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 سورة المجادلة

 آيات الظهار

 ْلَْْاللَّهْ َْسِمعََْْقد ِجَهاِْفيْت َجاِدل كَْْالَِّتيَْقو  َتِكيَْزو  َمعْ ْللَّهْ َواْاللَّهِِْْإَلىَْوَتش  (1ْ)َْبِصيرْ ِْميعْ سَْْاللَّهَِْْإنَّْْاَحاو َرك مََْتَْْيس 
ونَْْالَِّذينَْ نَّه مْ َْنه مْ َوَلدْ ِْئيالّلَِّْْإّلَّْْمْ أ مََّهات هْ ِْإنْ ْأ مََّهاِتِهمْ ْه نََّْْماِْنَساِئِهمْ ِْمنْ ِْمن ك مْ ْي َظاِهر  لِِْْمنَْْم ن َكًراَْيق ول ونََْلَْْواِ  ْال َقو 
وًرا نََّْْوز  2ْ)َْغف ورْ َْلَعف وْ ْاللَّهََْْواِ  ونََْْوالَِّذينَْ( رَِْْقال واِْلَماَْيع ود ونَْْث مَِّْْئِهمْ ِنَساِْمنْ ْي َظاِهر  َْأنْ َْقب لِِْْمنْ َْرَقَبةْ ْيرْ َفَتح 
َتتَاِبَعي نَِْْشه َري نَِْْفِصَيامْ ْدْ َيجَِْْلمْ َْفَمنْ (3ْ)َْخِبيرْ َْتع َمل ونَِْْبَماَْواللَّهْ ِْبهِْْت وَعظ ونََْْذِلك مْ َْيَتَماسَّا َْماسَّاَيتََْْأنْ ْب لَِْقِْْمنْ ْم 

َتِطعْ َْلمْ َْفَمنْ  ِكيًناِْستِّينََْْفِإط َعامْ َْيس  ِمن واَْذِلكَِْْمس  د ودْ َْوِتل كَِْْلهَِْوَرس ْوِْباللَّهِِْْلت ؤ  ْْ(4)َْأِليمْ َْعَذابْ ْينََْوِلل َكاِفرِْْلَّهِْالْح 

 النزول سبب

ْ:قالتَْعن هاْاللَّهْ َْرِضيَْْعائشةْعن:ْأوّلًْ

ْفيْوأناََْْْسلَّموََْْعَلي هِْْاللَّهْ َْصلَّىْاهللْرسولْفكلَّمتْالمجادلة،ْجاءتْلقدْاألصوات،ْسمعهْوسمعْالذيْتبارك»
ْوتقولْزوجهاْتشتكيْوهيْبعضه،ْعليَّْْويخفىْكّلمها،ْأسمعْالبيتْجانب ْاهللْرسولْيا: ْشبابي،َْأب لى:
ْ.إليكْأشكوْإنيْاللهمْمني،ْظاهرْولديْوانقطعْسنِّي،ْكبرْإذاْحتىْبطني،ْلهْونثرت

ْ.ْ«اآلياتْبهذهْجبريلْنزلْحتىْبرحتْ ْفما:ْقالت

ْ:َعن هماْاللَّهْ َْرِضيَْْعباسْابنْوقال:ْثانياًْ

ْالجاهليةْفيّْلمرأتهْقالْإذاْالرجلْكان» ْفيْظاهرْمنْأولْفكانْعليهْحرمتْأمي،ْكظهرْعليْأنتِْ:
ْهذهْنزلتفْفأتته،ْفسليه،ََْْْوَسلَّمَْعَلي هِْْاللَّهْ َْصلَّىْاهللْرسولْإلىْانطلقي:ّْلمرأتهْوقالْندم،ْثمْ (ْأوس)ْاإلسّلم
ْ.ْ«اآليات

