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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .أمجعنيبه اصحأنا حممد وعلى آله و نبيعلى وابرك م هللا وسل صلىو ، رب العاملني احلمد هلل

 .اي رب العاملني، وتقوى وصالًحا وفالًحاوانفعنا مبا علمتنا وزدان علًما وهدًى ، اللهم علمنا ما ينفعنا

 ؛أما بعد

ابب يف درسةنا يف هة ا الليلةة يف  -رمحةة هللا عليةه–وشرع املؤلف ، توقفنا يف اللقاء املاضي يف هناية كتاب الطالق
 ."اإليالء والظهار واللعان"

 .مدة تزيد على أربعة أشهرأو ، اأن حيلف على ترك وطئه زوجته أبد  : فاإليالء: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 

وإمنةا ُيطلة  ، ال ُيطلة  علةى أح حلةف، اإليالء يف لغة العرب: وقال بعض العلماء، تعريف اإليالء لغة هو احللف
وعلى ه ا فيكون تعريةف اإليةالء يف اللغةة قريبًةا مةن املعةع ال ةرعي ، على احللف ال ح ميتنع به الرجل عن وطء زوجته

أن حيلةةف علةةى تةةرك وجتةةه زوجتةةه : بقولةةه -رمحةةة هللا عليةةه–فهةةو مةةا أشةةار إليةةه املؤلةةف ، شةةرًعاوأمةةا تعريةةف اإليةةالء . لةةه
 .أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أبًدا

وقةول . أو صةفة مةن صةفاته سةواء كةان كلةس ابسةم مةن أ ةاء هللا ؛ أن حيلةف: -رمحة هللا عليه–فقول املؤلف 
نالحة   -رمحةة هللا عليةه–والتعريف اآلن ال ح ككةرا املؤلةف ، ا قيدعلى ترك وطء زوجته ه  -رمحة هللا عليه–املؤلف 

وهةةة ا احلكةةةم ال ينطبةةة  إال إكا حلةةةف وقلنةةةا يكةةةون احللةةةف بةةة كر اسةةةم ، القيةةةد ا ول يف قولةةةه أن حيلةةةف، أن فيةةةه قيةةةوًدا
 .سواء ب كر اسم من أ اء هللا تعاىل أو صفة من صفاته؛ معظم

فلو حلف علةى تةرك تقبيةل ، اين أن يكون احللف على ترك اجلماع خاصةه ا القيد الث. على ترك وطء: ويف قوله
 .أو ضمها أو مباشرهتا فإنه ال يعترب ب لس مولًيا، زوجته مثاًل 
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لِلَّةةِ ين  }: لقةةول هللا تعةةاىل، وهةةو أن يكةةون ا لةةوا عليهةةا الزوجةةة، هةة ا القيةةد الثالةة . زوجتةةه: ويف قةةول املؤلةةف
ةةاِ ِهمْ   ِ وهنةةا مِةة لة ، فإنةةه ال يُعتةةرب بةة لس موليًةةا؛ فلةةو حلةةف علةةى تةةرك وطء أجنبيةةة، [226: ]البقةةرة{. . يُةْؤلُةةون  ِمةةْن ِن

وهللا ال أجة  فالنةة : قةال، مثةال كلةس أو صةورة املِة لة، وهي لو أنه حلف على ترك وطء أجنبيةة   تزوجهةا بعةد كلةس
؟ فهةةل يُعتةةرب بةة لس موليًةةا. خطبهةةا وتزوجهةةا  بعةةد شةةهر ، وهةةي أجنبيةةة. وهللا ال أجةة  فالنةةة سةةنة كاملةةة: أو قةةال. أبةةًدا

 .ال: اجلواب

اإليةةالء ال يكةةون إال يف مةةدة تزيةةد . هةة ا القيةةد الرابةةع. أكثةةر مةةن أربعةةة أشةةهر: -رمحةةة هللا عليةةه–ويف قةةول املؤلةةف 
ةةاِ ِهْم تة ةةر َبُع أ ْربة ع ةةِة }: يف قةةول هللا تعةةاىل، علةةى أربعةةة أشةةهر  ِ وكةةان الرجةةل يف اجلاهليةةة إكا . {أ ْشةةُهر  لِلَّةةِ ين  يُةْؤلُةةون  ِمةةْن ِن

وال ، وميضةي يف ميينةه وال يةرون يف كلةس حرًجةا. أو أال يطتهةا أبةًدا، غضب من زوجته حلف أال يطتها الِةنة والِةنتني
 .فتتزوج، وتقضي املرأة زماهنا كاملعلقة ال هي كات زوج وال هي بدون زوج. لوًما على ه ا الزوج

  أن مةةةن ، كةةةاان يف اجلاهليةةة يعتةةةرب جالقًةةةا ال رجعةةة فيةةةه،  وسةةةي ع معنةةا يف احلكةةةم، سوكةةان اإليةةةالء والظهةةار كةةة ل
وأمةةا ، أمةةا أن يرجةع إىل معاشةةرة زوجتةه: وألزمةةه رمةرين. وحةدد للمةةور أربعةة أشةهر، اإلسةال  أبطةل كلةةس وأنملةف املةةرأة

