفون كانوا فإنھم السالم عليه النبي عليھم قدم حين المدينة في ستلفوني

 .شيئا تثمر فال األشجار تلك تخلف قد إذ ، الغرر

 يبين ولم حيتان وأ ثياب أو تمر في أسلم لو كما ، التفصيل دون الجملة على المعلوم عن تحرز] بالصفة محصور[ وقولھم

 .المعينة صفتھا وال نوعھا

 تأخير يجوز التي والثالثة اليومين من تحرز] حكمھا في ھو ما أو[ وقولھم. بالدين الدين من تحرز] حاضرة بعين[ وقولھم

 ولم. عليھا اشتراطه يجوز وال ، ذلك لقرب شرط وبغير بشرط ، القدر ذلك عندنا تأخيره يجوز فإنه ، إليه السلم مال رأس

 بأخص مختلفان البابين أن ودليلنا. كالصرف أنه ورأوا ، واالفتراق العقد عن السلم مال رأس تأخير الكوفي وال الشافعي يجز

 .أعلم وهللا. أكثر عليه المعامالت شوائب فإن السلم بخالف الشروط فيه كثرت ضيق بابه الصرف فإن ، أوصافھما

 من تحرز بالمعلوم األجل ووصف. وسيأتي المشھور على يجوز ال فإنه الحال سلمال من تحرز"  معلوم أجل إلى"  وقولھم

 .إليه يسلمون الجاھلية في كانوا الذي المجھول األجل

لم[ الباب بھذا الخاص االسم أن غير ، الحديث في جاءا وقد واحد معنى عن عبارتان والسلف السلم -:  الخامسة  ألن] السَّ

. عندك ليس ما بيع عن السالم عليه نھيه من مستثنى ، باالتفاق الجائزة البيوع من بيع لسلموا. القرض على يقال السلف

 فإن ، المتابعين من واحد كل ضرورة إليه تدعو غائب بيع كان الذمة في معلوم بيع كان لما السلم ألن ، السلم في وأرخص

 بيع أن فظھر ، عليھا لينفقه إبانھا قبل ثمنھا إلى محتاج الثمرة وصاحب ، الثمرة يشتري أن إلى محتاج المال رأس صاحب

 ولم ، المصلحة ھذه وارتفعت الحكمة ھذه بطلت حاال جاز فإن ، المحاويج بيع الفقھاء سماه وقد ، الحاجية المصالح من السلم

 .أعلم وهللا. فائدة عندك ليس ما بيع من الستثنائه يكن

 أما. السلم مال رأس في وثالثة ، فيه الُمْسلَم في ستة:  تسعة وھي فيھا لمختلفوا عليھا المتفق السلم شروط في - :  السادسة

 األجل يكون وأن ، مؤجال يكون وأن ، مقدرا يكون وأن ، موصوفا يكون وأن ، الذمة في يكون فأن فيه المسلم في التي الستة

. نقدا ، مقدرا ، الجنس معلوم يكون فأن السلم مال رأس في التي الثالثة وأما. األجل محل عند موجودا يكون وأن ، معلوما
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 أن وھو األول الشرط وأما:  العربي ابن قال. تقدم ما حسب النقد إال عليھا متفق المال رأس في التي الثالثة الشروط وھذه

 إليه الناس صدق وال دينا يشرع لم ذلك ولوال ، مداينة ألنه ، الذمة في كونه منه المقصود أن في إشكال فال الذمة في يكون

 :  بشرطين إال المعين في السلم يجوز ال:  قال مالكا أن بيد. الناس اتفق القول ذلك وعلى. ورفقا ربحا

. سواه أحد ذلك يقل ولم ، النخلة من والرطب الشاة من كاللبن أخذه في يشرع أن والثاني ، مأمونة قرية يكون أن أحدھما

 كان وإذا. المحل عند يتعذر لئال ، والغرر المزابنة مخافة السلم في امتنع التعيين ألن ، الدليل في صحيحتان المسألتان وھاتان

 بد وال ، الفقه مسائل في القطع على العواقب ضمان يتيقن ال إذ ، ذلك جاز الغالب في فيه ما وجود يتعذر ال مأمونا الموضع

 الشروع مع والرطب اللبن في السلم وأما. المسائل كتب في اتعدادھ ، الفروع مسائل في كثير وذلك ، اليسير الغرر احتمال من

 اللبن أخذ إلى يحتاج المرء ألن ، المصلحة قاعدة على مبنية وھي ، المدينة أھل عليھا اجتمع مدنية مسألة فھي أخذه في

 واللبن النخل وصاحب ، عليه يختلف قد السعر وألن يحضره ال قد النقد ألن ، ابتداء يوم كل يأخذ أن ويشق مياومة والرطب

 على قياسا المعاملة ھذه في لھما رخص الحاجة في اشتركا فلما. له يتصرف ال عروض عنده الذي ألن ، النقد إلى محتاج

. الثالث الشرط وكذلك ، عليه فمتفق موصوفا يكون أن وھو الثاني الشرط وأما. والمصالح الحاجات أصول من وغيرھا العرايا

 عرف وإما الناس عرف إما وھو ، العرف على ينبني وذلك ، والعدد ، والوزن ، الكيل:  أوجه الثةث من يكون والتقدير

. العلماء من األكثر ومنعه ، الحال السلم يجوز:  الشافعي فقال ، فيه فاختلف مؤجال يكون أن وھو الرابع الشرط وأما. الشرع

. جائز الحال السلم:  علمائنا بعض قال حتى ، يوم إلى ردوه حتى األجل تقدير في المالكية واضطربت:  العربي ابن قال

 المسلم عند يكن ولم حاال كان فإن. ومؤجل ، العين وھو معجل:  ضربين على المبيع ألن ، فيه األجل من بد ال أنه والصحيح

 ، األحكام وتتنزل ، شروطه وعلى صفته على عقد كل يخلص حتى األجل من بد فال ، عندك ليس ما بيع:  باب من فھو إليه

:  السالم عليه وقوله} ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى{ تعالى هللا وقول. مثلھا في األسواق تختلف مدة علمائنا عند وتحديده. منازلھا الشرعية

 .قائل كل قول عن يغني" معلوم أجل إلى"

 يومان أو يوم وبينه بينه كان فيما السلم جوزفي ، األسعار من البلدان فيه تختلف ما الحال السلم من علماؤنا أجازه الذي:  قلت

 خالف فال معلوما األجل يكون أن وھو الخامس الشرط وأما. أعلم وهللا  ، واحد سعره ألن ، فال الواحد البلد في فأما. ثالثة أو

 ، والحصاد الجذاذ إلى البيع بجواز باألمصار الفقھاء دون مالك وانفرد. بذلك األجل ونبيه تعالى هللا لوصف ، األمة بين فيه

 وھو السادس الشرط وأما]. 189:  البقرة[} األَِھلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ {  تعالى قوله عند ھذا في القول مضى وقد. معلوما رآه ألنه

 العقد انفسخ تعالى هللا من بأمر األجل محل عند المبيع انقطع فإن ، أيضا األمة بين فيه خالف فال المحل عند موجودا يكون أن

 .العلماء كافة عند

 بن محمد عن البخاري رواه لما ، السلف لبعض خالفا فيه للمسلم مالكا إليه المسلم يكون أن السلم شرط من ليس -:  السابعة

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب كان ھل سله:  فقاال أوفى أبي بن عبدهللا إلى بردة وأبو شداد بن عبدهللا بعثني:  قال المجالد

 والزيت والشعير الحنطة في الشام أھل نبيط نسلف كنا:  عبدهللا فقال ؟ الحنطة في يسلفون وسلم عليه هللا صلى النبي عھد في

 بن عبدالرحمن إلى بعثاني ثم. ذلك عن نسألھم كنا ما:  قال ؟ عنده أصله كان من إلى:  قلت. معلوم أجل إلى معلوم كيل في

 حرث ألھم نسألھم ولم وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على يسلفون وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب كان:  فقال فسألته أبزى
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 ذلك فيكون يوجد فال فيه المسلم يطلب أن مخافة ، األجل حين إلى العقد حين من فيه المسلم وجود حنيفة أبو وشرط ؟ ال أم

 له فيما القبض موضع يذكر أن والثوري الكوفيون وشرط. لاألج عند وجوده المراعى:  وقالوا الفقھاء سائر وخالفه ، غررا

 يفسد لم عنه سكتوا لو وعندنا. مكروه ھو:  األوزاعي وقال. القبض موضع يذكر لم إذا فاسد السلم:  وقالوا ومؤونة حمل

 المكان ذكر يهف ليس فإنه عباس ابن لحديث ، الحديث أھل من وطائفة وإسحاق أحمد قال وبه ، القبض موضع ويتعين العقد،

 أبي ابن ومثله ، واألجل والوزن الكيل بين كما وسلم عليه هللا صلى النبي لبينه شروطه من كان ولو ، السلم فيه يقبض الذي

 .أوفى

 هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن سعد بن عطية عن - الطائي يعني - سعد عن داود أبو روى -:  الثامنة

 أحد يحتج وال العوفي ھو:  عطية بن عبدالحق محمد أبو قال". غيره إلى يصرفه فال شيء في أسلف من: " وسلم عليه

 األجل فحل مسمى أجل إلى معلوم بسعر طعام في أسلف فيمن عندنا األمر:  مالك قال. عنه رووا قد األجلة كان وإن بحديثه،

 إليه دفع الذي الثمن أو ذھبه أو ورقه إال منه يأخذ أن له ينبغي ال إنه ، فأقاله منه ابتاعه مما وفاء البائع عند المبتاع يجد فلم

 سلعة في صرفه أو إليه دفع الذي الثمن غير أخذ إذا أنه وذلك ، منه يقبضه حتى شيئا الثمن بذلك منه يشتري ال وأنه ، بعينه

 بيع عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ھىن وقد:  مالك قال. يستوفى أن قبل الطعام بيع فھو منه ابتاع الذي الطعام غير

 .يستوفى أن قبل الطعام

 ال شھود بغير الكتابة ألن ، واإلشھاد الكتابة المراد ولكن بالكتابة أمر:  ويقال. واألجل الدين يعني} َفاْكُتُبوهُ { :  تعالى قوله

 عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد عن مسنده في الطيالسي داود أبو وروى. ننسى لكيال بالكتابة أمرنا:  ويقال. حجة تكون

 أََجلٍ  إِلَى ِبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  إَِذا{ وجل عز هللا قول في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن مھران بن يوسف

 يا فقال نوره ساطعا أزھر رجال فرأى ذريته أراه هللا إن السالم عليه آدم جحد من أول إن: "  اآلية آخر إلى} َفاْكُتُبوهُ  ُمَسّمىً 

 أن إال ال:  فقال!  عمره في زده رب يا:  قال ، سنة ستون:  قال ؟ عمره فما رب يا:  قال ، داود ابنك ھذا:  قال ھذا من رب

 وأشھد باكتا عليه هللا فكتب:  قال ، سنة أربعين له وھبت فقد آدم قال ، سنة ألف:  قال ؟ عمري وما:  قال ، عمرك من تزيده

 ، داود البنك وھبتھا قد إنك:  قالوا ، سنة أربعون عمري من بقي إنه:  قال ، المالئكة جاءته الوفاة حضرته فلما مالئكته عليه

 ألف عمره وآلدم سنة مائة لداود وأتم:  رواية في - مالئكته عليه وشھد الكتاب تعالى هللا فأخرج ، شيئا ألحد وھبت ما:  قال

 لالختالف ، عنه المعربة له المبينة صفته بجميع يكتبه أنه إلى ظاھرة إشارة" فاكتبوه" قوله وفي. أيضا لترمذيا خرجه".  سنة

 .أعلم وهللا. إليه ارتفاعھما عند به يحكم ما للحاكم المعرفة ، المتعاملين بين المتوھم

 فيه يقع لئال ، قرضا أو كان بيعا ، اآلية هبھذ فرض ، أربابھا على واجب الديون كتب أن إلى الناس بعض ذھب - :  العاشرة

 أن يرون كانوا:  الشعبي وقال. فليشھد باع ومن ، فليكتب اّدان من:  جريج ابن وقال. الطبري اختيار وھو ، جحود أو نسيان

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ {  قوله  أبي عن وروي ، زيد ابن وقاله ، جريج ابن نحوه وحكى. بالكتب ألمره ناسخ] 283:  البقرة[} َبْعضا

 وقال. }بعضا بعضكم أمن فإن{:  بقوله تعالى هللا خففه ثم ، األلفاظ بھذه واجب ذلك أن إلى الربيع وذھب. الخدري سعيد

 ذلك غير كان وإن ، الكتاب يضره فما تقيا الغريم كان وإذا ، الريب وإزالة األموال حفظ إلى ندب بالكتب األمر:  الجمھور

 وھذا:  عطية ابن. وسعة حل ففي ائتمنت وإن ، فحزم أشھدت إن:  بعضھم قال. الحق صاحب وحاجة دينه في افثق فالكتاب
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 إنما فندبه ، بإجماع ويتركه يھبه أن للمرء فيما الكتاب إلى ندب تعالى هللا ألن ، ھذا في نسخ يترتب وال. الصحيح القول ھو

 .للناس الحيطة جھة على ھو

 إذا وذلك ، الشعبي وقاله ، يكتب أن الكاتب على واجب:  وغيره عطاء قال} َكاتِبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ {:  تعالى قوله:  عشرة الحادية

 الثاني ألن ، الثاني في وأثبتت األول من الالم وحذفت. الفراغ مع واجب:  السدي. يكتب أن عليه فواجب سواه كاتب يوجد لم

 :  ومنه ، الغائب في وتحذف. بالتاء} فلتفرحوا{ :  تعالى قوله ومنه ، المخاطب في ثبتت وقد. للمخاطب واألول غائب

 تباال شيء من خفت ما إذا...  نفس كل نفسك تفد محمد

 قال وإنما. أقل وال قاله مما أكثر الحق لصاحب يكتب ال أي ، والمعدلة بالحق أي} ِباْلَعْدلِ {:  تعالى قوله -:  عشرة الثانية

 كاتبا سبحانه هللا شرع بالعكس وكذلك الدين عليه الذي الكتابة في يتھم الدين له الذي كان لما ألنه ، أحدكم قلي ولم"  بينكم"

 يشذ ال حتى يتعاملون كانوا لما الناس إن:  وقيل. اآلخر على ألحدھما موادة قلمه وال قلبه في يكون ال بالعدل يكتب غيرھما

 .بالعدل كاتب بينھم يكتب أن سبحانه هللا أمر ، يكتب ال ومن بيكت من منھم وكان ، المعاملة عن أحدھم

 وثيقة يكتب أال يلزم كان ألنه" كاتب" بـ متعلقة وليست" وليكتب: " بقوله متعلقة" بالعدل" تعالى قوله في الباء -:  عشرة الثالثة

 يتركوھم أن للوالة يجوز فال لكتبھا المنتصبون أما. فقھھا أقاموا إذا والمتحوط والعبد الصبي يكتبھا وقد ، نفسه في العدل إال

: تعالى لقوله ، مأمون نفسه في عدل بھا عارف إال الناس بين الوثائق يكتب ال:  تعالى هللا رحمه مالك قال. مرضيين عدوال إال

 .} ِباْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ {

 .الصفة موضع في" بالعدل" فـ ، عدل كاتب بينكم ليكتب أي" كاتب" بـ متعلقة ھذا على فالباء:  قلت

  ، اإلباء عن الكاتب هللا نھى} َيْكُتبَ  أَنْ  َكاِتبٌ  َيأْبَ  َوال{:  تعالى قوله -:  عشرة الرابعة

 أن أمر إذا الكاتب على واجب:  والربيع الطبري فقال ، الشاھد على والشھادة الكاتب على الكتابة وجوب في الناس واختلف

 كان فإن ، امتنع إن الدين صاحب فيضر ، غيره كاتب على يقدر ال الذي الموضع في عليه واجب ذلك:  الحسن وقال. يكتب

. تقدم وقد ، فراغه حال في عليه واجب:  السدي. غيره به قام إذا سعة في فھو غيره كاتب على قدر وإن ، فريضة فھو كذلك

 .} َشِھيدٌ  َوال َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َوال{:  بقوله منسوخ" أبي وال" قوله أن والضحاك الربيع عن المھدوي وحكى

 ال وكان ، يكتب أن المتبايعان اختاره من كل على األول في وجب كان قد أنه ظن أو رأى من قول على يتمشى ھذا:  قلت

 من كل على ذلك وجوب يثبت لم نهفإ ، بعيد وھذا.} َشِھيدٌ  َوال َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َوال{ :  تعالى قوله نسخه حتى يمتنع أن له يجوز

 ولم ، باطلة الفروض فعل على اإلجارة ألن ، بھا االستئجار صح ما واجبة الكتابة كانت ولو. كان من كائنا المتبايعان أراده

 بىوأ. حقه يأخذه حتى يكتب فال إرشاد أمر أنه والصحيح:  العربي ابن. الوثيقة كتب على األجرة أخذ جواز في العلماء يختلف

 .تقدم وقد ، يجبى الخراج وجبى يغسى وغسى يأبى وأبى يقلى قلى إال يجئ ولم ، شاذ يأبى
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ُ  َعلََّمهُ  َكَما{ :  تعالى قوله -:  عشرة الخامسة . هللا علمه كما كتبا المعنى" يكتب أن" بقوله متعلقة" كما" في الكاف} َفْلَيْكُتبْ  هللاَّ

 أفضل كما وليفضل ھو يأب فال الكتابة بعلم عليه هللا أنعم كما أي ، المعنى من" يأب وال" قوله في بما متعلقة تكون أن ويحتمل

 وتكون ، كالم ابتداء" هللا علمه كما" يكون ثم" يكتب أن" قوله عند تاما المعنى ھذا على الكالم يكون أن ويحتمل. عليه هللا

 .}َفْلَيْكُتبْ { بقوله متعلقة الكاف

. عليه ما ليعلم بلسانه نفسه على يقر المطلوب المديون وھو} اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َوْلُيْملِلِ {:  الىتع قوله -:  عشرة السادسة

 قال ، باللغتين القرآن وجاء. أمليت:  تقول وتميم ، أسد وبني الحجاز أھل لغة فأمل ، وأملى أملّ  ، لغتان واإلمالل واإلمالء

 الذي تعالى هللا فأمر. أخف ألنه ياء الالم من أبدل ، أمللت واألصل]. 5:  الفرقان[} َوأَِصيالً  َرةً ُبكْ  َعلَْيهِ  ُتْملَى َفِھيَ {:  وجل عز

 من شيئا يبخس أن عن ونھى ، يمل فيما بالتقوى تعالى وأمره. إقراره بسبب تكون إنما الشھادة ألن ، باإلمالء الحق عليه

ُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوال{:  تعالى قوله المعنى ھذا ومن. النقص والبخس. الحق  ].228:  البقرة[} أَْرَحاِمِھنَّ  فِي هللاَّ

ً  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإِنْ {:  تعالى قوله -:  عشرة السابعة ً  أَوْ  َسفِيھا  فإن خطأ وھو. صغيرا أي:  الناس بعض قال} َضِعيفا

ً  أَوْ {. بيانه ييأت ما على كبيرا يكون قد السفيه  الحق عليه الذي هللا جعل} ُيِملَّ  أَنْ  َيْسَتِطيعُ  ال أَوْ {. له عقل ال كبيرا أي} َضِعيفا

 جھات في لھم يترتب الحق وكون ، زمن كل في نوازلھم وتقع يملون ال أصناف وثالثة ، يمل بنفسه مستقل:  أصناف أربعة

 الرأي المھلھل فالسفيه. يمل أن يستطيع ال والذي والضعيف السفيه ھمو ، ذلك وغير قسمت إذا كالمواريث المعامالت سوى

