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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٣٣(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  ..وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هللا رب العالمين الحمد
 فتـارة  تزويجهـا،  له يحل يتيمة جرهح في كان إذا الرجل أن والمقصود: -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   

 فليعـدل  يفعل لم فإن النساء، من أمثالها أسوة يمهرها أن -عز وجل - اهللا فأمره يتزوجها، أن في يرغب
 وتارة ،السورة أول في التي األولى اآلية في المعنى وهذا -عز وجل - اهللا وسع فقد النساء من غيرها إلى
 األزواج عن يعِضلها أن -عز وجل - اهللا فنهاه األمر نفس في أو عنده مامِتها لد رغبة فيها للرجل يكون ال

رضـي اهللا   - عبـاس  ابـن  عـن  طلحة أبي بن علي قال كما وبينها بينه الذي ماله في يشْركوه أن خشية
 تكون الجاهلية في الرجل كان: ]سورة النساء ) ١٢٧([ اآلية }ِفي يتَامى النِّساء  { :قوله اآلية وهي  في -عنهما
 وهويهـا  جميلـة  كانت فإن أبدا يتَزوجها أن أحد يقدر لم بها ذلك فعل فإذا ثوبه عليها فيلقي اليتيمة عنده

 ونهى ذلك اهللا فَحرم،  ورثها ماتت فإذا تموت حتى أبدا الرجال منعها دميمة كانت وإن مالها، وأكل تَزوجها
  .عنه
 وال الصغار ونيورثِّ ال الجاهلية في كانوا ]سورة النساء ) ١٢٧([ }ِولْداِنوالْمستَضعِفين ِمن الْ  { :قوله في وقال

 سـهم  ذي لكل وبين ذلك عن اهللا فنهى ]سورة النساء ) ١٢٧([ }الَ تُْؤتُونَهن ما كُِتب لَهن    { :قوله وذلك البنات
  .وغيره جبير بن سعيد قال وكذا، كبيرا أو صغيرا ]سورة النساء) ١١([ }ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :فقال سهمه

 جمـال  ذات كانت إذا كما ]سورة النساء ) ١٢٧([ }وَأن تَقُومواْ ِللْيتَامى ِبالِْقسطِ   { :قوله في جبير بن سعيد قالو
  .بها واستأثر نكحهااف جمالمال وال  ذات تكن لم إذا كذلك بها واستأثرت نكحتها ومال
 وامتثال الخيرات فعل على تهييجا ]سورة النساء) ١٢٧([ }علُواْ ِمن خَيٍر فَِإن اللّه كَان ِبِه عِليما      وما تَفْ { :وقوله
  .هوأتم الجزاء أوفر عليه وسيجزي ذلك بجميع عالم -عز وجل- اهللا نإو األمر

  :، أما بعد والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 
ذين ليشمل المعنيين ال ]سورة النساء) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :-تبارك وتعالى-ذكرنا باألمس أن قوله   ف

  . الرغبة عن نكاحها والرغبة في نكاحها:ماذكرهما المفسرون من السلف ومن بعدهم وه
قرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على       الف وعلى كل حال     "عن" وإما   "في"هو إما    ن فيه مقدراً محذوفاً   إ: وقلنا

  .المعاني الكثيرة
يدخل ذكر هنا أنهم كانوا ال يورثون الصغار مثالً و ]سورة النـساء ) ١٢٧([ }والْمستَضعِفين ِمن الِْولْدانِ { :وقوله
 بهـم  -عز وجل -أوصى اهللا    الذين   أيضاًَ كل من يصدق عليه هذا الوصف بأنه من المستضعفين كاليتامى          فيه  
) ٢٢٠([ }قُْل ِإصالَح لَّهم خَير{ : وكقوله]سورة األنعام) ١٥٢([ }والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ :فقال

  .وما شابه ذلك ]سورة الضحى) ٩([ }فََأما الْيِتيم فَلَا تَقْهر { : وقوله]سورة البقرة
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} رِإِن امو           ـرخَي لْحالـصا وـلْحا صمنَهيا بِلحصا َأن يِهملَيع نَاْحا فَالَ جاضرِإع ا َأوا نُشُوزِلهعَأةٌ خَافَتْ ِمن ب
ِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين ولَن تَستَ* وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح وِإن تُحِسنُواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا     

* النِّساء ولَو حرصتُم فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميِل فَتَذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما
كَانِتِه وعن سم كُال غِْن اللّهقَا يتَفَرِإن ياوِكيما حاِسعو سورة النساء) ١٣٠-١٢٨([ } اللّه[.  