ةةاِ ِهْم تة ةةر َبُع أ  }: قةةال هللا تعةةاىل. الطةةالق  ِ ٌَّ  غ ُفةةور  ر ِحةةيم  لِلَّةةِ ين  يُةْؤلُةةون  ِمةةْن ِن و ِإْن ع ز ُمةةوا  * ْربة ع ةةِة أ ْشةةُهر  ف ةةِإْن ف ةةاُءوا ف ةةِإنَّ ا
يع  ع ِليم    ِ   ٌَّ  .{الطَّالق  ف ِإنَّ ا

فةةإن كةةاان أقةةل مةةن أربعةةة . فوقّةةهللا هللا أربعةةة أشةةهر، إيةةالء اجلاهليةةة الِةةنة والِةةنتني: -رمحةةه هللا–وعةةن ابةةن عبةةا  
 .البيهقيورواا . فليس إبيالء. أشهر

 :وحترمي اإليالء لثالث أوجه. مجهور العلماء على أنه ال جيوز وأنه حُمر . حكم اإليالء: مِ لة

 .وسي ع معنا أن النملوص الملرحية دلهللا على دليل الظهار. القيا  على الظهار: ا ول

 .واحللف على ترك واجب حمر . وهو إتيان أهله، أنه حلف على ترك واجب: والثاين

 .ال ضرر وال ضرار: والقاعدة الكلية. أن يف كلس مضارة للزوجة: والثال 
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 .ربت له أربعة أشهروض  ، مر بوطئهاأ  : فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 

أ  مةن وقةهللا ؟ هةل مةن وقةهللا املطالبةة؟ مةن مةىت نبةدأ  ِةب ا ربعةة أشةهر؟ وهي مىت تبةدأ هة ا املةدة: هنا مِ لة
 ؟اإليالء

فهنةا ، ومل تطالبةه إال يف أول شةهر ربيةع الثةاين مةثاًل ، ه ا رجل آل أال يط  زوجته يف أول شهر حمر : صورة املِ لة
مثةرة ؟ هل تبتدئ املدة من أول حمر  ال ح هو وقهللا اإليالء أو تبتدئ من أول شهر ربيع الثاين ال ح هو وقهللا املطالبةة

ومةن وقةهللا اإليةالء ال مةن وقةهللا ، يف ه ا املِ لة أن املةدة تبتةدئ مةن اإليةالء ا قرب. ةاخلالا يف ه ا املِ لة واضح
 .مطالبة الزوجة

ٌَّ  غ ُفةور  ر ِحةيم   }: لقول هللا تعةاىل. فإن وطئ كفر كفارة ميني: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف  . { ف ةِإْن ف ةاُءوا ف ةِإنَّ ا
صةةار ، وهللا أين إن شةاء هللا ال أحلةف علةى ميةني»: وقةد قةال النةة  . والعةدول عةةن هة ا اليمةني، والفةيء هةو الرجةوع

 .«. إال كفرت عن مييين وأتيهللا ال ح هو خري، غريها خري منها

فإنةه ال يُعتةرب ، فلةو قبّةل أو ابشةر دون الفةرج، فإن فعل مقدمات الوطء فإنه ال يُعترب يفء  ، فاإليالء ينقطع ابلوطء
 .كلس يفء

وهةل يُلةز  ابلطةةالق مةرد مضةي املةةدة الةع هةي ا ربعةةة . وإن امتنع  ألعزاب ابلقععال : -عليةةه رمحةة هللا–قةال املؤلةف 
العلماء على أن الطالق ال يقع مبجرد  ومجهور، حمل خالا؟ أ  ال يُلز  ابلطالق إال إكا جلبهللا الزوجة الطالق؟ أشهر

، الطالق هنا ُمقيد بطلب الزوجة. هللا الزوجةإكا جلب. فإكا انتههللا أربعة أشهر ُُيري بني الرجوع أو الطالق، مضي املدة
 .ال ُتطل . أنهللا جال : قال هلا، فإن رضيهللا الزوجة

أنعت علعك كظهعر أمعك ومعوأ معن ألفعامي الت عر  : أن يقعو  لزوجتعه: والظهعار: -رمحة هللا عليةه–يقول املؤلف 
 .الصرحية لزوجته

الِظهةةار : لغةةة؟ تعريةةف الظهةةار: واملِةة لة ا وىل: وعنةةدان فيةةه مِةةا ل، إىل الظهةةار -رمحةةة هللا عليةةه–انتقةةل املؤلةةف 
وإمنا ُخع الظهر ، أنهللا علّي كظهر أمي:  ن صورته ا صلية أن يقول الرجل لزوجته. بكِر الظاء م خوك من الظهر
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ةةمى  هةةرًا: مةةن دون بقيةةة ا عضةةاء قةةالوا ف ةةبوا الزوجةةة ، حلملةةول الركةةوب علةةى  هةةرا يف الغالةةب،  ن كةةل مركةةوب يُِ
 .ب لس

أو جبةةزء منهةا حُيةةر  عليهةةا ، امةةرأة حمرمةة عليةةه حترميًةةا مؤبةًدا، يُعةةرب  ةةا عنهةا ت ةةبيه الرجةل لزوجتةةه أو جةزء: اصةطالًحا
 .كالبطن والظهر والفخ  و و كلس،  النظر إليه

  رأسةةس: كقةةول،  ت ةةبيه الرجةةل زوجتةةه أو جةةزء يُعةةرب بةةه عنهةةا، يف هةة ا التعريةةف -رمحةةة هللا علةةيهم–فقةةول الفقهةةاء 
 .والرأ ، فهنا عرب أو شبه جزًء يُعرب به عن امرأته. أميكظهر 