ْ:قالتْثعلبةْبنْمالكْبنْخولةْوعن:ْثالثاًْ

ْفيهْيجادلنيْوهوْإليهْأشكوََْْْوَسلَّمَْعَلي هِْْاللَّهْ َْصلَّىْاهللْرسولْفجئتْالصامت،ْبنْأوسْزوجيْمنيْظاهر
ْ.عمكْابنْفإنهْاهللْاتقي:ْويقول
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لَْْاهللَْسِمعََْْقدْ }ْالقرآنْنزلْحتىْبرحتْ ْفما ِجَهاِْفيْتجادلكْالتيَْقو  ْتقلْرقبة،ْيعتق:ْالقْالفرضْإلى...ْ{َْْزو 
ْ.مسكيناًْْستينْفليطعم:ْقالْيجد،ّْل

ْ.تمرْمنْبَعَرقَْْسأعينهْفإني:ْقالْبه،ْيتصدقْشيءْعندهْما:ْقلت

نيْاهللْرسولْيا:ْقلت ْارجعيْوْمسكيناًْْستينْعنهْبهماْفأطعميْاذهبيْأحسنتِْْقد:ْقال.ْآخرْبَعَرقْأعينهْوا 
ْ.عمكْابنْإلى

ْ.صاعاًْْستونْوالَعَرق:ْقال

نْوْغايظه،ْوظاهرهْحقيقة،ْبظهرهْظهرهْقابلْإذاْعمرا،ْزيدْظاهر:ْيقال.ْمفاعلةْظاهر،ْمصدرْلغةْالظهار ْا 
ْقو ىْيقالْأن هْباعتبارْناصره:ْوظاهرهْالمقابلة،ْهذهْتقتضيْالمغايظةْأنْ ْباعتبارْحقيقة،ْتقابلْهناكْيكنْلم

ْرظهْاآلخرْمنهماْكلْبهْيليْماْباعتبارْاآلخر،ْفوقْأحدهماْلبسْإذاْثوبينْبينْوظاهرْنصره،ْإذاْظهره
ْالثوب ْلهاْقالْامرأتهْمنْوظاهر. ْأميْكظهرْعليْأنت: ْوقالْتقدم،ْكماْالجاهليةْفيْطّلقاْذلكْوكان.
ْاإلسّلم،ْأو لْفيْأيضاْطّلقاْوكان:ْالعلماءْبعض

ْ«عليهْحرمتْقدْإّلْأراكْما»:ْالسابقةْالروايةْفيْوسل مْعليهْاهللْصل ىْلقوله

ْنتكاْبلْوجه،ْكلْمنْطّلقاْيكنْلم:ْوقيل.ْفيهْرجعةّْلْمؤبدةْحرمةْيوجبْطّلقاْكانْأن هْبعضهمْوحكى.ْ
ْلقطْيقالْكماْزوجته،ْظاهر:ْيقالْأنْالظاهرْوكانْغيره،ْتنكحْخليةْزوج،وّلْذاتّْلْمعلقة،ْتبقىْالزوجة
ْ.بمنْعد يْالتبعيدْمعنىْلتضمنهْأن هْإّلْزوجته،

ْمنْيظاهرونْلذينا:ْوالتقديرْمحذوف،ْوالخبرْدليله،ْهوْإنماْالمبتدأ،ْخبرْليسْأ مَّهاِتِهمْ ْه نَّْْما:ْتعالىْوقوله
ْمنْإّلْةالحرمْفيْبهنْيشب هْفّلْولدنهم،ْالّلئيْإّلْالحقيقةْعلىْأمهاتهمْماْأمهاتهم،ْلسنْمخطئون،ْنسائهم
ْ.بهنْاهللْألحقها

نَّه مْ  لِِْْمنَْْم ن َكراًَْْلَيق ول ونََْْواِ  وراًْْال َقو  ْأنت)ّْلمرأتهْلرجلاْقولْأنْ ْاعتباربْوزور،ْمنكرْبأنهْالظهارْاهللْوصفَْوز 

نشاء،ْإخباراْيتضم ن(ْأميْكظهرْعليْ  ْأنشأْأنهْجهةْمنْوالثانيْأمه،ْتشبهْبأنهاْإخبارهْجهةْمنْفاألولْوا 
نشاءْزور،ْخبرْفهوْوتحريمها،ْطّلقها ْ.يعرفهْوّلْالشرع،ْينكرهْمنكر،ْوا 