 يسمى اللسان والبذيء. النسج الخفيف وھو السفيه بالثوب مشبه ، منھا اإلعطاء وال لنفسه األخذ يحسن ال الذي المال في

 تارة العقل ضعف على السفه طلقت والعرب. الخفيفة العقول وأصحاب الناس جھال في إال البذاءة تتفق تكاد ال ألنه سفيھا،

 :  الشاعر قال ، أخرى البدن ضعف وعلى

 الحالم مع الدھر ويجھل...  أحالمنا تسفه أن نخاف

 :  الرمة ذو وقال

 النواسم الرياح مر أعاليھا...  تسفھت رماح اھتزت كما مشين

 واألول. لغتان ھما:  وقيل ، الرأي في حھاوبفت البدن في الضاد بضم الضعف:  قالوا وقد. فحركھا واستالنھا استضعفھا أي

 فأتى ضعف عقله وفي يبتاع كان وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على رجال أن مالك بن أنس عن داود أبو روى لما ، أصح

 عليه هللا ىصل النبي فدعاه. ضعف عقله وفي يبتاع فإنه فالن على احجر ، هللا نبي يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أھله

 غير كنت إن" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. ساعة البيع عن أصبر ال إني ، هللا رسول يا:  فقال ، البيع عن فنھاه وسلم

 ، صحيح ھو:  وقال أنس حديث من الترمذي السلمي عيسى بن محمد عيسى أبو وأخرجه" خالبة وال وھا ھا فقل البيع تارك

 وأنت خالبة ال فقل بايعت إذا: "  فيه وقال التاريخ في البخاري وذكره. الحديث وذكر ، ضعف عقله في كان رجال إن:  وقال

:  حبان ابني وواسع يحيى والد األنصاري عمرو بن منقذ بن حبان ھو الرجل وھذا".  ليال ثالث بالخيار ابتعتھا سلعة كل في

 مع مغازيه بعض في شج وكان ، سنة وثالثون مائة عليه أتى ، حبان ووالده مالك شيخي وواسع يحيى جد منقذ وھو:  وقيل

 ضرير ضعيفا رجال منقذ بن حبان كان:  قال الدارقطني وروى:  ولسانه عقله منھا خبل مأمومة وسلم عليه هللا صلى النبي
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 ثقل قد وكان ، أيام ثةثال يشتري فيما الخيار له وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل ، مأمومة رأسه في سفع قد وكان البصر

 من أخرجه. خذابة ال خذابة ال:  يقول أسمعه فكنت" خالبة ال وقل بع: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، لسانه

 ".فاخلب تغلب لم إذا: " قولھم ومنه ، الخديعة:  الخالبة. عمرو ابن حديث

 أحمد عليه بالحجر فقال أوال عليه يحجر فھل عقله وضعف خبرته لةلق البيوع في يخدع فيمن العلماء اختلف -:  عشرة الثامنة

 نبي يا: "  الحديث في ولقوله ، اآلية لھذه ، األول والصحيح ، المذھب في والقوالن. عليه يحجر ال:  آخرون وقال. وإسحاق

 ، به خاصا وجعله البيع له فأباح". عالبي عن أصبر ال إني هللا نبي يا: " لقوله عليه الحجر ترك وإنما".  فالن على احجر هللا

 بن محمد رواه ما الخصوصية على يدل ومما. عقله لخبل ذلك كان إذا سيما ال عليه يحجر أن ينبغي البيوع في يخدع من ألن

 فكسرت رأسه في آفة أصابته قد رجال وكان عمرو بن منقذ جدي ھو:  قال حبان بن يحيى بن محمد حدثني:  قال إسحاق

 إذا: "  فقال ، له ذلك فذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتى ، يغبن يزال وال التجارة يدع ال وكان ، عقله ازعتهون لسانه

".  صاحبھا على فارددھا سخطت وإن فأمسك رضيت فإن ليال ثالث بالخيار تبتاعھا سلعة كل في أنت ثم خالبة ال فقل بعت

 وكثروا، الناس فشا حين عنه هللا رضي عفان بن عثمان زمن في وكان ، سنة مائةو ثالثين عاش ، طويال عمرا عمَّر كان وقد

 رضيت إن ، بالخيار أنا:  فيقول ؟ تبتاع له ويقولون فيلومونه ، قبيحا غبنا غبن وقد أھله إلى به ويرجع السوق في البيع يبتاع

 الغد من صاحبھا على السلعة فيرد. ثالثا خياربال جعلني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان قد ، رددت سخطت وإن أخذت

 قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فيقول قال ، دراھم وأعطيتني سلعتي أخذت قد ، أقبلھا ال وهللا:  فيقول ، الغد وبعد

 إن ، صدق قد نهإ!  ويحك:  للتاجر فيقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من الرجل يمر فكان. ثالثا بالخيار جعلني

 ذكره:  وقال االستيعاب في عمر أبو وذكره. الدارقطني أخرجه. ثالثا بالخيار جعله كان قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .إسحاق ابن عن عبداألعلى عن الوليد بن عياش عن التاريخ في البخاري

ً  أَوْ {:  تعالى قوله - :  عشرة التاسعة  أو لعيه إما ، اإلمالء عن العاجز الفطرة الناقص لعقلا المدخول ھو الضعيف} َضِعيفا

 أو وصيه ووليه ، الصغير ھو يمل أن يستطيع ال والذي. وصيا أو أبا وليه يكون قد أيضا وھذا ، الكالم بأداء جھله أو لخرسه

 من يكون أن وغفيس األخرس وأما. وكيله ووليه. العذر من ذلك لغير أو لمرض إما ، اإلشھاد موضوع عن والغائب أبوه

 .تعالى هللا شاء إن عليھا والكالم بيانھا" النساء" في وسيأتي ، تتميز أصناف فھذه. يستطيع ال ممن أنه واألولى ، الضعفاء

 يف وأسند" الحق" على عائد" وليه" في الضمير أن إلى الطبري ذھب} بِاْلَعْدلِ  َولِيُّهُ  َفْلُيْملِلْ { :  تعالى قوله - :  عشرين الموفية

. يصح ال عباس ابن عن روي وما. الصحيح وھو" الحق عليه الذي" على عائد ھو:  وقيل. عباس ابن وعن ، الربيع عن ذلك

:  قائله يريد أن إال. الشريعة في ليس شي ھذا!  الدين له الذي بإمالء السفيه ذمة في ماال وتدخل شيء على البينة تشھد وكيف

 ومن المريض على فليس كذلك كان وإذا ، لخرس أو اإلمالء عن لسانه لثقل سن كبر أو لمرض يمل أن يستطيع ال الذي إن

 كذلك كان فإذا. عليه يحجر من عند والسفيه الصبي على ثبت ما مثل ، العلماء أحد عند ولي لخرس اإلمالء عن لسانه ثقل

 فيمن إال ھذا يصح وال:  إليه اآلية تعن لم ىمعن وھذا. به أقر اإلمالء كمل فإذا ، عجز الذي ويسمع بالعدل الحق صاحب فليمل

 .معه ذكر ومن لمرض يمل أن يستطيع ال



227 

 

 فيقتضي ، ويصدره يورده فيما مؤتمن أنه على ذلك دل} اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َوْلُيْملِلِ { :  تعالى هللا قال ما -:  والعشرين الحادية

 بخمسين رھنت الراھن فيقول ، قائم والرھن الدين مقدار في تھنوالمر ھو اختلف إذا يمينه مع الراھن قول قبول ذلك

 وإسحاق وأحمد والشافعي الثوري سفيان:  الفقھاء أكثر مذھب وھو ، قائم والرھن الراھن قول فالقول ، مائة يدعي والمرتھن

 المدعي على البينة: " وسلم يهعل هللا صلى النبي وقال ، للفضل مدع المرتھن ألن:  قال المنذر ابن واختاره ، الرأي وأصحاب

 فكأنه. ذلك من أكثر على يصدق وال الرھن قيمة وبين بينه فيما المرتھن قول القول:  مالك وقال". عليه المدعى على واليمين

. الراھن ھو الحق عليه الذي فإن. عليه رد} اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي َوْلُيْملِلِ { :  تعالى وقوله ، للمرتھن شاھد ويمينه الرھن أن يرى

 المشھود صدق على دالة والشھادة ، والكتاب الشھادة عن بدال الرھن جعل تعالى هللا إن:  قائل قال وإن. المسألة ھذه وستأتي

 مقدار تكون أن تجب قيمته أن على يدل ال الرھن:  له قيل. الزيادة في وثيقة فال قيمته بلغ فإذا ، الرھن قيمة وبين بينه فيما له

 وليس. الرھن قيمة يساوي أن إلى الدين مقدار في اليمين مع المرتھن يصدق. والكثير بالقليل الشيء رھن ربما فإنه ، ينالد

 .ھذا لقولھم حاصل فال ، الغالب وھو الرھن عن الدين نقص فربما ذلك على العرف

 عليه قوله نفذ فقد أماله إذا ألنه ، يتيمه على زجائ إقراره أن على دليل ففيه الولي المراد أن ثبت وإذا -:  والعشرون الثانية

 .أماله فيما

. شيئا يؤثر وال حكما يوجب ال أبدا مفسوخ إجماعا فاسد وليه إذن دون عليه المحجور السفيه وتصرف -:  والعشرون الثالثة

 .تعالى هللا شاء إن" النساء" في بيانه يأتي خالف ففيه عليه حجر وال سفيه تصرف فإن

 والصحيح ، ندب أو فرض ھي ھل الناس واختلف. الشھادة طلب االستشھاد} َواْسَتْشِھُدوا{:  تعالى قوله - :  والعشرون الرابعة

 .تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على ندب أنه

 في وجعل والحدود يةوالبدن المالية الحقوق في بحكمته الشھادة سبحانه هللا رتب} َشِھيَدْينِ {:  تعالى قوله - :  والعشرون الخامسة

 شھد قد من على داللة ذلك وفي ، مبالغة بناء وشھيد". النساء" سورة في بيانه يأتي ما على ، الزنا في إال شھيدين فن كل

 .أعلم وهللا. العدالة إلى إشارة فكأنه ، منه ذلك وتكرر

. يتناولھم فاللفظ العبيد وأما ، والنساء والصبيان الكفار رفض في نص" } ِرَجالُِكمْ  ِمنْ {:  تعالى قوله - :  والعشرون السادسة

 شريح فقال ، العبيد شھادة في العلماء اختلف وقد. فيه وأطنب إسحاق أبو القاضي واختاره ، األحرار المراد:  مجاھد وقال

 والشافعي حنيفة وأبو كمال وقال. اآلية لفظ وغلبوا ، عدال كان إذا جائزة العبد شھادة:  ثور وأبو وإسحاق وأحمد البتي وعثمان

 قول والصحيح. اليسير الشيء في والنخعي الشعبي وأجازھا ، الرق نقص وغلبوا ، العبد شھادة تجوز ال:  العلماء وجمھور

َھا َيا{:  قال تعالى هللا ألن ، الجمھور } ِرَجالُِكمْ  ِمنْ { ولهق إلى الخطاب وساق] 282:  البقرة[} ِبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 يمنع ال اآلية أول خصوص إن:  قالوا فإن. السادة إذن دون ذلك يملكون ال والعبيد ، يتداينون الذين يتناول الخطاب فظاھر

َھَداءُ  َيأْبَ  َوال{ :  تعالى قوله يخصه ھذا:  لھم قيل. آخرھا بعموم التعلق  من{ هوقول. بيانه يأتي ما على} ُدُعوا َما إَِذا الشُّ

 هللا صلى هللا رسول سئل:  قال عباس ابن عن روي ما مثل ، يقينا علم إذا لكن الشھادة أھل من األعمى أن على دليل} رجالكم

 ، به يشھد لما الشاھد معاينة اشتراط على يدل وھذا". دع أو مثلھا على فاشھد الشمس ھذه ترى: " فقال الشھادة عن وسلم عليه
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 جائز الوطء على اإلقدام ألن ، صوتھا عرف إذا امرأته وطء له يجوز نعم. يخطئ أن يجوز الذي باالستدالل يشھد من ال

 بقول جاءته ھدية قبول له ويحل ، وطؤھا له جاز يعرفھا ال وھو امرأتك ھذه:  وقيل امرأة إليه زفت فلو ، الظن بغلبة

 سبيل ألن ، عنه المْخَبر على الشھادة إقامة له جاز لما غصب أو قذف أو بيع أو بإقرار زيد عن مخبر أخبره ولو. الرسول

 العمى قبل علمه إذا:  يوسف وأبو ليلى أبي وابن الشافعي قال ولذلك ، الظن غالب استعمال يجوز غيرھا وفي ، اليقين الشھادة

 مذھب فھذا. عليه المشھود في والموت كالغيبة عليه المشھود وبين بينه الحائل العمى ويكون ، العمى بعد الشھادة جازت

 كما ، المستفيض بالخبر يثبت الذي بالنسب شھادته وتصح ، له وجه ال بصيرا تحمل فيما األعمى أداء يمنع والذي. ھؤالء

 رأى ألنه ، الصوت طريقه فيما األعمى شھادة قبل من العلماء ومن. وسلم عليه هللا صلى الرسول من حكمه تواتر عما يخبر

 جواز منه يلزم ضعيف وھذا. واأللوان الصور كاشتباه األصوات اشتباه أن ورأى ، اليقين حد إلى يترقى بذلك االستدالل

 .للبصير الصوت على االعتماد

:  لمالك قلت:  قاسم ابن قال. الصوت عرف إذا وغيره الطالق في جائزة الصوت على األعمى شھادة في مالك مذھب:  قلت

:  مالك قال:  قال ؟ الصوت عرف وقد عليه فيشھد امرأته يطلق يسمعه  ، يراه وال الحائط وراء من جاره يسمع فالرجل

 سعيد بن ويحيى رباح أبي بن وعطاء والشعبي الكندي وشريح محمد بن والقاسم طالب أبي بن علي ذلك وقال. جائزة شھادته

 .والليث ومالك النخعي وإبراھيم وربيعة

 برجل فليأت برجلين الطالب يأت لم إن المعنى}  َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجلَْينِ  َيُكوَنا لَمْ  َفإِنْ {:  تعالى قوله -:  والعشرون السابعة

 يقومان وامرأتان فرجل أي. محذوف والخبر عليه عطف" وامرأتان" ، باالبتداء رفع" فرجل. "الجمھور قول ھذا ، وامرأتين

 بل:  قوم وقال. فخنجرا خنجرا إن:  سيبويه وحكى. وامرأتين الرج فاستشھدوا أي ، القرآن غير في النصب ويجوز. مقامھما

 ، ضعيف وھذا:  عطية ابن قال. الرجال عدم مع إال المرأتين استشھاد يجوز فال يوجدا لم أي ، رجالن يكن لم فإن المعنى

 أو الحق صاحب ذلك فلأغ إن أي ، رجلين المستشھد يكن لم إن أي ، الجمھور قول منه الظاھر بل ، يعطيه ال اآلية فلفظ

 ولم ، اآلية ھذه في الرجلين وجود مع جائزة الرجل مع المرأتين شھادة تعالى فجعل. وامرأتين رجال فليستشھد ما لعذر قصده

 األموال في ذلك كان وإنما. رجل معھما يكون أن بشرط ، الجمھور قول في خاصة األموال في فأجيزت ، غيرھا في يذكرھا

 تارة التوثق فيھا فجعل ، وتكررھا بھا البلوى وعموم تحصيلھا جھات لكثرة توثيقھا أسباب هللا كثر األموال ألن ، غيرھا دون

 قوله أن عاقل يتوھم وال. الرجال مع النساء شھادة ذلك جميع في وأدخل ، بالضمان وتارة بالرھن وتارة باإلشھاد وتارة بالكتبة

 شھادة ليست الشھادة تلك فإن ، العمد دم على الصلح وعلى ، البضع مع المھر ندي على يشتمل} بدين تداينتم إذا{ :  تعالى

 ذلك مثل وعلى. للضرورة غيرھن عليه يطلع ال فيما منفردات شھادتھن العلماء وأجاز. النكاح على شھادة ھي بل ، الدين على

 .للضرورة بينھم فيما الجراح في الصبيان شھادة أجيزت

 :  الجراح في الصبيان ھادةش في العلماء اختلف وقد

 ولكبير لكبير صغير على منھم اثنين شھادة من أقل يجوز وال. يفترقوا ولم يختلفوا لم ما مالك فأجازھا -:  والعشرون الثامنة

 عندنا األمر وھو:  مالك وقال. الزبير بن عبدهللا الجراح من بينھم فيما الصبيان بشھادة يقضي كان وممن. صغير على
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:  وقوله} َتْرَضْونَ  ِممَّنْ {:  وقوله} ِرَجالُِكمْ  ِمنْ {:  تعالى لقوله ، شھادتھم وأصحابه حنيفة وأبو الشافعي يجز ولم. عليه المجتمع

 .الصبي في ليست الصفات وھذه] 2:  الطالق[} ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ {

 يحلف أن له فكما ، حكمه حكمھما يكون أن جبو رجل شھادة بدل امرأتين شھادة سبحانه هللا جعل ما - :  والعشرون التاسعة

 حنيفة أبو ھذا في وخالف. العوضية ھذه بمطلق امرأتين شھادة مع يحلف أن يجب ، كذلك الشافعي وعند ، عندنا الشاھد مع

 يجوز الف ، واليمين الشاھد يذكر ولم ، وعددھا الشھادة قسم سبحانه هللا إن:  وقالوا الشاھد مع اليمين يروا فلم وأصحابه

 الثوري القول بھذا قال وممن. نسخ وذلك ، النص على زيادة وھذه ، هللا قسمه ما على زائدا قسما يكون ألنه به القضاء

 من أول أن عطاء وزعم. بالقرآن منسوخ الشاھد مع باليمين الحكم:  بعضھم قال. وطائفة عتيبة بن والحكم وعطاء واألوزاعي

 وظن غلط كله وھذا. معاوية به حكم من وأول ، بدعة والشاھد باليمين القضاء:  الحكم:  قالو ، مروان بن عبدالملك به قضى

} ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  َشِھيَدْينِ  َواْسَتْشِھُدوا{ :  تعالى هللا قول في وليس وعلم أثبت كمن وجھل نفى من وليس ، شيئا الحق من يغني ال

 بما إال تستحق وال الحقوق إلى يتوصل ال أنه وال الشاھد مع اليمين في وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول قضاء به يرد ما ، اآلية

 تعالى، هللا كتاب في وليس إجماعا المال به يستحق ذلك فإن ، الطالب ويمين المطلوب بنكول يبطل ذلك فإن ، غير ال فيھا ذكر

 رجل على ادعى رجال أن لو أرأيت:  له يقال نأ القول ذلك قال من على الحجة فمن:  مالك قال. عليھم الرد في قاطع وھذا

 أن ، الحق صاحب حلف اليمين عن نكل وإن ، عنه الحق ذلك بطل حلف فإن ؟ عليه الحق ذلك ما المطلوب يحلف أليس ماال

 وفي ھذا أخذ شيء فبأي ، البلدان من ببلد وال الناس من أحد عند فيه اختالف ال مما فھذا. صاحبه على حقه وثبت ، لحق حقه

 عمل من بدعوا وصحتھا األحاديث شھرة مع العجب ثم:  علماؤنا قال. الشاھد مع باليمين فليقر أقر فمن ؟ وجده هللا كتاب أي

 بن وعمر وشريح ومعاوية كعب بن وأبي األربعة الخلفاء بذلك عمل قد أنه مع ، رأيه واستقصروا حكمه نقضوا حتى بھا