حملةول : لكةن نقةول، قواًل من كلةس أن الظهةر لةيس خاًصةا بت ةبيه ا  ، ابمرأة حمرمة عليه حترميًا مؤبًدا: ويف قوله
ولةةو قةةال ، كالبنةةهللا وا خةةهللا والعمةةة واخلالةةة،  واُختلةةف يف غريهةةا مةةن ا رمةةات. هةة ا حمةةل اتفةةاق، الظهةةار ابلت ةةبية اب  

 ةار إليهةا يف حتةرمي ت ةبيه ، اجلمهةور أنةه يُعتةرب  هةارًا؟ فهةل يكةون  هةارًا. أنةهللا علةّي كظهةر أخةع: لزوجته
ُ
 ن العلةة امل

هة ا العلةة موجةودة يف غةري ا   . [2: ]امادلةة{و إِنةَُّهْم ل ية ُقوُلون  ُمْنك رًا ِمن  اْلق ْوِل و ُزورًا}: وهو قوله تعاىل. الزوجة اب  
ُوجةدت  هةيو ، إكا ُوجدت العلةة ُوجةد احلكةم، أن احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما: والقاعدة الفقهية، ا رماتمن 
 .هنا

 ن ، أنةه ال يُعتةرب  هةارًا: اجلةواب؟ فهل يُعترب ه ا  هةارًا. أنهللا علّي كظهر أيب، إكا قالهللا الزوجة لزوجها: مِ لة
ةةةاِ ِهمْ }: قةةةةال هللا . هللا خملةةةه ابلرجةةةةال دون النِةةةاء  ِ وقةةةةد اختلةةةةف . [2: ]امادلة{الَّةةةِ ين  ُيظ ةةةةاِهُرون  ِمةةةْنُكْم ِمةةةةْن ِن

 .والملحيح أنه يلزمها كفارة ميني؟ ماكا يلزمها إكا قالهللا كلس -رمحة هللا عليهم–العلماء 

يقةول ، بة لس إىل حكةم الظهةار -رمحةة هللا عليةه–أشار املؤلةف . فهو منكر وزور: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 
 .قد دّل على حترميه دليل الكتاب والِنة واإلمجاع. وهو حمر . فهو منكر وزور: -رمحة هللا عليه–املؤلف 

ةةاتُةُهْم ِإالَّ الالَّ ِةةي و ل ةةْدنة ُهْم و  }: أمةةا دليةةل الكتةةاب ةةاهِتِْم ِإْن أُمَّه  ةةاِ ِهْم م ةةا ُهةةنَّ أُمَّه   ِ إِنةَُّهةةْم الَّةةِ ين  ُيظ ةةاِهُرون  ِمةةْنُكْم ِمةةْن ِن
ٌَّ  ل ع ُفةةو  غ ُفور   ةةرًا ِمةن  اْلق ةةْوِل و ُزورًا و ِإنَّ ا وقةةد دلةهللا هةة ا اآليةةة علةى حتةةرمي الظهةار مةةن عةةدة . [2: ]امادلةة{ل ية ُقولُةون  ُمْنك 

 .نت مل فيها؟ وجوا
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ةةةرًا ِمةةةن  اْلق ةةةْوِل و ُزورًا }: يف قولةةةه تعةةةاىل: الوجةةةه ا ول وصةةةف  أن هللا : الداللةةةةووجةةةه . { و إِنةَُّهةةةْم ل ية ُقولُةةةون  ُمْنك 
فةإن ، وعنةد ا صةوليني أنةه إكا ورد الة   يف شةيء يف ال ةرع. واملنكةر والةزور حمرمةان، الظهار رنه منكر مةن القةول وزورًا

 .ه ا يدل على حترميه

وإجيةةاب الكفةةارة علةةى ، وأراد أن يعةةود، بةةني وجةةوب الكفةةارة علةةى مةةن قةةال الظهةةار: أن هللا تعةةاىل: والوجةةه الثةةاين
 .كما أن إجياب الكفارة مثاًل على اجلماع يف هنار رمضان دال على حترميه،  الظهار دال على حترميه

ٌَّ  ل ع ُفةةو  غ ُفةةور   }: يف قولةةه تعةةاىل: الوجةه الثالةة  دّل علةةى أن ، وجةةه الداللةةة أن هللا بةةنّي أنةةه يعفةةو ويغفةةر. { و ِإنَّ ا
 .الظهار موجب لإلساءة وال   من قا له

 هةر مةن زوجتةه  وهو أن أو  بن الملةامهللا ا نملةارح اخلزرجةي ، فِبب نزول ه ا اآلايت: الِنة وأما دليل
والنة  ، وجةاءت اادلةه فجةاءت النة  ، فعليةه حةىت  ع رسةول هللا ،   أرادها ف بهللا. خولة بنهللا مالس بن ثعلبة

 وأنزل هللا تعاىل اآلايت يف امادلة، حياورها. 