 اتفاقه حال في وتارة ،المرأة عن الرجل نفور حال في تارة الزوجين حال عن ومشرعاً مخبراً تعالى يقول
  .لها فراقه حال في وتارة معها،

 أو حقهـا  عنه سقطت أن فلها عنها يعرض أو عنها ينفر أن زوجها من المرأة خافت إذا ما: األولى فالحالة
  .عليه الحقوق من ذلك غير أو مبيت أو كسوة أو نفقة من بعضه
 على شيء يحـصل بـه   يتفقايعني أن  ]سورة النساء ) ١٢٨([ }فَالَ جنَاْح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحا      { :قوله
  . بعض حقوقها عصمة الزوجية بإسقاط فيؤهابقا
الفـرق بـين    ]سورة النـساء ) ١٢٨([ }ِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا      و{ :-تبارك وتعالى -قول  ي

 خافت أي} خَافَتْ ِمن بعِلها نُـشُوزا {: -واهللا أعلم-فيمكن أن يقال ، عرفواإلعراض أن النشوز هو الت   النشوز
في حقها أو ظلم لها أو استطالة عليها أو         تقصير  ا مما يؤدي إلى حصول       له فيه  ةال رغب ؛ ألنه   ترفعاً عنها ه  من

  .ر سنها أو نحو هذابأو بسبب ِك، فهو يستعلي عليها بسبب بغضه لها نحو ذلك
عنها ببعض الحق فال يؤديه لها كـأن يتـرك        يعني يحصل إعراض بوجهه أو إعراض        }َأو ِإعراضا {: وقوله
  .أو المبيت عندها وطأها
  .يمكنها أن تصطلح معه بصلحٍذ دئأي عن }لَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحافَالَ جنَاْح ع{: قوله

باعد وأن اإلعراض أال يكلمها وال يأنس بها، وهذا         وبعضهم يفرق بين النشوز واإلعراض بأن النشوز هو الت        
تباعد هو بمعنـى  إن ال حيث  إال أنه متقارب في المعنى  -رحمه اهللا -وإن قال به بعض أئمة اللغة مثل النحاس         

 عليها، أمـا  ستطالةإن النشوز معناه الترفع واالستعالء واال :  لكن نقول  ،أال يكلمها أو ال يأنس بها أو نحو ذلك        
  .واهللا أعلمبعض ما يتصل بها فيقصر في حقوقها، أن ال يكون له رغبة فيها أو في فهو اإلعراض 

فَـالَ  { :تعالى قال ولهذا منها؛ قبوله في عليه وال ،له لكذ بذلها في عليها حرج فال منها ذلك يقبل أن وله
  .]سورة النساء) ١٢٨([ }جنَاْح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحا

  . أن يتصالحايعني )ا بينهماالحأن يص( هكذا متواترة قراءة أخرى }َأن يصِلحا بينَهما{ :قولهفي 
) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُـس الـشُّح    { :وقوله،  الفراق من: أي ]سورة النساء ) ١٢٨([ }روالصلْح خَي { :ثم قال 

  .الفراق من خير المشَاحة عند الصلح: أي ]سورة النساء
 هذا التفسير " الفراق من خير المشَاحة عند الصلح: أي ]سورة النساء ) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح  : "يقول

  .ة خير من الفراقالصلح عند المشاحو:  هكذا}والصلْح خَير{:  وإنما يقال هذا في قوله،يه غرابةف
الـشح حاضـر    ، ف هذا إخبار عن النفوس وما جبلت عليـه       :  فيقال }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح  {: وأما في قوله  
ها أن تتنازل   والمرأة ربما لم تسمح نفس     ،سجبلت وطبعت عليه النفو    هو أمر ف غاية التمكن  النفوس   ومتمكن في 

 تكـون طالبـة لـذلك     فإنها  رة  ض لها   تنا فهي تريد حقها والسيما إن ك      ،بليلتها بالمبيت أو نحو ذلك لضرتها     
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 بمـا   هنفـس تراه تجود     في الرجل فال  مما لو كانت وحدها كما هو مشاهد، والشح أيضاً موجود           بصورة أكبر   
ذلك يحتـاج إلـى     ل، و  نفسه  عليه وطبعتاً وإما استحباباً نظراً لما جبلت عليه        طالب به من الحقوق إما وجوب     ي

ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هـم  { :-عز وجل-، ولهذا قال اهللا ذا الشحه من أجل التخلص من مجاهدة كبيرة 
ونفِْلحسورة الحشر) ٩([ }الْم[.  

