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  ََزْلَنا ِفيَها َآََيٍت بـَيِ ن َزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنـْ  اٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ُسورٌَة أَنـْ
 
 

 صـدق هللا العظيم

 

 
 :  قال رسول هللا 

 
 " علموا رجالكم: سورة املائدة،وعلموا نساءكم: سورة النور"

 
 "علموا النساء: سورة النور"

 
 ]السيدة عائشة...رضي هللا عنها[

 
 "وتعلموا سورة ..الناس واألحزاب ، والنور"

 



 عنه[ ]عمر بن اخلطاب..رضي هللا
 
 
 

 افتتاحية 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد:
فيقــول: صــاحظ الظــالل ـ عليــه رمحــة هللا ـ هــذ. ســورة النور..يــذكر فيهــا: النــور بل ظــه، 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ امتصال بذات هللا   . َّللَّ
ـــذكر فيهـــا: النـــور هرر. ومظـــاهر.   القلـــوب واأل رواح..ممثلـــة هـــذ. ا رر  : ا داب وي

 واألخالق ، اليت يقوم عليها بناء هذ. السورة.
وهي: آداب وأخالق ن سية وعائلية واجتماعية ..تنري القلظ،وتنري احلياة ,يربطهـا بـذل  
 النور الكوين الشامل: أهنا نور   األرواح ، وإشراق   القلوب ، وش افية   الضمائر.

، قــوح حاســم..عن تقريــر هــذ. الســورة ، وفرضــها بكــل مــا فيهــا مــن وهــي: تبــدأ  عــالن
َزْلَنـــا ِفيَهـــا َآََيٍت  حـــدود وتكـــاليف، ومـــن آداب وأخـــالق  َزْلَناَهـــا َوفـََرْضـــَناَها َوأَنـْ ُســـورٌَة أَنـْ

 . بـَيِ َناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  احليـاة، ومـده فيدل هذا البدء ال ريـد: علـى مـده اهتمـام القـرآن رلعنصـر األخالقـي 

عمــــا هــــذا العنصــــر وأصــــالته   : العقيــــدة ا ســــالمية و  فكــــرة ا ســــالم عــــن احليــــاة 
 .(1)ا نسانية

*** 
وقد آثران خالل عملنا   هذ. السورة : أن نسري مع هذا النور، مستضيئني به، وسائرين 

 على هدا..  استخراج كنوزها، ومجع خرياهتا، واالعتبار هَيهتا..!!
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 ن نتعرض للبحوث اليت أفاض هبا وأجاد فيها العلماء..من لغوية، أو بالغية ..اخل.دون أ
فيما عدا بعض األحكام ال قهية: اليت تعرضنا هلا تعرضا خ ي ا يقتضيه املقام، وت رضه 
آَيت السورة الكرمية، ودون دخول ـ عميا ـ   ت صيالت هذ. األحكام، ودون عرض 

كنا ـ غالبا ـ نكت ي ـ عند االختالف بني األئمة ـ بذكر ما نرا. جلميع ا راء اليت قيلت، بل  
 راجحا من هذ. األقوال.

وما كنا نعرض ـ بعد ذل  ـ إال لتقدمي معاين  ا َيت بعبارات بسيطة سهلة ال غموض 
 فيها وال إهبام هبا.

ا مع الرتكيز على إظهار الرتابط والتناسظ بني آَيت هذ. السورة الكرمية ، وموضوعاهت
 العديدة، اليت حتقا هدف السورة الكرمية الذح نتحدث عنه فيما يلي:

وكان نصظ عيننا ـ   كل ما مجعنا. وعرضنا. ـ أن نقدم مراد هللا تبارك وتعاىل..قدر 
طاقتنا ..  آَيت هذ. السورة الكرمية ..مبا يساعد على بناء ال رد املسلم، والبيت 

لنصل بذل  إىل هنضة األمة،وخروجها من كبوهتا، املسلم، ومن مث : اجملتمع املسلم، 
 وختلصها ـ دائما من أزماهتا.

خاصة : وأن هذ. السورة حتمل البشارة بذل    صورة وعد إهلي....  قوله          
ْرِض َكَما َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَ نـَُّهْم ِ  اأْلَ تعاىل: 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَعْ  َننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذح اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُبدِ  ْبِلِهْم َولَُيَمكِ  ِد اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ
ًئا َوَمْن َكَ َر بـَْعَد َذِلَ  فَُأولَِئَ  ُهُم اْلَ اِسقُ    وَن َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشيـْ

 [.55]سورة النور:
*** 

ندعو هللا سبحانه وتعاىل: أن جيعلنا من عباد...الذين يتحَلون مبا طلظ منهم، من:ا ميان 
، والعمل الصاحل، والعبادة ، ليحقا هلم ما وعدهم به، من : االستخالف   األرض، 

خطاَيان، وأن  والتمكني لدينهم، واألمن هلم وألوطاهنم..وأن يغ ر زالتنا، وأن يع و عن
 جيعل خري أعمالنا خواتيمها، وخري أَيمنا يوم لقائه.

 إنه ويل ذل  والقادر عليه



 د. عبد احلي ال رماوح
 َجــدَ 

 َحِنني أشرف وُعمر شريف
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 اسم السورة

 .(2)تسمي هذ. السورة الكرمية: بـ"سورة النور" 

 وذل :

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ...مثل قوله تعاىل:(3)لكثرة ذكر النور فيها   [.35]النور:اَّللَّ

وكذل : اشتماهلا على ما أمكن، من بيان النور ا هلي..رلتمثيل ، امل يد: كمال املعرفة 
 .(4)ع ا نسانلنو 

 هذا...

 وإذا كان أمسها " النور"...!!

 فإن " النور" يذكر فيها:

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض  اترة ..بل ظه: متصال بذات هللا تعاىل:   اَّللَّ

 واترة..هرر.، ومظاهر.   القلوب واألرواح.

                                                 
 .1/334، ال ريوزاردح..بصائر ذوح التمييز 1/37أنظر: السخاوح...مجال القراء  - 2
 .40،  35ذكرت مادة " النور"   السورة : سبع مرات ،   ا يتني  - 3
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 م عليها بناء هذ. السورة.ممثلة هذ. ا رر واملظاهر..  : ا داب ،واألخالق، اليت يقو 

 وهي : آداب وأخالق..ن سية، وعائلية ، ومجاعية ، تنري القلظ وتنري احلياة.

ويربطها بذل  النور الكوين الشامل: أهنا نور   األرواح، وإشراق   القلوب، وش افية 
 .(5)  الضمائر، مستمدة كلها من ذل  النور الكبري 

 

 عدد آَيهتا وكلماهتا وحروفها

 (6)( أربع وستون آية64دد آَيت هذ. السورة : )ع

 ( ألف وثالمثائة وست عشرة كلمة.1316وعدد كلماهتا: )

 .(7)( مخسة آالف وثالمثائة وثالثون حرفا5330وعدد حروفها: )

*** 

ولقد تعمدان ذكر هذ. األرقام..لنبني مده عناية هللا تعاىل وح ظه لكتابه الكرمي؛ حيث 
منذ  وفه، اليت بني أيدينا اليوم ، هي ..هي اليت نزلت على النيب إن آَيته وكلماته وحر 

 أكثر من ألف وأربعمائة عام، دون أن ينقص منها، أو يزاد عليها، وصدق هللا إذ يقول:
أح : من التبديل ، والتغري، والزَيدة،   (8)ِإانَّ ََنُْن نـَزَّْلَنا الذ ِْكَر َوِإانَّ َلُه حَلَاِفظُونَ 

 .اخل.والنقصان.
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ومعىن ذل : أن كتار هذا وضعه،وهذ. عناية هللا تبارك وتعاىل به، حىت بكلماته 
وحبروفه..جلدير أبن يُعتىن به غاية االعتناء ، صيانة ، وح ظاً، وفهماً، وتالوة،وعماًل 
أبحكامه،واتباعًا لتشريعاته،وختلقًا هدابه،وتوصاًل لصالح احلال عن طريقه، وتوساًل لنوال 

  تعاىل رلتعبد به.مرضاة هللا

و  ذات الوقت: فإن ثبات هذ. األعداد  َيته، وكلماته وحروفه كما هي دومنا نقص أو 
 زَيدة فيها..أبلغ رد على من تسوَّل له ن سه   إررة أية شبهة حول نصه الشريف.

 نزول السورة

..رملدينة  من املت ا عليه بني علمائنا األجالء: أن هذ. السورة نزلت على النيب 
 املنورة.

 .(9)ومن املت ا عليه أيًضا: أهنا نزلت عقظ غزوة " بِن املصطلا"

وقد نزلت هذ. السورة ـ كما هو واضح من بيان القرآن، ن سه   شأن السيدة عائشة ، 
رضي هللا عنها، حني رماها أهل ا ف  من املنافقني، مبا تقولوا عليها به من الكذب 

 والبهتان.

وعودته    ـ كما تت ا عليه مجيع الرواَيت املعتد هبا ـ أثناء رجوع النيب وقد حصل ذل
 ، اليت وقعت   شهر شعبان من العام السادس للهجرة النبوية.(10)من هذ. الغزوة

 ترتيبها

 من املعلوم: أن لكل سورة من سور القرآن الكرمي ترتيبني:

  ترتيظ   النزول على النيب 
                                                 

ط الحلبي، المباركفوري..الرحيق المختوم  2/928راجع في هذه الغزوة: ابن هشام..السيرة النبوية ق - 9

 ، وغيرهما من كتب السيرة.348ص
 وما بعدها. 7انظر :المودودي ..تفسير سورة النور ص - 10



 يف مع غريها من سور القرآن.وترتيظ   املصحف الشر 

وترتيظ السورة   املصحف الشريف:هو الذح بني أيدينا، و  مصاح نا ، وهو الذح 
قام الصحابة رضوان هللا عليهم  ثباته   املصحف الشريف، على وفا ما عرفو. من 

،وما كانوا يسمعونه منه خالل تالوته للقرآن ، وهو ن س الرتتيظ الذح قرأ به  النيب 
القرآن كله على جربيل عليه السالم، وقرأ. به ـ كذلكـ جربيل عليه السالم على  النيب 
 . ،   العام األخري من حياة النيب  النيب 

وأما الرتتيظ   النزول: " فال ميكن القطع فيه ا ن بشيء، اللهم إال من انحية..أن هذا 
 ما   هذا من خالفات قليلة.قرآن مكي..وهذا قرآن مدين، على وجه ا مجال ، على 

فأما الرتتيظ الزمِن املقطوع به من انحية زمن نزول كل آية، أو كل جمموعة من ا َيت ، 
أو كل سورة : فيكاد يكون متعذرًا، وال يكاد جيد ا نسان فيه اليوم شيئا مستيقنا، إال   

 اَيت.آَيت معدودات ، تتوافر بشأهنا الرواَيت، أو تقطع بشأهنا بعض الرو 

وعلى كٍل ما   حماولة تتبع آَيت القرآن وسور. وفا الرتتيظ الزمِن للنزول من قيمة: 
ومن تصور منهج احلركة ا سالمية، ومراحلها وخطواهتا..فإن قلة اليقني   هذا الرتتيظ: 
جتعل األمر شاقا، كما أهنا جتعل النتائج اليت يتم التوصل إليها تقريبية ظنية،وليست هنائية 

 .(11)قينية"ي

 وعلى هذا..

فرتتيظ هذ. السورة   املصحف الشريف: بعد سورة " املؤمنون" وقبل سورة " 
 ال رقان".
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وأما ترتيبها   النزول ـ مع مراعاة ما مت ذكر. ـ فإنه يقال: إهنا نزلت بعد سورة  "احلشر" 
 وقبل سورة " احلج".

 صلتها مبا قبلها   املصحف الشريف

سورة السابقة عليها   املصحف الشريف،وهي سورة " املؤمنون" من رلرغم من كون ال
السورة املكية، وهذ. السورة من السورة املدنية : فإن سورة " املؤمنون" ..تعد مبثابة 

 املقدمة املهيئة هلذ. السورة.

وذل : حبث الناس على ا ميان، وكي ية اكتساب ص اته والتحلي هبا، حىت يكون 
سورة "النور" عن اقتناع ويقني، ورغبة جادة   نوال مرضاة هللا تبارك  التزامهم أبحكام

 وتعاىل.

ومع ذل : فإن بني السورتني من وجه التناسظ اخلاصة..ما نعرض بعضا منه،على النحو 
 التايل:

 أ_ شدة الرتابط بني خامتة " املؤمنون" وبني فاحتة "النور".

َوُقْل َربِ   طلظ الرمحة واملغ رة،   قوله تعاىل:إذ أنه ملا أمر هللا عز وجل نبيه الكرمي ب
 .(12)اْغِ ْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخرْيُ الرَّامِحِنَي 

أَتْـَبَع ذل  ـ من فضل رمحته ـ بسورة ..أنزهلا، وفرض فيها أحكاما، يوِصل االلتزام هبا 
 واخلضوع هلا: لنوال غ ران هللا ورمحته.

ورة " املؤمنون" بعض ص ات املؤمنني، بقوله عز وجل: ب ـ  إذا كان تعاىل..قد بني   س
  َوالَِّذيَن ُهْم ِلُ ُروِجِهْم َحاِفظُوَن (13). 
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 فقد بني   سورة " النور"

 أحكام من مل حي ظ فرجه، من الزانية: والزاين.

 وكذل : ما يتصل بذل  من شأن ..القذف، واللعان، وقصة ا ف .

هو داعية الزان، واالستئذان   دخول البيوت،  كما أمر فيها ..بغض البصر، الذح
 الذح جعل من أجل النظر.

وحث فيها كذل : على النكاح؛ ح ظا لل روج، وأمر من مل يقدر على النكاح 
 رالستع اف.

 .(14)وهني فيها: عن إكرا. ال تيات على الزان، كما كان متبعا   اجلاهلية 

سورة " املؤمنون" أنه مل خيلا اخللا عبثا، بل ج ـ إذا كان رب العزة سبحانه ..قد بني   
 للطاعة واالمتثال..!!

فقد ذكر   هذ. السورة..الكثري من األوامر، والنواهي ، الكاش ة عن الطاعة، 
 والعصيان.

 فضل السورة

 هذ. السورة: كغريها من سور القرآن الكرمي، فضلها عظيم، وشأهنا كبري.

 وقد بلغ من فضل هذ. السورة:

 ن هناك تشديد   وجوب تعلمها.أن كا (أ
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مثل: ما أخرجه ..سعيد بن منصور، وابن املنذر، والبيهقي، عن جماهد، قال: قال 
"علموا رجالكم سورة "املائدة" وعلموا نساءكم سورة " النور" وهو  رسول هللا 

 .(15)مرسل "

اء ، وما ورد أن عمر رضي هللا عنه..كتظ إىل أهل الكوفة .."أن تعلموا سورة النس
 .(16)واألحزاب والنور "

 .(17)وما روح عن عائشة رضي هللا عنها، أهنا قالت:"علموا النساء سورة "النور"

 أنه قد اجتمع فيها خصائص القرآن الكرمي كلها، على أوضح ما يكون ذل .  (ب

ف يها : البيان، واملوعظة، واهلداية ، واحلا،  والعدل، واحلكم التكلي ي، 
 .(18)إىل غري ذل  مما هو من خصائص القرآنوالتعليل،والتذكري، 

كما أن هذ. السورة : منوذج رائع على ا َيت البينات،اليت أنزهلا هللا على رسوله  (ج
 . 

 ومن مث جند فيها: روائع التشريع، وروائع األسلوب، وذره البالغة.

 وإذا كان القرآن الكرمي: كله كذل ..!!

 تكون أظهر وأوضح.فإن هذ. األمور:   هذ. السورة ، تكاد 

حيث إنه   هذ. السورة، من التصوير ..أروعه، ومن التمثيل ..أروعه، ومن التشريع 
 .أروعه، ومن ا ندار..أروعه، ومن التبشري..أروعه، ومن التأديظ..أروعه.
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ومن هنا: فإن من فهم هذ. السورة، وعرف أسرارها..أدرك من أسرار البيان القرآين  
 به تشرق أنوار اليقني على قلبه، فتغمر..وأسرار ا عجاز: ما 

إن  جتد فيها: مقاطع كل مقطع منها...له : نكهته اخلاصة: وله بداية وهناية 
 خاصتان.

 و  كل مقطع : مجال، وجالل ، وأسرار.

أهنا سورة : اجتمع فيها. من األانقة والرشاقة   الل ظ واملوضوع والتسلسل 
 .(19)أن هذا القرآن آَيت بينات والتوجيه..وما هو النموذج  دراك

 هدف السورة

وألن هذ. السورة ..قد نزلت   السنوات األخرية للعهد النبوح، وقد اتضحت معامل 
الدولة ا سالمية الوليدة، وتوافر هلا من أركان الدولة ودعائمها، ..ثالثة:األرض ، 

 والشعظ ، واحلاكم..!!

أو القانون، أو التشريع، الذح تسري عليه فقد بقي هلا الركن الرابع ، وهو الدستور، 
 ، ويلتزم شعبها به.

ولذل : فقد أخذت هذ. السورة   حتقيا هذا الركن، وهو تبيان قوانني هذ. الدولة 
 اجلديدة، وتوضيح األحكام اليت يلتزم هبا، ويسري حتت لوائها هذا الشعظ املسلم.

 ولئن كان هذا هو هدفها األساسي..!!

 ا هذ. األحكام على بساط من الرتبية الررنية.فقد عرضت آَيهت

 نعم...
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الرتبية هلذ. اجلماعة ، اليت أختارها هللا تبارك وتعاىل؛ لتقوم على التزامها هبذ. 
األحكام، وطاعتها لرهبا، وح اظها على هذ. التشريعات..أركان هذا الدين، ويشتد 

 هبم ساعد هذ. الدولة.

 نعم...

 الرتبية...!!

  وسائلها...إىل درجة احلدوداليت تشتد  

 واليت ترق   عذوبتها ..إىل درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة.

 واليت تصل القلظ..بنور هللا، وهَيته املبثوثة   تضاعيف الكون، وثناَي احلياة.

واهلدف ـ هبذ. الرتبية ـ واحد   الشدة واللني، وهو: تربية الضمائر واستجاشة 
 اييس األخالقية للحياة؛حىت تشف وترف،وتتصل بنور هللا.املشاعر، ورفع املق

 هذا...

وتتداخل ا داب الن سية ال ردية ، وآداب البيت واألسرة ، وآداب اجلماعة 
 .ةوالقياد

 بوص ها.

 انبعة كلها: من معني واحد، هو العقيدة   هللا.

 متصلة كلها: بنور واحد، هو نور هللا.

 نعم..



واألرض، نور هللا الذح  تن مصدر النور األول،   السماواأهنا تربية : عناصرها م
أشرقت به الظلمات،   السماوات واألرض، والقلوب، والضمائر ، والن وس، 

 .(20)واألرواح

وبذل  األسلوب   الرتبية: تكون االستجابة فورية ، وعن قناعة كاملة هلذ. 
ال رد، واألسرة، واجلماعة،    األحكام، والقوانني، اليت سامهت هبا السورة ،  ..بناء

 ظل هذ. الدولة الوليدة،اجلديدة.

 تقسيم السورة

 .(21)تتكون آَيت هذ. السورة الكرمية من:  ثالثة مقاطع

يعمل كل مقطع منها هَيته البينات: على حتقيا اهلدف ـ السابا بيانه ـ وبن س 
 األسلوب الرتبوح الرفيع.

 وهذ. املقاطع كالتايل:

: وحتتوح آَيته البينات على عرض قضاَي تشريعية وتوجيهية، املقطع األول (أ
 واجتماعية.

 (آية.34وهو عبارة عن )

َزْلَنا ِفيَها َآََيٍت بـَيِ َناٍت َلَعلَُّكْم  ويبدأ من ا ية األوىل: َزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنـْ ُسورٌَة أَنـْ
 [ 1]النور: َتذَكَُّروَن 

َزْلَنا ِإلَْيُكْم َآََيٍت ُمبَـيِ َناٍت َوَمَثاًل ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن وَ  وينتهي بنهاية قوله تعاىل: َلَقْد أَنـْ
ْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ   [.34]النور: قـَ
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 ونالحظ: قوة الصلة بني بداية هذا املقطع وهنايته.

،  املقطع الثاين: وحتتوح آَيته الكرمية على عرض قضاَي   موضوع العقيدة (ب
 والك ر وا ميان، والكون ، واحلياة.

 (آية.12وهو عبارة عن )

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُورِِ.  ( وهي قوله تعاىل:35ويبدأ من ا ية رقم ) اَّللَّ
َا َكوَْكٌظ ُدرِ حٌّ يُ  وَقُد ِمْن َشَجَرٍة َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِ  زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأهنَّ

تـَُها ُيِضيُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه اَنٌر نُوٌر َعَلى  ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ نُوٍر ُمَبارََكٍة زَيـْ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء عَ  ُ اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواَّللَّ ُ لُِنورِِ. َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اَّللَّ  ا يةِليمٌ َيهده اَّللَّ

ُ  ( وهي قوله سبحانه:46وينتهي بنهاية ا ية رقم) َزْلَنا َآََيٍت ُمبَـيِ َناٍت َواَّللَّ لََقْد أَنـْ
 . َيهده َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ونالحظ كذل : قوة الصلة بني بداية املقطع وما فيه من نور، وبني هنايته  وما فيه 
 من هداية.

ث: وحتتوح آَيته البينات على عرض..مواقف وتوجيهات، املقطع الثال (ج
 وبشارات.

 (آية.18وهو عبارة عن )

َويـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِرَّللَِّ َوِرلرَُّسوِل  ( وهي قوله تبارك وتعاىل:47ويبدأ من ا ية رقم )
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَ  َوَما ُأولَِئَ    . ِرْلُمْؤِمِننيَ َوَأطَْعَنا مثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌا ِمنـْ

َأاَل ِإنَّ َّلِلَِّ َما ِ   ( وهي قوله عز وجل:64وينتهي بنهاية السورة ا ية رقم )
يـُنَـبِ ئـُُهْم مبَا َعِمُلوا وَ  ُتْم َعَلْيِه َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيِه فـَ ُ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َقْد يـَْعَلُم َما أَنـْ اَّللَّ

   ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ 



قوة الصلة بني بداية هذا املقطع وما يشري إليه من ن اق وكذب على  ونالحظ رلثا:
هللا ورسوله وبني هناية املقطع وما فيه من وعيد إهلي،ي ضح به، ويهدد فيه، هؤالء 

 املنافقني واملكذبني.

 هذا..

بوح، وإن إساان ـ رجال كان أو امرأة ـ ال خيرج من دراسة هذ. السورة هبدفها الرت 
وتقسيماهتا الواضحة..ال خيرج برؤية ا عجاز واضحا، ور ميان كامال   مقتضياته 

 .(22)السلوكية، واألدبية، واالعتبارية: حظه قليل

 موضوعات السورة

هذ. السورة الكرمية حافلة رملوضوعات، زاخرة رألحكام، وذل  ألهنا هتدف إىل : 
خ دعائم هذ. الدولة ،وتبني مالمح التعامل أتسيس دولة، وبناء أمة، وفرض قوانني ترس

 لشعوب هذ. الدولة،أفرادا ومجاعات، حكاما وحمكومني، كما ذكر سابقا.

 وكان البد من عرض ذل  من خالل موضوعات تقدمها السورة.

 ومن هذ. املوضوعات:

 موضوع الزان وما يتصل به. -1

 من جعل الزان جرمية هلا عقوبة م روضة. (أ

 منني عن االرتباط رل اسقني وال اسقات بصلة التزاوج.ومن تن ري هللا للمؤ  (ب

 ومن فرض حد القذف. (ج

 ومن فرض اللعان على من يرمي زوجته رلزان. (د
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قصة ا ف  وما يتصل هبا من التعليمات اليت وجهها هللا تبارك وتعاىل إىل  -2
 أفراد اجملتمع ا سالمي.

 آداب االستئذان   دخول البيوت. -3

وما يتصل بذل  من توضيحات وت صيالت غض البصر وح ظ ال رج  -4
 حيتاجها اجملتمع املسلم.

احلث على الزواج بصورة جتعل هذا احلث كأنه شعار جيظ رفعه للخروج من  -5
 ال قر بصور. املتنوعة عن طريقه.

 احلديث عن بيوت هللا وربطها رلطهر والنور. -6

فوق احلديث عن الك رة وأعماهلم اليت هي كالسراب ، أو كظلمات بعضها  -7
 بعض.

احلديث عن ملكوت هللا العامر بنور. تعاىل واملعروض   ا فاق و  صحف  -8
 الكون.

احلديث عن املنافقني وجمافاهتم لألدب الواجظ مع رسول هللا صلى هللا عليه  -9
 وسلم   الطاعة والتحاكم.

 وْعد هللا تعاىل للمؤمنني  خراجهم من أزماهتم إن حققوا ما طلبه منهم. -10

 ئذان والضيافة   حميط البيت الواحد.آداب االست -11

ا ذن للقواعد من النساء رلتخ ف من أحكام لباس املرأة للدرجة اليت ال  -12
 تصل هبا حد التربج وذل  من رب التيسري عليهن.



 ا ذن للعجزة من الناس أن أيكلوا من بيوت غريهم بدون استئذاهنم.  -13

هذا احلكم وردت على سبظ  وهذا احلكم كان   فرتة سابقة وانتهت، ألن آية
 خاص و  ظروف خاصة وانتهي هذا السبظ وانقطعت هذ. الظروف.

جعل أكل األقارب من بيوت بعضهم البعض من األمور املباحة اليت ال شيء  -14
 فيها وال حرج منها، لزَيدة الروابط وتوثيا األوامر.

عليه  آداب اجلماعة املسلمة مع رئيسها ومربيها وهو رسول هللا صلى هللا -15
 وسلم.

 

فإن موضوعات هذ. السورة تعرضت ألمهات من القضاَي االجتماعية  (23)وبص ة عامة 
والسلوكية وا ميانية واألخالقية، ذات أتثري كبري على اجملتمعات البشرية بص ة عامة 

 وعلى اجملتمعات ا سالمية بص ة خاصة.

على الرجال  -تشري ا رر وللمرأة من هذ. املوضوعات حظ كبري..مما يتعني معه ـ كما 
 والنساء أن يدرسوا هذ. السورة.

 

 

 

 

 ت سري السورة
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 مقدمة السورة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  ََزْلَنا ِفيَها َآََيٍت بـَيِ َناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون َزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنـْ    ُسورٌَة أَنـْ

**** 

 ها.هذ. ا ية: فاحتة سورة النور، ومقدمت

ويبني هللا تعاىل فيها : أن سورة النور..سورة عظيمة جامعة جلملة من ا َيت البينات 
 واألحكام الواضحات.

ولذا جيظ االعتناء هبا، واالهتمام بشأهنا، ومعرفة ما فيها، كما هو واجظ   غريها من 
 السور القرآنية.

يها من أحكام وتشريعات، وقد وص ها هللا سبحانه وتعاىل: أبنه منزهلا، وأنه فرض ما ف
 أنزل فيها آَيت بينات ودالئل واضحات. -رلثا -وأنه

 وأن الغرض من كل ذل : هو التذكري والدعوة للعمل مبوجظ ما   هذ. السورة.

 و  ا ية : إعالم وتنبيه وبعدة أمور:

فرض ما فيها من األحكام..من حالل وحرام، وأمر وهنى  -أنه تبارك وتعاىل-األول: 
 دود ، وتشريعات، عليكم، وعلى َمن بعدكم، إىل يوم القيامة.وح

إىل ما فيها من دالئل التوحيد،  َآََيٍت بـَي َِناتٍ  الثاين: أنه عز وجل أشار بقوله تعاىل :
 بعد حديثه عن األحكام.



وهذا هو الواضح   آَيت السورة: حيث ذكر املوىل   أول السورة أنواعا من األحكام 
 .(24) آخرها دالئل التوحيدواحلدود، و 

الثالث: أن الغرض من كل ذل ،   هذ. السورة كما   غريها من سور القرآن الكرمي 
 هو التذكري والدعوة للعمل بكل ما فيها: من أحكام، وتشريعات وآداب.

 هذا..

 وبعد هذ. املقدمة املوجزة، وا شارات اجململة، إىل ما   السورة: تبدأ ا َيت الكرمية  
 البيان، ويتم شرحها وت سريها، بعون  هللا تعاىل على النحو ا يت   الص حات التالية.
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 القسم األول

 )أحكام..وتربوَيت

 (34حىت هناية ا ية  2)من ا ية 

 احلكم األول: حد الزان. •

 احلكم الثاين: حكم نكاح الزواين. •

 احلكم الثالث: حد القذف. •

 عان.احلكم الرابع: حد الل •

 احلكم اخلامس: أحكام حادثة ا ف . •

 احلكم السادس: آداب االستئذان   دخول البيوت. •

 احلكم السابع: حكم النظر. •

 احلكم الثامن: احلث على الزواج. •

 احلكم التاسع: املكاتبة. •

 احلكم العاشر: ا كرا. على الزان. •

 تعقيظ. •

 



 

 

 

 احلكم األول

 يقول ربنا تبارك وتعاىل:

  ُُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتُْخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة ِ  ِديِن اَّللَِّ ِإْن الزَّانَِية  َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
ُتْم تـُْؤِمُنوَن ِرَّللَِّ َواْليَـْوِم اْ َِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِ ٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي    ُكنـْ

**** 

  ية الكرمية..كان حد الزىن على من يباشر هذ. ال احشة:قبل نزول هذ. ا

 هو احلبس للنساء   البيوت، حىت يتوفاهن املوت.

 وا يذاء رلضرب والتقريع للرجال،حىت يتوبوا.

يت أيَِْتنَي اْلَ اِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربـََعًة  عمال بقوله عز وجل:  َوالالَّ
ُ هَلُنَّ َسِبياًل مِ   ْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ ِ  اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اَّللَّ
ُهَما ِإنَّ اَّللََّ َكاَن تـَوَّ 15) اًر ( َواللََّذاِن أيَْتَِياهِنَا ِمْنُكْم َفَآُذومُهَا فَِإْن اَتَر َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنـْ

 . (25)رَِحيًما 

فلما نزلت سورة النور، وفيها هذ. ا ية الكرمية بينت هناية احلكم السابا املذكور   
 آَيت سورة النساء.
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   هذ. ا ية : أن حد الزاين والزانية..أن جيلدا مائة جلدة. -سبحانه -وقد بني هللا 

 

و غري حمصن، حرا كان أو غري وهذا: عام   كل زان..مسلما كان أو كافًرا، حمصنا كان أ
 .(26)حر

 

 .(27)ولكن: أمجع أهل العلم على ختصيص هذا العموم..رلبكرين احلرين

وأما الزاين إذا كان حمصنا: فحد. الرجم، خالفا لقوم من أهل األهواء، حيث زعموا أن 
 حد كل زان اجللد، وسنناقشهم بعد قليل.

 وذل  لثبوت الرجم.

روا. عبادة بن الصامت "خذوا عِن" خذوا عِن ..قد جعل هللا فيما  أوال: يقول النيب 
 .(28)هلن سبيال، البكر رلبكر، جلد مائة وتغريظ عام، والثيظ رلثظ، جلد مائة والرجم"

 . رنيا: ب عل النيب 

" عن أِب هريرة رضي هللا قال: أتى رجل رسول هللا، وهو   املسجد، فنادا.  -1
 يت..!!، فقال: َي رسول هللا..إين زن

 فأعرض عنه..حىت ردَّد عليه أربع مرات.

 فقال: أب  جنون؟ فلما شهد على ن سه أربع شهادات: دعا. النيب 
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 قال: ال

 قال: فهل أحصنت..؟

 قال: نعم.

 . (29): أذهبوا به، فارمجو."  فقال النيب 

 

 وعن جابر بن عبد هللا األنصارح ..أن رجال من أسلم ، أتى رسول هللا  -2
 ه قد زىن فشهد على ن سه أربع شهادات فأمر به رسول هللا فحدثه أن

 .(30)فرجم، وكان قد أحصن" 

 .(31)وقد رجم ما عزا والغامدية -3

 هذا...

 وقد رجم ..أبو بكر وعمر، وعلي رضي هللا عنهم مجيعا.

 عن عبد هللا بن عباس قال:

حممًدا  : إن هللا قد بعث قال عمر بن اخلطاب، وهو جالس على منرب رسول هللا 
 قرأانها، ووعيناها، (32)رحلا، وأنزل عليه الكتاب،فكان مما أنزل عليه آية الرجم،

 وح ظناها.

 ..!! فرجم رسول هللا 
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 ورمجنا بعد...!!

فأخشى إن طال رلناس زمان..أن يقول قائل: ما جند الرجم   كتاب هللا؛ فيضلوا 
 برتك فريضة أنزهلا هللا.

حا على من زىن، إذا أحصن من الرجال، والنساء، إذا وإن الرجم   كتاب هللا: 
 .(33)قامت البينة، أو كان احلََبل، أو االعرتاف"

 وعن سلمة بن كهيل قال: مسعت الشعيب حيدث:

 عن على رضي هللا عنه ..حني رجم املرأة يوم اجلمعة، وقال رمجتها بسنة رسول هللا 
(34). 

ر جممعني على كونه حكما ربتا وسنة مث ظل فقهاء ا سالم   كل عصر و  كل مص
متبعة وشريعة إهلية قاطعة، أبدلة متضافرة ال جمال للش  فيها أو االرتياب، وبقي 
هذا احلكم إىل عصران هذا مل خيالف فيه أحد إال فئة شاذة من املنحرفني عن ا سالم 
هم ) اخلوارج( حيث قالوا: إن الرجم غري مشروع وسنبني فساد مذهبهم فيما 

 .(35)أييت

 أدلة اخلوارج والرد عليها:

استدل اخلوارج على أن الرجم غري مشروع أبدلة ثالث هي أو َهى من بيت 
 العنكبوت نلخصها فيما يلي:

أواًل: قالوا الرجم أشد العقورت فلو كان مشروعا لذكر   القرآن، وملا  مل يذكر دل 
 على أنه غري مشروع.
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،  (36)فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ ة رنيا: إن حد األَمة نصف حد احلر 
 والرجم ال يتنصف فال يصح أن يكون حدا للحرة.

رلثا: إن احلكم عام   مجيع الزانة وختصيص ) الزاين احملصن( من هذا احلكم خمالف 
 للقرآن.

عدم فهمهم هذ. هي خالصة أدلتهم وهي   الواقع تدل على جهلهم ال اضح و 
أو سوء إدراكهم ألسرار القرآن ومقاصد.، وذل  منتهى اجلهل  ملهمة الرسول 

 والغباء.

 الرد على أدلة اخلوارج:

وقد رد أهل السنة واجلماعة على اخلوراج أبدلة دامغة تقصم ظهر الباطل، وخترس كل أفاك 
 أثيم نلخصها فيما يلي:

لى عدم املشروعية..فكثري من األحكام أوال: إن عدم ذكر الرجم   القرآن ال يدل ع
الشرعية مل تذكر   القرآن، وإمنا بينتها السنة النبوية، وهللا تعاىل قد أمران رتباع الرسول 

تَـُهوا والعمل أبوامر. والرسول مبلغ  (37)َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُ. َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْ
َوَما يـَْنِطُا  ء به إمنا هو بوحي مساوح من العليم احلكيم عن هللا عز وجل ، وكل ما جا

 ، وكيف يكون الرجم غري مشروع وقد رجم (38)( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى3َعِن اهْلََوه )
 ورجم معه أصحابه وبني ذل  هبدىه وفعله؟.

َزْلَنا ِإلَ  قد بينها القرآن بقوله تعاىل:  مث إن مهمة الرسول  َ َوأَنـْ ْيَ  الذ ِْكَر لِتـَُبنيِ 
وليس قول الرسول"خذوا عِن خذوا عِن (39)لِلنَّاِس َما نـُزِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَ كَُّرونَ 
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قد جعل هللا هلن سبيال..وفيه:والثيظ رلثيظ جلد مائة والرجم" ليس هذا القول إال 
لزاين احملصن وقد أشار من البيان الذح أشار إليه القرآن وهو نص قاطع على حكم ا

 "إىل أن سنته (40)  احلديث الشريف بقوله:"أال وإين أوتيت القرآن ومثله معه ،
املطهرة بوحي من هللا..فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من هللا، وأنه 

 واجظ االتباع.

َلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ بَِ اِحَشٍة فـَعَ  رنيا: إن قوله تعاىل:
ليس فيها دليل على ما قاله اخلوارج من عدم مشروعية اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ 

الرجم، فإن ا ية الكرمية قد اشارت إىل أن املراد رلعذاب هنا ) اجللد( ال )الرجم( 
للناس أن بدليل التنصيف   العقوبة وهللا تعاىل يعلم أن الرجم ال ينصف وال ميكن 

مييتوا إنساان نصف موتة فدل ) العقل( و )ال هم السليم( على أن املراد هبذ. العقوبة 
 اجللد ال الرجم.

فتجلد األمة املتزوجة مخسني جلدة، وجتلد احلرة البكر مائة جلدة، والسر   هذ. 
التخ يف على )األمة( دون احلرة أن اجلرمية من احلرة أفظع وأشنع لكون احلرة   

أمن من ال تنة وهي أبعد عن داعية ال احشة واألمة ضعي ة عن مقاومتها فرحم هللا م
 ضع ها وخ ف العقاب عنها.