 وإنه:  مالك قال ولذلك ، وربيعة الزناد وأبو عبدالرحمن بن سلمة وأبو معاوية بن إياسو – عماله إلى به وكتب -  عبدالعزيز

. سديد غير ونظر ، شديد إغفال ھذا!  ببدعتھم ويحكم ، أحكامھم تنقض ھؤالء أترى ، السنة عمل من مضى ما ذلك من ليكفي

 األموال في:  دينار بن عمرو قال. الشاھد مع باليمين قضى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن األئمة روى

 وھو ، الحديث لھذا إسناد أصح ھذا:  عمر أبو قال. عباس ابن عن دينار بن سعد بن قيس عن سليمان بن سيف رواه ، خاصة

 بن سيف:  القطان يحيى قال. ثقات رجاله أن في بالحديث المعرفة أھل بين خالف وال ، إسناده في ألحد مطعن ال حديث

 عباس ابن حديث مسلم خرج وقد. ثقة وقيس ، ثقة سيف ، جيد إسناد ھذا:  النسائي وقال. منه أحفظ رأيت ما ، َثْبت سليمان

 الثقة في لشھرتھما ذكرھما عن يستغنى بعدھما ومن ، ثقتان سعد بن وقيس سليمان بن سيف:  البزار بكر أبو قال. ھذا

 العلم أھل جمھور وعليه ، به القول عنھم جاء بل ، الشاھد مع اليمين أنكر هأن الصحابة من أحد عن يأت ولم. والعدالة

 شيء ھذا:  فقال الشاھد مع اليمين عن الزھري سألت:  معمر فقال ، شھاب وابن الزبير بن عروة عن فيه واختلف. بالمدينة

 والشافعي وأصحابه مالك قال وبه ، يمينو بشاھد حكم القضاء ولي ما أول أنه عنه روي وقد. شاھدين من البد ، الناس أحدثه

 لتواتر ، خالفه عندي يجوز ال الذي وھو ، األثر أھل وجماعة علي بن وداود ثور وأبو عبيد وأبو وإسحاق وأحمد وأتباعه

 كل في الشاھد مع باليمين يقضى:  مالك وقال. قرن بعد قرنا المدينة أھل وعمل وسلم عليه هللا صلى النبي عن به اآلثار

 بالمدينة أصحابه من أحد عن وال الشاھد مع باليمين القضاء في عنه يختلف ولم. غيرھا لمسألة موطئه في يحتج ولم ، البلدان

 لم أنه زعم يحيى بن يحيى فإن ، باألندلس عندنا إال مذھبھم من ذلك غير بلد كل في المالكيون يعرف وال ، وغيرھما ومصر
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 زيادة الشاھد مع اليمين ثم. الھجرة بدار والعمل السنة مخالفته مع ذلك في مالكا يحيى وخالف .إليه يذھب وال به يفتي الليث ير

 َوأُِحلَّ { :  تعالى هللا قول مع خالتھا وعلى عمتھا على المرأة نكاح عن كنھيه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على حكم

} أَِجدُ  ال قُلْ {:  قوله مع السباع من ناب ذي وكل ، األھلية الحمر لحوم أكل عن يهوكنھ]. 24:  النساء[}  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ 

:  يقال أن جاز ولو. كثير ھذا ومثل ، مسحھما أو الرجلين بغسل ورد إنما والقرآن ، الخفين على وكالمسح]. 145:  األنعام[

 َوأََحلَّ {:  وجل عز قوله في القرآن إن:  يقال أن لجاز ، الشاھد مع باليمين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حكم نسخ القرآن إن

 ُ مَ  اْلَبْيعَ  هللاَّ  المزابنة عن لنھيه ناسخ] 29:  النساء[} ِمْنُكمْ  َتَراٍض  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ {:  قوله وفي] 275:  البقرة[} َوَحرَّ

 إن:  قيل فإن. للكتاب مبينة السنة ألن ، ألحد يسوغ ال وھذا ، بيوعال في عنه نھى ما سائر إلى ، يخلق لم ما وبيع الغرر وبيع

 صلى هللا رسول أوجب:  قال فكأنه ، القاعدة ھذه تقعيد عن عبارة ذلك بل:  قلنا. عموم فال عين في قضية الحديث من ورد ما

 هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن حديث في داود أبو رواه ما التأويل لھذا يشھد ومما. الشاھد مع باليمين الحكم وسلم عليه هللا

 ال ألنھما ، المرأتين من أقوى اليمين وجدنا وقد أنا والنظر القياس جھة ومن ، الحقوق في ويمين بشاھد قضى وسلم عليه

 من ألن ، مايتابعھا إلى السنة تحتاج وال ، يجب بھا فالقول السنة صحت وإذا. اللعان في تدخل واليمين اللعان في لھما مدخل

 .التوفيق وبا. بھا محجوج خالفھا

 يتعلق وما األموال في ذلك:  عبدالوھاب محمد أبو القاضي فقال ، الشاھد مع باليمين الحكم وثبت تقرر وإذا -  ثالثين الموفية

 حقوق من أخفض األموال حقوق ألن:  قال. الشاھد مع باليمين قائل كل من ذلك على لإلجماع ، األبدان حقوق دون بھا

 فيه ؟ واليمين بالشاھد فيھا الَقَود يجب ھل ، العمد جراح في مالك قول اختلف وقد. فيھا النساء شھادة قبول بدليل ، األبدان

 وھو:  قال. األبدان حقوق من ألنه ، شيء به يجب ال أنه واألخرى. والدية القود بين التخيير به يجب أنه إحداھما:  روايتان

 المال في يقبل:  المازري وقال. دينار بن عمرو وقاله ، خاصة األموال في ذلك يكون وإنما:  الموطأ في مالك قال. الصحيح

 ، بمال ليس ما الشھادة مضمون كان وإن. خالف غير من المحضين والطالق النكاح في يقبل وال ، خالف غير من المحض

 قبوله ففي ، ذلك غير إلى المال إال ثبوتھا من يطلب ال حتى ، تالمو بعد والنكاح بالوصية كالشھادة ، المال إلى يؤدي ولكنه

 غير الحدود في النساء شھادة:  المھدوي وقال. يقبله لم الحال راعى ومن ، المال في يقبله كما قبله المال راعى فمن ، اختالف

 وإنما ، وغيرھما والشافعي مالك ذھبم وھو ، العلماء أكثر قول في والطالق النكاح في وكذلك ، الفقھاء عامة قول في جائزة

 شھادة ينقلن وال ، يكن لم أو رجل معھن كان ، فيه غيرھن شھادة على يشھدن فال فيه يشھدن ال ما وكل. األموال في يشھدن

 ھذا. ذلك ونحو واالستھالل كالوالدة غيرھن يحضره ال ما كل في منھن باثنتين ويقضى. وامرأة رجل عن نقلن رجل مع إال

 .اختالف بعضه وفي ، مالك مذھب كله

َھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ { :  تعالى قوله - والثالثون الحادية  بكير ابن قال. وامرأتين لرجل الصفة على رفع موضع في} الشُّ

 ھم إنما ةالقضي بھذه المتلبس لكن ، الناس لجميع الخطاب وإنما ، نبيل غير وھذا:  عطية ابن. للحكام مخاطبة ھذه:  وغيره

 .البعض به يتلبس فيما الخطاب يعم هللا كتاب في كثير وھذا ، الحكام

َھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ { :  تعالى هللا قال لما -  والثالثون الثانية  أن ذلك من فيجيء ، يرضي ال من الشھود في أن على دل} الشُّ

 كل:  حنيفة أبو وقال. الجمھور قول وھذا ، اإلسالم على زائد معنى وذلك ، لھم تثبت حتى العدالة على محمولين ليسوا الناس
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 ھم:  ثور وأبو البتي وعثمان شريح وقال. الحال مجھول كان وإن عدل فھو ظاھر فسق من السالمة مع اإلسالم ظاھر مسلم

 .عبيدا كانوا وإن المسلمين عدول

 من وھو ، وافقه ومن الشافعي قال وبه مرضيا عدال كان إذا يالقرو على البدوي شھادة قبول منه ويلزم ، الحكم فعمموا قلت

 البدوي بين تسوي العدول شھادة قبول على الدالة القرآن في والعمومات آخر بلد من ككونه بدويا وكونه. ديننا وأھل رجالنا

َھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ { تعالى هللا قال ، والقروي . للمسلمين خطاب" منكم" فـ} ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  واَوأَْشِھدُ {:  تعالى وقال} الشُّ

 ِممَّنْ { وكذلك ، الموصوف على زائدة الصفة ألن ، ضرورة اإلسالم على زائدا العدالة معنى يكون أن قطعا يقتضي وھذا

 وذھب. اإلسالم بظاھر تفييك أال فيلزمه ، حاله يختبر حتى مرضيا كونه يعلم ال ثم ، حنيفة أبو قال ما خالف ، مثله} َتْرَضْونَ 

 عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي لحديث القروي على البدوي شھادة رد إلى عنه وھب ابن رواية في ومالك حنبل بن أحمد

 في يأتي ما على ، مرضيا عدال كان إذا شھادته جواز والصحيح" . قرية صاحب على بدوي شھادة تجوز ال: "  قال أنه وسلم

 في كان ومتى ، السفر أو الحضر في القروي بين فرق ھريرة أبي حديث في وليس. تعالى هللا شاء إن" اءةبر"و" النساء"

 .قبوله في خالف فال السفر

 ترك وعلى مروءته على محافظا للكبائر مجتنبا يكون بأن يتم وذلك ، الدينية األحوال في االعتدال ھي العدالة:  علماؤنا قال

 .متقارب والمعنى ، المعدل ظن في السيرة واستقامة السريرة صفاء:  وقيل. مغفل غير األمانة ظاھر ، الصغائر

 الرضا فيھا تعالى شرط ، الغير على الغير قول قبول وھي ، منيفة ومرتبة عظيمة والية الشھادة كانت لما - :  والثالثون الثالثة

 تلك له توجب ، غيره على مزية له تكون حتى بھا يتحلى وفضائل بھا ينفرد شمائل له تكون أن. الشاھد حكم فمن. والعدالة

 واالستدالل االجتھاد جواز على دليل أدل وھذا. بشھادته المطلوب ذمة بشغل ويحكم ، قوله بقبول االختصاص رتبة المزية

 هللا شاء إن بيان زيادة" يوسف" سورة في لھذا وسيأتي. واألحكام المعاني من خفي ما على علمائنا عند والعالمات باألمارات

 .لذلك شھادته فيرد ريبة أو غفلة الشاھد في تفرس فربما ، الحكام اجتھاد إلى األمر تفويض على يدل ما وفيه. تعالى

 عليه وتفسد كالمه تسقط مناقصة وھذه. الحدود دون األموال في اإلسالم بظاھر يكتفى:  حنيفة أبو قال والثالثون الرابعة

 .العربي ابن قاله ، كالحدود الدين بظاھر عليه الشھادة في يكتفى فال. الحقوق من حق:  نقول ألننا ، مرامه

 ألبي خالفا ، أولى النكاح في فاشتراطھا بينا كما المداينة في والعدالة الرضا تعالى هللا شرط قد وإذ -:  والثالثون الخامسة

 به يتعلق لما أولى وھو ، النكاح عن األموال في به المأمور اطاالحتي فنفى. فاسقين بشھادة. ينعقد النكاح إن:  قال حيث حنيفة

 .والنسب والحد والحرمة الحل من

 ، اإلسالم بمجرد مرضيا كونه يعلم وليس ، والعدالة الرضا تعالى هللا لشرط ، جدا ضعيف الباب ھذا في حنيفة أبي قول:  قلت

 مثل ، شھادته رد يوجب ما على انطوى فربما. مسلم أنا:  قوله ھربظا يغتر وال. تقدم ما حسب أحواله في بالنظر يعلم وإنما

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َقْولُهُ  ُيْعِجُبكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله َ  َوُيْشِھدُ  الدُّ ُ { :  قوله إلى] 204:  البقرة[} َقْلِبهِ  فِي َما َعلَى هللاَّ  ال َوهللاَّ

 .اآلية] 4:  المنافقين[} أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْيَتُھمْ  َوإَِذا{:  وقال] 205:  البقرة[} اْلَفَسادَ  ُيِحبُّ 
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 ھو إنما الشھادة عن والضالل. تنسى تضل معنى:  عبيد أبو قال}  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ { :  تعالى قوله -:  والثالثون السادسة

 حمزة وقرأ. فيھا ضل:  يقال فليس جملة الشھادة نسي ومن. ضاال ذلك ببن حيران المرء ويبقى ، جزء وذكر منھا جزء نسيان

 للمرأتين الصفة على رفع وجوابه الشرط وموضع ، جوابه} َفُتَذكِّرَ { :  قوله في والفاء ، الجزاء معنى على الھمزة بكسر" إن"

ُ  َفَيْنَتقِمُ  َعادَ  َوَمنْ {:  قوله ارتفع كما ، االستئناف على" تذكر" وارتفع ، والرجل  ومن. سيبويه قول ھذا] 95:  المائدة[} ِمْنهُ  هللاَّ

 قال. بأن المنصوب الفعل على عطفا الجماعة قراءة على" فتذكر" وانتصب. محذوف فيھا والعامل له مفعول فھي" أن" فتح

 من لغة على به جاء" تضل: " قال فمن. الضاد وفتح التاء بكسر تضل ويجوز ، والضاد التاء بفتح" تضل" ويجوز:  النحاس

 أن" عمر بن وعيسى الجحدري وقرأ. فعلت الماضي أن على لتدل التاء فتكسر ِتضل تقول ھذا وعلى. َتَضل َضلِْلت:  قال

 التاء ضم الجحدري عن النقاش وحكى. الداني عمرو أبو عنھما حكى وھكذا ، تنسى بمعنى الضاد وفتح التاء بضم" تضل

 .تجدھما فلم وذھبا لك تلفا إذا والبعير الفرس أضللت:  تقول. الشھادة تضل أن بمعنى الضاد وكسر

 ذكرا تردھا أن المعنى فيكون وعليه ، عمرو وأبو كثير ابن والكاف الذال خفف} َفُتَذكِّرَ {:  تعالى قوله -:  والثالثون السابعة

 بن عمرو وأبو عيينة بن سفيان قاله ، ذكر كشھادة مجموعھما صار شھدتا فإذا ، شھادة نصف المرأة شھادة ألن ، الشھادة في

 ، بالتشديد" فتذكر" الجماعة قراءة معنى وھو ، الذكر إال النسيان معناه الذي الضالل مقابلة في يحصل ال إذ ، بعد وفيه. العالء

 .ونسيت غفلت إذا تنبھھا أي

 ، بمعنى وذكرته وأذكرته الشيء تذكرت:  يقال ، األخرى فتذكرھا إحداھما تنس إن أي ، عمرو أبي قراءة ترجع وإليھا:  قلت

 .الصحاح في قاله

َھَداءُ  َيأْبَ  َوال{ :  تعالى قوله - :  والثالثون الثامنة  إذا تأبى أال وھما ، أمرين اآلية ھذه جمعت:  الحسن قال} ُدُعوا َما إَِذا الشُّ

 وإثباتھا لتحملھا أي:  عباس وابن والربيع قتادة وقال. عباس ابن وقاله ، أدائھا إلى دعيت إذا وال ، الشھادة تحصيل إلى دعيت

 عليه هللا صلى النبي إلى النقاش وأسند. عندك حصلت وقد شھادة أداء إلى دعيت إذا اآلية معنى:  مجاھد وقال. الكتاب في

 وعطاء مجلز وأب وقاله ، فال شئت وإن فاذھب شئت فإن أوال لتشھد دعيت إذا فأما:  مجاھد قال ، بھذا اآلية فسر أنه وسلم

 المتداينين على وإنما ، المتعاقدين عند الحضور الشھود على يجب فال وعليه. وغيرھم زيد وابن والسدي جبير وابن وإبراھيم

 َوال{:  تعالى بقوله تراد أن يجوز التي الحالة فھذه الكتاب في شھادتھم إثبات وسأالھم حضراھم فإذا ، الشھود عند يحضرا أن

 عند بحضورھما ھو الدعاء فھذا الحاكم عند إلقامتھا دعوا ثم شھادتھم ثبتت فإذا الشھادة إلثبات} ُدُعوا َما إَِذا َداءُ الشُّھَ  َيأْبَ 

 إلى مندوبون فالمسلمون ، الندب جھة على أمرين جمعت الحسن قال كما واآلية:  عطية ابن وقال. يأتي ما على ، الحاكم

 وإن ، عذر ألدنى يتخلف أن وله ، مندوب فالمدعو الحق تعطيل من واألمن الشھود ثرةلك الفسحة كانت فإذا ، إخوانھم معونة

 من وقرب الندب قوي خوف أدنى الحق تعطل وخيف الضرورة كانت وإذا. له ثواب وال عليه إثم فال عذر لغير تخلف

 وكان محصلة كانت إن سيما ال ، بھا القيام عليه فواجب الشھادة عن الشاھد بتأخر ويتلف يذھب الحق أن علم وإذا ، الوجوب

 .األداء تقتضي وأمانة العنق في قالدة ألنھا ، آكد الظرف ھذا فإن ، أدائھا إلى الدعاء
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 يكون فال ، كفايتھم المال بيت من لھم ويجعل شھودا للناس يقيم أن لإلمام جائزا أن على دليل اآلية ھذه من يستلوح وقد:  قلت

 إذا الشھداء يأب وال المعنى فيكون. وبطلت الحقوق ضاعت ذلك يكن لم وإن ، لھا حفظا ناسال حقوق تحمل إال شغل لھم

 من حقوقھم استوفوا قوم من خالصة شھادة ھي إنما:  قلنا ، باألجرة شھادة ھذه:  قيل فإن. أعلم وهللا. يجيبوا أن حقوقھم أخذوا

:  تعالى قال وقد. أعلم وهللا. جملتھا من وھذا للمسلمين تعن يالت المصالح وجميع والوالة القضاة كأرزاق وذلك ، المال بيت

 .لھم ففرض] 60:  التوبة[} َعلَْيَھا َواْلَعاِملِينَ {

َھَداءُ  َيأْبَ  َوال{:  تعالى قال لما - :  والثالثون التاسعة  وھذا ، الحاكم إلى يمشي الذي ھو الشاھد أن على دل} ُدُعوا َما إَِذا الشُّ

 ".الحكم يؤتى بيته في: " أمثالھم ومن ، أمة كل وفھمته زمان كل في به وعمل شرعال عليه بني أمر

 أن يمكنه ال ألنه} رجالكم من{ :  قوله عموم يخص وھو ، الشھداء جملة عن خارج فالعبد ھذا ثبت وإذا - :  أربعين الموفية

 انحط كما الشھادة منصب عن فانحط ، غيره ذنبإ يتصرف وإنما ، بنفسه له استقالل ال ألنه ، يأتي أن له يصح وال ، يجيب

 .تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على ، والحج والجھاد الجمعة فرض عن انحط وكما!  نعم. الوالية منزل عن

 لذيا مستحقھا يعلمھا لم لرجل شھادة عنده كانت من فأما. الشھادة إلى الدعاء حال في ھذا:  علماؤنا قال -:  واألربعين الحادية

َھَداءُ  َيأْبَ  َوال{ :  تعالى لقوله ندب أداؤھا:  قوم فقال ، بھا ينتفع  يدع لم فإذا ، الدعاء عند األداء هللا ففرض} ُدُعوا َما إَِذا الشُّ

 وان فرض أداءھا أن والصحيح. األئمة رواه" يسألھا أن قبل بشھادته يأتي الذي الشھداء خير: " السالم عليه لقوله ، ندبا كان

 بالزوجة االستمتاع على تصرفه على أقام من على عتق أو بطالق أو ، فوته أو ضياعه الحق على خاف إذا يسألھا مل

