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 امللخص
              لطائف ودالالت. :أساليب الوعظ يف آيات الطالق  موضوع البحث: 
 أهداف البحث:  

 استنباط أساليب الوعظ يف آيات الطالق.  .1

 بيان عالقة الوعظ بأحكام الطالق. .2

 الوقوف عىل اللطائف واملعان القرآنية املتعلقة بأحكام الطالق. .3
 اطي. باالستن املنهج التحلييل، واملنهج  : منهج البحث 

 :  أهم النتائج 
 بالوعظ، وتنوعت أساليبه فيها.    ااملتأمل آليات الطالق جيد أهنا ارتبطت كثريً  .1

تكرر الوعظ يف آيات الطالق جاء يف غاية املناسبة ألمهية هذه األحكام  .2
وأثرها عىل  ،وارتباطها بواقع الناس وحياهتم االجتامعية، وتعلقها باحلقوق بينهم

  ستقرارها. ااطها واألرسة وارتب

 :  التوصيات 
احلث عىل تطبيق الوصايا القرآنية يف آيات الطالق ملا هلا من أثر يف استقرار  .1

 األرسة وارتباطها.

التحذير من العادات اجلاهلية السيئة يف التعامل مع املرأة املنترشة يف بعض   .2
 املجتمعات. 

  املضارة.  -الطالق  -الوعظ  : الكلمات املفتاحية 
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Preaching Methods in Divorce Verses  
“Subtleties and Indications” 

Dr. Zahra bint Abdulaziz  Al-Jeryoui 
Abstract 

Abstract: Preaching is of the great Quranic Purposes. The preaching was 
associated with provisions' verses in many places of the Qur'an in various 
ways. 
This research is entitled: "Preaching methods in Divorce Verses" in a 
statement of methods of Quranic preaching in this type of provisions' 
verses that the Qur'an has focused on and arbitrated between them. 
Research Objectives: 

1. Devising preaching methods in divorce verses. 
2. Indicating the relation between preaching and divorce provisions. 
3. Focusing on the subtleties and Quranic meanings related to divorce 

verses. 
Research Methodology: 
Descriptive approach, analytical approach, and deductive approach. 

The most important results of this study are: the man of contemplation 
of the divorce verses finds that they were closely associated with preaching, 
in which its methods varied. The repetition of preaching in the verses of 
divorce came very appropriate to the importance of these provisions and 
their association with people reality and their social life and their 
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attachment to the rights between them, in addition their impact on the 
family and its association and stability.  
        The verses of divorce discussed the images of injustice and bigamy in 
divorce known in Jahiliyyah (pre-Islamic period) and the beginning of 
Islam, and they show how to outlet from it. They also warned of some poor 
and bad pre-Islamic practices in dealing with women in many societies. 
Keywords: Preaching, Divorce, Bigamy.  
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 املقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  اهلل وسيئات أعاملنا، من هيده 

ا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله  إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً 

 سلم.  وصحبه و

 أما بعد:

للمؤمنني،   ى ورمحةً ملا يف الصدور، وهدً  وشفاءً  فإن اهلل تعاىل أنزل القرآن موعظةً 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ قال تعاىل:
 . [٥٧]يونس:  َّىق يف ىف

فالوعظ من مقاصد القرآن العظيمة، وقد اقرتن الوعظ بآيات األحكام يف 

يثمَر هذا االقرتاُن يف نفس املتأّمِل مواضع كثرية من القرآن وبأساليب متنوعة؛ ل

من أعظم قواعد إصالح املجتمع، وهي ترسيخ اإليامن، وتقوية اخلوف من  ةً قاعد

  يف أبواب التعامل، وحقوق الناس. امسيّ اهلل، ال 

لطائف   : أساليب الوعظ يف آايت الطالق » ولعيل أوفق يف هذا البحث:
التي هذا النوع من أنواع آيات األحكام يف بيان أساليب الوعظ القرآن يف   «ودالالت 

 اهتم هبا القرآن وفصل يف قضاياها. 

 مشكلة البحث: 
عظ املختلفة حتمل التذكري برعاية لوا ا من أساليبتضمنت آيات الطالق عددً 

 هذه احلقوق، واستحضار التقوى وترسيخ جانب املراقبة يف أدائها. 

ا دلت عليه من هذه املعان وحرص هذه األساليب وتأملها، ودراستها يظهر م

 واللطائف. 
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 الدراسات السابقة: 
 ا: وقفت عىل عدد من الدراسات حول موضوع الوعظ يف القرآن الكريم ومنه

اهلل  اجلبار عبد أمهيتها وآثارها، عبد :أساليب الوعظ والتذكري يف القرآن الكريم −
 القباطي، جامعة اإليامن، اليمن، رسالة ماجستري. 

 اهلل العمري.  الرمحن بن عبد عبد ،مجًعا ودراسة :السلف الوعظ يف تفسري −
 املقصود، ، أرشف بن صالح بن عبددراسة أدبية :الوعظ يف السور املدنية −
 عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستري.امج

والفرق بني هذه الدراسات واملؤلفات وهذا البحث أن هذه الدراسات السابقة 
لوعظ يف القرآن، وهذا البحث خاص بأساليب الوعظ يف آيات عامة يف أساليب ا

  ىل ع اليب الوعظ يف هذه اآليات، ومل أقفالطالق، فهي أدق وأعمق يف بيان أس 
     . «لطائف ودالالت :أساليب الوعظ يف آيات الطالق »دراسة يف هذا املوضوع: 

 حدود البحث: 
 آيات الطالق املتضمنة للوعظ، وتفسريها.  

 :  أهداف البحث 
 استنباط أساليب الوعظ يف آيات الطالق.  .1
 بيان عالقة الوعظ بأحكام الطالق. .2
 علقة بأحكام الطالق.تاملالوقوف عىل اللطائف والدالالت واملعان القرآنية  .3

  منهج البحث:  
 املنهج التحلييل، واملنهج االستنباطي. 

 إجراءات البحث: 
 مجع آيات الطالق.  .1
 الطالق. استنباط أساليب الوعظ من آيات  .2
 تصنيف األساليب بحسب الفصول واملباحث.  .3
 ، وإشارات إيامنية وتربوية. ذكر ما تدل عليه اآليات من لطائف، ومعان    .4
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 ة العلمية عىل النحو اآليت:ادملتوثيق ا .٥
 عزو اآليات إىل سورها. −
 وية. ختريج األحاديث النب −
 توثيق األقوال املنقولة من مصادرها.     −

   خطة البحث: 
 يد، وفصلني، وخامتة، وفهارس. من مقدمة، ومتهة البحث تتكون خط

وتشتمل عىل موضوع البحث، ومشكلة البحث، وحدود البحث،   : املقدمة 
 وخطة البحث.  وأهداف البحث، ومنهج البحث، وإجراءات البحث،

 معنى الوعظ، ومناسبته آليات الطالق.  : التمهيد 
 ، وفيه أربعة مباحث: ق أساليب الوعظ الصرحية يف آايت الطال   األول: الفصل  

 الوعظ بالترصيح بلفظ الوعظ. : بحث األول مل ا 
 الوعظ باألمر بالتقوى. : املبحث الثان 

 الوعظ بالنهي عن الظلم واملضارة.  : املبحث الثالث 
 الوعظ باحلث والرتغيب يف االمتثال.  : املبحث الرابع 

ربعة وفيه أ   ، غري الصرحية يف آايت الطالق  الوعظ  أساليب الفصل الثان: 
 باحث:م

 حاطته. إالوعظ بالتذكري بعلم اهلل و : ول املبحث األ 
 الوعظ بالتذكري باإليامن باهلل واليوم اآلخر. : املبحث الثان 

 الوعظ بداللة األسامء احلسنى يف آيات الطالق. : املبحث الثالث 
 ة. الزوجيبنعمة الوعظ بالتذكري  : املبحث الرابع 

 اته.وفيها نتائج البحث وتوصي : مة ـ اخلات 
 . اجع املصادر واملر   فهرس 
واهلل أسأل العون والتوفيق والسداد، واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل  

 وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.  
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 التمهيد
 معنى الوعظ وعالقته بآيات الطالق

  ، ل املوعظةبِ وقد وَعظه فاتعظ أي: قَ النصح والتذكري بالعواقب،  الوعظ يف اللغة: 
 .  )1(والشقي من اتعظ به غريه ، عظ بغريهوُ ن م يقال: السعيد

  .)2(األمر والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيب الوعظ يف االصطالح: 
 الوصية باحلق واخلري، واجتناب الباطل والرش، بأساليب الرتغيب :وعظال وقيل:

   .)3(والرتهيب التي يرق هلا القلب، فتبعث عىل الفعل والرتك 
 : ق طال وعظ آبايت ال ة ال عالق 

ا بالوعظ، وتنوعت أساليبه فيها،  املتأمل آليات الطالق جيد أهنا ارتبطت كثريً 
ري ما تلني له األفئدة، فجاءت يف اجلمله وتضّمنت من فواصل الوعظ وقوارع التذك

كريمة يف بيان حكم رشعي من أحكام الطالق من عىل هذا النسق: أول اآلية ال
ها، ثم يعقبه إرشاًدا للمطّلق إىل اإلحسان يف ريوغأو السكنى العدد، أو النفقة، 

 الطالق، والزجر عن اإلمساك رضاًرا. 
مر بالتقوى يف مواضع منها، ويف وقد جاء الوعظ رصحًيا بلفظ الوعظ، أو األ

خرى يكون الوعظ مضمنًا فيها ملا دلت عليه من الرتغيب أو الرتهيب، إما مواضع أ
م اآلخر، أو بالتذكري بعلم اهلل وإحاطته، وغري ذلك من يوال وبالتذكري باإليامن باهلل

 أساليب الوعظ الرصحية، وغري الرصحية التي تكررت يف آيات الطالق. 
 له عناية اإلسالم باألرسة، وحرصه عىل اآليات الكريمة يتبنَي يف هذه  واملتأمل

للحياة   اهللء وصف أرسة متامسكة مرتابطة تسودها املحَبة واملودة، ولذا جاإقامة 

 
(، وهتذيب اللغة، لألزهري 20/289 ،و ع ظ )مادة:عروس من جواهر القاموس، الزبيدي ينظر: تاج ال (1)

 (. 3/93)مادة: وعظ، 
 (. 41/260نوير، ابن عاشور )(، وينظر كذلك التحرير والت1٥٧ /1ابن القيم ) مدارج السالكني، (2)
 (. 1/338، حممد رشيد رضا )«تفسري املنار»يم املشهور بـتفسري القرآن احلك (3)
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 لوعظ الصرحية يف آيات الطالقأساليب االفصل األول: 
 : الوعظ ابلتصريح بلفظ الوعظ املبحث األول:  

ستخدمها القرآن يف مسائل  ا تيالوعظ الرصيح املبارش من أساليب الوعظ ال 
إيامنية وتربوية يف آيات كثرية، ومنها آيات الطالق، فقد جاء يف بعضها الترصيح 