رلثا: وأما دعواهم أن احلكم عام، وختصيصه خمالف للقرآن فجهل مطبا أال تره أن  
كثريا من األحكام جاءت عامة وخصصتها السنة النبوية،مثل قوله تعاىل        

 ُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَماَوالسَّار (41) فإن هذا الل ظ عام يشمل كل سارق ،
حىت ولو كانت سرقته لشيء حقري ) واتفه( وعلى دعواهم ينبغي أن نقطع يد من 
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سرق فلسا أو إبرة، مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا احلكم وقيدته بربع دينار 
يت َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم  وله تعاىل:أو ما قيمته عشرة دراهم، وكذل  ق َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

، مل تنص ا ية على حرمة األم واألخت من الرضاعة، مع أن (42)ِمَن الرََّضاَعةِ 
بني أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسظ، فيجظ أن تكون حرمة  الرسول 

هم، والقرآن هني عن )اجلميع بني )البنت من الرضاعة( خمال ة للقرآن مبوجظ دعوا
االختني( فمن قال حبرمة اجلميع بني العمة وبنت أخيها، أو اخلالة وبنت أختها جيظ 

 أن حتكم عليه مبخال ة القرآن ..وهذا جهل واضح ال يصدر من مسلم عاقل .

 قال العالمة األلوسي   ت سري.:

وعلماء األمة وأئمة  )وقد أمجع الصحابة رضي هللا عنهم، ومن تقدم من السلف
املسلمني على أن احملصن يرجم رحلجارة حىت ميوت،وإنكار اخلوارج ذل  رطل، 
ألهنم إن أنكروا حجية إمجاع الصحابة فجهل مركظ، وإن أنكروا وقوعه من رسول 

 نكارهم حجية خرب الواحد فهو بعد بطالنه رلدليل ليس مما َنن فيه ألن  هللا 
السالم )متواتر( املعىن، وهم كسائر املسلمني يوجبون العمل  ثبوت الرجم منه عليه

رملتواتر )معىن( كاملتواتر )ل ظاً( إال أن اَنرافهم عن الصحابة واملسلمني أوقعهم   
جهاالت كثرية ، وهلذا حني عابوا على عمر بن عبد العزيز القول رلرجم من كونه 

ت ومقادير الزكوات، فقالوا:ذل  من ليس   كتاب هللا تعاىل ألزمهم أبعداد الركعا
 .(43)واملسلمني فقال هلم:وهذا أيضا كذل  فعله 

ومراد. أهنم ملا احتجوا عليه بعدم وجود الرجم   القرآن سأهلم عن عدد وكعات 
الصالة هل هي مذكورة   القرآن؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط وجوهبا ، هل 

ومن فعل املسلمني أقام  هذا ثبت من النيب هو موجود   القرآن؟فلما أقروا أبن 
 عليهم احلجة بذل .
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 شهادة صادقة وبصرية انفذة:

وكأين رل اروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، الذح جعل هللا احلا على لسانه 
وقلبه، قد أهلم أمر هؤالء اخلوارج فكشف نواَيهم وأطلع الناس على خبث عقيدهتم 

 قال: فخطظ على املنرب وكان فيما

رحلا وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم  )إن هللا بعث حممًدا 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز يعِن هبا قوله تعاىل: 

ورمجنا بعد. وأخشى أن يطول رلناس  فقرأانها ووعيناها ورجم رسول هللا   حكيم
ئل:ال جند الرجم   كتاب هللا تعاىل فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا عز زمان فيقول قا

وجل   كتابه، أال وإن الرجم حا على من زىن إذا أحصن من الرجال أو النساء 
وقامت البينة أو كان محل أو اعرتاف، وهللا لوال أن يقول الناس زاد   كتاب هللا 

 .(44)لكتبتها

 مث..

 ألتني:مث..اختلف العلماء   مس

 )األويل( هي: اجلمع بني اجللد والرجم   حا احملصن.

فقال فريا منهم: ببقاء ا ية على عمومها ـ كما ذكر سابقاـ ولذا : أوجبوا اجلمع بني 
 اجللد مع الرجم.

 ومن هؤالء : احلسن، وأمحد وإسحاق، وداود.

 دليلهم..
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 .(45)حديث: عبادة بن الصامت

، رضي هللا عنه، جلد اهلمدانية يوم اخلميس، ورمجها وكذل : ما روا. أمحد..أن عليا
 . (46)يوم اجلمعة، وقال: أجلدها بكتاب هللا وارمجها بسنة رسول هللا 

وقال اجلمهور : بنسخ اجللد عن احملصن، وبذل ، فال جيمع بني اجللد والرجم، إمنا 
 يكون الرجم فقط.

 دليلهم...

 رجم ما عزا، ومل جيلد.. أن النيب 

أمر أُنـَْيسا أن يغدو على امرأة الرجل فإن اعرتفت فلريمجها ومل أيمر.  وأنه:
 .(47)جبلدها

خذوا عِن، خذوا عِن ، قد  ومعلوم: أن حديث عبادة بن الصامت قبلهما؛ لقوله 
 جعل هللا هلن سبيال" 

 فيكون اجللد ـ بذل  ـ منسوًخا

 )الثانية( التغريظ مع اجللد،   حا غري احملصن.

 فعي: جيمع بني اجللد والتغريظ.فقال الشا

 دليله...

 حديث عبادة بن الصامت ، وغري...
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 .(48)ولثبوت ذل  عن أح بكر عمر وعثمان وعلي وغريهم

 وقال أبو حني ة وأصحابه : ال جيمع بني اجللد والتغريظ .

 دليلهم...

 أن الزَيدة على النص: نسخ ، والكتاب..ال ينسخ خبرب الواحد.

 عنه، ن ى رجال ، وقال: ال أن ي بعد..وأن عمر رضي هللا 

وقال مال : جيمع بني اجللد والتغريظ   الرجل، دون املرأة؛ ألن   
 .(49)تغريبها..تعريضها ملا هو أكثر من الزىن

 وبعد..

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتُْخذْ  فا ية الكرمية: ُكْم هِبَِما الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
ُتْم تـُْؤِمُنوَن ِرَّللَِّ َواْليَـْوِم اْ َِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِ ٌة ِمنَ   رَْأَفٌة ِ  ِديِن اَّللَِّ ِإْن ُكنـْ

 ..!!اْلُمْؤِمِننَي 

 خطاب لألمة..

وتكليف لإلمام أو احلاكم،  قامة هذا احلد؛ ألن إقامة احلد من الدين، وذل  واجظ 
إال أهنم ال ميكنهم االجتماع  قامة هذا احلد..ومن هنا: يكون ا مام ، أو  الكل،

 احلاكم انئبا عنهم   ذل .

وهي تقرر: أن الزانية ، البكر، البالغ، العاقلة، وكذل  الزاين: جيلد كل منهما ـ حدا 
 للزىن ـ مائة جلدة ، حسظ البيان الذح مت ذكر..
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 ويالحظ:

وليس رلضرورة تعرية اجمللود من ثيابه..ولكن من  أن الضرب يكون على اجللد، (أ
 الضرورة : أن يبتعد عن الوجه والسواتني.

أنه ال ينبغي أن يكون هناك رأفة، أو جماملة، أو هتاون أو تراخي أو إمهال،    (ب
 تن يذ هذا احلد؛ ألنه )دين هللا( أح حكمه وشرعه.

تن يذ احلد على الوجه األكمل، على االهتمام ب -تبارك وتعاىل  -ولذل : حُيثُّ ربنا
ُتْم  بعبارة تدعو إىل حسن االمتثال، واملسارعة   التن يذ ، حيث يقول  ِإْن ُكنـْ

 . تـُْؤِمُنوَن ِرَّللَِّ َواْليَـْوِم اْ َِخرِ 

أنه البد أن حيضر ويشاهد إقامة هذا احلد طائ ة من املؤمنني، الصاحلني،  (ج
هم من أربعة إىل أربعني كما يقول ابن عباس املصدقني رهلل تعاىل، ويك ي   عدد

 رضي هللا عنه.

وهذا: ليحدث ا عالن عن إقامة حدود هللا، وتن يذ شريعته من جهة ، والتخويف 
والتن ري للمجتمع من ارتكاب هذ. ال احشة من جهة أخره، وكذل  لتدعوا هلم 

 هذ. الطائ ة رلتوبة والرمحة.

ى الرجل   هذ. ا ية ألن الزان   النساء أكثر أن هللا تعاىل قدم ذكر املرأة عل (د
معرة وفضيحة، كما أنه أشد ضررًا ألجل احلمل، وأيضا ألن املرأة لو مل متكن من 

 ن سها ما مت الزان.

 أن ا ية ت يد: أن هذا األمر ا هلي جبلد الزانة..مطلا   مجيع األحوال. (ه

 حلر والربد، وغري ذل .ومعلوم : أن حال ا نسان..خيتلف رلصحة واملرض وا

 وهلذا...



ذهظ قوم من العلماء إىل محل هذا األمر على إطالقه، فأقاموا احلد على الزاين   
 مجيع األحوال.

 ومن هؤالء أمحد، وإسحاق.

 ودليلهم...

 أن احلد: فريضة واجبة، فال تؤخر عن وقتها.

 . ُكْم هِبَِما رَْأَفٌة ِ  ِديِن اَّللَِّ َواَل أَتُْخذْ  وألنه : أبعد عن الرافة رلزاين، وهللا يقول:

 ورلثا: ألن عمر رضي هللا عنه " أقام على قدامة وهو مريض"

وذهظ اجلمهور: إىل تقييد هذا ا طالق رملعىن فال يقام احلد على الزاين إال عند 
 اعتدال احلال واهلواء.

 دليلهم..

 اخلوف عليه من اهلالك.

 .(50)ئض عند خوف اهلالكشهادة األصول ..بتأخري ال را

مث أييت بعد هذ. ا ية الكرمية أيها القارئ العزيز،بتشيع املوىل عز وجل،للزان والتشنيع 
 عليه، والتن ري منه فيما يلي:

 احلكم الثاين: نكاح الزواين

 يقول تبارك وتعاىل: 
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  يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحر َِم الزَّاين اَل يـَْنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة اَل 
  َذِلَ  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

قدم املهاجرون إىل املدينة، وفيهم فقراء ليست هلم أموال، واملدينة غالية 
السعر،شديدة اجلهد، وهبا نساء بغاَي مسافحات، يؤجرن أن سهن للزىن، وهن يومئذ 

فقالوا: لو أان تزوجنا  نن انس من فقراء املهاجريأغىن أهل املدينة ..فرغظ   كسبه
 منهن وعشنا معهن، إىل أن يغنينا هللا عنهن..؟

   ذل ..!! واستأذنوا رسول هللا 

 فنزلت هذ. ا ية.

 .(51)وفيها : حرم هللا نكاح الزانية ، صيانة للمؤمنني عن هذا القبح الشنيع، وهو الزىن

نه الزىن ال يرغظ   نكاح الصاحلات من ومعِن ا ية: أن اخلبيث الذح من شأ
النساء، وإمنا يرغظ   خبيثة من شكله، أو   مشركة..واخلبيثة املسافحة ـ كذل  ـ 
ال يرغظ   نكاحها الصاحلون من الرجال، وإمنا يرغظ فيها من هو من شكلها من 

 ال سقة أو املشركني.

الشرك   القبح، وا ميان قرين  ولذا: فا ية تزهيد   نكاح البغاَي؛ إذ الزىن: عديل
 الع اف والتحصن.

 ويالحظ:

أن املوىل عز وجل قد م   هذ. ا ية )الزاين( على ) الزانية( عكس ما كان    (أ
 ا ية السابقة.
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وذل  : ألن ا ية هنا   موضوع النكاح، ومن املعلوم..أن أمر النكاح بيد الرجل، 
 قدمه   الذكر على املرأة. وهو أصل فيه، منه يبدأ، وبه يتم، ولذل 

  

َوأَْنِكُحوا اأْلَََيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن  أن هذ. ا ية : قد نسخت بقوله تعاىل: (ب
   َأََيَمى املسلمني. ة[حيث دخلت الزاني32]النور:ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ 

 لزواج منها.وبذل : فإن احلكم بتحرمي نكاح الزانية..قد نسخ، وأجاز املشرع ا

 وهذا القول: عليه أكثر العلماء.

 . (52)أن يتزوجها -كذل  -وأهل ال تيا يقولون: إن من زين رمرأة فله أن يتزوجها، ولغري. 

وروح: أن رجال زىن رمرأة   زمن أِب بكر رضي هللا عنه، فجلدمها مائة جلدة، مث 
 زوج أحدمها من ا خر، ون امها سنة.

 ابن مسعود، وجابر، رضي هللا عنه.وروح ذل : عن عمر، و 

 

أن ا ية: جاءت عقظ آية  حد الزىن، للتن ري منه، وا بعاد عنه، وإنقاذا للناس  (ج
 من ضرر.،وجناة للمجتمع من خطر..

قال:" َي معشر الناس..اتقوا  ولذل  : روح عن حذي ة رضي هللا عنه أن النيب 
ة   ا خرة فأما اللوايت   الدنيا: الزىن، فإن فيه ست خصال: ثالثة   الدنيا،وثالث

فيذهظ البهاء، ويورث ال قر، وينقص العمر، وأما اللوايت   ا خرة: فيوجظ 
 السخط ، وسوء احلساب، واخللود   النار".
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وهو يضع هذ. العقورت الصارمة احلامسة لتل  ال علة  (53)أن ا سالم  (د
أو حيارهبا..فا سالم يقدر أنه ال  املستنكرة الشائنة مل يكن يغ ل الدوافع ال طرية

حيلة للبشر   دفع هذ. امليول، وال خري هلم   كبتها أو قتلها، ومل يكن حياول 
أن يوقف الوظائف الطبيعية اليت ركبها هللا   كياهنم، وجعلها جزءا من انموس 
 احلياة األكرب، ويؤدح إىل غياته من امتداد احلياة، وعمارة األرض، اليت استخلف

 فيها هذا ا نسان.

إمنا أراد ا سالم حماربة احليوانية اليت ال ت وق بني جسد وجسد ، أو ال هتدف إىل 
إقامة بيت وبناء عش، وإنشاء حياة مشرتكة، ال تنتهي رنتهاء اللحظة اجلسدية 
الغليظة! وأن يقيم العالقة اجلنسية على أساس من املشاعر ا نسانية الراقية اليت 

تقاء جسدين ون سني وقلبني وروحني، وبتعبري شامل التقاء إنسانني، تربط جتعل من ال
بينهما حياة مشرتكة ، وآمال مشرتكة، وآالم مشرتكة ومستقبل مشرتك،يلتقي   
الذرية املرتقبة، ويتقابل   اجليل اجلديد الذح ينشأ   العش املشرتك، الذح يقوم 

 عليه الوالدان حارسني ال ي رتقان.

شدد ا سالم   عقوبة الزىن بوص ه نكسة حيوانية،تذهظ بكل هذ. املعاين، من هنا 
وتطيح بكل هذ. األهداف،وترد الكائن ا نساين مسخا حيوانيا ، ال ي رق بني أنثي 
 وأنثي، وال بني ذكر وذكر. مسخا كل مهه إرواء جوعة اللحم والدم   حلظة عابرة. 

احلياة وليس وراءها عمارة   األرض وليس فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء   
وراءها نتاج وال إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاط ة حقيقية راقية، ألن العاط ة حتمل 
طابع االستمرار، وهذا ما يـَْ رُِقها من االن عال املن رد املتقطع، الذح حيسبه الكثريون 
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عاط ة ا نسانية   بعض عاط ة يتغنون هبا، وإمنا هي ان عال حيواين يتزَي بزح ال
 األحيان.

إن ا سالم ال حيارب دوافع ال طرة وال يستقذرها، إمنا ينظمها ويطهرها، ويرفعها عن 
املستوح احليواين، ويرقيها حىت تصبح احملور الذح يدور عليه الكثري من ا داب 

كل الن سية واالجتماعية فأما الزىن وخباصة البغاء فيجرد هذا امليل ال طرح من  
الرفرفات الروحية، واألشواق العلوية؛ ومن كل ا داب اليت جتمعت حول اجلنس   
اتريخ البشرية الطويلة؛ ويبديه عارَي غليظا قذرا كما هو   احليوان، بل أشد غلظا 
من احليوان، ذل  أن كثريا من أزواج احليوان والطري تعيش متالزمة   حياة زوجية 

جلنسية اليت يشيعها الزىن وخباصة البغاء،   بعض منتظمة، بعيدة عن ال وضى ا
 بيئات ا نسان.

َدْفُع هذ. النكسة عن ا نسان هو الذح جعل ا سالم يشدد ذل  التشديد   
عقوبة الزىن..ذل  إىل األضرار االجتماعية اليت تعارف الناس على أن يذكروها عند 

األحقاد، وهتدىد البيوت  الكالم عن هذ. اجلرمية ، من اختالط األنساب، وإررة
ا منة املطمئنة..وكل واحد من هذ. األسباب يك ي لتشديد العقوبة ولكن السبظ 
األول وهو دفع النكسة احليوانية عن ال طرة البشرية، ووقاية ا داب ا نسانية اليت 

من احلياة الزوجية املشرتكة  اجتمعت حول اجلنس، واحملافظة على أهداف احلياة العلي
أساس الدوام واالمتداد..هذا السبظ هو األهم   اعتقادح وهو اجلامع لكل  على

 األسباب ال رعية األخره.

على أن ا سالم ال يشدد   العقوبة هذا التشديد إال بعد حتقيا الضماانت الوقائية 
املانعة من وقوع، ومن توقيع العقوبة إال   احلاالت الثابتة اليت ال شبهة فيها، 

منهج حياة متكامل، ال يقوم على العقوبة؛إمنا يقوم على توفري أسباب  فا سالم



احلياة النظي ة، مث يعاقظ بعد ذل  من يدع األخذ هبذ. األسباب امليسرة ويتمرغ   
 الوحل طائعا غري مضطر.

فإذا وقعت اجلرمية بعد هذا كله فهو يدرأ احلد ما كان هناك خمرج منه لقوله 
ملسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فخلوا سبيله فإن :"ادرأوا احلدود عن ا

، لذل  يطلظ شهادة (54)ا مام أن خيطئ فهو الع و خري من أن خيطئ   العقوبة"
 أربعة عدول يقرون برؤية ال عل أو اعرتافا ال شبهة   صحته.

وقد ُيظن أن العقوبة إذن ومهية ال تردع أحًدا، ألهنا غري قابلة للتطبيا، ولكن 
ال يقيم بناء. على العقوبة، بل على الوقاية من األسباب  -كما ذكران- سالم ا

الدافعة إىل اجلرمية، وعلى هتذيظ الن وس، وتطهري الضمائر ؛ وعلى احلساسية اليت 
يثريها   القلوب ، فتتحرج من ا قدام على جرمية تقطع ما بني فاعلها وبني اجلماعة 

إال املتبجحني رجلرمية،الذين يرتكبوهنا بطريقة املسلمة من وشيجة. وال يُعاقظ 
..أو الذين يرغبون   التطهر  قامة احلد عليهم كما دفاضحة مستهرتة فرياها الشهو 

أن يطهر.  وقع ملاعز ولصاحبته الغامدية، وقد جاء كل منهما يطلظ من النيب 
قرار أربع رحلد، ويلح   ذل ، على الرغم من إعراض النيب مرارا، حىت بلغ ا 

مرات، ومل يعد بُدُّ من إقامة احلد، ألنه بلغ إىل الرسول بص ة مستيقنة ال شبهة فيها، 
 .(55)يقول:"تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغِن من حد فقد وجظ" والرسول 

فإذا وقع اليقني، وبلغ األمر إىل احلاكم، فقد وجظ احلد وال هوادة،وال رأفة         
رأفة . رلزانة اجلناة حينئذ هي قسوة على اجلماعة ،وعلى ا داب دين هللا فال

ا نسانية وعلى الضمري البشرح .وهي رأفة مصطنعة فاهلل أرأف بعباد. وقد أختار 
 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمنْ هلم .
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، وهللا أعلم مبصاحل العباد، وأعرف بطبائعهم فليس ملتشدق أن يتحدث (56)َأْمرِِهمْ 
عن قسوة العقوبة الظاهرية؛ فهي أرأف مما ينتظر اجلماعة اليت يشيع فيها الزىن، 

 وت سد فيها ال طرة،وترتكس   احلمأة، وتنتكس إىل درك البهيمة األوىل..

حد.   صيانة حياة اجلماعة، وتطهري اجلو الذح والتشديد   عقوبة الزىن ال يغِن و 
تعيش فيه، وا سالم ال يعتمد على العقوبة   إنشاء احلياة النظي ة،كما قلنا، إمنا 

 يعتمد على الضماانت الوقائية وعلى تطهري جو احلياة كلها من رائحة اجلرمية.

ضي   الطريا لذل  يعقظ على حد الزىن بعزل الزانة عن جسم األمة املسلمة .مث مي
خطوة أخره   استبعاد ظل اجلرمية من جو اجلماعة، فيعاقظ على قذف احملصنات 

 واهتامهن دون دليل أكيد،كما سنره بعد ذل .

بعض الذين أتثروا رلثقافة الغربية، يرون   هذ. احلدود والعقورت شيئا (57)ولعل 
الشخصية وخاصة من الشدة والقسوة ال تت ا مع روح العصر، وتعارض احلرية 

)حرية املرأة( اليت أطلقها هلا الغرب رسم التحرر واملساواة وحتت شعار )الدميقراطية( 
 اليت قررها هلا القانون.

والغربيون ال يعتربون الزىن جرمية يعاقظ عليها القانون إال إذا كان ر كرا. أو اعتداء 
ىل العقوبة ألنه خيلوحينئذ على حرية الغري أما إذا كان رلرضى فليس فيه ما يدعو إ

 عن فكرة ) العدوان (

وإن كان عيبا إال أنه ليس جبرمية على كل حال فإذا زىن الرجل  –  نظرهم -فالزىن
البكر رمرأة بكر فإن فعلهما ليس ب احشة مستلزمة للعقوبة إال إذا كان ذل  

تزوجة فللزوج أن ر كرا. فإنه يعاقظ لإلكرا. بعقوبة خ ي ة، وأما إذا زىن رمرأة م
يطالبه بتعويض ) غرامة مالية( من الرجل  الذح أفسد زوجته فنظرهتم إذن هي نظرة 

                                                 
 .36األحزاب: - 56
 ألحكام)النور..المحاضرة األولي(.محمد على الصابوني..روائع البيان في تفسيرآيات ا - 57



مادية، ومن أجل ذل  هتدَّم اجملتمع وختَرَبت األسر، وانتشرت تل  األورء واجلرائم 
 اخلل ية فيهم.

فأين هذا من تشريع العليم احلكيم الذح صان األعراض، وح ظ األنساب، وطهر 
 تمع من لوثة تل  اجلرمية البشعة؟اجمل

أيها القارئ الكرمي بعد أن مت كالم ربنا العزيز احلكيم،عن حد الزان، والتن ري منه؛ 
 إنقاذا ألفراد املسلمني، وصيانة جملتمعاهتم.

بعد هذا: يبدأ احلديث ا هلي..عن حد آخر من حدود هللا تعاىل،به يتم الطهر   
 والنقاء   الضمري، واحلماية لألعراض. اجملتمع، والع ة   اللسان،

وهو   ذات الوقت شروع   بيان حكم من نسظ الزان إىل غري.، بعد بيان حكم 
 من فعله.

 .(58)أال هو : حد القذف

 احلكم الثالث : حد القذف

 يقول املوىل تبارك وتعاىل:

  َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َواَل َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثَّ مَلْ أيَُْتوا أبَِْربَـ
( ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَ  4تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَِئَ  ُهُم اْلَ اِسُقوَن )

َ َغُ وٌر رَِحيمٌ   َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اَّللَّ

لمات الع ي ات املكل ات رلزىن...دون أن ومعِن ا ية أن الذين يقذفون النساء املس
 أيتوا بدليل يثبت ويؤكد صحة ما قولوا   حقهن من القذف رلزىن.
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وهذا الدليل: هو إتياهنم أبربعة شهداء عدول يشهدون على املقذوف أنه زىن، وأهنم 
 رأوا ذل  منه، وأن القاذف صادق.

نمية لألخالق ال اضلة   كل ذل : صيانة للمجتمع املسلم، واحرتاما ألفراد. وت
 ربوعه.

 و  ا ية: كثري من األحكام والتعليمات اليت ال ينبغي إغ اهلا ومن ذل :

 أواًل: أنه ال فرق   احلكم بني أن يكون املقذوف رلزان..امرأة، أو رجال 

 -وإن كان الرجال يشاركوهنن   احلكم -صحيح: أن ا ية ذكرت النساء فقط
 .(59)رل احشة أشنع، وأنكي للن وسحيث هن أهم ورميهن 

 رنيا: لتن يذ حد القذف ..البد من توافر تسعة شروط، كما قال العلماء وهي:

 شرطان   القاذف، ومها: البلوغ، والعقل.

ومخسة شروط   املقذوف، هي البلوغ والعقل وا سالم ، واحلرية والع ة عن 
 .ال احشة اليت رمي هبا، ع ي ا كان عن غريها، أوالً 

وشرطان   املقذوف به، ومها: أن يقذفه بوطء يلزمه فيه احلد، وهو: الزىن أو اللواط 
 والثاين: أن ين يه من أبيه، أح: أن املقذوف ليس ابن أبيه، أح أنه ابن زىن.

رلثا: إنه يلزم  ثبات القذف وإقامة حد...أربعة شهود وال حيتاج إىل األربعة الشهود 
 .غري ذل  سوه حد الزىن

وكان ذل  هنا وهناك رمحة بعبادة وسرتًا هلم، وعمال على عدم شيوع ال احشة ، 
 ونشر أخبارها،   اجملتمع ا سالمي.
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 رابًعا: أن حد القذف كما تبني ا ية ، مكون من ثالثة أشياء:

 جلد القاذف الذح مل أيت أبربعة شهود..مثانني جلدة. (أ

 رد شهادته، وعدم قبوهلا منه أبًدا. (ب

 عليه رل سا، فال يكون عدال عند هللا، وال عند الناس.احلكم  (ج

ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَ  َوَأْصَلُحوا  خامًسا: أن االستثناء   قوله تبارك وتعاىل:
 .فَِإنَّ اَّللََّ َغُ وٌر رَِحيمٌ 

 مجاع  ال يتعلا رجللد مطلًقا، يعِن: البد أن جيلد القاذف اتب أو مل يتظ، وهذا
العلماء ويتعلا ب سقه مطلًقا، مبعِن:أنه ال حيكم عليه رل سا إذا اتب وأصلح من 

 حاله.

 وأما رلنسبة لرد شهادة القاذف، أو قبوهلا، بعد توبته: فقد اختلف العلماء   ذل .

عامل   رد ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا حيث قال مجهور العلماء إن االستثناء   قوله تعاىل:
هذ. الشهادة، مبعىن: أن القاذف إذا اتب، قبلت شهادته؛ ألن ردها كان لعله 
ال سا اليت وص ه هللا عز وجل هبا، ومبا أن وص ه رل سا قد زال بتوبته: فإن 

 شهادته تقبل مطلًقا، قبل اجللد، أو بعد..

وقال البعض ا خر منهم: إن هذا االستثناء ال يعمل   رد شهادة القاذف، ألن 
قه يزول عند هللا تعاىل فقط ،وأما شهادته فال تقبل مطلقا ، حىت ولو اتب، فس

،ومعىن هذا: أن االستثناء ال يعود إال على (60)وأكذب ن سه، وال حبال من األحوال
اجلزء األخري من أجزاء حد القذف الثالثة :وهو احلكم عليه رل سا خبالف ما 
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األخريين ومها: احلكم عليه رل سا ورد  ذهظ إليه اجلمهور من أنه يعود على ا مرين
 شهادته.

 .(61)سادسا: ما هو قاذف اجلماعة؟

 أختلف ال قهاء   حكم من قذف مجاعة على ثالثة مذاهظ:

املذهظ األول: مذهظ القائلني أبنه حيد حًدا واحًدا وهم ) أبو حني ة ومال   (أ
 وأمحد(.

ا وهم )الشافعي، املذهظ الثاين: مذهظ القائلني أبن عليه لكل واحد حدً  (ب
 والليث(.

املذهظ الثالث: مذهظ الذين فرقوا بني أن جيمعهم   كلمة واحدة مثل أن  (ت
يقول هلم : َي زانة أو يقول لكل واحد َي زاين . ف ي الصورة األوىل حيد حًدا 
واحًدا، و  الثانية عليه لكل واحد منهم حد، وهو مذهظ )أبن أِب ليلى، 

 والشعيب(.

على قول اجلمهور رلكتاب والسنة،  (62)احتج أبو بكر الرازح  دليل اجلمهور:
 والقياس:

واملعىن أن كل من رمى َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ  أما الكتاب : فقوله تعاىل:
احملصنات وجظ عليه اجللد وذل  يقتضي أن قاذف اجلماعة من احملصنات ال جيلد 

اعة احملصنات أكثر من حد واحد فقد أكثر من مثانني فمن أوجظ على قاذف مج
 خالف ا ية.
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 وأما السنة: فما روح عن ابن عباس أن )هالل بن أمية( قذف امرأته عند النيب 
"البينة أوحد   ظهرك" فلم يوجظ النيب على  بشري  بن سحماء فقال النيب 

 هالل إال حًدا مع أنه قذف زوجته وقذف معها ) شري  بن سحماء(.

اس: فهو أن سائر ما يوجظ احلد إذا تكرر منه مرارًا مل جيظ إال حدا واحد،  وأما القي
 .(63)كمن سرق مرارًا، أو شرب اخلمر مرارًا، مل حيد إال حًدا واحًدا فكذا ههنا

 أدلة الشافعية:

وأجاب الشافعية عن األول أبن قوله )والذين( صيغة مجع، وقوله )احملصنات( صيغة 
جلمع واقتضى القسمة على ا حاد فيصري املعىن :كل من مجع، وإذا قوبل اجلمع ر

 رمى حمصنا واحًدا وجظ عليه احلد.

ال جيظ  -  القدمي -وأجابوا عن الثاين أبنه قذفهما بل ظ واحد وقد قال الشافعي
 إال حدا واحدا اعتبارًا رلل ظ.

 

حد وأجابوا عن القياس أبنه قياس مع ال ارق فإن حد القذف حا ا دمي،خبالف 
 .(64)الزىن والشرب فإنه حا هللا تعاىل وحقوق ا دمي ال تتداخل 

الرتجيح: والصحيح الراجح هنا هو رأح اجلمهور لقوة أدلتهم ألنه لو قذف قبيلة 
 فأقمنا عليه لكل واحد حًدا هل ، وهللا أعلم.
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هذا..وبعد أن بني ربنا عز وجل حكم قذف النساء األجنبيات   ا ية السابقة:يبني 
عز وجل حكم قذف الزوجات خاصة؛ حيث إن لألزواج وضع خاص، خيتلف عن 

 سائر الناس.

 

 احلكم الرابع : حد اللعان

 يقول تبارك وتعاىل:

  َاٍت َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْ ُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاد
( َوَيْدرَأُ 7( َواخْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اَّللَِّ َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي )6 ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي )ِرَّللَِّ 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِرَّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنَي ) ( َواخْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَظ 8َعنـْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنَي )اَّللَِّ  ( َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوَأنَّ اَّللََّ تـَوَّاٌب 9 َعَليـْ

  َحِكيٌم 

َوالَِّذيَن يـَْرُموَن  أيها القارئ احلبيظ..عن أبن عباس رضي هللا عنه : ملا نزل قوله تعاىل:
 ا ية ... وا أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهمْ اْلُمْحَصَناِت مثَّ مَلْ أيَْتُ 

 قال سعد بن عباد وهو سيد األنصار، أهكذا أنزلت َي رسول هللا ..؟

 "أال تسمعون َي معشر األنصار ما يقول سيدكم..." فقال رسول هللا 

ا امرأة إنه رجل غيور، وهللا ما تزوج من امرأة قط إال بكًرا،وال طل قالوا: َي رسول هللا 
 قط فاجرتأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غريته.

 



فقال سعد:وهللا َي رسول هللا إين ألعلم أهنا حا، وأهنا من عند هللا، ولكن قد تعجبت.. 
أن لو وجدت لكاع ـ أح زوجة  ـ محقاء ـ قد تـََ خََّذها رجل، مل يكن يل أن أهيجه  وال 

 أحركه حىت آيت أبربعة شهداء...؟

 إين ال آيت هبم حىت يقضي حاجته...!! فوهللا

 مث قال: َي رسول هللا إين أره ما قد اشتد علي  مما جئت به، وهللا يعلم إين لصادق.

 فوهللا إن رسول هللا ، يريد أن أيمر بضربه: إذ نزل عليه الوحي..

ُ ُسُهمْ َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِ  فنزلت :   ا َيت  الَّ أَنـْ

  فسرح عن رسول هللا 

 مث قال: أبشر َي هالل، فقد جعل ل  فرجا وخمرجا.

 فقال هالل: كنت أرجو ذل  من رِب.

 .(65)وذكر رقي احلديث

ومعىن ا َيت: أن الذين يقذفون زوجاهتم رلزىن،وليس هلم شهود بواقعة الزىن هذ. إال 
 عنوا زوجاهتم، كما أمر هللا تعاىل.أن سهم فقط..فإن عليهم..أن يال

وكي ية املالعنة..أن حيضر الرجل زوجته هذ. ، اليت رماها رلزىن إىل ا مام، وَيدَّعي عليها 
 مبا رماها به.
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أربع شهادات  -وال يقام عليه حد القذف -وهنا..حيل ه احلاكم ، حىت يثبت دعوا.
 فيما رماها به من الزىن.لصَّاِدِقنيَ ِإنَُّه َلِمَن ارهلل،   مقابلة أربعة شهود، 

فيما رماها به   اَّللَِّ َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ تَ َأنَّ َلْعنَ  والشهادة اخلامسة: يقول فيها 
 من الزىن.

 فإن قال ذل : حصل مخس نتائج ، كما يقول ا مام الشافعي.

 سقط عنه حد القذف. (أ

 وانت ى عنه الولد. (ب

 جته، أح طلقت طالقا رئنا.ورنت منه زو  (ت

 .(66)وحرمت عليه أبدا، عند كثري من العلماء كما يقول ا مام بن كثري (ث

 ووجظ عليها حد الزىن. (ج

 وال يدرأ عنها ـ أح يدفع عنها ـ هذا احلد وعذابه إال أن تالعن زوجها.

 وكي ية مالعنتها هذ....

( فيما رماها به من أربع شهادات رهلل ) إنه ملن الكاذبني -أح حتلف -أن تشهد
 الزىن.

ََ غضظ هللا عليها إن كان من الصادقني( أح  والشهادة اخلامسة: تقول فيها ) أنَّ
 زوجها، فيما رماها به من الزىن.

 هذا..
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 ويالحظ جيًدا..

أواًل: أن هللا تعاىل خص النساء رلغضظ ) أن غضظ هللا عليها( ومل يستعمل اللعن 
   حقهن ، لعدة أسباب.

ن الرجل ال يقدم على فضيحة ن سه، ورَْمي أهله رلزىن، إال وهو صادق منها أ
 معذور.

 كما أهنا تعلم صدقة، واملغضوب عليه: هو الذح يعلم احلا وحييد عنه.

وكذل : فإن النساء يستعملون اللعن كثريا كما   احلديث النبوح الشريف فرمبا 
لكثرة جريه على ألسنتهن  يقدمن على احللف وهن كاذرت، لعدم اخلوف من اللعن

،وسقوط وقعه   قلوهبن، خبالف الغضظ ، الذح يكون أشد   التخويف والردع 
 هلن عن الكذب.

إىل أربعة أشياء هي : األل اظ ومجع من  -كما يقول العلماء-رنًيا: حيتاج اللعان 
 الناس، واملكان، والزمان.

 .أما األل اظ..فهي:الشهادات األربع كما سبا توضيحه

وأما مجع الناس فهو: أن يكون حاضًرا لعملية اللعان عدد من الناس يشهدونه 
 عددهم أربعة فصاعًدا.

وأما املكان ..فهو أن يتم اللعان   أشرف البقاع   البلدان..إن كان مبكة: فعند 
الركن واملقام، وإن كان رملدينة، فعند املنرب، وإن كان بيت املقدس، فعند الصخرة، 

   سائر البلدان: ف ي مساجدها. وإن كان



، وي ضل عصر يوم (67)وأما الزمان..فهو أن يتم هذا اللعان: بعد صالة العصر
 .(68)اجلمعة.

 واألل اظ ومجع الناس: مشروطان.

 .(69)واملكان، والزمان: مستحبان

رلثًا: أن من كمال رأفة هللا تعاىل، ورمحته بعباد.، وعميمم فضله عليهم..أن خيتم 
 .َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكمْ    هذا املوضوع اخلطري، بقوله عز وجل  احلديث

أح : فيما بني من هذ. األحكام )ورمحته( فيما أمهل من العقوبة، ومكن من 
التوبة..هللكتم وفضحتم، وكان ما كان من أنواع امل اسد، ولكن ) هللا( تبارك وتعاىل 

عه هلم، وفيما أيمرهم به، وكذل  فيما ينهاهم )تواب( على عباد. )حكيم( فيما يشر 
 عنه.

