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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

  )١٠٠(سورة البقرة 
   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووهللا رب العالمين، الحمد 

سورة ) ٢٢٨([ }كْتُمن ما خَلَقَ اللّه ِفي َأرحاِمِهنوالَ يِحلُّ لَهن َأن ي{ :وقوله :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ومجاهد والشعبي ،-مرضي اهللا تعالى عنه-ل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر من حب:  أي]البقرة

  . والضحاك وغير واحدوالحكم بن عتيبة والربيع بن أنس
 هذا على أن المرجع في خالف الحق، ودلقول تهديد لهن على  }ِإن كُن يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{: وقوله

دن عون، وتُد األمر إليهر ألنه أمر ال يعلم إال من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فَهذا إليهن؛
ي ذلك فلها  لما  العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ بغير الحق، إما استعجاالً منها النقضاءنال يخبر لئ؛فيه

  .من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة وال نقصان
  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

قَ اللّه والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَ{: -تبارك وتعالى-قوله  بأن المراد من -رحمه اهللا–ما ذكره ابن كثير ف
اِمِهنحاختاره كبير المفسرين ابن جرير لذا و ، من حبل أو حيض، هو المعنى المتبادر من اآلية: أي}ِفي َأر

  .دون اآلخر حد المعنيينبأال يمكن اختصاص اللفظة و، - اهللارحمه-الطبري 
لها، إال إذا بل قوقُو الطهر مما يتعلق بالحبل أو عدمه، والحيض أ شيئاًالمرأة إذا ادعت  فمرجع األمر إليهنو

، هارحم في -عز وجل- مما خلقه اهللا ال يجوز لها أن تكتم شيئاً و،ك على خالفهقامت القرائن أو نحو ذل
 هانكول أو رغبة منهن في تطويلها ، النقضاء العدةن إما استعجاالً منهبغير الحقخبرن إن أوهن متوعدات 

لتطول المدة، أو سير القرء أت الطهر أو ما رأت الحيض بحسب تفما ر فتدعي أنها بقى مع زوجهاتريد أن ت
قد تدعي أنها رأت الطهر أو الحيض أو أنها حاضت مراراً وتجلس تسعة أشهر، ف  بحاملتتدعي الحمل وليس

  . لئال يراجعها؛جل أن تقطع الطريق علي زوجهافي شهر واحد، من أ
سبباً للشقاق بين  وأقد يكون مانعاً للزوج من التطليق، الذي  فتشعر أنها تورطت بهذا الحمل آخر أو لغرض

 أن يتشتت هذا الولد بين األبوين في حال الفراق، فتسكت تخشىالزوجين، وهي تريد أن تأخذ هذا الولد، أو 
وإذا وال تخبر بالحمل وتدعي أنها تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تتزوج وتضيف هذا الولد إلى زوج آخر، 

تبارك -داخلة تحت قوله الحيل فهذه كلها من ال، ...ن الحمل لستة أشهرزوج اآلخر أوضعت ادعت على ال
  .}والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه ِفي َأرحاِمِهن{: -وتعالى
لقها  وزوجها الذي ط: أي]رة البقرةسو) ٢٢٨([ }وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: وقوله

  . إذا كان مراده بردها اإلصالح والخير، وهذا في الرجعياتأحق بردها ما دامت في عدتها
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أراد في حال ع إلى رأيها جر يأو يقف دون عودتهالوليها أن  وأفال يحق للمطلقة طالقاً رجعياً أن تمتنع، 
فذلك أدعى له وال غضاضة عليها إذا تزينت وتجملت ها زوجتعتد في بيت والواجب أن ، زوجها إرجاعها

في حال اقترافها أو  ،لحاجة ال يقوم غيرها مقامهاال تخرج إال فاألصل أن  وجها خرأماو ، لهاهتلمراجع
لَا واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن و{ :-عز وجل- قالنص القرآن على ذلك فاحشة مبينة كما 

عقوق الزوج : قيلو، الزنا: قيلالفاحشة المبينة و، ]سورة الطالق) ١([ }يخْرجن ِإلَّا َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة
  .وأحمائه

وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه اآلية مطلقة بائن، 
ذه اآلية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة، فلما قصروا في الثالث، فأما حال نزول ه

  .صار للناس مطلقة بائن وغير بائن ية التي بعدها على ثالث تطليقاتاآل
في إرجاع زوجته المطلقة في الطالق الرجعي ما  الحق -الزوج- وأن للبعل هذه اآلية تقرر أحكام الطالق
المطلقة البائن بخالف ، }وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: انهدامت في العدة كما قال سبح