  بلفظ الوعظ.   
ا عند أحكام الطالق من اإلمساك باملعروف أو  وذكر الوعظ والتذكري به رصحيً 

ها؛ ألنه فيم مهيتها، وخطورة اإلخالل هبا، وشناعة الظلاملفارقة باإلحسان ينبئ عن أ
بالوجدان من عقد الزواج، وال   ّس ال يشء أكثر أمهية من اختيار الزوج، وال عقد أمَ 

؛ فالظلم فيه خطري بمقدار ماله من خطر ن ذلك االتفاق ا يف احلياة ماتفاق أكرب خطرً 
ح بالوعظ وُذّكر به عند أحكام هذا    .)1(العقدوشأن، ولذلك رُصّ

 مل خلٱُّ :الوعظ رصحًيا قوله  فظل ومن آيات الطالق التي جاء فيها 
 من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ينىن
 رت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

، فهذه اآلية الكريمة تضّمنت حكاًم رشعًيا جاء يف فاحتتِها، [231]البقرة: َّ مت زت
اك رضاًرا، وبيان ما مساإل  اإلحسان يف الطالق، والزجر عنوهو إرشاد املطّلق إىل

أي: يأمركم  َّيئ ىئٱُّ يرتتب عليه من الظلم، ثم جاء النص رصحًيا بالوعظ
  .)2(وينهاكم ويتوعدكم عىل ارتكاب املحارم

   .)3(«أي: خيوفكم َّٱيئ ىئُّ»قال القرطبي يف تفسريه: 
وينهاكم ويتوعدكم   أي: بام أنزل. أي: يأمركم َّيئ ىئُّ»وقال القاسمي: 

 
 (. 801ينظر زهرة التفاسري، حممد أبو زهرة )ص (1)
 (. 1/631القرآن العظيم، ابن كثري )تفسري  (2)
 (. 3/1٧٥قرطبي )امع ألحكام القرآن، الاجل (3)

 

 .  )1(«فةخالعىل امل
 يت ىت ٱُّٱ :ن آيات الطالق التي جاء فيها الترصيح بالوعظ قوله مو

 مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ني مي زيري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 .[223] البقرة:  َّ جئ يي ىي

والعضل معناه هنا املنع الظامل، وأصله  ،واآلية تتحدث عن مشكلة العضل
     .)2(بس والتضييق مع األملبمعنى احل

قال:  د ورد يف نزول اآلية أكثر من قصة، منها ما جاء عن معقل بن يسار أنه قو
ها، فقلت له: خيطب هتا جاءا يل من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدَ جت أختً وَ ز»

ا.  ت ختطبها، ال واهلل ال تعود إليك أبدً ك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئُت ش  زوجتك وفرَ 
 نثُّ ع إليه، فأنزل اهلل هذه اآلية:ن ترجريد أ ال بأس به، وكانت املرأة ترجاًل  وكان

     .)3(«فقلت: اآلن أفعل يا رسول اهلل. قال: فزوجها إياه، َّٱىث
بعض األرس إىل  تامعية التي ال تزال تعان منهاالت االجوعضل املطلقة من املشك 

 يوم الناس هذا.  
ب   سبيفكام تقدم  نهي عن إحدى صوِر العضل،واآلية الكريمة جاءت يف بيان ال

يعني    َّمل يك ىكُّٱٱا بقوله سبحانه:وهلا، وقد جاء الوعظ فيها مبارًشا مرصًح نز
قبلها من هني أولياء  ية، وما أي: ما سبق ذكره يف هذه اآل َّىكُّتعاىل ذكره بقوله: 
اح ا عن النكاح، يقول: فهذا الذي هنيتكم عنه من عضلهن عن النكاملرأة عن عضله

باهلل واليوم اآلخر، يعني: يصدق باهلل  نيؤم لناسة مني من كان منكم أهيا اظَ عِ 
فيوحده، ويقر بربوبيته، ويؤمن باليوم اآلخر، فيصدق بالبعث للجزاء والثواب  

 
 . (1٥3 /2) القاسمي، لتأويلحماسن ا (1)
 (. 800د أبو زهرة )ص زهرة التفاسري، حمم (2)
 (. ٥130، ح: 21/ ٧يحه )ك: النكاح، ب: من قال النكاح إال بويل، لبخاري يف صحأخرجه ا (3)
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 .  )1(«فةخالعىل امل
 يت ىت ٱُّٱ :ن آيات الطالق التي جاء فيها الترصيح بالوعظ قوله مو

 مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ني مي زيري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 .[223] البقرة:  َّ جئ يي ىي

والعضل معناه هنا املنع الظامل، وأصله  ،واآلية تتحدث عن مشكلة العضل
     .)2(بس والتضييق مع األملبمعنى احل
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ها، فقلت له: خيطب هتا جاءا يل من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدَ جت أختً وَ ز»

ا.  ت ختطبها، ال واهلل ال تعود إليك أبدً ك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئُت ش  زوجتك وفرَ 
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     .)3(«فقلت: اآلن أفعل يا رسول اهلل. قال: فزوجها إياه، َّٱىث
بعض األرس إىل  تامعية التي ال تزال تعان منهاالت االجوعضل املطلقة من املشك 

 يوم الناس هذا.  
ب   سبيفكام تقدم  نهي عن إحدى صوِر العضل،واآلية الكريمة جاءت يف بيان ال
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يف نفسه، فال يظلمها برضار وليته، ومنعها من نكاح من رضيته  ليتقي اهلل والعقاب،
  .)1(لنفسها ممن أذنت هلا يف نكاحه

كام فيه التنبيه عىل أمهيتها، والتأكيد  حه األد هذوال شك أن الترصيح بالوعظ عن
ومن آيات تساهل فيها. عىل وجوب امتثال أمر اهلل فيها، واحلذر من خمالفتها، أو ال

 نت مت زت رت ُّٱ عظ قوله تعاىل:جاء فيها الترصيح بالو لطالق التيا
 لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 . [2]الطالق:  َّ ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱ: ابن جرير يف معنى قوله  ام م اإل  قال 
الق، والواجب  ر الط هذا الذي أمرتكم به، وعرفتكم من أم »  يقول تعاىل ذكره: ٱَّام

ة منا لكم، نعظ به من كان يؤمن باهلل  ظَ واإلمساك عِ  لبعضكم عىل بعض عند الفراق 
         .  )2(« واليوم اآلخر، فيصدق به 

ا فإن ربط أحكام الطالق ومسائله بالوعظ الرصيح والتذكري به تأكيد عىل كذوه
ائها، أد يف  وجوب رعاية هذه احلقوق املذكورة يف آيات الطالق، ومراقبة اهلل

واحلذر من الظلم والتعدي فيها؛ ولذا رصحت هذه اآليات بالوعظ الذي حيمل 
ح بالوعظ فيه زيادة تأكيد عىل وجوب يالترص ة، فمعنى التهديد والتوعد عىل املخالف

من القرآن يعظ به عباده ليتذكروا  االتعاظ؛ ألن األصل أن كل ما أنزله اهلل 
 وينتفعوا.  

 ابلتقوى:    الوعظ ابألمر املبحث الثان:  
يف األولني واآلخرين قال  األمر بالتقوى من أعظم الوصايا، وهي وصية اهلل 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٱٱُّٱٱسبحانه:
 . [131]النساء:  َّهئمئ

 
 (.1/632لعظيم، ابن كثري )قرآن ا(، وتفسري ال4/196ينظر جامع البيان، الطربي ) (1)
 (. 32/42جامع البيان، الطربي ) (2)

 

والتقوى هي: االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته، وصيانة النفس عام تستحق به 
ه،  فعل أو ترك. وقيل: حقيقة التقوى: فعل املأمور به، واملندوب إلية من لعقوبا

ألن املراد من التقوى وقاية العبد نفسه من   ؛عنه نزهواجتناب املنهي عنه، واملكروه امل
 . )1(نارال

والتذكري بالتقوى من أساليب الوعظ املتكررة يف القرآن الكريم، وقد ورد كثرًيا  
 ىل مل خل ٱُّٱٱات الطالق، كام يف قوله تعاىل:ها آي ، ومنعند آيات األحكام

 من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
 ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ينىن

 رت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
      .[231]البقرة:      َّ مت زت

فأمر اهللّ تعاىل بالتقوى يف هذه اآلية، وذكر بمراقبة اهلل يف هذه األحكام، ثم عطف 
ويف ذلك تنبيه عىل     َّنت مت زت رت يب  ىب نبٱُّٱ بقوله: يؤكد طلبهاعليها ما 

وكرر اسم اهللّ يف  .منفسكىل أأنه يعلم نياتكم يف املضارة واالعتداء، فال تلبسوا ع
لكونه من مجلتني،  َّنت مت زت رت يب  ىب نبُّ َّمب زبٱُّقوله تعاىل: 

  .)2(فتكريره أفخم، وترديده يف النفوس أعظم 
ة ألمهية هذه اية املناسبق جاء يف غآيات الطالوالتذكري بالتقوى والوعظ هبا يف 

م، هنق بيحلقواألحكام وارتباطها بواقع الناس وحياهتم االجتامعية، وتعلقها با
أصل بعض العادات اجلاهلية السيئة  وأثرها عىل األرسة وارتباطها واستقرارها، ولت

هذه راقبته يف النساء يف كثري من املجتمعات، فاستحضار تقوى اهلل وميف التعامل مع 
 يعني عىل القيام هبا، وحيذر من التقصري فيها.   احلقوق 

 
هان ، األصففردات(، وامل٧/1٥٧اإليامن، البيهقي ) (، وشعب6٥ينظر: التعريفات، اجلرجان )ص  (1)

 (.  ٥30)ص
 (. 2/492ينظر: البحر املحيط، أيب حيان ) (2)



د. زهرة بنت عبد العزيز  الجريوي أساليب الوعظ في آيات الطالق 
لطائف ودالالت

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

31

 

-9- 

يف نفسه، فال يظلمها برضار وليته، ومنعها من نكاح من رضيته  ليتقي اهلل والعقاب،
  .)1(لنفسها ممن أذنت هلا يف نكاحه

كام فيه التنبيه عىل أمهيتها، والتأكيد  حه األد هذوال شك أن الترصيح بالوعظ عن
ومن آيات تساهل فيها. عىل وجوب امتثال أمر اهلل فيها، واحلذر من خمالفتها، أو ال

 نت مت زت رت ُّٱ عظ قوله تعاىل:جاء فيها الترصيح بالو لطالق التيا
 لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 . [2]الطالق:  َّ ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱ: ابن جرير يف معنى قوله  ام م اإل  قال 
الق، والواجب  ر الط هذا الذي أمرتكم به، وعرفتكم من أم »  يقول تعاىل ذكره: ٱَّام

ة منا لكم، نعظ به من كان يؤمن باهلل  ظَ واإلمساك عِ  لبعضكم عىل بعض عند الفراق 
         .  )2(« واليوم اآلخر، فيصدق به 

ا فإن ربط أحكام الطالق ومسائله بالوعظ الرصيح والتذكري به تأكيد عىل كذوه
ائها، أد يف  وجوب رعاية هذه احلقوق املذكورة يف آيات الطالق، ومراقبة اهلل

واحلذر من الظلم والتعدي فيها؛ ولذا رصحت هذه اآليات بالوعظ الذي حيمل 
ح بالوعظ فيه زيادة تأكيد عىل وجوب يالترص ة، فمعنى التهديد والتوعد عىل املخالف

من القرآن يعظ به عباده ليتذكروا  االتعاظ؛ ألن األصل أن كل ما أنزله اهلل 
 وينتفعوا.  