 

حكم القذف رلزىن رلنسبة  -أخي   هللا  -بعد أن بني املوىل عز وجل 
للمحصنات األجنبيات ، واملزوجات كذل : أتبع ذل  بذكر قصة قذف أشرف 
 احملصنات، وهي السيدة عائشة، أم املؤمنني رضي هللا عنها، مبينا ما كان ينبغي على
 املؤمنني أن ي علو.   هذا املوضوع، الذح عرف   كتظ احلديث والسرية والتاريخ.

 احلكم اخلامس: حادثة ا ف 

 وعنها يقول رب العزة:
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   ِْفِ  ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل حَتَْسُبوُ. َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِلُكل ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِرْ ِ
هُ  ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ اْمِرٍئ ِمنـْ مثِْ َوالَِّذح تـََوىلَّ ِكرْبَُ. ِمنـْ  ْم َما اْكَتَسَظ ِمَن اْ ِ

  شأن عائشة أم املؤمنني  تيقول ا مام ابن كثري: هذ. ا َيت العشر ..كلها نزل
رضي هللا عنها حني رماها أهل ا ف  والبهتان من املنافقني، مبا قالو. من الكذب 

 ، اليت غار هللا تعاىل هلا، ولنبيه، صلوات هللا وسالمه عليه.البحت وال رية

 .(70)  هذ. ا َيت فأنزل براءهتا؛ صيانة لعرض الرسول 

ومعِن ا َيت : إن الذين اختلقوا أسوأ الكذب، على أم املؤمنني عائشة..مجاعة 
 منكم، ليس فرًدا واحًدا، أو اثنان، بل أكثر من ذل .

كر أمساءهم، وهم رأس املنافقني عبد هللا بن أِب، الذح أشاع وحتددهم الرواَيت، وتذ 
 هذا األمر، وبثه   الن وس، حىت صدقه البعض، ووقع   هاويته.

ومن هؤالء : حسان بن ربت، ومسطح بن أرثة، ومحنة بنت حجش، أخت أم 
 املؤمنني زينظ بنت جحش، رضي هللا عنها.

اس,واضطرار   بيت النبوة..حىت  وقد أحدث هذا الكذب..هلعا وفزعا بني الن
 كشف هللا الغمة وأذهظ هذ. ال تنة مبا أنزل   هذ. ا َيت الكرمية.

 اَل حَتَْسُبوُ. َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكمْ  مث خياطظ ربنا عز وجل غري الذين وقعوا فيه 

ا ي يد منه حيث أنزل هللا بسببه من ا َيت املليئة رلعرب والدروس ما أنزل..مم
 اجملتمع املسلم.

ُهمْ  وعلى كل حال: فإنه  عقاب )ما اكتسظ من ا مث( على قدر  ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمنـْ
 خوضه، وإسهامه،   هذا املوضوع.
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  ُْهم أح: قام رلنصيظ األكرب فيه، حيث بدأ. ، وأشاعه، وهو َوالَِّذح تـََوىلَّ ِكرْبَُ. ِمنـْ
 وهو النار   ا خرة. اٌب َعِظيمٌ َلُه َعذَ  عبد هللا بن أِب.. 

وبعد أن بني هللا حال الذين وقعوا   هذا ا ف  وأشاعو.، وأشار إىل أنواع 
عقورهتم..!! يبدأ عز وجل   التوجيهات الررنية والزواجر ا هلية للمجتمع املسلم 
ة وأفراد. وقتها، ولكل جمتمع مسلم وأفراد.،   أح عصر، ومصر، حىت قيام الساع

 .(71)وهذ. التوجيهات ..منها

 األول:

 ٌِسِهْم َخرْيًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌ  ُمِبني ُ ْعُتُموُ. َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت أِبَنـْ   َلْواَل ِإْذ مسَِ

 أح كذب ظاهر على أم املؤمنني

 واملعىن: هل ظننتم خريًا، حني مسعتم هذا ا ف  الذح أشيع على أم املؤمنني،
 ون يتمو.، وكذبتمو..

يعِن: ما كان ينبغي لكم أن تشكوا حلظة   كذب هذا ال رية خاصة وأنكم ال 
تعرفون إال اخلري كل اخلري والطهر كل الطهر،   بيت النبوة، وكان عليكم أن 

 تسارعوا  عالن كذب هذ. الدعوة ا مثة.

أبن سهم وال يدعوا و  هذا درس لألمة كلها: أن حيسن املؤمنون واملؤمنات الظن 
 للشيطان مدخال لديهم، وال للظن السيئ   أن سهم طريقا إليهم.

 .(72)ف ي احلديث الشريف:"إَيكم والظن، فإن الظن: أكذب احلديث"

 الثاين:
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 َُِّهُم اْلَكاِذبُونَ َلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَِإْذ مَلْ أيَُْتوا ِرلشَُّهَداِء فَُأولَِئَ  ِعْنَد اَّلل 

أح: هال جاؤا على ما يدعونه ببينه، ومن املعلوم أن البينة على ما ادعو. من الكذب 
 : هي أربعة شهود يعاينون هذا الكذب.

 ولو جاؤا عليه أبربعة شهداء: لكانوا صادقني.

 ولكن: مل أيتوا أبية شهود؛ حيث إن دعواهم كذب حمض، وافرتاء رطل.

 وعلى هذا:

 أيتوا رلشهداء( ورل عل مل أيتوا.. )فإن مل

 فأولئ    حكم هللا هم الكاذبون فيما ادعو..

 وهلذا..

فعلى كل مسلم..أن ال يت و. هبذ. التهمة الشنيعة، إال إذا كان ميل  الدليل عليها، 
وإال فهو كاذب يستحا عقوبة القاذف ..  الدنيا، وأمر.   ا خرة: م وض إىل 

 موال..

 لم أن يـَْهِرَف مبا ال يعرف، أو يتهم بال بينة..؟وهل يليا مبس

 كال ..وألف كال..؟

 الثالث:

  َيا َواْ َِخَرِة َلَمسَُّكْم ِ  َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب نـْ َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه ِ  الدُّ
 َعِظيمٌ 



التوبة..مثل: حسان، ومسطح ،  واخلطاب هنا: ملن عند. إميان، يقبل هللا منه بسببه
 ومحنة.

أما من ال إميان عند. كعبد هللا بن أِب: فال يدخل   هذا اخلطاب، والتشريف 
 ا هلي.

واملعىن:)ولوال فضل هللا عليكم( َي من أخطأمت رلوقوع   هذ. املعصية أبنواع النعم، 
نكم، واملغ رة،املقَدرين اليت من مجلتها : ا مهال للتوبة، والرمحة   ا خرة، رلع و ع

 لكم   علم هللا تعاىل.

ولوال هذا : ملسكم بسبظ خوضكم وإفاضتكم   ا ف  )عذاب عظيم( يهون 
جبانبه التوبيخ لكم، والعقاب الذح وقع عليكم   الدنيا بسبظ ما وقعتم فيه من 

 الكذب.

ا الطاعات؛ و  هذا: ل ت نظر لنا أن نتعرض ل ضل هللا علينا ورمحته بنا..عن طري
 حيث إنه من املناسظ: التحلي حبسن األدب،وكثري الطاعة، مع صاحظ ال ضل.

 الرابع:

  ََواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُه َهيِ ًنا َوُهو  ِإْذ تـََلقَّْونَُه أِبَْلِسَنِتُكْم َوتـَُقوُلوَن أبَِفـْ
 ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيمٌ 

نتم تستقبلون هذا الكذب ال أبمساعكم، وال بعقولكم، بل أح: اذكروا حني  ك
أبلسنتكم فقط..يعِن: ال ت كرون فيه، ولو فكرمت لعرفتم كذبه، ولكذبتمو. بعقولكم، 

 ولكن استقبلته ألسنتكم، وأشاعته فورًا.

كما أنكم كنتم تقولون أبفواهكم ما مل تدركه عقولكم، و )ما ليس لكم به علم( رملرة 
 أبًدا.



هذا الكم اهلائل من األخطاء..)وحتسبونه هينا( أح ال إمث فيه، بل شيئا،يسريا كل 
 تستهينون به، وتسامهون   نشر..

 وهو   واقع األمر )عند هللا عظيم(   ا مث، خطري   األثر، شنيع   الضرر.

و  هذا درس لكل مسلم: أن يستعمل عقله، وأن حي ظ لسانه إال من قول صدق 
 تعاىل. أو ذكر هلل

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن يقول سبحانه: َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
 .(73)َعْنُه َمْسُئوًَل 

و  الصحيح :" وإن الرجل، ليتكلم رلكلمة من سخط هللا، ال يلقي هلا رال: يهوح 
 .(74)هبا   جهنم"

 اخلامس:

  ْْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم ِِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُِبَْتاٌن َعِظيمٌ َوَلو  ََل ِإْذ َسَِ

أح: حينما مسعتم هذا الكالم البذحء ال احش، هال ظننتم على ال ور هبم خريًا، 
نزهني وقلتم ما ينبغي لنا وال لغريان أن نتكلم هبذا..بل كان عليكم: أن تقولوا م

)سبحان ..هذا هبتنا عظيم( أح كذب فاحش، ال يليا مساعه،  لساحة بيت النيب 
 وال ينبغي ذكر..

فعلى املسلم: حينما يسمع مقالة السوء على أخيه املسلم، رجال كان أو امرأة ـ أن 
 ينز. ساحته، وأن ال يظن به إال خريًا، وأن ال يتكلم إال خبري.
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رام، دمه ماله وعرضه، كما   احلديث حيث أن كل مسلم على املسلم ح
 .(75)الشريف

بل الواجظ عليه: أن يدافع عنه رحلا، وأن يرد غيبته..فعن أِب الدرداء، عن النيب 
"(76)، قال:"من رد عن عرض أخيه رد هللا عن وجهه النار يوم القيام. 

 السادس:

 َُأْن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبًدا ِإْن ك ُ ُتْم ُمْؤِمِنيَ يَِعُظُكَم اَّللَّ   ن ْ

أح: ال تعودوا ملثل هذا اخلطأ والذنظ، قذفا، أو استماعا، أو نشًرا وإشاعة، )أبداً( 
ما دمتم أحياء، إذ الاستثناء   ذل  ) إن كنتم مؤمنني( وحريصني على االتصاف 

 هبذا الوصف اجلليل.

 كما أنه عز وجل :

  ََُّلُكُم اْْلَََيِت َواَّلل ُ ُ اَّللَّ   َعِليٌم َحِكيٌم َويُ َبيِِ

أح يبني ا َيت الواضحات، من األحكام والشرائع، وا داب، املطهرة جملتمعاتكم، 
 واملنجية لكم من الوقوع   املهال .

)وهللا عليم( مبا ين عكم ويصاحلكم، عليم بطاعتكم ومده استجابتكم وإفادتكم من 
 هذ. ا َيت.

 )حكيم(   شرعه ، وقدر..

كانت حادثة ا ف ، وإنزاله من ا َيت ما فيه براءة أم املؤمنني ومن حكمته: أن  
 عائشة؛ لعلمه بصدق نزاهتها.
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 وذل : لكي ال تقعوا   زلل مشابه، وإذا وقعتم: أن تسارعوا رلتوبة إىل هللا تعاىل.

وهذا...يدفع املسلم إىل البحث   شرح هللا تعاىل عن احلكم واألسرار، ومعرفة 
 ، اليت تعينه على طاعة هللا، واخلضوع ملشيئته.املنافع والعظات

مع يقينه الكامل: أن شاء هللا تبارك وتعاىل )عليم( مبا يصلح خلقه ، وين عهم 
 )حكيم( فيما يشرعه هلم، ويطالبهم به.

 السابع:

  َبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن َآَمُنوا ََلُْم َعَذاٌب أ نْ يَا َواْْلَِخَرِة ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِ لِيٌم ِف الدُّ
ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ    َواَّللَّ

أح: إن الذين حيبون أن تشيع ال احشة ، إخبارًا عنها، أو ممارسة هلا )  اللذين 
آمنوا( وجمتمعاهتم: )هلم عذاب اليم   الدنيا(  قامة احلد عليهم، وهو حد القذف ) 

 م فيها عذاب النار، إن مل يتوبوا.وا خرة( كذل ، هل

وي هم من هذ. ا ية: أن من حيظ إشاعة ال احشة ، فضال عمن يشيعها، أو أيمر 
 شاعتها، أو يساعد على ذل ، أو يرضى على األقل  شاعتها )  اللذين آمنوا ( 
وبني ص وفهم و  بيوهتم، وشوارعهم ومنتدَيهتم،وجمتمعاهتم، أو بن سه أو بوسيلة من 

 الوسائل: فجرمة كبري، وعقابه عند هللا شديد.

 وك ي هبذا ختوي ا، وك ي هبذا حتذيًرا...!!

 الثامن:

  ٌَوَلْوََل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َوَأنَّ اَّللََّ َرُءوٌف َرِحيم 



أح: لوال فضل هللا عليكم َي من أخطأمت رلوقوع   هذ. املعصية أبنواع النعم، اليت 
ن مجلتها، ا مهال للتوبة، والرمحة   ا خرة، رلع و عنكم واملغ رة ، املقدرين لكم م

   علم هللا تعاىل: لكان أمر آخر، ال حتمد عقبا..

ولكنه تعاىل )رؤف( بعباد. )رحيم(هبم فتاب على من اتب إليه   هذ. القضية وَطهَّر 
 من طهر منهم رحلد الذح أقيم عليه.

 ت ألنظاران أن نتعرض ل ضل هللا علينا، ورمحته بنا..عن طريا و  هذا أيضا: ل
الطاعات؛ حيث إنه من املناسظ : التحلي حبسن األدب، ومجيل الطاعة مع صاحظ 

 ال ضل، واسع الرمحة )الرؤوف الرحيم(.

وهبذا انتهى احلديث عن حادثة ا ف ، اليت هزت جمتمع املدينة، واليت ابتلى هللا 
نكشف فيها املنافقون، وجنح فيها الصادقون   إمياهنم واليت كانت فيها املسلمني وا

 درسا بليغا هلذا اجملتمع الوليد.

 كما أهنا ملئت دروسا وعربًا، وتوجيها.

بل إن هذ. ا َيت العشر السابقة..أعقبتها طائ ة من ا َيت كذل  كلها توجيهات 
 للمسلمني وتعليم وإعالم هلم.

 وتعاىل  : حيث يبني لنا ربنا تبارك

 التوجيه األول: أن هذ. ال تنة اليت كانت...إمنا هي من عمل الشيطان.

 ومن هنا فاحذرو. وال تتبعو.

 إذ يقول سبحانه:



  َْْيطَاِن فَِإنَُّه ي ْيطَاِن َوَمْن يَ تَِّبْع ُخطَُواِت الشَّ ُمُر ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ
 َفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوََل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ اَّللََّ ِِبلْ 

يٌع َعِليمٌ  ُ َسَِ   يُ زَكِِي َمْن َيَشاُء َواَّللَّ

 وا ية الكرمية : تبدأ هبذا النداء احملبظ، الذح يؤدح إىل االستجابة ال ورية، 

 لكل ما أيمر به املوىل أو ينهى عنه.

وهي هنا: تنهى عن اتباع ) خطوات الشيطان( أح: وساوسه، وما أيمر به،:من أقوال 
 السوء واألفعال الذميمة.

 ) ومن يتبع خطوات الشيطان( يقع   الضالل والعصيان، ومن مث يهل .

ر( كذل ، أيمر حيث إن الشيطان )أيمر رل حشاء( وهي كل ما تعاظم قبحه،)واملنك
 به، وهي كل ما تنكر. الن وس السليمة، وترفضه العقول الكاملة.

)ولوال فضل هللا عليكم ورمحته( حيث يرزق من يشاء التوبة من اخلطيئة واملعصية، 
ويزكي ما يشاء من الن وس، بعد شركها وفجورها، وما فيها من أخالق رديئة: ملا 

 حصل ألحد خريًا وال زكاة ، أبًدا.

لكن هللا( عز وجل ب ضله ورمحته )يزكي من يشاء( من خلقه..فيطهر. من الدنس، )و 
وينقذ. من اهلالك، ويرشد. إىل ال الح  وكذل : يضل ن يشاء من عباد.،   ويرديه 

   مهال  الضالل والغواية.

 ََل يُ َغاِدُر َصِغريَةً  )وهللا مسيع( ألقوال عباد.، حيصيها عليهم، ويسجلها هلم   كتاب 
 .(77)َوََل َكِبريًَة ِإَلَّ َأْحَصاَها

 )عليم( مبن يستحا اهلداية منهم، ومن ال يستحا إال الضالل.
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 وهذا كما نره ، تنبيه وحتذير واضح، مش وع بدليله.

 لذا..جيظ ا فادة منه، واالمتثال له.

التوجيه الثاين: ينبغي أن يسود بيننا الع و، والص ح وا حسان تقوية للمجتمع 
 سلم، وإشاعة للحظ بني أفراد..امل

 حيث يقول سبحانه وتعاىل:

  َعِة َأْن يُ ْؤُتوا أُوِل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكَي َواْلُمَهاِجرِيَن ِف َوََل َيَْتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَّللَُّ  ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ َسِبيِل اَّللَِّ َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتُِ   َلُكْم َواَّللَّ

 وهذا التوجيه : متصل مبا قبله إتصاال وثيًقا

حيث إن من كيد الشيطان أن يوسوس إىل من ي عل اخلري، ويداو على الرب 
 والطاعة..أن منع هذا اخلري، وقع هذا الرب،   بعض املواطن، هو : عني الطاعة.

 هللا عنه، كما يبني سبظ نزول هذ. ا ية.وهذا ما حدث مع الصديا أِب بكر رضي 

يقول ا مام ابن كثري : هذ. ا ية..نزلت   الصديا حني حلف أن ال ين ع "مصطح 
بن أرثه" بنافعة بعد ما قال   عائشة ما قال..فلما أنزل هللا براءة أم املؤمنني عائشة، 

املؤمنني   ذل ،  طابت الن وس املؤمنة، واستقرت واتب هللا على من كان تكلم  من
 وأقيم احلد، شرع هللا تبارك وتعاىل ـ على من أقيم عليه.

 

نرح املويل عز وجل : يعطف الصديا على قريبه ونسيبه، وهو مسطح فإنه كان ابن 
خالة الصديا، وكان مسكينا ال مال له، إال ما ين قه عليه أبو بكر رضي هللا عنه 

 ب هللا عليه من خطيئته وضرب احلد عليها.وكان من املهاجرين   سبيل هللا وقد ات



 هذا..وكان الصديا معروفا رملعروف له ال ضل واألَيدح على األقارب واألجانظ..

فلما نزلت هذ. ا ية..إيل قوله تعاىل )أال حتبون أن يغ ر هللا لكم( أح :فإن اجلزاء 
من جنس العمل، فكما تغ ر عن الذنظ إلي  نغ ر ل ، وكما تص ح نص ح 

 عن ..؟

 عند ذل ...قال الصديا: بلي وهللا إان َنظ َي ربنا أن تغ ر لنا.

 مث أعاد إح مسطح ما كان يصله به من الن قة.

 وقال: وهللا ال أنزعها منه أبًدا

 .(78)وذل :   مقابلة ما كان قال من قبل:وهللا ال أن عه بنافعة أبدا

 .(79)" "وك ر عن ميينه بل صار يعطيه ضع ي ما كان يعطله أوالً 

 و  هذ. ا ية: كما هو واضح:

دعوة إىل املؤمنني مجيعا..أن يكونوا: أصحاب ع و، وص ح ، فيما بينهم عمن أساء 
 إليهم عموا، ومن أقارهبم على وجه أخص؛ ليكونوا من امل لحني   الدنيا وا خرة.

لم، ويرمون التوجيه الثالث:بيان عاقبة الذين حيبون أن تشيع ال احشة   اجملتمع املس
 احملصنات الغافالت مبا هي منه بريئات:

 حيث يقول ربنا تبارك وتعاىل:
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  نْ َيا َواْْلَِخَرِة َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفََلِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِف الدُّ
ُ 24 َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )( يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَ تُ ُهمْ 23) ( يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِِيِهُم اَّللَّ

 ِدينَ ُهُم اْلَْقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَْقُّ اْلُمِبيُ 

 احملصنات..( بيان بعد بيان، واستئناف بعد استئناف. نقوله تعاىل )إن الذين يرمو 

 ...(.اة بقوله تعاىل )إن الذين حيبون أن تشيع ال احشة   اللذين آمنو حيث إهنا متصل

وهذ. وتل  من ت صيالت املوعظة، اليت ذكرها املويل سبحانه   ا َيت السابقة 
  َُتْم ُمْؤِمِني ُ َأْن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبًدا ِإْن ُكن ْ  [.17]النور: يَِعُظُكَم اَّللَّ

 

تبني أن الذين يرمون رل احشة ، النساء املؤمنات الع ي ات، وهذ. ا َيت الثالثة..
البعيدات عن كل فتنة وريبة، الغافالت..يعِن" السليمات الصدور، النقيات القلوب، 

 .(80)الالئي..ليس هلن دهاء وال مكر"

 .(81)الذين يرمون هؤالء رل احشة زورا وهبتاان: هلم من العقورت ..ثالثة أشياء.

ا   الدنيا وا خرة( أح: يكونون ملعونني   الدنيا وا خرة، مطرودين من إحداها: )لعنو 
 رمحة هللا تعاىل.

 وهو : وعيد شديد ، إن مل يتوبوا.

حيث إن من كل ملعوان   الدنيا: فهو ملعون   ا خرة، ومن كان ملعوان   ا خرة : 
 فإنه ال يكون من أهل اجلنة.
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د عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا رنيها: )هلم عذاب عظيم* يوم تشه
 يعملون(.

أح: مل عذاب شديد، يوم القيامة، يوم ينكرون ما كانوا يعملون  فتشهد عليه أعضاؤهم 
  ْأَْلِسنَ تُ ُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم              فال يستطيعون هلا رًدا وال تكذيبا،فيقولون 

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اَّللَُّ الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوإِلَْيِه ِِلُُلوِدِهْم ِلَ َشِهدْ  ُُتْ َعَلي ْ
 .(82)تُ ْرَجُعونَ 

 

رلثها: )يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلا( أح: يعطيهم حزاءهم العادل الذح يستحقونه،  
قرتفو...من إشاعة ال احشة   اجملتمع كامال غري منقوص، وهو جزاء أليم؛ بسبظ ما ا

 املسلم، ورميهم املؤمنات الع ي ات رل احشة.

حيث يقول" األرواح  التوجيه الرابع: تقرير سنة إهلية: يوضحها جيًدا حديث املصط ي 
 .(83)جنود جمندة، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف "

 ياهم.وهذ. السنة: مشاهدة   واقع الناس، ودن

حيث نرح: الشبيه يساق بقدر هللا تعاىل إىل شبيهه ونظري.، ويقولن: الشيء من معدنه: 
 ال يستغرب.

 يقول ربنا عز وجل:

  وَن لَِئَك ُمََبَّءُ اْْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثَي َواْْلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِِباُت لِلطَّيِِِبَي َوالطَّيُِِبوَن لِلطَّيَِِباِت أُو
 ِمَّا يَ ُقوُلوَن ََلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِيٌ 
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هبذ. ا ية الكرمية خيتم احلديث عن حادثة ا ف  والتوجيهات اليت ترتبت عليها، ونزلت 
   جوها وبسببها.

 ومعِن ا ية:)اخلبيثات( من النساء، ومن الكلمات )خلبيثني( من الناس.

 ن النساء ومن الكلمات .)واخلبيثون( من الناس: للخبيثات( م

 )الطيبات( من النساء ومن الكلمات )للطيبني( من الناس.

 )والطيبون( من الناس( للطبيات( من النساء، ومن الكلمات كذل.

 وعلي ذل .

وآل بيته الكرام مبن فيهم أم  فالطيبون والطبيات:يدخل فيهم بل على رأسهم؛ حممد 
 املؤمنني السيدة عائشة رضي هللا عنها.

ولذل  يقول رب العزة.؟.  شهادة واضحة،وتربئة علنية، وإعالن لطهارة أبدية، عن 
:"أولئ  مربؤون مما يقولون( أح: أولئ  الطيبون والطبيات الذين مجعهم  رسول هللا 

هللا بعنايته، وح ظهم برعايته، وبرأهم بشهادته..ما يتقولون عليهم به أهل ا ف  ، وكذل  
ن تسول له ن سه ا مارة رلسوء، ويزين له شيطانه، أن يتقول كل من جاء بعدهم، مم

 عليهم أبية أقوال ال تليف.

وفضال عن ذل : فـ )هلم مغ رة ورزق كرمي( أح: عند هللا   جنات النعيم، جزاء إمياهنم، 
 وعملهم الصاحل، وصربهم على األذه.

 .(84)فهيونالحظ : أن ا ية فوق أهنا تقرر سنة إهلية، وحقيقة ررنية..

 تعزز ثقة املسلم أبهلهن و خوانه املؤمنني.
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 وتعزز ـ كذل  ـ ثقة املرأة املسلمة بزوجها، وثقة الرجل املسلم بزوجته.

 وتبني    ذات الوقت مل يستحا من يقذفون الناس العقوبة اليت حددها هللا تعاىل.

وما تبعها ن آَيت وا ن أيها القارئ الكرمي وقد انتهي احلديث عن آَيت حادثة ا ف  
 التوجيه..

فتعال معنا أعزك هللا لنقف على بعض الدروس الرتبوية، اليت نست يدها لننت ع هبا، من 
 ا َيت الكرمية.

 وهي كالتايل:

 الدر األول: رب ضارة انفعة.

 ليس كل ما حيدث لنا وَنبه: رألمر النافع لنا سواء   أمور ديننا، أو أمور دنياان.

لضرورة كل ما حيدث لنا، وال َنبه..أمر ضار لنا   أمور ديننا أو أمور كما أنه ليس ر
 دنياان.

ًئا َوُهَو َشرٌّ  يقول سبحانه وتعاىل: بُّوا َشي ْ ًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتُِ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
 .(85)َلُكمْ 

.بكل ما يقع وحيدث لنا من ولذل  جيظ التسليم الكامل هلل تعاىل، والرضي الواعي.
مقدورات هللا عز وجل ، دون اعرتاض، أو تربم، أو سخط..حيث وحيدث إننا ال ندرح، 

 ماذا ختبؤ. لنا األقدار؟ ما دمنا مل نقصر   مرضاة هللا سبحانه وتعاىل.

 وحادثة ا ف : من هذا الباب.

 [.11]النور:َلُكمْ  ََل َُتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ  يقول تعاىل:
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"وكونه خري هلم، كما يقول ا مام الزخمشرح أهنم اكتسبوا منه الثواب العظيم، ألنه كان 
بالء، وحمنة ظاهرة، كما كانت فيه: فوائد ، وأحكام، وآداب، ال خت ي على 

 .(86)متأملها"

وثقته    نعم..كان بالء واختبارًا امتحن هللا به قلوب الناس، فمنهم من جنح   إميانه،
 ومنهم من نزع الشيطان   قلبه، وضل سواء السبيل، وانكشف أمر. للمسلمني. نبيه 

 الدرس الثاين: ضرورة حسن الظن من املسلم  خوانه ، من املسلمني واملسلمات.

ِثريًا ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا كَ  وقد هني هللا املؤمن أن يظن رملؤمن سواء؛ حيث يقول:
، أح : ال تظنوا أبهل اخلري سوءا..إن كنتم تعلمون من (87)ِمَن الظَّنِِ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِِ ِإثٌْ 

 ظاهر أمرهم اخلري.

 .(88)و  احلديث "إَيكم والظن..فإن الظن: أكذب احلديث.."

 وهذا : فيمن ظاهرة اخلري.

به السوء؛حىت يتقي شر.،  وأما من ظاهرة القبح،واجملاهدة رملعصية : فال حرج أن يظن
 وتتم النجاة من خطر..

 و َيت حادثة ا ف : تؤكد على هذا

 حيث يقول ربنا عز وجل:

  ٌْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِِبَنْ ُفِسِهْم َخرْيًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبي  َلْوََل ِإْذ َسَِ

:[.12]النور 

                                                 
 (.11الزمخشري ..الكشاف) النور..اآلية  - 86
 .12الحجرات: - 87
وصون بها..الخ، ومسلم ..ك البر، باب تحريم البخاري..ك الوصايا باب قول هللا تعالى) منبعد وصية ت - 88

 الظن" الخ ، ورواه الترمذي وأحمد.



  ْع  ُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم ِِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُِبَْتاٌن َعِظيمٌ َوَلْوََل ِإْذ َسَِ

 [.16]النور:

 نعم..علي من يسمع شيئا على أخيه املسلم رجال كان أو امرأة أن ال يظن به إال خريًا.

 الدرس الثالث: ضرورة ح ظ اللسان

 .وقد ركز ا سالم على هذا األمر جيًدا

 ف ي القرآن الكرمي:

َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْواًن َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما (89) 

 .(90)َوالَِّذيَن ََل َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا ِِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما ويقول:

ُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َسََلٌم َعَلْيُكْم ََل َوِإَذا  ويقول:  َسَِ
َتِغي اِْلَاِهِليَ   .(91)نَ ب ْ

 و  احلديث الشريف..

قال: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال:  عن أِب هريرة ..أن رسول هللا 
مبا يكر.، قيل: أرأيت إن كان   أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما ذكرك أخاك 

 .(92)تقول..فقد أغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول ...فقد هبته"

أنه قال: من أذكر أمرءا بشيء ليس فيه،  وأخر الطرباين  سناد جيد عن رسول هللا 
 ه".ليعيبه به: حبسه هللا   انر جهنم، حىت أييت بن اد ما قال في
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وكل هذا ..مسو رلشخصية ا سالمية عن الس اسف ، واالنزالق إىل صغري األمور 
 وتوافهها وعن الولوغ   األخطاء ونتائجها.

كما أنه محاية للمجتمع من تقطعي الروابط بني أفراد. بسبظ عدم ح ظ اللسان عن 
 قوة السوء، أو عن القيل والقال

 ولذا يقول الشاعر

 ال يلدغن  إنه ثعبان نسان أح ظ لسناك أيها ا 

 وسورة النور ..من خالل حديث ا ف : تؤكد على ذل .

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم ِِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا  حيث يقول رب العزة: َوَلْوََل ِإْذ َسَِ
 [16]النور: ُِبَْتاٌن َعِظيمٌ 

 وعلي ذل .

لم: ح ظ لسانه عن تتبع العورات والزالت، وعن املسامهة   فينبغي أن يكون أدب املس
 نشر الشائعات.

 الدرس الرابع: حماربة الشائعات.

حيث إن معظم الشائعات: ال تكون إال   األمور السيئة، وهي اليت تنشر بني الناس 
 بسرعة الربق.

ئ ضارة وقد تكون مبنية على ظنون خاطئة ختالف احلقيقة كما قد تكون حاملة ملباد
 هدامة، أو هادفة لنشر رذيلة   اجملتمع أو إشاعة فاحشة بني أفراد..

 ولذل " حيرص ا سالم على وأدها   مهدها، واحليلولة دون نشرها وذيوعها.



 وهذا وضاح   آَيت حادثة ا ف .

بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن  حيث يقول تعاىل: َآَمُنوا ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِف ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِ
ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ  نْ َيا َواْْلَِخَرِة َواَّللَّ  [.12]النور:الدُّ

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم ِِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُِبَْتاٌن  و  قوله عز وجل: َوَلْوََل ِإْذ َسَِ
 [.16]النور: َعِظيٌم 

أنه قال: " ال تؤذوا عباد هللا، وال تعريوهم،  وأخرج ا مام أمحد   مسند...عن النيب 
وال تطلبوا عوراته..فإن من طلظ عورة أخيه املسلم: طلظ هللا عورته، حىت ي ضحه   

 بيته".

 نعم...

 إن اجملتمع املسلم..هو جمتمع النظافة والطهارة   أجلي معانيها.

 كل احلذر: أمن تلوثه  شاعة مغرضة، أو فاحشة مهلكة.فاحلذر..

 الدرس اخلامس: وجوب احلذر من الشيطان وأعوانه.

 وذل : خلطورة الشيطان وأعوانه على أولياء هللا تعاىل.

ومن هنا: أمر الويل عز وجل..رحليطة الشديدة منه، والتنبيه الدائم له، واليقظة الكاملة 
 ا، ينبغي االستعداد ملواجهته واالنتصار عليه.ملكر. ودهائه ،واختاذ. عدوً 

ْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ  إذ يقول سبحانه   .(93)ِإنَّ الشَّ

، فتنة وغواية (94):"إن الشيطان جيرح من ابن آدم جمرح الدم" ويقول احلبيظ 
 وإضالال.
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هلذا وهلذا...جيظ على أولياء هللا تعاىل، اليقظة الكاملة ، واالستعداد الدؤب الوعي 
 العدو القدمي اجلديد، الذح حذر املويل منه، وأمر مبعاداته.

من العلماء وهم أويل الناس هبذ. اليقظة وأحا الناس هلذ. االستعداد  ءوعلي ورثة األنبيا
وأعلمهم وأقواهم على هذا العداء واالنتصار فيه تبصري الناس هبذا العدو وسهامه 

 .(95)ووسائله، وحتذيرهم دائما منها

 نبهتنا  َيت حادثة ا ف  إىل هذا الدرس امهم.؟ وقد

ْيطَاِن َوَمْن يَ تَِّبْع ُخطَُواِت  حيث يقول تعاىل: ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ
ْيطَاِن فَِإنَُّه َيُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ   [.21]النور:الشَّ

 فهل انتهينا..؟

 تجيظ هلذا النهي والتحذير..؟وهل نس

 .(96)الدرس السادس: املوقف من عدوات األقارب

 عدوات األقارب: آفة اجتماعية قدمية مستمرة يصوها الشاعر   قوله:

 وما العز إال   فراق األقارب  يقولون عز   األقارب إن دنت

 وأخي بغض وآخر غائظ   تراهم مجيعا بني حاسد نعمة

ات وشيوعها: يدور على األلسنة قوهلم: "األب: رب، والعم: غم ومن كثرة هذ. العدو 
 ،واألخ: فخ، والولد : كمد، واألقارب عقارب.

 كما يقول بعضهم:
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 أو أشد من العقارب  إن األقارب كالعقارب

 والواقع احليايت يقدم لنا أن   كل حني ما يؤكد هذا وأكثر منه

 هلا، أو إرشاد لعالجها؟ولكن: هل ترك ا سالم هذ. املشكلة دون عالج 

 كال..وألف كال.

، ونقدم وإن كان اجملال ال يتسع ةلقد أهتم ا سالم هبا: اهتماما كبريا وأوالها عناية فائق
 لغري ا جياز مثالني على هذا العالج.

ف ي القرآن الكرمي: موقف سيدان يوسف عليه السالم من إخوته الذين.. حسدو. 
ا ال محل له وال قوة،وهو موقف: مؤذح خمزح ، ال ينسي وأذو.،وألقو.   اجلظ صغريً 

 أبًدا.

فلما مكن هللا بقدرته ومشيئته يوسف عليه السالم،   البالد، والعباد، وأصبح كبري 
 مصر ، وساقت األقداء إليه أخواته، وأصبحوا   قبضته..ماذا فعل معه؟

 هل عاقبهم هل عاداهم، هل انتقم منهم؟

 ال وألف ال..

َي   ا عنهم، وقال هلم إمنا: ع قَاَل ََل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِْحِ
(97). 

إىل مكة املكرمة بعد أن آذا. فيها قومه وأقاربه،   و  السنة النبوية : ملا عاد حممد 
وأصبح الذين  ذو. رألمس..بني وعذبو.، وأخرجو. منها ـ ودخلها قائد، فاحتا، منتصًرا، 

 يديه، ورهن إشارته..ماذا فعل؟
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 هل عاقبهم، هل انتقم منهم؟  

 كال وألف كال..

 .(98)إمنا ع ا عنهم، وقال هلم " أذهبوا فأنتم الطلقاء

 وهذ.: هي شريعة احلظ، شريعة الرمحة، شريعة الرتابط، شريعة السالم .

 .وهو ن سه: ما دعت إليه آَيت حادثة ا ف 

حيث نزل   اِب بكر الصديا رضي هللا عنه ملا أقسم أن ال ين ا على قريبه )مسطح( 
َعِة َأْن  الذح وقع مع من وقع خطيئة ا ف ، قوله تعاىل: َوََل َيَْتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر يُ ْؤُتوا أُوِل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكَي َواْلُمَهاِجرِيَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ   َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتُِ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم  ُ َلُكْم َواَّللَّ  [.22]النور:اَّللَّ

وكان هذا : مثاال عمليا تطبيقيا على كي ية  التصرف معا األقارب املعادين..وهو : 
 لع و. وغ رانه.ا حسان إليهم، واالستمرار   مودهتم، طاعة هللا تعاىل، وطلبا 

ودفاعه عن حرماته وأتكيد طهارته وأهل بيته،  الدرس الرابع: عناية هللا تعاىل رلنيب 
أُولَِئَك ُمََبَُّءوَن ِمَّا يَ ُقوُلوَن ََلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرٌِي  حيث يقول: وتكرمي أزواجه 

:[.26]النور 

يد املنافقني   َنورهم، وإبطال سعيهم وردا   ذات الوقت لك وهو إعالء لشأن النيب 
..:"من سظ عائشة..فقد خالف القرآن، (99)وإفسادهم ..ولذل  يقول بعض ال قهاء

 ومن خالف القرآن قتل؛ فإن أهل ا ف  رموا عائشة فربأها هللا تعاىل.

