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  .بعدو وعلى آله وأصحابه أجمعين، ،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك {:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-قول اإلمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير ي
نيضريو نزحال يو ننُهيَأع تَقَر نَى َأنَأد ذَِلك كلَيع نَاحلْتَ فَال جزع نتَ ِممتَغَيِن ابمو تَشَاء نم نتَها آتَيِبم 

و ا ِفي قُلُوِبكُمم لَمعي اللَّهو ناكُلُّهِليما حِليمع اللَّه ٥١:سورة األحزاب[ }كَان[. 

؛ أنها كانت تُعير النساء الالتي وهبن أنفسهن لرسول اهللا -ارضي اهللا عنه- عن عائشة روى اإلمام أحمد
: -عز وجل-تحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل اهللا، أال تس: ، قالت-صلى اهللا عليه وسلم-
}تَشَاء نم كتُْؤِوي ِإلَيو نِمنْه تَشَاء نِجي مارع : ، قالت اآلية}تُرسك يبى ر١(في هواكلك إني أر(. 

:  أي}من تَشَاء ِمنْهن{تؤخر :  أي}تُرِجي{: ، فدل هذا على أن المراد بقولهأيضاًوقد تقدم أن البخاري رواه 
من شئت قبلتها، ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها :  أي}وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{من الواهبات 

  .}ومِن ابتَغَيتَ ِممن عزلْتَ فَال جنَاح علَيك{: شئت عدتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال أيضا بالخيار بعد ذلك، إن
من أزواجك، ال حرج عليك أن تترك : أياآلية  }تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن{: بل المراد بقوله: وقال آخرون

 .القَسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت

أسلم، هكذا يروى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رزين، وعبد الرحمن بن زيد بن 
 يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من -صلى اهللا عليه وسلم-النبي وغيرهم، ومع هذا كان 

واحتجوا بهذه اآلية الكريمة-صلى اهللا عليه وسلم- م واجبا عليهالشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القس . 

ذن في يوم المرأة منا بعد أن  كان يستأ-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا : عن عائشةوروى البخاري
، }تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء ومِن ابتَغَيتَ ِممن عزلْتَ فَال جنَاح علَيك{: نزلت هذه اآلية

أؤثر عليك إن كان ذاك إلي فإني ال أريد يا رسول اهللا أن : كنت أقول: ما كنت تقولين؟ فقالت: فقلت لها
 .)٢(أحداً

م، وحديثها األول يقتضي أن اآلية نزلت في فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القس
الواهبات، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن اآلية عامة في الواهبات وفي النساء الالتي عنده، أنه مخير 

اره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين األحاديث؛ ولهذا  وهذا الذي اخت،فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم
                                                

 ).٤٥١٠( رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة األحزاب، برقم - ١

، ومسلم، كتاب الطالق، باب بيان أن تخيير )٤٥١١( برقم رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة األحزاب، - ٢
 ).١٤٧٦(امرأته ال يكون طالقا إال بالنية، برقم 



إذا علمن أن اهللا قد وضع :  أي} ِبما آتَيتَهن كُلُّهنذَِلك َأدنَى َأن تَقَر َأعينُهن وال يحزن ويرضين{: قال تعالى
ج في القسرم، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم، ال جناح عليك فيعنك الحذلك فعلت، ثم مع هذا  أي 

 بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك، نفرح  منك ال أنه على سبيل الوجوبأنت تقسم لهن اختياراً
مك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهنواعترفن بمنتك عليهن في قس. 