 ابلتقوى:    الوعظ ابألمر املبحث الثان:  
يف األولني واآلخرين قال  األمر بالتقوى من أعظم الوصايا، وهي وصية اهلل 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٱٱُّٱٱسبحانه:
 . [131]النساء:  َّهئمئ

 
 (.1/632لعظيم، ابن كثري )قرآن ا(، وتفسري ال4/196ينظر جامع البيان، الطربي ) (1)
 (. 32/42جامع البيان، الطربي ) (2)

 

والتقوى هي: االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته، وصيانة النفس عام تستحق به 
ه،  فعل أو ترك. وقيل: حقيقة التقوى: فعل املأمور به، واملندوب إلية من لعقوبا

ألن املراد من التقوى وقاية العبد نفسه من   ؛عنه نزهواجتناب املنهي عنه، واملكروه امل
 . )1(نارال

والتذكري بالتقوى من أساليب الوعظ املتكررة يف القرآن الكريم، وقد ورد كثرًيا  
 ىل مل خل ٱُّٱٱات الطالق، كام يف قوله تعاىل:ها آي ، ومنعند آيات األحكام

 من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
 ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ينىن

 رت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
      .[231]البقرة:      َّ مت زت

فأمر اهللّ تعاىل بالتقوى يف هذه اآلية، وذكر بمراقبة اهلل يف هذه األحكام، ثم عطف 
ويف ذلك تنبيه عىل     َّنت مت زت رت يب  ىب نبٱُّٱ بقوله: يؤكد طلبهاعليها ما 

وكرر اسم اهللّ يف  .منفسكىل أأنه يعلم نياتكم يف املضارة واالعتداء، فال تلبسوا ع
لكونه من مجلتني،  َّنت مت زت رت يب  ىب نبُّ َّمب زبٱُّقوله تعاىل: 

  .)2(فتكريره أفخم، وترديده يف النفوس أعظم 
ة ألمهية هذه اية املناسبق جاء يف غآيات الطالوالتذكري بالتقوى والوعظ هبا يف 

م، هنق بيحلقواألحكام وارتباطها بواقع الناس وحياهتم االجتامعية، وتعلقها با
أصل بعض العادات اجلاهلية السيئة  وأثرها عىل األرسة وارتباطها واستقرارها، ولت

هذه راقبته يف النساء يف كثري من املجتمعات، فاستحضار تقوى اهلل وميف التعامل مع 
 يعني عىل القيام هبا، وحيذر من التقصري فيها.   احلقوق 

 
هان ، األصففردات(، وامل٧/1٥٧اإليامن، البيهقي ) (، وشعب6٥ينظر: التعريفات، اجلرجان )ص  (1)

 (.  ٥30)ص
 (. 2/492ينظر: البحر املحيط، أيب حيان ) (2)
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ٱالطالق كام يف قوله تعاىل: آياتيف  وقد تكرر األمر بالتقوى يف أكثر من موضع
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسٱُّ

 حل جل مكلك خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . [23٧]البقرة:  َّ جن مم خم حم جم هلمل خل

أقرهبام للتقوى الذي يعفو، كام  جعلتو، ورغبت فيه، وفدعت اآلية إىل العف
بذلك األزواج   بطملخاون اوغريه، وعىل هذا يك فرسها بذلك ابن عباس 

  .)1(والزوجات 
وأن تعفوا أهيا املفارقون أزواجهم،   وقيل املخاطب أزواج املطلقات، واملعنى: 

الصداق الذي سقتموه إليهن، أو  رتكوا هلن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من فت 
وه  تم سميتم هلن يف عقدة النكاح، إن مل تكونوا سقتم بإعطائكم إياهن الصداق الذي كن 

 حل  جل ُّ أقرب لكم إىل تقوى اهلل، ولذلك أتبع اهلل ذلك بقوله سبحانه:  ليهن إ 
  . )2(ي دّ ثهم عىل الفضل واملعروف ويرغبهم فيه، كام فرسها قتادة والس  حي   َّ مل  خل 

العفو والصفح، والرتغيب داللة عىل فضل  ني، كام أن فيهايملعنحتتمل اواآلية 
 فيهام لعموم األمة.  

تذكري بالتقوى بعد ذكر هذه األحكام، لتتهيب النفوس  لاب ب عق  وهكذا يُ  
ا يتعلق بحق الضعفاء، كاملطلقة والطفل الرضيع فإن الوعظ التقصري فيها، السيام م

 حب جب هئ مئ ُّٱذكر حقوقهام، كام يف قوله تعاىل: بالتقوى يتأكد عند
 جس مخجخ مح جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب
 جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس

 حم جم هل مل  خلحل جل  مك لك خك حك  جك مق حق مف خفحف
 مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن  جن مم خم

 
 (. 2/4٥4ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حاتم ) (1)
 (. 2/446ينظر: املصدر السابق ) (2)
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ٱالطالق كام يف قوله تعاىل: آياتيف  وقد تكرر األمر بالتقوى يف أكثر من موضع
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسٱُّ

 حل جل مكلك خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . [23٧]البقرة:  َّ جن مم خم حم جم هلمل خل

أقرهبام للتقوى الذي يعفو، كام  جعلتو، ورغبت فيه، وفدعت اآلية إىل العف
بذلك األزواج   بطملخاون اوغريه، وعىل هذا يك فرسها بذلك ابن عباس 

  .)1(والزوجات 
وأن تعفوا أهيا املفارقون أزواجهم،   وقيل املخاطب أزواج املطلقات، واملعنى: 

الصداق الذي سقتموه إليهن، أو  رتكوا هلن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من فت 
وه  تم سميتم هلن يف عقدة النكاح، إن مل تكونوا سقتم بإعطائكم إياهن الصداق الذي كن 

 حل  جل ُّ أقرب لكم إىل تقوى اهلل، ولذلك أتبع اهلل ذلك بقوله سبحانه:  ليهن إ 
  . )2(ي دّ ثهم عىل الفضل واملعروف ويرغبهم فيه، كام فرسها قتادة والس  حي   َّ مل  خل 

العفو والصفح، والرتغيب داللة عىل فضل  ني، كام أن فيهايملعنحتتمل اواآلية 
 فيهام لعموم األمة.  

تذكري بالتقوى بعد ذكر هذه األحكام، لتتهيب النفوس  لاب ب عق  وهكذا يُ  
ا يتعلق بحق الضعفاء، كاملطلقة والطفل الرضيع فإن الوعظ التقصري فيها، السيام م

 حب جب هئ مئ ُّٱذكر حقوقهام، كام يف قوله تعاىل: بالتقوى يتأكد عند
 جس مخجخ مح جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب
 جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس

 حم جم هل مل  خلحل جل  مك لك خك حك  جك مق حق مف خفحف
 مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن  جن مم خم

 
 (. 2/4٥4ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حاتم ) (1)
 (. 2/446ينظر: املصدر السابق ) (2)

 

 .[233]البقرة:  َّ مب هئ
ه ال حيق  سبحانه أنواآلية يف املطلقات فهن أحق بإرضاع أوالدهن حولني، وبنَي 

ر الوالد بولده فيمنع أمه ا لتشق عىل أبيه، وال يضاللمطلقة أن تأبى أن ترضعه رضارً 
 الوارث مثل ذلك من عدم املضارة، فإن أرادا فصااًل ىلع ك، وبذل أن ترضعه ليحزهنا

منهام وتشاور، حتى ال يتسببا يف ظلم أنفسهام، وال ظلم  لولدمها، وفطاًما عن تراض  
ة للصبي حتى ال يترضر،  ثم أرشد إىل استئجار املرضع َّمعحل جل مك ُّٱٱصبيهام 

 جن مم خم حم جم هل مل ُّٱٱد عىل إعطاء املرضعة حقها باملعروف،وأكَ 
، َّحي جيُّٱٱثم وعظهم بتقوى اهلل فقال:  َّمه جه هن من خن حن 

ع هلذه فاستحرضوا عظمة املرش   ي ومرضع،مرأة وصبافإنه وإن كان اخلصم ضعيًفا، 
 األحكام واتقوه.   

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱه يف سورة الطالق:سبحانوقال 
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يمىم مم
وما أعظمها من موعظة حني يتوسط األمر بالتقوى هذه  [،1]الطالق:  َّىي

 يمىم مم خم حم ٱٱُّٱٱلتعظم يف النفوس مهابتها، واملخالفة فيها.  !األحكام
 َّىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

     .)1(هوا حدَ معصيته أن تتعدّ ول: وخافوا اهلل أهيا الناس ربكم، فاحذروا قي
 أن من غم، أمر تعاىل بتقواه، وبنَي ل ارب ووالكوملا كان الطالق قد يوقع يف الضيق 

 زت رت ُّٱٱٱا. فقال سبحانه:اتقاه يف الطالق وغريه، فإن اهلل جيعل له فرًجا وخمرًج 
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف
فاآلية تشري إىل أن العبد إذا أراد الطالق، ففعله عىل الوجه  .[2]الطالق:  َّين

 
(، وزاد املسري، ابن 30/23ربي )قال بعض السلف، ينظر جامع البيان، الطي وبنحوه دّ وهذا تفسري الس   (1)

 (. ٧/239، وفتح القدير، الشوكان )(6/39جلوزي )ا
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فإنه ال يضيق  ؛، يف غري حيض وال طهر قد وطئ فيه واحدةً  قعه طلقةً وأبأن عي، الرش
من مراجعة النكاح إذا ندم عىل  ن هبايتمك عليه األمر، بل جعل اهلل له فرًجا وسعةً 

جعة، فإن العربة بعموم اللفظ، فكل . واآلية وإن كانت يف سياق الطالق والرالطالق 
أحواله، فإن اهلل يثيبه يف الدنيا واآلخرة،  عي مج يفتقى اهلل تعاىل، والزم مرضاة اهللمن ا

 ا من كل شدة ومشقة.ومن مجلة ثوابه أن جيعل له فرًجا وخمرًج 
د اهلل وقع يف الشدائ ِق ، فإن من مل يتَ وكام أن من اتقى اهلل جعل له فرًجا وخمرًجا 