 فكل من سبها مبا برأها هللا منه، فهو مكذب هلل ومن كذب هللا: فهو كافر.
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ي هللا عنهما :"من أذنظ ذنبا، مث اتب منه: قبلت توبته إال من وعن ابن عباس رض
 خاض   أمر عائشة".

 وهذا منه: تعظيم ومبالغة   أمر ا ف ..ولقد برأ هللا تعاىل أربعة أبربعة:

 برأ يوسف عليه السالم بشاهد من أهلها.

 قول اليهود فيه، رحلجر الذح ذهظ بثوبه. نوموسى عليه السالم م

 هللا عنها:  نطاق ولدها. ومرمي رضي

 وعائشة رضي هللا عنها : هبذ. ا ح العظام ،   كتابه املعجز ، املتلو على وجه الدهر.

 فانظر : كما بينها وبني تربئة أولئ .

 .(100)وبيان رفعة مقامه" وما ذل : إال  ظهار علو  منزلة رسوله 

الزان، والقذف، وا ف ، وغريها،  هذا ....وبعد أن مت البيان لألحكام العالجية ، جلرائم
 مع توضيح ا َيت واحلدود، الزاجرة عن الوقع فيها...

يشرع سبحانه وتعاىل   بيان األحكام الوقائية،اليت حتول دون الوقوع   األخطاء 
 السابقة مع توضيح ا َيت املؤدية إىل هذا الغرض، واحملققة هلذا اهلدف.

 يلي:وأول هذ. األحكام الوقائية، ما 

 آداب االستئذان   دخول البيوت وأحكامه.

ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوًًت َغرْيَ بُ ُيوِتُكْم َحَّتَّ َتْسَتْأِنُسوا  وبيان ذل    قوله تعاىل:
ُرونَ   [27]النور:َوُتَسلُِِموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
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 االستئذان   القرآن الكرمي

 تقدمي.

 ا َيت.

 مالبسات تشريع االستئذان.

 كي ية االستئذان.

 دخول البيوت اخلاصة.

 دخول البيوت العامة.

 االستئذان داخل البيت الواحد.



 تقدمي  -

وأصحابه من مكة إىل املدينة: فأصبحوا هبا قوة بعد أن كانوا مستضع ني،  هاجر النيب 
ألمان بعد أن كانوا خائ ني، وجاهروا بعبادهتم وشعائرهم بعد أن كانوا هبا ولبسوا هبا ا

مسترتين، وأصبحت املدينة وطنًا آمنًا مرهوب اجلانظ بعد أن لقى األعداء على أبواهبا 
  أصحابه، ما    غزوة اخلندق هزمية منكرة، وعادوا خائبني، خاسرين، وأعلن النيب 

ة أصبحت ذات: سيادة، واستغالل، موهوبة اجلانظ، يشعرهم به ويعلمهم أن املدين
عزيزة املال، خيشاها األعداء، وأيمن فيها املسلمون على أن سهم وأهليهم، وأمواهلم، 
وميكنهم فيها أن يقيموا هبا أحكام ا سالم ويؤدوا فرائضه، دومنا عدو يرتبص هبم 

 تغزوهنم[. ( حينما قال. "هذا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم101)

ومعىن هذا: أن املسلمني أصبحوا   املدينة أصحاب وطن يتمتع رحلدود ا منة، ويقطنه 
 أفراد ميكنهم تن يذ شرائع هللا تعاىل، وهلم رئيس حيكمهم وين ذ فيهم أحكام السماء.

ولذا: انسظ أن ينزل القرآن الكرمي   هذ. ال رتة رألحكام اليت تنظم للمسلمني حياهتم 
 دهتم.وعبا

و  هذ. ال رتة: نزلت سورة النور حافلة بتدابري قانونية وخلقية واجتماعية  صالح 
 احلياة البشرية وتعمريها.

 وتنقسم األحكام والتعليمات ا هلية اليت تزخر هبا هذ. السورة إىل قسمني: 

 )أ( أحكام تعامل اَنرافات تكون قد وقعت رل عل   اجملتمع ا سالمي.

 مثل:

 حد الزان. آَيت:
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 آَيت: حد القذف.

 آَيت: اللعان.

 )ب( تعليمات للوقاية من مثل هذ. االَنرافات قبل وقوعها.

 مثل: 

 آَيت: االستئذان.

 آَيت: غض البصر وح ظ ال رج.

 آَيت: احلث على الزواج.

وحديثنا ـ إن شاء هللا تعاىل ـ سوف يتناول آَيت االستئذان، وآَيت غض البصر وح ظ 
 من آَيت القسم الثاين، من روائع هذ. السورة وآَيهتا البينات. ال رج، ومها

 وذل    هذا املبحث والذح يليه.



 ا َيت: -

 النص األول:

 )بسم هللا الرمحن الرحيم(

ْهِلَها ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى أَ (
 [.27]النور  )َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 

فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفال َتْدُخُلوَها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو (
ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ   [.28]النور  )َأزَْكى َلُكْم َواَّللَّ

 

 لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع لَُّكْم َواَّللَُّ يـَْعَلُم َما تـُْبُدونَ (
 [.29]النور  )َوَما َتْكُتُمونَ 

 "صدق هللا العظيم"

 النص الثاين:

 )بسم هللا الرمحن الرحيم(

ُلُغوا احْلُُلَم ِمنُكْم َثالَث ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيسْ ( َتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ يـَبـْ
ْبِل َصاَلِة اْلَ ْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مِ َن الظَِّهريَِة َوِمن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاء  َمرَّاٍت ِمن قـَ

 َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم بـَْعُضُكْم َعَلى َثالُث َعْورَاٍت لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكمْ 
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُ َلُكُم ا ََيِت َواَّللَّ ُ اَّللَّ  [.58]النور  )بـَْعٍض َكَذِلَ  يـَُبنيِ 



 

ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَّذِ ( ُ َوِإَذا بـََلَغ اأَلْطَ اُل ِمنُكُم احْلُُلَم فـَ ُ اَّللَّ ْبِلِهْم َكَذِلَ  يـَُبنيِ  يَن ِمن قـَ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   [.59]النور  )َلُكْم آََيتِِه َواَّللَّ

 "صدق هللا العظيم"

 

 شرح امل ردات: -

 )َتْسَتْأِنُسوا(

مبعىن تسأذنوا، لكنه سبحانه وتعاىل عرب عن االستئذان هبذا الل ظ لزَيدة معىن تتطلبه 
حاهبا، وحاجتهم إىل ا ن راد فيها، وتقرير حقهم   عدم حرمة البيوت، ومصاحل أص

 السماح ألحد بدخوهلا، إال برضائهم.

ولذا: كان التعبري بـ "تستأنسو" موضحًا للمؤمنني ومنبهًا هلم على ضرورة تعرفهم على 
وجود األنس والرضا من أهل البيت قبل الدخول عليهم، وإال فليتنبهوا من إذن الكار. 

 املضطر.

 )ُتَسلِ ُمواوَ (

أح تقولون ألهل هذا البيت "السالم عليكم" حمافظني بذل  على القاعدة األساسية 
اليت حت ظ لكل فرد حقه   اخللوة عن الناس   بيته بعدم دخولكم عليهم بغته دون 
تنبيه وتسليم، وخمال ني بذل  ـ كذل  ـ حتية أهل اجلاهلية إذ كان الرجل منهم إذا أراد أن 

(، وخمال ني بذل  102اً غري بيته يقول ـ ملن فيه ـ حييتم صباحاً، حييتم مساء )يدخل بيت
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ما يتظاهر به البعض من العصرية والرتجتة حيثما يتبادلون التحية والتسليم بكلمات عن 
 بعض اللغات األجنبية.

 )لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ (

ها متاع لكم دومنا استئذان أح ليس عليكم حرج، وإمث إذا دخلتم بيواًت غري مسكونة في
 وتسليم.

 )الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكمْ (

 أح العبيد واجلوارح الذين متلكوهنم.

ُلُغوا احْلُُلمَ  (  )َوالَِّذيَن مَلْ يـَبـْ

 (.103وهم األط ال الصغار الذين مل يبلغوا حد العقل والتمييز )

 )َثالُث َعْورَاتٍ  (

ال جر، وساعة االسرتخاء واالسرتاحة   وهي هذ. األوقات الثالث: قبل صالة 
 الظهرية، وبعد صالة العشاء:

والعورة   األصل: هي اخللل، وقد غلظ إطالقها علىا خللل الواقع فيما يهم ح ظه 
 ويعىت بسرت..

وقد أطلقت كلمة العورة على هذ. األوقات الثالثة: من رب املبالغة أح كأهنا هي ن س 
 (.104العورة )

 )َعَلْيُكم َطوَّاُفونَ  (
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 أح كثريح الرتدد عليكم واملرور بني أيديكم حبكم املصاحل البيتية والضرورات املعيشية.

 مالبسات تشريع االستئذان -

 )أ( مالبسات عامة:

ملا أنزل هللا تعاىل سورة النور   هذا العهد املدين، وجعلها حافلة ر َيت البينات 
 ت والظواهر املرضية   اجملتمع.واألحكام الواضحة اليت تعاجل االَنرافا

بدأ فيها أواًل بعالج األمراض والعيوب، وذل  بت صيل الزواجر من الزان، وعن رمي 
 الع ائف عنه.

مث عقظ ذل : بت صيل الزواجر عما يؤدح إىل أحدمها من خمالطة الرجال رلنساء 
 اسد   (، وهذا فيه ما حيول دون نشوء امل105ودخوهلم عليهن   أوقات اخللوات )

 (.106اجملتمع أصاًل، واستئصال األسباب اليت تظهر ألجلها مثل هذ. امل اسد )

 وكان من ذل  آَيت االستئذان هذ..

 )ب( مالبسات خاصة:

لقد كان من عادة العرب   اجلاهلية دخوهلم بيوت الناس قائلني "حييتم صباحاً،  -1
على نسائهم وهن   حالة  حييتم مساء" بدون استئذان من أهلها، وقد تقع أنظارهم

 غري جديرة رلنظر، وكان هذا الوضع مؤملاً لن وس املسلمني، ومؤذَيً ملشاعرهم.

قائله له  ويصور هذا ا حساس املؤمل إحده نساء األنصار عندما أتت إىل رسول هللا 
(107.) 
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 َي رسول هللا!

ال ولد، فيأيت األب إين أكون   بييت على حال ال أحظ أن يراين عليها أحد، ال والد و 
 فيدخل علي، وإنه ال يزال يدخل على رجل من أهلي، وأان على تل  احلال.

 فكيف أصنع؟؟

وكانت إجابة السماء ـ مؤسسة لقاعدة أساسية وهي حرمة دخول بيوت الغري إال أبذن ـ 
   نزول جربيل إىل النيب عليه السالم، بقول هللا تعاىل: 

ُنوا اَل َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى َأْهِلَها ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آمَ (
ْم َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن * فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلكُ 

ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعو    )ا فَاْرِجُعوا ُهَو َأزَْكى َلُكْم َواَّللَّ

 وهبذا: 

أصلح هللا تعاىل هذا الوضع الذح طاملا أتذت منه الن وس، وقرر سبحانه: أن لكل فرد 
 (.108حقاً   اخللوة، وأنه ال جيوز لغري. أن يتدخل فيها بدون رضا. وإذنه )

ات وس ر وترحال بني مكة والشام، وحيتاجون خالل وملا كان العرب أصحاب جتار  -2
هذ. الس رَيت إىل النزول لالسرتاحة أو املبيت ببعض األماكن العامة على طرق الس ر 
هذ.، فقد أصاهبم ما يشبه التحرج والتخوف حيث أنه ال ينطبا على هذ. البيوت 

 واألماكن ما ينطبا على بيوهتم اخلاصة.

 ولذا:

 رضي هللا عنه النيب عليه السامل عقظ نزول هذ. ا َيت قائالً:سأل الصديا أبو بكر 

                                                 

 .142( المودودي: النور ص 108)



 َي رسول هللا:

 أفرأيت اخلاانت واملساكن   طرق الشام، ليس فيها ساكن.

 أح: ماذا نصنع؟؟

 فأنزل هللا تعاىل إكماالً ملا نزل:

َتاٌع لَُّكْم َواَّللَُّ يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ َمْسُكونٍَة ِفيَها مَ (
 .)َوَما َتْكُتُمونَ 

وهبذا: مت تعليم الناس آداب االستئذان، ومشروعيته عند دخول البيوت اخلاصة، وعند 
 دخول البيوت واملرافا واألماكن العامة.

 ولكن! -3

املودة والرتابط ملا أحس الناس متعة احلرية   البيوت، وح ظ تشريع االستئذان عالقات 
واالحرتام فيما بينهم، وتنظيمها لعملية اختالط رلنساء، وما فيها من سد الثغرات اليت 

 جتلظ على اجملتمع كثري امل اسد.

 تطلعت ن وسهم إىل ما هو أدق من ذل :

 وهو تنظيم كي ية دخول األقارب على بعضهم البعض، داخل البيت الواحد.

 (.109ح   كتابه "أسباب النزول")ويصور لنا هذا التطلع الواحد

 حيث يذكر   رواية عن ابن عباس أنه قال:
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غالمًا من األنصار إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقت الظهرية  وجه رسول هللا 
 ليدعو.، فدخل، فرأه عمر رلة، وكر. عمر رؤيته ذل .

 حال رالستئذان. فقال عمر: َي رسول هللا، وددت لو أن هللا تعاىل أمران وهناان  

 مث يذكر   رواية أخره عن مقاتل أنه قال:

إن أمساء بنت مرئد كان هلا غالم كبري، وقد دخل عليها   وقت كرهته فأتت رسول هللا 
 :فقالت 

 إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا   حال نكرهه!!

تشريع حيمي وكأن عمر وأمساء بنت مرئد رضي هللا عنهما يستغيثان رلسماء، طلبًا ل
البيوت من امل اسد اليت تنشأ من االختالط املألوف داخلها؛ وينظم ألهل البيت الواحد 

 آداب دخول بعضهم على بعض ويثبت   ن س الوقت حا ال رد   خلوته ببيته.

وكان هذا التشريع ا هلي الذح ينظم احلركة داخل البيت الواحد، وبني األقارب 
هامة وهي: أن العبيد واخلدم واألط ال الذين مل يبلغوا  أن سهم، والذح يؤسس قاعدة

احللم، هلم احلا   التجول والطواف داخل البيت إال   اوقات ثالثة، فيمنع منهم هذا 
احلا إال بعد االستئذان، الذح حي ظ للشخص حريته وللبيت سالمة أسرارها، وبعدها 

 عن امل اسد، وذل  بقوله تعاىل:

ُلُغوا احْلُُلَم ِمنُكْم َثاَلَث ََي أَيُـَّها الَّ ( ِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ يـَبـْ
 َمرَّاٍت:

ْبِل َصاَلِة اْلَ ْجِر   ِمن قـَ

 َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مِ َن الظَِّهريَِة 



 َوِمن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاء 

لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم بـَْعُضُكْم َعَلى  َثاَلُث َعْورَاتٍ 
 بـَْعضٍ 

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُ َلُكُم اْ ََيِت َواَّللَّ ُ اَّللَّ  َكَذِلَ  يـَُبنيِ 

ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتأْ  ْبِلِهْم َوِإَذا بـََلَغ اأْلَْطَ اُل ِمنُكُم احْلُُلَم فـَ  َذَن الَِّذيَن ِمن قـَ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُ َلُكْم آََيتِِه َواَّللَّ ُ اَّللَّ  )َكَذِلَ  يـَُبنيِ 

وبذل : تكاملت آَيت االستئذان، وأتسست حرية األفراد   خلوهتم داخل بيوهتم، 
واتضحت األحكام اليت تسد الثغرات اليت قد تؤدح إىل امل اسد االجتماعية واالَنرافات 

 خللقية.ا

وبذل  ـ أيضاً ـ تكاملت أحكام السورة اليت تعاجل امل اسد االجتماعية واليت تقي ـ كذل  
 ـ منها قبل وقوعها.

 كي ية االستئذان:  -

  وملا كان تشريع االستئذان رألمر اجلديد على مجاعة املسلمني فقد وضح الرسول 
 كي يته   النقاط التالية:

ث مرات وقد كان ذل  سنة النيب عليه السالم، فمن ينبغي: أن يستأذن الطارق ثال
 قيس بن سعد ابن عبادة:

   منزلنا، فقال: أنه قال: زاران رسول هللا 

 السالم عليكم ورمحه هللا.



 فرد سعد رداً خ ياً قال قيس: فقلت: 

 !أال أتذن لرسول هللا 

 فقال: ذر. يكثر علينا من السالم.

 .فقال رسول هللا 

 كم ورمحه هللا.السالم علي

 فرد سعد رداً خ ياً.

 .مث قال رسول هللا 

 السالم عليكم ورمحه هللا.

 .مث رجع رسول هللا 

 فأتبعه سعد وقال:

 َي رسول هللا: إين كنت أمسع تسليم ، وأرد عليكم رداً خ ياً  لتكثر علينا من السالم.

  (110.)قال: فانصرف معه رسول هللا 

 مرات: وحكمه جعل االستئذان ثالث 

 أن األول: به حيصل ا عالم ألهل البيت والتنبيه بوجود طارق رلباب 

 ورلثاين: حيصل التهيؤ واالستعداد ملقابلة هذا الطارق، أو عدم مقابلته.
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ورلثالث: حيصل ا ذن له رلدخول، أو التصريح له بعدم الدخول، أو فهمه بن سه عدم 
 (.111د أصالً )وجود أحد  ذن رلدخول، أو عدم وجود أح

ال ينبغي: أن يكون االستئذان ثالث مرات متوالية، بل يكون بني كل استئذان وآخر 
فصل من الزمن، حىت إذا كان صاحظ الدار مشتغاًل أبمر مينعه من ا ذن فيل رغ منه 

 (. فضالً عن أن التوايل السريع ال حيقا حكمة التعداد.112)

 أو يلتزم رب الدار إن مل جيد ا ذن من صاحبها.ال جيوز: أن يلخ  الزائر   االستئذان، 

بل عليه: أن يستأذن ثالرً، فإن مل جيد ا ذن من صاحظ الدار، أو أىب مقابلته، فلريجع؛ 
 (.113فإن للناس حاجات وهلم أشغال وهللا أوىل رلعذر)

 َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكمْ  (
 )َأزَْكى َلُكمْ 

وينبغي على الطارق: أن ال يقف عند االستئذان   مواجهة الباب، بل عليه أن يقف  
بعد الطرق على ميني الباب أو على يسار.، حىت ال يقع نظر. عند فتح رب املنزل على 

 طلع عليه أحد.عورة، أو على شيء ال حيظ أهل البيت أن ي

 

: إذا أتى رب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه وكان رسول هللا 
 (114األمين، أو األيسر، ويقول : "السالم عليكم، السالم عليكم")

 وكان يقول عليه السالم : "جعل االستئذان من أجل البصر".
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البيت، عندما يسأل َمن    وينبغي على الطارق: أن يذكر امسه، أو ما يعرفه به أهل
 البيت عن الطارق، وال يقول "أان" كما ي عل الكثريون.

 وقد كر. النيب عليه السالم قول "أان" من املستأذن.

  ولذا ورد عن جابر بن عبد هللا أنه قال: استأذنت على النيب 

 فقال: من هذا؟

 فقلت: أان.

 فقال النيب عليه السالم: أان أان!!

 .كأنه كر. ذل 

حيث إن كل أحد يعرب عن ن سه "أبان" و  هذ. احلالة ال حيصل املقصود من االستئذان 
 (115الذح هو االستئناس املأمور به.)

 وكانت عادة كثري من الصحابة ا فصاح عن أن سهم عند استئذاهنم:

 وهو   مشربة له فقال:  فريوه أن عمر بن اخلطاب أتى النيب 

 السالم علي ، أيدخل عمر؟ السالم علي  َي رسول هللا،

 وكذل  فعل أبو موسى األشعرح، حينما جاء إىل عمر بن اخلطاب وقال: 

 السالم عليكم، هذا أبو موسى.

 (.116السالم عليكم، هذا األشعرح)

                                                 

 ( ابن كثير نفس المرجع.115)

 .3/217( الجبل: الفتوحات 116)



 الثانية دخول البيوت اخلاصة:

وكما فصلت السنة النبوية الشري ة كي ية االستئذان وآدابه، فصلت البيوت اليت 
 شخص   دخوهلا؛ واقتضى البحث تقسيم البيوت إىل ثالثة:يستأذن ال

 بيوت األجانظ.

 بيوت األقارب.

 بيت املرء ن سه.

 )أ( فلدخول املرء بيوت األجانظ.

 أمر هللا سبحانه وتعاىل رالستئذان، ووضحت السنة النبوية كي ية هذا االستئذان.

يته، أو منعه من ذل : وقرر املوىل: أن لكل شخص احلا   ا ذن ملن شاء بدخول ب
 . )َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا(

وقرر أيضاً: احرتام البيوت   غياب أصحاهبا؛ فال حيل ألحد الدخول فيها أثناء غياهبم، 
أصاًل، أو ممن ميل   )فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا(أو غياب من ميل  منهم ا ذن رلدخول 

 .)ُخُلوَهاَفاَل َتدْ (ا ذن 

(: أن حا ا نسان   االن راد واخللوة بن سه غري مقصور 117وقررت السنة كذل )
على بيته فقط، بل جعلته حقًا عامًا ال جيوز ألحد مبوجبه أن يطلع على دار غري.، أو 

رسالته دون إذنه، كما روه عن عبد هللا -يدخل فيها النظر، بل وال أن يقرأ _كذل  
"من نظر   كتاب أخيه بغري إذنه فإمنا ينظر    ال رسول هللا بن عباس أنه قال: ق

 النار".

                                                 

 .142( أبو األعلى المودودي النور ص 117)



وقد وضحت ا ية الكرمية للمؤمنني   هذا الصدد قاعدة أساسية، وهي عدم جواز 
ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بـُُيواًت (دخول بيوت الغري لكل الناس، و  كل األوقات: 

 .)َغرْيَ بـُُيوِتُكمْ 

َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى (وأن االستثناء من هذ. القاعدة: هو الدخول بعد ا ذن 
على النحو الذح ت صل قبل ذل ، وذل  لصاحل مجاعة املسلمني، وترابطهم،  )َأْهِلَها

 وتوادهم، ولرفع اجل وة بينهم لوال هذا االستثناء.

َغرْيَ (نسان بيتًا فيه أقاربه، فقوله تعاىل )ب( وينطبا ن س الكالم على دخول ا 
 يشمل بيوت األجانظ ويشمل كذل  بيوت األقارب. )بـُُيوِتُكمْ 

 :فقد روه عطاء بن يسار أن رجالً قال للنيب 

 أستأذن على أمي؟

 قال: نعم.

 قال: إين أخدمها!!

 قال: أستأذن عليها.

 قال: فعاود. ثالر.

 راها عرَينه؟قال النيب عليه السالم: أحتظ أن ت

 قال: ال.

 قال: فاستأذن عليها.

 وعن ابن مسعود وابن عباس، أنه قيل للنيب عليه السالم.



 أستأذن على أخويت وهن   حجريت معي   بيت واحد ...؟

 قال: نعم.

 فرددت عليه لريخص يل.

 فأىب.

 قال: أحتظ أن تراها عرَينه؟

 قلت: ال.

 قال: فاستأذن عليها.

 فراجعته.

 ظ أن تطيع هللا؟فقال: أحت

 قلت نعم.

 (118قال: فاستأذن عليها)

وكان عبد هللا بن مسعود يقول: عليكم ا ذن على أمهاتكم" وقال طاووس   رواية عن 
أبيه، أنه قال: "ما من امرأة أكر. إيل أن أره عورهتا من ذات حمرم" ، قال:"وكان يشدد 

 (.119  ذل ")

كون على حالة ال حتظ أن تراها والعلة   كل ذل : أن األم أو األخت قد ت
 (، فما أمجلها من مراعاة للمشاعر! وما أكرمها من حمافظة على احلياء!!120فيها)

                                                 

 .3/1349( ابن العربي: أحكام القرآن 118)

 .3/280( ابن كثير 119)

 .3/1349( ابن العربي: أحكام القرآن 120)



 )جـ( أما   بيت املرء ن سه

 فإن كان يقيم فيه معه زوجته، أو أخته، أو أمه؛ فالبد أن يستأذن ملا مر قريباً.

 وإن مل يكن فيه غري زوجه.

 .(121)فال إذن عليه 

 جريج: قلت لعطاء: قال ابن 

 أيستأذن الرجل على امرأته؟

 قال: ال.

 وهذا حممول على عدم الوجوب.

 وإال: فاألوىل:

أن يعلمها بدخوله، وال ي اجئها به، الحتمال أن تكون على هيئة ال حتظ أن يراها 
 عليها.

 وعن زينظ امراة عبد هللا بن مسعود، رضي هللا عنها قالت:

اجة فانتهى إىل الباب؛ تنحنح وبزق، كراهة أن يهجم منا كان عبد هللا إذا جاء من ح
 على أمر نكرهه.

 وجاء   الصحيح:

 : "أنه هنى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ـ و  رواية ـ ليالً بتخوهنم.عن رسول هللا 

                                                 

 ( ابن العربي نفس المرجع.121)



 و  احلديث ا خر:

شاًء" ـ : قدم املدينة هنارًا، فأانخ بظاهرها، وقال "انتظروا حىت ندخل عأن رسول هللا 
يعِن آخر النهار ـ حىت متتشط الشعثة وتستحد املغيبة" وإذا كان هذا   بيت املرء 

 ن سه!.

فاألوىل من ذل : إذنه على حمارمه، والواجظ مراعاته أكثر من اجلميع وإتباعه دون 
 تلكؤ أو تباطؤ: هو االستئذان   مجيع األوقات، و  مجيع بيوت ا خرين.

 دخول البيوت العامة:

 تتناول آَيت االستئذان احلديث عن آدابه لدخول:

 )ا(البيوت اخلاصة.

 )ب(البيوت العامة.

وقد تناولنا   النقطة السابقة احلديث عن آداب االستئذان   دخول املرء بيوت الغري، 
 سواء كان هذا الغري، أجنبياً أو غري أجنيب.

 وملا كان قول احلا تبارك وتعاىل:

  )يَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ بـُُيوِتُكْم ...ََي أَيُـَّها الَّذِ  (

عام   مجيع: األحوال، واألقوات، واألشخاص، سواء كانت هذ. البيوت هبا أحد، أو 
 ليست كذل .

 فإننا جند أن احلال   قوله تعاىل:

 )يَها َمَتاٌع لَُّكمْ لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا بـُُيواًت َغرْيَ َمْسُكونٍَة فِ  (



 أخص من ذل ، حيث إن احلديث هنا خاص رلبيوت اليت يتوافر فيها شرطان:

 الشرط األول: كوهنا )غري مسكونة(

 الشرط الثاين: أن يكون للشخص   دخوهلا من عة )فيها متاع لكم(

 وذل  مثل:

 احملالت التجارية: املدارس، ال نادق، وكذل  مجيع املرافا العامة.

ا كان هذا ا ذن العام بدخول هذ. األماكن العامة قد يستتبعه دخول بعض الناس إىل ومل
هذ. األماكن ألغراض غري مشروعة، بسبظ هذا الوضع هبا من حيث: عموميتها، 

 وعمومية االنت اع هبا.

فقد ذيل هللا تعاىل هذا التصريح العام بتحذير إىل مجاعة املؤمنني من عواقظ سوء 
 (ملرافا العامة، وعدم مشروعيه بعض نواَي الداخلني إليها بقوله تعاىل. استعمال هذ. ا

ُ يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ    )َواَّللَّ

أح: فإن دخل أحد   موضع من هذ. املواضع رمسها الظاهر وملن عتها البادية ،ونيته 
 (.122، ويظهر. منه)غري ذل ، فاهلل تعاىل عليم مبا أبده؛ ومبا كتم، جيازيه عليه

وذل  حىت يضمن املوىل سبحانه وتعاىل هلذ. املرافا العامة: حسن استعماهلا، ونظافتها، 
 ودوام ن عها، وتالفياً ألن تكون بؤرة إفساد ومركز إضرار رجملتمع ا سالمي.

 هذا أدب ا سالم، وهذ. هي قواعد. لدخول األماكن العامة.

حلال والناس غري الناس، فقد أصبحت بعض األماكن أما ا ن: وقد تبدلت احلال غري ا
العامة تدار ألغراض ظاهرها الن ع العام، ورطنها ميوج رل نت  وامل اسد، واألدهى من 
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ذل  أن كثريًا من احملاالت العامة تدار ـ و  هذا البلد ا سالمي ـ وظاهرها ألع ن 
ية هذ. األماكن، وكثرهتا، األغراض وأبشعها، وأبعدها عن جمتمع ا سالم. وإن عموم

ملشجع على إفساد شباب هذ. األمة ،ومضيع للجهود اليت تبذل للنهوض مبستوه هذا 
البلد وأهله ،وإن األمل كبري   حكوماتنا أن حتافظ بشرطتها ورجال آداهبا على حسن 

 استعمال املرافا العامة، وعدم إدارة ما يساعد على إفساد أبناء األمة منها.

 ن داخل البيت الواحد:االستئذا

 )أ( متهيد :

وملا فصل هللا تعاىل آداب االستئذان رلنسبة لدخول البيوت اخلاصة، واالست ادة من 
أبقواله وأفعاله، على النحو -عليه السالم -األماكن واملرافا العامة، ووضح ذل  النيب 

لواحد، وقواعد الذح تقدم، أتبعه سبحانه وتعاىل مبا يوضح آداب احلركة داخل البيت ا
 االستئذان بني أفراد. واملقيمني فيه حيث قال تعاىل:

  )ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم .... (

ونالحظ: أن آَيت االستئذان بني أفراد البيت ا لواحد قد أتخرت عن آَيت االستئذان 
ن العامة، وكذل  قد فصل بينهما بثمان وعشرين آية، لدخول بيوت الغري واألماك

وكل هذا:  122تتضمن التمهيد الذح يوجظ االمتثال رألوامر، والنواهي الواردة فيها؛
زَيدة اعتناء، وشدة اهتمام هبذا النوع من االستئذان الداخلي، خاصة وأنه غري سهل 

اهل أكثر ما يدخل   التن يذ، وغري ربت املعيار   التطبيا، ويدخل فيه التس
 االستئذان   دخول بيوت الغري مبا يرتتظ عليه من األضرار واألخطار ماال حتمد عقبا..

ولذا، انسظ أن يؤخر. املوىل سبحانه وتعاىل، وي صل بني النوعني على هذا النحو، حىت 
 يقدم هلم من آَيته البينات ما جيعلهم:



ْعَنا َوَأطَْعَناِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ  ( نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا مسَِ   ) لَِيْحُكَم بـَيـْ

 حىت ولو خ يت عليهم علل هذ. األحكام.

بينما االستئذان األول ظاهر الضرورة رلنسبة للجميع، ولذا انسظ أن أييت به مباشرة 
 عقظ آَيت العالج، دون احتياج إىل هذا ال اصل بني االستئذان العام واخلاص.

 عدة:)ب( القا

ونالحظ ـ أيضًا ـ أن القاعدة األساسية اليت ت هم من آَيت هذا النوع الداخلي من 
االستئذان هي: أن ال يستأذن اخلدم والعبيد واألط ال الذين مل يبلغوا احللم على أهل 

 البيت الواحد   مجيع األوقات.

حلركة فيها فرضية وذل : حبكم املصاحل البيتية، والضرورات املعيشية، اليت تعوق سهولة ا
 االستئذان على مثل هؤالء   مجيع األوقات.

 )جـ( االستثناء:

وكان االستثناء من هذ. القاعدة: هو فرض االستئذان على هؤالء املذكورين   هذ. 
 األوقات .

 )د( سبظ هذا االستثناء:

 وكان هذا: اعرتافًا حبا صاحظ البيت   أن خيتلي بن سه، وين رد   بيته   هذ.
 األوقات.

ومتكينا للمسلمني من التح ظ على أسرارهم، واحلصول على راحتهم   بيوهتم بشىت 
الطرق ، وتنبيهًا للمسلمني ـ كذل  ـ على احلذر من فرط األمان للخدم والعبيد 
واألط ال الصغار وهو   ن س الوقت رفع للحرج عن أهل البيت الواحد بسبظ أن 



ولو مل يوجد هذا االستثناء على هذا  )م بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعضٍ َطوَّاُفوَن َعَلْيكُ  (هؤالء 
 النحو؛ لكان   ذل  حرج ومشقة شديدين.

وأن هذا االستثناء ب رض االستئذان   هذ. األوقات الثالثة رلذات: إمنا هو ملصلحة 
املسلمني، والعمل على توفري أسباب الراحة هلم حىت داخل بيوهتم؛ إذ إن هذ. األوقات 
الثالثة "هي اليت حيتاج املرء أن يسرتيح فيها وخيلص من الكلف ومراعاة الواجبات َنو 
الغري، وهي اليت حيلو للمرء أن يطرح فيها االحتشام، وميل    ن سه حرية التصرف، 
فيختار الوضع الذح يروقه، واهليئة اليت توافقه، وهو آمن من إطالع الغري عليه مهما  

نا إال من يشعر أبن البد للمرء من وقت يتمتع فيه رحلرية كان ذل  الغري، وما م
 الكاملة؛ وأح وقت هو أحوج فيه ـ إىل هذا ـ من هذ. األوقات الثالثة؟

وقت ما قبل صالة ال جر: حني يستيقظ من نومه ويهظ من فراشه فيخلع ثوًر ويلبس 
 ته اخلاصة به.ثورً،ولعله حباجة إىل تدلي  بدنه أو إالنة أعضائه ولكل امرئ عاد

ومن بعد صالة العشاء: حيث يكون قد فرغ من عمله وانتهى من عبادته، وركنت ن سه 
إىل أن أيوح ل راشه فهو خيلع ثياب اليقظة، ويلبس ثياب النوم، ورمبا كان مييل إىل 
األنس أبهله فال منغص له   هذ. احلالة أكثر من أن ي اجأ بدخيل عليه مهما صغر 

 اله به.سنه، أو قوه اتص

وحني تضعون ثيابكم من الظهرية : وهو الوقت الثالث ، وهو ليس حمدودًا   ذاته 
حتديدًا اتماً، فرب امرئ دعا. عمله إىل تعجيل القيلولة ،وآخر يره صاحله   أتخريها، 

 (.123وقد يستغىي عنها رلث رملرة)

 )هـ( عود على بدء:
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اهنم   هذ. األوقات الثالثة؛ عقظ وملا تعرضت هذ. ا َيت لألط ال ، ووجوب استئذ
َوِإَذا بـََلَغ اأْلَْطَ اُل (عليه حبكم يتعلا هبم، ويناط تن يذ. ببلوغهم سن العقل والتمييز 

ْبِلِهمْ  ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قـَ أح بتغري حكمهم ووضعهم،  )ِمنُكُم احْلُُلَم فـَ
قواعد. ما ي رض على غريهم من األجانظ الذين وي رض عليهم من أدب االستئذان و 

 سبا حكمهم مىت أرادوا دخول بيوت األجانظ عنهم أو بيوت األقارب إليهم.

 ومن هذ. الل تة الكرمية؛ والتنبيه ا هلي احلكيم ن هم:

أن األط ال يتغري وص هم   بيتهم وبني ذويهم بتغري سنهم وإدراكهم تغريًا يهدف 
البيوت، وحرية أصحاهبا   التمتع أبوقاهتم فيها، والعمل بقدر احملافظه على أسرار 

 ا مكان على عدم ا طالع على العوارت.

أنه غري مسموح ـ داخل البيت الواحد ـ بدخول أحد على أحد دون استئذان سوه 
 دخول الزوج على زوجته  أو الزوجة على زوجها.

الفيًا لل نت ودرءًا للم اسد  وقتالً إن البيت ا سالمي حمصن ومصان إىل أبعد احلدود: ت
للشبه، وذل  ب رض طلظ االستئذان   دخوله رلنسبة لألجنيب والقريظ على السواء، 
ومتام صيانته ب رض طلظ االستئذان ـ كذل  ـ داخل البيت الواحد بني أفراد. أن سهم 

   أوقات معينة، تستوجبها الضرورة.

 وهلذا كله ...!