وأمةةا اإلمجةةاع فقةةد نقلةةه غةةري ،  هةةارا المرأتةةه وأنكةةر عليةةه الكفةةارة أنكةةر علةةى أو   ووجةةه الداللةةة أن النةة  
 .واحد من أهل العلم

وهة ا  ، ُفهم من كلس أن عقد الزوجية ال ينتهي ابلظهار. وال حتراب الزوجة بذلك: -رمحة هللا عليه–وقال املؤلف 
اجلاهليةة كةان الظهةار عنةدهم يُعتةرب جالقًةا ال رجعةة ف هةل ، كما أشرت سابًقا على خالا مةا كةان عليةه أهةل اجلاهليةة

 .فيه

َوالَِّذيَن ي ظَاِهر وَن ِمْن }: لكن ال حيل له أن ميسها حىت يفعل أمر هللا به يف قوله: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 
بِع ر ِنَساِئِهْم ُث َّ يَعع ود وَن ِلَما َقال وا فَعَتْ رِير  رَقَعَبٍة ِمْن قَعْبِل َأْن يَعَتَماسَّ  َِ َفَمعْن َمْ  * ا َذِلك ْم ت وَعظ وَن بِعِه َواهَّ  ِمَعا تَعْعَمل عوَن 
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ا َذلِعَك لِتع ْمِمن عوا اِبهَِّ َوَرس عوِلِه َيَِْد َفِصَيااب  َشْهَرْيِن م تَعَتاِبَعنْيِ ِمْن قَعْبِل َأْن يَعَتَماسَّا َفَمْن َمْ َيْسعَتِقْ  َفِإْطَععااب  ِسعتَِنَي ِمْسعِكين  
 .[ 4، 3: اجملادلة ]إىل آِر اآليتني  (1) {  ح د ود  اهَِّ َولِْلَكاِفرِيَن َعَذابر أَلِيمر  َوتِْلكَ 

فقةد ، واملداعبةة و ةو كلةسوأمةا مقةدمات اجلمةاع كالضةم والقبلةة ، فهةو حمةل إمجةاع؛ أمةا حتةرمي اجلمةاع قبةل التكفةري
؟ فإن قيل ما احلكمة من وجوب الكفارة قبل املِةيس،  ن الوسا ل هلا أحكا  املقاصد، اُختلف فيه وا قرب أنه حُمر 

: وقيل لةه،  ن الرجل إكا أراد زوجته ودعته نفِه، املبادرة إىل إخراج الكفارة أن احلكمة والعلم عند هللا : فاجلواب
 .ف لس مراد لل ارع. ابدر ابلكفارة، ال بعد الكفارةال ميكنس كلس إ

 نةه . وهة ا ابإلمجةاع، فإنه يِت نف المليا  مةن جديةد.   جامع يف أثناء ال هرين هنارًا، لو كفر ابلمليا : مِ لة
ةْن }: يقةول  ن هللا ؟ وأما اجلماع ابلليل فهل يقطع التتةابع، تعمد إفِاد صيامه وه ا المليا  واجب فيه التتابع ف م 
ةا ةةْهر ْيِن ُمتة ت ةةاِبع نْيِ ِمةةْن قة ْبةةِل أ ْن ية ت م اسَّ ةْد ف مِلةةي اُ  ش  . فقةةد اختلةةف العلمةةاء يف كلةةس يف اجلمةةاع يف الليةةل [4: ]امادلة{مل ْ جيِ 

 .وقيل أنه ال يقطعه، فقيل أنه يقطع التتابع

فعإن م َيعد معااب شعهرين ، ابلعمعلفيعتق رقبة مممنة ساملة من العيوب الضارة : -رمحة هللا عليه–يقول املؤلف 
 .افإن م يستق  أطعم ستني مسكين  ، متتابعني

رمحةة هللا –وقيةدها املؤلةف ، حتريةر رقبةة: فةا مر ا ول، علةى التتيةب ال علةى التخيةري، وه ا الكفارة كفارة الظهةار
 .ه ا القيد ا ول، رن تكون مؤمنة -عليه

هةةة ا قةةةول مجهةةةور ، أن تكةةةون مؤمنةةةة: القيةةةد ا ول. الضةةةارة ابلعمةةةلأن تكةةةون سةةةاملة مةةةن العيةةةوب : والقيةةةد الثةةةاين
ةا }: أجل  يف ه ا اآلية آية الظهار قال فإن قيل أن هللا ، العلماء ، [3: ]امادلة{فة ت ْحرِيةُر ر قة ب ةة  ِمةْن قة ْبةِل أ ْن ية ت م اسَّ

و ن ال ةارع لةه ، دا بتحريةر رقبةة مؤمنةةقية أن هللا . فاجلواب أن ه ا مطل  حُيمةل علةى التقييةد املة كر يف آيةة القتةل
ليعتقةه وي ةمل كة لس عةد  وجةود الةثمن  فإن مل جيد رقبة وه ا ي مل عد  وجود رقية ، ت وا إبعتاق الرقاب املؤمنة

                                                             

 )1( سورة المجادلة آية : 3 . 



 عاشرالالدرس  - 4 اب منهج السالكينشرح كت -   لشيخ/ عمر القثميا       

 

8 

 ن ، والتتةابع يف الملةيا  حمةل إمجةاع. فإنه ينتقةل إىل املرتبةة الثانيةة وهةي صةيا  شةهرين متتةابعني، ال ح ي تح به الرقي 
 .نع عليه هللا 

فإنه ، أن كان كلس لع ر، التفمليل: فاجلواب؟ فهل ينقطع به التتابع؛ لو أفطر خالل ال هرين وهي: وهنا مِ لة
، وأاي  الت ةري ، أو يةو  العيةد، شرعًيا ك ةهر رمضةان مةثاًل ، سواء كان ه ا الع ر شرعًيا أ  حًِيا؛ ال ينقطع به التتابع