ك  ن ذلر واألغالل التي ال يقدر عىل التخلص منها، واخلروج من تبعتها، ومواآلصا
اهلل فيه، وأوقعه عىل الوجه املحرم، كالثالث ونحوها،   ِق يتَ ق. فإن العبد إذا مل الطال

 . )1(ندامة ال يتمكن من استدراكها واخلروج منهافإنه ال بد أن يندم 
غناه ذلك من  فطّلق كام أمره اهلل ورسوله، أ كذا فإن من اتقى اهلل يف طالقه،هو

 من زن رن ُّ م الطالق املرشوع:كحذكر أن  احليل كلها؛ وهلذا قال تعاىل بعد
 .َّ ين ىن نن

قيب بذكر  وقد فقه الصحابة رضوان اهلل عليهم هذه اإلشارة اللطيفة يف التع
من احلرج يف هذه األحكام، قال كر الطالق وأحكامه، وأهنا املخرج التقوى بعد ذ

ته ثالًثا. فسكت حتى أرق امه طلكنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إن»هد: جما
ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فريكب األمحوقة، ثم يقول: يا ابن 

 فال أجد اهلل ِق تتَ  وإنك مل َّين ىن نن من زن رنُّ عباس! وإن اهلل تعاىل قال:
   .)2(«يت ربك، وبانت منك امرأتكلك خمرًجا، عص

 الوعظ ابلنهي عن الظلم واملضارة: املبحث الثالث:  
ل ة يف الطالق مشتهرة يف اجلاهلية، وأوّ ظلم واملضارّ لاصور بعض وملا كانت 

 
 . بترصف يسري ،(869، ابن سعدي )صتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (1)
وابن جرير  ،(19٧2الثالث، ح:  بعد التطليقات الطالق، ب: نسخ املراجعة خرجه أبو داود يف سننه )ك:أ (2)

 .(1923رقم)سنن أيب داود ان يف صحيح (، وصححه الشيخ األلب28/129ريه )يف تفس
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 مئ خئ حئجئ يي ٱُّٱ اإلسالم جاء الوعظ بالتحذير منها، كام يف هذه اآلية:
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ

 مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حسجس مخ
فقد كان  .[229]البقرة:  َّمك لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف

سالم إذا أراد مضارة زوجته طلقها، فإذا شارفت انقضاء إلول اة وأالرجل يف اجلاهلي
ا من ذلك رضر  عدهتا، راجعها، ثم طلقها وصنع هبا مثل ذلك أبًدا، فيحصل عليه

ليتمكن الزوج إن مل الطالق الذي حتصل به الرجعة مرتان؛  عظيم. فأخرب تعاىل أن
ما فوقها، فليس   اوأم جته.رد املضارة من مراجعة رأيه يف هذه املدة، وإرجاع زويُ 

 لذلك؛ ألن من زاد عىل التطليقتني فإما متجرئ عىل املحرم، أو ليس له رغبة يف  حماّل 
ن يمسك زوجته بمعروف،  صده املضارة؛ فلهذا أمر تعاىل الزوج أإمساكها. بل ق
إال يرسحها ويفارقها بإحسان. وجيري جمرى أمثاله مع زوجاهتم، و وعرشة حسنة،
وابن عباس وجماهد وغريهم أن املراد باآلية التعريف بسنّة   سعودبن موقد جاء عن ا

ا من شيئً  إما تركها غري مظلومةق اهلل يف الثالثة، فالطالق، أي: من طلق اثنتني فليتَ 
  .)1(ا عرشهتاا إمساكها حمسنًحقها، وإم

ويف اآلية توجيه لطيف ملراعاة املرأة املطلقة وجربها، ففي حال اإلمساك أشارت 
ون باملعروف، ويف حال الترسيح أن يكون باإلحسان؛ ألن الطالق كرس كيأن  آليةا

 ا.     للمرأة فأرشد املطلق إىل اإلحسان جلرب كرسه
لم، وأخذ للامل يف ا من ماهلا، ألنه ظقه هلا شيئً ومن اإلحسان، أن ال يأخذ عىل فرا

 أي: ال َّ مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱٱٱ: غري مقابل، فلهذا قال 
أن ُتَضاِجروهن وتضّيقوا عليهن، ليفتدين منكم بام أعطيتموهن من املهر أو  لكم حيل

شيًئا ر من الظلم، حتى لو كان غاية التحذيا، ويف هذا ا يسريً ببعضه، حتى لوكان شيئً 
وهي املخالعة  َّ جس مخ جخ مح جح مج حجٱُّٱٱيسرًيا. ثم قال سبحانه:

 
 (. 3/126ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ) (1)
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ص دينه، وخافت أن ال قه أو نقلُ قه أو ُخ ل  ها، خلَ زوَج  باملعروف، بأن كرهت الزوجةُ 
ألنه  َّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّتطيع اهلل فيه، 

مرشوعية اخللع، إذا وجدت هذه  عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، ويف هذا 
    .)1(احلكمة

يجب الوقوف عنده والعمل  أن هذه حدود اهلل، وهذا حكمه؛ ف ثم بني  
حدود اهلل وأحكامه فأولئك هم الظاملون. ويف   ىدَ بمقتضاه، وأن من جتاوز ذلك وتع

صفوا بأهنم هم تجاوزات وحتذير منها وتشنيع ملرتكبها حيث وُ لاذه يد هبذلك تند
 فهم بالظلم أبلغ الزجر والوعظ. لظاملون، ويف وصا

ع آخر من آيات الطالق، كام يف  وكذا جاء الوعظ بالتحذير من الظلم يف موض 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱ:قوله 

 ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ينىن من خن  حن جنيم
 ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي
أة، املر ق لل يطالرجفكان  ،[231]البقرة:  َّمت زت رت يب  ىب نب مب زب

، فإذا لئال تذهب إىل غريه، ثم يطلقها فتعتد إذا قاربت انقضاء العدة راجعها رضاًرا،ف
عن ذلك، وتوعدهم   ق لتطول عليها العدة، فنهاهم اهللشارفت عىل انقضاء العدة طل

    .)2(هلل تعاىلفته أمر اأي: بمخال َّحي جي يه ىه مه جه ُّعليه فقال: 
ذه األحكام به بعد بيان ه وعظ وترهيب جيء َّحي جي يه ُّوقوله تعاىل: 

 املتعلقة بحقوق الزوجة املطلقة للتحذير من التساهل فيها، ولتهويل الظلم فيها. 
مل قد يظن أنه منترص عىل  اب ظلم غريه؛ ألن الظاا إغراء املخاطب باجتنوفيه أيًض 

 
كريم تيسري ال(، و3/126امع ألحكام القرآن، القرطبي )اجل و ،(1/229ينظر: معامل التنزيل، البغوي ) (1)

 . (102)ص ، ابن سعديسري كالم املنانالرمحن يف تف
ن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغري واحد.  مرسوق، واحلس قاله ابن عباس، وجماهد، و (2)

 (.  1/629ينظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )
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    .)2(هلل تعاىلفته أمر اأي: بمخال َّحي جي يه ىه مه جه ُّعليه فقال: 
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كريم تيسري ال(، و3/126امع ألحكام القرآن، القرطبي )اجل و ،(1/229ينظر: معامل التنزيل، البغوي ) (1)

 . (102)ص ، ابن سعديسري كالم املنانالرمحن يف تف
ن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغري واحد.  مرسوق، واحلس قاله ابن عباس، وجماهد، و (2)

 (.  1/629ينظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )

 

   دل.الع ك، واستقام عىلفإذا علم أنه ظامل لنفسه هتيب ذل املظلوم؛
طلق املرأة، ثم يراجعها، وال حاجة له ل اآلية أن الرجل يوقد جاء يف سبب نزو

 حن  ٱُّٱٱٱهبا، وال يريد إمساكها إال كيام يطول عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل اهلل: 
      .)1(يعظهم اهلل بذلك  َّخبحي جي يه ىه مه جه ينىن من خن 

 مص ُّٱ :ا بالنهي عن املضارة قوله تعاىللتي جاء الوعظ فيهومن آيات الطالق ا
 .[233]البقرة:  َّجع مظ حط مض خض حض جض

بفتح  . والثانية:عىل اخلربقراءتان، األوىل: بالرفع  َّجض مصُّ ويف قوله سبحانه:
أو   له: ال تضاَر، أو ال تضارر عىل البناء للفاعل،الراء املشّددة عىل النهي، وأص

در عليه من الرزق، تطلب منه ما ال يق بسبب الولد بأن ر األَب املفعول. أي: ال تضارِ 
حفظ الولد، والقيام بام حيتاج إليه، وال تضاَرُر من كسوة، أو بأن تفرط يف وال

 ،ا منها بال سببعليها يف يشء مما جيب عليه، أو ينتزع ولده قرص  زوجها؛ بأن يُ 
     .)2(نيوهكذا قراءة الرفع حتتمل الوجه

ملا يشري إليه لفظ وقد جاء الوعظ بالنهي عن املضاّرة بأسلوب رقيق. وذلك  
قة األمومة، واألبوة املقتضية للرمحة، والعطف،  ولود له من عال لوالدة، والولد، واملا

 رضار. واإلحسان، والسعي يف املصالح، والبعد عن املضار واإل
، وأنه ظلم للنفس تحذير من الظلم ومن آيات الطالق التي جاء فيها الوعظ بال 

 يل ىل مل خلُّٱٱٱ : عند حدوده قوله  بتعريضها لعقوبة اهلل لعدم الوقوف 
 ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يمىم مم خم حم جم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه
مر أن يلتمس فاآلية تأ  . [ 1]الطالق:  َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

ق من حني يوجد سببه، من غري مراعاة ألمر لطالقهن األمر املرشوع، وال يبادر بالطال 

 
 (. 2/699سيوطي )الدر املنثور، ال (،4/181(، وجامع البيان، الطربي )2/٥88م مالك )اإلما املوطأ، (1)
 (.  3/16٧ألحكام القرآن، القرطبي ) (، واجلامع1/392الشوكان )قدير، فتح ال :ينظر( 2)
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ٱٱٱٱَّخم حمٱُّ بل  اهلل.  طاهر، يف  ن يطلقها زوجها وهي عدهتن، بأ أي: ألجل ٱٱ
هر مل جيامعها فيه. فهذا الطالق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة. بخالف ما لو طُ 

تسب تلك احليضة التي وقع فيها الطالق، وتطول طلقها وهي حائض، فإهنا ال حت 
ا، فال ن محله ال يؤمَ هر وطئ فيه، فإنه لعدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها يف طُ عليها ا 

إحصاء العدة، أي: ضبطها باحليض إن ي عدة تعتد. وأمر تعاىل ب يتبني وال يتضح بأ 
ائها أداء حلق  . فإن يف إحص يض، وليست حاماًل كانت حتيض، أو باألشهر إن مل تكن حت 

ها بعد، وحقها يف النفقة ونحوها. فإذا  اهلل، وحق الزوج املطلق، وحق من سيتزوج 
  ليها من احلقوق، وما هلا بصرية، وعلم ما يرتتب ع  مت حاهلا عىل عل  ؛ ضبطت عدهتا 

 إال فلوليها. فة، و منها. وهذا األمر بإحصاء العدة، يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلَ 
أي: يف مجيع أموركم، وخافوه يف حق الزوجات  َّمنخن حن جنُّوقوله:  

مدة العدة، بل يلزمن بيوهتن التي طلقن وهن   َّمه جه ين ىنٱُّ. املطلقات
 خلروج منها. أي: ال جيوز هلن ا َّٱيه ىهُّفيها. 