  سبحانه وتعاىل تتتميم آَيت االستئذان بقوله تعاىل:انسظ أن خيتم املوىل

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ ( ُ َلُكُم اْ ََيِت َواَّللَّ ُ اَّللَّ  .)َكَذِلَ  يـَُبنيِ 

أح مبثل هذا البيان الشا  الوا  يبني هللا تعاىل لكم ا َيت واألحكام والقواعد اليت 
من تشريع، عليم مبن ميتثل  تن عكم، وهو سبحانه وتعاىل: عليم مبا يناسظ مصاحلكم



أحكامه منكم، ومبن خيال ها، حكيم   مجيع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه صالح أمركم 
 .(124)معاشاً ومعاداً 

 

 احلكم الثامن: احلث على الزواج
  َِمـْن َوأَْنِكُحوا اأْلَََيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقـر ُ اَء يـُْغـِنِهُم اَّللَّ

ُ َواِســٌع َعِلــيٌم ) ُ ِمــْن 32َفْضــِلِه َواَّللَّ ( َوْلَيْســتَـْعِ ِف الَّــِذيَن اَل جيَِــُدوَن ِنَكاًحــا َحــىتَّ يـُْغِنــيَـُهُم اَّللَّ
تَـُغوَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم  ِفيِهْم َخـرْيًا َوَآتُـوُهْم َفْضِلِه َوالَِّذيَن يـَبـْ

تَـغُـوا َعـ تَـيَـاِتُكْم َعلَـى اْلِبغَـاِء ِإْن َأَرْدَن حَتَصُّـًنا لِتَـبـْ َرَض ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذح َآاَتُكْم َواَل ُتْكرُِهوا فـَ
َيا َوَمْن ُيْكرِ  نـْ   يمٌ نَّ فَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُ وٌر رَحِ هُ هْ احْلََياِة الدُّ

هـــذا أمـــر مـــن هللا عـــز وجـــل لألمـــة رلزواج،والبعـــد عـــن العزوبـــة، وهـــو   ذات الوقـــت، 
للمســئولني   األمــة ا ســالمية..أن يزوجــوا ويســاعدوا رملــال مــن يقــف ال قــر   طــريقهم 

 عائقا هلم عن النكاح. 
 )وأنكحوا( أح: زوجوا وساعدوا   الزواج، صن ني من الناس:

ى مــنكم( وهــم األحــرار الــذين ال أزواج هلــم، مــن اجلنســني، ســواء الصــنف األول: )األَيمــ
 سبا هلم الزواج، أو مل يسبا.

الصـــنف الثاين:)والصـــاحلني مـــن عبـــادكم وإمـــائكم( وهـــم األرقـــاء، مـــن العبيـــد وا مـــاء، 
الصـــاحلني مـــنهم والصـــاحلات؛ ليحصـــن ســـيدهم هبـــذا الـــرتويج هلـــم ديـــنهم وحي ـــظ علـــيهم 

 صالحهم.
 أفراد هذين الصن ني. )إن يكونوا( أح :

)فقراء يغنيهم هللا من فضله( أح: ال مينعن فقر الرجل أو املرأة من الزواج، فإن املار غـاد 
 ورائح ولعل فقري اليوم غِن العد، خاصة: إذا كان األمل والثقة   فضل هللا كبري.

 )وهللا واسع(   ا فضال، ال ينتهي فضله عند حد.
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 اد. من ا فضال والرزق.)عليم( مبقادير ما يصلح عب
 هذا...

وأمـا مــن ميلــ  أمــر ن ســه ومل يزوجـه ,ويل األمــر، أو مل يســاعد   تزوجيــه لســبظ أو  خــر 
 فإن هللا عز وجل أيمر. بطلظ الع ة، واالجتهاد   حتصيلها.

 أح: ال جيــدون مــا بــه ينكحــون مــن َوْلَيْســتَـْعِ ِف الَّــِذيَن اَل جيَِــُدوَن ِنَكاًحــا  حيــث يقــول:
املهــر والن قة،وخالفــة، وتعــذر علــيهم الــزواج، فعلــيهم ..أن يطلبــوا الع ــة، ويســتع وا عــن 

 احلرام .
 ِِمــْن َفْضــِله ُ ــيَـُهُم اَّللَّ أبن يرزقــه مــا يتــزوج بــه، أو جيــد امــرأة ترضــى رليســري مــن  َحــىتَّ يـُْغِن

 ريف.الصداق ، أو تزول عنه الشهوة، أبو يكسر شهوته رلصيام، كما   احلديث الش
 ويالحظ:

،هـــو الطريـــا الطبيعـــي ملواجهـــة امليـــول اجلنســـية ال طريـــة وهـــو (125)أن الـــزواج -1
 الغاية النظي ة هلذ. امليول العميقة.

 فيجظ :أن تزول العقبات من طريا الزواج؛ لتجرح احلياة على طبيعتها وبساطتها.
 س.والعقبة املالية : هي العقبة األوىل   طريا بناء البيوت، وحتصني الن و 

وا سالم نظام متكامل فهو ي رض الع ة وقد هيأ هلا أسباهبا، وجعلها ميسورة لألفـراد 
 األسوَيء.

فـال يلجــأ إىل ال احشــة حينئــذ: إال الــذح يعـدل عــن الطريــا النظيــف امليســور، عامــًدا 
 غري مضطر.

لـــذل  أيمـــر هللا اجلماعـــة املســـلمة، أن تعـــني مـــن يقـــف املـــال   طـــريقهم إىل النكـــاح 
  َوأَْنِكُحوا اأْلَََيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ   ل:احلال

:" ثالث حا على هللا عوهنم..اجملاهد   سبيل هللا ، واملكاتظ الـذح يريـد   ويقول 
 .(126)األداء ، والناكح الذح يريد الع اف"
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 .(127)وا(رلنسبة حلكم النكاح، والوارد   قوله تعاىل: )وأنكح -2
أختلف فيه العلماء، حسظ اختالف حال املؤمن من خوف العنت واملشقة، وعدم صرب. 

 ، ومن قوته على الصرب، وزوال املشقة عنه.
 فإذا خاف اهلالك ..  الدين، أو الدنيا، أو فيهما: فالنكاح واجظ.

اء لـذة ألنـه قضـ-فيما يـره ا مـام الشـافعي  -وإذا مل خيف شيئا من هذا: فالنكاح مباح 
 مثل األكل والشرب.-عند.  -فكان مباًحا

:"النكــاح: ســنيت : ومــن رغــظ عــن   لقولــه -عنــد مالــ  وأِب حني ــة -وهــو مســتحظ 
 سنيت: فليس مِن".

: فمــــن اتقــــت ن ســــه للزواج؛فــــإن وجــــد الطَــــول..من املهــــر والن قــــة: (128)وعلــــى ذلــــ 
لو رلصوم؛ فـإن الصـوم فاملستحظ له أن يتزوج ، وإن مل جيد ذل : فعليه رالستع اف، و 

 له ِوجاء.
 ومن مل تتا ن سه إىل النكاح: فاألوىل له..التخلي لعبادة هللا.

 هذ. ا ية: دليل على ضرورة تزويج ال قري. -3
 وال ينبغي أن يقول: كيف أتزوج وليس يل مال؟

ِة اْلَمتِــنيُ حيـث إن رزقـه علــى هللا، وهـو    يب ، وقـد زوج النــ  (129)الــرَّزَّاُق ُذو اْلُقـوَّ
 .(130)املرأة، اليت أتته هتظ له ن سها، ملن يل له إال إزار واحد

 

ُ ِمْن َفْضِلهِ  قوله تعاىل: -4   ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم اَّللَّ

 .(131)هذا..قطع حلجة من ميتنع عن النكاح بسبظ ال قر
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 رلغـىن وُروح عن قدماء الصحابة ما يـدل علـى أهنـم.. رأوا: ذلـ  وعـدا مـن هللا تعـاىل
 .(132)ملن يتزوج

فعن أِب بكر رضي هللا عنه، قال: أطيعوا هللا فيما أمركم به مـن النكـاح،ينجز لكـم مـا 
 وعد كم من الغىن.

 وقال عمر رضي هللا عنه: عجيب ملن ال يطلظ الغىن   النكاح.
 وقال ابن عباس رضي هللا عنه: التمسوا الرزق رلنكاح.

 التمسوا الغىن   النكاح، وتال هذ. ا ية.وقال ابن مسعود رضي هللا عنه: 
وقال طلحة بن مطرف رضي هللا عنه: تزوجوا..فإنه أوسع لكم   رزقكم وأوسع لكم 

   أخالقكم، ويزيد   مروءتكم.
 فإن قيل: فقد جند الناكح..ال يستغِن، أو جند من كان غنيا، فيتزوج فيصري فقريًا.

 ُخلف. فاجلواب: أن هذا ليس وعدا، اليقع فيه
بل املعىن: ال تنظروا إىل فقر من خيطظ إليكم، أو فقر من تريدون الـزواج منهـا..ف ي 

 فضل هللا ما يغنيهم .
 خاصة: وأن املال غاد ورائح وليس   ال قر ما مينع من الرغبة   النكاح.

ــًة فَ  وقيــل املعــىن: يغنــيهم هللا مــن فضــله إن شــاء كقولــه تعــاىل  َل ــُتْم َعيـْ َســْوَف َوِإْن ِخْ 
ُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاءَ   .(133)يـُْغِنيُكُم اَّللَّ

 وقيل املعىن: إن يكونوا فقراء إىل النكاح، يغنهم هللا رحلالل ليتع  وا عن الزىن.
 

هذ. ا ية الكرمية: أصل   احلث على الزواج سواء كان )األَيمى(:فقـراء، أو  -5
 .(134)غري فقراء

ال هـم، وحرصـوا علـى تن يـذ. طاعـة هلل تعـاىل،  وقد فهم السـلف الصـاحل هـذا األمر..حـا
 وع ة للن س.
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مل يبا من عمرح إال عشرة أَيم..ألحببـت أن  فهذا: ابن مسعود رضي هللا عنه، يقول: لو
 أتزوج لكي ال ألقى هللا عزر.

 وهذا: عمر رضي هللا عنه، كان يكثر من النكاح، ويقول : ما أتزوج إال ألجل الولد.
 خيدمه ويبيت عند. حلاجة، إن طرقته.  قد انقطع إىل رسول هللا  وكان بعض الصحابة:
 : أال تتزوج..؟  فقال له رسول هللا 

 فقال: َي رسول هللا..إين فقري، ال شيء يل، وأنقطع خلدمت ، فسكت 
 مث عاد رنيا.
 فأعاد اجلواب

أخريت،ومــا مث ت كــر الصــحاِب، وقــال : وهللا لرســول هللا...أعلــم مبــا يصــلحِن   دنيــاح، و 
 يقربِن إىل هللا.. مىن، ولئن قال يل الثالثة، ألفعلن.

 فقال له الثالثة: أال تتزوج؟
 قال: فقلت:َي رسول هللا...زوجِن

 أيمركم أن تزوجوين فتاتكم.  قال: اذهظ إىل بِن فالن..فقل: إن رسول هللا 
 قال: فقلت َي رسول هللا ..ال شيء يل

 زن نواة من ذهظ.؟فقال ألصحابه: أمجعوا ألخيكم و 
 فجمعوا له.

 فذهبوا به إىل القوم فأنكحو..
 هذا..

"وينبغــي أن نضــع   حســابنا مــع هــذا أن ا ســالم بوصــ ه نظامــا متكــامال يعــاجل األوضــاع 
 االقتصادية بص ة عامة واليت تعيا عن الزواج بص ة خاصة عالجا أساسيا.

الــرزق وعــدم احلاجــة إىل  حيــث جيعــل األفــراد األســوَيء قــادرين علــى الكســظ، وحتصــيل
 مساعدة بيت املال.

 ولكنه   األحوال االستثنائية:يلزم بيت املال ببعض ا عاانت.
 فاألصل   النظام االقتصادح ا سالمي: أن يستغِن كل فرد بدخله.



 ولذا: جيعل تيسري العمل، وك اية األجر..حقا على الدولة واجبا لألفراد.
ــة مــن بيــت املــال..ف ــة اســتثنائية، ال يقــوم عليهــا النظــام االقتصــادح   أمــا ا عان هي حال

 ا سالم.
فإذا وجد   اجملتمع ا سـالمي بعـد ذلـ  أَيمـي: فقـراء وفقـريات تعجـز مـواردهم اخلاصـة 

 .(135)عن الزواج: فعلى اجلماعة أن تزوجهم"
 من متام ال ائدة: أن نذكر فوائد النكاح، من رب احلث عليه. -6

 .(136)وفوائد. مخسة 
 ل ائدة األويل( الولد، وهو األصل، الذح وضع له النكاح.)ا

 و  التوصل إىل الولد عن طريا النكاح: قربة إىل هللا تعاىل من أربعة أوجه: 
 موافقة حمبة هللا رلسعي   حتصيل الولد؛  بقاء جنس ا نسان. -1
:"خـــري     تكثـــري مـــن بـــه مباهاتـــه؛ حيـــث يقـــول   طلـــظ حمبـــة رســـول هللا   -2

 .(137)م: الودود، الولود"نسائك

:"إذا مـات ابـن   طلظ التربك بدعاء الولد الصاحل له بعـد وفاتـه؛ حيـث يقـول  -3
آدم..انقطع عمله، إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينت ع به، أو ولد صاحل 

 .(138)يدعو له"

ــه؛ حيــث يقــول  -4 ــد الصــغري، قبــل والدي :"ال ميــوت   طلــظ الشــ اعة مبــوت الول
، (139)ني ...ثالثـــة مـــن الولـــد: فتمســـه النـــار إال حتلـــه القســـم"ألحـــد مـــن املســـلم

ــة: إال كــانوا هلــا  ويقول:"مــا مــنكن مــن امــرأة تقــدم بــني يــديها، ومــن ولــدها، ثالث
 "واثنني".  حجار  من النار، فقالت املرأة واثنني ؟ فقال رسول هللا 

دثي عــن وعــن أِب حســان قــال: قلــت ألِب هريــرة: إنــه قــد مــات يل ابنــان فمــا أنــت حمــ
 حبديث تطيظ به أن سنا عن مواتان..؟  رسول هللا 
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قــال: نعم...صــغارهم: دعــاميص اجلنــة، أح صــغار أهلهــا،يتلقى أحــدهم أر.، أوقــال 
ثوبـ  هـذا، فـال -بطـرف -كما آخذ أان بَصـنَـَ ة   -أو قال بيد. -فيأخذ بثوبه -أبويه
 حىت يدخله هللا وأبويه اجلنة،.-أح: يرتكه  -ينتهي
 : أن بعض الصاحلني، كانوا يعرضون عليه التزويج، فيأِب برهة من دهر..(140)وُحكي

 قال: فانتبه من نومه ذات يوم، وهو يقول: زوجوين ، زوجوين
 فزوجو.

 وسئل عن ذل ...فقال : لعل هللا يرزقِن ولدا، يقبضه فيكون يل مقدمة   ا خرة.
  مجلـة اخلالئـا   املوقـف، مث قال : رأيت   املنام..كـأن القيامـة قـد قامـت، وكـأين 

 وِب من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا اخلالئا من شدة العطش والكرب.
فنحن كذل :إذ ولدان..يتخللون اجلميع عليهم مناديل من نور، وأبيديهم أرريا مـن 
ـــــــون  فضـــــــة،وأكواب مـــــــن ذهـــــــظ،وهم يســـــــقون الواحـــــــد بعـــــــد الواحـــــــد، مث يتخلل

 اجلمع..ويتجاوزون أكثر الناس.
 فمددت يدح إىل أحدهم..وقلت:اسقِن فقد أجهدين العطش.

 فقال: ليس ل  فينا ولد إمنا نسقي آرءان.
 فقلت : ومن أنتم...

 فقال: َنن من مات من أط ال املسلمني.
 )ال ائدة الثانية( غض البصر، وح ظ ال رج وكسر الشهوة، والتحصن من الشيطان.

 هم   الدين.حيث إن النكاح بسبظ دفع غائلة الشهوة: م
ألن الشــهوة إذا غلبــت ومل يقاومهــا قــوة التقــوه: جــرَّت إىل اقتحــام ال واحش،وإليــه 
أشار النيب عليـه السـالم والسـالم، "إذا أاتكـم مـن ترضـون دينـه وخلقـه: فزوجـو.؛ إال 

 .(141)ت علوا..تكن فتنة   األرض وفساد عريض"

                                                 
 م الغزالي ..إحياء علوم الدين)ربع العادات ـ كتاب النكاح(اإلما- 140
أبن ماجة..ك النكاح، باب االكفاء، وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي بقوله: والحديث قد أخرجه  - 141

 الترمزي، ورجح إرساله، ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزنى، وقال فيه: إنه حسن.



جلوارح عن إجابـة الشـهوة، فإن كان صاحبها..ملجما بلجام التقوه فغايته أن يكف ا
فــيغض البصــر، وحي ــظ ال رج..فأمــا ح ــظ القلــظ عــن الوســاوس وال كــر فــال يــدخل 
حتت اختيار.، بل ال تـزال الـن س جتاذبـه، وحتثـه أبمـور الوقـاع، وال ي ـرت عنـه الشـيطان 
املوسوس إليه   أكثر األوقات وقد يعرض له ذل    أثنـاء الصـالة حـىت جيـرح علـى 

لى خاطر. مـن أمـور الوقـاع مـا لـو صـرح بـه بـني يـدح أخـس اخللـا: ال خاطر. جيرح ع
 ستحيِ  منه، وهللا مطلع على قلبه، والقلظ   حا هللا كاللسان   حا اخللا.

 ورأس األمر للعبد   سلوك طريا ا خرة: قلبه.
واملواظبــة علــى الصــوم: ال تقطــع مــادة الوسوســة   حــا أكثــر اخللــا إال أن ينضــاف 

   البدن، وفساد   املزاج. إليه..ضعف
 ولذل  : قال ابن عباس :"ال يتم نس  الناس : إال رلنكاح".

ال ائـــدة الثالثـــة: تـــروح الـــن س ،وإيناســـها رجملالســـة والنظر،واملالعبـــة، إراحـــة للقلـــظ، 
 وتقويه له على العبادة.

حيـــث إن الـــن س ملـــول،وهي عـــن احلـــا نـَُ ـــور ألنـــه علـــى خـــالف طبعهـــا.وهي : إذا  
–ت املداومـــة ر كـــرا. علـــى مـــا خيـــالف طبعها..مجحـــت، وأبـــت، وإذا روجـــت كل ـــ

   بعض األوقات..قويت ، ونشطت. -رحلالل
 و  االستئناس رلنساء من االسرتاحة: ما يزيل الكرب، ويرو ِح القلظ.

 وينبغي: أن يكون لن وس املتقني اسرتاحات رملباحات.
 .(142)ولذل ..قال هللا تعاىل:)ليسكن إليها(

 وقال على رضي هللا عنه: روحوا القلوب ساعة؛ فإهنا إذا أكرهت عميت.
 ال ائدة الربعة:

 ت ريغ القلظ عن تدبري املنزل، وهتيئة أسباب املعيشة. 
 حيث إن ا نسان، ولو مل يكن له شهوة الوقاع، يتعذر عليه العيش   منزله وحد..

 ،ومل يت رغ للعلم والعمل.إذ لو تك ل جبميع أشغال املنزل: لضاع أكثر أوقاته
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 ومن هنا: فاملرأة الصاحلة، املصِلحة للمنزل ..عون على الدين..هبذ. الطريا.
 واختالل هذ. األسباب : شواغل ومشوشات للقلظ ومنغصات للعيش.

ولــذل  قــال أبــو ســلمان الــدراين: الزوجــة الصاحلة..ليســت مــن الــدنيا؛ فإهنــا ت رغــ  
  املنزل، وبقضاء الشهوة مجيعا.لآلخرة، وإمنا ت ريغها.. بتدبري

-بعــد ا ميــان رهلل  -وان عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه...يقول: مــا أعطــي العبــد
 خريًا من امرأة صاحلة.

 ال ائدة اخلامسة:
جماهـــدة الـــن س ورَيضـــتها، رلرعايـــة والواليـــة، والقيـــام حبقـــوق األهـــل والصـــرب علـــى  

إصــــالحهن، وإرشــــادهن إىل طريــــا أخالقهــــن، واحتمــــال األذه مــــنهن، والســــعي   
 الدين، واالجتهاد   كسظ احلالل ألجلهن،والقيام برتبيته ألوالد..

 وكل هذ. : أعمال عظيمة ال ضل.
 حيث إهنا: رعاية ووالية، واألهل والولد: رعية ، وفضل الرعاية...عظيم

وليس من اشـتغل  صـالح ن سـه وغـري.: كمـن اشـتغل  صـالح ن سـه فقـط ، وال مـن 
 على األذه، كمن رفه ن سه وأراحها. صرب

 ولذل ..
قــال بشــر: ُفِضــل عَلــي  أمحــد بــن حنبــل، بــثالث : إحــداها أنــه يطلــظ احلــالل لن ســه 

 ولغري..
وقال بعضهم لبعض العلماء: من كـل عمل..أعطـاين هللا نصـيبا منـه، حـىت ذكـر:احلج، 

 واجلهاد، وغريمها.
 فقال له: أين أنت من عمل األبدال؟

 و؟قال: وما ه
 قال: كسظ احلالل، والن قة على العيال..

 وقال ابن املبارك، وهو مع إخوانه: تعلمون عمال أفضل مما َنن فيه.
 ذل . مقالوا: ما نعل



 قال: أان أعلم.
 قالوا:فما هو؟

نياما متكش ني، فسرتهم  هقال: رجل متع ف، ذو عائلة قام من الليل فنظر إىل صبيان
 ا َنن فيه.وغطاهم بثوبه..فعمله: أفضل مم

 و  احلديث:
 .(143)" من عال ثالث بنات: فأدهبن وزوجهن ، وأحسن إليهن..فله اجلنة"
، وإن الرجــل: ةوقــال عليــه الصــالة والســالم:"ما أن ــا الرجــل علــى أهلــه:فهو صــدق

 .(144)ليؤجر   رفع اللقمة إىل    امرأته"
ــاحِلِنَي ِمــْن َوأَْنِكُحــوا اأْلََيَ  وهــذا كلــه..داخل   مضــمون قولــه تعــاىل:  َمــى ِمــْنُكْم َوالصَّ

ـــــــــٌع  ُ َواِس ـــــــــِلِه َواَّللَّ ـــــــــْن َفْض ُ ِم ـــــــــِنِهُم اَّللَّ ـــــــــَراَء يـُْغ ُـــــــــوا فـَُق ـــــــــاِئُكْم ِإْن َيُكون ـــــــــادُِكْم َوِإَم ِعَب
 [.32]النور:َعِليمٌ 

هذا..وبعد أن أمر هللا سـبحانه وتعـاىل  نكـاح الصـاحلني..من العبيـد وا مـاء: أمـر عـز 
بـة مـن يطلـظ ذلـ  مـنهم؛ ليكـون حـًرا، فيتصـرف   ن سـه، مبكات -فيما يلـي-وجل 

 وذل  وسيلة من وسائل حترير العبيد، قبل أن يسمع العامَل عن حترير العبيد..!
 احلكم التاسع: املكاتبة

 يقول رب العزة:
 ... ْتَـُغوَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكم   ...َوالَِّذيَن يـَبـْ

..هبذا احلكم : أحرج ابن السكن، عن عبد هللا بـن صـبيح،    سبظ نزول هذ. ا ية
 قال: كنت مملوكا حلو يطظ بن عبد العزه.. فسألته الكتابة، فأىب..؟

تَـُغوَن اْلِكَتاَب فنزل قوله تعاىل )  (145)( ا ية....َوالَِّذيَن يـَبـْ
 ومعىن ا ية..

 ن متلكوهنم.( أح: من العبيد وا ماء، الذيممَّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكمْ )
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 ( وهذ. هي الكاتبة.َفَكاتُِبوُهمْ )
ــــه، منجمــــا، أح  ُــــْدَفع إلي ــــه، علــــى مــــال ي ــــد. أو أمت ــــظ الرجــــل عب ومعناهــــا: أن يكات

 رلتقسيط، فإذا أدا. العبد أو األمة فهو حر.
ويطلبها العبد من سيد.، وجيظ على السـيد أن جييبـه إىل طلبـه..مبوجظ ا يـة الكرميـة 

 ( .َفَكاتُِبوُهمْ )
كاتبتـ  علـى ألـف مـثال،   -رجـال كـان أو امـرأة -صورهتا: أن يقول السـيد للمملوكـهو 

 فإن أديَتها: صرَت حًرا.
وصــيغتها أن يكتــظ الســيد..ما صــيغته: كتبــت علــى ن ســي أن تعتــا مــِن..إذا وفيــت 

 رملال، وكتبت يل على ن س  أن ت ي بذل ..لتصري حًرا.
بــت عليـــ  الوفــاء ، وكتبـــت علـــى أو بصــيغة أخـــره،: يكتــظ الســـيد..ما صـــيغته: كت

 ن سي عتق .
 وهذا..

 ( أح: أمانة، وتدوينا، وقدرة على الكسظ.ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا)
وبعــد أن خاطــظ املــوىل ســادة العبيــد، وحــثهم علــى مكاتبــة مملــوكيهم لتمكيــنهم مــن 

 احلصول على حريتهم..!
ـــا عـــز وجـــل إىل مجاعـــة املســـلمني..حيثهم علـــى  ـــد   يتوجـــه ربن مســـاعدة هـــؤالء العبي
 احلصول على حريتهم، وذل  عن طريا مساعدهتم ماليا.

 فيقول سبحانه وتعاىل:
( أح: سـاعدوهم   حتقيـا غرضـهم  يتـائهم بعضـا َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَـِّذح َآاَتُكـمْ )

 .مما أنعم هللا عليكم به من املال، ولو عن طريا إعطائهم سهمهم   مال الزكاة
 وهذا األمر للمسلمني رملساعدة ..من رب الوجوب.

وعنـــد ا مـــام الشـــافعي رمحـــه هللا أن هـــذا اخلطـــاب: موجـــه إىل مـــالكي هـــؤالء العبيـــد 
 وسادهتم.

 ومعنا.: أسقطوا عنهم من املبلغ الذح كاتبتموهم عليه بعضا منه.



 وعلى هذا: فاألمر   ا ية..من رب الندب.
 ض األحكام نوضحها فيما يلي:هذا و  ا ية الكرمية بع

 أواًل: ما احلكم لو طلظ العبد املكاتبة،ورفض سيد. طلبه.؟
 اختلف ال قهاء   ذل ..على النحو التايل.

ذهظ فريا من العلماء: إىل أن املوافقة علـى طلـظ العبد،ومكاتبتـه..واجظ علـى  (أ
 السيد.

 اودومن هؤالء: عطاء ، وعمرو بن دينار، والضحاك، وابن سريين، ود
 . (146)وحكا. بعض الناس: عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وغريهم

 دليلهم...
 ( فإنه أمر وظاهر األمر لإلجياب.َفَكاتُِبوُهمْ قوله تعاىل ) -1
 سبظ نزول ا ية ..يدل على الوجوب. -2

ما روا. عبد الـرازق وعبـد بـن محيـد ، وابـن جريـر، عـن أنـس بـن مالـ  رضـي هللا  -3
 املكاتبة ، فأبيت عليه. عنه قال: سألِن: )سريين(

 فأتى عمـر بـن اخلطـاب رضـي هللا عنـه فأخرب....فأقبـل علـيَّ رلـدرة وتـال قولـه تعـاىل:)
 (.َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا

 و  رواية : أنه قال: كاتبه أو ألضربن  رلدرة.
 و  رواية أخره: أنه حلف عليه...ليكاتبنه.

 فكاتبه أنس.
 ود الظاهرح: وما كان عمر يرفع الدرة على أنس...لو مل تكن الكتابة واجبة.قال دا

 

وذهظ فريـا آخـر مـن العلمـاء: إىل أن املوافقـة علـى طلـظ العبـد، ومكاتبتـه..من  (ب
 رب ا رحة.

 دليلهم...
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 ( أمر ورد بعد احلظر..فهو لإلرحة .َفَكاتُِبوُهمْ أن قوله تعاىل )
 يد لعبد...بيع ماله مباله، وهذا حمظور.وبيان ذل : أن الكتابة من الس

 فلما ورد الشرع بطلبه..كان مباحا.
 

وذهظ مجهـور العلمـاء املالكيـة، واألحنـاف، والشـافعية  واحلنابلـة..إىل أن موافقـة  (ج
 السيد على طلظ العبد، ومكاتبته، من رب الندب واالستحباب.

 دليلهم ...

َفَكـاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمـُتْم ِفـيِهْم ) فيه، فقال أن هللا عز وجل قيد املكاتبة بشرط علم اخلري -1
 .( َخرْيًا

حيــث علــا الوجــوب علــى أمــر رطــن، وهــو: علــم الســيد رخلرييــة،فإذا قــال العبــد:كاتبِن، 
 وقال السيد: مل أعلم في  خريًا..كان القول للسيد.

 فدل على عدم وجوبه.
 

ه" والعبـد: مـال، فـال جيـوز :"ال حيل مال امرهٍء مسلم إال بطيـظ مـن ن سـ  ولقوله  -2
 إال برضى السيد.

العبــد ســيد. أن يبيعــه مــن غــري.، مل جيــظ عليــه ذلــ ، وال  لا مجــاع علــى أنــه..لو ســأ -3
 جيرب عليه.

 فكذل : الكتابة؛ ألهنا معاوضة، ومرجعها إىل رضى الطرفني واختيارمها.
 وب.عنه: ال يدل على الوج وأجاب اجلمهور ...أبن ما روح عن عمر رضي هللا

حيث قالوا:إهنا لو كانت واجبة..حلكم هبا عمر على أنس، ومل يكـن حيتـاج أن حيلـف عليـه 
 ..ليكاتبنه.

 .(147)كما أنه: مل يكن أنس، أيضا، ميتنع من شيء واجظ عليه
 وأما هتدىد عمر إَي...!!
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 فإمنا كان من كمال ش قته على رعيته، وحبه اخلري هلم.
ــا عليهم،بــل إذ كثــريًا مــا كــان أيمــر النــاس مبــا  هــو أفضــل هلــم   الــدين، وإنــه مل يكــن واجًب

 . (148)يكون على وجه التأديظ واملصلحة
ويــدل ـ كــذل  ـ علــى أهنــا ليســت واجبــة علــى الســيد: أن األمــر فيهــا موكــول إىل غالــظ 

 خريًا. -رجال كان امرأة  -ظنه..أن   العبد
 فلما كان املرجع إىل السيد: مل يلزمه ا جبار عليه.

 .هذا..
 والصحيح: ما قاله اجلمهور.

 ( .؟َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذح َآاَتُكمْ ) الثاين: َمن املأمور ر يتاء   قوله تعاىل
 اجلواب.

 أختلف ال قهاء   ذل ...على النحو التايل:
قال أكثـر العلمـاء : إن املـأمور ر عطـاء..هو مـوىل العبـد املكاتـظ ومـن هـؤالء ا مـام  (أ

 افعي.الش
وقــال مجاعــة منهم:إمنــا هــذا أمــر متوجــه إىل النــاس كافــة..أن يعطــوا املكــاتبني ســهمهم  (ب

ــَراِء  الــذح جعلــه هللا هلــم مــن الصــدقات امل روضــة بقولــه تعــاىل: ــَدقَاُت لِْلُ َق َــا الصَّ ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّ ِة قـُُلوهُبُْم َوِ  الر ِقَا ِب َواْلَغارِِمنَي َوِ  َسِبيِل اَّللَِّ َوِابْـِن َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   . (149) السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

 مذهظ األحناف. وهذا..هو
 

 وقيل: إنه أمر ندب للمسلمني عامة... عانة املكاتبني، رلتصدق عليهم. (ج

ــه أمــر ملــوايل العبيــد..أن يقرضــوهم شــيئا مــن (د أمــواهلم يســتثمرونه   التجــارة  وقيــل : إن
 إعانة هلم   مال الكتابة.
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وقيل: إنه أمر ملوايل العبيد..أن ين قـوا علـيهم ويواسـوهم، بعـد أدائهـم وعـتقهم؛ تكرمـا  (ه
  .(150[منهم وت ضال

 الثالث: ما حكم هذا ا يتاء..؟
 اجلواب...

 اختلف ال قهاء كذل ....على النحو التايل:
 وحكا. ابن العرِب عن مال ..أن ذل : واجظ. مذهظ األحناف والشافعية، (أ

 دليهم..
 أن ظاهر األمر: ذل ، وال صارف له.

  

 وقال س يان الثورح، وطائ ة من العلماء: إنه ليس بواجظ.. وإن ي عل:فحسن. (ب

 الرابع: ما مقدار ما يعطي العبد من مال املكاتبة يعتا به ن سه..؟

 
 اختلف العلماء أيضا..علي النحو التايل:

 ن على بن أِب طالظ..أنه الربع.ع (أ
 وقال ابن راهويه: أمجع أهل التأويل...على أن الربع،هو املراد من ا ية. 

 وعن ابن مسعود واحلسن: الثلث. (ب

 وعن ابن عمر: السبع. (ج

 وعن قتادة : العشر. (د

 وقال الشافعي:مل تـَُقِدر ا ية الشيء الذح يؤتيه املوىل. (ه

 ا يتاء..أن يدفع أقل شيء. لذل  : يك ي   اخلروج من عهدة طلظ
ويالحظ: أنه   حكم ا يتاء سواء بسوء..حط شيء، أح: إسقاط شيء من مال 

 الكتابة،التنازل عن أخذ.،
 بل احلط أوىل من ا يتاء.
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 ألنه: املاثور عن الصحابة.
 وألنه:  حتقيا املقصود من الكتابة..أقرب من ا يتاء.

سالم ، األستاذ سيد قطظ، أن يقال إن الرقيا قد ختاًما: ليس املهم كما يقول شهيد ا 
 حترر، وليست العنواانت هي اليت هتم ا سالم، إمنا هتمه احلقيقة الواقعة.

 -أح: عالة -ولن يتحرر الرقيا حقا: إال إذا قدر على الكسظ بعد عتقه، فال يصرب كال
هو أمثن من احلرية  على الناس، وال يلجأ إىل وسيلة قذرة، يعيش منها، ويبيع فيها..ما 

الشكلية وأغلى ..خاصة: أن إعتاقه،لتنظيف اجملتمع ورقيه، ال لتلويثه من جديد، مبا هو 
 .(151أشد وأنكى

 هذا...
 وأخطر من وجود الرقيا   اجلماعة احرتاف بعض الرقيا للبغاء..

 وكان أهل اجلاهلية ..إذا كان ألحدهم أمة، أرسلها تزين، وجعل عليها ضريبة، أيخذها
 منها.

   صورته اليت ما تزال معروفة حىت اليوم!! ءوهذا:هو البغا
 فلما أراد ا سالم..تطهري البيئة ا سالمية: حرم الزىن بص ة عامة.

 وحكم خاص. (152(وخص حالة البغاء بنص خاص
 هو ما يلي.

 
 

 احلكم العاشر: ا كرا. على الزان
 يقول تعاىل:
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 …  تَـَياِتُكْم َيا َوَمـْن َواَل ُتْكرُِهوا فـَ نـْ تَـغُـوا َعـَرَض احْلَيَـاِة الـدُّ َعلَـى اْلِبغَـاِء ِإْن َأَرْدَن حَتَصُّـًنا لِتَـبـْ
  نَّ فَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُ وٌر رَِحيٌم هُ هْ ُيْكرِ 

أخــرج ا مــام مســلم، وأبــو داود..عــن جــابر رضــي هللا عنــه أن جاريــة لعبــد هللا بــن أِب بــن 
 هلا: مسيكة، وأخره يقال هلا: أميمة، وكان يكرمها على الزىن. سلول، يقال

 ... فشكتا ذل  لرسول هللا 
 .(153)فنزلت هذ. ا ية

وروه جابر بن عبد هللا ، وابن عباس رضي هللا عنهمـا..أن هـذ. ا يـة، نزلـت   عبـد هللا 
كرمهــا بــن أِب..وكانــت لــه جاريتان...إحــدامها تســمى معــاذة، واألخــره: مســيكة، وكــان ي

 على الزىن، ويضرهبما عليه؛ ابتغاء األجر، وكسظ الولد.
 فنزلت هذ. ا ية فيه، وفيمن فعل فعله من املنافقني. فشكتا ذل  إىل النيب 

 .(154)  زوجها يقول القرطيب: ومعاذة هذ. ...أم خولة، اليت جادلت النيب 
 ظ.وقيل: كان له ست جوار، أكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائ

 .(155)فشكت اثنتان منهن ..اخل
وعــن علــى وابــن عبــاس: أن أهــل اجلاهليــة كــانوا يكرهــون إمــاءهم علــى الــزىن، أيخــذون 

 أجورهن.
 فنهوا عن ذل    ا سالم، ونزلت ا ية.

يقول الشيخ السـايس: وعلـى مجيـع الـرواَيت..ال سـبيل لتخصـيص ا يـة مبـن نزلـت فيـه، 
 بل هي عامة   سائر املكل ني.

  ا ية:ومعِن
  ْتَـَياِتُكم  أح: إمائكم.  َواَل ُتْكرُِهوا فـَ
  َِعَلى اْلِبَغاء .أح: على الزىن؛ إذ البغاء: هو الزىن للنساء خاصة 
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 ِإْن َأَرْدَن حَتَصًُّنا.أح: تع  ا عن الزىن 
 ورغبتها هذ.: هي تثبت حالة ا كرا..