فلةةو ، وأمةةا العةة ر احلِةةي فهةةو املةةر ، فهةة ا إفطةةار لعةة ر شةةرعي، فةة فطروهةةي أوضةةح فلةةو صةةا    صةةادا يةةو  العيةةد 
 .مر  ف فطر أو سافر فغري متحيل على اإلفطار فإن كلس ال يقطع التتابع

فإنةه ينتقةل ؛ فإنه يقطع التتابع وجيب عليه أن يِت نف فإن مل يِتطع يعين الملةيا ، وأما أن كان فطرا بدون ع ر
ومل ، حةدد عةدد املِةاكني وهللا ، يطعمهةم قةوت البلةد؟ يطعمهةم مةاكا، ا  سةتني مِةكيًناإىل املرتبة الثالثةة وهةي إجعة

وإكا مل حُيةدد مقةدار الطعةا  فإنةه يُرجةع فيةه إىل العةرا للقاعةدة أن كةل مةا أتةى يف ال ةرع ومل حيةدد ، حيدد مقدار الطعا 
 :نظًما -رمحة هللا عليه–كما قال شيخنا ،  فإنه حيدد ابلعرا

 .فبالعرا ُحدد حُيدد       ال رع وملوكل ما أتى يف

مل يكةةن ثتةةثاًل ، فلةةو أنةةه أجعةةم مِةةكيًنا واحةةًدا سةةتني مةةرة، إجعةةا  سةةتني مِةةكيًنا: -رمحةةة هللا عليةةه–قةةال املؤلةةف 
ُوجةب مةن كلةس . ا بوقعت كرمضعان ومعوأا أو ممقت عوسواء كان الظهعار مقلق ع -رمحة هللا عليه–يقول املؤلف . لألمر

وقةةد . وهكةة ا مطلًقةةا. أنةةهللا علةةّي كظهةةر أمةةي: كةة ن يقةةول مةةثاًل ،  وهةةو الةة ح مل حُيةةدد بوقةةهللا، مطلًقةةاأن الظهةةار يكةةون 
 .أنهللا علّي كظهر أمي شهر رمضان: ك ن يقول.  يكون مؤقًتا كما ككر املؤلف ومثل

اي  }: تععاىللقولعه ، ففيه كفارة ميني: وأما حتر  اململوكة والقعااب واللباس وغ ها: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 
ٌَّ  ال حيَُِب اْلمُ  ُ ل ُكْم و ال تة ْعت ُدوا ِإنَّ ا ٌَّ  * ْعت ِدين  أ يَةه ا الَِّ ين  آم ُنوا ال حُت ّرُِموا ج يِّب اِت م ا أ ح لَّ ا
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ٌَّ  الَّةةِ ح أ نْةةةُتْم بِةةِه ُمْؤِمنُةةون   ةةالاًل ج يِّبًةةا و اتةَُّقةةوا ا ُ ح  ٌَّ إىل أن ذكععر   [ 89 - 87: املائععدة ] (2) {و ُكلُةةوا ِثَّةةا ر ز ق ُكةةُم ا
 .كفارة اليمني يف هذأ األمور

ك ن حير  على نفِه ثلوكته ،  أن من حر  على نفِه شيًتا مباًحا كما مثل املؤلف -رمحة هللا عليه–ومراد املؤلف 
 .فإنه ه ا ال يُعترب يف حكم الظهار، حُير  على نفِه جعاًما معيًنا أو شراابً أو 

لكةن أراد املؤلةف أن ، وهة ا ا مةور ككرهةا املؤلةف ثةا أابحهةا هللا  ووجه ال به أن وطء املرأة ثةا أابحةه هللا
؛ علةةى نفِةةه العِةةل النةة   وقةةد حةةر ، قلنةةا أنةةه مةةن التقييةةدات. كمةةا سةةب  معنةةا،  ينبةه إىل أن الظهةةار خاًصةةا ابجلمةةاع

 .ف مرا هللا تعاىل ابلكفارة

: عةن عةدة أقةوال ا قةرب؛ حمةل خةالا؟. فهةل يُعتةرب هة ا  هةارًا. أنةهللا علةّي حةرا : لو قةال الةزوج لزوجتةه: مِ لة
وأن نةوى بة لس فإنةه يكةةون ، فإنةه يكةةون  هةارًا؛ فةةإن نةوى بة لس الظهةار، وأن كلةس راجةع إىل قملةدا ونيتةه. التفملةيل
 .فإن عليه كفارة ميني، وأن مل ينو  شيء فه ا قد حيملل. فهو ميني، وأن نوى ب لس  كيد ا مر، جالقًا

فإذا رمى الرجل زوجته ابلزىن فعليه حعد القعذمث نعانون جلعدة إال : وأما اللعان: -رمحة هللا عليه–قال املؤلف 
 .نه حد القذمثأو يالعن فيسقط ع، فيقااب عليها احلد، أن يقيم البينة أربعة شهود عدو 

لغةة مملةدر العةن مة خوك  مةن اللعةن وهةو الطةرد : تعريةف اللعةان، هنةا إىل اللعةان -رمحةة هللا عليةه–انتقل املؤلةف 
وهة ا ، مقرونةة ابللعةن مةن جهةة الةزوج وابلغضةب مةن جهةة الزوجةة، شهادات مؤكدات اب ميةان: واصطالًحا، واإلبعاد