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
يا َأيها { :-تبارك وتعالى- بعد قوله }تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{: -الىتبارك وتع-فقوله 

نَاِت عبو كلَيع ا َأفَاء اللَّهِمم ِمينُكلَكَتْ يا ممو نهورتَ ُأجاللَّاِتي آتَي كاجوَأز لَلْنَا لَكِإنَّا َأح نَاِت النَِّبيبو كم
 النَِّبي ادَأر ِإن ا ِللنَِّبيهتْ نَفْسبهْؤِمنَةً ِإن وَأةً مرامو كعم نراجاللَّاِتي ه نَاِت خَالَاِتكبو نَاِت خَاِلكبو اِتكمع

 فهنا في هذه اآلية ذكر ثالثة أصناف ،آلية ا]٥٠:سورة األحزاب[ } لَّك ِمن دوِن الْمْؤِمِنينَأن يستَنِكحها خَاِلصةً
 هل المقصود ، وقد مضى الكالم على المراد بذلك}ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك اللَّاِتي آتَيتَ ُأجورهن{ ،من النساء

  وذكر،؟من غير مهرالالتي  يعني غير الواهبات بذلك عموم نساء األمة الالتي يتزوجهن ويعطيهن أجورهن
تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن {:  ثم قال، والصنف الثالث الواهبات،الصنف الثاني وهو القرابات الالتي هاجرن معه

تَشَاء نم كتُْؤِوي ِإلَي{ واألقوال في هذه اآلية ،}وتَشَاء نِجي معلى ، ثالثة}تُر وهي األقوال السابقة بناء 
 ويكون المعنى ،من أزواجك الالتي في عصمتك:  بعضهم يقول}تَشَاء ِمنْهنتُرِجي من { ،األصناف الثالثة

يعزل له أن  -عليه الصالة والسالم-نه إ بحيث ،-صلى اهللا عليه وسلم-م عن النبي بهذا االعتبار إسقاط القس
ن عزلها  وإن أراد أن يقرب م،م وله أن يأتي من يشاء بغير قس،من شاء من نسائه فهو في حل بال طالق

 وجاء في بعض الروايات التي ال ، يعني من لم يعزلها فإن له ذلك جميعاً،بعد من قربها وإذا أراد أن ي،فعل
عليه الصالة - تخوفن أن يطلقهن ، خشين أن يطلقهن-صلى اهللا عليه وسلم-تخلو من ضعف أن أزواج النبي 

فكان ممن أرجى سودة وجويرية وصفية وأم : ون يقول،اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئت:  فقلن له،-والسالم
 ، لكن الروايات الواردة في هذا ال تخلو من ضعف، وأدنى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب،حبيبة وميمونة

 وما ذكر في بعض هذه الروايات من هذه ،-صلى اهللا عليه وسلم-رة من أزواج النبي أن ذلك كان بمباد
 بسند -مارضي اهللا عنه- وكذلك جاء عن ابن عباس ،ها مراسيل وبعض، فهي روايات ضعيفة،األسماء

 هذا اآلن ،تطلق أو تمسك من تشاء:  قال}تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{: ضعيف في قوله
 ، المعنى األول هذا،م يعني إسقاط القس،دني وتبعد تُ،-صلى اهللا عليه وسلم- وهذا كله في أزواجه ،معنى آخر

 مرض في ولكمال تحريه؛ ولهذا ، تفضالً منه-صلى اهللا عليه وسلم- لكن كان يقسم ،ال يجب عليه أن يقسم
 عند رغبته وما -نرضي اهللا عنه-أين سيكون؟ حتى نزل أزواجه :  كان يسأل-صلى اهللا عليه وسلم-وفاته 

 ، فهذا معنى إسقاط القسم، فبقي عندها،-ارضي اهللا تعالى عنه-عرفن من محبته أن يبقى عند عائشة 
تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك { ،تطلق من شئت وتمسك من شئت: المعنى الثاني مما يتعلق بأزواجهو

تَشَاء ن{: إن قوله:  ومن قال، هذا جاء عن ابن عباس لكن بإسناد ال يصح،}م كاجوَأز لَلْنَا لَكاللَّاِتي ِإنَّا َأح
نهورتَ ُأجإن :  فإن بعض هؤالء قال، من يتزوجها بمهر،عموم نساء األمة:  يعني،]٥٠:سورة األحزاب[ }آتَي

 وبعضهم ،تتزوج من شئت وتترك من شئت:  يعني}تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{: قوله