 وإما إذا كانت راغبة   الزىن: مل يتصور إكرا..
 يعِن هذا: أنه جيوز للرجل إذا مل ترد أمته التحصن.. أن يدفعها إىل الزىن.وال 

 كما ال يعِن هذا: أن األمة رخليار،   أن تتحصن، أو تزين.
 إمنا كان القيد هبذا الشرط..!

 ألن ا كرا.: ال يكون إال مع إرادة التحصن.
 حيث إن ...آمر املطيعة: ال يسمى مكرها، وال أمر. إكراها.

 ن ا ية ..نزلت على سبظ، فوقع النهي على تل  الص ة.وأل
 وعلي كل ...ف يه: توبيخ لسادة ا ماء.

 فكأنه قال: إذا رغنب   التحصن فأنتم أحا أبن ت رحوا بذل ، وتعينوهن عليه..
 فكيف ُتكرِهوهنن..؟
 مث يقول رب العزة.

 َيا نـْ تَـُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ كرا. علـى الـزىن احلصـول علـى عـرض احليـاة تريدون هبذا ا  لِتَـبـْ
 الدنيا، الزائل، اخلبيث، من أجورهن، وأوالدهن، الذين يسرتقون؛ فيباعون.

  ِنَّ هُ هْ َوَمْن ُيْكر .علي الزىن ، بعد هذا النهي الواضح 
  َّفَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهن   كراهيـة أح: وهو العليم بسوء فعل املكرِ.، ووضوح عجز و

 املكَر..
  ٌَغُ ور .هلن، أح للمكرهات 
  ٌرَِحيم .هبن 

 إذا اتبوا، وندموا وأقلعوا عن هذا العمل. -أح املكرهني -هلم، وهبم َغُ ورٌ  أو 
 هذا...

 ولنا بعض الوق ات السريعة، على النحو التايل:
 )الوق ة األويل(   البغاء.



أمة..أرســـلها تـــزين، وجعـــل عليهـــا ضـــريبة، كـــل أهـــل اجلاهليـــة األوىل: إذا كـــان ألحـــدهم 
 أيخذها منها، كل وقت.

 فلما جاء ا سالم: هنى هللا املؤمنني عن ذل ، وبرأ ساحتهم من هذا ال عل القبيح.
 .(156)وكان هذا البغاء اجلاهلي..على نوعني

 األول: البغاء   صورة النكاح.
 الثاين: البغاء العام   ا ماء واحلرائر.

 أما األول:
فكانت حترتفه بعض ا ماء اللوايت مل يكن هلن من يك لهن، أو احلرائر اللوايت مل يكن هلم  

بيــت أو أســرة تضــمهن، فكانــت إحــداهن جتلــس   بيــت ، وتت ــا   آن واحــد مــع عــدة 
رجال، على أن ين قوا عليها ويقوموا أبمرها ويقضوا منها حاجتهم..فإذا محلت ووضعت: 

عنــدها فتقــول هلــم: قــد عــرفتم الــذح كــان مــن أمــركم ، وقــد أرســلت إلــيهم حــىت جيتمعــوا 
 ولدت وهو ابن  َي فالن، فتسمي من أحبت رمسه ..فيلتحا نسبه به.

 فهذا نوع من البغاء كان يتناكح به أهل اجلاهلية وهو البقاء   صورة النكاح.
ا وهــو وأمــا البغــاء العــام: فكــان معظمــه بواســطة ا مــاء ورمبــا وقــع مــن بعــض احلرائــر أيًضــ

 أيًضا على وجهني.
األول: أن بعض السادة كانوا ي رضون على إمائهم، مبلغا كبريًا من املـال يتقاضـونه مـنهن 
  كل شهر، فكن يكسنب رل جور، ألنـه ال ميكـنهن أن يـدفعن مـا فرضـه علـيهن سـادهتم 

 حبرفة طاهرة فكن حيرتفن البغاء.
تيـات الشـارت مـن إمـائهن   الغرفـات والوجه الثـاين: أن بعـض العـرب كـانوا جيلسـون ال 

وينصـــبون علـــى أبـــواهبن راَيت، تكـــون علمـــا ملـــن أراد أن يقضـــي مـــنهن حاجتـــه، وكانـــت 
بيوهتن تسمى "املواخري" وكانوا يستدرون من ورائهن املـال فـإذا أبـت إحـداهن أو تع  ـت 

ع عنــه عــن ممارســة هــذ. الرذيلــة ضــرهبا ســيدها وأكرههــا علــى مزاولــة احلرفــة حــىت ال ينقطــ
 ذل  املورد اخلبيث الذح كان ُيْكسبه املال الوفري.
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وهــذا ) عبــد هللا بــن أِب( رأس الن ــاق كــان لــه ســت إمــاء شــارت مجــيالت يكــرههن علــى 
 البغاء، طلبا لكسبهن، وفيه نزلت ا َيت الكرمية املتقدمة.

ث تنظــيم أقــول: مــا أشــبه جاهليــة ) القــرن العشــرين(   زماننــا بتلــ  اجلاهليــة األوىل حيــ
ــة القــانون، وحتميهــا الشــرطة ويقصــدها الراغبــون أبجــر معلــوم،  بيــوت الــدعارة حتــت محاي
وليس فيها ما خيتلف عن األوىل إال أهنا )أشنع وأفظع( ألهنا   )احلرائر( وبشـكل فاضـح 

")مــا ظهــرت ال احشــة   قــوم فعملــوا هبــا إال أصــيبوا رألمــراض  مكشــوف، وقــد قــال 
 كن   أسالفهم( وهذا من أعالم النبوة.واألوجاع:اليت مل ت

 وإن هلل وإان إليه راجعون.
 : إن النهي عن ا كرا. هنا..مقيد أبمرين: (157))الوق ة الثانية( قد يقال

 األول: أهنن يردن التحصن.
 الثاين: أهنم يبتغون عرض احلياة الدنيا.

إذا مل يـردن التحصـن، أو وعلى هذا..فيلزم القائلني رمل هوم: أن ا كرا. على الزىن جـائز 
 مل يقصد السادة به عرض احلياة الدنيا.

 مع أن: ا كرا. على الزىن..غري جائز، حبال من األحوال..!
 واجلواب

أن الشـرط )إن أردن حتصــنا( ...مل يقصــد بـه: ختصــيص النهــي حبالـة ووجــود.، وإخــراج مــا 
 عداها من حكمه.

ية؛ حيث كانوا يكرهوهنن علـى البغـاء، بل..قصد به: النص على عادة من نزلت فيهم ا 
 وهن يردن التع ف عنه.

 ومعلوم: أنه ال يعمل مب هوم القيد...إال حيث ال يكون له فائدة غري امل هوم.
 لكن !!إذا ظهر له فائدة ..غري امل هوم : فال اعتبار مب هومه.

 وهنا: قد ظهر هلذا الشرط فائدة.
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وبيخــا لســادهتم، وتقبيحــا حلــاهلم، حيــث مل وهــي: أن   التنصــيص علــى تع ــف ا ماء..ت
ــــذالت، مــــع وفــــور  ــــات املبت ــــدنيا..مبلغ ال تي يبلغــــوا   حماســــن ا داب، والرتفــــع عــــن ال

 شهوهتن، ونقصان عقلهن، وقصور رعهن   معرفة حماسن األمور.
 وكذل ...
َيا قوله تعاىل: نـْ تَـُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ   لِتَـبـْ

ــة،  خــراج مــا عــداها مــن يعــِن: مل يقصــد هبــذا ا لشــرط أيضا..التنصــيص علــى هــذ. احلال
 احلكم.

وإمنــا...جيء بــه ليســجل علــيهم عــادة، كانــت جتــرح فيمــا بيــنهم أيضــا؛ زَيدة   التشــنيع 
 عليهم، وتقبيحا ملا كانوا عليه من احتمال الوزر الكبري ألجل النزر احلقري.

 نا..؟)الوق ة الثالثة( ما ا كرا. ..الذح يسقط احلد ه
 اجلواب: ا كرا....يقال   محل ا نسان على ما يكرهه.

وا كرا. حيصل :مىت وجـد التخويـف الـذح يقتضـي..تلف الـن س، كالتهدىـد رلقتـل..أو: 
 تلف عضو  من األعضاء.

 وأما اليسري من اخلوف فال يصري به إكرا..
 وحال ا كرا. على الزىن: كحال ا كرا. على كلمة الك ر.

ميَانِ  تعاىل:إذا يقول  ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِرْ ِ  . (158)ِإالَّ َمْن ُأْكرَِ. َوقـَ
 )الوق ة الرابعة( ما حكم من أكر. على الزىن من الرجال؟ هل يقام على احلد؟

 أو يرت ع عنه كما يرت ع عن املرأة املكرهة؟
 اجلواب.

 املرأة .ذهظ اجلمهور: إىل أن ا كرا.... يرفع احلد عن الرجل،كما يرفعه عن  (أ
 كما أنه يرفع ا مث عنهما..كذل .

 دليلهم...
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ميَـانِ  ا ية الكرمية: ْلبُـُه ُمْطَمـِئنٌّ ِرْ ِ وحكـم الرجـل   ذلـ : كحكـم  ِإالَّ َمـْن ُأْكـرَِ. َوقـَ
 املرأة سواء بسواء.

 وللحديث الشريف" رفع عن أميت: اخلطأ ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
 

 أن الرجل إذا اكر. على الزىن، وفعل..فإنه حيد  وذهظ أبو حني ة: إىل (ب

 إال إذا  أكرهه سلطان...فال حيد، مثل املرأة املكرهه.
 دليلة...

 أن ا كرا.:ينا  الرضى.
 وكلما وقع عن طوع ورضى : فغري مكر. عليه.

ومعلـــوم: أن حـــال ا كـــرا. ..هـــي حـــال خـــوف ، وتلـــف علـــى الـــن س، تنعـــدم معهـــا 
 الشهوة.

 أن االنتشار والشهوة مىت وجد: ينافيها اخلوف والوجل. ومعلوم أيضا:
 وعلى هذا...

 فلما وجد منه االنتشار والشهوة،   هذ. احلال، علم أنه فعل، أح الزىن، غري مكر..
 ألنه لوكان مكرها، خائ ا: ملا كان منه انتشار، وال غلبته الشهوة.

 ا..و  ذل : دليل على أن فعله ذل ..مل يقع على وجه ا كر 
 فوجظ احلد.

 )الوق ة اخلامسة( ختام.
يقــول شــهيد ا ســالم )ســيد قطــظ( عليــه رمحــة هللا  ورضــوانه   ت ســري. الظــالل مــا 

 .(159)نصه
ابتغـاء املـال الـرخيص   -وهـن يـردن الع ـة-وهذا النهي عن إكرا. ال تيات على البغـاء

لقذرة للتصريف كان جزءًامن خطة القرآن   تطهري البيئة ا سالمية وإغالق السبل ا
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اجلنسي، وذل  أن وجود البغاء يغرح الكثريين لسهولته ولـو مل جيـدو.  ال نصـرفوا إىل 
 طلظ هذ. املتعة   حملها الكرمي النظيف.

وال عــربة مبــا يقــال: مــن أن "البغــاء" صــمام آمــن حيمــي البيــوت الشــري ة ألنــه ال ســبيل 
تعــذر الــزواج، أو هتجــم الــذ ب ملواجهــة احلاجــة ال طريــة إال هبــذا العــالج القــذر عنــد 
 املسعورة على األعراض إن مل جتد هذا الكأل املباح.

إن   الت كـري علــى هـذا النحــو قلبـا لألســباب، فامليـل اجلنســي جيـظ أن يظــل نظي ــا، 
بريئا، موجها إىل إمـداد احليـاة رألجيـال اجلديـدة، وعلـى اجلماعـات أن تصـلح نظمهـا 

ــــرد ف ــــث يكــــون كــــل ف ــــة االقتصــــادية حبي ــــاة املعقول ــــه رحلي يهــــا   مســــتوه يســــمح ل
رلزواج.فــإن وجــدت بعــد ذلــ  حــاالت شــاذة عوجلــت هــذ. احلــاالت عالجــا خاصــا، 
وبـــذل  ال َنتـــاج إىل )البغـــاء( وإىل إقامـــة )مقـــاذر إنســـانية( ميـــر هبـــا كـــل مـــن يريـــد أن 

 يتخ ف من أعباء اجلنس فيلقي فيها رل ضالت حتت مسع اجلماعة وبصرها.
القتصادية هي اليت جيظ أن تـَُعاجل حبيث ال خترج مثل هذا النتني، وال إن النظم ا

)املقاذر العامة(   صورة آدمية ذليلة..وهذا  يكون فسادها حجة على ضرورة وجود
ما يصنعه ا سالم بنظامه املتكامل، النظيف، الع يف ، الذح يصل األرض رلسماء 

 تمد من نور هللا".ويرفع البشرية إىل األفا املشرق الوضيء املس
 تعقيظ ..على القسم األول من السورة

 يقول سبحانه:
  ِْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَّق َزْلَنا ِإلَْيُكْم َآََيٍت ُمبَـيِ َناٍت َوَمَثاًل ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ   نَي َوَلَقْد أَنـْ

، فيما أنزل إليهم من ا َيت   هذ. ا ية الكرمية : يعدد هللا تعاىل على املؤمنني نعمه
، وفيما ضرب هلم مـن أمثـال املاضـني مـن األمـم؛ ليقـع الـتح ظ، ممـا وقـع فيـه تاملنريا

 هؤالء.
َزْلنَـا ِإلَـْيُكْم َآََيٍت ُمبَـيِ نَـاتٍ  ومعِن ا ية:  أح: لقـد أنزلنـا إلـيكم القـرآن فيـه:  َوَلَقـْد أَنـْ

 آَيت ، واضحات م سرات.



َيت هــذ. السـورة، الــيت أجتمـع فيهـا مــن ا عجـاز الكثــري، ومـن ا َيت الواضـحات آ
 واليت تبني لكم..ما بكم احلاجة إىل بيانه، من : األحكام، واحلدود الشرائع.

  ْبِلُكْم أح: وأنزلنا لكم فيها مثال..أح: خربا عن األمم  َوَمَثاًل ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ
   خمال تهم أوامر هللا تعاىل: املاضية، وقصة عجيبة..تبني ما حل هبم

  ََوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقني ،أح: ينت ع هبـا املتقـون، ألهنـم هـم الـذين ينت عـون هبـا، وإن كانـت
   ذات الوقت، موعظة للجميع.

 
 نعم...

 
ما تقدم من أول السورة إىل هنا: يشـتمل علـى آَيت..ذكـر فيهـا: احلـدود، واألحكـام 

جيبــة ، املشــاهبة لقصــة يوســف عليــه السالم،وقصــة مــرمي الشــرعية، وقصــة ا فــ  الع
عليهـا السـالم، حيـث اهتمـا مبـا اهتمـت بـه عائشـة رضـي هللا عنهـا، مـن ا ف ..فربأهــا 

 هللا.
 واشتملت كذل : على مواعظ ، وزواجر.

 
ــــة: أن   القــــرآن  ــــد وضــــح مــــن هــــذ. ا ي ــــى هذا..فق ــــه هــــذ. الســــورة -وعل -ومن

لــى هللا وعلــى أن فيــه قصصــا وعــربا،وأن فيــه معجــزات،ودالالت واضــحات...تدل ع
 موعظة وتذكريا.

 
 فمن مل ير: ما   هذ. ا َيت من دالالت!!

 ومن مل يعترب: مبا قصة هللا علينا!!
 ومن مل يتذكر ويتعظ : مبا   القرآن، وما   هذ. السورة..!!

 فإن : يكون بينه وبني هللا حجاب.
 نعوذ رهلل تعاىل من ذل .



 
 

 
 ثاينالقسم ال

 ]أنوار ..وإميانيات[
 (46حىت هناية ا ية  35)من ا ية 

 
 ربط ومتهيد •
 هللا نور السموات واألرض •

 رجال   بيوت هللا •

 احملرومون •

 دعوة لإلميان •

 دعوة أخره •

 ودعوة رلثة •

 تعقيظ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربط ومتهيد
ما   الكيان ، أغلظ (160)مبا تقدم من السورة : عاجل القرآن، كما يقول صاحظ الظالل

 البشرح، لريفقه، ويطهر.، ويرت ع به إىل آفاق النور.
عاجل: عرامة اللحم والدم، وشهوة العني وال رج ورغبة التجريح والتشهري، ودفعة 

 الغضظ والغيظ.
 وعاجل ال احشة: أن تشيع   الن س، وأن تشيع   احلياة، وأن تشيع   القول.

 ف.عاجلها: بتشديد حد الزان، وحد القذ
 وعاجلها: بعرض منوذج شنيع فظيع، من رمي احملصنات املؤمنات الغافالت.

وعاجلها: رلوسائل الواقية ..رالستئذان على البيوت، وغض البصر،وإخ اء الزينة، 
والنهي عن مثريات ال تنة، وموقظات الشهوة، مث ..ر حصان، ومنع البغاء، وحترير 

 الرقيا.
دفعات اللحم والدم، ويهيئ للن وس وسائل الع ة،  كل أولئ  ..ليأخذ الطريا على

 واالستعالء والش افية، وا شراق.
 و  أعقاب حديث ا ف ..

                                                 
 (35في ظالل القرآن...)النور..اآلية - 160



 عاجل: ما ختلف عنه..من غضظ وغيظ، ومن اضطراب   املقاييس، وقلا   الن وس.
 ..قريرة،راضية. فإذا ن س حممد 

 وإذا ن س أِب بكر رضي هللا عنه...مسحة ، صافية.
  س ص وان بن املعطل رضي هللا عنه...قانعة بشهادة هللا، وتربئته.وإذا ن

وإذا ن وس املؤمنني ..آيبة، اتئبة، وقد َتَكشف هلا ما كانت تتخبط فيه من التيه: فثابت 
 إىل رهبا، شاكرة فضله ورمحته، وهدايته.
نور، : عاجل الكيان البشرح..حىت أشرق رلههبذا التعليم وهذا التهذيظ، وهذا التوجي

وتطلع إىل األفا الوضيء واستشرق النور الكبري،   آفاق السماوات واألرض، وهو 
 على استعداد لتلقي ال يض الشامل، الغامر   عامل كله إشراق، وكله نور.

 هللا نور السموات واألرض
 يقول تعاىل:

  َنُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُورِِ. َكِمْشَكاٍة ِفيه ُ ا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِ  زَُجاَجٍة اَّللَّ
ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيكَ  َا َكوَْكٌظ ُدرِ حٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ تـَُها الزَُّجاَجُة َكَأهنَّ اُد زَيـْ

ُ لُِنورِ  ُ اأْلَْمثَاَل ُيِضيُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه اَنٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر َيهده اَّللَّ ِ. َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اَّللَّ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم   لِلنَّاِس َواَّللَّ

 النور   كالم العرب: األضواء املدركة رلبصر.

 وقد استعمل جمازا: فيما صح من املعاين والح.
 فيقال: كالم له نور،ومنه : الكتاب املنري.

 من جهة املدح؛ألنه أوجد األشياء . ولذا..جيوز أن يقال: هلل تعاىل نور،
 وأن يقال: نور مجيع األشياء..منه ابتداؤها ،وعنه صدورها.

 وهو سبحانه: ليس من األضواء املدركة، جل وتعاىل، عما يقول الظاملون علوا كبريًا.
 واختلف العلماء   أتويل هذ. ا ية..

ض، واستقامت فقيل:املعِن...أح به وبقدرته أانرت أضواء السموات واألر  (أ
 .اأمورها، وقامت مصنوعاهت



 وهذا الكالم ....علي التقريظ للذهن.
كما يقال: املل  نور أهل البلد...أح به ِقوام أمرها،وصالح مجلتها، جلرَين أمور. 

 على َسَنن السداد.
 فهو   املل : جماز

قل وهو   ص ة هللا تعاىل: حقيقة حمضة؛ إذ هو الذح أبدع املوجودات، وخلا الع
 نورًا هادًَي ..ألن ظهور املوجود به حصل، كما حصل رلضوء ظهور املبصرات.

 تبارك هللا تعاىل: ال رب غري..
 قال هذا : جماهد ، والزهرح،وغريمها.

 وقال ابن عرفة: أح منور السموات واألرض. (ب

 

وقال أِب بن كعظ واحلسن، وأبو العالية: مزين السموات رلشمس، والقمر،  (ت
 زين األرض رألنبياء، والعلماء واملؤمنني.والنجوم..وم

 
 .(161)وقال ابن عباس وأنس: املعِن...هللا هادح أهل السموات واألرض (ث

 وكلها ـ كما نالحظ ـ متقاربة.
 وعلى ذل : فال هده ...إال هبدا. سبحانه.

 وكل نوع من أنواع اهلده: فإمنا هو به ومنه تبارك وتعاىل.
لقاعـدة الكليـة: وهـي أنـه اهلـادح لكـل شيء..ضـرب وبعد أن قرر هللا عز وجل هذ. ا

 مثال لنوع من هدا..
 وهو: هدا. اخلاص لقلوب عباد. املؤمنني.

 فقال:
  .َِِمَثُل نُور ..أح: مثل هدا 
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وإذن: فبعــد أن قــرر أنــه نــور الســموات واألرض..بــدأ بضــرب مثــل نعــرف منــه معــِن  
 كونه نور السموات واألرض وهاديها.

 ن الكالم عن اهلده   قلظ املؤمن.هذا املثل: يتضم
فمــــن عــــرف هدايــــة هللا لقلــــوب عبــــاد. املــــؤمنني : يــــدرك أنــــه هللا هــــادح الســــموات 

 .(162)واألرض
 ويقول القرطيب : )مثل نور.( أح ص ة دالئله ، اليت يقذفها   قلظ املؤمن .

 والدالئل: تسمى نورًا.
َزْلنَـ وقد مسى هللا تعـاىل كتابـه نـورًا، فقـال:  ،ومسـى نبيـه  (163)ا ِإلَـْيُكْم نُـورًا ُمِبينًـا َوأَنـْ

،وهـذا: ألن الكتـاب يهـده (164)َقْد َجـاءَُكْم ِمـَن اَّللَِّ نُـوٌر وَِكتَـاٌب ُمبِـنٌي  نورًا، فقال:
 ويبني ، وكذل  الرسول.

   ٍَكِمْشَكاة  :املشكاة..هي الكوة غري النافذة   احلائط، وهي أمجع للضـوء وأصـلها
 الشيء.وعاء جيعل فيه 

  ٌِفيَها ِمْصَباح .أح: سراج، منري، ضخم، رقظ 
  ٍاْلِمْصَباُح ِ  زَُجاَجة .أح:   قنديل من زجاج صاف 

وعلى هذا : فاملصباح   زجاجة، ومها معا   هذ. املشكاة، وهبذا الشكل: 
 فاملصباح فيها..أكثر إانرة منه   غري..

  ِ َــــا َكوَْكــــٌظ ُدر أح: أن الزجاجــــة الــــيت   املشــــكاة، والــــيت فيهــــا  حٌّ الزَُّجاَجــــُة َكَأهنَّ
 من در، أح من لؤلؤ عظيم كبري. ظاملصباح..مضيئة ضوًءا رهرا، كأهنا كوك

  ُتونٍَة  أح: هذا املصباح يستمد وقود. من شجرة زيتون.يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ
 وهي شجرة مباركة، كثري منافعها.
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تة   الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان، وتنبت   منازل األنبياء كما أهنا..أول نب
واألرض املقدســة، ودعــا هلــا ســبعون نبيــا رلربكــة،منهم إبــراهيم عليــه الســالم، ومــنهم 

 . (165)حممد 
  ٍاَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيَّـة   أح : هـي   مكـان وسـط، تعصـرها الشـمس مـن أول النهـار

 يتها صافيا معتدال مشرقا...إىل آخر.، فيجيء ز 
  ُتـَُها ُيِضيء  من ص ائه ونقائه.  َيَكاُد زَيـْ
  ٌــْو مَلْ مَتَْسْســُه اَنر أح: لتأللئــه...يكاد يضــيء مــن غــري انر، وذلــ : مبالغــة     َوَل

 حسنه وص ائه وجودته.
هذا مثل نور هللا وهدا.   قلظ املـؤمن، مـا يكـاد الزيـت الصـا   (166)قال ابن عباس

 يء قبل أن متسه النار، فإن مسته النار: زاد ضوء..يض
كذل  قلظ املؤمن: يكاد يعمـل رهلـده، قبـل أن أيتيـه العلـم، فـإذا جـاء. العلـم زاد. 

 َهـَذا َرِبِ   هده على هده،ونورًا على نور، كقول إبـراهيم مـن قبـل أن جتيئـه املعرفـة 

(167)أنه ربه، زاد هـده فــ ، من قبل أن خيرب. أحد أن له رر، فلما أخرب. هللا :  قَـاَل
 . (168)َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِ  اْلَعاَلِمنيَ 

  ٍنُوٌر َعَلى نُور .أح: هذا النور الذح شبه به احلا سبحانه..نور متضاعف 
حيث اجتمع   املشكاة..ضـوء الصـباح، إىل ضـوء الزجاجـة، إىل ضـوء الزيـت فصـار  

 كأنور ما يكون.

 ذل  : براهني هللا تعاىل، واضحة.فك
 وهي: برهان بعد برهان، وتنبيه بعد تنبيه.

 كإرساله الرسل، وإنزاله الكتظ، ومواعظ تتكرر فيها ملن له عقل ُمْعَترِب.
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يَهدى  ذكر هللا تعاىل:هدا. لنور. من شاء وأسعد من عباد.، فقال: -بعد ذل  -مث
ا هللا  صابة احلا، من يشاء من عباد...إما رهلام من أح: يوف اَّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ 

 هللا، أو ينظر   الدليل.
مث ذكر: ت ضله على العباد،   ضرب األمثال لتقع هلم العربة والنظر..املؤدح إىل 

ُ اْْلَْمثَاَل لِلنَّاسِ  ا ميان فقال:  تقريبا ألفهامهم، ليعتربوا فيؤمنوا َوَيْضِرُب اَّللَّ
  َُِّبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم  َواَّلل.أح: فهو أعلم مبن يستحا اهلداية، ممن يستحا ا ضالل 

 وبعد...
 فيقول األستاذ سعيد حوه كال ما ن يسا،   هذا املقام، ننقله حرفيا..يقول رمحه هللا:

 وا ن: وقد عرفنا املعىن احلر  للكلمات ..فلنر املراد منها.
 أما املشكاة: فإهنا املؤمن.

 الزجاجة: فإهنا قلبه.وأما 
 وأما املصباح: فإنه نور قلبه ، وفطرته.

 وأما الزيت: فهو عمله رلشريعة.
 وأما الزيتونة: فإهنا الشريعة، ال شرقية وال غربية.

 وأما النور: فإنه نور ال طرة، ونور الشريعة.
 فإذا اجتمع  نسان : نور ال طرة، ونور الشريعة..فكيف يكون هدا..

ى غاية من اهلده   كل ما ي عل ويذر، فهذا منوذج على هده هللا الذح إنه يكون عل
هده به السماوات واألرض فاهلل عز وجل ضرب مثال هلداية السموات واألرض حبال 

املؤمن املهتدح بنو الشريعة والنص   سياقه ي يد أن هللا عز وجل إذا هده أحدا هبدا. 
 كون كله.اخلاص فإنه بذل  يكون منسجما مع نظام ال

إن هذ. ا ية ال ي همها إال من اجتمع له علم وسلوك إىل هللا أمثال هؤالء هم الذين 
 يدركون املعِن احلقيقي لآلية

ولتوضيح هذا املقام نذكر احلديث الذح ذكر. ابن كثري عند هذ. ا ية، والذح روا. 
 ا مام امحد وقال عنه ابن كثري إسناد. جيد ومل خيرجو..



:"القلـوب أربعـة: قلـظ  أمحد عن أِب سعيد اخلـدرح قـال: قـال رسـول هللا  أخرج ا مام
أجرد فيه مثل السراج يزدهر، وقلظ أغلف مربوط على غالفه، وقلـظ منكـوس مصـ َّح، 
فأما القلظ األجرد: فقلظ املؤمن، سراجه فيه نور.، وأما القلظ األغلف، فقلـظ الكـافر 

ا ميـان فيـه كمثـل البقلـة ميـدها املـاء الطيـظ،  وأما القلظ املنكوس: فقلظ املنـافا، ومثـل
ومثــل الن ــاق فيــه كمثــل القرحــة، ميــدها الــدم والقــيح فــأح املــدتني غلبــت علــى األخــره 

 غلبت عليه".
 إن هذا احلديث يعترب أساسا   فهم موضوع القلظ والسلوك.

لقلــظ فالقلــظ املــذكور   ا يــة هــو القلــظ األجــرد الــذح فيــه مثــل الســراج يزهــر، هــذا ا
حيتاج إىل مدد دائم رلعمل رلشريعة فذل  زيته ووقود.، والقلظ املص ح قلظ حيتاج إىل 
جهــد مضــاعف، كــي يــتخلص مــن رواســبه ون اقــه ليصــل صــاحبه إىل القلــظ األول، وقــد 
حيتاج إىل طبيظ يعرف كيف يداويه، وأما القلظ املنكوس والقلظ األغلف فهذان انتهـى 

 ، أو فيهما أمل.أمرمها، ومل يعد منهما خري
أنــه مــا مل يكــن   القلــظ شــيء مــن نــور ال طــرة، فــإن ا نســان يكــاد يكــون ميئوســا منــه، 

ال  -كمـا قلنـا مـن قبـل  -ولكون هـذا غيبـا فـإن علينـا أن نـدعو، وا حسـاس هبـذ. املعـاين
 .(169)يدركها إال من اجتمع له علم وسلوك، وسري قليب إىل هللا

 
 
 

 رجال   بيوت هللا
مام ابن كثري: ملا ضرب هللا تعاىل، مثل قلظ املؤمن ، وما فيه من اهلده يقول ا 

 والعلم..رملصباح   الزجاجة الصافية،املتوقد من زيت طيظ،وذل : كالقنديل مثال..
ذكر حملهـا:"وهي املسـاجد..اليت هـي أحـظ البقـاع إىل هللا تعـاىل مـن األرض، وهـي بيوتـه، 

 .(170)اليت يُعبد فيها ويُوحد
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 عز وجل:فقال 
 ( َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها ِرْلُغُدوِ  َواْ ََصاِل ُ ( 36ِ  بـُُيوٍت َأِذَن اَّللَّ

ا مً رَِجاٌل اَل تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَاُفوَن يـَوْ 
ُ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه 37تـَتَـَقلَُّظ ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ) ( لَِيْجزِيـَُهُم اَّللَّ

ُ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب    َواَّللَّ
وعلــى هــذا: فكــأن هللا عــز وجــل أفهمنــا أن مظنــة وجــود هــذا النــوع مــن النــاس، الــذين 

 قلــوهبم مبــا وصــف: هــي املســاجد، الــيت أمــر هللا أن تعظــم، بتعاهــدها وتطهريهــا وصــف هللا
ـــذكر فيهـــا أمســـه    ـــا فيهـــا، وأن ي ـــدنس واللغـــو، واألقـــوال واألفعـــال، الـــيت ال تلي مـــن ال

 الصالة، وحلقات العلم والذكر، وقراءة القرآن..وأمثال ذل .
 .(171)..فاشهدوا له ر ميانومن مث : ورد   احلديث"إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد

َــا  ومعــِن ا يــة ...  َمثَــُل نُــورِِ. َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصــَباٌح اْلِمْصــَباُح ِ  زَُجاَجــٍة الزَُّجاَجــُة َكَأهنَّ
َهـا يُ  تـُ ُتونٍَة اَل َشـْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيَّـٍة َيَكـاُد زَيـْ ِضـيُء َولَـْو مَلْ َكوَْكٌظ ُدرِ حٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ

 .مَتَْسْسُه اَنٌر نُوٌر َعَلى نُورٍ 
  ـــَع ُ َأْن تـُْرَف ـــوٍت َأِذَن اَّللَّ أح: أمـــر هللا، أن تبـــِن أو تعظم..حبيـــث ال يـــذكر فيهـــا   ِ  بـُُي

 ال احشة من القول، كما تطهر عن النجاسات واألقذار.
  َُويُْذَكَر ِفيَها امْسُه راءة القرآن  وهي: املساجد.رلصالة والذكر، والعلم ، وق 

ومعِن هذا: أن القلوب املؤمنـة، توقـد مـن شـريعة هللا،   بيـوت أذن هللا أن ترفـع ،ويـذكر 
 فيها امسه .

 وهذا ي يد : أن مدد ا ميان ..مظنته املساجد.
ومن مث: فعلى العلماء..أن يقيموا حلقات العلم، وجلسات القرآن   املسـاجد مـن أجـل 

 ح ا نسان، وهو قلبه.أن يوقدوا مصبا 
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واملسـاجد: هلــا الــدور األول علــى كــل حــال،   إجيــاد ا ميــان، وتربيــة املــؤمن وهــذا: جيعــل 
 .(172)مسئوليتنا كبرية   عمارة املساجد

 مث ..يصف ربنا عز وجل هؤالء الرجال : بص ات ثالث...
 )األوىل( أهنم يسبحون هللا فيها رلغدو وا صال.

قال أهل الت سري: أراد رلتسبيح    َلُه ِفيَها ِرْلُغُدوِ  َواْ ََصاِل رَِجاٌل ُيَسبِ حُ  حيث يقول: 
  الغدو وا صال...الصالة امل روضة، فاليت تؤدح رلغداة : صالة ال جـر، والـيت تـؤدح 
ر صــال: صــالة الظهــر والعصــر والعشــائني؛ ألن أســم األصــيل..يقع علــى هــذا الوقــت  

 .(173)كله
ـــري ـــن كث ـــاهتم وعـــزائهم (174)ويقـــول اب ـــه )إشـــعار..هبمهم الســـامية، وني ـــه )رجـــال( في : فقول

العاليــة، الــيت هبــا صــاروا عمــارا للمســاجد، الــيت هــي بيــوت هللا   أرضــه ومــواطن عبادتــه 
ِمــَن اْلُمــْؤِمِننَي رَِجــاٌل َصــَدُقوا َمــا َعاَهــُدوا اَّللََّ  وشــكر.، وتوحيــد. وتنزيهــه، كمــا قــال تعــاىل 

 . (175)َعَلْيهِ 
ؤالء : هـــم الـــذين تعلقـــت قلـــوهبم رملســـاجد وتطهـــرت أرواحهـــم وزكـــت ن وســـهم مـــن وهـــ

 املساجد.
وهم الذين صاروا بسبظ ذل  من السبعة الذين يظلهـم هللا تعـاىل   ظلـه يـوم ال ظـل إال 

 .(176)ظله، كما   احلديث النبوح الشريف"..ورجل قلبه معلا رملسجد"
د وســعدت هبــم العبــاد، خــريهم عمــيم صــلحت هبــم الــبال-مــن أثــر ذلــ  -وهــم الــذين 

وشــرهم عــدمي..وليس هــذا علــيهم بغريــظ: فقــد نشــأوا   بيــوت هللا،وتربــوا علــى تعــاليم 
 . وآداب كتاب هللا، وسنة رسول هللا 

)الثانيـــة( أهنـــم ال تشـــغلهم الـــدنيا بزخارفهـــا، عـــن طاعـــة هللا وحســـن عبادتـــه، واالســـتعداد 
 للقائه.
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  ارٌَة َواَل بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ اَل تـُْلِهيِهْم جِتَ  ولذل  
أح: ال تشــغلهم جتــارة   ســ ر،وال بيــع   حضــر، عــن ذكــر هللا رلقلــظ واللســان وطلــظ 
رضا.   البيع والشراء،كما ال يشغلهم ذل  عن إقامة الصالة واحملافظة على أدائها اتمـة  

هم كـــذل : عـــن أداء الزكـــاة، ودفعهـــا كاملـــة ملســـتحقيها مـــن أصـــحاب كاملـــة،وال تشـــغل
 مصارفها الشرعية، فال يعيقهم عن أدائها خبل أو شح أو إمهال.

 فهم بذل : يؤدون هلل حقه، وللمجتمع املسلم حقه، أفراًدا ومجاعة.
ين وهلذا: فهم إجيابيون   جمتمعهم، انفعون  خـواهنم، غـري منعـزلني عـن النـاس، وال منطـو 

علـــى أن ســـهم ، بـــل يهتمـــون أبمـــور املســـلمني يعايشـــون واقعهم،ويســـامهون   تطهـــري.، 
 وإعالء قيمه.

 )الثالثة( أهنم ال يغرتون بعباداهتم وال بتجاراهتم عن طلظ مرضاة هللا.
 . خَيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّظ ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ  ولذل  تراهم دائما 

م القيامـــة الــذح تتقلـــظ فيـــه القلــوب واألبصـــار مـــن شــدة ال ـــزع وعظمـــة أح: خيــافون يـــو 
 األهوال.