املسكن جيب عىل الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدهتا  أما النهي عن إخراجها فألنَ 
روجها، فلام يف خروجها من إضاعة حق التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خ

 الزوج وعدم صونه. 
 حي جيُّٱٱمر هذا النهي عن اخلروج من البيوت، واإلخراج إىل متام العدة. ستوي
واضح موجب إلخراجها، بحيث يدخل عىل ر قبيح أي: بأم َّييىي مي خي

أهل البيت الرضر من عدم إخراجها، كاألذى باألقوال واألفعال الفاحشة، ففي هذه 
إلسكان فيه جرب وز هلم إخراجها؛ ألهنا هي التي تسببت إلخراج نفسها، وااحلال جي

 ا. ر عىل نفسهخلاطرها، ورفق هبا، فهي التي أدخلت الرض
نه هذه األحكام للمطلقة ختم ذلك بموعظة توجب الوقوف بحا س وبعد أن بنَي 

أي: التي   ٌَّّٰى ٰر ٰذُّعند هذه األحكام، وأدائها كام أراد اهلل، فقال سبحانه: 
 ُّ َّ ٍُّّ حددها لعباده ورشعها هلم، وأمرهم بلزومها والوقوف معها،
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: بخسها يأ َّمئزئ رئ ُّّٰبأن مل يقف معها، بل جتاوزها، أو قرص عنها، ٱَِّّ
تباع حدود اهلل التي هي الصالح يف الدنيا واآلخرة. وسامه أضاع نصيبه من احظها، و

يه عىل حقوقها أورد  بتعد  ألنه الظلم وقع منه عىل الزوجة؛ لنفسه، مع أن  ااهلل ظاملً 
ؤخذ من  من مظلمته يف الدنيا فسوف يُ إذا مل يتخلص لظامل ألن ا نفسه مورد اهلالك؛

رحت يت حسناته ُأخذ من سيئات املظلوم فطُ نِ ا فَ ظلوم يف اآلخرة، فإذحسناته للم 
  اهلل عن اإلرضار بالزوجة يف إمساكها بقوله النار؛ ولذلك عرَب  رح يفعليه، ثم طُ 

        .)1(للزوجة أيًضا مع أنه ظاملم  َّزئ رئ ّٰ ُّٱٱٱ:تعاىل
ا يف مواضع من آيات الطالق، ولعل يف  جاء النهي عن الظلم رصحيً د فقوهكذا 

يف آيات الطالق كام تقدم يف اآليات السابقة  ي عن الظلموعظ بالنهترصيح بالال
من الظلم من   ام ما قد يلحق املرأةة الظلم، والتعدي يف أحكامه، السيَ إشارة إىل مظنَ

ب راعاه الرشع، فقد جاء يف السنة  وهذا جان ، الزوج أو األولياء لضعفها يف الغالب
يف ظلمها،  ستغَل ة هذا الضعف، وأن ال يُ مراعاعىل  لتنبيهاإلشارة إىل ضعف املرأة وا

وا ابلنساء  ص  و  أال واستـ  » : ملسو هيلع هللا ىلصوالتعدي عىل حقوقها، أو التقصري فيها، كام يف قوله 
  تي  إال أن ي   ، ا غري ذلك شيئر  منهن   كون  ليس متل   ، عندكم  وان  ع   ن  ا، فإمنا ه  خرير 

بلوا ا فاقن خريً صيكم هبأي: أو «صوا و  فاستـ  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقوله  )2(« ...بينة  م   احشة  بف 
 ملسو هيلع هللا ىلصوصيتي فيهن، وقيل: يطلب بعضكم من بعض اإلحسان يف حقهن. ثم قال 

، وكل من رساءأي: أُ  ،مجع عانية «عندكم   وان  ع    ن  فإمنا ه  » مشرًيا إىل سبب هذا التنبيه: 
 . ، ومجعها عوان  أة عانيةم . واملرواستكان، وخضع، فقد عنا يعنو، أو هو عان   ذَل 

لك، أو شيًئا من اهلجران ا من املأي: شيئً  «ا شيئر  منهن   كون  ليس متل  »  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
  .)3(إال أن يأتني بفاحشة مبينة ،أي: غري االستيصاء هبن اخلري «غري ذلك » ،والرضب

 
(، وتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ابن 18/1٥6) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (1)

 (. ٥/100 )(، وتفسري القرآن الكريم، ابن عثيمني896)ص سعدي
 (. 1218ح:  ،2/1091، ملسو هيلع هللا ىلصج، ب: حجة النبي احل )ك: صحيح مسلم (2)
 (. 8/383حتفة األحوذي، املباركفوري ) ينظر: (3)
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. ومعنى  )1(«اليتيم واملرأة  : ي   الضعيف   ق  ج ح  حر   إىن أ   اللهم  » :ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قوله 
 .  )2(ج: احلرامقه عىل من ظلمهام. واحلرَ أي: أضي   «ي   الضعيف    ق  ج ح  حر   أ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

 بالضعف استعطاًفا، وزيادة يف التحذير والتنفري من ظلمهام؛ فإن  فهامووص
 . )3(مله أشداإلنسان كلام كان أضعف كانت عناية اهلل به أتم، وانتقامه من ظا

، يان ضعفهاوهكذا فقد جاءت أحاديث كثرية صحيحة يف الوصية باملرأة، وب
 ر من ظلمها. والتحذي

 غيب يف االمتثال: الوعظ ابحلث والت   املبحث الرابع: 
ومن أساليب الوعظ الرصحية يف آيات الطالق الوعظ باحلث والرتغيب يف  

 يت ىتُّٱٱٱ: كام يف قوله  ،اهلل من أحكاماالمتثال، واالتعاظ واالنتفاع بام رشعه 
 مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ني مي زيري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك
انه بامتثال ما أمر به، وذكر ما حيفز ، فقد رغب سبح[232]البقرة:  َّجئ يي ىي

أي: اتباعكم رشع اهلل يف رد املوليات   َّ زيري ٰى ين ىنُّٱعىل ذلك بقوله:
، أي: يف أعاملكم، ونموها، َّٰى ينُّهن، وترك احلمّية يف ذلك. إىل أزواج 

ألعامل، وزاد وله، فزادت اوكثرهتا؛ ألنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم اهلل، ورس 
؛ فكلام كان اإلنسان اإليامن؛ ألن اإليامن يزداد بامتثال األمر، واجتناب النهي هلل 

يعني من  -طهًرا  أي: أشد   َّ ريُّ .ان ذلك أزكى لهأشد تطبيًقا ألحكام اهلل ك
          . )4(فامتثال أمر اهلل وتطبيق أحكامه تطهري للقلب من أرجاس املعاص  ،-الذنوب 

 
إسناده قوي من أجل حممد بن » (، قال شعيب األرنؤوط:1٥/416أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) (1)

م، اليتي جه يف سننه )ك: األدب، ب: حق، وأخرجه ابن ما«عجالن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني
 سن. ح :األلبان (، قال 2/1213

 (. 1/239)، احلريب غريب احلديث (2)
 (. 1/166) فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي (3)
 (. 111-٥/110(، وتفسري القرآن الكريم، ابن عثيمني )632/ 1ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (4)
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 أساليب الوعظ غري الصرحية يف آيات الطالقالفصل الثاني: 
 الوعظ ابلتذكري بعلم هللا وإحاطته: املبحث األول:  
آيات  ب الوعظ غري الرصحية التي تضمنتهاوإحاطته من أسالي التذكري بعلم اهلل

فيام  وخشيته  يف النفس مراقبة اهللريب  وعلمه يُ  ة اهللوال شك أن تذكر معيَ  ،الطالق 
 وما يرتك.  فعل العبدي

واملتأمل آليات الطالق يقف عىل هذه املعان العظيمة، فقد تضمنت التحذير من  
ه سبحانه بام يعلن العباد من هذه  خمالفة أمر اهلل يف هذه األحكام باستحضار إحاطت

ليحذر العبد من   وما خيفون؛ فقرنت اآليات بالتذكري بسمع اهلل وعلمه األحكام
 يه ىه مه جهٱُّٱطن، كام يف قوله سبحانه:يف الظاهر من أمره والبا املخالفة
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي
فإنه تعاىل سميع إليالئهم،  . فليتقوا اهلل ويراقبوه، [22٧ – 226]البقرة:  َّمئ

 م، وعليم بنيتهم فيه.  وطالقه 
بعلم اهلل بام يقع يف األنفس  هتديدم  َّمئ زئ رئ ُّّٰففي قوله تعاىل: 
ة، واملضاجرة بني األزواج يف األمور اخلفية التي ال يمكن أن والبواطن من املضارَ 

 مناء عىل أنفسهم فيام بطن وظهر. يصل إىل علمها أحد، فجعلهم أُ 
ملن حيلف هذا   وهتديدم  وعيدم فيه  :َّ مئ زئ رئ ُّّٰ»اإلمام ابن سعدي: قال 

 .    )1(«ةة واملشاقّ احللف، ويقصد بذلك املضارّ 
ٱ، فقال سبحانه:ءووصل التهديد إىل أقىص الغاية ببيان علم اهلل تعاىل بكل يش 
 حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ينىن من خن 
 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر

 
 (. 101)ص ، ابن سعدينانم امل الكريم الرمحن يف تفسري كالتيسري (1)
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الصدور،   يففهو سبحانه يعلم ما خُت ، [231 ]البقرة: َّمت زت رت يب  ىب نب
 َّزت رتُّعىل اخلرب:  ق ه الرسائر. ويف تقديم املتعل  وما تكنّ وما تطويه النيات،

بكل يشء. كام أن يف اإلشارة إىل كامل علمه  -جل يف عاله-إلحاطة علمه  توكيدم 
األحكام؛ ألنه عىل  بيان أن املصلحة فيام رشع من هذه ؛َّمئٱزت رتُّبقوله: 

 ن اإلحكام، وعىل قدر اإلحاطة يكون اإلتقان. قدر العلم يكو
بعد ذكر هذه األحكام فيه احلث عىل الطاعة  تعقيب ببيان علمه وال 

 ي عىل هذه األحكام والتقصري فيها. والرتغيب فيها، والتحذير من التعد  
واعلموا أهيا  يقول:» َّ مت زت رت يب  ىب نبُّقال اإلمام الطربي: 
لكم هذه احلدود، ورشع لكم هذه الرشائع، وفرض   حدَ الناس أن ربكم الذي 