 أي نفـوس    :-رحمـه اهللا  -ابن جرير     يقول ]سورة النساء ) ١٢٨([ }الشُّحوُأحِضرِت اَألنفُس   { :في قوله تعالى  و
هذا المعنى داخل فـي عمـوم   : ، ونقولمن حقها لتستأثر به ضرتها    ئاً  نها ال تطيب أن تترك شي     إالنساء بحيث   

ون فـي الرجـل   يك األمر ومثل هذاالمرأة يكون فيها ف ]سورة النـساء ) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح {: قوله
ذلك خلق متمكن متجـذر فـي        و  المختلفة جبلوا على الشح    عموم الناس في أحوالهم   ف ه،، وهو موجود في   أيضاً

  . بذلكاً فيكون مفلحر ومجاهدة حتى يتخلص منه اإلنسانالنفوس يحتاج إلى مدافعة وصب
في يده ويتطلع إلى ما في       يح يبخل بما  حالفرق بينه وبين البخل أن الش     : والشح هو أشد البخل، وبعضهم يقول     

  . والبخيل يبخل بما في يده،،يدي اآلخرينأ
ـ يبخل   فهو   لي بخالف البخ  ،في يده ولو كان من الحقوق الواجبة كالزكاة        ما الشح أن يمنع   :وبعضهم يقول  ال ف

حـدهما يتعلـق بالـصفة النفـسانية     أوبعضهم يرى أن الفرق بينهما أن      ذلك،   ال يبذل المال أو نحو     و يتصدق
   من البخلأشده ال شك أنفالشح حال على كل و عنها، الناشئاآلخر بالفعل و

 رسـول  يطلقها أن سودة خَشيتْ": قال -رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن عن الطيالسي داود أبوروى  
 :يةاآل هذه ونزلت ففعل، ،لعائشة يومي واجعل تطلقني ال اهللا، رسول يا: فقالت -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا
}رِإع ا َأوا نُشُوزِلهعَأةٌ خَافَتْ ِمن برِإِن اماوِهملَيع نَاْحا فَالَ ج١(]سورة النساء) ١٢٨([ اآلية }اض(.  

: وقـال  الترمـذي  ورواه[" جائز فهو شيء من عليه اصطلحا فما": -رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن قال
  .)٢(]غريب حسن
 يومهـا  وهبـتْ  -رضي اهللا تعالى عنهـا    - زمعة بنتُ سودةُ كَبرت لما": قالت عائشة عن الصحيحين وفي

  .نحوه البخاري صحيح وفي )٣("سودة بيوم لها يقسم -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  فكان لعائشة،
  .في مسلم بنحو هذاوأيضاً 

 }عِلها نُـشُوزا َأو ِإعراضـا     وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن ب    { :-رضي اهللا تعالى عنها   -وروى البخاري عن عائشة     
 من أجعلك: فتقول يفارقها، أن يريد منها بمستكثر ليس المرأة عنده تكون الرجل :تقال ]سورة النساء) ١٢٨([

  .اآلية هذه فنزلت حلٍّ في شأني

                                     
 ).١٤٧٩(وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٢٠٨ص  / ٢ج ) (٢١٣٧ ( القسم بين النساءيباب ف -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح  - 1
وصـححه  ) ٢٤٩ص  / ٥ج ) (٣٠٤٠(باب تفسير سورة النساء  - عليه وسلمصلى اهللا-تفسير القرآن عن رسول اهللا    أخرجه الترمذي في كتاب      - 2

 .األلباني في صحيح الترمذي برقمه
ومسلم في كتاب ) ١٩٩٩ص  /  ٥ج ) (٤٩١٤(باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك  -أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 3

 ).١٠٨٥ص  / ٢ج ) (١٤٦٣(  باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -الرضاع 
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 أسـنت  قـد   كان عنده امرأة حيث-رضي اهللا تعالى عنه- في سبب النزول أنها نزلت بسبب رافع     صح ومما
يراجعهـا    أنت العدة سألها إن شاء    انتهاء ثم لما قاربت     ة،تطليققها  طلَّفأراد أن يفارقها و   لم تتنازل عن حقها     و

