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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

  ) ١٠٢(سورة البقرة 
   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

قْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَالَ تَعضلُوهن َأن وِإذَا طَلَّ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ِم اآلِخِر ذَِلكُموالْيِباللِّه و ْؤِمني ِمنكُم ن كَانظُ ِبِه موعي وِف ذَِلكرعم ِبالْمنَهياْ بواضِإذَا تَر نهاجوَأز ننِكحي

ي اللّهو رَأطْهو كَى لَكُمَأزونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمسورة البقرة) ٢٣٢([ }ع[.  
نزلت هذه اآلية في الرجل يطلق امرأته : -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

ها ؤ فيمنعها أولياا وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك،فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجه طلقة أو طلقتين
  . اهللا أن يمنعوهامن ذلك فنهى

 أيضاً، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي -مارضي اهللا تعالى عنه- عنه عن ابن عباس وكذا روى العوفي
  . إنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من اآلية:والزهري والضحاك

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
في هذه اآلية غير بلوغ األجل في بلوغ األجل } وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن{: -تبارك وتعالى-له فقو

وِإذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن {: وهي قوله سبحانه اآلية التي قبلها
وٍفِبمرفَالَ { : قوله سبحانهفيإذ معنى بلوغ األجل  ]سورة البقرة) ٢٣١([ }ع نلَهَأج لَغْناء فَبالنِّس ِإذَا طَلَّقْتُمو

نلُوهضبانت منه، ثم وجدت الرغبة بين الزوجين في أن يرجع و طالقاً رجعياً إذا طلقها انقضاء العدة: أي }تَع
 تستعمل في قداللفظة الواحدة ، وهذا دليل على أن  ينبغي عضلهن عن ذلكفال كل واحد منهما إلى صاحبه

  .ٍن متعددةمعا
وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَالَ {: وتباينت أقوال المفسرين في المعني بالخطاب في قوله سبحانه

نلُوهضء، أيها األوليا يعني لنساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهنإذا طلقتم أيها األزواج اإن المراد : فقيل }تَع
عامة اختاره ، ووالسياق يدل على هذا المعنى داللة ظاهرة، وإن اختلف المقصود بالخطاب في أوله وآخره

رحمه -، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه اهللا– بما فيهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري أهل العلم
  .ه عن جماعة هنا ونقل-اهللا

إذا طلقتم أيها  يد وجهة الخطاب فحمله على األولياء في األول واآلخر، والمعنىوحومن أهل العلم من رأى ت
، ثم بعد ذلك عقد النكاحلما كان الطالق ناتجاً عن إنه : وعللوا ذلك بقولهم األولياء النساء فال تعضلوهن،

حملهم على   بهذا االعتبار، وهذا نوع من التكلفترتب على هذا التزويج الطالق، أضيف الطالق إليهم
  . أرادوا أن يوحدوا وجهة الخطابأنهماعتباره 



 ٢

النساء فبلغن أجلهن   إذا طلقتم أيها األزواج والمقصود بها األزواج، والمعنىوجهة الخطاب واحدةإن : وقيل
إذا طلق فحمية الجاهلية، على طريقة بعض العظماء، أو بعض من عندهم منعونهن من التزويج، وذلك فال ت

 من ليس له سلطان، وإنما جعلوا الخطاب للزوج األول وهي قد بانت منه -بسلطانه– يمكنها المرأة فإنه ال
  . من النتيجة والعاقبةيكونسباعتبار ما باعتبار ما كان، وكذا أطلقوا على الخاطب الجديد زوجاً 

من فوائد سبب النزول في اآلية فلذا يرجع إليه، ولقد كان المقصود من الخطاب بين الحقيقة أن سبب النزول و
ودة وإن كانت ضعيفة  يوضح المعنى ويرفع اإلشكال على درجات متفاوتة، فطالما هذه االحتماالت موجهأن

، الجميعالسياق يدل على يق الخطاب؛ ألن من تفرهذا نع يموال ، المراديجلي سبب النزول في نظرنا، إال أن 
  .ن جهة اللغة وال من جهة البالغة إخالل ال موليس في هذا

اصطلحوا على والمرأة إذا  جاء بصيغة الجمع، والمراد الرجلالضمير  }ِإذَا تَراضواْ بينَهم ِبالْمعروِف{ :قوله
ما وا يختص بالمهر ويدخل فيه م،  على قدر معين يستحل به الرجل بضع المرآةما يحصل به التراضي

  .واهللا أعلم. -رحمه اهللا– كما يذكر ابن جرير السكنى والمعاملة والحقوق وما أشبه ذلككبسواه يتعلق 
  .أن المرأة ال تملك أن تزوج نفسها، وأنه البد في تزويجها من وليعلى وفيها داللة 