له ليس ف ]سورة البقرة) ٢٢٩([ }الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن{: في اآلية التي بعدهاكما 
صارت بها قبل الدخول طلقها لو  وكذا آخر،من رجل جها ازوإال بعد  ها أن يراجعالثالثطلقات ال  بعدحقال

  .مهر جديدوجديد فبعقد  يرجعهاوإذا أراد أن  ،عدةامرأة أجنبية بمجرد التلفظ بهذه الكلمة وال يلزمها 
ق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد  ولهن على الرجال من الح:أي }ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{: هوقول

رضي اهللا تعالى -كل واحد منهما إلى اآلخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر 
فإنكم  فاتقوا اهللا في النساء((:  قال في خطبته في حجة الوداع-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -عنه

بكلمة اهللا، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن أخذتموهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن 
  .(1)))ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروففعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، 

:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن جده هوفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبي
أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه ((:  قال؟يا رسول اهللا ما حق زوجة أحدنا
  .(2)))وال تقبح، وال تهجر إال في البيت

إني ألحب أن :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس :وقال وكيع
 رواه ابن ،}ُل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِفولَهن ِمثْ{:  ألن اهللا يقولمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛أتزين لل

  .جرير وابن أبي حاتم
اً ليس الحق متوجه، وبعضهماحيال  اًوقحقوالمرأة  أن للرجلعلى آلية في تفسير اهذه المعاني المذكورة دلت 
وسكنى  نفقةأداء حقوقها من لزم ب ومبتقوى اهللا في زوجتهالرجل مطالب كما أن ف، أحدهما دون اآلخر إلى
  .الحديث في تذكر التي مرأة مطالبة برعاية حقوقه والقيام على مصالحه المنوطة بهاالكذا  ف،...

                                                
 ).٢/٨٨٦) (١٢١٨( برقم -صلى اهللا عليه وسلم–باب حجة النبي –رواه مسلم في كتاب الحج  - 1
سنن أبي داود برقم ، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف )٣٣/٢١٣) (٢٠٠١١(، وأحمد في مسنده برقم )٢/٢١٠) (٢١٤٤(رواه أبو داود برقم  - 2
)٢١٤٢.(  
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  .، وفسر به اآلية لكليهماحق الجماعوهو  -رحمه اهللا-ويدخل فيه ما ذكره الحافظ ابن القيم 
كما   إذا أراد اإلصالح ال يرجع إال بأن الرجل-رحمه اهللا-يدخل فيه ما اختاره ابن جرير الطبري أيضاً و

فابن جرير  في رحمها، -عز وجل-كتم ما خلق اهللا ال تالمرأة فكذلك ، }ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: قال سبحانه
  .ن هما محور خطاب اآليةي اللذخص المعروف بأمر يتعلق بالطالق والرجعة

أن تتزين له،  كما يحب ،المرأته من أنه يحب أن يتزين -رضي اهللا تعالى عنه-وكذلك ما ذكره ابن عباس 
فهذه المعاني وتكره منه ما يكرهه منها،   منهايعجبهما  نه يعجبها مافيضع نفسه مكانها في هذه األمور، فإنه

  .}ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{: بقولهتفسر المراد  هاجميع
 ، واإلنفاق، وطاعة األمر، والمنزلة،لق والخُ،لق في الفضيلة في الخَ:أي }وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{: هوقول

الرجاُل قَوامون علَى النِّساء ِبما فَضَل اللّه {:  كما قال تعالىوالفضل في الدنيا واآلخرة ،والقيام بالمصالح
اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضع{: ، وقوله]سورة النساء) ٣٤([ }بكُيمح ِزيزع اللّهعزيز في : أي}و 

  .انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره
هي : فقيل ؛ ألنها جاءت مبهمة}وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{ اختلف أهل التأويل في المراد بهذه الدرجة في اآلية

    . النظر وحسن التدبير وما إلى ذلكجل من كمال العقل، وبعدما فضل به الر: قيلالقوامة، و
واليات العامة إنه يلي اإلمارة، والنساء ال والية لهن من ال:  فقال آخر يختص بالرجلوبعضهم نظر إلى معنى

ما فضل عليها ب }وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{: قيلالرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وبل المراد أن : وقيل
  .يراث، ودية المرأة نصف دية الرجلمن الم

وأولى هذه  : ثم قال،سرد في معنى الدرجة أقوال جمع من المفسرين -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري و
 : يقول-تعالى ذكره- ألن اهللا ؛ف جميع حقي عليهازستنأأحب أن ما : "ابن عباساألقوال بتأويل اآلية ما قاله 