 فال يلزمك بذلك ،الواهبات تترك من شئت وتتزوج من شئت منهن هؤالء ،جعل ذلك في خصوص الواهبات
أال تستحي المرأة أن :  لما قالت،-ارضي اهللا عنه- ويدل عليه الحديث عن عائشة ، هذا القول الثالث،شيء

 ،ي الواهبات فهذا واضح في أنها ف،}تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{ فأنزل ،؟تعرض نفسها
تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي {كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه اآلية : "وحديثها اآلخر وهو

تَشَاء نم ككنت أقول: "قالت ،"}ِإلَي :يستأذن المرأة  "،الحديث.."  فإني ال أريد يا رسول اهللاإن كان ذلك إلي
فهذا :  قال،يكون هذا في القسم" }تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{:  اآليةمنا بعد أن نزلت هذه

يدل على عدم :  كيف كان يستأذن وابن كثير يقول،الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم
  وجود القسم؟

 حقها ولم يؤثر غيرها عليها من ةجباً عليه ألعطى كل واحد حقاً وا وإال لو كان،كان يستأذن من باب التفضل
 فهل كان القسم ، يستأذن بعدها}تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء{:  ألنها ذكرت اآلية؛هذا الباب

صلى اهللا عليه -بي  كان الن، اآلية لو كان الحديث بمجرده-ارضي اهللا عنه-ذكر عائشة فحقاً واجباً عليه؟ 
 ومع ذلك ، أنه مخيرها لكن بعد اآلية فظاهر،استأذنها في إسقاط حقها:  يستأذن الواحدة منا كان يقال-وسلم

 فصارت ، من هذا الباب، وتحريه كان يستأذن الواحدة منهن تطييباً لقلبها-صلى اهللا عليه وسلم-لكمال أدبه 
ومن هنا اختار ابن جرير أن اآلية عامة :  قال، جمع بينها- اهللارحمه- وابن جرير ،هذه هي األقوال في اآلية

 بقي على هذه العبارة ، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم،في الواهبات وفي النساء الالتي عنده
 وبقي ، أن يتزوج من شاء ويترك من شاء،التي ذكرها ابن كثير بقي صنف وهو النساء الالتي لسن في حباله

 فهنا العبارة التي ذكرها ابن كثير ، فصارت األقوال أربعة، آخر في أزواجه إن شاء طلق وإن شاء أمسكقول
 ومقتضى الجمع بين األقوال جميعاً أن تكون اآلية عامة في ذلك كله؛ ،ونقل ذلك عن ابن جرير في صنفين

ظاهره أنه اقتصر على هذين  ما -في أوله- في كالمه -رحمه اهللا- وابن جرير ،ألن اهللا لم يحدد شيئاً
 بمعنى عموم النساء ، ما هو أعم من ذلك،وفي آخره ما ظاهره العموم ،ن ذكرهما ابن كثيرذيلالصنفين ال

 ، والواهبات يتزوج ويترك، فالالتي لسن في حباله يتزوج ويترك،الالتي لسن في حباله والالتي في حباله
تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء ومِن { ،ك أو يطلق ويمس،والالتي في حباله يقسم ويترك

كلَيع نَاحلْتَ فَال جزع نتَ ِممتَغَياب{،م هذا قال به جماعة من السلف  وعلى هذا القول بأن المقصود القس
 أن هذه اآلية خيرت ، القسمالمقصود:  يقولون، والقرطبي،كالزهري والشعبي واختاره ابن العربي المالكي

  . واهللا تعالى أعلم، في أن يقسم بين أزواجه وأن يترك فكان ذلك ال يجب عليه-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .أن المقصود في الواهبات أو في القسم بين نسائه: أشهر األقوال فيهاو
 إال أن يحمل ، لسن في حبالهوظاهر كالمه في آخره من كن في حباله ومنحملها على العموم، ابن جرير و

وبنَاِت عمك { :وهن المذكورات في قوله  لكن هي تعود إلى ما ذكر قبُل،من لسن في حباله على الواهبات
اِتكمنَاِت عبِإنَّ{ ، إلى آخره}وكاجوَأز لَلْنَا لَك{ ، وما المقصود بأزواجه كما سبق على القولين،}ا َأح نِجي متُر