 منه تسأل أن على أداؤھا يقف وال ، الشھادة تلك أداء ذلك من شيئا تحمل من على فيجب ، ذلك غير إلى العبد واستخدام

َِّ  َھاَدةَ الشَّ  َوأَقِيُموا{ :  تعالى قال وقد ، الحق فيضيع :  الزخرف[} َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َشِھدَ  َمنْ  إاِلَّ {:  وقال] 2:  الطالق[} ِ

 الشھادة بأداء نصره عليه تعين فقد".  مظلوما أو ظالما أخاك انصر: "  وسلم عليه هللا صلى النبي عن الصحيح وفي]. 86

 .اإلنكار أماته الذي لحقه إحياء عنده له التي

 الشاھد في جرحة أنھا يؤدھا فلم ذكرناھا التي األوجه أحد على شھادة عليه وجبت من أن في إشكال ال -:  واالربعون ثالثةال

 تلك أن إلى بعضھم وذھب. وغيره القاسم ابن قول وھذا اآلدميين وحقوق تعالى هللا حقوق بين ھذا في فرق وال ، والشھادة

. ذلك بعد أداؤھا له يصلح فال ، خاصة نفسھا الشھادة تلك في جرحة ذلك كان يناآلدمي حقوق من بحق كانت إن الشھادة

 يسلب والفسق ، عذر غير من عليه وجب بما القيام من بامتناعه فسقه ھو إنما جرحته يوجب الذي ألن ، األول والصحيح

 .واضح وھذا ، مطلقا الشھادة أھلية

 عليه قوله وبين"  يسألھا أن قبل بشھادته يأتي الذي الشھداء خير: "  السالم عليه قوله بين تعارض ال - :  االربعون و الثالثة

 فال:  عمران قال ثم - يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم قرني خيركم إن: "  حصين بن عمران حديث في السالم

 ويخونون يستشھدون وال يشھدون قوم بعدھم يكون ثم -  ثالثا أو مرتين قرنه بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقال أدري

:  أحدھا:  أوجه ثالثة على محمول الحديث وھذا. الصحيحان أخرجھما" السمن فيھم ويظھر يوفون وال وينذرون يؤتمنون وال

 بن عمر نأ شيبة أبي بن بكر أبو وذكر. حمله وال يتحمله لم بما أي ، يستشھد لم بما يشھد فإنه ، الزور شاھد به يراد أن
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 أيھا يا: " قال ثم. فيكم كمقامي فينا قام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  فقال الجابية بباب خطب عنه هللا رضي الخطاب

 الذي به يراد أن:  الثاني الوجه".  الزور وشھادة الكذب يفشو ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم أصحابي في هللا اتقوا الناس

 على غالب ھوى على يدل ذلك فإن ، مردودة شھادة فھذه ، يسألھا أن قبل بالشھادة فيبادر ، به يشھد ما تنفيذ على الشره يحمله

 .والشھادات العھد عن غلمان ونحن ينھوننا كانوا:  الحديث ھذا بعض طرق راوي النخعي إبراھيم قاله ما الثالث. الشاھد

 سأما أسأم سئمت يقال:  األخفش قال. تملوا معناه" تسأموا"} أََجلِهِ  إِلَى َكِبيراً  أَوْ  َصِغيراً  ُبوهُ َتْكتُ  أَنْ  َتْسأَُموا َوال{ :  تعالى قوله

 :  الشاعر قال كما ، وسأَما وسأْمة وسآما وسآمة

 ... يعش ومن الحياة تكاليف سئمت

 يسأم أبالك ال حوال ثمانين

 النھي وھذا. به اھتماما الصغير وقدم" تكتبوه" في الضمير من حاالن} َكِبيراً  أَوْ  َصِغيراً {. بالفعل نصب موضع في} َتْكُتُبوهُ  أَنْ {

 فأكد ، كتبه إلى أحتاج ال قليل ھذا:  أحدھم ويقول ، الكتب يملوا أن عليھم فخيف عندھم المداينة لتردد جاء إنما السآمة عن

 إقرارا إليه النفس تشوف وعدم لنزارته ونحوه قيراط من كان ما إال:  علماؤنا قال. والكثير القليل في التحضيض تعالى

 .وإنكارا

 َوأَْقَومُ {. عليه ويشھد والكثير القليل يكتب أن يعني ، أعدل معناه" } هللاَِّ  ِعْندَ  أَْقَسطُ  َذلُِكمْ {:  تعالى قوله - :  واالربعون الخامسة

َھاَدةِ   .كواتش} َتْرَتاُبوا{ و. أقرب معناه" وأدنى. "وأحفظ أصح أي} لِلشَّ

َھاَدةِ  َوأَْقَومُ {:  تعالى قوله - :  واالربعون السادسة  دخل لما يؤديھا ال الشھادة يذكر ولم الكتاب رأى إذا الشاھد أن على دليل} لِلشَّ

 يحفظ من أكثر:  المنذر ابن قال. فيه كتبت ما اآلن أذكر وال خطي ھذا:  يقول لكنه يعلم ما إال يؤدي وال ، فيھا الريبة من عليه

 َشِھْدَنا َوَما{:  تعالى بقوله ذلك جواز على مالك واحتج. الشھادة يذكر لم إذا خطه على الشاھد يشھد أن يمنع العلم أھل من عنه

 لم وإن خطه على يشھد أن وسعه العدالة إلى الكتابة تعالى هللا نسب لما:  العلماء بعض وقال]. 81:  يوسف[} َعلِْمَنا ِبَما إاِلّ 

 إن يشھد أن بأس ال:  قال فينساھا شھادة على يشھد الرجل في أبيه عن طاوس ابن عن معمر عن المبارك ناب ذكر. يتذكر

 هللا صلى هللا رسول عن األخبار به جاءت وفيما. جدا ھذا استحسنت:  المبارك ابن قال. يده خط أو الصك في عالمته وجد

. أعلم وهللا. المذھب ھذا صحة على يدل ما قبله من الرسل وعن ، دوالشواھ بالدالئل واحدة غير أشياء في حكم أنه وسلم عليه

 .تعالى هللا شاء إن" األحقاف" في بيان مزيد لھذا وسيأتي

 ثناءاست نصب موضع في" أن"} َبْيَنُكمْ  ُتِديُروَنَھا َحاِضَرةَ  تَِجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  َتْرَتاُبوا أاَلَّ {:  تعالى قوله -:  واالربعون السابعة

 وقرأ. الخبر" تديرونھا: " غيره وقال. وحدث وقع بمعنى فكان ، تجارة تقع أن إال أي:  سعيد أبو األخفش قال. األول من ليس

 أو ، تجارة التجارة تكون أن إال والتقدير ، لتجارة نعت" حاضرة. "فيھا مضمر واسمھا كان خبر على "تجارة" وحده عاصم

 مشقة تعالى هللا علم ولما. عليه واالستشھاد نظائره تقدم وقد ، الفارسي علي وأبو مكي قدره ھكذا ، تجارة المبايعة تكون أن إال
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 ال ونحوه كالمطعوم قليل في ھو إنما األغلب في وذلك ، بنقد مبايعة كل في فيه الجناح ورفع ذلك ترك على نص عليھم الكتاب

 .بيد يدا كان يماف ھذا:  والضحاك السدي وقال. ونحوھا كاألمالك كثير في

 وكثير واألرض الرباع كانت ولما. بالمقبوض والبينونة التقابض يقتضي} َبْيَنُكمْ  ُتِديُروَنَھا{ :  تعالى قوله - :  واالربعون الثامنة

 أن عسى لما توثقا الكتاب فكان ، الدين مبايعة ذلك في ولحقت فيھا الكتب حسن ، عليه يغاب وال البينونة يقبل ال الحيوان من

 ، صاحبه من ابتاعه بما منھما واحد كل وبان وتقابضا المعاملة في تفاصال إذا فأما. القلوب وتغير األحوال اختالف من يطرأ

 وما عليه يغاب وما والنقد النسيئة حالتي في المصالح ھذه على الشرع ونبه. غامضة بأسباب إال التنازع خوف العادة في فيقل

 ھذه وقرأ ، بأمانة وبيع ، برھان وبيع ، وشھود بكتاب بيع:  ثالثة البيوع:  الشافعي قال. والرھن دةوالشھا بالكتاب ، يغاب ال

 .كتب بنسيئة باع وإذا ، أشھد بنقد باع إذا عمر ابن وكان. اآلية

 ھل الناس ختلفوا. وكبيره ذلك صغير على وأشھدوا معناه:  الطبري قال}  َوأَْشِھُدوا{:  تعالى قوله -:  واالربعون التاسعة

 وداود ومجاھد زيد بن وجابر المسيب بن وسعيد والضحاك عمر وابن األشعري موسى أبو فقال ، الندب أو الوجوب على ذلك

 نصف أو بدرھم اشتريت وإذا بعت إذا أشھد:  قال عطاء ذلك في أشدھم ومن ، الوجوب على ھو. بكر أبو وابنه علي بن

 اشتريت وإذا بعت إذا أشھد:  قال إبراھيم وعن. } َتَباَيْعُتمْ  إَِذا َوأَْشِھُدوا{:  يقول وجل عز هللا فإن ، ذلك من أقل أو ثلث أو درھم

 وإال ، يشھد أن إال اشترى وإذا باع إذا لمسلم يحل ال:  وقال ، الطبري ويرجحه ھذا إلى يذھب كان وممن. َبَقلٍ  َدْسَتَجةَ  ولو

 أن إلى والحسن الشعبي وذھب. كاتبا وجد إن ويشھد يكتب أن فعليه أجل إلى كان إن وكذا ، وجل عز هللا كتاب مخالفا كان

 قول ھذا أن العربي ابن وزعم. الرأي وأصحاب والشافعي مالك قول ھذا أن ويحكى. الحتم على ال واإلرشاد الندب على ذلك

. وكتب وسلم عليه هللا صلى النبي باع وقد قال. الضحاك إال بالوجوب قال ممن أحد عن يحك ولم. الصحيح وھو:  قال ، الكافة

 عليه هللا صلى هللا رسول محمد من ھوذة بن خالد بن العداء اشترى ما ھذا. الرحيم الرحمن هللا بسم: " كتابه ونسخة:  قال

 درعه ورھن واشترى ، يشھد ولم باع وقد". المسلم المسلم بيع خبثة وال غائلة وال داء ال - أمة أو - عبدا منه اشترى ، وسلم

 .المنازعة لخوف الرھن مع لوجب واجبا أمرا اإلشھاد كان ولو. يشھد ولم يھودي عند

 ، وحنين الفتح بعد إسالمه وكان. داود وأبو الدارقطني أخرجه ھذا العداء وحديث. الضحاك غير عن الوجوب ذكرنا قد:  قلت

 أبو ذكره. إسالمه فحسن أسلم ثم ، ينصرنا ولم هللا يظھرنا فلم حنين يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قاتلنا:  القائل وھو

 والسرقة اإلباق:  فقال الغائلة عن عروبة أبي بن سعيد سألت:  األصمعي قال:  آخره في وقال ، ھذا حديثه وذكر ، عمر

 في أما ، قلق ذلك في وجوبوال:  عطية بن محمد أبو اإلمام وقال. المسلمين عھد أھل بيع:  فقال الخبثة عن وسألته ، والزنا

 وقد ، البالد بعض في عادة يكون وقد ، اإلشھاد بترك االستئالف التاجر يقصد فربما كثر ما وأما ، شاق فصعب الدقائق

 من فيه لما ، ندبا باإلشھاد األمر ويبقى االئتمان في كله ذلك فيدخل ، عليه يشھد فال الموقر الكبير والرجل العالم من يستحيي

 إَِذا َوأَْشِھُدوا{:  قالوا أنھم قوم عن ومكي والنحاس المھدوي وحكى. ذكرنا كما منه يمنع عذر يقع لم ما األغلب في لحةالمص

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ {:  بقوله منسوخ} َتَباَيْعُتمْ  َھا َيا{  تال وأنه ، الخدري سعيد أبي عن النحاس وأسنده] 283:  البقرة[} َبْعضا  أَيُّ

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ { :  قوله إلى}  َفاْكُتُبوهُ  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى ِبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  إَِذا آَمُنوا ِذينَ الَّ  :  البقرة[} أََماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي َفْلُيَؤدِّ  َبْعضا

 ال وھذا:  الطبري قال. زيد بن لرحمنوعبدا والحكم الحسن قول وھذا:  النحاس قال. قبلھا ما اآلية ھذه نسخت:  قال]. 283
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ً  َتِجُدوا َولَمْ  َسَفرٍ  َعلَى ُكْنُتمْ  َوإِنْ { : " وجل عز هللا قال كاتبا يجد لم من حكم ھذا وإنما ، األول غير حكم ھذا ألن ، له معنى  َكاِتبا

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ  َمْقُبوَضةٌ  َفِرَھانٌ   أن جاز ولو:  قال]. 283:  البقرة[} أََماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي ُيَؤدِّ َفلْ  - برھن يطالبه فلم أي -  َبْعضا

:  النساء[} اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ {:  وجل عز قوله يكون أن لجاز لألول ناسخا ھذا يكون

َھاأَ  َيا{ :  وجل عز لقوله ناسخا اآلية] 43 الةِ  إِلَى قُْمُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  يُّ : وجل عز قوله يكون أن ولجاز اآلية] 5:  المائدة[} الصَّ

 وقال] 92:  النساء[} ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { :  وجل عز لقوله ناسخا] 92:  النساء[} ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ {

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ { :  تعالى قوله إن:  لعلماءا بعض  ، باإلشھاد األمر على المشتملة اآلية صدر عن نزوله تأخر يتبين لم} َبْعضا

 قيل لما قال أنه عباس ابن عن روي وقد:  قال. واحدة حالة في جميعا معا والمنسوخ الناسخ يرد أن يجوز وال. معا وردا بل

 هللا أن وذلك ، للطمأنينة جعل إنما واإلشھاد:  قال نسخ فيھا ليس محكمة الدين آية إن وهللا ال:  قال وخةمنس الدين آية إن: له

 الرھن أن األمصار علماء بين خالف وال. اإلشھاد ومنھا ، الرھن ومنھا ، الكتاب منھا ، طرقا الدين لتوثيق جعل تعالى

 وبرا وصفرا حضرا يتبايعون الناس زال وما. اإلشھاد في مثله ذلك من فيعلم. الوجوب بطريق ال الندب بطريق مشروع

 .تاركه على النكير تركوا ما اإلشھاد وجب ولو ، نكير غير من بذلك الناس علم مع إشھاد غير من وجبال وسھال وبحرا

 طارق عن قطنيالدار خرجه ما وھو ، اإلشھاد ترك في السنة صريح من جاء ما منه وأحسن ، حسن استدالل كله ھذا:  قلت

 نحن فبينا. لنا ظعينة ومعنا المدينة من قريبا نزلنا حتى:  الربذة وجنوب الربذة من ركب في أقبلنا: " قال المحاربي عبدهللا بن

:  قال. الربذة وجنوب الربذة من:  فقلنا ؟ القوم أقبل أين من:  فقال ، عليه فرددنا فسلم أبيضان ثوبان عليه رجل أتانا إذ قعود

 شيئا استوضعنا فما:  قال. تمر من صاعا وكذا بكذا:  قلنا ؟ بكم قال. نعم فقلنا ؟ ھذا جملكم تبيعوني:  فقال ، أحمر جمل ناومع

! تعرفونه ال من جملكم أعطيتم:  وقلنا بيننا فتالومنا ، عنا فتوارى المدينة دخل حتى الجمل برأس أخذ ثم ، أخذته قد:  وقال

 فلما. وجھه من البدر ليلة بالقمر أشبه رجل وجه رأيت ما. ليخفركم كان ما رجل وجه رأيت فقد واتالوم ال:  الظعينة فقالت

 ھذا من تأكلوا أن أمركم وإنه ، إليكم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رسول أنا ، عليكم السالم:  فقال رجل أتانا العشاء كان

 بن عمارة عن الزھري الحديث وذكر". استوفينا حتى واكتلنا ، شبعنا ىحت فأكلنا:  قال. تستوفوا حتى وتكتالوا ، تشبعوا حتى

 ، أعرابي من فرسا ابتاع وسلم عليه هللا صلى النبي أن وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من وھو حدثه عمه أن خزيمة

 النبي فأقبل. بعته قد أنك أشھد أنا:  ثابت بن خزيمة قال - بعتك أني يشھد شاھدا ھلم:  يقول األعرابي فطفق:  وفيه. الحديث

 عليه هللا صلى هللا رسول فجعل:  قال. هللا رسول يا بتصديقك:  فقال ؟" تشھد بم: " فقال خزيمة على وسلم عليه هللا صلى

 .وغيره النسائي أخرجه. رجلين بشھادة خزيمة شھادة وسلم

 :  أقوال ثالثة فيه} ِھيدٌ شَ  َوال َكاتِبٌ  ُيَضارَّ  َوال{ :  تعالى قوله -:  خمسين الموفية

 زيد وابن وطاوس وقتادة الحسن قاله. منھا ينقص وال شھادته في الشاھد يزيد وال ، عليه يمل لم ما الكاتب يكتب ال:  األول

 .وغيرھم

 على" يضار وال. "يشھد أن الشاھد وال يكتب أن الكاتب يمتنع ال المعنى أن وعطاء ومجاھد عباس ابن عن وروي:  الثاني

 أبا ورأيت:  النحاس قال. الفتحة لخفة الجزم في الراء وفتحت ، اإلدغام وقع ثم ، الراء بكسر يضارر أصله القولين ھذين
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 بغير شھد من ، تكون أن فاألولى] 282:  البقرة[} ِبُكمْ  فُُسوقٌ  َفإِنَّهُ  َتْفَعلُوا َوإِنْ {. بعده ألن:  قال ، القول ھذا إلى يميل إسحاق

 الخطاب بن عمر وقرأ. مشغول وھو يشھد أن شاھدا سأل ممن بھذا أولى فھو ، فاسق:  له يقال أن الكتابة في حرف أو الحق

 .األولى الراء بكسر يضارر إسحاق أبي وابن عباس وابن

 يدعى بأن} َشِھيدٌ  َوال َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َوال{:  اآلية معنى:  عباس ابن عن وروي والسدي وطاوس والضحاك مجاھد وقال:  الثالث

 ، هللا أمر خالفتما:  وقال ، وآذاھما أخرجھما بعذرھما اعتذرا فإذا ، مشغوالن وھما الكتب إلى والكاتب الشھادة إلى الشاھد

 الراء بفتح" يضارر" مسعود ابن قرأ وكذا ، الراء بفتح يضارر ھذا على" يضار" وأصل. بھما فيضر القول من ھذا ونحو

 من ھو إذ ، المضارة ولفظ. ومعاشھما دينھما أمر عن لھما شغل فيه لكان أطلقه لو ألنه ، ھذا عن نهسبحا هللا فنھى ، األولى

 الذي المفعول على رفع الثالث القول وعلى ، بفعلھما رفع األولين القولين على والشھيد والكاتب. المعاني ھذه يقتضي ، اثنين

 .فاعله يسم لم

 فالكاتب. الثوري سفيان عن ، معصية أي} ِبُكمْ  فُُسوقٌ  َفإِنَّهُ {. المضارة يعني} َتْفَعلُوا َوإِنْ {:  تعالى قوله - :  والخمسون الحادية

 إذا إذايتھما وكذلك. الحق إبطال وفيه ، واألبدان األموال في المؤذي الكذب من وذلك ، النقصان أو بالزيادة يعصيان والشاھد

 .بكم حال فسوق تقديره" بكم" وقوله. هللا ألمر لمخالفةا حيث من الصواب عن وخروج معصية مشغولين كانا