، جل المرأته عن بعض الواجب عليها الصفح من الرفي هذا الموضع الدرجةو ،"} علَيِهن درجةٌوِللرجاِل{
  .وأداء كل الواجب لها عليه

 أن -تعالى ذكره-منه ر اخبإكأنه ف }ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{ : سبحانهب قولهعقلذلك جاءت و
ن ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثالثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل على الرجل ِم

  .الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق اهللا في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه
   :-تعالى ذكره-ثم ندب الرجال إلى األخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب اهللا لهم عليهن، فقال 

بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى  }وِللرجاِل علَيِهن درجة{
معناه ندب  إال أنه يفهم من الخبروإن كان ظاهره   وهذا القول،-رضي اهللا عنه– الذي قصده ابن عباس

 في تفسير اآلية جيد هذا الوجهو ،م عليهن فضل درجة ليكون له؛الرجال إلى األخذ على النساء بالفضل
  .ومعناه قريب

ل،  كمال العق حساً ومعنى من ما فضل به الرجل على المرأةومن أولى ما يدخل في هذه الدرجة المذكورة 
فتركيبة المخ مختلفة، إن تالفيف عقل الرجل تختلف عن تالفيف عقل المرأة، :  واألطباء يقولونوقوة البدن،

ما رتبه م ويترتب عليهما ينتج كذا و ، من المرأةالرجل أكثر وأوفر وأقدر على التفكير الصحيحذا فإن ول
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وجد في ي ، وقد القوامة على المرأة فكل ذلك راجع إلى هذا المعنى ويملك،الشارع عليه من كونه أهالً للوالية
مشاهد في أحوال الرجال وأحوال األمر   وهذا، لكن العبرة بالغالبء من هي بمثابة الرجل في جسارتهاالنسا

ونها ويحوطها ئيتولى ش ووليهاها ايرع وال تستقل بأمرها، بل طرةً وشرعاًالمرأة تبع للرجل ففالنساء، 
 وال ،ويحفظها، وال تسافر إال مع ذي محرم ولو كان إلى حج بيت اهللا الحرام، وال يخلوا بها الرجل األجنبي

لكل أسر وكاسر، والحاصل من هذا كله أن المرأة أضعف من الرجال في عرضة القائم بأمرها يتركها 
، ولذلك ١))ناقصات عقل ودين((كما أخبر الصادق المصدوق من ال ينطق عن الهوى أنهن  تفكيرها وعقلها

  . وملمح عجيبالدرجة لحكمةالرفعة والمنزلة في كانت هذه 
و تَسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإالَّ َأن الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأ{

لِّه فَالَ يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَِإن ِخفْتُم َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَالَ جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه ِتلْك حدود ال
ونالظَّاِلم مه لَِئكاللِّه فَُأو وددح دتَعن يما ووهتَدتَع*  هرا غَيجوز تَنِكح تَّىح دعِمن ب ا فَالَ تَِحلُّ لَهفَِإن طَلَّقَه 

دا حِقيما ِإن ظَنَّا َأن يعاجتَرا َأن يِهملَيع نَاحا فَالَ جفَِإن طَلَّقَهونلَمعٍم يا ِلقَونُهيباللِّه ي وددح ِتلْكاللِّه و ود{ 
  .]سورة البقرة) ٢٣٠([

هذه اآلية الكريمة رافعة لما كان عليه األمر في ابتداء اإلسالم من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 
قصرهم اهللا إلى ثالث طلقات،  لما كان هذا فيه ضرر على الزوجاتطلقها مائة مرة ما دامت في العدة، ف

الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو {:  فقالنتين وأبانها بالكلية في الثالثةوأباح الرجعة في المرة والث
  .}تَسِريح ِبِإحساٍن

يكون ال يقع حتى طالق وهو أن الدقيقاً،  اًمحمل }الطَّالَقُ مرتَاِن{: التعبير بقوله من من أهل العلم من استنبط
أنت : أنت طالق ثالثاً، أو يقول لها:  تطليقاً مجتمعاً بلفظ واحد كأن يقوليطلق اإلنسانفال مرة بعد مرة، 

في مرة واحدة سواء بلفظ واحد أو بالتكرار،  طالقأنت طالق و: الق، أو يقول لهاطالق، أنت طالق، أنت ط
  . أعلمهللاوا،  في العدة الواحدةاًولو كان ذلك متفرق

    راجعة بعد الطلقات الثالث، ثم روى عن ابن عباس مباب نسخ ال:  في سننه-رحمه اهللا-ود قال أبو دا
والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه {: -مارضي اهللا تعالى عنه-

وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثالثاً، فنسخ ذلك اآلية،  }رحاِمِهنِفي َأ
  . اآلية، ورواه النسائي}الطَّالَقُ مرتَاِن{: فقال
ابتداء حكم جديد هذا األمر مما كان عليه الناس في الجاهلية ولم ينزل حكم يتعلق به، فهذا يعتبر اعتبرنا إذا 

  .اًنسخعتبر  يفالمسألة البراءة األصلية ما يعرف عند األصوليين بوهو 
د بالثالث ، ثم بعد ذلك حبعدد ال حصر لهصار الناس يطلقون حتى  على هذا األمرأقرهم الشارع إذا أما و

  . واهللا أعلم،فيكون ذلك من قبيل النسخ

                                                
 باب بيان نقصان اإليمان بنقص –، ومسلم في كتاب اإليمان )١/١١٦) (٢٩٨( باب ترك الحيض الصوم برقم –رواه البخاري في كتاب الحيض  1

  ).١/٨٦) (٧٩(الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غير الكفر باهللا ككفر النعمة والحقوق برقم 
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: وكيف ذلك، قال:  وال آويك أبداً، قالت،ال أطلقك أبداً: مرأتهوروى ابن أبي حاتم عن عروة أن رجالً قال ال
عز - فذكرت ذلك له، فأنزل اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-أطلقك حتى إذا دنى أجلك راجعتك، فأتت رسول اهللا 

  .وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره. } ...الطالق مرتان{: -وجل
 إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت : أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن{: وقوله

مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً اإلصالح بها واإلحسان إليها، وبين أن تتركها 
  . وال تضار بهاناً إليها ال تظلمها من حقها شيئاًوتطلق سراحها محسحتى تنقضي عدتها فتبين منك، 

أته تطليقتين إذا طلق الرجل امر:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-بي طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أ
ا بإحسان فال ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحه-أي في الثالثة- فليتق اهللا في ذلك

  .يظلمها من حقها شيئاً
فَِإمساك {: تبادر، وبعض أهل العلم يقولالمو المعنى القريب ما ذكره ابن كثير في تفسير الجملة من اآلية هو

 ساق في -رحمه اهللا-وابن جرير ه جماعة من السلف،  قالةثلاها الثبأن يطلق }ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن
  .تفسيره معنى لآلية لكن فيه غرابة وبعد

 ال يحل لكم أن تضاجروهن : أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }شَيًئاوالَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن {: فقوله
والَ تَعضلُوهن {:  كما قال تعالىا أعطيتموهن من األصدقة أو ببعضهبم ليفتدين منكم ؛وتضيقوا عليهن

 عن ، فأما إن وهبته المرأة شيئاً]النساءسورة ) ١٩([ }ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن ِإالَّ َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة
  .]سورة النساء) ٤([ }فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء منْه نَفْسا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا{: طيب نفس منها فقد قال تعالى

زواج أن تأخذوا مما ل لكم أيها األ ال يح: أي}والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا{: قوله سبحانه
 وإن لم مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء ،من المهور أو غير المهوركم ءنسا أعطيتم

  .إال أن يخافا أال يقيما حدود اهللا، ل المهرييعد ذلك من قب
حتى يرغمها على طلب  هاضارال يضايقها وي يعني }والَ تَعضلُوهن ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن{: يقول

 تعذرت المعاشرة بين الزوجين، فهذا ال يحل، لكن إنالمهر  فترجع إليه المهر أو بعضفتفتدي نفسها الطالق 
  .فعندئذ ال جناح عليها أن تفتدي منهوكانت المرأة غير مطيقة للرجل 

ن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه وبما ال إ: من أهل العلم من يقولف  الصداق المرجوعوأما تحديد
خُذُواْ وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تَْأ{: -عز وجل-إن ذلك لم يحد بحد كما قال اهللا : يزيد عليه، ومنهم من يقول

ى تحديد شيء من علم دليل عل، وال ياه لهر أو بالمهر الذي دفعفيجوز لها أن تفتدي بأقل أو بأكث }ِمنْه شَيًئا
دين عليه أتر((:  المرأة ثابت بن قيس-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي ب ديحدتالالقائلون ب، واستدل ذلك

 من المهر المسمى أكثرأخذ عدم مشروعية  ما يدل على افيهليس داللة الحديث  أنالصواب و ،١))حديقته
  .ن باب أولى، واهللا أعلم، لكنه دليل على جواز االفتداء بالمهر وما دونه مبينهما

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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