 . (177)َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْ َزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَده احْلََناِجِر َكاِظِمنيَ  كما قال تعاىل:
ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأْلَْبَصارُ  وقال أيضا:  َا يـَُؤخِ   . (178)ِإمنَّ

 نعم...
تتقلـــظ القلـــوب مـــن هـــول ذلـــ  اليوم...فتخشـــى اهلـــالك، وتطمـــع   النجـــاة وتتقلـــظ 
األبصار من هول ذل  اليوم....فال تعرف من أح انحية يؤخذ هبم، أمن ذات اليمني، أم 

 من ذات الشمال..؟ ومن أين يؤتون كتبهم..أمن قبل اليمني، أم من قبل الشمال.
سوط هللا الـذح يسـوق بـه عبـاد. إىل املواظبـة علـى واعلم أيها القارئ الكرمي ، أن اخلوف 

 العلم والعمل، لينالوا هبما رتبة القرب منه تبارك وتعاىل.
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وفائدتــــه: احلــــذر ، والــــورع، والتقــــوه، واجملاهــــدة، والعبــــادة ، وال كــــر، والــــذكر، وســــائر 
 .(179)األسباب املوصلة إىل مرضاة هللا تعاىل

 هذا...
 وهؤالء الرجال
ُ َأْن تـُْرفَـــَع َويُــــْذَكَر ِفيَهــــا امْسُـــُه ُيَســــبِ ُح لَـــُه ِفيَهــــا ِرْلغُــــُدوِ  ِ   يســـبحون هللا   بـُيُــــوٍت َأِذَن اَّللَّ

 . َواْ ََصالِ 
  رَِجاٌل اَل تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة  وكذل  
 ..!!  يـَْوًما تـَتَـَقلَُّظ ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر خَيَاُفونَ  ورلثا 

 كل ذل ..!!
 َأْحَسَن َما َعِمُلوا ُ  أح: ي علون ما ي علون.. لَِيْجزِيـَُهُم اَّللَّ

ليتقبـــل هللا مـــنهم أحســـن مـــا عملـــوا، ويتجـــاوز عـــن ســـيئاهتم، ويكـــافئهم  علـــى ا حســـان 
 إحساان.
 أيضا..

  ِْلِه َوَيزِيَدُهْم ِمْن َفض أح: فـال يقتصـر   إعطـائهم علـى جـزاء أعمـاهلم، بـل يزيـدهم مـن
 العطاَي ما يليا ب ضله تعاىل.

ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْظِلــُم ِمثْـَقــاَل َذرٍَّة َوِإْن تَــُ  َحَســَنًة ُيَضــاِعْ َها َويـُــْؤِت ِمــْن َلُدْنــُه  كمــا قــال تعــاىل:
 . (180)َأْجًرا َعِظيًما

ددت لعبـادح الصـاحلني: مـاال عـني رأت وال أذن مسعـت، وال و  احلديث الشريف: " أعـ
 .(181)خطر على قلظ بشر"

 وهنا..
ُ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسابٍ  يقول  تعاىل:     َواَّللَّ
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ُ يـَـْرزُقُ  ويالحظ:أن هللا تعاىل، مل يقـل  مـع أن الكـالم عـنهم، وعـن   ِبغَـرْيِ ِحَسـابٍ  همَواَّللَّ
 جزائهم.
للتنبيه: علـى أن الـرزق املـذكور يكـون منـه تعـاىل ملـن يشـاء   يـَْرُزُق َمْن َيَشاءُ ال ولكنه ق

 مبحض مشيئته واختيار. عز وجل، وليس بسبظ أعماهلم احملكية عنهم.
و  ذلــ : إشــارة واضــحة وتنبيــه جلــي..إىل كمــال قدرتــه وكمــال جــود.، ســبحانه وســعة 

 إحسانه.
 جتهاد   الطاعة، وهم   ذل :   هناية اخلوف..فكأنه تعاىل: ملا وص عهم رجلد واال

بني عز وجـل: أنـه يعطـيهم الثـواب العظـيم علـى طاعـاهتم ويزيـدهم ال ضـل، الـذح ال حـد 
 له،   مقابلة خوفهم.

 احملرومون
وبعد أن حتدث املوىل عز وجل عن أهل هللا، الذين هم..عمار بيوته، يسبحونه آانء الليل 

حني وآن ، وال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا، وهـم مـع كـل وآطراف النهار، و  كل 
 هذا: خيافون يوما تتقلظ فيه القلوب واألبصار..!!

 وبعد أن بني تبارك وتعاىل : جزاءهم احلسن، وفضله العميم عليهم...!!
 يذكر عز وجل : احملرومني من كل هذا.

 فيقول:
 ًئا َوالَّــِذيَن َكَ ــُروا َأْعَمــاهُلُْم َكَســَرا ــْدُ. َشــيـْ ٍب ِبِقيَعــٍة حَيَْســُبُه الظَّْمــَآُن َمــاًء َحــىتَّ ِإَذا َجــاَءُ. مَلْ جيَِ

ُ َسرِيُع احلَِْساِب ) ( َأْو َكظُُلَماٍت ِ  حَبٍْر جلُِ يٍ  يـَْغَشـاُ. 39َوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُ. فـََوفَّاُ. ِحَسابَُه َواَّللَّ
ـْوَق بـَْعـٍض ِإَذا َأْخـَرَج يَـَدُ. مَلْ َيَكـْد َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقـِه َسـ َحاٌب ظُُلَمـاٌت بـَْعُضـَها فـَ

ُ َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر   يـََراَها َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اَّللَّ
 وهذان مثالن : ضرهبما هللا تعاىل، لنوعي الك ار.

لـى صـواب   األعمـال فأما األول: فهو للك ار الدعاة إىل ك رهم، الذين حيسبون أهنم ع
 واالعتقادات، وهم ليسوا كذل .



فمــثلهم   ذلــ  كالســراب، الــذح يــره   القيعــان مــن األرض عــن بعــد، كأنــه مــاء جــار 
 يرتقرق.

وأما الثـاين: فهـو للك ـار أصـحاب اجلهـل املركـظ، املقلـدون ألئمـة الك ـر، الصـم الـبكم، 
 الذين ال يعقلون.

 يا..اخل.فمثلهم ،   ذل  كظلمات   حبر عم
 ومعىن ا َيت

  َوالَِّذيَن َكَ ُروا َأْعَماهُلُْم  :أح: وأعمال الذين ك روا، كهذين املثلني 
 املثل األول:

   ٍَكَســَراب  أح: مــا يــره مــن ضــوء الشــمس وقــت الظهــرية،   الصــحراء، علــى وجــه
 األرض، كأنه ماء جار يرتقرق.

  ٍِبِقيَعة ستوح، من األرضمجع قاع، وهو املكان املنبسط امل 
  ًحَيَْسُبُه الظَّْمَآُن َماء .أح: يظنه العطشان ماء 
  ُ.َحىتَّ ِإَذا َجاَء.ليشرب منه ويرتوح من عطشه 
 ًئا  مما كان يظن ويتوهم.  مَلْ جيَِْدُ. َشيـْ

وهذا : مثال ملا يعمله من ال يعتقد ا ميـان ، وال يتبـع احلـا، مـن األعمـال الصـاحلة، الـيت 
أملـه، ويلقـي خـالف مـا  -  النهايـة-ن عه عند هللا وتنجيه مـن عذابـه، مث خييـظ حيسبها ت

قدر، إذ يـره السـراب يـوم القيامـة   السـاهرة وقـد غلبـة العطـش، فيحسـبه مـاء، فيأتيـه، 
 فال جيد ما توهم ورجى.

  َُوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُ. فـََوفَّاُ. ِحَسابَه ،فيلقونـه   جهـنم،  أح: جيـد زرنيـة هللا عنـد.، أيخذونـه
 .(182)فيسقونه احلميمم والغساق

  َِسرِيُع احلَِْساب ُ ،وحسابه آت، وكل آتى قريظ، بأح ال يشغله حساب عن حساَواَّللَّ
 و  هذا من التهديد والوعيد: ما فيه.
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َسـْعيـُُهْم ِ   ( الَِّذيَن َضـلَّ 103ُقْل َهْل نـُنَـبِ ُئُكْم ِرأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل ) وصدق هللا إذ يقول:
ًعا ُْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ نـْ  .(183)احْلََياِة الدُّ

يقــول األســتاذ ســعيد احلــوه : مــن هــذا ن هــم..أن هــذا املثــل، هــو   نــوع مــن الكــافرين، 
 رفضــوا ا ســالم ويظنــون أهنــم علــى شــيء كحــال اليهــود، والنصــاره بعــد بعثــة حممــد 

(184). 
 ين:املثال الثا

  ٍ َأْو َكظُُلَماٍت ِ  حَبٍْر جلُِ ي .أح: عميا 
حيــث إن الكــافر..  ظلمــات كثــرية : فأحواله..مظلمــة املصــدر، مظلمــة اهلدف،مظلمــة 

 الرتكيظ، مظلمة النتيجة،مظلمة الطبيعة.
  ٌيـَْغَشاُ. َمْوج .أح: يغطي هذا البحر العميا موج، يعِن: يعلوا ويغطي من فيه 
  َِمْوٌج ِمْن فـَْوِقه  أح : من فوق هذا املوج ..موج آخر..و  ذلـ : إشـارة إىل نـوعني مـن

 األمواج.
 وقد اكتشف علماء البحار: أن هناك نوعني من األمواج،   بعض البحار العميقة:

 النوع األول: األمواج الظاهرية املعروفة.
 النوع الثاين: أمواج رطنية، اشد وأعىت من األمواج الظاهرية.

 قضية مل يعرفها ا نسان إال   بداية القرن العشرين امليالدح. وهي:
فإن يذكر هللا عز وجل هذا املعِن   القرآن: فـذل  مـن أكـرب األدلـة علـى أن منـزل هـذا 

 .(185)القرآن ، هو احمليط علما بكل شيء، والقادر حقا على كل شيء
  ٌِمْن فـَْوِقِه َسَحاب ،سحاب. أح: من فوق املوج األعلى الظاهر 
  ٌظُُلَمات .متعددة..فهي:ظلمة السحاب، وظلمة املوج، وظلمة البحر 
  ٍبـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعض  أح: ظلمة السحاب، على ظلمة البحر، وظلمة البحر على ظلمة

 .املوج، وظلمة املوج على ظلمة املوج الباطِن
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 ِإَذا َأْخـَرَج يَـَدُ. مَلْ َيَكـْد يـََراَهـا  .الظلمـات إذا أخـرج َمـن فيهـا يـد... أح: مـن شـدة هـذ
 بينه وبني رؤيتها بون شاسع.

وهذا مثال: لنوع من الكافرين..أعماهلم رطلـة؛ خللوهـا عـن نـور احلـا، وألهنـا ليسـت مـن 
 أمر هللا وهديه، فليس مرادا هبا وجهه، وال مرغوا هبا إليه.

ن وحي هللا وشرعه، ومن هذا املثل ن هم: أن هؤالء يشبهون املالحدة..فأعماهلم ليست م
 فال يؤمنون حبساب وعقاب ومن مث ال يريدون بعملهم وجه هللا.

 وهؤالء :   ظلمات ال يقاربون فيها رؤية احلا، فضال عن أن يرو.
ُ َلُه نُورًاوهكذا   يهديه به. َمْن مَلْ جَيَْعِل اَّللَّ

  ٍَفَما َلُه ِمْن نُور .أح: ليس له هداية أبح حال من األحوال 
 ، هو النور وهو اهلده..قد دل هذا:على أن وحي هللا وحدو 

 كما دل على أن الكافر: قلبه ظالم، وعمله ظالم، ونتائج عمله ظالم.
 إذ ..ليس له نور داخلي   قلبه يهتدح به.
 كما أنه ..ليس له نور خارجي يهتدح به.

 وهؤالء : هم احملرومون حقا.
 احملروم احلقيقي. فإن من حرم نور هللا، وهداية هللا: فهو

 روه ا مــام أمحــد عــن عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمــا، قــال: مسعــت رســول هللا 
ــذ: فمــن أصــاب مــن  يقــول:"إن هللا خلــا خلقــه   ظلمــة، مث ألقــى علــيهم مــن نــور. يومئ

 .(186)نور...فقد اهتده، ومن أخطأ ..ضل
 فلذل ..أقول: جف القلم على علم هللا عز وجل.

سعيد: إن هـذا احلـديث يـدل علـى ..أن هللا تعـاىل علـم أزال، مـن سيضـل؛  ويقول األستاذ
 فأراد. له.

 ومن علم هللا منه اهلداية: أعطا. نورًا، فبهذا النور اهتده، فآمن وأسلم.
 وأما الكافر: فإنه مظلم القلظ ..ومن مث ال يره ، وال يهتدح، وليس له حجة.
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 .(187)إذ ..العلم كاشف، ال جُمْرِب 
 مياندعوة لإل

 وبعد أن حتدث املوىل عز وجل:
عن السعداء املهتدين بنور.، وهديه، وشرعه الذين تعلقت قلوهبم   ببيوت 

هللا..يسبحونه رلغدو وا صال، فال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا، وهم:   ذات 
الوقت خيافون يوما نتقلظ فيه القلوب واألبصار ، حىت صارت قلوهبم   نور على 

 ور..؟ن
وعن األشقياء، الذين حرموا أن سهم من هذ. اهلداية، وصاروا يتخبطون   الظلمات، 

بسبظ عنادهم وك رهم وبعدهم عن ساحات رضوان هللا، وفضله حىت صارت قلوهبم   
 ظلمات فوق ظلمات..

أخذ يوجه األنظار ويل ت البصائر..إىل آَيت هللا ودالئل التوحيد   اخللا؛ دعوة 
، وحثا على ا ميان، حيث إن مصنوعاته تدل بتغيريها على أن هلا صانعا، قادرًا لالهتداء

 على الكمال.
 فقال:

 ُــَماَواِت َواأْلَْرِض َوالطَـّرْيُ َصــافَّاٍت ُكـلٌّ قَــْد َعِلـَم َصــاَلَته ـَر َأنَّ اَّللََّ ُيَسـبِ ُح لَــُه َمـْن ِ  السَّ  َأمَلْ تـَ
ُ َعِليٌم مبَا   ( َوَّلِلَِّ ُمْلُ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِإىَل اَّللَِّ اْلَمِصريُ 41يـَْ َعُلوَن ) َوَتْسِبيَحُه َواَّللَّ

 واملعىن:
  ََأمَلْ تـَر .أح:أمل تعلم علم اليقني أيها ا نسان 
  َِأنَّ اَّللََّ ُيَسبِ ُح َلُه َمْن ِ  السَّـَماَواِت َواأْلَْرض ،مـن املالئكـة واألانسـي،واجلان، واحليـوان 

 حىت اجلماد..
 

ُتَسبِ ُح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشـْيٍء  وذل : كما   قوله تعاىل:
 . (188)ِإالَّ ُيَسبِ ُح حبَْمِدِ. َوَلِكْن اَل تـَْ َقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُ ورًا
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 ا خبار، وإلزام احلجة.وهذا االست هام للتقرير، و 
  َُوالطَّرْي  ،كذل  تسبحه  ٍَصافَّات .ألجنحتها   اهلواء 
   ُُكلٌّ َقْد َعِلَم َصـاَلَتُه َوَتْسـِبيَحه  كـل مـن   السـموات واألرض ومـا فيهمـا، قـد علـم هللا

 صالته وتسبيحه.
 وقال جماهد وغري.: الصالة لإلنسان والتسبيح ملا سوا. من اخللا.

 س يان: للطري صالة، ليس فيها ركوع وال سجود.وقال 
 وقيل: إن ضرهبا أبجنحتها صالة،وإن أصواهتا تسبيح.

 وقيل : التسبيح ها هنا..ما يُره   املخلوق من أثر الصنع.
 وعلى كل : فقد أرشد هللا كل خملوقاته إىل طرائا تسبيحه هلل عز وجل، وعبادته له.

 ولذل  يقول:
  َعِليٌم ُ  أح: ال خي ى عليه طاعتهم وتسبيحهم.مبَا يـَْ َعُلوَن َواَّللَّ

 و  هذا إشارة إىل وعد. ووعيد..
وعــد. للطــائعني مــن عبــاد.، املهتــدين هبــدا.،العاملني بشــرعه: أنــه علــيم هبــم ومبــا ي علونــه؛ 

 فيجاز هبم عليه رحلسىن وزَيدة.
رعه: أنـه علـيهم هبـم ووعيد. للعاصني من عباد. كذل  الضالني  عن هديـه، املعانـدين لشـ

 ومبا ي علونه، فيجازيهم عليه سوًءا وخزَيان.
 وهو   الوقت ذاته.

دعوة ملزيد الطاعة من أوليائه ، وملراجعة الن س والدخول   حظرية ا ميان للبعيدين عـن 
 آَيته.

 ولتأكيد هذا...
 خيرب تعاىل: أن له مل  السموات واألرض حيث يقول:

 ــــــ أح: هــــــو احلــــــاكم، املتصــــــرف، الــــــذح ال معقــــــظ  َماَواِت َواأْلَْرضِ َوَّلِلَِّ ُمْلــــــُ  السَّ
 حلكمه،وهو  ا له املعبود، الذح ال تنبغي العبادة إال له.
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  َُوِإىَل اَّللَِّ اْلَمِصــري             يــوم القيامــة حياســظ رلعــدل دون معقــظ حلكمــه، وال راد ملشــيئته  
  َعِملُــوا َوجَيْـِزَح الَّــِذيَن َأْحَسـُنوا ِرحْلُْســىَن لَِيْجـِزَح الَّــِذيَن َأَسـاُءوا مبَــا  (189) ،فهــو اخلــالا،

 املال ، أال له احلكم   الدنيا واألخره، لوله احلمد   األوىل وا خرة.
 ختاما ..إذا كان كل شيء، يسبح حبمد هللا فهو إذن مهتد..!!

وكونـــــه ون ســـــه، فعلـــــى ا نســـــان : أن يســـــتعمل عقلـــــه، ويســـــتقرئ آَيت هللا   خلقـــــه  
 ليخضع، ويؤمن ، ويعبد؛ ليصري مهتدَي.

 دعوة أخره لإلميان
وبعد أن بني هللا عز وجل: تسبيح من   السموات واألرض والطري له، هداية منه 

 هلا..وما   ذل  من الدعوة الواضحة إىل ا ميان به، واالهتداء هبدا..
 لدالة عليه سبحانه وتعاىل.يقدم دعوة أخره: لإلميان به من خالل هذ. الكائنات ا

 حيث يقول:
  َْنُه مثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًما َفرَتَه اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمن ِخاَلِلِه  َأمَلْ تـََر َأنَّ اَّللََّ يـُْزِجي َسَحاًر مثَّ يـَُؤلِ ُف بـَيـْ

َشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َويـُنَـزِ ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُظ بِِه َمْن يَ 
ُ اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِإنَّ ِ  َذِلَ  َلِعرْبًَة أِلُويل 43َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُظ ِرأْلَْبَصاِر ) ( يـَُقلِ ُظ اَّللَّ

  اأْلَْبَصاِر 
 واملعِن:

  ََأمَلْ تـَر .أح : أمل تعلم ، أيها ا نسان ، علم اليقني 
 َّاَّللََّ يـُْزِجي َسَحارً  َأن.أح : يسوق بقدرته السحاب 
 َنُه  أح: يضم بعضه إىل بعض، وجيمعه بعد ت رقه. مثَّ يـَُؤلِ ُف بـَيـْ
مثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًما.أح: مرتاكما بعضه فوق بعض 
  َِفرَتَه اْلَوْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخاَلِلهاملرتاكمة  أح: فرته املطر، خيرج من بني هذ. السحارت

 بعضها فوق بعض.
 أيضا...
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َويـُنَـزِ ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ، أح: وينزل من السحاب املكون من كتل ضخمة
 تشبه اجلبال   أحجامها وعظمتها ومساقطها وهيئاهتا.

  ِمْن بـََرٍد (190)وهو ما يربد من املطر   اهلواء فيصلظ. 
  َاُء فـَُيِصيُظ ِبِه َمْن َيش  أح: ينزله على من يشاء من العباد ، وعلى ما يشاء من

 البالد، رمحه هبا وأبهلها.
 
 َُوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاء .فيؤخر الغيث عنه، فيصابون رلقحط واجل اف 

أح: يصيبهم رلربد نقمة عليهم، ملا فيه فـَُيِصيُظ ِبِه َمْن َيَشاءُ   وقد يكون املعىن كذل 
ارهم، وإتالف زروعهم، وختريظ حماصيلهم، وتدمري منشآهتم مبا فيه من من نثر مث

 .(191)فيعتدل اجلو لديهم، رمحه هبمَوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء  عواصف، 
 -أح: يكاد ضوء الربق َيَكاُد َسَنا بـَْرِقهِ  وفوق هذ. ا َيت الكونية ا هلية..فإنه: 

رتاكم فوق بعضه، خيطف األبصار، اليت:تتبعه الذح حيدث من احتكاك كتل السحاب امل
 انظرة إليه.

 .(192)وهذا الربق:دليل على تكاثف السحاب،ويشري بقوة املطر، وحمذر من قوة الصواعا
...البد وأن يكون انرا عظيمة خالصة ةويقول الرازح: إن الربق الذح يكون هبذ. الص 

 والنار ضد املاء والربد.
 ر الضد من الضد...فظهور. من الربد: يقتضي ظهو 

 .(193)وذل : ال ميكن، إال بقدرة قادر حكيم
 وفوق كل هذا..

  َاللَّْيَل َوالنـََّهار ُ من طول هذا،    -بقدرته -أ[: يتصرف فيهما، فيأخذ يـَُقلِ ُظ اَّللَّ
 قصر هذا..حىت يعتدال.
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   هذا: فيطول الذح كان قصريًا ويقصر الذح كان طويال . امث أيخذ من هذ
  : حلكم يعرفها، وغاَيت يقدرها..سبحانه وتعاىل.كل ذل

  َِلِعرْبًَة أِلُويل اأْلَْبَصار أح:   هذ. األشياء ..الدليل على عظمة هللا تعاىل ملن له: عقل
 يعي، وبصرية تدرك، وقلظ يهتدح.

 ختاما...
إذا كانت هذ. آَيت بينات، واضحات لكل ذح عينني، ويدركها كل من ميل  حواسا، 

 د أن يستعمل عقله..ويري
 والبد هلا من صانع..

 فعلى ا نسان: أن يعلم أن هذا ما كان ليكون لوال هللا، سبحانه وتعاىل.
 ومن علم هذا: عرف عظمة هللا،واهتده هبده هللا.

 دعوة رلثة: لإلميان
 وبعد...

فبعد هاتني الدعوتني السابقتني، واليت قد تضمنت كل واحدة منهما: أدلة قوية 
 ة،على وجود هللا، وعظمته وقدرته.رهر 

 وهي أدلة : مادية حمسوسة، يدركها كل ذح عينني، وعقل مدرك ، وقلظ م توح.
 فقد استدل أواًل: أبحوال السماء واألرض 

 كما ستدل رنياً: رألرر العلوية.
ومع ذل  ..تتواصل رمحات ربنا ، سبحانه،   تقدمي الدليل تلو الدليل، وجتديد الدعوة 

 د الدعوة إىل ا ميان رهلل العزيز احلكيم.بع
حيث يقدم ربنا تبارك وتعاىل الدعوة للمرة الثالثة إىل ا ميان من خالل األدلة املثبوتة   

 هذ. ا َيت، استدالال أبحوال احليواانت.
 يقول تعاىل:

  َُهْم َمـْن مَيِْشـي َعلَـى ب ُ َخَلَا ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمـنـْ ُهْم َمـْن مَيِْشـي َعلَـى رِْجلَـنْيِ َواَّللَّ ْطنِـِه َوِمـنـْ
ُ َما َيَشاُء ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر  ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى َأْرَبٍع خَيُْلُا اَّللَّ   َوِمنـْ



وهنــا: يــذكر هللا تعــاىل، قدرتــه التامــة، وســلطانه العظــيم   خلــا أنــواع املخلوقــات، علــى 
 وألواهنا، وحركاهتا، وسكناهتا...من ماء واحد. اختالف أشكاهلا،

 يقول تعاىل:
  ٍَخَلَا ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماء ُ كاحليـة ومـا شـاكلها..وهذا هـو أعجـظ املخلوقـات مشـيا؛  َواَّللَّ

 حيث ميشي بغري آلة مشي من أرجل أو قوائم.
  ُِهْم َمْن مَيِْشي َعَلى رِْجَلنْي  بعد النوع األول. كا نسان والطري..وهذا َوِمنـْ
  ٍُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى َأْرَبع  وهو النوع الثالث، كاألنعام وسائر احليواانت. َوِمنـْ

 مث يقول رب العزة:
  َُما َيَشاء ُ   خَيُْلُا اَّللَّ

تنبيه على أن احليواانت كما اختل ت حبسظ كي ية املشي....فهي خمتل ـة كـذل    أمـور  
 كثري.

 ا بقدرته سبحانه ما يشاء؛ ألنه ما شاء كان ، وما مل يشأ مل يكن.وهو وحد. الذح خيل
 وهلذا قال:

  ٌِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير .أح: ال يتعذر عليه شيء 
 ختاما:

 فإن هذ. ا ية..فيها التدليل على هداية هللا، بصورة واضحة قوية ملموسة.
، حيـــث إن هللا الـــذح خلـــا هـــذ. األنـــواع  كمـــا أن فيهـــا ..التـــدليل علـــى قـــدرة هللا تعـــاىل

 الكثرية من األحياء..قادر على كل شيء.
واهلداية: ليست إال مظهًرا من مظاهر هـذ. القـدرة ..فـإذا تقـرر: أن هللا..هـو القـادر،وهو 

 اهلادح.
فكيف ال يسلم له ا نسـان شـرعاً وقـدرًا، ويـؤمن، وي هـم واجبـات هـذ. الـدعوة، طواعيـة 

 واختيارًا..؟
 قيظتع

 وبعد هذا كله...وعلي ما سيا...يعقظ ربنا مؤكًدا ومقدرًا.



 حيث يقول:
  َيهده َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ُ َزْلَنا َآََيٍت ُمبَـيِ َناٍت َواَّللَّ   َلَقْد أَنـْ

أنه أنزل   هذا القرآن من احلكم، واألمثال،  -تبارك وتعاىل -و  هذ. ا ية: بني ربنا
 ا، ما هو: معجزات، ودالئل واضحات.وغريه

  ٍَزْلَنا َآََيٍت ُمبَـيِ َنات  واضحات ال خ اء فيها، وال إهبام   معانيها ومراميها. َلَقْد أَنـْ
ُ يـَْهِدح َمْن َيَشاءُ )  0(بلط ه ومشيئتهَواَّللَّ
  ٍِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيم .أح: إىل دين ا سالم، الذح يوصل إىل ص ته، ورضوانه 
 لي ذل ..وع

فعلي من أراد اهلداية: أن يبحث هذ. ا َيت البينات،   الكون املنظور، و  الكتاب 
 املسطور.

 وأن ميتثل هلا، اجتنار وهنيا.
 َيهده َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  وأن يطلظ من هللا دوما اهلداية؛ حيث إنه سبحانه:

. 
 

اند، كما أنه ال حجة جلاهل، وذل : لوضوح هذ. وهبذا..فال حجة لكافر وال حجة ملع
 الدالئل ، وكثرهتا.

 
 القسم الثالث

 
 ]بشارة..وتوجيهات[

 
 آخر السورة(64حىت هناية ا ية  47)من ا ية 

 



 ربط •

 منافقون •

 وعد...وبشارة •

 االستئذان الداخلي •

 القواعد من النساء •

 أصحاب األعذار..وبعض آداب الطعام. •

 حسن اخلتام. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صل ...مبا سباو 
آدار وأحكامـا: يقـوم عليهـا، ويـنهض بسـببها  -فيما سبا -ذكرت السورة الكرمية       

 اجملتمع املسلم.



وهي آداب وتعليم متيز. عن غري.، وتكسبه اخلصوصية، اليت هبا يعلوا ويزهو  ويرتقي      
وضعية الشائهة، على مباهج الدنيا وم اتنها، وهبا يت رد مسوا، وطهارة، وسط املبادئ ال

 اليت يتخللها احلوار،وال يكتظ هلا استقرار.
أيضا دالئل التوحيد، والقدرة ا هلية،   مشاهد  -فيما سبا -وكذل  :ذكرت     

 . -سبحانه -الكون الرحيظ، الواسع، الكبري، من خالل آَيته وخملوقاته
ا قيادة الكون، احلياة وكل: ذل  لبناء الشخصية ا سالمية السوية، اليت انط هللا هب    

 واألحياء..؟؟
ــــــــــث -عــــــــــادة الســــــــــورة 00وهلــــــــــذا      ــــــــــاليم،  -  قســــــــــمها الثال إىل ا داب، والتع

واألحكام...اليت يـرِب القـرآن عليهـا اجلماعـة املسـلمة، مـن خـالل: إعـداد ال ـرد املسـلم، 
َخَلْقُت اجلِْنَّ  َوَما ورعاية البيت املسلم،وصوال هبا إىل حتقيا الغاية املنشودة من ا نسان 

نْـَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدونِ  ،ومـن مث النجـاح   أداء رسـالته، الـيت نيطـت بـه، وهـو قيـادة  (194)َواْ ِ
وََكـَذِلَ   وأهلها..إيل السالم، واحلا،والعدل واحلرية واألمان، وعبادة هللا الواحد   االدني

 .(195)ى النَّاِس َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعلَ 
أن هذ. كله، أو بعض هذا كله: ال يكون إال إذا حتققت   هذ. األمة 00ومن املعلوم    

خرييتها، أو قل: حافظـت هـذ. األمـة  علـى خرييتهـا، الـيت شـرفها هللا هبـا يـوم أن أخرجهـا 
ُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن ِرْلَمْعـُرو   للوجود  َهـْوَن َعـِن اْلُمْنَكـِر َوتـُْؤِمنُـوَن ُكنـْ ِف َوتـَنـْ

 .  (196)ِرَّللَِّ 
 لكل هذا...    
عــادت الســورة: لتطهـــر قلــوب الســلمني مـــن الن ــاق، وتــربيهم علـــى الطاعــة الواعيـــة     

 البناءة، لقيادهتم الرشيدة، اليت أتخذ أبيديهم إىل النصر والعزة والت وق.
 . رلعلو، والتمكني، واألمن واألمان.عادت السورة: لتبشر املؤمنني.    
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عادت السورة: لتكمـل حبـات اللؤلـؤة   منظومـة ا داب والتعـاليم، الـيت ح لـت هبـا     
 هذ. السورة.

بوصـ ها كلهـا كمـا يقـول شـهيد ا سـالم انبعـة كلهـا، مـن معـني واحـد، هـو العقيــدة       
حها: نـور، وش افية،وإشـراق بنور واحـد، هـو نـور هللا، وهـي   صـحي00هللا، متصلة كلها

 وطهارة.
   تربية للصف املسلم.    

عناصـــرها: مـــن مصـــدر النـــور األول   الســـموات واألرض، نـــور هللا، الـــذح أشـــرقت بـــه 
 .(197)الظلمات   السموات واالرض، والقلوب ، والضمائر، والن وس واألرواح

 
 
 
 
 
 
 

 منافقون
 رهم.يكشف املويل عن املنافقني، وبعض ص اهتم لنحذ

 و  قوله تعاىل:
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَ  َوَما ُأولَئِ ) َ  َويـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِرَّللَِّ َوِرلرَُّسوِل َوَأطَْعَنا مثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌا ِمنـْ

ُهمْ 47ِرْلُمْؤِمِننَي ) نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌا ِمنـْ ( 48 ُمْعِرُضوَن )( َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
( َأِ  قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َأِم اْراَتبُوا َأْم خَيَاُفوَن َأْن 49َوِإْن َيُكْن هَلُُم احْلَاُّ أيَُْتوا ِإلَْيِه ُمْذِعِننَي )

ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل ُأولَِئَ  ُهَم الظَّاِلُمونَ   (حيَِيَف اَّللَّ
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عــن املنــافقني، الــذين ال ينت عــون هَيت هللا  -أيهــا القــارئ الكــرمي-تتحــدث هــذ. ا َيت 
ــأدبون أبدب املــؤمنني   طاعــة رســول  البينــات، وال يهتــدون بتعاليمــه الواضــحات، وال يت

 هللا، و  الرضي حبكمه، والطمأنينة إليه.
يقول ا مام القرطيب: قال الطربح وغري.: إن رجـال مـن املنـافقني، امسـه "بشـر" كانـت بينـه 

 اليهود خصومة   أرض.وبني رجل من 
 وكان املنافا مبطال.  فدعا. اليهودح: إىل التحاكم عند رسول هللا 

 .ففأِب من ذل ، وقال: إن حممًدا حييف علينا، فلنحكم كعظ بن األشر 
 .(198)فنزلت ا ية فيه

 ( أه: املنافقون،أبلسنتهم ما ليس ىف قلوهبمَويـَُقوُلونَ )
 ( أح: صدقنا بوحدانية هللا، وبعثة الرسول.لِ َآَمنَّا ِرَّللَِّ َوِرلرَُّسو )
 ( هللا فيما أيمر به، والرسول فيما حيكم به.َوَأطَْعَنا)

( َوِمـَن النَّــاِس َمـْن يـَُقــوُل َآَمنَّـا ِرَّللَِّ َوِرْليَـــْوِم اْ َِخـِر َوَمــا ُهـْم مبـُـْؤِمِننيَ وهـذا مثــل قولـه تعــاىل: )
(199). 

 ( أح: يعرض وميتنع عن حكم هللا ورسوله.مثَّ يـَتَـَوىلَّ  بدليل قوله تعاىل :)
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِل َ ) ( أح: من بعد إعالن إمياهنم، وإظهارهم الطاعة.خيال ون أقواهلم َفرِيٌا ِمنـْ

 أبعماهلم.
ــْؤِمِننيَ  عــز وجــل علــيهم بقولــه:) وهلــذا حكــم املــويل ــَ  ِرْلُم ــا ُأولَِئ ( أح: كلهــم ..ليســوا َوَم

  منهم فقط..إذ اجلميع يعتقد ما يعتقد هذا ال ريا،ويرضي به.مبؤمنني، وليس من تويل
 )و( توضيح ذل ، ودليله : أهنم

 ( أح: إىل حكم هللا.ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ )
نَـُهمْ )  ( حبكم هللا.َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

 تكون امل اجأة العجيبة، اليت تكذب أقواهلم، وتكشف ن اقهم، وهي:
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؛ ألهنــم   معرضــون( عــن هــذ. الــدعوة، وعــن االحتكــام إىل رســول هللا  )إذا فريــا مــنهم
 يعلمون أنه حيكم رحلا، الذح هم على غري.،   خصومتهم.

 ( أح: وإن كان احلا معهم، و  ص هم، ويريدون الوصول إليه.َوِإْن َيُكْن هَلُُم احْلَاُّ )
ئعني ألهنم يعرفون أنه ال ينطا وال حيكـم إال طا  ( أح: إىل رسول هللا أيَُْتوا ِإلَْيِه ُمْذِعِننيَ )

 به.
 وهذا موقف منهم عجيظ غريظ...!!

 ما السبظ فيه إذن..؟
ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ )  ( َأِ  قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َأِم اْراَتبُوا َأْم خَيَاُفوَن َأْن حيَِيَف اَّللَّ

 نعم: ال خيرج األمر عن واحد من ثالثة:
 من أمراض القلوب عندهم..! أن يكون السبظ ملرض

 أو أن يكون قد عرض هلم ش    الدين، أو   رسوله...
 عليهم   احلكم..  أو خيافون أن جيور حممد 

 فهذا املوقف منهم" ك ر حمض،00وأَي ما كان األمر
أنـه  ،..ويتعـني إذا رلضـرورة  ، وال جـور يكـون مـن حممـد نألنه: ال حمل للش    الدي

 الذح جبلوا عليه، وهو ظلم منه. ،م وهو الك رمرض   قلوهب
 ولذل  يقول رب العزة:

و  مــوق هم، و  امتنـــاعهم عـــن احلـــا وإظهـــار.،  ،( ألن ســـهمبَــْل ُأولَئِـــَ  ُهـــَم الظَّـــاِلُمونَ )
 .  واحلكم به، والتحاكم إىل النيب 

 وهذا تذييل: يقدر احلكم عليهم رلظلم، الذح ليس بعد. ظلم.
ل: ما فيه من التنبيه عليهم،والتحذير منهم، وا بعاد عنهم،والتخويـف مـن و  هذا التذيي

 االتصاف بص اهتم.
 هذا...

 من حكم هللا ورسوله 00 املوقف الصحيح -  ن س السياق -ويبني هللا تعاىل



لترتسخ   الذهن: عالمة مـن عالمـات الن ـاق، وأمـارة مـن أمـارات ا ميـان رلنسـبة حلكـم 
 . هللا ورسوله

 إذ يقول تعاىل:
ْعنَـا وَ ) ـنَـُهْم َأْن يـَُقولُـوا مسَِ ـْوَل اْلُمـْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعـوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسـوِلِه لِـَيْحُكَم بـَيـْ َا َكـاَن قـَ َأطَْعنَـا ِإمنَّ

لَئِــــَ  ُهــــُم ( َوَمــــْن ُيِطــــِع اَّللََّ َوَرُســــوَلُه َوخَيْــــَش اَّللََّ َويـَتـَّْقــــِه فَُأو 51َوُأولَئِــــَ  ُهــــُم اْلُمْ ِلُحــــوَن )
 (اْلَ اِئُزونَ 

..حينما يدعون إىل االحتكـام إىل ا سـالم وأهلـه،   أمـر يتعـارض  نأح: إذا كان املنافقو 
 مع مصاحلهم: يرفضون ذل .