ْ
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ْ

ْ

 ظهار الذمي لزوجته

ْذلكْعتبريْلمْأميْكظهرْعليْ ْأنتْلزوجتهْقالْإذاْالذميْأنْ ْفيِْمن ك مْ :ْتعالىْقولهْبظاهرْالمالكيةْتمس ك
ْالحنفيةْنْ أْإّلْالحنفية،ْعندْعليهْالمعولْوهوْالحنابلة،ْعنْالمنقولْهوْوهذا.ْأحكامْعليهْتترتبْولمْظهارا،

،:ْتعالىْقولهْبمفهومْعليهْيستدلواْلم ْ.الكف ارةْأهلْمنْليسْالذميْأنْ ْذلكْفيْحجتهمْبلِْمن ك م 

ْلهوقْوْأحكامه،ْعليهْوتترتبْالذميْظهارْيصحْ ْأحكامه،ْعليهْوتترتبْالذميْطّلقْيصحْكماْالشافعيةْوقال
ْتعالى ْةالصفْمفهومْمنْفليسْبالعرب،ْمخصوصاْكانْالظهارْألنْوالتهجين،ْللتصويرْذكرْإن ماِْمن ك مْ :
ْ.الذميْمنْالظهارْصحةْعدمْعلىْبهْليستدل

ْفيْواإليمانْالثّلثْبخصالهاْالكفارةْفيْالنيةْاشتراطهمْمعْالذميْظهارْبصحةْالشافعيةْقولْواعترض
ْ.المؤمنةْللرقبةْملكهْويتعذ رْالنية،ْأهلْمنْليسْوالذمي.ْالرقبة

ْوهوْماتالغراْقبيلْمنْهوْماْومنهاْالصوم،ْوهوْبدنيةْعبادةْهوْماْمنهاْالكفارةْخصالْبأنْ ْذلكْعنْوأجابوا
ْقضاءْفيْماكْاإلسّلم،ْفيهاْيشترطْفّلْللتمييز،ْهيْإن ماْالغراماتْقبيلْمنْكانْفيماْوالنيةْواإلطعام،ْالعتق
ْيكف رّْلْظاهرالمْالعبدْأنْ ْكماْمنه،ْيصحّْلْألنهْبالصوم،ْيكف رْوّلْواإلطعام،ْباإلعتاقْيكف رْفالذمي.ْالديون
ْعنْدكعبْأعتق:ْلمسلمْبقولهْأوْقن ه،ْبإسّلمْالمسلمْللعبدْالذميْملكْويتصور.ْيملكّْلْألنهْالصوم،ْبغير

ْنبأْالمسلمة،ْالرقبةْملكْعلىْلقدرتهْالوطءْمنعْموسر،ْوهوْذلكْمنْشيءْيمكنهْلمْفإنْفيجيبه،ْكفارتي
ْبرلكْالصومْعنْعجزْفإن.ْباإلسّلمْعليهْلقدرتهْاإلطعامْإلىْالصومْمنْينتقلّْلْوكذلكْفيشتريها،ْيسلم
ْ.أيضاْللتمييزْونوىْاإلطعام،ْإلىْانتقلْونحوه

ْنساءْكلمةْمنْالمتبادرْألنْ ْ،اإلماء دون الزوجات في حقيقة الرجال إلى المضاف النساء لفظ: العلماء قال
ماؤهْجواريهْيقالْإنماْنساؤه،ْفيهنْيقالْفّلْإمائه،ْدونْزوجاتهْهوْإنماْالرجل ْأماراتْمنْدروالتبا.ْوسراريهْوا 

ْ:ألمتهْالقْفلوْالزوجات،ْفيْيكونْإنماْالظهارْأنْ ِْنساِئِهمْ ِْمنْ :ْتعالىْقولهْظاهرْيكونْوحينئذْالحقيقة،

ْالظهار،ْأحكامْعليهْتترتبْولمْظهارا،ْذلكْيعتبرْلمْأمي،ْكظهرْعليْ ْأنت:ْالموطوءةْغيرْأوْالموطوءة،
ليهْعنهم،ْاهللْرضيْوالتابعينْالصحابةْمنْكثيرْعنْمنقولْوهو ْ.والحنابلةْوالشافعية،ْالحنفية،ْذهبْوا 
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ْ.مطلقاْاألمةْفيْالظهارْصحةْوالثوريْمالكْعنْنقلْوقد