قُوا{:  تعالى قوله َ  َواتَّ ُ  َوُيَعلُِّمُكمُ  هللاَّ ُ  هللاَّ  يفھم نورا قلبه في يجعل أي ، علمه اتقاه من بأن تعالى هللا من وعد} َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ

َھا َيا{:  تعالى قوله ومنه ، والباطل الحق بين به يفصل فيصال أي ، قانافر ابتداء قلبه في هللا يجعل وقد ، إليه يلقى ما به  أَيُّ

قُوا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َ  َتتَّ ً  لَُكمْ  َيْجَعلْ  هللاَّ  .أعلم وهللا]. 29:  األنفال[} فُْرَقانا

ً  َتِجُدوا َولَمْ  َسَفرٍ  َعلَى ُكْنُتمْ  َوإِنْ { 283:  اآلية ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ  َضةٌ َمْقُبو َفِرَھانٌ  َكاتِبا  َوْلَيتَّقِ  أََماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي َفْلُيَؤدِّ  َبْعضا
 َ َھاَدةَ  َتْكُتُموا َوال َربَّهُ  هللاَّ ُ  َقْلُبهُ  آثِمٌ  َفإِنَّهُ  َيْكُتْمَھا َوَمنْ  الشَّ  }َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

 -:  مسألة وعشرون أربع فيه

 المانعة األعذار حال بذكر ذلك عقب ، واألديان األموال حفظ لمصلحة والكتب اإلشھاد إلى الندب تعالى هللا ذكر مال - :  األولى

 لكثرة الوقت ذلك في سيما ال ، األعذار غالب ھو الذي السفر على العذر أحوال من ونص ، الرھن لھا وجعل ، الكتب من

 وأيضا ، وبالليل الناس أشغال كأوقات الحضر في الكاتب فيه يتعذر توق فرب. عذر كل بالمعنى ذلك في ويدخل ، الغزو

 منه طلب يھودي عند درعه وسلم عليه هللا صلى النبي رھن وقد. الرھن طلب يوجب عذر الغريم ذمة خراب على فالخوف

 في أمين األرض في ألمين إني كذب: "  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. بمالي يذھب أن محمد يريد إنما:  فقال الشعير سلف

 .آنفا بيانه يأتي ما على ، وسلم عليه هللا صلى مرھونة ودرعه فمات" بدرعي إليه اذھبوا ألديت ائتمنني ولو السماء

 ، وسلم عليه هللا صلى الرسول بسنة ثابت الحضر وفي ، التنزيل بنص السفر في الرھن:  العلماء من جمھور قال - :  الثانية

 في منعه أحد عن يرو ولم ، الحضر في األعذار تترتب قد إذا ، بالمعنى اآلية من الحضر في جوازه بينا وقد. صحيح وھذا

 فالمراد الشرط مخرج خرج كان وإن الكالم ھذا ألن ، فيھا حجة وال. باآلية متمسكين ، وداود والضحاك مجاھد سوى الحضر
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 النبي أن عائشة عن وغيرھما الصحيحين وفي. غيره في يحظر امم السفر في اآلية في الرھن كون وليس. األحوال غالب به

:  قال عباس ابن حديث من النسائي وأخرجه. حديد من له درعا ورھنه أجل إلى طعاما يھودي من اشترى وسلم عليه هللا صلى

 .ألھله شعير من صاعا بثالثين يھودي عند مرھونة ودرعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توفي

ً  َتِجُدوا َولَمْ {:  تعالى قوله:  الثالثة  والضحاك ومجاھد وأبي عباس ابن وقرأ. يكتب رجل بمعنى" كاتبا" الجمھور قرأ} َكاِتبا

 في يعني مدادا تجدوا لم فإن معناه:  فقال مجاھد فسره:  األنباري بكر أبو قال". كتابا تجدوا ولم" العالية وأبو وعكرمة

 قراءة عن شيء يخرج وقلما. خالفھا على والعامة شاذة القراءة ھذه:  النحاس قال". اباكتّ " عباس ابن عن وروي. األسفار

 يقتضي وكتاب} ِباْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ {:  ھذا قبل وجل عز هللا قال ، كاتب على الكالم ونسق ، مطعن وفيه إال العامة

 أبي عن المھدوي وحكى. كتابا تجدوا ولم:  للجماعة فقيل ، كاتب زلةنا لكل حيث من يحسن كتابا:  عطية ابن قال. جماعة

 ھو:  ومكي النحاس فقال" كّتابا" عباس وابن أبي قراءة وأما. مختلفة النوازل حيث من كتاب جمع وھذا" ُكُتبا" قرأ أنه العالية

 ونفي ، اتفق آلة أي بعدم يكون الكاتب ودوج ونفي. والصحيفة والقلم الدواة عدمت وإن المعنى:  مكي. وقيام كقائم كاتب جمع

 .المصحف خط جھة من إال حسنتان فالقراءتان ، الكتاب نفي يقتضي أيضا الكاتب

 تخفيف عنھما وروي ، والھاء الراء بضم" فرھن" كثير وابن عمرو أبو وقرأ} َمْقُبوَضةٌ  َفِرَھانٌ {:  تعالى قوله -:  الرابعة

 وقال. الفراء عن الزجاج وحكاه ، جمع جمع فھو ، رھان جمع والھاء الراء بضم" رھنا" أن قوم تأول:  الطبري وقال. الھاء

 النجود أبي بن عاصم وقرأ:  النحاس قال. ذلك من يكفي مقبوضة فرھان والمعنى. محذوف والخبر ابتداء" فرھان: " المھدوي

 سبيله وُرُھن ، وكباش وكبش ، وبغال بغل:  يقال اكم ،" رھان" ھذا في والباب. مكة أھل عن ويروى ، الھاء بإسكان" فرھن"

 ونشر ، وفرش وفرش ، وحلق وحلق ، وسقف سقف مثل ، رھن جمع ھو:  وقيل. وكتب كتاب مثل ، رھان جمع يكون أن

 ، دقيق أي حشر سھم مثل ، رھن جمع ھو:  وقيل. لثقلھا حذفت الضمة تكون أن سبيله الھاء بإسكان" ورھن. "وشبھه ، ونشر

 لم العدد أقل على" رھن" وتكسير:  الفارسي علي أبو وقال. نعت وھذا بنعت ليس األول ألن ، أولى واألول. حشر ھاموس

 بناء عن الكثير ببناء استغنى كما ، الكثير عن بالقليل استغنوا وكأنھم ، وأكلب ككلب أْفُعال قياسه كان جاء فلو ، جاء أعلمه

 فُُعل وھما بناءين على يجمع فرھن ، وأرسان رسن في الكثير عن القليل ببناء استغنى دوق ، شسوع ثالثة:  قولھم في القليل

 ثم ، رھان على رھن يجمع كأنه ، للرھان جمعا" رھن" يكون وقد:  قال ، شاذ قليل وھو قبيح فُُعل على َفْعل:  األخفش. وفَِعال

 .وفرش فراش مثل ، ُرُھن على رھان يجمع

 ، الغريم من أخذه تعذر عند منافعھا ثمن من أو ثمنھا من الحق ليستوفى بالحق وثيقة العين احتباس:  ھنالرَّ  معنى -:  الخامسة

 دام بمعنى رھن ومن ، أدامه أي ورھنه:  سيده ابن وقال. واالستمرار الدوام بمعنى العرب كالم في وھو ، العلماء حده وھكذا

 :  الشاعر قول

 ساكب راووقھا وقھوة...  راھن لھم واللحم الخبز

 ، الثابت:  والراھن. راھن طعام وھو ، لھم أدمته والشراب الطعام له وأرھنت. دام أي رھنا الشيء ورھن:  الجوھري قال

 :قال ، والناس اإلبل من المھزول:  والراھن
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 السمن في الرجال مجد وما ھزال...  رھن قد خال جسمي تري إما

 أرھنت:  علي أبو وقال. بعضھم حكاه ، إرھانا أرھنت:  الرھن من الوثيقة ھو لذيا الرھن معنى في ويقال:  عطية ابن قال

. خاصة الغالء في وھو ، بھا غاليت:  إرھانا السلعة في أرھنت:  زيد أبو وقال. فرھنت والبيع القرض في وأما ، المغاالة في

 :  قال

 الدنانير فيھا أرھنت عيدية

 ابن وقاله ، وأرھنت رھنت:  الرھن في يقال:  الزجاج وقال. بالنجابة موصوفة ھرةم وإبل مھرة من بطن والعيد. ناقة يصف

 :  السلولي ھمام بن عبدهللا قال. واألخفش األعرابي

 مالكا وأرھنتھم نجوت...  أظافيرھم خشيت فلما

 عطف أنه على ، أرھنھمو رواه فإنه األصمعي إال ، وأرھنته رھنته يجوز أنه على ، أرھنتھم على كلھم الرواة:  ثعلب قال

 أصك فجعل ، الحال واو الواو ألن ، حسن مذھب وھو ، وجھه وأصك قمت:  بقولھم وشبھه ، ماض فعل على مستقبل بفعل

. رھنته:  يقال وإنما ، الشيء أرھنت:  يقال ال ألنه ، عندھم مقيما تركته أي ، وجھه صاكا قمت معنى على األول للفعل حاال

 يأخذ الذي:  والمرتھن. أسلفت بمعنى فيھا أرھنت:  السكيت ابن وقال. أرھنت:  فيه يقال وال ، بكذا لساني رھنت:  وتقول

:  إرھانا ولدي به وأرھنت. خاطرته:  مراھنة كذا على فالنا وراھنت. رھينة واألنثى ، ورھين مرھون والشيء. الرھن

 رھنت:  والقرض البيع في خالف بال ويقال:  عطية ابن. الجوھري عن كله ، الرھائن واحدة والرھينة. خطرا به أخطرتھم

 .ثوبا رھنت تقول كما ، رھنا رھنت:  تقول المدفوع الشيء المصدر بھذا سمي ثم ، رھنا

 المرتھن يد من خرج إذا الفقھاء عند الرھن بطل ثم فمن والدوام ، الثبوت بمعنى الرھن كان ولما:  علي أبو قال -:  السادسة

 .له المرتھن باختيار جعل ما فارق ألنه ، الوجوه من جهبو الراھن إلى

: قال أنه غير ، حنيفة أبو وقاله ، الرھن بطل المرتھن باختيار الراھن إلى رجع متى الرھن أن في عندنا المعتمد ھو ھذا:  قلت

 ودليلنا ، المتقدم القبض حكم يبطل ال مطلقا الراھن يد إلى رجوعه إن:  الشافعي وقال. يبطل لم وديعة أو بعارية رجع إن

 .واضح وھذا ، حكما عليه يصدق فال ، لغة عليه اللفظ ذلك يصدق لم القابض يد عن خرج فإذا ،} مقبوضة فرھان{

 هللا يجعل لم:  الشافعي قال} َمْقُبوَضةٌ  َفِرَھانٌ {:  تعالى لقوله ، حكما ذلك يوجب لم فعال يقبضه ولم قوال رھنه إذا -:  السابعة

 الرھن يلزم:  المالكية وقالت. جدا ظاھر وھذا ، الحكم يعدم أن وجب الصفة عدمت فإذا ، بالقبض موصوف برھن إال الحكم

 وقوله ، عقد وھذا] 1:  المائدة[} ِباْلُعقُودِ  أَْوفُوا{ :  تعالى لقوله ، المرتھن ليحوزه الرھن دفع على الراھن ويجبر بالعقد

 في شرط عندنا فالقبض ، شرط وھذا"  شروطھم عند المؤمنون: "  السالم عليه وقوله. عھد اوھذ] 34:  اإلسراء[} ِباْلَعْھدِ {

 .وصحته لزومه في شرط وعندھما. فائدته كمال
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 على وكذلك ، المرتھن قبض صحة على الناس وأجمع. بالرھن المرتھن بينونة يقتضي} َمْقُبوَضةٌ {:  تعالى قوله -:  الثامنة

 العدل قبض:  العلماء وجمھور أصحابه وجميع مالك فقال ، يديه على الرھن يوضع عدل قبض يف واختلفوا. وكيله قبض

. تعبدا ذلك ورأوا ، المرتھن عند كان إذا إال مقبوضا يكون وال ، بقبض ليس:  وعطاء والحكم وقتادة ليلى أبي ابن وقال. قبض

 صاحب عن نائب العدل ألن ، وحقيقة لغة مقبوضا صار العدل عند صار إذا ألنه ، المعنى جھة من أصح الجمھور وقول

 .ظاھر وھذا ، الوكيل وبمنزلة الحق

 يده في يكن لم المرتھن ألن ، يده على الموضوع وال المرتھن يضمن لم فضاع عدل يدي عل الرھن وضع ولو -:  التاسعة

 .ضامن غير واألمين أمين يده على والموضوع. يضمنه شيء

 حنيفة ألبي خالفا. المشاع رھن جواز ومطلقه بظاھره يقتضي ما فيه:  علماؤنا قال} َمْقُبوَضةٌ {:  الىتع قال لما - :  العاشرة

 فيه ھما مال رجل على لرجلين كان إذا:  قالوا ثم ، سيف وال عبد من نصفا وال دار ثلث يرھنه أن عندھم يجوز ال ، وأصحابه

 مرتھن منھما واحد كل ألن ، المشاع رھن إجازة وھذا:  المنذر ابن لقا. قبضاھا إذا جائز فھو أرضا بذلك فرھنھما شريكان

 .بيعه يجوز كما جائز المشاع رھن:  المنذر ابن قال. دار نصف

 ألحدھما تعامال رجالن ومثاله ، ذلك منع لمن خالفا مقبوض ألنه ، علمائنا عند جائز الذمة في ما ورھن -:  عشرة الحادية

 ما رھن جوزنا العلة ولھذه ، رھنه جاز بيعه جاز عرض وكل:  منداد خويز ابن قال. عليه الذي دينه فرھنه دين اآلخر على

 ألنه:  ذلك منع من وقال. موجودة سلعة على قياسا ، رھنا يكون أن فجاز به الوثيقة تقع مال وألنه ، جائز بيعه ألن ، الذمة في

 ال ماليته من االستيفاء ويكون ، المحل عند منه الحق يستوفي أن دب ال ألنه ، الرھن لزوم في شرط والقبض إقباضه يتحقق ال

 .الدين في ذلك يتصور وال عينه من

 كان إذا بنفقته يركب الظھر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن البخاري روى -:  عشرة الثانية

 في" يشرب" بدل وقال داود أبو وأخرجه". النفقة ويشرب يركب يالذ وعلى مرھونا كان إذا بنفقته يشرب الدر ولبن مرھونا

 أو المرتھن أو الراھن ھل ، ويحلب يركب من بيان اللفظ نفس في ليس مبھم كالم ھذا:  الخطابي قال". يحلب: " الموضعين

 . ؟ الرھن يده على الموضوع العدل

 ذكر ھريرة أبي حديث من الدارقطني فروى ، ذلك في علماءال اختلف وبسببھما ، حديثين في مفسرا مبينا ذلك جاء قد:  قلت

". نفقته يشرب الذي وعلى يشرب الدر ولبن علفھا المرتھن فعلى مرھونة الدابة كانت إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 أحمد قول وھو. يرةھر أبي عن الشعبي عن زكريا حدثنا ھشيم حدثنا أيوب بن زياد حدثنا العالء بن علي بن أحمد عن أخرجه

 به ينتفع لم عليه ينفق الراھن كان إذا:  ثور أبو وقال. النفقة بقدر والركوب بالحلب الرھن من ينتفع المرتھن أن:  وإسحاق

. والليث األوزاعي وقاله. العبد واستخدام ركوبه فله عليه فأنفق المرتھن يد في وتركه عليه ينفق ال الراھن كان وان. المرتھن

 عن ذئب أبي ابن عن عياش بن إسماعيل حديث من - بيانه ويأتي مقال إسناده وفي ، أيضا الدارقطني خرجه الثاني الحديث

 وعليه غنمه ولصاحبه الرھن يغلق ال: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المقبري عن الزھري

 ونفقته ، للراھن الرھن منفعة:  الشافعي قال. وأصحابه مالك لقو وھو. سيرين وابن والشعبي الشافعي قول وھو". غرمه



241 

 

 عليه قوله بدليل ، وأصحھا األقوال أولى وھو:  الخطابي قال. للوثيقة اإلحفاظ خال الرھن من بشيء ينتفع ال والمرتھن عليه،

". لصاحبه أي صاحبه من: " وقوله:  الخطابي قال". غرمه وعليه غنمه له رھنه الذي صاحبه من الرھن يغلق ال: " السالم

 :  كقولھم ، الالم موضع" من" تضع والعرب

 تكلم لم دمنة أوفى أم أمن

 جر قرض عن ينه ولم ، مباحا الربا كون وقت ذلك كان:  الطحاوي وقال. للتأويل حاجة فال" لصاحبه" صريحا جاء قد:  قلت

 األمة أن على األمة أجمعت وقد. ذلك بعد الربا حرم ثم ، متساويين غير كانا وإن بالشيء الشيء أخذ عن وال ، منفعة

 الشعبي فھذا. بشيء الرھن من ينتفع ال:  الشعبي قال وقد. خدمتھا له يجوز ال فكذلك ، يطأھا أن للراھن يجوز ال المرھونة

 وظھره الرھن لبن أن أجمعوا وقد عبدالبر ابن وقال. منسوخ وھو إال ذلك عنده يجوز وال ، بخالفه وأفتى الحديث روى

 عن عمر ابن حديث ففي إذنه بغير كان فإن ، إذنه بغير أو الراھن بإذن له المرتھن احتالب يكون أن من يخلو وال. للراھن

 األصول ففي بإذنه كان وإن. بنسخه ويقضي يرده ما"  بإذنه إال أحد ماشية أحد يحتلبن ال: "  وسلم عليه هللا صلى النبي

 نزول قبل كان ذلك فإن ، أيضا يرده ما ، يخلق لم ما وبيع عندك ليس ما وبيع والغرر المجھول تحريم في عليھا المجتمع

 .أعلم وهللا. الربا تحريم

 أو بيع من كان وإن ، يجز لم قرض من كان إن:  حالتان فلذلك بالرھن االنتفاع المرتھن شرط ولو:  منداد خويز ابن وقال

 فألنه القرض في وأما ، وإجارة بيع فكأنه معلومة مدة الرھن ومنافع المذكور بالثمن للسلعة بائعا يصير ألنه ، جاز إجارة

 .ربا وذلك الجنس في زيادة صار نفع دخله فإذا ، قربة يكون أن القرض موضوع وألن ، منفعة جر قرضا يصير

 فعل من ھذا وكان. أجله عند به يأته لم إن بحقه له أنه المرتھن يشترط أن وھو ، الرھن غلق يجوز ال -:  عشرة الثالثة

. الرھن يغلق ليس أي ، الخبر على القاف برفع قيدناه ھكذا" الرھن يغلق ال: " بقوله وسلم عليه هللا صلى النبي فأبطله الجاھلية

 :  الشاعر قال ، يفتك لم إذا مرتھنه يد في الرھن وغلق. مغلق فھو الباب أغلقت:  تقول

 يغلق للحوادث رھنا يك ومن...  يتفرق يجتمع من أجارتنا

 :  زھير وقال

 غلقا قد الرھن فأمسى الوداع يوم...  له فكاك ال برھن وفارقتك

 أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن سعد بن زياد عن عيينة بن سفيان حديث من الدارقطني روى -:  عشرة الرابعة

 ، الثقات الحفاظ أحد سعد بن زياد". غرمه وعليه غنمه له لرھنا يغلق ال: "  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة

 ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مرسال المسيب بن سعيد عن شھاب ابن عن مالك وأخرجه. حسن إسناد وھذا