  .م طلقها بعد ذلك ثفقبلت ذلك ثم طالبت به ،بشرط أن تسقط حقها من المبيت
كما سبق أن اآلية الواحدة     ؛ ألنه   -رضي اهللا تعالى عنها   -في حق سودة    و الحاصل أن هذه اآلية نزلت في هذا      

ن كوإن كان الزمان متباعـداً فـيم  فقد نزلت فيهما جميعاً، ن متقارباً اكان الزم إن، فقد تنزل في أسباب متعددة  
  .، واهللا أعلمأن تكون اآلية نزلت أكثر من مرة

اهللا تعـالى   رضـي   - عبـاس  ابن عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة النساء ) ١٢٨([ }والصلْح خَير { :وقوله
 غيرهـا  أثرة على الزوج تمادي من خير والفراق اإلقامة بين لها الزوج ريخي أن التخيير، يعني :-عنهما
  .عليها

، يعنـي أن يـصطلح       يحصل بينهما اتفاق على أمر وليس مجرد التخيير        نن الصلح أ  إ: ويمكن أن يقال أيضاً   
تتـشتت  الطـالق  وقـوع  ؛ ألن بير لها من الطـالق  على أن تسقط يومها فتبقى في عصمته فهذا خ   معها مثالً 
  .ل هذا الزوج خير من أ ن تبقى وحيدةظها تربي أوالدها وترعاهم في ؤ فبقا، وهي تبقى بال زوج،األسرة

 بالكليـة،  المفارقة من خير ذلك الزوج وقبول ،للزوج حقها بعض ترك على صلحهما أن اآلية من والظاهر
  تعـالى  رضي اهللا - لعائشة يومها تركت أن على زمعة بنت سودة -ه وسلم صلى اهللا علي  - النبي أمسك كما

 وجـوازه،  ذلـك  مشروعية في أمته به لتتأسى ذلك وفعله نسائه، جملة من تركها بل يفارقها ولم -عنهما
 }والصلْح خَير {: قال الفراق من اهللا إلى أحب الوفاق كان ولما -عليه الصالة والسالم  - حقه في أفضل فهو

  .سبحانه وتعالى  اهللاإلي بغيض الطالق بل ]سورة النساء) ١٢٨([
، والشك أن الصلح خير إذا أمكن، أما        )٤( فيه ضعف  )) إلى اهللا الطالق   أبعض الحالل (( في هذا    الحديث الوارد 

  فقـد  وتقلب مزاجه وما أشبه هذاهإذا كانت الحياة ستبقى قلقة والمرأة ستعيش في شقاء وفي عذاب بسبب ظلم            
إذا كـان الرجـل يـضطرب      أما   خير إذا أمكن أن يصطلحوا     لكن في الجملة الصلح    لها،   اًيكون الطالق خير  

ع لم يكترث بـشيء مـن   جب عليه عند القاضي أمور ثم بعد ذلك إذا ركتَنقض ذلك وي  يما اتفقوا عليه و   ويغير  
  .]سورة النساء) ١٣٠([ }ه كُال من سعِتِهوِإن يتَفَرقَا يغِْن اللّ{: -تبارك وتعالى-ئذ يقول اهللا هذا فعند
لتكون زوجـة لـه فـي     -صلى اهللا عليه وسلم- أن تبقى زوجة للنبي    ت أراد -رضي اهللا تعالى عنها   -سودة  
صـلى اهللا  -ها وزوجها رسول اهللا   اءذاته الشك أنه من أعظم المغنم، أضف إلى ذلك أن بق           وهذا بحد    ،اآلخرة

الحاصل أن المرأة قد يكون من مصلحتها البقاء في عصمة الزوج وإن أسـقطت        ف ،أعظم الشرف  -عليه وسلم 
بهـا الـسن ال يرغـب        ألن المرأة إذا تقدمت      ؛المبيت بل وإن أسقطت النفقة، وهذا حل لألزواج وللزوجات        

وهو لـيس  -يتصبر أو  أن يتزوج   في الخلق، فيضطر الرجل    -عز وجل - وهذه سنة اهللا     ،وال نكاحها  بوطئها
إمـا أن يتـصبر      فالرجل   ،هذه هي الحقيقة الواقعة   ، و  أو يذهب إلى الحرام    -إلى هذا التصبر والعذاب   بحاجة  