 فبحسب مرجع الضمير يكون تفسير ،}تُرِجي من تَشَاء ِمنْهن{ ،}وهبتْ نَفْسها ِللنَِّبي ِإن َأراد النَِّبي{ ،}اءتَشَ
  . واهللا أعلم،هذه اآلية



 مامن الميل إلى بعضهن دون بعض، مما ال يمكن دفعه، ك:  أي}واللَّه يعلَم ما ِفي قُلُوِبكُم{:  تعالىوقوله
 يقسم بين نسائه فيعدل، ثم -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : عن عائشة قالت  اإلمام أحمدروى
 .)٣())اللهم هذا فعلي فيما أملك، فال تلمني فيما تملك وال أملك((: يقول

 ،)٤( القلب: يعني))فال تلمني فيما تملك وال أملك((: ورواه أهل السنن األربعة، وزاد أبو داود بعد قوله
بضمائر :  أي}وكَان اللَّه عِليما{:  تعالى ولهذا عقب ذلك بقوله،وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات

  .يحلم ويغفر:  أي}حِليما{السرائر، 
اللهم هذا فعلي فيما أملك ((: -صلى اهللا عليه وسلم-من الميل، وقوله :  قال}واللَّه يعلَم ما ِفي قُلُوِبكُم{: قوله
، باعتبار أن ما يقع في القلوب من الميل والمحبة أو النفور أو ما أشبه ذلك، ))ال تلمني فيما تملك وال أملكف

أن هذه أمور ال يؤاخذ اإلنسان عليها، والهوى ال يؤاخذ عليه اإلنسان إال فيما يتبعه من العمل، فالمذموم هو 
وى هو ميل النفس، فهذا الميل ال يؤاخذ عليه اتباع الهوى، لكن قد يكون في قلب اإلنسان ميل؛ ألن اله

وَأما من خَافَ مقَام ربِه ونَهى النَّفْس {: -عز وجل-اإلنسان، وهو بحاجة إلى مجاهدة الهوى، ولهذا قال اهللا 
ها بالسوء هذا من ر، فأم]٥٣:سورة يوسف[ }ِإن النَّفْس َألمارةٌ ِبالسوِء{: ، وقال]٤٠:سورة النازعات[ }عِن الْهوى

والنفس ((: -صلى اهللا عليه وسلم-الهوى، تدعو إلى مبتغياتها ومطلوباتها ومشتهياتها ومحبوباتها، وقال النبي 
الشهوات وما ذكر زنا العين إلى آخره، فتمني النفس وتوقانها إلى تحصيل هذه اللذات ، عند)٥())تمنى وتشتهي

ن، لكن الذي يؤاخذ عليه هو ما يتبعه من العمل، فهنا كون الرجل يحب هذا هوى، فال يؤاخذ عليه اإلنسا
إن ذلك مخالف للعدل الذي أمر اهللا به، هذه أمور ال : إحدى النساء أكثر، أو يحب أحد األوالد أكثر، ال يقال

 .يؤاخذ عليها اإلنسان، لكن في تصرفاته يجب عليه أن يعدل

}عب ِمن اءالنِّس ِحلُّ لَكاللَّال ي كَانو ِمينُكلَكَتْ يا مِإال م ننُهسح كبجَأع لَواٍج ووَأز ِمن َل ِبِهندتَب ال َأنو د ه
 .]٥٢:سورة األحزاب[ }علَى كُلِّ شَيٍء رِقيبا

 أن :ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم
 عنهن، على حسن صنيعهن في اً ورض-صلى اهللا عليه وسلم-النبي هذه اآلية نزلت مجازاة ألزواج 

 ، كما تقدم في اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-هن رسول اهللا اختيارهن اهللا ورسوله والدار اآلخرة، لما خير
صره عليهن، وحرم عليه أن  قَ تعالى، كان جزاؤهن أن اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-فلما اخترن رسول اهللا 

                                                
، والنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل )٢١٣٤(رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم  - ٣