ونََْْوالَِّذينَْْ)ْ:تعالىْاهللْقال َْْأنْ َْقب لِِْْمنْ َْرَقَبةْ ِْريرْ َفَتحْ ْقال واِْلماَْيع ود ونَْْث مَِّْْنساِئِهمْ ِْمنْ ْي ظاِهر  ِْلك مْ ذَيَتَماسَّا
3ْ)َْخِبيرْ َْتع َمل ونَِْْبماَْواللَّهْ ِْبهِْْت وَعظ ونَْ َْلمْ َْفَمنْ َْتَماسَّاَيَْْأنْ َْقب لِِْْمنْ ْم َتتاِبَعي نَِْْشه َري نَِْْفِصيامْ َْيِجدْ َْلمْ َْفَمنْ (

َتِطعْ  ِكيناًِْْستِّينََْْفِإط عامْ َْيس  ِمن واْذِلكَِْْمس  ْ(ْ(4)ْيمْ َألَِْْعذابْ ِْفِرينََْوِلل كاْهِْاللَّْد ودْ حْ َْوِتل كََْْوَرس وِلهِِْْباللَّهِِْْلت ؤ 

 

 الظهار؟ كفارة هي ما

ْلتدْكماْمسكيناًْْستينْفإطعامْيستطعْلمْفإنْمتتابعين،ْشهرينْفصيامْيجدْلمْفإنْرقبة،ْعتق:ْهيْالكفارة
ْ.اآليةْعليه

ْكافرة؟ْكانتْولوْرقبةْأيْتجزئْفهلْاآليةْفيْالرقبةْأطلقتْوقد:ْاإلعتاقْ-ْأ

ْولوْالصغير،ْوْوالكبيرْواألنثى،ْوالذكرْوالمؤمنة،ْالكافرةْالرقبةْإعتاقْالكفارةْفيْيجزئْأنهْإلى:ْالحنفيةْذهب
ْ.ذلكْكلْعلىْينطلقْاّلسمْألنْرضيعاًْ

ْوالمالكيةْالشافعيةْوذهب ْىعلْللمطلقْحمّلْالمؤمنْغيرْعتقْيصحْفّلْالرقبة،ْفيْاإليمانْاشتراطْإلى:
ِريرْ :ْ}تعالىْلقولهْالقتلْآيةْفيْالمقيد ِمَنةْ َْرَقَبةْ َْفَتح  ْكلْفيْالسببْفيْإلذناْعدمْبجامع[92ْ:ْالنساء{ْ]مُّؤ 
ْ.منهما

ْلزوماًْْذلكْيلزمْحينئذْ ْألنهْواحدة،ْحادثةْفيْواحدْحكمْفيْإّلْالمقيدْعلىْالمطلقْيحملّْل:ْالحنفيةْوقال
ْمطلقاًْْوردْ،اليمينْكفارةْفيْكالصومْومقيدًا،ْمطلقاًْْالوجودْفيْمطلوبًاْإدخالهْنفسهْيكونّْلْالشيءْإذْعقلياًْ
ْ.بمثلهاْالقراءةْتجوزْالتيْالمشهورةْالقراءةْفيْبالتتابعْومقيداًْ

ْ.والفروعْاألصولْكتبْفيْتنظرْالقولينْبين:ْوالمناقشة

ْ.روايتانْعنهْالمسألةْففي:ْأحمدْاإلمامْوأما

ْ.متتابعينْشهرينْصومْفعليهْالرقبةْإعتاقْعنْعجزْمن:ْمتتابعينْشهرينْصيامْ-ْب

نْوالناقص،ْالتامْبينْفرقْفّلْبالهّللْالشهرْويعتبر ْ.الحنفيةْعندْيوماًْْستينْمنْبدْفّلْاألهلةْبغيرْصامْوا 
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ْ.بالعددْاألولْيتمْثمْبالهّللْشهراًْْثمْالهّللْإلىْيصوم:ْوالمالكيةْالشافعيةْوعند