 الصحيح، فـإذا   هو الطريق األخير وهذا، وإما أن يتزوجحث عن الحرام وإما إنه يبت،انيويتململ ويعيش بأم 

                                     
 ).  ٤٤(وضعفه األلباني كما في ضعيف الجامع برقم ) ٦٥٠ص  / ١ج ) (٢٠١٨( باب حدثنا سويد بن سعيد –أخرجه ابن ماجه في كتاب الطالق  - 4
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له فيها ة  فإن رأت أنه ال رغب  ،طلقك إما أن تبقي وإما أن أ      :يقول لها ف فإنه يخيرها    قامت قيامتها وأبت مثل هذا    
 ، وهـذا  أبقى في عصمتك وأربي أوالدي وال أطالبك بالمبيـت        : تقولفيريد أن يطلقها فيمكن أن تسقط حقها        و

  .خير لها من الطالق
 مـشقة  تتجـشموا  إنو ]سورة النساء ) ١٢٨([ }وِإن تُحِسنُواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا        { :وقوله
 أوفر ذلك على وسيجزيكم بذلك عالم اهللا فإن أمثالهن، أسوة لهن وتقسموا منهن تكرهون من على الصبر
  .الجزاء
 تـستطيعوا  لن: أي ]سورة النساء ) ١٢٩([ }ولَن تَستَِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم       { :تعالى وقوله
 من بد فال وليلة، ليلة الصوري القسموقع    وإن فإنه الوجوه، جميع من النساء بين وواتسا أن الناس أيها

 الـسلْماني،  وعبيدة -رضي اهللا تعالى عنهما   – عباس ابن قاله كما والجماع، والشهوة المحبة في التفاوت
  .مزاحم بن والضحاك البصري، والحسن ومجاهد،

صلى اهللا عليه -كان رسول اهللا :  قالت-رضي اهللا تعالى عنها–شة ورواه اإلمام أحمد وأهل السنن عن عائ      
:  يعني))اللهم هذا قَسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك ((:  يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول      -وسلم

  .)٥(القلب، هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح
 الميـل  فـي  تبالغوا فال نمنه واحدة إلى ملتم فإذا: أي ]ورة النـساء س) ١٢٩([ }فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميلِ  { :وقوله
  .معلَّقة األخرى هذه فتبقى: أي ]سورة النساء) ١٢٩([ }فَتَذَروها كَالْمعلَّقَِة{ بالكلية

 ولـسانه الطيـب     ةكون أخالقه الحسن  تفأن يتبع ذلك بالعمل     يس له   لفأحب إحداهن    ال يملك قلبه فإذا      يعني أنه 
الحقوق وتقـصير  ضييع ليس لها إال الزجر واإلغالظ وت    خرى منبوذة متروكة  على إحداهن واأل   وإقباله   ووجه

اهللا ال يكلـف    فغير مستطاع، فما ال يستطاع      هو  في النفقات وما أشبه ذلك، فهناك ما هو مستطاع وهناك ما            
ن خطاب الشارع إذا توجـه إلـى   إ: راًعليه اإلنسان، لكن كما قلنا مرا نفساً إال وسعها، فالميل القلبي ال يؤاخذ 

فال يكون اإلنسان متبعـاً     األثر،   المكلف في أمر غير مقدور فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره فهنا يتوجه إلى              
التقصير  و الزجر واإلبعاد  هال واألخرى   ،على إحداهن  ميل القلب بإقبال الوجه وما إلى ذلك من األمور العملية         

 وأما في الجماع فإنه ال يجب عليه أن يعدل بينهن فـي الجمـاع لكنـه    ،هذا ال يجوز ف اوالتضييع لها ولحقوقه  
ـ    - ليلة مثالً وعند هذه ليلة       هيجب أن يعدل في المبيت بمعنى أنه يبيت عند هذ          لكـن إذا    -اإال إذا أسقطت حقه

  . المبيت فقط الواجب هو وإنما، في ليلتهاةالثاني يجب عليه أن يجامعذه فجامعها فإنه ال ه بات عند
رضي اهللا تعـالى    –فتبقى هذه األخرى معلَّقة، قال ابن عباس        :  أي ]سورة النساء ) ١٢٩[( }فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ {

:  ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بـن حيـان               -عنهما
  .معناه ال ذات زوج وال مطلقة

  كالزوجـات   ليست زوجـة    إنها  فتذروها كالمسجونة، يعني   : قال -رضي اهللا عنه  - اءة أبي جاء في قر  ولهذا  
 وليـست بـذات زوج      ،تقدم إليها الخطاب  ي ال تستطيع أن تتصرف وتتزوج و       بحيث وإنما يحبسها في عصمته   

                                     
 باب القسمة بين النساء – والدارمي في كتاب النكاح) ٢٠٨ص  / ٢ج ) (٢١٣٦ ( القسم بين النساء  ي باب ف   -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح        - 5
  ).٤٥٩٣(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم " إسناده صحيح: "وقال حسين سليم أسد) ١٩٣ص  /  ٢ج ) (٢٢٠٧(
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وصـوا  است(( -صلى اهللا عليه وسـلم    - كما قال النبي      والنساء أسيرات  ، حقوقها، فهي حبيسة عنده    يؤدي إليها 
  .)٦()) عندكم فإنهن عواٍنبالنساء خيراً

: -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه  - هريرة أبي عن الطيالسي داود أبووروى  
  .)٧())ساقط ِشقَّيِه وأحد القيامة يوم جاء إحداهما، إلى فمال امرأتان له كانت من((

 أموركم في أصلحتم وإن: أي ]سورة النساء) ١٢٩([ }ِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيماوِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَ{ :وقوله
 النـساء  بعض إلى ميل من كان ما لكم اهللا غفر األحوال جميع في اهللا واتقيتم تملكون، فيما بالعدل وقسمتم

  .بعض دون
 -وجـل  عز–لزوجة فإن اهللا    ما حصل من تقصير وتضييع لحقوق ا       وأصلحتم    في أموركم  يعني وإن أصلحتم  

         لحقوق الغير يجب فيها اإلصالح كما قال     يغفر؛ ألن الذنوب والجرائم والمخالفات التي يقع فيها إفساد وتضييع 
ِإالَّ { : والمرتدين وما أشبه ذلـك المفسدين توبة ك،ضع التي يذكر فيها التوبة    في كثير من الموا    -عز وجل -اهللا  

فإنـه  أو نحـو ذلـك      شر فساداً   بع فيها أو نَ   تَّ ي  بدعة ولذلك من بثّ   ]سورة البقرة ) ١٦٠([ }حواْلَِّذين تَابواْ وَأصلَ  ا
  .قدر استطاعتهذلك بثار آيطالب بإزالة 

فـي   في الحقوق فإنه مطالب أن يصلح ما أفـسد           رظلم وقص ع حقوق زوجته أو زوجاته و     ضياً   إنسان ولو أن 
 اهللا في حدوده كلهـا      ييأتي وما يذر وأن يتق     فيما   -وجل عز– اهللا   يأن يتق  و ، الزوجات ؤالء كلها مع ه   هأمور

  .]سورة النساء) ١٢٩([ }وِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما{فال ينتهكها 
 هـي  وهذه ]سورة النساء) ١٣٠([ }عا حِكيماوِإن يتَفَرقَا يغِْن اللّه كُال من سعِتِه وكَان اللّه واسِ         { :ثم قال تعالى  

 بـأن  عنه ويغنيها عنها يغنيه اهللا فإن تفرقا إذا أنهما تعالى اهللا أخبر وقد الفراق، حالة وهي الثالثة الحالة
  .منه لها خير هو بمن عنه ويعوضها منها، له خير هو من بها يعوضه

 وأقداره أفعاله جميع في حكيماً المن عظيم الفضل واسع :أي ]لنساءسورة ا) ١٣٠([ }وكَان اللّه واِسعا حِكيما  {
  .وشرعه

                                     
وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٤٦٧ص  / ٣ج ) (١١٦٣ (باب ما جاء في حق المرأة على زوجها -أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع  - 6
)٧٨٨٠.( 
    : وقال األرنـؤوط ) ٣٤٧ص  / ٢ج ) (٨٥٤٩(وأحمد ) ٦٣٣ص  / ١ج ) (١٩٦٩(باب القسمة بين النساء  -أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح     - 7
 ).١٩٤٩(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم "  إسناده صحيح على شرط الشيخين "
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