، )١١٤٠(كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، برقم ، والترمذي، )٣٩٤٣(إلى بعض نسائه دون بعض، برقم 
، وضعفه األلباني في )٢٥١١١(، وأحمد في المسند، برقم )١٩٧١(، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، برقم هوابن ماج

 ).٣٧٠(ضعيف أبي داود، برقم 

، وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود، برقم )٢١٣٤(قم رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، بر -  ٤
)٣٧٠.( 

، )٦٢٣٨( برقم ،]٩٥:سورة األنبياء[} وحرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون{رواه البخاري، كتاب القدر، باب  - ٥
 ).٢٦٥٧(برقم ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، 



 غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إال اإلماء والسراري فال حجر عليه يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجاً
، ولكن لم يقع منه بعد  حكم هذه اآلية، وأباح له التزوج ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ،فيهن

وذلك تَزعليهن- عليه وسلمصلى اهللا- لتكون المنة للرسول ج . 

 حتى -صلى اهللا عليه وسلم-ما مات رسول اهللا : ، قالت-ارضي اهللا عنه-  عن عائشةروى اإلمام أحمد
 .ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما ،)٦(أحل اهللا له النساء

ك من صفة النساء الالتي من بعد ما ذكرنا ل:  أي}لُّ لَك النِّساء ِمن بعدال يِح{: بل معنى اآلية: وقال آخرون
أحللنا لك من نسائك الالتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وبنات العم والعمات والخال والخاالت والواهبة 

 ،-في رواية عنه-  هذا مروي عن أبي بن كعب، ومجاهد،وما سوى ذلك من أصناف النساء فال يحل لك
 .وعن غيرهما

 عن أصناف النساء، إال ما -صلى اهللا عليه وسلم-سول اهللا نهي ر: قال  عن ابن عباسوروى الترمذي
ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج ولَو َأعجبك {: كان من المؤمنات المهاجرات بقوله

ِمينُكلَكَتْ يا مِإال م ننُهس{ ، فأحل اهللا فتياتكم المؤمنات}حو ْؤِمنَةً ِإنَأةً مراموا ِللنَِّبيهتْ نَفْسبوحرم كل }ه ،
 .}إليماِن فَقَد حِبطَ عملُهومن يكْفُر ِبا{: ذات دين غير اإلسالم، ثم قال

كر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في  أن اآلية عامة فيمن ذُ-رحمه اهللا-واختار ابن جرير 
وي عنه هذا وهذا،  منهم ر وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير من السلف؛ فإن كثيراً،سعاًعصمته وكن ت

 .واهللا أعلموال منافاة، 

 يعني كأن ، ذكر قولين ثم ذكر الترجيح بينهما}ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{: قوله
ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن {:  فحاصل ذلك أن قوله،اختيار ابن جرير وقواه ابن كثيرأي  ،ل ثالثالترجيح هو قو

دعال يتزوج عليهن مكافأة لهن،يحرم عليه التزوج على نسائه الالتي اخترنه:  فالقول األول؟ من بعد ماذا}ب ، 
 ،ادة وعلي بن الحسين زين العابدين وقال به كثيرون كقت،وهذا مروي عن ابن عباس لكن بإسناد ضعيف

 اآلية ،]٥٠:سورة األحزاب[ }ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك{: نه منسوخ لقولهإ:  وقال،والضحاك واختاره القرطبي
منسوخ :  وبعضهم يقول،}ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك{حرم عليه التزوج ثم أبيح له ذلك باآلية :  يعني،منسوخة

 حتى أحل اهللا له -صلى اهللا عليه وسلم-ما مات رسول اهللا : قالت -ارضي اهللا عنه-لناسخ حديث عائشة وا
أنها ليست :  والقول اآلخر، وهذا على القول بالنسخ، وكالم أهل العلم في نسخ السنة للقرآن معروف،النساء
 ،؟ ما الذي أحل اهللا له،من بعد ما ذكر:  يعني}دال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بع{:  وأن المقصود في قوله،منسوخة