بكل ما أنتم عاملوه  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالفرائض يف كتابه ويف تنزيله عىل رسوله حممد  عليكم هذه
، وطاعة ومعصية، عامل ال خيفى عليه من ظاهر ذلك ئمن خري ورش، وحسن وسي  

ال أن ا، إا، وبالسيئ سيئً اإلحسان إحسانً وخفيه، ورسه وجهره يشء. وهو جمازيكم ب
  . )1(«سكمفال تتعرضوا لعقابه، وال تظلموا أنف ،يعفو ويصفح

 ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱوقال سبحانه يف اآلية بعدها:
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث

، فختم  [232]البقرة: َّجئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن ننمن زن
أي:  َّجئ يي ىي ني ميُّوله: هذه األحكام والتوجيهات يف أمر الطالق بق

وا  عُ م أن يدَ هب ي  يه صالح أمور العباد فيام يأمرهم، وينهاهم. فكان احلرِ يعلم ما ف
رأهيم، ويمتثلوا أمره تعاىل وهنيه يف كل ما يأتون، وما يذرون؛ فإن مقتىض ذلك: أن 

   ، وأن ال يعارضها بعقله، فإن اهلل يستسلم العبد غاية االستسالم ألحكامه 
 ما ال يعلمه العبد. يعلم من احلكم واملصالح 

لم اهلل، وأنه يعلم ما ال قال الطاهر بن عاشور مشرًيا إىل مناسبة اخلتم ببيان ع
 

 (. 4/186)جامع البيان، الطربي  (1)
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تذييل، وإزالة الستغراهبم حني   َّ جئ يي ىي ني مي  ُّوقوله: » يعلمه العباد:
ء عىل صالًحا وإبقاً ا وتلقي هذا احلكم، ملخالفته لعاداهتم القديمة، وما اعتقدوا نفعً 

م اهلل أن ما أمرهم به وهناهم عنه هو احلق؛ ألن اهلل يعلم النافع،  مهأعراضهم، فعلّ 
َلُم( حمذوف ،يعلمون إال ظاهًرا وهم ال واهلل يعلم ما فيه كامل   :أي ،فمفعول )َيع 

   . )1(«وأنتم ال تعلمون ذلك ،زكاتكم وطهارتكم
 َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱه:ويف موضع آخر من آيات الطالق يقول سبحان

 ىب نب  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب

  زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف
 يك ىك مك ُّٱويف ختم اآلية بقوله تعاىل:، [23٥]البقرة: َّين ىن نن من

تنبيه منه سبحانه عاَلم الرسائر، أنه يعلم ما يدور   َّرنمم ام يل ىل مل
،   يف خلجات الصدور، وخطرات القلوب، وما تضمره النفوس، من خري  أو رشٍّ

 ذلك  موافقة املأمور، أو خمالفته يف العزم عىل ما ال جيوز يف أمور النساء، وغري ومن
من شؤونكم، فكونوا منه عىل حيطة  بتقواه، والعمل برضاه، وإصالح نياتكم، 
  وإياكم ونية السوء، وجتاوز رشعه، وخمالفة أمره، وإضامر ما ال يرىض من العزم عىل

. وبعد هذا الرتهي ارتكاب ما هناكم عنه، من قول  أو ف أعقبه ترغيب، عىل عادة  بعل 
، ففتح باب َّين ىن نن من زن ُّٱله تعاىل:بقو ،القرآن يف اجلمع بينهام
يِسهم من رمحته، ومل ُيقنطهم من عائدته«التوبة هلم؛ للرجوع إليه  حيث   ،)2( »فلم يؤ 

 ة من عصاه؛ بل يمهله وال هيمله، عسى أنيسرت ذنب التائب، وال يعاجل بعقوب
ي يؤوب، وجيتهد يف الصاحلات، ويعمل بطاعة مواله؛ لتشمله أفياء رمحته تعاىل الت

 وسعت كل يشء.  
 

 (. 2/408التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (1)
 . (2/٥90تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (2)
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 حض جض مص خص حص مس خس حس جسُّٱٱوكذلك يف قوله تعاىل:
 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 َّجن مم خم حم جم هلمل خل حل جل مكلك خك حك
عه عىل التوجيهات يف مسائل الطالق بالتذكري باطالختم اهلل هذه  [23٧]البقرة:

 خم  حم جمُّعملهم فيها، وأنه ال خيفى عليه من ذلك يشء، وذلك بقوله تعاىل: 
، فال خيفى عليه يشء من ذلك، بل هو حيصيه عليكم، وحيفظه، َّجن مم

، وهذا  )1(حتى جيازي ذا اإلحسان منكم عىل إحسانه، وذا اإلساءة منكم عىل إساءته
والرتهيب من العمل الطالح،   لرتغيب عىل العمل الصالح، واإلثابة عليه،حيمل ا

 والتحذير من عقوبته.   
ان علم اهلل وإحاطته فيه من الوعظ والتذكري  وهكذا فإن تضمني آيات الطالق ببي

الباطنة؛ ألنه قد  النياتو طالعه عىل األعامل الظاهرةابمراقبة اهلل والتوعد بعلمه، و
كاملحلل واملرجتع  النية فيهاالفني فيها من األفعال التي ظاهرها خالف يكون من املخ

ت ما يوقظ الغافل، ويزجر  امضارة؛ فلهذا ولغريه كان للتذكري بعلم اهلل يف هذه اآلي
  واملتساهل بأحكام اهلل. املقرص  

 الوعظ ابلتذكري ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر: املبحث الثان:  
امه ملناسبة لطيفة،  واليوم اآلخر ورد يف آيات الطالق وأحكالتذكري باإليامن باهلل 

حكام، وأن هذا  فهذا التذكري فيه ترغيب وترهيب، ترغيب يف امتثال أمره يف هذه األ
االمتثال من مقتضيات اإليامن باهلل واليوم اآلخر، كام أن يف التذكري باليوم اآلخر 

اإلحسان يف هذه األحكام وأداء ي ا عىل حتر  وهو يوم املجازاة عىل األعامل حثّ 
دم التقصري فيها رجاء ما عند اهلل من الثواب ملن امتثل أمره ووقف عند احلقوق، وع
ا من اإلخالل يف هذه األحكام، والتعدي عىل حدود اهلل، وهلذا يبً هحدوده، وتر

ناسب التنبيه عىل هذين األصلني العظيمني اإليامن باهلل واإليامن باليوم اآلخر يف 
 

 (. 4/341جامع البيان، الطربي ) (1)
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 رث يت ىتٱُّٱ:، كام يف قوله آيات الطالق، ويف أثناء احلديث عن أحكامه
 ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 ىي ني  مي زيري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام   يل ىل مل يك

 .[232]البقرة: َّ جئ يي
فابتدأت اآلية الكريمة ببيان حكم من أحكام الطالق، وهو هني أولياء املرأة عن 

ا يف نكاحه، ا من نكاح من رضيته لنفسها ممن أذن اهلل هلعضلها عن النكاح؛ ومنعه
ثم بينت اآلية أنه سينتفع هبذا الوعظ، وسيقف عند هذه احلدود من كان يؤمن باهلل  

واآلمر، ويؤمن باليوم اآلخر الذي   اىل، وأنه سبحانه املكلف لعباده، الناهي هلمتع
مر حماسبة النفس، ومنعها من  حيصل فيه املجازاة عىل األعامل، وأن هذا اإليامن يث

اهلل يف نفسه، فلم   ى، والوقوف عند حدود اهلل. فمن آمن بذلك اتقالظلم والتعدي 
 يظلمها برضار وليته. 

شارت اآلية الكريمة إىل أن املؤمن باهلل واليوم اآلخر هو املنتفع وهكذا فقد أ
ح يقتيض العمل ت اآلية عىل أن اإليامن الصحيبوعظ اهلل، واملقيم حلدوده، كام دلّ 

 دود.  بكل ما تقدم من األحكام واحل
 يت ىت نت مت زت رتٱٱٱُّٱويف سورة الطالق يقول سبحانه:

 يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
     .[2]الطالق: َّين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل

أي: هذا الذي   َّممام يل ىل مل يك ىك مك لك اكٱُّفقوله: 
ر به من يؤمن باهلل وأنه رشع هذا، أمرناكم به من اإلشهاد وإقامة الشهادة، إنام يأمت

 قاب اهلل يف الدار اآلخرة.ومن خياف ع
يف  وتأمل اآلية يبني عالقة اإليامن باهلل واليوم اآلخر بالوقوف عند حدود اهلل

الطالق، وإقامتها كام أمر اهلل، وعدم التجاوز والظلم فيها؛ ألن من يؤمن باهلل واليوم 
ة، اعظ اهلل، وأن يقدم آلخرته من األعامل الصاحلعظ بمويوجب له ذلك أن يتَ  اآلخر
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ل اإليامن  يه فيها من عذاب اهلل. بخالف من ترَح نجّ والتخلص من حقوق العباد ما يُ 
يبايل بام أقدم عليه من الظلم لنفسه بالتعدي عىل حدود اهلل يف هذه  العن قلبه، فإنه 

ده لعدم املوجب قم حدوم مواعظ اهلل، ومل يُ عظ  األحكام، والتقصري فيها، فلم يُ 
        .)1(لذلك 

 الوعظ بداللة األمساء احلسىن يف آايت الطالق: ث:  املبحث الثال 
أسامء اهلل احلسنى ومعرفة دالالهتا  إن من دقائق علم التفسري الوقوف عىل معان

عىل أحكام اآليات ومناسبتها ملعناها، وهلذا حث أهل العلم عىل تدبر ختام اآليات 
يع اآليات املختومة عليك بتتبعها يف مج»، يقول العالمة ابن سعدي: باألسامء احلسنى

در عن صاهبا، جتدها يف غاية املناسبة، وتدلك عىل أن الرشع واألمر واخللق كله 
أسامئه وصفاته، ومرتبط هبا. وهذا باب عظيم يف معرفة اهلل ومعرفة أحكامه، وهو  

     . )2(«املعارف، وأرشف العلوم من أجل  
الرصحية يف آيات الطالق مل آليات الطالق جيد أن من أساليب الوعظ غري واملتأ

ٱام يف قوله تعاىل:ك الوعظ بداللة األسامء احلسنى وما تستلزمه من املعان والدالالت،
 ]البقرة: ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جهُّ

الزوجية إىل  ، فذكر املغفرة والرمحة يدل عىل الرتغيب يف الفيئة والرجوع باحلياة[226
 طبيعتها ومراعاة احلقوق فيها.