 .ومقا  حد الزىن يف ح  الزوجةال هادات قا مة مقا  حد الق ا يف حد الزوج 

، و ن أحةداا كةاكب،  ن الرجل يقول يف اخلامِة أن لعنهللا هللا عليةه أن كةان مةن الكةاكبني؛ ُ ي اللعان ب لس
 .«هللا يعلم أن أحدكما كاكب»: وهل ا قال الن  ، فيكون ملعواًن والعياك ابهلل. ال حمالة

                                                             

 )2( سورة المائدة آية : 87 . 
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فقةةول هللا : أمةةا دليةةل الكتةةاب، م ةةروعية اللعةةان دليةةل الكتةةاب والِةةنةدّل علةةى ، دليةةل م ةةروعية اللعةةان: مِةة لة
ةةةه اد  }: تعةةةاىل ةةةِدِهْم أ ْرب ةةةُع ش  ةةةه اد ُة أ ح  ةةةُهْم ف    ُِ اُء ِإالَّ أ نُف ُةةةْم ُشةةةه د  ْ ي ُكةةةْن هل  ُهةةةْم و مل  ٌَِّ إِنَّةةةُه ل ِمةةةةن  و الَّةةةِ ين  ية ْرُمةةةون  أ ْزو اج  ات  اِب

ُة  * الملَّاِدِقني    ِ ةاِكِبني  و اخلْ اِم ٌَِّ ع ل ْيِه ِإْن ك ان  ِمةن  اْلك  ٌَِّ إِنَّةُه  * أ نَّ ل ْعن ة  ا ةه اد ات  اِب ةا اْلع ة  اب  أ ْن ت ْ ةه د  أ ْرب ةع  ش  و ي ةْدر أُ ع نةْه 
ٌَِّ ع ل يةْه ا ِإْن ك ان  ِمن  الملَّاِدِقني   *ل ِمن  اْلك اِكِبني   ة  أ نَّ غ ض ب  ا  ِ  .[9-6: ]النور {و اخلْ اِم

؛ اي رسةةول هللا: فقةةال أن رجةةاًل مةةن ا نملةةار جةةاء إىل النةة   فحةةدي  سةةهل بةةن سةةعد : وأمةةا دليةةل الِةةنة
فقةال . يف ش نه ما ككر من القرآن يف أمر املتالعنةني ف نزل هللا ؟ أيقتله أ  كيف يفعل، أرأيهللا رجاًل ُوجد مع امرأته

 .فتالعنا يف املِجد وأان شاهد: قاال، « قد قضى هللا فيس ويف امرأتس»: الن  

: قةةال النةة  ، لب ةةربس بةةن سةةحماء أن هةةالل ابةةن أميةةة جلةة  امرأتةةه عةةن النةة  : ويف حةةدي  ابةةن عبةةا  
أو  البينةة»: يقةول فجعةل النة  ، ينطل  ويلتمس البينة، إكا رأى أحدان على امرأته رجاًل . «البينة أو حد يف  هرك»

فنةزل جربيةل ؛ هللا مةا يةربئ  هةرح مةن احلةد فلينةزلن. أين لملةادق؛ بعثةس ابحلة  والة ح: فقةال هةالل. «حد يف  هةرك 
ةه اد  }: بقول هللا تعاىل وأنزل عليه ةِدِهْم أ ْرب ةُع ش  ةه اد ُة أ ح  ةُهْم ف    ُِ اُء ِإالَّ أ نُف ُةْم ُشةه د  ْ ي ُكةْن هل  ُهْم و مل  ات  و الَِّ ين  ية ْرُمون  أ ْزو اج 

ٌَِّ إِنَّةةُه ل ِمةةن   ف ةةهد والنةة  ؛ فانملةةرا النةة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ف رسةةل إليهةةا فجةةاء هةةالل. [6: ]النور{الملَّةةاِدِقني  اِب
  قامةةهللا ف ةةهدت فلمةةا كانةةهللا . «إن هللا يعلةةم أن أحةةدكما كةةاكب فهةةل منكمةةا   ةةب »: صةةلى هللا عليةةه وسةةلم يقةةول
 .إهنا موجبة: عند اخلامِة وقفوها وقالوا

 .فمضهللا؛ حىت  ننا أهنا ترجع   قالهللا ال أفضح قومي سا ر اليو قال ابن عبا  فتلك ت ونكملهللا 

سةةابا ا ليتةةني خةةدق الِةةاقني فهةةو  أبملةةروها فةةإن جةةاءت بةةه أكحةةل العينةةني -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم-فقةةال النةة  
ل ةةريس ابةةن سةةحماء فجةةاءت بةةه كةة لس فقةةال النةة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم لةةوال مةةا مضةةى مةةن كتةةاب هللا لكةةان ر وهلةةا 

 .احلدي  رواا البخارح .ش ن

ف مةا ، ومل تقر هي بة لس، ومل تكن له بينة عليها، احلكمة من م روعيته أن الزوج إكا  كد من زىن امرأته: مِ لة
وأمةا أن ، حةىت ال يلحقةه ولةد مةن غةريا. لزانهةا، أن يِكهللا عنها ويِتمر واستمرارا حينت  إسناًدا لفراشه وإحلاقًا للعةار
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اللعةان ليكةون جرًجةا  ف رع هللا . أن القاكا أن يكن بني على دعواا فإنه حُيد حد الق ا وا صل. يق فها ابلزىن
 .هل ا الزوج فدرءًا حلد الق ا عنه