 فهؤالء ، وما ملكت يمينه، والواهبات،إلى آخر الالتي هاجرن معه.. أحل أزواجه وبنات عمه وبنات عماته
 ،غير الموصوفات في هذه اآلية:  يعني}ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد{ ، وما وراء ذلك ال يحل له،أحلهن اهللا له

ما  بعدأي من  }ال يِحلُّ{: قال -رحمه اهللا- وهنا الحافظ ابن كثير ، قال به كثيرون،وهذا قال به أكثر السلف
                                                

إن -  وحرمه على خلقه ليزيده - عليه السالم- على رسوله -عز و جل-رواه النسائي، كتاب النكاح، باب ما افترض اهللا  -  ٦
، باب ومن سورة -صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا )٣٢٠٤( قربة إليه، برقم -شاء اهللا

 .، وضعفه محققو المسند)٢٥٤٦٧(، وأحمد في المسند، برقم "هذا حديث حسن: "ال أبو عيسى، وق)٣٢١٦(األحزاب، برقم 



 كالسدي وقتادة والحسن ومجاهد وهو ، كثير جداًم لكنه،ى القائلين بهذام وما س،ذكرنا لك من صفة النساء
يصلح أن يكون قوالً ثالثاً وهو ال يخرج  والذي ، وأبي صالح وعكرمة والضحاك، بن كعبمنقول عن أبي

 انظر ماذا ، وال أن تبدل بهن من أزواج،}ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد{ ،أن اآلية تشمل هذا وهذا: عن القولين
 وفي النساء ،كر من أصناف النساءن اآلية عامة فيمن ذُأ: اختار ابن جرير:  قال-رحمه اهللا-قال ابن كثير 

 لكن قد ال يخلو من إشكال ، وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير من السلف، في عصمته وكن تسعاًالالتي
 من ت إذا قلنا هذا فظاهره أنه إن كان،غير الموصوفات:  يعني}ال يِحلُّ لَك النِّساء{ ،هذا الجمع بين القولين

 ،ى آخره الالتي هاجرن معه؛ ألنه يحل له إل...فات فيحل له أن يتزوجها من واهبة أو من بنات عمهوالموص
 فكيف ، وال من غير الموصوفات، ال من الموصوفات،أنه ال يحل له أن يتزوج على أزواجه: والقول اآلخر

 مع أن هذا ظاهره أنه من قبيل }ال يِحلُّ لَك{نه يحمل على ذلك جميعاً وإ ،ن اآلية تشمل النوعينإ: يقال
 وأحياناً ، خالف التضاد أحياناً يمكن الجمع بين القولين،؟ن الجمع فيه بين القولين الذي ال يمكاختالف التضاد

 ، من الموصوفات فهي حاللت فمعنى ذلك أنه إن كان،فاتو ال يحل له غير الموص: فإذا قلنا،ال يمكن
  . فيتزوج على نسائه من هؤالء،كالواهبة وبنات العم إلى آخره الالتي هاجرن معه

 في ،أن تتزوج على هؤالء النسوة الالتي في حبالك: يعني }ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد{ :القول الثاني
 ال من ، ال من الموصوفات وال من غير الموصوفات،اختيار القرطبيهو  و، الالتي اخترنك،عصمتك

 تبقى اآلية }ك النِّساء ِمن بعدال يِحلُّ لَ{ ، وعلى هذا فإن هذا يقتضي الترجيح،الواهبات وال من غير الواهبات
:  أو يقال، ال واهبة وال غير واهبة، هي مكافأة ألزواجه فال يتزوج عليهن أبداً إما أن نقول،محتملة للمعنيين

 كما حمل ، فإن غير المسلمة ال تحل لهم ومن ثَ،-عز وجل-ال يحل له أن يتزوج من غير ما وصف اهللا 
 وال ، فتبقى اآلية محتملة للمعنيين،}ال يِحلُّ لَك النِّساء ِمن بعد{ ،-رحمه اهللا-جبر اآلية على ذلك مجاهد بن 