ال بد في ، مما يؤكد على أن المرأة ليس أمرها بيدها، بل لألولياء }فَالَ تَعضلُوهن{: ألن الخطاب في قوله
  .تزويجها من ولي، وإال فال معنى من اإلشارة إليه في اآلية

ال تزوج المرأة المرأة، وال تزوج ((: كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه اآلية، كما جاء في الحديث
  .)١())المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

  .٢"ي عدلال نكاح إال بولي مرشد وشاهد: "وفي األثر اآلخر
كابن عباس وأبي موسى األشعري من الصحابة  جماعة -صلى اهللا عليه وسلم-رواه عن النبي  أصل الحديث
  .، وهو حديث ثابت مشهور صح من وجوه متعددةوغيرهم... -مرضي اهللا عنه-وأبي هريرة 

فقد روى ، -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روي أن هذه اآلية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته 
 الصحيح عند تفسير هذه اآلية، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، ه في كتاب-رحمه اهللا-البخاري 

وهكذا رواه  ٣}فَالَ تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن{: عدتها فخطبها فأبى معقل، فنزلتفتركها حتى انقضت 
 جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن  وابن أبي حاتم وابنهأبو داود والترمذي وابن ماج

 من المسلمين رجالًأنه زوج أخته : معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضاً، ولفظه عن معقل بن يسار
ها حتى ع فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراج-صلى اهللا عليه وسلم-على عهد رسول اهللا 

 أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، واهللا ،يا لكع: خطبها مع الخطاب، فقال لهفهويها وهويته، ثم  انقضت العدة
وِإذَا طَلَّقْتُم {: وحاجتها إلى بعلها، فأنزل اهللافعلم اهللا حاجته إليها : ال ترجع إليك أبداً آخر ما عليك، قال

                                                
فإن الزانية هي التي تزوج ((: ، وصحح األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير هذا الحديث دون قوله)١/٦٠٦) (١٨٨٢(رواه ابن ماجه برقم  - 1

 ).١٣٢٥٤( فحكم بضعفها برقم ))نفسها
  ).١٣٤٢٨(برقم رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس  2
 ).٤/١٦٤٥) (٤٢٥٥(باب تفسير سورة البقرة برقم –رواه البخاري في كتاب التفسير  3
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: عاً لربي وطاعة، ثم دعاه فقالسم: ، فلما سمعها معقل قال}وَأنتُم الَ تَعلَمون... { :إلى قوله، }النِّساء
  .وكفرت عن يميني: زاد ابن مردويه )٤( وأكرمكأزوجك

 فإن ، وأياً كان سبب النزول-رضي اهللا عنه-بن عبد اهللا وجاء في بعض الروايات أنها نزلت بسبب جابر 
  .الروايات تعاضدت على أن العضل غالباً ما يكون من قبل األولياء كما نص عليه الجمهور

 هذا الذي نهيناكم عنه من منع الواليا : أي}ذَِلك يوعظُ ِبِه من كَان ِمنكُم يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{: لهوقو
أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس 

 وما فيها من عيد اهللا وعذابه في الدار اآلخرة يؤمن بشرع اهللا ويخاف و: أي}يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{
 إلى أزوجهن، وترك الحمية في المولياتتباعكم شرع اهللا في رد ا : أي}ذَِلكُم َأزكَى لَكُم وَأطْهر{الجزاء، 

 }وَأنتُم الَ تَعلَمون{وينهى عنه،  من المصالح فيما يأمر به :أي }واللّه يعلَم{ ،ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم
  . الخيرة فيما تأتون وال فيما تذرون:أي

 ونيقفهم من ب لاالغلألولياء للداللة على أن األولياء في  }...فَالَ تَعضلُوهن{: إنما كان الخطاب في قوله
ما يصحب هذا ، وغالباً ئناًالمطلقة منه طالقاً بادون رجوع المرأة إلى زوجها حائالً حاجزاً حجر عثرة أو 

أهل المرأة وأهل الرجل، خاصة أن المرأة تُظهر بعد طالقها كل ما أخفته وما لم بين األجواء كدر الطالق ت
صدمة الطالق، أو يطلع عليه وليها من معامالت زوجها ومواقفه معها طيلة فترة التصاقه بها، يدفعها لذلك 

 الشحناء في القلوب، ويبعث على البغضاء، ويذكي نار الغل في النفوس، مما يزيد األمور قد بلغت مداهاكون 
وهذا يخالف المقصد  ه إليها،رجوع  بينه وبينتسكنها النفرة واالمتعاض، ويجعل الولي يصر على الحيلولةف

الشرعي في استدامة الحياة بينهما؛ ألن الرجل قد يرجع إلى صوابه، وكذا المرأة تعود إلى رشدها بعدما 
تهي ثورة الغضب في النفوس فيفكرا بعودة الحياة بينهما ال سيما إذا كان لهما ذرية وأوالد، فإذا وقف تن