 :اللعان له مخِة شروط؟ شروط اللعان: مِ لة 

 فلةةةُيعلم أن املةةةراد بةةةه العقةةةل، وإكا  عنةةةا يف كةةةال  الفقهةةةاء كلةةةف، أن يكةةةون بةةةني زوجةةةني مكلفةةةني: ال ةةةرط ا ول
 .ابلغني عاقلني: أن يكون اللعان من زوجني مكلفني يعين: فقولنا. والبلوغ

رأيةةهللا ، فلةةو قةةال هلةةا مةةثاًل . أو زنيةةهللا، اي زانيةةة: كةة ن يقةةول.  أن يقةة ا الرجةةل زوجتةةه ابلةةزىن خاصةةة: ال ةةرط الثةةاين
 . ن ه ا ال يُثبهللا به حد الق ا، فإن اللعان ال يُثبهللا، فالاًن يُقبلس

 .ويِتمر تك يبها إىل انقضاء اللعان،  ب املرأة الرجل يف ق فه ه اأن ُتك: ال رط الثال 

ولعةةان ،  ن لعةةان الرجةةل بينةةة يف ثبةةات زانهةةا، فةةإن بةةدأت بةةه هةةي مل يملةةح، أن يبةةدأ الةةزوج ابللعةةان: ال ةةرط الرابةةع
 .والبينة تُقد  على اإلنكار. املرأة لإلنكار

 .حلدي  سهل ال ح ككرانا سابًقا. ان بهحلضرة احلاكم أو ، أن يكون اللعان: ال رط اخلامس

َوالَّعِذيَن يَعْرم عوَن َأْزَواَجه عْم َوَمْ }: ومعفة اللععان علعى معا ذكعرأ هللا يف سعورة النعور: -رمحةة هللا عليةه–قال املؤلف 
َواْْلَاِمَسة  َأنَّ َلْعَنَة اهَِّ َعَلْيِه  * ِإنَّه  َلِمَن الصَّاِدِقنيَ َيك ْن ََل ْم ش َهَداء  ِإالَّ أَنف س ه ْم َفَشَهاَدة  َأَحِدِهْم َأْرَب   َشَهاَداٍت اِبهَِّ 

َهععا اْلَععععَذاَب َأْن َتْشعععَهَد َأْربَعععَ  َشععَهاَداٍت اِبهَِّ ِإنَّعععه  َلِمعععَن اْلَكعععاِذِبنيَ  * ِإْن َكععاَن ِمعععَن اْلَكعععاِذِبنيَ  َواْْلَاِمَسعععَة َأنَّ  *َويَعععْدرَأ  َعنعْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنَي   .إىل آِر اآلايت (3). [9-6: ]النور {َغَضَب اهَِّ َعَليعْ

وإن لعنععة هللا  ": ويقععو  يف اْلامسععة، فيشععهد  ععا شععهادات ابل إنععا لزانيععة: -رمحةةة هللا عليةةه–قةةال املؤلةةف 
وإن غضب  ": وتقو  يف اْلامسة، مرات ابل إنه من الكاذبنيُثَ تشهد هك  ا ، " عليه إن كان من الكاذبني

 ." هللا عليها إن كان من الصادقني

                                                             

 )3( سورة النور آية : 6 . 
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وأن ، وهو أن يبدأ الزوج وقلنا أن ه ا شرط من شروط اللعان أن يبدأ الزوج ابللعان، ككر املؤلف هنا صفة اللعن
د ابهلل أين ملةن الملةادقني فيمةا رميةهللا بةه زوجةع أشةه: فيقةول، يبدأ الةزوج في ةهد أربةع مةرات راميًةا زوجتةه ابلةزان صةراحة

إكا . فالنةةة بنةةهللا فةةالن: ويقةةول، وأن كانةةهللا غا بةةة  اهةةا اب هةةا كةةاماًل ، وي ةةري إليهةةا أن كانةةهللا حاضةةرة، هةة ا مةةن الةةزان
، وأهنةةةا هةةة ا اخلامِةةةة موجبةةةة لعةةة اب هللا وليوقةةةع عليةةةه نفِةةةه اللعنةةةة، ككةةةرا احلةةةاكم ابهلل ، شةةهدت أربعةةةة شةةةهادات

وأن لعنةةة هللا علةةّي أن كنةةهللا مةةن الكةةاكبني فيمةةا : فيقةةول فيهةةا. حةةىت يةةؤدح اخلامِةةة؛ ابهلل فةةإن رآا ماضةةًيا تركةةهوالعيةةاك 
 .ونِبها، قلنا أن كانهللا حاضرة أشار إليها وأن كانهللا غا بة  اها. رميهللا به زوجع   ا من الزىن

. ملةن الكةاكبني فيمةا رمةاين بةه مةن الةزىن أشهد ابهلل أن زوجي هة ا:   أيمر املرأة فت هد أربعة شهادات تقول فيها
 .وأن كان غا ًبا  ته اب ه كاماًل ، وت ري إليه إن كان حاضرًا

اخلامِةة موجبةةة لوقةوع غضةةب هللا  ككرهةا رن هةة ا، ككرهةةا ابهلل تعةاىل ووعظهةةا، وأن انتهةهللا مةن ا ربةةع شةهادات
عليهةا أن زوجةي هة ا مةن الملةادقني فيمةا رمةاين  وأن غضةب هللا، أن رآها ماضية تركها تؤدح ال ةهادة اخلامِةة، عليها