أنه ال يحل له أن يتزوج عليهن وهو ما :  وقد تكون القرينة مرجحة للمعنى األول،يقال بأنها تحمل عليه
ِمن َأزواٍج ولَو َأعجبك حسنُهن ِإلَّا ما ملَكَتْ ولَا َأن تَبدَل ِبِهن {: القرينة هي قولهو ،اختاره القرطبي وغيره

ِمينُكلكن ، فيكون نهاه عن هذا وهذا، هذا أقرب للمكافأة لهن، وال أن تستبدل،ال تتزوج عليهن فتزيد:  يعني}ي 
بدَل ن تَولَا َأ{ فيحل له أن يتزوج من الموصوفات ، ال يحل لك غير الموصوفات،غير الموصوفات: لو قيل

نه ال يزيد على من عنده فقد يفهم منه أنه لو طلق واحدة وتزوج مكانها إ: لكن لو قيل، }ِبِهن ِمن َأزواٍج
واهللا تعالى - كأن هذا أقرب ،}بدَل ِبِهن ِمن َأزواٍجولَا َأن تَ{:  فقال،أخرى فلم يزد على العدد لكان ذلك سائغاً

 ،أنه نهي عن التزوج:  وهو،قرينة ترجح القول األول }بدَل ِبِهن ِمن َأزواٍجا َأن تَولَ{:  وأن قوله،-أعلم
 بعد ، وهذه اآليات نازلة في السنة الخامسة من الهجرة،؟هل نسخ ذلك أو لم ينسخ: ويبقى النظر بعد ذلك

  .عليه الصالة والسالم- فكافأهن حينما اخترنه ،وقعة األحزاب
 ال يأخذ من ،يحمل على القولين وفي النساء اللواتي في عصمته، ف،ن ذكر من أصناف النساءاآلية عامة فيمف

  . وال يتزوج على نسائه،غير ما وصف
 طالق واحدة أو، فنهاه عن الزيادة عليهن، } َأعجبك حسنُهنولَووال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج {:  تعالىوقوله

  .غيرها بها إال ما ملكت يمينهمنهن واستبدال 



 حمله ابن كثير على الزيادة، إن طلق واحدة، بما أنه ال يحل له النساء من }تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{هذا اآلن 
 حاصل أقوال المفسرين فيها ثالثة، هله أن يطلق ويستبدل، وهذليس ال يزيد على من عنده، ف: بعد، إذا قلنا

}دتَب ال َأناٍجووَأز ِمن ال يحل لك النساء بعد المسلمات، وال أن تبدل بالمسلمات : ، بعضهم يقول}َل ِبِهن
  .غيرهن من الكافرات، هذا منقول عن مجاهد

أنه ال يحل له أن يتبدل بأزواجه غيرهن، فيطلق أزواجه أو بعض أزواجه ويتزوج غيرهن، : القول الثاني
 ابن كثير في ظاهر يه وهو ما مشى عل،-رحمه اهللا-ختيار ابن جرير وهذا قال به الضحاك وهو ظاهر ا
، }وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{، ة أن يزيد أو طالق واحد:نه في األصلإ: عبارة المختصر، وأنت تقول اآلن
بأن يطلق  }وال َأن تَبدَل{بالزيادة، : ي يعن}وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{: لكنه يشير فيما يظهر إلى أن قوله

 وإنما ذكر مجموع ،}وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{:  لقولهاًهو تفسير ليسزوج مكانها، فيكون هذا تواحدة وي
وهو -ي مشى عليه ابن كثير وابن جرير، وبعضهم  فهنا هذا المعنى الثاني الذالمعنى من أول اآلية وآخرها،

إنه منهي أن يستبدل بأحد من أزواجه كما كان عليه :  قال-منقول عن ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
، وهذا }وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{بادلني امرأتك، فيتبادالن، :  ويقول،أهل الجاهلية، الرجل يأتي للرجل

 فيبقى أن  فليس هذا هو المراد من اآلية،،-الة والسالمعليه الص-بعيد؛ ألن هذا يحرم عليه وعلى غيره 
  .أن يطلق ويتزوج مكانها:  يعني}وال َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج{: قوله