فَالَ تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن ِإذَا تَراضواْ {: األولياء موقفاً مضاداً خالفوا أمر الشارع في ذلك؛ ألنه قال
ي وِف ذَِلكرعم ِبالْمنَهيِم اآلِخِربوالْيِباللِّه و ْؤِمني ِمنكُم ن كَانظُ ِبِه مإلى الحكمة -عز وجل–ثم أشار اهللا  }وع 

عز –من رد الموليات إلى أزواجهن وتذليل األولياء العقبات في حال ما إذا قررا أن يجددا العشرة بينهما فقال 
 -تعالى ذكره-يعني : ر ابن جرير إلى هذه اللفتة الرائعة بقولهأشا، ولقد }ذَِلكُم َأزكَى لَكُم وَأطْهر{: -وجل
َأزكَى { بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد أزواجهن، ومراجعة أزواجهن إياهننكاحهن : أي }ذَِلكُم{: بقوله
{ :ويعني بقوله: ، ثم قال... أيها األولياء واألزواج والزوجات}لَكُمكَى لَكُمند اهللا من أفضل وخير ع: أي }َأز

  .فرقتهن أزواجهن
 وذلك أنه إذا كان ؛أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة:  فإنه يعني بذلك}وَأطْهر{ :وأما قوله

ذلك إلى غير ما أحله اهللا  عالقة حب لم يؤمن أن يتجاوزا -أعني الزوج والمرأة-في نفس كل واحد منهما 
في الحال التي   بنكاح مستأنفاد األزواج التراجع بعد البينونةإذا أرء  األوليا-تعالى ذكره-فأمر اهللا  ...لهما،

 ألن ذلك أفضل لجميعهم، وأطهر ؛وأن يزوجها ته عما أرادت من ذلكأذن اهللا لهما بالتراجع أن ال يعضل ولي
  .ه إليها من المعاني المكروهةلقلوبهم مما يخاف سبوق

                                                
 ).٢٩٨١(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٥/٢١٦) (٢٩٨١(رواه الترمذي برقم  - 4
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م من سرائرهم وخفيات أمورهم ما ال يعلمه بعضهم من بعض، ودلهم  عباده أنه يعل-تعالى ذكره-ثم أخبر 
نه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت إ: بقوله لهم ذلك في هذا الموضع
 لما علم مما في قلب الخاطب ؛المعروف، ونهاهم عن عضلهن عن ذلكالمرأة والزوج الخاطب بينهم ب

-تعالى ذكره-ن غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة، فقال لهم م والمخطوب
 وبثوابي وبعقابي في معادكم في اآلخرة، فإني أعلم من قلب ي ما أمرتكم به إن كنتم تؤمنون بافعلوا: 

ر  ولهم، وأزكى وأطه وفعلكم ذلك أفضل لكم عند اهللا،بةما ال تعلمونه من الهوى والمح الخاطب والمخطوبة
  .-رحمه اهللا-ذكره ابن جرير  جيد هذا ملحظف" لقلوبكم وقلوبهن في العاجل

} نتُهوِكسو نقُهِرز لُوِد لَهوعلَى الْمةَ واعضالر ِتمَأن ي ادَأر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالَدَأو نِضعراتُ ياِلدالْوو
رعِبالْم فَِإن اِرِث ِمثُْل ذَِلكلَى الْوعلَِدِه وِبو لَّه لُودوالَ ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو آرا الَ تُضهعسِإالَّ و وِف الَ تُكَلَّفُ نَفْس

َأن تَس دتُّمَأر ِإنا وِهملَيع نَاحٍر فَالَ جتَشَاوا ومنْهاٍض من تَراالً عا ِفصادَأر كُملَيع نَاحفَالَ ج كُمالَدواْ َأوِضعتَر
ِصيرب لُونما تَعِبم اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهوِف ورعتُم ِبالْمآ آتَيتُم ملَّمسورة البقرة) ٢٣٣([ }ِإذَا س[.  

 سنتان، فال اعتبار بالرضاعة  وهيت أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعةهذا إرشاد من اهللا تعالى للوالدا
 .بعد ذلك

 منو ،}والْواِلداتُ يرِضعن{  مضمنة معنى األمر، فهو أمر بصيغة الخبرصيغة خبريةالخطاب في اآلية جاء ب
  .فيه نظروهذا القول خبر محض، من يرى أن الخطاب في اآلية أهل العلم 

ختار هذا القول ابن جرير الطبري اسرين والفقهاء، وواآلية خاصة بالمطلقات فقط كما قال به جماعة من المف
إن المرأة تعطى أجرة مقابل الرضاع يعطيها الزوج أو وارث الزوج في حال وفاته، : ، وقالوا-رحمه اهللا–