عند احلديث عن الفيئة  «الغفور الرحيم» أن يف ذكر االسمني الكريمني كام
أحب إىل اهلل من الطالق؛ ولذا جاء يف اآلية األخرى عند ورود ة اإلشارة إىل أن الفيئ

ٱله تعاىل:يف قو «سميع عليم»الطالق والعزم عليه التعقيب بذكر االسمني الكريمني 
 ا فيهام من اإلشعار بالتهديد. مل [22٧]البقرة: َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 
 ، ابن سعديملنانكالم اسري الكريم الرمحن يف تفسري تي(، و1٥2/ 2ينظر: البحر املحيط، أبو حيان ) (1)

 . (869 ،102)ص
 (. ٥9ن لتفسري القرآن، ابن سعدي )صالقواعد احلسا (2)
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ل اإليامن  يه فيها من عذاب اهلل. بخالف من ترَح نجّ والتخلص من حقوق العباد ما يُ 
يبايل بام أقدم عليه من الظلم لنفسه بالتعدي عىل حدود اهلل يف هذه  العن قلبه، فإنه 

ده لعدم املوجب قم حدوم مواعظ اهلل، ومل يُ عظ  األحكام، والتقصري فيها، فلم يُ 
        .)1(لذلك 

 الوعظ بداللة األمساء احلسىن يف آايت الطالق: ث:  املبحث الثال 
أسامء اهلل احلسنى ومعرفة دالالهتا  إن من دقائق علم التفسري الوقوف عىل معان

عىل أحكام اآليات ومناسبتها ملعناها، وهلذا حث أهل العلم عىل تدبر ختام اآليات 
يع اآليات املختومة عليك بتتبعها يف مج»، يقول العالمة ابن سعدي: باألسامء احلسنى

در عن صاهبا، جتدها يف غاية املناسبة، وتدلك عىل أن الرشع واألمر واخللق كله 
أسامئه وصفاته، ومرتبط هبا. وهذا باب عظيم يف معرفة اهلل ومعرفة أحكامه، وهو  

     . )2(«املعارف، وأرشف العلوم من أجل  
الرصحية يف آيات الطالق مل آليات الطالق جيد أن من أساليب الوعظ غري واملتأ

ٱام يف قوله تعاىل:ك الوعظ بداللة األسامء احلسنى وما تستلزمه من املعان والدالالت،
 ]البقرة: ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جهُّ

الزوجية إىل  ، فذكر املغفرة والرمحة يدل عىل الرتغيب يف الفيئة والرجوع باحلياة[226
 طبيعتها ومراعاة احلقوق فيها.

عند احلديث عن الفيئة  «الغفور الرحيم» أن يف ذكر االسمني الكريمني كام
أحب إىل اهلل من الطالق؛ ولذا جاء يف اآلية األخرى عند ورود ة اإلشارة إىل أن الفيئ

ٱله تعاىل:يف قو «سميع عليم»الطالق والعزم عليه التعقيب بذكر االسمني الكريمني 
 ا فيهام من اإلشعار بالتهديد. مل [22٧]البقرة: َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 
 ، ابن سعديملنانكالم اسري الكريم الرمحن يف تفسري تي(، و1٥2/ 2ينظر: البحر املحيط، أبو حيان ) (1)

 . (869 ،102)ص
 (. ٥9ن لتفسري القرآن، ابن سعدي )صالقواعد احلسا (2)

 

 زب رب يئ ىئُّٱوختمت اآلية يف نشوز املرأة وتأديبها بقوله تعاىل:
تنبيًها لألزواج بخفض اجلناح ولني اجلانب، أي إن كنتم  [34النساء:] َّمب

 .  )1(فاهلل باملرصاد ،تهأحد عىل امرأ  تقدرون عليهن فتذكروا قدرة اهلل، فال يستعيل
 َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱالطالق يقول سبحانه: ويف موضع آخر من آيات 

 ىب نب  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 من زن رنمم ام يل  ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف
علمه بام يدور يف خلجات الصدور،  ، فبني سبحانه[23٥]البقرة: َّين ىن نن

، ومن موافقة املأموروما تضمره النفوس، من خري  أ م عىل ما أو خمالفته يف العز و رشٍّ
ال جيوز يف أمور النساء، ثم حذر سبحانه من املخالفة ببيان كامل علمه وإطالعه عىل  

لصدور. ويف هذا ترهيب عظيم قد يوقع يف احلرج مما قد يقع يف النفوس  مكنونات ا
ترغيًبا  َّين ىن نن من زنُّ وال يتحرز منه، فناسب التعقيب بقوله تعاىل:

من الوعيد والتشديد يف اآليات السابقة ليبني يف مغفرته وعفوه وحلمه، بعد ما ورد 
من احلدود وأراد الرجوع إىل ى شيًئا سبحانه أن لإلنسان خمرًجا بالتوبة إذا هو تعدَ 

اهلل تعاىل، فإنه غفور له، حليم ال يعجل بعقوبته، بل يمهله ليصلح بحسن العمل ما 
     .)2(من الزلل أفسد بام سبق 

 مل خلُّٱٱآيات الطالق ما جاء يف قوله تعاىل:ومن دالالت األسامء احلسنى يف 
 مه جه ين ىن منخن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل
 ، ففي لفظ الرب يف قوله: [1]الطالق: َّييىي مي خي حي جي يه ىه
مبالغة يف الوعظ؛ ألن فيه التنبيه لتذكر تربية اهلل هلم التي هي   َّمنخنٱحن جنُّ

نئذ خوًفا من  بوجوه متعددة غاية التعداد، فيبالغون يف التقوى حي اإلنعام واإلكرام 
 

 (. ٥/٧4(، وتفسري القرآن الكريم، ابن عثيمني )٥/13٧ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ) (1)
 (.2/339، حممد رشيد رضا )«ارتفسري املن»ينظر: تفسري القرآن احلكيم املشهور بـ (2)
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 فوت تلك الرتبية. 
ٱقوله: ختويف من اهلل أي خافوا اهلل، ويف  َّحن جنُّ وكذلك فإن يف قوله تعاىل: 

تلطف، فجمع بني التخويف وبني هذه اللمسة لقلوب املؤمنني لإلشارة أن   َّخنُّ
يذائكم، ليس لإلرضار بكم، بل من ربكم العامل  هذا احلكم ليس قاسًيا عليكم، ليس إل 

      . )1(فخافوا من اهلل أن ختالفوه واعلموا أنه خلريكم من مربٍّ بمصاحلكم،  
آيات الطالق يشري إىل دالالت عظيمة وهكذا فإن ذكر األسامء احلسنى يف 

 ولطائف دقيقة.  
 هللا: الوعظ ابلتذكري بنعمة الزوجية، وأهنا من آايت  املبحث الرابع:  

ن من آياته الكونية أن جعل  امتن اهلل سبحانه عىل عباده بنعمة الزوجية، وبني أ
 ىف يث ىث نثٱُّٱٱ:الزوج سكنًا لزوجه، وجعل بينهام مودة ورمحة، فقال 

 مم ام يلىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
، فبني سبحانه أن من آياته الدالة عىل [21]الروم: َّنن من زن رن

  عباده، وحكمته العظيمة، وعلمه املحيط أن خلق هلم من أنفسهم رمحته وعنايته ب
بام  ورمحةً  أزواًجا تناسبهم ويناسبوهنن ويسكن بعضهم لبعض، وجعل بينهم مودةً 

فحصل بالزوجية االستمتاع  للمودة والرمحة.ب عىل الزواج من األسباب اجلالبة رتَ 
 ببعضهام، فال جتد بني واللذة، واملنفعة بوجود األوالد وتربيتهم، وسكون الزوجني

 من زن رن مم امُّ  من املودة والرمحة، اثنني يف الغالب مثل ما بني الزوجني
لون أفكارهم، ويتدبرون آيات اهلل، وينتقلون من يشء إىل عمِ يُ  َّنن

ق عابًثا وراجع عابًثا، وجعل احلياة الزوجية اضطراًبا، ورضاًرا، لّ فمن ط  .)2(يشء
م نفسه من نعمتها؛ قد استهزأ بآيات اهلل الكونية، فحرَ ة بدل املودة، والرمحة، فوعداوً 
 جم يل ىل مل خلُّٱٱٱقال سبحانه يف سياق آيات الطالق:ولذا 

 
 (.1/٧فاضل السامرائي ) .دية لسور القرآن، (، وملسات بيان03/٥61ب، الرازي )مفاتيح الغي :ظرين (1)
 (. 639تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ابن سعدي )ص :ينظر (2)
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 فوت تلك الرتبية. 
ٱقوله: ختويف من اهلل أي خافوا اهلل، ويف  َّحن جنُّ وكذلك فإن يف قوله تعاىل: 

تلطف، فجمع بني التخويف وبني هذه اللمسة لقلوب املؤمنني لإلشارة أن   َّخنُّ
يذائكم، ليس لإلرضار بكم، بل من ربكم العامل  هذا احلكم ليس قاسًيا عليكم، ليس إل 

      . )1(فخافوا من اهلل أن ختالفوه واعلموا أنه خلريكم من مربٍّ بمصاحلكم،  
آيات الطالق يشري إىل دالالت عظيمة وهكذا فإن ذكر األسامء احلسنى يف 

 ولطائف دقيقة.  
 هللا: الوعظ ابلتذكري بنعمة الزوجية، وأهنا من آايت  املبحث الرابع:  

ن من آياته الكونية أن جعل  امتن اهلل سبحانه عىل عباده بنعمة الزوجية، وبني أ
 ىف يث ىث نثٱُّٱٱ:الزوج سكنًا لزوجه، وجعل بينهام مودة ورمحة، فقال 

 مم ام يلىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
، فبني سبحانه أن من آياته الدالة عىل [21]الروم: َّنن من زن رن

  عباده، وحكمته العظيمة، وعلمه املحيط أن خلق هلم من أنفسهم رمحته وعنايته ب
بام  ورمحةً  أزواًجا تناسبهم ويناسبوهنن ويسكن بعضهم لبعض، وجعل بينهم مودةً 

فحصل بالزوجية االستمتاع  للمودة والرمحة.ب عىل الزواج من األسباب اجلالبة رتَ 
 ببعضهام، فال جتد بني واللذة، واملنفعة بوجود األوالد وتربيتهم، وسكون الزوجني

 من زن رن مم امُّ  من املودة والرمحة، اثنني يف الغالب مثل ما بني الزوجني
لون أفكارهم، ويتدبرون آيات اهلل، وينتقلون من يشء إىل عمِ يُ  َّنن

ق عابًثا وراجع عابًثا، وجعل احلياة الزوجية اضطراًبا، ورضاًرا، لّ فمن ط  .)2(يشء
م نفسه من نعمتها؛ قد استهزأ بآيات اهلل الكونية، فحرَ ة بدل املودة، والرمحة، فوعداوً 
 جم يل ىل مل خلُّٱٱٱقال سبحانه يف سياق آيات الطالق:ولذا 

 
 (.1/٧فاضل السامرائي ) .دية لسور القرآن، (، وملسات بيان03/٥61ب، الرازي )مفاتيح الغي :ظرين (1)
 (. 639تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ابن سعدي )ص :ينظر (2)