 .به من الزىن

مةا احلكمةةة يف : فةإن قيةل،  هنةا يف مقابةل أربعةة شةهود: فةاجلواب؟ مةا احلكمةة يف كةون ال ةهادات أربةع: فةإن قيةل
إك أن اللعةن أثةر مةن ، الغضةب أشةد مةن اللعةن: اجلةواب؟ وككةر الغضةب يف شةهادة املةرأة، ككر اللعن يف شهادة الرجةل
ُشةدد علةى املةرأة ، وملا كان من غري املعتاد أن الرجل يقة ا زوجتةه وي ةهر  ةا  ة ا الطريقةة. آاثر الغضب والعياك ابهلل

 .أكثر من الرجل

 .وجب عليه حد الق ا، بعد أن شهد وأقِم ردع ونكل عن كلس، إن نكل الزوج عن ا ميان: مِ لة

 ن ميةةني الةةزوج مةةع نكوهلةةا يُعتةةرب بينةةة ، ا  عليهةةا حةةد الةةزىنفإنةةه يُقةة، إكا نكلةةهللا الزوجةةة بعةةد حلةةف الةةزوج: مِةة لة
 .ال معار  هلا، قوية

ككرهةةا ، هةة ا أمةةور تتتةةب علةةى اللعةةان. فععإذا َ  اللعععان سععقط عنععه حععد القععذمث: -رمحةةة هللا عليةةه–قةةال املؤلةةف 
إكا كانةةهللا الزوجةةة ، فيِةةقع حةةد القةة ا عةةن الةةزوج، سةةقع عنةةه احلةةد: قةةال: ا مةةر ا ول، -رمحةةة هللا عليةةه–املؤلةةف 
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 . . . .أما إكا كانهللا الزوجة غري عفيفة فإنه يِقع من حقه، عفيفة

لقةول ، واملةراد ابلعة اب هنةا حةد الةزىن، انتةزع عنهةا العة اب: انةدرأ يعةين. وانعدرأ عنهعا الععذاب: قال: ا مر الثاين
ٌَِّ إِنَُّه ل ِمن  اْلك اِكِبني  و ي ْدر أُ ع نةْه ا اْلع   اب  أ ْن ت ْ ه د  أ ْرب ع  ش ه اد ا}: هللا تعاىل  .[8: ]النور{ت  اِب

: قةةةال سةةةهل، لقملةةة لعةةةان عةةومير العجةةةالين لزوجتةةه. وحصععلت الفرقعععة بينهمععا والت عععر  األبعععد : ا مةةر الثالةةة 
 .رواا أبو داود. فمضهللا الِنة بعد يف املتالعنني أن يُفرق بينهما   ال جيتمعان أبًدا حضرت ه ا عند رسول هللا 

 .متف  عليه. وفرق بينهما، بني رجل وامرأة من ا نملار العن الن  : ابن عمر قال وعن

مجهةور ؟ أ  بعد حلفه وشهادته أ  بعةد مالعنتهمةا مًعةا، هل مبجرد ق ا الرجل المرأته؟ مىت يقع التفري : مِ لة
 .العلماء على أن التفري  يقع بعد مالعنتهما عن النملوص الِابقة

مجهةور العلمةاء أنةه يُثبةهللا ، أ  البةد أن يُفةرق بينهمةا حكةم احلةاكم، بينهمةا يُثبةهللا مبجةرد اللعةانهل الفراق : مِ لة
بتفريةةة  ، هنةةا مل ُيةةري كلةةس -رمحةةةة هللا عليةةه–وهلةة ا املؤلةةف ، وال يلةةز  أن يفةةةرق بينهمةةا احلةةاكم، مبجةةرد حملةةول اللعةةان

 .احلاكم

فممةا يتتةب علةةى . وهللا أعلعم. ا ذكعر يف اللععانوانتفعى الولعد إذ: قةال، ا مةر ا خةري الة ح يتتةب علةى اللعةان
 .ويُلح  رمه، اللعان انتفاء نِب الولد عن الزوج

–على خةالا مةا م ةى عليةه املؤلةف ؟ أ  ال بد أن ينفيه الزوج، هل انتفاء الولد يثبهللا مبجرد اللعان: هنا مِ لة
يف شهادة اللعةان بعةد أن يرمةي زوجتةه : يقول  ن، أنه البد من نفيه صراحة يف اللعان: وهو الملحيح -رمحة هللا عليه

العن بني رجل وامرأة ففرق بينهمةا  الِاب  أن الن   -رضي هللا عنهما–حلدي  ابن عمر ؛ وما ه ا بولدح، ابلزىن
 .متف  عليه. وأحل  الولد ابملرأة

  قة فها ، موجةوًدا قبةل زانهةااستثع من كلس إكا كان احلمةل . «وللعاهر احلجر، الولد للفراش»: ولقول الن  
 .فإن الولد يُلح  ربيه
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 و ةة ا ينتهةةي، وبعةةدا سةةي كر ابب النفقةةات للزوجةةات، كتةةاب العةةدد واالسةةترباء  -رمحةةة هللا عليةةه–  ككةةر املؤلةةف 
 .من كتاب النكاح -رمحة هللا عليه–املؤلف 

يف لقا نةا القةاد  مب ةيتة هللا  والنفقات سةيكون إن شةاء هللا ، ما بقي من كتاب النكاح كتاب العدد واالسترباء
  أس ل هللا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى ، أن جيعل ما قلناا حجة لنا ال حجة علينا

 .آله وصحبه أمجعني
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