 فإن لم تقبل أجبرت أمه على ، أن ترضع استأجر لولده أخرىن أبت األمفإالصبي، تركة أو يؤخذ من 
  .الرضاع باألجر

  . من الرضاعة إال ما كان دون الحولين فال يحرم}ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ{: ولهذا قال
 إلى الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع ويجوز فطامه قبل ذلك،  الرضاعظاهر اآلية واضح في تحديد أمد
ذلك لرضاع قد يحصل بعد بيان الرضاع التام لمن أراد أن يكمله، وإال فإن اوبعض أهل العلم يرى أن المراد 

  .المؤثرة التي يكون بها نبات العظم واللحم تنتهي في الحولينألن الرضاعة وهذا فيه نظر؛ 
 فال ]سورة األحقاف) ١٥([ }وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُون شَهرا{:  يقول-عز وجل-ن اهللا إ: من أهل العلم من قالو

فال يبقى للرضاع من لو كان الحمل تسعة أشهر ف ، ستة أشهر للحمل إال-حولين– إذا حذفنا مدة الرضاع يبقى
، ولهذا بعض أهل اًشهر أربع وعشرينأقل من رضع ، وهذا يعني أنه ن شهراًاً وعشريواحدإال الثالثين شهراً 

ن هذا يتفاوت بحسب مدة الحمل، فإذا كان الحمل ستة أشهر فالرضاع يكون في سنتين، وإذا كان ذكر أالعلم 
 ولكن هذا فيه نظر؛  ألن اهللا ذكر المجموع بالثالثينعة أشهر فينقص من الثالثين قدراً؛حمل في تسال

، وأما تحديد ]سورة لقمان) ١٤([ }وِفصالُه ِفي عاميِن{: -سبحانه-والصواب أن الرضاع يكون في عامين لقوله
  .عز وجل-، والعلم عند اهللا  أدنى مدة الحملشهراً للحمل والرضاع في اآلية فالمراد به التنويه علىن الثالثي



 ٥

في  أهل العلم هذكرحولين هل يؤثر فيه أو ما يؤثر؟ لكن ما  إذا رضع بعد الا أحكام،وهذه المسألة يترتب عليه
  .بعد الحولين يضر الولد في عقله وبدنهأن الرضاع هذا 

عندما تبناه ،  وهو كبيرة بن ربيعةسالم مولى أبي حذيفة بن عتبرضاعة وأما مسألة رضاع الكبير في قصة 
 ، زيد بن حارثة-سلمصلى اهللا عليه و-كما تبنى رسول اهللا  -رضي اهللا عنه– حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأب

 أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي -وهو يرى أنه ابنه- وأنكح أبو حذيفة سالماً
 في زيد بن حارثة ما أنزل -تعالى– فلما أنزل اهللا ،ضل أيامى قريشمن أفو، يومئذ من المهاجرات األول

سورة ) ٥([ }ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه فَِإن لَّم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُم{: فقال
رضي – فجاءت سهلة بنت سهيل ، رد إلى موالهأبله علم ي ن لمم ف،د كل واحد من أولئك إلى أبيه ر]األحزاب
 يا رسول : فقالت-سلمصلى اهللا عليه و-من بني عامر بن لؤي إلى رسول اهللا  امرأة أبي حذيفة -اهللا عنها

، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني  ولداًكنا نرى سالماً، إنا -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا 
 أرضعيه(( :-سلمصلى اهللا عليه و- فقال لها رسول اهللا ؟ه ترى فيكيففقد أنزل فيه ما علمت،  وفُضالً

فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من  ،))تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
كبير إلى أن رضاع ال واألئمة األربعةمن الصحابة والتابعين ذهب عامة علماء المسلمين  وقد )٥(الرضاعة

 وحملوا هذا الحديث على ، ال أثر له في ثبوت المحرمية-سن الرضاع-وهو من تجاوز السنتين 
  . أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى،الخصوصية

في المحرمية بأن رضاع الكبير يؤثر ترى كانت ف -افقها بعض السلفقد و و-ارضي اهللا عنه-عائشة أما و
تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ا كانت أخذاً من هذا الحديث، ولهذ

أن يدخلن  وأبت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين، ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها
رخصة واهللا ما ندري لعلها كانت : عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة

  . لسالم دون الناس-صلى اهللا عليه وسلم–من النبي 
فهو يرى أن رضاع الكبير يجوز إن احتيج إلى  توسط في هذه المسألة، -رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

لكالم فيه نظر، واهللا ا وهذا وقد يجوز للحاجة ما ال يجوز لغيرها،: جعله ذا محرم للحاجة، وتعقب ذلك بقوله
  .لصواب باأعلم

  . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهوصلى اهللا
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