 

 مه جه ينىن من خن  حن جنيم ىم  مم خم حم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه

 َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ
شامل لآليات  َّٰىٰر  ٰذ يي  ىي  ميٱُّ ، فقوله سبحانه:[231]البقرة:

 «الزوجية»نية اآليات الرشعية، فهو تذكري هبذه اآلية الكونية والنعمة الرباالكونية، و
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٱٱُّولذا قال سبحانه بعدها: 

 م من الكتاب واحلكمة. ليه فوعظهم بالتذكري هبذه النعمة وما أنزل ع َّربيئ ىئ
وال شك أن الزوجية نعمة واستقرار وسكن كام وصف اهلل تعاىل، فمن عبث هبا 

الطالق والشقاق ن التذكري هبا يف مقام نسياهنا يف حاالت ُس قد ظلم نفسه. ولذا َح ف
 .   )1(كام يف هذه اآلية الكريمة

 حدوده غاية ا بنَي مل ا، فإنه ويف اآلية أيًضا هني عن اختاذ آياته الرشعية هزوً 
زهتا، ألنه تعاىل مل وعدم جماو والوقوف معها العلم هبا والعمل التبيني، وكان املقصود

هنى عن اختاذها هزًوا، أي: لعًبا هبا، وهو ؛ جلدينزهلا عبًثا، بل أنزهلا باحلق والصدق وا
أو  ك، التجرؤ عليها، وعدم االمتثال لواجبها، مثل استعامل املضاّرة يف اإلمسا

،  بعد واحدة   الفراق، أو كثرة الطالق، أو مجع الثالث، واهلل من رمحته جعل له واحدةً 
 .  )2(رفًقا به وسعًيا يف مصلحته

 
 

 
 

 
 (. ٧89ينظر: زهرة التفاسري، حممد أبو زهرة )ص (1)
 (. 103ان، ابن سعدي )صم املنلكريم الرمحن يف تفسري كالينظر: تيسري ا (2)
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  اخلامتة

  أواًل  ا كام بدأت فله احلمداحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده عودً 
 وبعد:  به أمجعني،مد وعىل آله وصحا حم ا، وأصيل وأسلم عىل نبينا وحبيبنوآخرً 

 تتلخص فيام ييل:  نتائج هذه الدراسة فإن 
 . اعت أساليبه فيها بالوعظ، وتنوَ ل آليات الطالق جيد أهنا ارتبطت كثريً املتأم   .1

هبذه الضوابط واملواعظ يتوافق مع حكمة  «الطالق »إحاطة هذا احلكم أن  .2
 ملسو هيلع هللا ىلصسامه  االت معينة، ولذا حلاّل وَح ا، ع خمرًج الشارع يف ترشيعه، فالطالق رُش 

 غض احلالل إىل اهلل. أب

ربط أحكام الطالق ومسائله بالوعظ والتذكري به تأكيد عىل وجوب رعاية هذه   .3
ي  يف أدائها، واحلذر من الظلم والتعد   الق، ومراقبة اهللاحلقوق املذكورة يف آيات الط 

 فيها. 

 اية اإلسالم حلق املرأة ومراعاته لضعفها.رع .4

طالق جاء يف غاية املناسبة ألمهية هذه هبا يف آيات ال تقوى والوعظلتذكري بالا .٥
قها باحلقوق بينهم، األحكام وارتباطها بواقع الناس وحياهتم االجتامعية، وتعلّ 

 هذه عىل األرسة وارتباطها واستقرارها، فاستحضار تقوى اهلل ومراقبته يف وأثرها
وى يف كرر األمر بالتقفيها، وقد تمن التقصري  عني عىل القيام هبا، وحيذراحلقوق يُ 

 أكثر من موضع يف آيات الطالق.

ة يف الطالق املشتهرة يف اجلاهلية وأول  ر الظلم واملضارَ وَ ناقشت آيات الطالق ُص  .6
امل رت من بعض العادات اجلاهلية السيئة يف التعنت املخرج منها، وحذَ وبيَ اإلسالم 

 عات. مع النساء يف كثري من املجتم 

ى الواردة فيها يلحظ غاية املناسبة بني ى األسامء احلسناآلية ومعن ل ملوضوعاملتأم   .٧
 م وأحكام. كَ ت عليه اآلية من حِ معنى هذه األسامء احلسنى وما دلَ 
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 ص فيام ييل: فتتلخَ  التوصيات   وأما
 الفات األرسية. رضورة مراعاة وصايا القرآن يف آيات الطالق إلصالح اخل  .8

يف احلاالت  إىل الطالق إال وعدم اللجوءدائرة اخلالفات بني الزوجني، تضييق   .9
 املوجبة لذلك. 

 التحذير من العادات اجلاهلية السيئة يف التعامل مع النساء.  .10

عني عىل القيام هبا،  قوق بني الزوجني فهو يُ استحضار تقوى اهلل ومراقبته يف احل .11
 .ى عند ذكر هذه احلقوق ر األمر بالتقوولذا تكرَ 
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 در واملراجعثبت املصا
، حممد بن يوسف، حتقيق: صدقي حممد مجيل، د.ط، ، أبو حيانتفسري البحر احمليط يف ال  .1

 .ـه0142بريوت، لبنان، دار الفكر، 
 سيد حممد احلسيني، حتقيق: مصطفى، الزبيدي، الاتج العروس من جواهر القاموس  .2

 .ـه1394حجازي، د.ط، الكويت، 
 للنرش والتوزيع، الدار التونسيةاهر، د.ط، د.م، حممد الط، ابن عاشور، ر والتنوير ي ر التح  .3

  م.1984
، املبارك فوري، حممد عبد الرمحن، د.ط، بريوت، دار حتفة األحوذي شرح سنن التمذي  .4

  الكتب العلمية، د.ت.
الكتاب العريب، ر ا، بريوت، د1إبراهيم األبياري، ط ، اجلرجان، عيل بن حممد، حتقيق:التعريفات  .٥

 .ـه140٥
، د. م، مؤسسة الريان، ٥ط:  ،إسامعيل بن عمراإلمام ابن كثري،  ،رآن العظيم تفسري الق  .6

 م.  1999 -هـ1420
أيب حاتم، ، اإلمام ابن والصحابة والتابعي  ملسو هيلع هللا ىلصتفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا  .٧

املكرمة، مكتبة نزار مصطفى  كةم، 1عبد الرمحن بن إدريس، حتقيق: أسعد حممد الطيب، ط: 
 م. 199٧ -هـ141٧ز، البا

، الدمام، األحساء واهلفوف، دار 1ثيمني، حممد بن صالح، ط:ابن ع ،آن الكري تفسري القر  .8
 هـ. 1423ابن اجلوزي، 

مجع وترتيب الشيخ حممد بن أويس  أيب بكر، اإلمام ابن القيم، حممد بن ،التفسري القيم  .9
 يب واملركز العريب.بريوت جلنة الرتاث العر، د. ط، قيلفالندوي، حتقيق: حامد ا 

، القاهرة، دار 4حممد رشيد رضا، ط: ، «تفسري املنار »ر بـ آن احلكيم املشهو تفسري القر  .10
 هـ. 13٧3املنار، 

، مكتبة 1السالم هارون، ط: عبد ، األزهري، حممد بن أمحد، حتقيق:هذيب اللغة ـ ت  .11
 هـ.1396اخلانجي، القاهرة، 

قيق: سعدي، عبد الرمحن بن نارص، حت ، ابنلرمحن يف تفسري كالم املنان ا  لكري تيسري ا  .12
 م.2000 -هـ1420ن معال اللوحيق، د.ط، بريوت، مؤسسة الرسالة،الرمحن ب عبد
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، بريوت، لبنان، دار 1:، اإلمام الطربي، حممد بن جرير، طجامع البيان يف أتويل القرآن  .13
 م.1992 -هـ1412الكتب العلمية، 

ار الكتب د، بريوت، لبنان، د .بن أمحد، ط، اإلمام القرطبي، حممد م القرآن كا مع ألح اجلا  .14
 م. 1993 -هـ1413، العلمية

، بريوت، 1الرمحن بن أيب بكر ط: ، اإلمام السيوطي، عبدالدر املنثور يف التفسري ابملأثور  .1٥
 م.2001 -هـ1421ء الرتاث العريب، لبنان، دار إحيا

حققه وكتب  م ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن عيل،ما، اإلسري زاد املسري يف علم التف  .16
 د، .، م1، خرج أحاديثه السعيد بسيون زغلول، ط: د الرمحن عبد اهللهوامشه: حممد بن عب

 م.198٧ - هـ141٧دار الفكر، 
 د. م، دار الفكر العريب. ، أبو زهرة، حممد بن أمحد، د. ط،زهرة التفاسري  .1٧
نارص الدين  يزيد القزويني، حكم عىل أحاديثه:بن عبداهلل  و، أبهماج ابن ، سنن ابن ماجه  .18

، الرياض، مكتبة املعارف للنرش 1ر بن حسن آل سلامن، ط: به أبو عبيدة مشهواأللبان، اعتنى 
 هـ.141٧والتوزيع، 

عىل أحاديثه املحدث نارص الدين  ، أبو داود، سليامن بن األشعث، حكمسنن أيب داود  .19
، مكتبة املعارف للنرش ، الرياض1ر بن حسن آل سلامن، ط: شهوبو عبيدة ماأللبان، اعتنى به أ

 هـ.141٧يع، والتوز
 حتقيق: حممد السعيد بسيون زغلول، ، اإلمام البيهقي، أمحد بن احلسني،إلميان شعب ا  .20

 .ـه1410بريوت، دار الكتب العلمية،  ،1ط
، 3ط: طفى ديب البغا،حتقيق: مص ،، اإلمام البخاري، حممد بن إسامعيلاري صحيح البخ  .21

 م.198٧ -هـ140٧، د. م، دار ابن كثري والياممة
بن احلجاج أبو احلسني القشريي، حتقيق: حممد فؤاد  اإلمام مسلم، مسلم، صحيح مسلم  .22

 عبد الباقي، د. ط، بريوت، دار إحياء الرتاث.
، ، بريوت، املكتب اإلسالمي3ان، حممد نارص الدين، ط، األلبصحيح اجلامع الصغري  .23

 .ـه1410
حتقيق: إرشاد  الرمحن بن عيل، بن اجلوزي، عبد، ا ملتناهية يف األحاديث الواهية ل ا العل  .24
 . ـه1401، باكستان، إدارة العلوم األثرية، 2ق األثري، طاحل
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حممد العايد، سليامن إبراهيم  .، احلريب، إبراهيم بن إسحاق، حتقيق: دغريب احلديث  .2٥
  هـ.    140٥ى، ، مكة املكرمة، جامعة أم القر1ط:
بن  ام الشوكان، حممد، اإلمالدراية من علم التفسري القدير اجلامع بي فين الرواية و تح ف  .26
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