 ومعن ، وصله إنهف عيسى بن معن إال ، علمت فيما مالك عن الموطأ روى من كل رواه وھكذا:  عمر أبو قال". الرھن يغلق

 فيه وزاد. عيسى بن معن عن موسى بن مجاھد عن الغضائري عبدالحميد بن علي من فيه الخطأ يكون أن أخشى أني إال ، ثقة

 أبي ابن فرفعھا ، رفعھا في الرواة اختلف قد اللفظة وھذه". غرمه وعليه غنمه له: " بإسناده األبھري عن عمروس عبدهللا أبو
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 ، رھنه ممن الرھن:  يقول المسيب بن سعيد وكان:  شھاب ابن قال يونس قال:  وقال وھب ابن ورواه. وغيرھما ومعمر ذئب

 ابن عن ذكره معمرا أن إال. وسلم عليه هللا صلى النبي عن ال سعيد قول من ھذا أن شھاب ابن فأخبر ، غرمه وعليه غنمه له

 ھذا وأصل. بالقوي ليس ويحيى أنيسة أبي بن يحيى رفعه ىعل وتابعه. شھاب ابن في الناس أثبت ومعمر ، مرفوعا شھاب

 أحد يرفعه ال حديث ھذا مع وھو. يعللونھا فإنھم كثيرة جھات من وصل قد كان وإن ، مرسل بالنقل العلم أھل عند الحديث

 سعيد عن زھريال عن ذئب أبي ابن عن عياش بن إسماعيل عن أيضا الدارقطني ورواه. ومعناه تأويله في اختلفوا وإن منھم

 ، ذئب أبي ابن عن كثير بن عباد من سمعه وإنما ذئب أبي ابن من إسماعيل يسمعه لم:  عمر أبو قال. مرفوعا ھريرة أبي عن

 عن حدث فإذا ، بلده أھل غير عن حدث إذا الحديث مقبول غير أيضا عندھم وإسماعيل. به يحتج ال ضعيف عندھم وعباد

 .واضطراب كثير خطأ حديثه ففي وغيرھم المدنيين عن حدث اوإذ ، مستقيم فحديثه الشاميين

 ، النخل فسيل معناه وفي ، والنتاج كالوالدة نسال كان أو ، كالسمن يتميز ال كان إن معه داخل الرھن نماء - :  عشرة الخامسة

 ، لألمھات الزكاة في تبع األوالد أن بينھما والفرق. يشترطه أن إال فيه يدخل فال وصوف ولبن وثمرة غلة من ذلك عدا وما

 وال معناھا في وال صورھا في ھي وال الزكاة في لألمھات تبعا ليست ألنھا ، األشجار وثمر واأللبان األصواف كذلك وليس

 .ذلك بصواب أعلم وهللا. والنتاج الولد خالف األصل حكم ال نفسھا حكم فلھا ، معھا تقوم

 مالك قاله ، الغرماء من بالرھن أحق المرتھن ويكون ، يفلس لم ما جائز الهبم الدْين أحاط من ورھن - :  عشرة السادسة

 وليس ذلك في معه يدخلون الغرماء أن - سلمة أبي بن عبدالعزيز وقاله - ھذا خالف مالك عن وروي. الناس من وجماعة

 ويشتري يبيع أنه على ملوهعا والغرماء ، وشراء بيع من أحواله كل في صحيحة فتصرفاته عليه يحجر لم من ألن ، بشيء

 .أعلم وهللا. الرھن فكذلك ، الباب ھذا في مالك قول يختلف لم ، ويقضي

ً  َبْعُضُكمْ  أَِمنَ  َفإِنْ {:  تعالى قوله - :  عشرة السابعة  إن يعني. المطل وترك باألداء الحق عليه الذي وصية به ربط شرط} َبْعضا

 جواب وھو ، مھموز األداء من} َفْلُيَؤدِّ {  وقوله. ائتمن عليه ما له فليؤد قةوث الحق صاحب عند أمينا الحق عليه الذي كان

 وھو. مفتوحا إال قبلھا ما يكون ال األلف ألن ، بين بين تجعل وال ألفا تقلب وال واوا الھمزة فتقلب ھمزه تخفيف ويجوز الشرط

 وبقرينة ، عليه الغرماء وجبره به الحاكم حكم وثبوت ، الديون أداء وجوب على اإلجماع بقرينة ، الوجوب معناھا أمر

 .الغير مال تحريم في الصحاح األحاديث

 حيث من الدين عليه الذي إلى وأضافھا ، الذمة في الذي الشيء به سمي مصدر األمانة} أََماَنَتهُ {:  تعالى قوله -:  عشرة الثامنة

َفھَ  ُتْؤُتوا َوال{:  تعالى قال كما ، نسبة إليه لھا  ].5:  النساء[} أَْمَوالَُكمُ  اءَ السُّ

َ  َوْلَيتَّقِ { :  تعالى قوله -:  عشرة التاسعة َھاَدةَ  َتْكُتُموا َوال{:  وقوله. شيئا الحق من يكتم أال في أي} َربَّهُ  هللاَّ :  لقوله تفسير}  الشَّ

. الوعيد منھا قرائن بعدة بالوجو على نھي وھو ، الشھادة بكتمان يضر أن عن الشاھد نھى. العين بكسر" يضارر وال"

 حيثما ويخبر ، استشھد حيثما يشھد أن الشاھد على:  عباس ابن وقال. حق ضياع الشاھد يخاف حيث ھو النھي وموضع

 ، بالياء" يكتموا وال" عبدالرحمن أبو وقرأ. ويرعوي يرجع لعله بھا أخبره بل األمير عند بھا أخبر تقل وال:  قال ، استخبر

 .ائبللغ نھيا جعله



243 

 

 الفرض سقط بھما الحاكم واجتزأ اثنان أداھا فإن ، الكفاية على أداؤھا عليھم تعين شھود الحق على كان إذا:  عشرين الموفية

 ما بأداء حقي أحي:  له قال فإذا ، صاحبھا بدعاء يعلم وھذا. اإلثبات يقع حتى إليه المشي تعين بھا يجتزأ لم وإن ، الباقين عن

 .عليه ذلك تعين ةالشھاد من لي عندك

 التي المضغة ھو وإذ ، أفعاله من الكتم إذ بالذكر القلب خص} َقْلُبهُ  آِثمٌ  َفإِنَّهُ  َيْكُتْمَھا َوَمنْ { :  تعالى قوله -:  والعشرين الحادية

 عزم لما:  االكي وقال. السورة أول في تقدم وقد ، الجملة عن بالبعض فعبر ، السالم عليه قال كما كله الجسد يصلح بصالحھا

 الداللة في الحقيقة من آكد وھو ، مجاز} قلبه آثم{  فقوله. جميعا الوجھين إلى المأثم رجع باللسان أداءھا وترك يؤديھا أال على

 جعله قلبا مسخ إذا تعالى وهللا ، مسخه سبب القلب إثم:  يقال. المعاني عن اإلعراب ولطيف البيان بديع من وھو ، الوعيد على

 في الذي المضمر خبر" آثم"و" آثم" بـ رفع" قلبه"و. السورة أول في تقدم وقد منه با نعوذ ، عليه طبعو منافقا

 :  وعشرين أربع تتمتة مسائل ثالث ھنا وتعرضت".آثم"

 ذات دفسا إلى المؤدي التنازع ونفي البين ذات صالح لمراعاة والكتابة الشھادة من به تعالى هللا أمر الذي أن اعلم:  األولى

 حرم وألجله ، المستحق المقدار على االقتصار ترك أو ، الشرع له حد ما وتجاوز الحق جحود الشيطان له يسول لئال ، البين

 هللا حرمه ما ذلك فمن. والتباين التضاغن وإيقاع البين ذات وفساد االختالف إلى يؤدي اعتيادھا التي المجھولة البياعات الشرع

َما{:  تعالى بقوله الخمر ربوش والقمار الميسر من ْيَطانُ  ُيِريدُ  إِنَّ } َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  فِي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُكمُ  ُيوقِعَ  أَنْ  الشَّ

ُھمْ  َولَوْ { :  تعالى هللا قال ، والدين الدنيا صالح حاز وزواجره أوامره في هللا بأدب تأدب فمن. اآلية] 91:  المائدة[  َما َعلُوافَ  أَنَّ

 .اآلية] 66:  النساء[} لَُھمْ  َخْيراً  لََكانَ  ِبهِ  ُيوَعُظونَ 

 عنه هللا أدى أداءھا يريد الناس أموال أخذ من: "  قال وسلم عليه هللا صلى الني عن ھريرة أبي عن البخاري روى:  الثانية

 أم يا:  فقيل ، استدانت أنھا وسلم عليه هللا لىص النبي زوج ميمونة عن النسائي وروى" هللا أتلفه إتالفھا يريد أخذھا ومن

 أن يريد وھو دينا أخذ من: "  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني:  قالت ؟ وفاء عندك وليس تستدينين ، المؤمنين

 رسول أن عامر بن عقبة عن مسنده في أسامة أبي بن والحارث الطبري جعفر وأبو الطحاوي وروى". عليه هللا أعانه يؤديه

 البخاري وروى". الدين: " قال ؟ ذاك وما ، هللا رسول يا:  قالوا" أمنھا بعد األنفس تخيفوا ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 والبخل والجبن والكسل والعجز والحزن الھم من بك أعوذ أني اللھم: " ذكره دعاء في وسلم عليه هللا صلى النبي عن أنس عن

:  العرب قول من مأخوذ وھو. يؤديه حيث من دائنه يجد ال الذي ھو الدين ضلع:  العلماء قال".  الرجال وغلبة الدين وضلع

ْين" :  وسلم عليه هللا صلى وقال. العين صاحب قاله ، الحمل على تقوى ال مضلع ودابة ، ثقيل أي مضلع حمل  شْين الدَّ

ين  القلب شغل من فيه لما ومذلة شينا كان وإنما:  علماؤنا قال".  بالنھار ومذلة بالليل ھم الدين: "  قال أنه عنه وروي". الدِّ

 القضاء نفسه من يعد وربما. أوانه حين إلى بالتأخير منته وتحمل ، لقائه عند للغريم والتذلل ، قضائه في الالزم والھم والبال

 والمغرم، المأثم من يتعوذ السالم عليه كان ولھذا. لكذ غير إلى ، فيحنث له يحلف أو ، فيكذب بسببه الغريم يحدث أو ، فيخلف

".  فأخلف ووعد فكذب حدث غرم إذا الرجل إن: " فقال ؟ المغرم من تتعوذ ما أكثر ما ، هللا رسول يا:  له فقيل. الدين وھو

 يقضى حتى بدينه برهق في مرتھنة المؤمن نسمة: "  السالم عليه قال كما ، به فيرتھن الدين يقض ولم مات قد فربما وأيضا

 .اعلم وهللا. كماله وتنقص جماله تذھب الدين في مشائن األسباب ھذه وكل". عنه
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 على وردا ، وتنميتھا األموال حفظ مراعاة على قاطعا نصا ذلك كان الرھان وأخذ واإلشھاد بالكتب تعالى هللا أمر لما:  الثالثة

 إذا ثم ، وعيالھم ألنفسھم كفاية يتركون وال أموالھم جميع عن خرجونفي ، ذلك يرون ال الذين ورعاعھا المتصوفة الجھلة

 مذموم الفعل وھذا ، وظلمتھم الدنيا أرباب من يأخذ أن أو ، لصدقاتھم أو اإلخوان لمنن يتعرض أن إما فھو عياله وافتقر احتاج

 لھم أقوام من أتعجب إنما ، علمھم قلة مع ھذا فعلوا الذين المتزھدين من أعجب ولست:  الجوزي الفرج أبو قال. عنه منھي

 حامد أبو وشيده ، كثيرا كالما ھذا في المحاسبي فذكر. والعقل للشرع مضادته مع به وأمروا ، ھذا على حثوا كيف وعقل علم

 عليه أوجب التصوف في دخوله أن غير ، أفقه كان حامد أبا ألن ، حامد أبي من أعذر عندي والحارث. ونصره الطوسي

 أصحاب من ناس قال عوف بن عبدالرحمن توفي لما أنه بلغني ولقد:  له طويل كالم في المحاسبي قال. فيه دخل ما نصرة

 عبدالرحمن؟ على تخافون وما!  هللا سبحان:  كعب فقال. ترك فيما عبدالرحمن على نخاف إنما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 يطلب انطلق ثم ، بيده فأخذه بعير بلحي فمر ، كعبا يريد مغضبا فخرج ذر اأب ذلك فبلغ. طيبا وترك طيبا وأنفق طيبا كسب

 األثر يقص ذر أبو فأقبل. الخبر وأخبره به يستغيث عثمان على دخل حتى ھاربا فخرج. يطلبك ذر أبا إن:  لكعب فقيل ، كعبا

 ابن يا:  ذر أبو له فقال ، ذر أبي من ھاربا عثمان خلف فجلس كعب قام دخل فلما ، عثمان دار إلى انتھى حتى كعب طلب في

 األقلون ھم األكثرون: " فقال يوما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج لقد!  عبدالرحمن تركه بما بأس أال تزعم ، اليھودية

 كسبه ام بسبب القيامة يوم عرصة في يوقف فضله مع عبدالرحمن فھذا:  المحاسبي قال". وھكذا ھكذا قال من إال القيامة يوم

 من ذلك غير إلى ، حبوا آثارھم في يحبو وصار الفقراء مع الجنة إلى السعي فيمنع المعروف وصنائع للتعفف ، حالل من

 األنبياء أحوال راقب فمن:  حامد أبو قال. الزكاة فمنع المال أعطي وأنه ، ثعلبة بحديث وقواه وشيده حامد أبو ذكره. كالمه

 الھمة اشتغال فيه ما أقل إذ ، الخيرات إلى صرف وإن ، وجوده من أفضل المال فقد أن يف يشك لم وأقوالھم واألولياء

 قلبه إليه يلتفت درھم له بقي فما ، ضرورته قدر إال له يبقى ال حتى ماله عن يخرج أن للمريد فينبغي. هللا ذكر عن بإصالحه

 وعظم هللا شرفه وقد ، بالمال المراد فھم وسوء ، عقلوال الشرع خالف كله وھذا:  الجوزي قال. تعالى هللا عن محجوب فھو

َفَھاءَ  ُتْؤُتوا َوال{:  تعالى فقال ، شريف فھو الشريف لآلدمي قواما جعل وما لآلدمي قواما جعله إذ ، بحفظه وأمر قدره  السُّ

ُ  َجَعلَ  الَِّتي أَْمَوالَُكمُ  ً  لَُكمْ  هللاَّ  ُرْشداً  ِمْنُھمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ {:  فقال رشيد غير إلى المال يسلم أن وعز جل ونھى] 5:  النساء[} قَِياما

 ورثتك تذر أن إنك: "  لسعد قال ، المال إضاعة عن وسلم عليه هللا صلى النبي ونھى]. 6:  النساء[} أَْمَوالَُھمْ  إِلَْيِھمْ  َفاْدَفُعوا

 نعم: "  العاص بن لعمرو وقال".  بكر أبي كمال مال نفعني ما: "  وقال".  الناس يتكففون عالة تذرھم أن من خير أغنياء

 يا:  كعب وقال".  فيه له وبارك وولده ماله أكثر اللھم: "  دعائه آخر في وكان ، ألنس ودعا". الصالح للرجل الصالح المال

 قال".  لك خير وفھ مالك بعض عليك أمسك: "  فقال. رسوله وإلى هللا إلى صدقة مالي من أنخلع أن توبتي من إن ، هللا رسول

 ، وعقوبة حجاب المال إكثار أن من المتصوفة تعتقده ما خالف على وھي ، الصحاح في مخرجة األحاديث ھذه:  الجوزي

 ، ليعز وجھه من جمعه وأن ، ذلك لخوف اجتنبوه كثيرا خلقا وأن ، فتنته من يخاف أنه ينكر وال ، التوكل ينافي حبسه وأن

 من فإن المال كسب فأما. فتنته خيف فلھذا ، يندر اآلخر بذكر وجوده مع القلب واشتغال ، تقل به اناالفتت من القلب سالمة وأن

 فإن ، مقصوده في نظر الحالل من منه واالستكثار جمعه قصد من وأما منه بد ال أمر فذلك حلھا من البلغة كسب على اقتصر

 وقصد ، وزمانھم زمانه لحوادث وادخر ، وعائلته نفسه فإعفا قصد وإن ، المقصود فبئس والمباھاة المفاخرة نفس قصد

. الطاعات من كثير من أفضل النية بھذه جمعه وكان ، قصده على أثيب المصالح وفعل الفقراء وإغناء اإلخوان على التوسعة
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 ولما. ادتهزي وسألوا عليه فحرصوا ، بجمعه مقاصدھم لحسن سليمة المال جمع في الصحابة من كثير خلق نيات كانت وقد

 بلغ حيث أعطوه: "  فقال ، سوطه رمى ثم قام حتى الفرس أجرى فرسه حضر الزبير وسلم عليه هللا صلى النبي أقطع

: لموسى شعيب وقال. } َبِعيرٍ  َكْيلَ  َوَنْزَدادُ {:  يوسف إخوة وقال. علي وسع اللھم:  دعائه في يقول عبادة بن سعد وكان". سوطه

 ، منه ويستكثر ثوبه في يحثي فأخذ ، ذھب من جراد من رجل عليه نثر عوفي لما أيوب وإن. } ِعْنِدكَ  َفِمنْ  راً َعشْ  أَْتَمْمتَ  َفإِنْ {

 يدل فخطأ المحاسبي كالم وأما. الطباع في مركوز أمر وھذا.  ؟ فضلك من يشبع فقير رب يا:  فقال ؟ شبعت أما:  له فقيل

 وقد. بالقوم للحوقه عنه صحته عدم وخفيت الجھال وضع من. فمحال ذر بيوأ كعب حديث من ذكره وما ، بالعلم الجھل على

 .بحديثه يحتج ال:  يحيى قال. فيه مطعون وھو لھيعة ابن سنده في ألن ، يثبت ال طريقه كان وإن ھذا بعض روي

 بعد عاش فقد ، نوثالثي اثنتين سنة توفي عوف بن وعبدالرحمن ، وعشرين خمس سنة توفي ذر أبا أن التاريخ في والصحيح

 على نخاف إنا:  الصحابة تقول كيف ثم ، موضوع حديثھم أن على يدل حديثھم من ذكروه ما لفظ ثم. سنين سبع ذر أبي

 شيء في الشرع يأذن أو ؟ اإلباحة مع الخوف وجه فما ، حله من المال جمع إباحة على منعقدا اإلجماع ليس أو! عبدالرحمن

 تعلقه ثم ؟ يتقارب ال بما ذر أبي من خير وعبدالرحمن ، عبدالرحمن على ذر أبو أينكر ثم. وفقه مفھ قلة ھذا ؟ عليه يعاقب ثم

 والبھار. قناطير ثالثة بھار كل في بھار ثالثمائة طلحة خلف قد فإنه ؛ الصحابة سير يسير لم أنه على دليل وحده بعبدالرحمن

 ولم وخلفوھا األموال كسبوا الصحابة وأكثر. ألفا تسعين مسعود ابن وخلف. ألف ومائتي ألفا خمسين الزبير مال وكان. الحمل

 وأعوذ ، الحديث عرف ما أنه على دليل فھذا"  القيامة يوم حبوا يحبو عبدالرحمن إن: " قوله وأما. أحد على منھم أحد ينكر

 ثم ؟ يحبو والشورى بدر أھل ومن نةبالج لھم المشھود العشرة أحد وھو سبق من أفترى ؛ القيامة في عبدالرحمن يحبو أن با