ْلمْنبأْأوْالصيام،ْأصلْيستطعْلمْبأنْمتتابعينْشهرينْصيامْيستطعْلمْمن:ْمسكيناًْْستينْإطعامْ-ْج
ْ.مسكيناًْْستينْإطعامْفعليهْطبيبْبقولْأوْعادةْزوالهْيرجىّْلْمرضْأوْكبرْمنْلسببْتتابعهْيستطع

 .مسكين لكل اإلطعام قدر في الفقهاء واختلف

ْنمْيشبعْماْوهوْالنزولْوقتْاإلطعامْفيْالعادةْكانتْماْوتخص صهْاإلطعامْمطلقْوالظاهر:ْحيانْأبوْقال
ْ.بمدْتحديدْ ْغير

ْ.مسكيناًْْستينْمنْأقلْيطعمْأنْوالشافعيْمالكْعندْيجزئْوّل

ْ.أجزأهْالعددْيكملْحتىْصاعْنصفْيومْكلْواحداًْْمسكيناًْْأطعمْلوْوأصحابهْحنيفةْأبوْوقال

 التكفير؟ قبل بالمسيس الكفارة تتغّلظ هل

ْلكفارةاْعنهْوتسقطْاهلل،ْوعصىْأثمْيكفرْأنْقبلْزوجتهْجامعْإذاْالمظاهرْأنْإلى:ْحنيفةْأبوْذهبْ-ْأ
ْ.وقتهاْلفوات

ْ.احدةْوْكفارةْيكفِّرْحتىْزوجهْعنْويمسكْويتوبْويستغفرْوعصىْأثمْأنهْإلىْالفقهاءْجمهورْوذهبْ-ْب

نماْكفارة،ْيوجبّْلْالظهارْإن»:ْالرازيْبكرْأبوْقال ْيردْلمْفإذاْ،بالكفارةْإّلْيرتفعْوّلْالوطء،ْتحريمْيوجبْوا 
نْعليه،ْكفارةْفّلْوطأها ْاًْمؤقتْفقطْالتحريمْإيجابْالظهارْحكمْكانْإذْعليهْشيءْفّلْعاشتْأوْماتتْوا 
ْحكمْقعلَّْألنهْوذلكْوالكفارة،ْالظهارْسقطْوطئْفإنْعليه،ْمحظورْفالوطءْيكفرْلمْمتىْوأنهْالكفارة،ْبأداء

ْفاتْفقدْالمسيسْعوقْفمتى{َْيَتَمآسَّاَْأنَْقب لِْْمِّن:ْ}لقولهْالوطءْقبلْبأدائهاْالكفارةْمنْبهْأوجبْوماْالظهار
ْالوقت،ْفاتْمتىْفإنهْشرط،ْعلىْمعلقْأوْبوقتْمحصورْفرضْكلْألنْباآلية،ْالكفارةْتجبْفّلْالشرط
ْكمحْفهذاْالثاني،ْالوقتْفيْمثلهْإيجابْفيْأخرىْدّللةْإلىْواحتيجْاألولْباللفظْيجبْلمْالشرط،ْوع ِدم

ْمنْظاهرْرجّلًْْأنََْْْوَسلَّمَْعَلي هِْْاللَّهْ َْصلَّىْالنبيْعنْثبتْقدْأنهْإّلْالتكفيرْقبلْالمسيسْوقعْإذاْالظهار
ْلهْفقالََْْْوَسلَّمَْعَلي هِْْاللَّهْ َْصلَّىْالنبيْسألْثمْالتكفيرْقبلْفوطئهاْامرأته ْر،تكفِّْحتىْتعدْوّلْاهللْاستغفر:
ْ.ْ«بالسنةْواجباًْْالوطءْبعدْالذيْالتحريمْفصار

ْ.أعلمْواهللْواحدةْكفارةْعليهْوتجبْالفعلْبهذاْيأثمْأنهْالجمهورْإليهْذهبْماْوالصحيح:ْالترجيح