 وقال ، مناكير أحاديث أنس عن يروي:  أحمد وقال. حديثه اضطرب ربما:  البخاري وقال ؛ زاذان بن عمارة يرويه الحديث

 ومتى ، كذلك ليس" جمعه من أفضل الحالل المال ترك: "  وقوله. ضعيف:  الدارقطني وقال. به يحتج ال:  الرازي حاتم أبو

 دينه به يقضي ، المال يطلب ال فيمن خير ال:  يقول المسيب بن سعيد وكان. العلماء عند خالف بال أفضل فجمعه قصدال صح

 ، مائتين الثوري سفيان وخلف ، دينار أربعمائة المسيب ابن وخلف. بعده لمن ميراثا تركه مات فإن ؛ عرضه به ويصون

 قوم تحاماه وإنما ؛ الفقراء وإعانة للنوائب ويجمعونه المال يمدحون السلف زال وما. سالح الزمان ھذا في المال:  يقول وكان

 زاحم ولكنه األمر قرب أولى منه التقليل إن:  القائل ھذا قال فلو. باليسير فقنعوا الھمم وجمع ، بالعبادات للتشاغل إيثارا منھم

 .اإلثم مرتبة به

 فھو ماله دون قتل من: " وسلم عليه هللا صلى قال ؛ وعليھا دونھا لقتالا إباحة ومراعاتھا األموال حفظ على يدل ومما:  قلت

 .تعالى هللا شاء إن" المائدة" في بيانه وسيأتي" . شھيد

ِ {  284:  اآلية َّ َماَواتِ  فِي َما ِ ُ  بِهِ  ُيَحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َفَيْغفِرُ  هللاَّ
بُ  ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َوُيَعذِّ  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

َِّ { :  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َما ِ  .معناه تقدم} األَْرِض  فِي َوَما السَّ

ُ  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ {:  تعالى قوله  :  مسألتان فيه}  هللاَّ
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ُ  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ {:  تعالى قوله معنى في الناس اختلف  :  خمسة أقوال على} هللاَّ

 كعب نب ومحمد سيرين بن ومحمد وعطاء والشعبي ھريرة وأبو وعائشة مسعود وابن عباس ابن قاله ، منسوخة أنھا] األول[

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{:  بقوله الفرج هللا أنزل حتى حوال التكليف ھذا بقي وأنه ، والتابعين الصحابة من وجماعة عبيدة بن وموسى ً  هللاَّ  َنْفسا

 صحيح وفي وغيرھم كعب بن ومحمد سيرين بن ومحمد وعطاء وعائشة مسعود ابن قول وھو]. 286:  البقرة[} ُوْسَعَھا إاِلَّ 

ُ  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ { نزلت لما:  قال عباس ابن عن مسلم  يدخل لم شيء منھا قلوبھم دخل:  قال} هللاَّ

 هللا فأنزل قلوبھم في اإليمان هللا فألقى:  قال" وسلمنا وأطعنا سمعنا قولوا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، شيء من قلوبھم

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{:  تعالى ً  هللاَّ َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا  فعلت قد: " قال}  أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسيَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا ال َربَّ

َنا{" َنا{ " فعلت قد: " قال}  َقْبلَِنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى َحَمْلَتهُ  َكَما إِْصراً  َعلَْيَنا َتْحِملْ  َوال َربَّ ْلَنا َوال َربَّ ا َواْعفُ  ِبهِ  لََنا َطاَقةَ  ال َما ُتَحمِّ  َعنَّ

 ذلك فعلوا فلما رواية في" : فعلت قد: " قال] 286:  البقرة[} اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعلَى َفاْنُصْرَنا َمْوالَنا أَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغفِرْ 

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{:  تعالى أنزل ثم هللا نسخھا ً  هللاَّ  .وسيأتي} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

 ثم ، كتمھا عن نھى التي الشھادة معنى في وھي ، مخصوصة محكمة إنھا:  ومجاھد والشعبي وعكرمة عباس ابن قال:  الثاني

 .محاسب نفسه في ما المخفي لھا الكاتم أن اآلية ھذه في أعلم

 .أيضا مجاھد وقاله ، واليقين الشك من النفوس على يطرأ فيما اآلية أن:  الثالث

 نفوسھم في ثبت مما يعملوه لم ما وعلى عمل من عملوا ما على خلقه محاسب وهللا ، منسوخة غير عامة محكمة أنھا:  الرابع

 ما عباس ابن عن وأدخل ، قوم عن الطبري ذكره ، والنفاق الكفر أھل به ويأخذ للمؤمنين فيغفر ، وأرادوه ونووه وأضمروه

 بما أخبركم إني: " يقول الخالئق هللا جمع إذا ولكن ، تنسخ لم:  قال أنه عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن روي. ھذا يشبه

:  قوله فذلك ، التكذيب من أخفوه بما فيخبرھم والريب الشك أھل وأما ، لھم يغفر ثم فيخبرھم المؤمنون فأما"  أنفسكم في أكننتم

ُ  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ { } قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ  ِبَما ُيَؤاِخُذُكمْ  َولَِكنْ {: " وجل عز قوله وھو] 284:  البقرة[} َيَشاءُ  َمنْ  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َفَيْغفِرُ  هللاَّ

:  الخبر وفي. عليه يخف لم أنه ليعلم يسره كان بما القيامة يوم هللا يعلمه:  الضحاك وقال. والنفاق الشك من] 225:  البقرة[

 وأنا أعمالكم من ظھر ما إال يكتبوا لم كتابي وأن الضمائر وتخرج السرائر فيه تبلى يوم ھذا القيامة يوم يقول تعالى هللا إن"

" أشاء من وأعذب أشاء لمن فأغفر عليه وأحاسبكم بذلك أخبركم فأنا كتبوه وال يخبروه ولم عليه يطلعوا لم ما على المطلع

 ثبت فقد:  يقال ال ، بيانه يأتي ما على النجوى حديث عليه يدل ، الباب في ما أصح وھذا ، الكافرين ويعذب للمؤمنين يغفرف

 محمول ذلك:  نقول فإنا".  به يعملوا أو يتكلموا لم ما أنفسھا به حدثت عما ألمتي تجاوز هللا إن" وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 به العبد يؤاخذ فيما اآلية في ذكر والذي ، به يتكلم لم ما حكمھا يلزمه ال التي والبيع والعتاق الطالق مثل ، الدنيا أحكام على

 الذي المعنى ھذا نحو آخرون وقال:  الطبري قال. بمنسوخة ليست محكمة اآلية:  الحسن وقال. اآلخرة في تعالى هللا وبين بينه

 الدنيا بمصائب ھو إنما الفكر وصحبه النفوس في خطر لما جزاء يكون الذي بالعذا إن:  قالوا أنھم إال ، عباس ابن عن ذكر

 غير محكمة اآلية أن الطبري ورجح] : الخامس القول[ وھو ، المعنى ھذا نحو عائشة عن أسند ثم. مكارھھا وسائر وآالمھا

 في ھو مما معناه} ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ {:  تعالى قوله أن وذلك ، الصواب ھو وھذا:  عطية ابن قال:  منسوخة
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 الصحابة أشفق الخواطر فيه تدخل أن يمكن مما اللفظ كان فلما ، والفكر المعتقد استصحاب وذلك ، كسبكم وتحت وسعكم

 ، وسعھا إال نفسا يكلف ال أنه حكمه على ونص وخصصھا ، األخرى باآلية أراد ما لھم هللا فبين ، وسلم عليه هللا صلى والنبي

 كربھم، وكشف فرجھم البيان ھذا في فكان ، يكتسب مما وليست غالب أمر ھي بل ، الوسع في دفعھا وال ھي ليست والخواطر

 تقدير إلى ذاھب ذھب فإن ، النسخ يدخلھا ال واألخبار خبر اآلية أن النسخ أمر يدفع ومما:  فيھا نسخ ال محكمة اآلية وباقي

: "  لھم وسلم عليه هللا صلى النبي قول أن وذلك ، اآلية من فزعوا حين الصحابة لحق الذي الحكم في له تبيتر فإنما النسخ

 الحكم ھذا قرر فإذا. الغفران في هللا لطف وينتظروا ويلتزموه ھذا على يثبتوا بأن األمر منه يجيء"  وأطعنا سمعنا قولوا

 فھذا] 65:  األنفال[} ِماَئَتْينِ  َيْغلُِبوا َصاِبُرونَ  ِعْشُرونَ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  إِنْ {:  تعالى قوله حينئذ اآلية وتشبه ، فيه النسخ وقوع فصحيح

 ھذه أن على علمت فيما الناس وأجمع. ذلك بعد نسخ ثم ، بحسبه واصبروا عليه واثبتوا ھذا التزموا معناه ولكن الخبر لفظه

 الكالم في:  وقيل. بھا شيء أشبه" البقرة" في اآلية وھذه:  عطية ابن قال. للمائتين المائة بصبر منسوخة الجھاد في اآلية

 وأشبه اآلية في قيل ما أحسن ومن:  النحاس وقال. نسخ فال ھذا وعلى ، شاء إن هللا به يحاسبكم تقديره ، وتقييد إضمار

 لمسلم واللفظ ، وغيرھما ومسلم يالبخار أخرجه ، النجوى في عمر ابن حديث أدخل ثم ، عامة إنھا:  عباس ابن قول بالظاھر

 فيقرره كنفه عليه يضع حتى وعز جل ربه من القيامة يوم المؤمن يدنى"  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال

 صحيفة فيعطى اليوم لك أغفرھا وإني الدنيا في عليك سترتھا قد فإني قال أعرف رب أي فيقول تعرف ھل فيقول بذنوبه

 الذين في نزلت إنھا:  قيل وقد". هللا على كذبوا الذين ھؤالء الخالئق رؤوس على بھم فينادى والمنافقون الكفار اوأم حسناته

 قاله ، هللا به يحاسبكم تسروھا أو الكفار والية من المؤمنون أيھا أنفسكم في ما تعلنوا وإن أي ، المؤمنين من الكافرين يتولون

 َيْعلَْمهُ  ـ الكفار والية من ـ ُتْبُدوهُ  أَوْ  ُصُدوِرُكمْ  فِي َما ُتْخفُوا إِنْ  قُلْ {" " عمران آل" في تعالى بقوله واستدلوا. ومقاتل الواقدي

 ُ  ].28:  عمران آل[} اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َيتَِّخذِ  ال{:  قوله من قبله ما عليه يدل] 29:  عمران آل[} هللاَّ

 بلغني:  عيينة بن سفيان قال وقد. أعلم وهللا" عمران آل" في بين ذلك وإنما ، يقتضيه ال اآلية سياق ألن ، بعد فيه وھذا:  قلت

ِ { اآلية بھذه قومھم يأتون كانوا السالم عليھم األنبياء أن َّ َماَواتِ  فِي َما ِ  ُتْخفُوهُ أَو ِسُكمْ أَْنفُ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ

ُ  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ   .} هللاَّ

 بالجزم" ويعذب فيغفر" والكسائي وحمزة عمرو وأبو ونافع كثير ابن قرأ} َيَشاءُ  َمنْ  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َفَيْغفِرُ {:  تعالى قوله

 واألعرج عباس ابن عن وروي. ويعذب يغفر فھو أي ، القطع على فيھما بالرفع وعاصم عامر ابن وقرأ. الجواب على عطف

:  تعالى قوله في كما ، المعنى على عطف أنه وحقيقته". أن" إضمار على فيھما بالنصب الجحدري وعاصم العالية وأبي

 :  الشاعر قال كما ، للمشاكلة أجود اللفظ على والعطف. تقدم وقد} لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ {

 بعقل فيجبك يتكلم...  كالما منك يع ما ومتى

. وخالد الجعفي قرأ وبھا:  عطية ابن. البدل على فاء بغير" يغفر هللا به يحاسبكم" مصرف بن طلحة عن وروي:  النحاس قال

 كقول وھذا ، المحاسبة تفسير وھي" يحاسبكم" من البدل على ھي:  جني ابن قال. مسعود ابن مصحف في كذلك أنھا وروي

 :  الشاعر
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 سفوان على خيلي غدا تالقوا...  موعيدك بعض شيبان بني رويدا

 المتداني المأزق في غدت ما إذا...  الوغى عن تحيد ال جيادا تالقوا

 ، الرفع فاء بال كان لو الجزم من وأجود:  النحاس قال. القول من يليه فيما الفائدة ألن ، الفعل الشاعر وكرر. البدل على فھذا

 :  الشاعر قال كما ، الحال موضع في يكون

 موقد خير عندھا نار خير تجد...  ناره ضوء إلى تعشو تأته ىمت

ُسولُ  آَمنَ { 285:  اآلية ِ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  بَِما الرَّ َّ قُ  ال َوُرُسلِهِ  َوُكُتِبهِ  َوَمالئَِكتِهِ  بِا  ِمنْ  أََحدٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ
َنا ُغْفَراَنكَ  َوأََطْعَنا َناَسِمعْ  َوَقالُوا ُرُسلِهِ   }اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  َربَّ

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{ 286:  اآلية ً  هللاَّ َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا َنا أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسيَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا ال َربَّ  َوال َربَّ
َنا َقْبلَِنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى َحَمْلَتهُ  َكَما ْصراً إِ  َعلَْيَنا َتْحِملْ  ْلَنا َوال َربَّ ا َواْعفُ  بِهِ  لََنا َطاَقةَ  ال َما ُتَحمِّ  َمْوالَنا أَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغفِرْ  َعنَّ

 }اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعلَى َفاْنُصْرَنا

 :  مسألة عشرة إحدى فيه

ُسولُ  آَمنَ {:  ىتعال قوله - :  االولى  في كانت اآلية ھذه أن:  والضحاك ومجاھد الحسن عن روي} َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرَّ

 السالم عليه جبريل به نزل القرآن جميع:  بعضھم وقال ، عباس ابن عن الروايات بعض في روي وھكذا ، المعراج قصة

 لم:  بعضھم وقال ، المعراج ليلة سمع الذي ھو:  وسلم عليه هللا صلى النبي فإن اآلية ھذه إال وسلم عليه هللا صلى محمد على

:  قال المعراج ليلة كانت إنھا قال من فأما ، مدنية كلھا السورة وھذه بمكة كانت المعراج ليلة ألن ، المعراج قصة في ذلك يكن

 له فقال المنتھى سدرة جاوز حتى جبريل ومعه مرتفع مكان في السماوات في وبلغ وسلم عليه هللا صلى النبي صعد لما

 بلغ حتى وسلم عليه هللا صلى النبي فجاوز غيرك الموضع ھذا أحد بالمجاوزة يؤمر ولم الموضع ھذا أجاوز لم إني: جبريل

 صلواتوال  التحيات:  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، ربك على سلم بأن جبريل إليه فأشار ، هللا شاء الذي الموضع

 حظ ألمته يكون أن وسلم عليه هللا صلى النبي فأراد ، وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم:  تعالى هللا قال. والطيبات

 أن وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد:  كلھم السماوات وأھل جبريل فقال ، الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم:  فقال السالم في

ُسولُ  آَمنَ {:  تعالى هللا قال. ورسوله عبده محمدا  النبي فأراد} َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما{ الرسول صدق أي الشكر معنى على} الرَّ

َِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ {:  فقال والفضيلة الكرامة في أمته يشارك أن وسلم عليه هللا صلى قُ  ال لِهِ َوُرسُ  َوُكُتِبهِ  َوَمالئَِكِتهِ  ِبا  َبْينَ  ُنَفرِّ

 ربه له فقال ، والنصارى اليھود فرقت كما بينھم نفرق وال منھم بأحد نكفر وال الرسل بجميع آمنا يقولون يعني} ُرُسلِهِ  ِمنْ  أََحدٍ 

 وأطعنا سمعنا قالوا{  وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول فقال} أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا إِنْ {َ:  قوله وھو ؟ أنزلتھا الذي بآي قبولھم كيف

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{ :  ذلك عند تعالى هللا فقال. المرجع يعني} المصير وإليك ربنا غفرانك ً  هللاَّ  إال:  ويقال طاقتھا يعني} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

 صلى النبي فقال ، تعطه سل:  ذلك عند بريلج فقال ، الشر من} اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا{ الخير من}  َكَسَبتْ  َما لََھا{ . طاقتھا دون

َنا{ :  وسلم عليه هللا . والخطأ بالنسيان عملنا إن:  ويقال ، تعمدنا إن يعني}  أَْخَطأَْنا أَوْ {  جھلنا إن يعني} َنِسيَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا ال َربَّ
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َنا{:  فقال رآخ شيئا فسل. والنسيان الخطأ أمتك عن رفع قد ذلك أعطيت قد:  جبريل له فقال  يعني} إِْصراً  َعلَْيَنا َتْحِملْ  َوال َربَّ

 على مكتوبا ذلك وجدوا بالليل أذنبوا إذا وكانوا ، بظلمھم الطيبات عليھم حرم أنه وھو} َقْبلَِنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى َحَمْلَتهُ  َما{َ ثقال

َنا{:  قال ثم. صالة خمسين فرض ما بعد نھمع وحط األمة ھذه عن هللا فخفف ، خمسين عليھم الصلوات وكانت ، بابھم  َوال َربَّ

ْلَنا  صالة بخمسين أمروا لو ألنھم ، علينا تشق ما:  ويقال ، فتعذبنا نطيق ال ما العمل من تثقلنا ال:  يقول} ِبهِ  لََنا َطاَقةَ  ال َما ُتَحمِّ

:  ويقال ، عنا وتجاوز} لََنا َواْغفِرْ {  كله ذلك من}  نَّاعَ  َواْعفُ { عليه اإلدامة يطيقون وال عليھم يشق ولكنه ذلك يطيقون لكانوا

ا َواْعفُ {  وبعضھم المسخ أصابھم بعضھم الماضية األمم ألن ، القذف من} َواْرَحْمَنا{ الخسف من} لََنا َواْغِفرْ { المسخ من}  َعنَّ

. دعوته فاستجيبت} اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعلَى َفاْنُصْرَنا{ اوحافظن ولينا يعني}  َمْوالَنا أَْنتَ { :  قال ثم القذف وبعضھم الخسف أصابھم

 ديارھم من خرجوا إذا:  الغزاة إن ويقال" شھر مسيرة بالرعب نصرت: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروى

 ثم ، يعلموا لم أو بخروجھم علموا ، شھر في شھر مسيرة الكفار قلوب في والھيبة الرعب وقع بالطبل وضربوا الخالصة بالنية

 ذكر لما:  الزجاج قال ، آخر تفسير اآلية ولھذه. بذلك أمته ليعلم ، اآليات ھذه هللا أوحى رجع لما وسلم عليه هللا صلى النبي إن

 وبين األنبياء وأقاصيص واإليالء والطالق الحيض وحكم الحج أحكام وبين والزكاة الصالة فرض السورة ھذه في تعالى هللا

َِّ { :  وتعالى سبحانه بقوله سبحانه تعظيمه ذكر ، الربا حكم َماَواتِ  فِي َما ِ  هللا صلى نبيه تصديق ذكر ثم}  األَْرِض  فِي َوَما السَّ

ُسولُ  آَمنَ {:  فقال ذلك بجميع المؤمنين تصديق ذكر ثم وسلم عليه  ھذه عبجمي الرسول صدق أي} َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرَّ

 .ورسله وكتبه ومالئكته با صدقوا كلھم المؤمنون وكذلك ذكرھا جرى التي األشياء

َماَواتِ  فِي َما لَّهِ {:  وھي قبلھا التي اآلية نزولھا سبب وقيل  ِبهِ  ُيَحاِسْبُكمْ  ُتْخفُوهُ  أَو أَْنفُِسُكمْ  فِي َما ُتْبُدوا َوإِنْ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ

 ُ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  رُ َفَيْغفِ  هللاَّ  عليه هللا صلى النبي على ھذا أنزل لما فإنه] 284:  المائدة[} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

: فقالوا الركب على بركوا ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب على ذلك اشتد وسلم

. نطيقھا وال اآلية ھذه عليك هللا أنزل وقد ، والصدقة والجھاد والصيام الصالة:  نطيق ما األعمال من كلفنا ، هللا رسول أي

 سمعنا قولوا بل وعصينا سمعنا قبلكم من الكتابين أھل قال كما تقولوا أن أتريدون: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ألسنتھم بھا ذلت القوم اقترأھا فلما. المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا:  فقالوا"  يرالمص وإليك ربنا غفرانك وأطعنا

ُسولُ  آَمنَ { :  إثرھا في هللا فأنزل َِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرَّ قُ  ال َوُرُسلِهِ  َوُكُتِبهِ  َوَمالِئَكِتهِ  ِبا  أََحدٍ  ْينَ بَ  ُنَفرِّ

َنا ُغْفَراَنكَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا ُرُسلِهِ  ِمنْ  : وجل عز هللا فأنزل ، هللا نسخھا ذلك فعلوا فلما]. 285:  البقرة[}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  َربَّ

ُ  ُيَكلِّفُ  ال{ ً  هللاَّ َنا} { َبتْ اْكَتسَ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا َنا{ " نعم: " قال} أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسيَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا ال َربَّ  َوال َربَّ

َنا{ " نعم: " قال} َقْبلَِنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى َحَمْلَتهُ  َكَما إِْصراً  َعلَْيَنا َتْحِملْ  ْلَنا َوال َربَّ ا َواْعفُ {" نعم: " قال} ِبهِ  لََنا َطاَقةَ  ال َما ُتَحمِّ  َعنَّ

 .ھريرة أبي عن مسلم أخرجه". نعم: " قال} اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعلَى َفاْنُصْرَنا َمْوالَنا أَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغفِرْ 

 األمر تقرر ولما. تقدم وقد ، بالمعنى الحديث نقل على دليل" نعم: " قال وھنا" فعلت قد" األولى الرواية في قوله:  علماؤنا قال

 ثمرة وھذه ، عنھم الخواطر أمر في المشقة ورفع ، اآلية ھذه في عليھم وأثنى هللا مدحھم ، وأطعنا سمعنا:  قالوا أن على

 واالنجالء والمسكنة الذلة من المشقات وتحميلھم ذمھم من ذلك ضد إسرائيل لبني جرى كما ، تعالى هللا إلى واالنقطاع الطاعة

 أن الحديث وفي. وكرمه بمنه نقمه من هللا أعاذنا ، تعالى هللا على والتمرد العصيان ثمرة ذهوھ ، وعصينا سمعنا:  قالوا إذ
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" البقرة سورة يقرأ فلعله: "  قال. بمصابيح ليلة كل يزھر شماس بن قيس بن ثابت بيت إن:  له قيل وسلم عليه هللا صلى النبي

 توعدھم ما وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب على شق حين نزلت" الرسول آمن" البقرة سورة من قرأت:  قال ثابت فسئل

 سمعنا تقولون فلعلكم: "  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ذلك فشكوا ، نفوسھم أخفته ما على. محاسبتھم من به تعالى هللا

}  ربه من إليه أنزل بما الرسول منآ{:  عليھم ثناء تعالى هللا فأنزل ، وأطعنا سمعنا بل:  قالوا" إسرائيل بنو قالت كما وعصينا

 ".يؤمنوا أن لھم وحق: " وسلم عليه هللا صلى فقال

 ، اللفظ على" با آمن كل المؤمنون وآمن" مسعود ابن وقرأ. القرآن ھو أنزل والذي. تقدم وقد ، صدق أي} آَمنَ {:  تعالى قوله

. الجمع على} َوُكُتِبهِ { عامر وابن بكر أبي رواية في وعاصم ركثي وابن نافع وقرأ. المعنى على" آمنوا" القرآن غير في ويجوز

 والكسائي حمزة وقرأ. الجمع على" كتبه"و" التحريم" وفي ھنا عمرو أبو وقرأ. التوحيد على ، كتابه" التحريم" في وقرؤوا

 عند من نزوله كان مكتوب كل يجمع الذي المصدر أراد أفرد ومن ، كتاب جمع أراد جمع فمن. فيھما التوحيد على" وكتابه"

ُ  َفَبَعثَ {:  تعالى هللا قال ، القراءتان فتستوي للجنس اسما الكتاب يكون الجمع به يراد أن وحد من قراءة في ويجوز. هللا  هللاَّ

ِبيِّينَ   ورُسلكم رُسلنا" وكذلك ، السين ضمب" ورسله" الجماعة قرأت]. 213:  البقرة[} اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزلَ  َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ  النَّ

 من:  علي أبو قال. والتخفيف التثقيل" رسلك" في عنه وروي ،" ورْسلكم رْسلنا" تخفيف عنه فروي عمرو أبا إال ،" ورسلك

 فذلك اآلحاد في خفف وإذا. وطنب عنق مثل ، اآلحاد في يخفف فكما خفف ومن ، الكلمة أصل فذلك بالتثقيل" رسلك" قرأ

 فحذف ، نفرق ال يقولون والمعنى ، بالنون" نفرق ال" الناس جمھور وقرأ. مكي معناه وقال ، أثقل ھو الذي الجمع في أحرى

 يقولون أي] : 23:  الرعد[}  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ  َبابٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َيْدُخلُونَ  َواْلَمالِئَكةُ {:  تعالى هللا قال ، كثير القول وحذف ، القول

ُرونَ { :  وقال. يكمعل سالم َماَواتِ  َخْلقِ  فِي َوَيَتَفكَّ َنا َواألَْرِض  السَّ  ، ربنا يقولون أي] 191:  عمران آل[} َباِطالً  َھَذا َخلَْقتَ  َما َربَّ

 لفظ على وھذا ، بالياء" يفرق ال" ويعقوب جرير بن عمرو بن زرعة وأبو يعمر بن ويحيى جبير بن سعيد وقرأ. مثله كان وما

 يتناول األحد ألن ، آحاد يقل ولم اإلفراد على" أحد بين" وقال". يفرقون ال" مسعود ابن حرف في وھي:  ھارون لقا. كل

 معناه ألن ، ألحد صفة" حاجزين" فـ] 47:  الحاقة[} َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما{:  تعالى قال كما ، والجميع الواحد

 :  رؤبة وقال" غيركم الرؤوس سود ألحد الغنائم أحلت ما: " وسلم عليه هللا صلى وقال. الجمع

 دونكا من أحدا يرھبون ال...  دينكا دينت الناس أمور إذا

 .ببعض ويكفرون ببعض يؤمنون أنھم في والنصارى كاليھود ليسوا المؤمنين أن:  اآلية ھذه ومعنى

 سمع:  يقال كما ، قبل بمعنى سمع:  وقيل. قابلين سماع سمعنا أي ، حذف فيه} َناَوأََطعْ  َسِمْعَنا َوَقالُوا{ :  تعالى قوله -:  الثالثة

 مصدر} ُغْفَراَنكَ { وقوله. األمر قبول والطاعة. لقائله المدح يقتضي القول فھذا الجملة وعلى. حذف فيه يكون فال حمده لمن هللا

.  غفرانك أسأل أو نطلب:  وغيره. الزجاج قاله ، نكغفرا اغفر:  تقديره ، مقدر فعل فيه والعامل ، والخسران كالكفران

 قال اآلية ھذه عليه نزلت لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي. تعالى هللا يدي بين والوقوف بالبعث إقرار} اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ {

 .السورة آخر إلى فسأل" تعطه فسل أمتك وعلى عليك الثناء أحل قد هللا إن: " جبريل له
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ُ  ُيَكلِّفُ  ال{:  تعالى قوله -:  رابعةال ً  هللاَّ  حكاه ، تجشمته األمر وتكلفت عليه يشق بما األمر ھو التكليف} ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا

 من عبادة اآلية نزول وقت من العباد يكلف ال أنه على تعالى هللا نص. جزم خبر وھذا. والجدة الطاقة:  والوسع. الجوھري

 في المسلمين عن الكربة انكشفت وبھذا ، وبنيته إدراكه مقتضى وفي المكلف وسع في وھي إال جوارحال أو القلب أعمال

 بن جعفر إال أمه ولدتني أحدا أن وددت ما:  قال عنه هللا رضي ھريرة أبو حكاه ما اآلية ھذه معنى وفي. الخواطر أمر تأولھم

 فجعلنا ، أيدينا بين فشقه أثارة فيه بقي قد سمن نحي سوى فيه يجد لم منزله بلغ فلما جائع وأنا يوما تبعته فإني ، طالب أبي

ب السمن من فيه ما نلعق  :  يقول وھو والرُّ

 تجد بما إال يد تجود وال...  طاقتھا فوق نفسا هللا كلف ما

 في واقعا ليس أنه ىعل اتفاقھم بعد ، الدنيا في ھي التي األحكام في يطاق ال ما تكليف جواز في الناس اختلف -:  الخامسة

 وال ، عقال جائز يطاق ال ما تكليف:  المتكلمين من وجماعة األشعري الحسن أبو قال ، بعدمه آذنت اآلية ھذه وأن ، الشرع

 يعقد أن المصور تكليف ھذا إلى وينظر ، به وقطعا المكلف تعذيب على أمارة ذلك ويكون ، الشرع عقائد من شيئا ذلك يخرم

 ، لھب أبي نازلة في وقع:  فرقة فقال ؟ ال أو وسلم عليه هللا صلى محمد رسالة في وقع ھل بجوازه لقائلونا واختلف. شعيرة

 ال بأنه مؤذن وذلك النار وصلي اليدين بتب عليه حكم ألنه ، يؤمن ال أنه جملتھا ومن ، الشريعة بجملة باإليمان كلفه ألنه

} َناراً  َسَيْصلَى{:  تعالى وقوله. ذلك على اإلجماع حكى وقد. قط يقع لم:  فرقة وقالت. يؤمن ال بأنه يؤمن بأن كلفه فقد ، يؤمن

 فا. شيئا أو عبادة تقديره ، محذوف أحدھما مفعولين إلى يتعدى" ويكلف. "عطية ابن حكاه ، وافى إن معناه] 3:  المسد[

 وطنه من وخروجه اإلنسان وھجرة ، للعشرة احدالو كثبوت ويثقل يشق بما كلفنا قد كان وإن علينا وإنعامه بلطفه سبحانه

 وقرض أنفسھم بقتل قبلنا من كلف كما ، المؤلمة باألمور وال المثقلة بالمشقات يكلفنا لم لكنه ، وعادته ووطنه أھله ومفارقة

 الحمد لهفل. قبلنا كان من على وضعھا التي واألغالل اإلصر عنا ووضع ورفق سھل بل ، وجلودھم ثيابھم من البول موضع

 .والنعمة والفضل ، والمنة

 ال المفسرين وجماعة. السدي قاله والسيئات الحسنات من يريد} اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا{:  تعالى قوله - :  السادسة

 إاِلَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال{] 164:  نعاماأل[} أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  ال{َ:  قوله مثل وھو. عطية ابن قاله ، ذلك في بينھم خالف

 مما ھي حيث من" لھا" بـ الحسنات في العبارة وجاءت. اإلنسان كسب من ليست ونحوھا والخواطر]. 164:  األنعام[} َعلَْيَھا

 تحمالتوم وأوزار أثقال ھي حيث من" عليھا" بـ السيئات في وجاءت ملكه إلى فتضاف ، بھا ويسر بكسبه المرء يفرح

 َفَمھِّلِ { :  قال كما ، الكالم لنمط حسنا التصريف بين فخالف الكسب فعل وكرر. دين وعلى مال لي:  تقول كما وھذا صعبة،

 إذ ، تكلف دون تكتسب مما ھي الحسنات أن ھذا في لي ويظھر:  عطية ابن قال]. 17:  الطارق[} ُرَوْيداً  أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ 

 نھى حجاب خرق أمرھا في يتكلف كاسبھا إذ ، المبالغة ببناء تكتسب والسيئات ، شرعه ورسم تعالى هللا أمر ةجاد على كاسبھا

 .المعنى لھذا ، إحرازا التصريفين مجيء اآلية في فيحسن ، إليھا ويتخطاه تعالى هللا

 خلق ال ذلك على يطلقوا لم ولذلك ، اباواكتس كسبا العباد أفعال على أئمتنا إطالق صحة على دليل اآلية ھذه في - :  السابعة

. المحض فبالمجاز فاعل وأنه ، العبد على ذلك أئمتنا من أطلق ومن. المبتدعة مجترئة من ذلك أطلق لمن خالفا ، خالق وال
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 ھذه غير من ولكن نفسه في صحيح وھذا:  عطية ابن قال. أحد بذنب أحد يؤاخذ ال اآلية معنى وقيل:  وغيره المھدوي وقال

 .اآلية

 بخنق أو بمثقل غيره قتل من أن على به يستدل} اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَھا َكَسَبتْ  َما لََھا{:  تعالى قوله:  الطبري الكيا قال - :  الثامنة

 سقوط أن على ويدل ، الظاھر يخالف وذلك ، العاقلة على ديته جعل لمن فخالفا ، دية أو قصاصا ضمانه فعليه تغريق أو

 وقال. نفسھا من مجنونا مكنت إذا العاقلة على الحد وجوب على ويدل. شريكه عن سقوطه يقتضي ال األب عن القصاص

 شريك وعلى ، حنيفة ألبي خالفا األب شريك على واجب القود أن في اآلية ھذه علماؤنا ذكر: " العربي بن بكر أبو القاضي

 مع القصاص عليه يجب ال من اشتراك إن:  وقالوا. القتل اكتسب قد امنھم واحد كل ألن ، حنيفة وأبي للشافعي خالفا الخاطئ

 ".بالشبھة يدرأ ما درء في شبھة يكون ال القصاص عليه يجب من

َنا{:  تعالى قوله  كقوله ، أحدھما أو الوجھين ھذين على منا يقع ما إثم عن أعف:  المعنى} أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسيَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا ال َربَّ

 وإنما ، مرفوع اإلثم أن فيه يختلف لم وھذا. ذلك إثم أي" عليه استكرھوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع: " السالم عليه

 أن والصحيح. فيه اختلف ؟ كله ذلك أحكام يلزم أو شيء منه يلزم ال مرفوع ذلك ھل ، األحكام من ذلك على يتعلق فيما اختلف

 كالقصاص باتفاق يسقط وقسم. المفروضات والصلوات والديات كالغرامات باتفاق يسقط ال فقسم ، الوقائع بحسب يختلف ذلك

 ، ونسيانا خطأ يقع مما مثله كان وما ، ساھيا حنث أو رمضان في ناسيا أكل كمن فيه يختلف ثالث وقسم. الكفر بكلمة والنطق

 .الفروع في ذلك ويعرف

َنا{:  تعالى قوله :  جبير بن سعيد وقال. الصعب الغليظ األمر اإلصر:  والربيع مالك قال ثقال أي} إِْصراً  َناَعلَيْ  َتْحِملْ  َوال َربَّ

 قول نحو وھذا ، شدادا أمورا يحملون كانوا:  الضحاك قال ، ونحوه البول من إسرائيل بني على غلظ وما. العمل شدة اإلصر

 :  النابغة قول ومنه ، والربيع مالك

 عرفوا بعدما عنھم اإلصر والحامل...  اتھمسر يغشى أن الضيم مانع يا

 في واإلصر. كفارة وال توبة فيه ليس الذي الذنب أنه أيضا وعنه. أيضا زيد ابن وقاله ، وخنازير قردة المسخ اإلصر:  عطاء

: واإلصار. والثقل والذنب الضيق:  واإلصر] 81:  عمران آل. [} إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ { :  تعالى قوله ومنه ، العھد اللغة

:  الجوھري قال ذلك من -  الھمزة بكسر -  واإلصر. حبسه أصرا يأصر أصر:  يقال ، ونحوھا األحمال به تربط الذي الحبل

 كل في الظاھر بھذا يستدل أن ويمكن:  منداد خويز ابن قال. معاصر تقول والعامة ، مآصر والجمع ومأَصر مأِصر والموضع

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{:  تعالى قوله نحو فھو ، تثقيلھا مالخص ادعى عبادة  صلى النبي وكقول] 78:  المؤمنون[} َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 .وسلم عليه هللا صلى محمد أمة على شق من على شق اللھم". تعسروا وال فيسروا يسر الدين: "  وسلم عليه هللا

 .بين وھذا ، السمحة للحنيفية ظاھره المنافي والضيق الحرج نفي في به يحتج:  قال الطبري الكيا قال ونحوه:  قلت

ْلَنا َوال{:  تعالى قوله -:  عشرة الحادية  قبلنا كان من على شددت كما علينا التشدد معناه:  قتادة قال} ِبهِ  لََنا َطاَقةَ  ال َما ُتَحمِّ

 بن سالم وقال خنازير وال قردة التمسخنا:  جريج ابن يدز ابن نحوه وقال ، نطيق ال ما االعمال من التحملنا:  الضحاك
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 بك واعوذ:  دعائة في يقول كان الدرداء ابا أن وروي وعطاء مجاھد عن النقاش وحكاه الغلمة:  به لنا الطاقة الذي:  سابور

 . اسرائيل بني على كانت التي واالغالل التغليظ ھو:  السدي وقال عدة لھا ليس غلمة من

ا َواْعفُ {:  تعالى قوله  الستر:  والغفر ذنوبنا على استر أي} لََنا َواْغفِرْ { تعاقبة ولم تركته اذا ذنبة عن عفوت ذنوبنا عن أي} َعنَّ

 يدعون كيف للخلق التعليم مخرج ھذا وخرج وناصرنا ولينا أي} َمْوالَنا أَْنتَ {  علينا منك مبتدئا برحمة تفضل أي} َواْرَحْمَنا{

 صلى النبي عن رواه انه به يظن ھذا:  عطيه ابن قال آمين قال السورة ھذا قراءة من فرغ إذا كان أنه بلج بن معاذ عن روي

 بن على وقال فحسن دعاء وھنا دعاء ھنالك حيث من الحمد سورة على بقياس كان وإن ، فكمال ذلك كان فان ، وسلم عليه هللا

 يقرأھما حتى ينام اإلسالم وأدرك عقل أحداً  أن أظن ما:  طالب أبي

 ھاتين قراء من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري مسعود أبي عن المعنى ھذا في مسلم روى قد:  قلت

 هللا صلى هللا النبي سمعت:  قال عمر ابن عن روي كما ، الليل قيام من:  قيل"  كفتاه ليلة في البقرة سورة اخر من االيتين

 بألف الخلق يخلق أن قبل بيده الرحمن كتبھما البقرة سورة بھما ختم الجنة كنوز من ايتين على هللا زلأن: " يقول وسلم عليه

 الشيطان شر من كفتاه:  وقيل"  البقرة آخر إلى" الرسول آمن" الليل قيام من اجزأتاه مرتين العشاء بعد قرأھما من عام

 جل هللا ان: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اليمان بن ةحذيف عن الداني عمرو أبو وأسند سلطان علية له فاليكون

ً  كتب وعز  لم بيته في ھن قرأ من البقرة بھن ختم التي آيات الثالث ھذة من عام بألفي واالرض السموات يخلق أن قبل كتابا

 كنز من البقرة سورة ٮخر من اآليات ھذه أوتيت: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي" ليال ثالث بيته الشيطان يقرب

  .  والحمد. الفاتحة مع بھا الملك نزول الفاتحة في تقدم وقد صحيح وھذا"  قبلي نبي يؤتھن لم العرش تحت
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