ـــون ـــاس: هـــم املؤمن ـــاك صـــن ا آخـــر مـــن الن املســـتجيبون هلل ولرســـوله، الســـعداء  ،فـــإن هن
 .  وسنة رسوله  هللا ابوالذين ال يبغون دينا سوح كت ،رالحتكام إىل ا سالم

 هؤالء على العكس..متاماً.
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننيَ )  (   مثل هذا املوقف.ِإمنَّ
 (أح : إىل كتابه..فهما، وامتثاال.ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ )
 ( طاعة لشخصه   حيا.،وإيل سنته عمال بعد وفاته.َوَرُسوِلهِ )
نَـُهمْ ) أومن ينوب عنه من أئمة املسلمني..مبوجظ كتاب هللا وسـنة    ( الرسوللَِيْحُكَم بـَيـْ

 .  رسوله 
ْعَنا َوَأطَْعَنا) ( أح: مسعا وطاعة أح: مسعنـا قـول هللا والرسـول، وأطعنـا أمـر هللا  َأْن يـَُقوُلوا مسَِ

 والرسول، وهذ. عالمة ا ميان وآية االهتداء.
 النجاة  من املرهوب.وهلذا : وص هم هللا رل الح..وهو نيل املطلوب، و 

 ( أح: الناجون ال ائزون.َوُأولَِئَ  ُهُم اْلُمْ ِلُحونَ فقال: )
وســـنة رســـوله،  ، واألحاديـــث وا رر   وجـــوب الطاعـــة لكتـــاب هللا(200)يقـــول ابـــن كثـــري

 جًدا. ةوللخل اء الراشدين، واألئمة إذا أمروا بطاعة هللا..كثري 
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ضـروا ح، و ةر ومـن الـذين شـهدوا بيعـة العقبـفهذا...عبادة بن الصامت،أحد نقبـاء األنصـا
 بدرا..ملا حضرة املوت.قال البن أخيه.

 نبؤك مباذا علي  وماذا ل ؟أأال 
 قال:بلي.

 والطاعة،   عسرك ويسرك، ومنشط  ومكره ، وأثر. علي . قال: فإن علي  السمع
صــية هللا م لســان  رلعــدل، وأن ال تنــازع األمــر أهلــه، إال أن أيمــروك مبعيوعليــ : أن تقــ

 بواحا.
 فما أمرت به من شيء خيالف كتاب هللا: فاتبع كتاب هللا.

: ال إسـالم إال بطاعـة، وال خـري إال   مجاعـة، والنصـيحة هلل ولرسـوله، ءويقول أبو الـدردا
 وللخلي ة وللمؤمنني عامة.

وكــان عمــر بــن اخلطــاب يقــول: عــروة ا سالم..شــهادة أن ال إلــه إال هللا، وإقــام للصــالة، 
 وإيتاء الزكاة،والطاعة ملن وال. هللا أمر املسلمني.

 وهكذا
 فهم السلف الصاحل ذل  جيًدا..

 كما مسعوا حكم هللا   كتاب هللا وسنة رسوله، وأطاعو. جيًدا
 فدانت هلم الدنيا..طوال وعرضا.

 وعم خريهم وعدهلم بالد هللا كلها.
اس األرض أفواًجــــا حســــن مسعهــــم وطــــاعتهم   ديــــن هللا مــــن كــــل أجنــــ ودخل..بســــبظ

 انصهرت كلها   بوتقة ا سالم.
ت عـــن هـــده هللا ا ذان ..هدَي، وحضـــارة : إال عنـــدما صـــم  يومل ينحســـر املـــد ا ســـالم

 وحتولت الطاعة عن االحتكام لإلسالم.
 مث..

ـنَـُهمْ تعاىل املؤمنني، الذين ) مث يبشر هللا  قـوهلمون ( فيكـِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
ْعَنا َوَأطَْعَنا)  ( مسَِ



وال ــوز: لكــل مــن تشــبه هبــم، وســار علــى  ،وي ــتح رب البشــارة والرضــي منــه، وال ــالح
 درهبم.

 فيقول تبارك وتعاىل:
 (   كتابه،وفرائضه ، وشرائعه، وأحكامه.َوَمْن ُيِطِع اَّللََّ )
 0( ويطيع رسول هللا أيضا   أوامر.، وسنتهَوَرُسوَلهُ )
( أح: خيشـــى عـــذاب هللا علـــى مـــا مضـــي مـــن ذنوبـــه، فيكثـــر مـــن االســـتغ ار خَيْـــَش اَّللََّ وَ )

 والطاعات.
 ( أح يقي ن سه من معصية هللا، وغضبه، فيما يستقبل من أَيمه وحياته.َويـَتـَّْقهِ )

 وهكذا..
 بشارة عامة لكل من يتحقا منه ذل ،   أح عصر ، وأح مصر.

واخلــوف الــدائم مــن   هللا تعــاىل، وطاعــة رســوله  وفيهــا مــا فيهــا مــن احلــض: علــى طاعــة
 التقصري   مقتضيات هذ. الطاعة.

( الــذين فــازوا بكــل خــري، فَُأولَِئــَ  ُهــُم اْلَ ــاِئُزونَ )  : ال ــوز الكبــري يقــول تعــاىللوفيهــا كــذ
 ومنه اجلنة،وأمنوا  من كل شر   الدنيا وا خرة ، ومنه النار.

   لة ملوقف املنافقني، من االحتكام لكتاب هللا ورسوله وبعد أن عرض هللا الصورة املقاب
ـــةكشـــ ا للمنـــافقني وتعر  كمـــا -ملـــواق هم، وفضـــحا ملخـــازيهم، وأكـــاذيبهم، إذ بضـــدها  ي

 تتميز األشياء. -يقولون
 قتداء هبم.وإعالء للمؤمنني وبياان حلسن امتثاهلم وعرضا لنتائج أفعاهلم،وتشويقا لال

ق هم ا املنـــافقني مـــرة أخـــرح: حيكـــي بعضـــا آخـــر مـــن مـــو عـــاد ســـياق الســـورة الكرميـــة إىل
 ة.ظبهم الواضحة واليت يؤكدوهنا أبمياهنم املغليالسيئة، وأكاذ

 حيث يقول عزوجل:
 ــٌة ِإنَّ ا ــٌة َمْعُروَف ــْل اَل تـُْقِســُموا طَاَع ــْرهَتُْم لََيْخــُرُجنَّ ُق ــِئْن َأَم َــاهِنِْم َل ــَد َأمْي َّللََّ َوَأْقَســُموا ِرَّللَِّ َجْه

ــرٌي مبَــا تـَْعَمُلــوَن ) ــا مُحِ ــَل 53َخِب ــِه َم َــا َعَلْي ــِإْن تـََولَّــْوا فَِإمنَّ ــْل َأِطيُعــوا اَّللََّ َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َف ( ُق
 َوَعَلْيُكْم َما مُحِ ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُ. هَتَْتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ 



أينما كنت نكن مع ، لئن خرجت:   ا قال املنافقون لرسول هللا مل :نزلت هذ. ا َيت
 .(201)خرجنا، ولئن أقمت: أقمنا، وإن أمرتنا رجلهاد: جاهدان

 .  واملعِن ..يقول هللا تعاىل خمربا عن أهل الن اق الذين كانوا حيل ون لرسول هللا 
َـــــــاهِنِمْ ) ـــــــَد َأمْي ـــــــُموا ِرَّللَِّ َجْه  إميـــــــاهنم رذلـــــــني كـــــــل طـــــــاقتهم   ( أح: جمتهـــــــدين  َوَأْقَس

 صدقهم. مأتكيدها،متعبني أن سهم فيها؛ ألهنم خي ون هبا عد
لــئن  رخلــروج إىل الغـزو لنغــزون أو  ( أح: حل ــوا لــئن أمـران حممــد لَـِئْن َأَمــْرهَتُْم لََيْخـُرُجنَّ )

 .نأمران رخلروج من دَيران: لنخرج
 ( أح: ال حتل وا.ُقْل اَل تـُْقِسُموا)
لكـــم مـــن هـــذ. الطاعـــة املزي ـــة، الـــيت  ( أح: طاعـــة معروفـــة، صـــادقة، أوىلٌة َمْعُروفَـــةٌ طَاَعـــ)

 تؤكدوهنا رألميان الكاذبة.
أو: الـــذح يطلـــظ منكم..طاعـــة معروفـــة، أح معلومـــة، ال يشـــ  فيهـــا أحـــد، وال يـــراتب  

، وقلــوبكم علــى موليســت طاعــة تقســمون عليهــا أبفــواهك كطاعــة املخلــص مــن املــؤمننيٍ 
 .اخالفه

وقيــــل معنــــا.: طاعتكم..طاعــــة معروفــــة، أح: قــــد عرفــــت طــــاعتكم..فهي قــــول ال فعــــل 
 حل تم كذبتم. امعه،وكلم

ـــا. : لـــيكن أمركم..طاعـــة رملعـــرف ، مـــن غـــري حلـــف وال أتكيـــد ، كمـــا يط ـــوقيـــل معن ع ي
 املؤمنون رهبم بغري حلف..فكونوا أنتم مثلهم.

 ري بكم، عليم أبحوالكم، ومبن يطيع ومبن يعصي.(أح: هو خبِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلونَ )
وعلي هذا ..فاحللف وإظهـار الطاعـة، والبـاطن خبالفـه، وإن راج علـى املخلـوق، فاخلـالا 

ر عبــاد.، وإن ئاميعلــم الســر وأخ ــي ال يــروج عليــه شــيء مــن التــدليس بــل هــو خبــري بضــ
 خالفها. واأظهر 

 .اد هلم، أن ي ضحو يو  ذل :هتد
 :  بيبه مث يقول تعاىل حل
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 واالمتحان لصدقهم. ر( هلم...من رب األمر، واالختباُقلْ )
رل عـل والقـول معـا،   تبعوا كتاب هللا، وسنة رسوله ا( أح: َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ )

 وليس رلقول فقط، وإن كنتم صادقني.
 مث يقول تعاىل هلم..هم.

ــِإْن تـََولَّــْوا) وتعرضــوا، وترتكــوا مــا جــاءكم بــه مــن اهلــده   ن حممــد ( أح: فــإن تتولــوا عــَف
ــا مُحِ ــلَ ) ..فمــا ضــررمتو.، وإمنــا ضــررمت أن ســكم ــِه َم َــا َعَلْي ..مــا   (أح: علــى الرســول فَِإمنَّ

محله هللا إَي.: من إبالغ الرسالة، وأداء األمانة..فإذا أدح ما عليه: فقـد خـرج مـن عهـدة 
( مـن العمـل مبـا أبلغكـم بـه، وتعظيمـه واحملافظـة عليـه، فـإن مل مْ َوَعَلْيُكْم َما مُحِ ْلتُ ) فالتكلي

 ت علوا وتوليتم فقد عرضتم أن سكم لسخط هللا وعذابه.
ـــُدوا ( فيمـــا أيمـــركم بـــه،وينهاكم عنـــه،)َوِإْن ُتِطيُعـــو.ُ ) ( أح: فقـــد أحـــرزمت نصـــيبكم مـــن هَتَْت

 اهلده.
 ليكم.والن ع عند الطاعة..عائدان إ ،ض عرااوبذل : فالضرر عند 

( أح: لـيس عليـه إال أن يبلـغ فقـط، ولـيس لـه واليـة َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ الْـَباَلُغ اْلُمبِـنيُ )
 ضرر   توليكم وإعراضكم. -  ذات الوقت، -على قلوبكم، وليس عليه
َنا احلَِْسابُ وذل : مثل قوله تعاىل: ) َا َعَلْيَ  اْلَباَلُغ َوَعَليـْ  .(202)( فَِإمنَّ

ٌر ) له سبحانه:)ومثل قو  َا أَْنَت ُمذَكِ  ْر ِإمنَّ  (203)(( َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطرٍ 21َفذَكِ 

 هذا الدرس اهلام، الذح ي هم من هذ. ا َيت الكرمية. ضو  النهاية ال ي وتنا أن نعر 
ظاهرتني خاطئتني، تتنافيان مع  -فيما مر -سعيد حوه : عرض هللا علينا /يقول األستاذ

 الهتداء ومها:الطاعة وا
 رفض االحتكام إىل هللا والرسول.

 .هوادعاء الطاعة رللسان فقط، واألمر على خالف
 وهذا: يدلنا على أن الصراط املستقيم املذكور   قوله تعاىل قريبا.
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ـــَتِقيمٍ ) ـــاُء ِإىَل ِصـــَراٍط ُمْس ـــْن َيَش ُ َيهـــده َم ـــاٍت َواَّللَّ ـــا َآََيٍت ُمبَـيِ َن َزْلَن ـــْد أَنـْ ـــول (، مظهـــر َلَق . قب
  كـــل شـــيء،وكذل : الطاعـــة الكاملـــة هلل والرســـول     االحتكـــام إىل هللا والرســـول 

 .(204)الظاهر والباطن
 ومن هذا ن هم: 

وإمهال ما جاء عن هللا والرسول، وعدم العمل بـه   أن عدم االحتكام إىل هللا والرسول 
 ه..!!يواالهتداء هبد

ــه   كتــاب، وعــدم الطاعــة للرســول وأيضــا، عــدم الطاعــة الكاملــة هلل تعــاىل في   مــا أنزل
 فيما ورد صحيحا من سنته عليه الصالة والسالم.

 بل هو اهلالك،كل اهلالك..!! ،كل الضالل  ،هو الضالل :عدم هذا وذاك
 
 
 
 
 

 وعد ..وبشارة
هلل ولرسوله -ويقدمون الطاعة الكاملة -وا ن أتيت بشارة أهل ا ميان الذين حيتكمون 

   
 : وعد من هللا تعاىل.  صورة

 إذ يقول عز من قائل:
ُ الَّــِذيَن َآَمُنــوا ِمــْنُكْم َوَعِمُلــوا الصَّــاحِلَاِت لََيْســَتْخِلَ نـَُّهْم ِ  اأْلَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف ) َوَعــَد اَّللَّ

بَـ َننَّ هَلُـْم ِديـنَـُهُم الَـِّذح اْرَتَضـى هَلُـْم َولَيـُ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ  لَنـَُّهْم ِمـْن بـَْعـِد َخـْوِفِهْم َأْمنًـا الَِّذيَن ِمْن قـَ دِ 
ًئا َوَمـْن َكَ ـَر بـَْعـَد َذلِـَ  فَُأولَئِـَ  ُهـُم اْلَ اِسـُقوَن ) ( َوَأِقيُمـوا 55يـَْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشـيـْ
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ـــْم تـُْرمَحُـــوَن ) ـــاَلَة َوَآتُـــوا الزََّكـــاَة َوَأِطيُعـــوا الرَُّســـوَل َلَعلَُّك نَبَّ الَـّــِذيَن َكَ ـــُروا ( اَل حَتَْســـ56الصَّ
 (ُمْعِجزِيَن ِ  اأْلَْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر َولَِبْئَس اْلَمِصريُ 

مبكـــة ســـنتني، بعـــد مـــا أوحـــي   قـــال القـــرطيب : قـــال أبـــو العاليـــة: مكـــث رســـول هللا 
 إليه..خائ ا هو وأصحابه يدعون إىل هللا سًرا وجهًرا.

 يها: خائ ني يصبحون وميسون   السالح.مث أمر رهلجرة إىل املدينة..وكانوا ف
 فقال رجل: َي رسول هللا ..أما أييت علينا يوم أنمن فيه، ونضع السالح..

العظـيم  فقال عليه الصالة والسالم"ال تلبثون إال يسريًا حىت جيلس الرجل منكم،   املـأل
 ، ليس عليه حديدة.(205)يابحم

 ونزلت هذ. ا ية.
 ( 206)يرة العرب..فوضعوا السالح )وأمنوا(على جز   وأظهر هللا نبيه 

 هذا..
 وألن العربة، كما يقول العلماء بعموم الل ظ ، ال خبصوص السبظ..

 وألن ل ظ ا ية عام..!!
 فإن هذا الوعد،وهذ. البشارة هلما ص ة العموم.

 فهو وعد لكل من حتققت منه مطالظ ا ية..  أح عصر، وأح مصر.
 يوم القيامة وهي بشارة إهلية .رقية إىل

 .(207)وهذ. ا َيت الثالث الكرمية..تضمن تسعة أشياء
 منها: مطلوبة. ةثالث

 وثالثة منها : موعودة.
 وثالثة منها: مرفوضة.
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 )النهاية في غريب الحديث واألثر( باب الحاء مع الباء مادة :حبا.
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املرفوضــة:  ةالثالثــ فــإذا مــا حققــت األمــة؛ األمــور الثالثــة املطلوبــة ، وجنــت وختلصــت مــن
 انلت الثالثة املوعودة.

 كالتايل:  -درختصار شدي- موتوضيح هذا الكال
ُ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكمْ ا ميان ) -1  (َوَعَد اَّللَّ
 ( َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ العمل الصاحل ) -2

ًئاالعبادة ) -3  (يـَْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشيـْ

 أشياء ..هي: ةرنيا: تعد املؤمنني، بعد حتقا املطلظ الثالثة بثالث
لََيْســَتْخِلَ نـَُّهْم ِ  ) لــيهم. . يعــِن: زعمــاء العــاملأن يكونـوا : أئمــة النــاس، والــوالة ع -1

ْبِلِهمْ   ( اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ
َننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذح اْرَتَضى هَلُمْ التمكني لإلسالم ) -2  ( َولَُيَمكِ 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَعْ ) توافر األمن هلم ولبالدهم من بعد خوفهم -3  (ِد َخْوِفِهْم َأْمًناَولَيـَُبدِ 

 رلثا: حتذر املؤمنني، وترفض منهم وفيهم..ثالثة أشياء هي:
 ( َوَمْن َكَ َر بـَْعَد َذِلَ  فَُأولَِئَ  ُهُم اْلَ اِسُقونَ خطر العصاة ) -1
 (َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ خطر الغرور ) -2

اَل حَتَْســـنَبَّ الَّـــِذيَن َكَ ـــُروا ُمْعِجـــزِيَن ِ  اأْلَْرِض َوَمـــْأَواُهُم طـــر احلـــرب الن ســـية )خ -3
 (النَّاُر َولَِبْئَس اْلَمِصريُ 

 األوائل. نهذ. األشياء التسعة: فهمها املسلمو 
 حققوا: ما طلظ منهم.ف

 وجتنبوا: ما حذروا منه
 فنالوا: ما وعدوا به.

 نعم..حقا هللا هلم وعد.
 .(208)وقد فعله تبارك وتعاىل، كما يقول ابن كثري وهللا احلمد واملنة
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مل ميت حىت فتح هللا عليـه مكـة وخيـرب والبحـرين وسـائر جزيـرة العـرب وأرض   فإنه 
 اليمن بكماهلا.

 وأخذ اجلزية من جموس هجر ومن بعض أطراف الشام.
ــــوق ــــ  الــــروم وصــــاحظ مصــــر وإســــكندرية وهــــو املق ــــوك عمــــ س،وهــــدا. مل ان ومل

 والنجاشي مل  احلبشة.
 واختار هللا له ما عند. من الكرامة.  مات رسول هللا  مث ملا

وأخــذ   بكــر الصــديا فلــم شــعث مــا وهــي بعــد موتــه  وقــام رألمــر بعــد. خلي تــه أبــ
جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش ا سالم إىل بالد فارس بصحبة خالـد ابـن الوليـد 

ا وقتلـوا خلقـا مـن أهلهـا، وجيشـا آخـر بصـحبة أِب رضي هللا عنـه ، ف تحـوا طرفـا منهـ
عبيدة رضي هللا عنه ومن اتبعه من األمراء إىل أرض الشام، ورلـث بصـحبة عمـر وبـن 
العـــاص رضـــي هللا عنـــه إىل بـــالد مصـــر، ف ـــتح هللا للجـــيش الشـــامي   أَيمـــه بصـــرح 

 ودمشا وخمال يهما من بالد حوران وما واالها:
 ر له ما عند. من الكرامة.وتوفا. هللا عز وجل واختا

ومـن علـى أهــل ا سـالم أبن أهلـم الصــديا أن يسـتخلف عمـر ال ــاروق فقـام رألمـر بعــد. 
   قوة سريته وكمال عدله. هقياما اتما مل يدر ال ل  بعد األنبياء على مصل

 َير مصر إىل آخرها، وأكثر إقليم فارس.دومت   أَيمه فتح البالد الشامية بكماهلا و 
غاية اهلوان وتقهقر إىل أقصى مملكته،وقصر قيصر، وانتزع يد. عن  هسرح، وأهانوكسر ك

بالد الشام واَندر إىل القسطنطينية، وأن ا أمواهلما   سبيل هللا، كمـا أخـرب بـذل  ووعـد 
 به رسول هللا، عليه من ربه أمت سالم وأزكي صالة.

ىل أقصــــى مشــــارق األرض كانــــت الدولــــة العثمانيــــة امتــــدت املمالــــ  ا ســــالمية إ  امث ملــــ
ومغارهبــا، ف تحــت بــالد املغــرب إىل أقصــي مــا هنالــ  األنــدلس وقــربص، وبــالد القــريوان 
وبالد  سبته مما يلي البحر احمليط ومن انحية الشرق إىل أقصى بالد الصني، وقتل كسـرح 
ورد ملكه رلكلية، وفتحت مدائن العراق، وخراسان واألهواز وقتل املسلمون مـن الـرتك 

عظيمـــة جيـــًدا ، وخـــذل هللا ملكهـــم األعظـــم خاقـــان، وجـــيب اخلـــراج مـــن املشـــارق  ةقتلـــم



واملغــارب إىل حضــرة أمــري املــؤمنني عثمــان بــن ع ــان رضــي هللا عنــه وذلــ  بربكــة تالوتــه 
 ودراسته ومجعه األمة على ح ظ القرآن.

 وأقول:
 ن: وا ية   ن س الوقت: وعد جلميع املسلمني من هللا سبحانه وتعاىل أب

 ا.هبجيعل منهم خل اء األرض،والقادة عليهم والزعماء لشعو 
ــنهم الــذح ارتضــي هلــم فينتشــر نــور.، ويعــم هد ه، وتســود مبــادؤ.،وهتيمن يــوميكــن هلــم دي

 أحكامه وتشريعاته.
ــا   كــل شــيء ،   الــدين،   الن ــوس   املــال،   األوالد،    ويبــدل خــوفهم أمنا..أمن

  ... ..اخل. الوطن،
 رعاين منها، َنن مسلمي اليوم والتخلص مـن أوزان : اخلروج من هذ. األزمات اليت  أمال

هذا التخلف املهني، واالَنطاط املشني..والدخول   سباق األمـم؛ فنـنهض؛ فنتـويل زمـام 
 ة لليت هي أقوم.ايالقيادة العاملية،إيل اهلد
 َيت الكرميـة مـرة أخـرح الكـرمي ..نقـرأ هـذ. ا ئمعـي أيهـا القـار  لو  ضوء ما تقدم: تعـا

 قراءة ت سريية
( وهـــذ. بشـــارة إهليـــة   صـــورة وعـــد منـــه ســـبحانه، ووعـــد هللا ال َوَعـــَد اَّللَُّ يقـــول تعـــاىل: )

 (209)(َأاَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحاٌّ يتخلف )

 ولكن وعد من..؟
 سبحانه. -وحد. -ته( حال حتليهم بعبادالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  وعد..)

 .(210)ص وا بثالث ص ات..هيتيعِن : وعد الذين ا
 ا ميان..مبعِن الثقة واليقني الكامل   هذا الدين. (أ

العباد، ويصلح الـبالد، ويكـون   إطـار  دوالعمل الصاحل ..وهو: كل ما يسع (ب
 ما شرع هللا.
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ْقــُت اجْلِــنَّ َوَمــا َخلَ  والعبادة..مب هومهــا الشــامل، الــذح ينبــئ عنــه قولــه تعــاىل:) (ت
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ    (211)(َواْ ِ

 وعد هؤالء ..مباذا؟
، وروادا   لهــــا( أح: جيعلهــــم خل ــــاء فيهــــا، وقــــادة ألهلََيْســــَتْخِلَ نـَُّهْم ِ  اأْلَْرضِ ) -1

 هنضتها،وإسعاد أهلها.
ـْبِلِهمْ ) -2 سـتخالفه ( أ[: ليسـتخل نهم اسـتخالفا كائنـا، كاَكَما اْسَتْخَلَف الَـِّذيَن ِمـْن قـَ

الـــذين مـــن قـــبلهم..من األمـــم املؤمنـــة، الـــذين أســـكنهم هللا تعـــاىل   األرض بعـــد 
 .(212)إهالك أعدائه، من الك رة الظاملني

 -تعـاىل -ويقـوه بتأييـد. ،ليجعلن دينهم ربتا مقـررًا، أبن يعلـي، سـبحانه ، شـأنه :واملعِن
والليـل   التـدبري  ط ـاء أعـدائهم الـذين يسـتغرقون النهـار  سأركانه، ويعظم أهله   ن و 

خ اء آرر. فيكونون حبيث ييأسـون مـن إأنوار.، ويستنهضون خيلهم ورجلهم للتوصل إىل 
ــه  ــة بيــنهم وبــني مبادئ ــه، وال تكــاد حتــدثهم أن ســهم للحيلول ــا املســلمني عن التجمــع لت ري

 والعمل هبا.
 

مـل أبحكامـه،ويرجعون وقيل املعِن: ليجعلها مقررًا ربتا، حبيث يستمر املسلمني  على الع
 .(213)إليه   كل ما أيتون وما يذرون

 وال مانع عندح من إرادة املعنيني.

لَنـَُّهْم ِمـــْن بـَْعـــِد َخـــْوِفِهْم َأْمنًـــا) -3 بَـــدِ  ( أح: يـــرزقهم األمـــن واألمـــان   الـــدنيا..علي َولَيـُ
مـن  -  الـدنيا -وذل  بعد خوفهم ،خلإأن سهم وأهليهم، وأوطاهنم، ومبادئهم..

 هم   الدين، مبقتضي الطبيعة البشرية.أعدائ

( أح: يتحقــا هلــم مــا ذكــر، حــال كوهنم..يتصــ ون هبــذ. الصــ ة يـَْعبُــُدوَنِِن  مث يقــول تعــاىل:)
 الثالثة: إىل جانظ الص تني السابقتني ، ومها ا ميان، والعمل الصاحل.
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ًئا) بعبـــاديت، وقيـــل: ال  ، وقيـــل: ال يـــراؤنه( أح: ال يعبـــدون إهلـــا غـــري اَل ُيْشـــرُِكوَن ِب َشـــيـْ
 .(214)خيافون غريح

ـــيت ين ـــة ال ـــذكر هللا تعاىل..احملـــاذير الثالث ـــوبعـــد ذلـــ : ي ـــاد. عليهـــا، وين ـــرهم عنهـــا، ب ه عب
 .(215)ويبعدهم من خماطرها..وهي

 خطر العصاة   الصف ا سالمي -1
من الك ران، ولـيس ( والك ر هنا: َوَمْن َكَ َر بـَْعَد َذِلَ  فَُأولَِئَ  ُهُم اْلَ اِسُقونَ ) يقول تعاىل

 .(216)من الك ر الذح هو ضد ا ميان
 الشيء. أح: أنه مبعنا. اللغوح: وهو سرت

 وعِن رلك ر: الساتر للحا.
 ولذل  : صار فاسًقا.

 .(217)وعلي ذل  ..فمن جحد حا هللا: فقد فسا عن أمر ربه بظلمه
 أح: من جحد وأنكر وعد هللا هذا: فقد فسا عن أمر ربه.

  هذا الدين، فقد فسا عن أمر ربهومن فقد الثقة  
 نغلا   فهمه لألعمال الصاحلة: فقد فسا عن أمر ربه.اومن 
 َنرف رلعبادة عن م هومها الواسع الشامل: فقد فسا عن أمر ربهاومن 

 ربه. رومن مل يصدق وعد هللا رالستخالف للمؤمنني   األرض فقد فسا عن أم
 أمنا: فقد فسا   أمر ربه. -من بعد خوفهم -ومن مل يصدق وعد هللا بتبديل املؤمنني

 ومن يزرع الش    ن وس املؤمنني هبذا الوعد: فقد فسا عن أمر ربه.
وشــر مســتطري ، ومــرض  ،مصــدر خطــر، ومنبــع شــقاء ودبيــظ عجــز وهزميــة :وألن هــؤالء

عضال خطري..بني أفراد اجلماعـة املؤمنـة: فقـد بـني املـويل، حرصـا منـه علـى أوليائـه، هـذ. 
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ن ســـيا والـــيت حتـــاول زرع اهلزميـــة حيثمـــا وجـــدت، كشـــ ا لـــدورها، وشـــال  ل ئـــة املنهزمـــةا
 ق األمة عن مسرية النجاح والصعود لنهضتها وحتققي آماهلا.و ل اعليتها حىت ال تع

 

أو أفرادها، حال االتصاف رملطلوب أو بعـد حتقـا  األمة خطر الغرور، أن يظهر من -2
 املوعود.

( أح: التزمــوا الصَّــاَلَة َوَآتُــوا الزََّكــاَة َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َلَعلَُّكــْم تـُْرمَحُــونَ  َوَأِقيُمــوايقــول تعــاىل )
بشرع هللا،وال حتيدوا عنه، وأخلصوا النية والعمل هلل وحد.،وال تظنوا أن ما بكم من نعمة 

 .(218)(َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ  من عند هللا،) هو من عند أن سكم، بل هو
ْعنَـا َوَأطَْعنَـا فيما جاء بـه ، وبينـه وقولـوا لـه ولتعاليمـه   وأطيعوا الرسول  ، وال  (219)مسَِ

َنا  :امثل الذين قالو  اتغرتوا أبدا، وال تقولو  ْعَنا َوَعَصيـْ    (220)مسَِ
 .(221)توا الزكاة، وأطيعوا الرسول..راجني أن ترمحواآو  أح: أقيموا الصالة،

كــون عليــه املســلمون،مهما بلغــوا مــن درجــات الرقــي، والتمكــني، وهــذا..ما ينبغــي أن ي
 واألمن، صيانة هلم من اهلدم، وللبشرية من الضياع.

 خطر احلرب الن يسة: -3

اَل حَتَْســـنَبَّ الَّـــِذيَن َكَ ـــُروا ُمْعِجـــزِيَن ِ  اأْلَْرِض َوَمـــْأَواُهُم النَّـــاُر َولَِبـــْئَس  حيـــث يقـــول تعـــاىل:
 . اْلَمِصريُ 
 هظنن أيها املؤمن أن الك ار أعداءك..يهربون من هللا وينجون هبروهبم، مـن عذابـأح: ال ت

 أبدا.
واحلرب الن سية: أخطر كثريا على األمم واجليـوش مـن حـرب القنابـل والـدررت، وأسـرع  

 كثريا   الوصول مبن تصوب إليه اهلزمية من الصواريخ والن ارت.
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ــه علــى بلــوغ هدفــه؛ فت تــ  ذ هــي توجــه مباشــرة إىل ا دارة   ا نســإ ان والتصــميم لدي
هبزميته،وتشل فاعلية رغبته،وحتيله كافًرا مببادئه اليت كان يدافع عنها، وحيارب مـن أجلهـا، 

 أو على األقل شاكا متشككا فيها، و  صالحيتها.
 يمه، وتدمري..طوهنا: يسهل ختريبه، وحت

غـري ذلـ  مـن أعـيت األسـلحة: إىل بينما توجـه القنابـل والـدررت والصـواريخ والن ـارت و 
الـيت أصـيظ  ئه، فـإن أصـابته: غـذيت املبـادب قد تصيبه، وقد ال تصييتجسم ا نسان ال

مــن أجلهــا  بدمــه ومنــت وترعرعــت فــيمن بعــد. مــن أتباعــه، وإن مل تصــبه: زاد. جناحــه   
 النجاة من شرها والتغلظ عليها إصرارًا على مبادئه ودفاعا عنها.

رص املــويل ســبحانه وتعــاىل علــى محايــة أوليائــه مــن أخطــار هــذ. احلــرب ومــن هنــا: كــان حــ
 الن سية، اليت توجه إليهم من أعدائهم.

ة،متلونـــة، مـــؤثرة، كـــذل    كثـــري مــــن دوهـــي: حـــرب دائبـــة، مســـتمرة، نشــــطة ، متجد
 الن وس.

 وهلذا: كان االهتمام والرتكيز الشديد من القرآن الكرمي على مواجهة هذ. احلرب.
 .(222)هذ. املواجهة   عدة أمور وتتمثل

 األول: حتجيم هؤالء األعداء، والتهوين من شأهنم.
 الثاين: بيان أن الغلبة ألولياء الرمحن.

 الثالث: التأكيد على أن النصر من عند هللا.
 الرابع: البشارة بسوء مال وهناية األعداء   الدنيا وا خرة.

ع   ن وسـهم القـوة احلقيقيـة وتبعـد عـنهم شـبح للمؤمنني، وتـزر  ةوكلها تعطي الثقة الكامل
 وتلونت أساليظ هذ. احلرب. تداحلرب الن سية، مهما جتد

 وهذا واضح غاية الوضوح   قوله تعاىل:
  ُاَل حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَ ُروا ُمْعِجزِيَن ِ  اأْلَْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر َولَِبْئَس اْلَمِصري 

 ال إعجازهم وقوهتم وجربوهتم؟ومن الذح ميل  إبط
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 إنه رلطبع من ميل  أن جيعل مأواهم النار.
 وهو هللا سبحانه وتعاىل.

 ومن هنا:
 فالذين ك روا ليسوا بغالبني. -1
 والذين آمنوا هم الغالبون. -2

ــة املــؤمنني: مــن هللا ســبحانه وتعــاىل، وال ميلــ  ذلــ     -3 وأن تعجيــز الكــافرين، وغلب
 احلاليني إال هو.

 .رالكافرين النا وأن مأوح -4

 هلم، تتضمن البشارة احلسِن للمؤمنني الذين مأواهم ب ضل هللا اجلنة. ءوهي بشارة رلسو 
بشـــىت  صـــيبهمتوهـــي: آيـــة عظيمـــة، كافيـــة   رفـــع اهلزميـــة عـــن ن ـــوس املـــؤمنني، حـــىت ال 

  0الوسائل، وبعديد األلوان
أعـداء والت ـوق علـى  آية عظيمة، كافية ىف فتح أبواب النصر، والغلبة، –كذل  –وهى 

   شيت جماالت الت وق واالستعالء . ،أعداء املسلمني ،هللا سبحانه وتعاىل
كيـز عليـه رلـغ االهتمـام رت ومضمون هذ. ا ية واضح   القرآن الكرمي غايـة الوضـوح، وال

   نقاطه األربع.
 .(223)قال األستاذ املودودح   ت سري. لسورة النور

ض أح أئمة النـاس وقـادهتم ر لمسلمني، أبنه سيجعلهم خل اء األوهذ. وعدمن هللا تعاىل ل
واملقصود من هذ. ا ية، كما أشران إليه من قبل تنبيه املنافقني على أن هذا الوعـد الـذح 

ولو  ا سالم قد قطعه هللا تبارك وتعاىل للمسلمني ، ليس اخلطاب فيه لكل من ينتمي إىل
  إميــاهنم، وصــاحلون رعتبــار أخالقهــم  نادقو الــذين هــم صــ إمســا، بــل إمنــا هــو للمســلمني

ــه ــه وحــد.، بوع وأعمــاهلم،ومتبعون لــدين هللا الــذح قــد ارتضــا. هلــم، وملتزمــون لعبادت وديت
وأمـــا الـــذين ليســـوا علـــى تلـــ  الصـــ ات،وإمنا يـــدعون ا ميـــان  ،ائوغـــري مشـــركني بـــه شـــي

 أن ينالوا نصيبا منه.فال يرجون  ،أبلسنتهم، فال يستأهلون هذا الوعد، ألنه مل يقطع هلم
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أ( وأمر آخر جيدر رلذكر   هذا املقام هو أن هذا الوعـد وإن كـان شـامال للمسـلمني   
ولكن اخلطاب املباشر فيه ألولئ  املسلمني الـذين كـانوا   عهـد الرسـول  ،مجيع األزمان

  نوا وحقا إن املسلمني كانوا   حالة شديدة من اخلوف أَيم نـزول هـذا الوعـد حـىت كـا
ال   أرض احلجـــاز، و ال يضـــعون ســـالحهم،وما كـــان ديـــن ا ســـالم قـــد متكـــن هلـــم، حـــىت 

ولكن هذ. احلالة مـا تبـدلت   عـدة سـنوات حبالـة األمـن والرفاهيـة والطمأنينـة فحسـظ، 
بل جتاوز فيها ا سالم حدود جزيرة العـرب وانتشـر   أكـرب جـزء مـن إفريقيـة وآسـيا، ومل 

 ه فقط، بل   أكثر أقطار األرض.ترسخ جذور. ح منبت أرومت
فهذا شاهد اترخيي أبن هللا تعاىل قد أجنز وعد.   عهد أِب بكر وعمر وعثمـان رضـي هللا 

 عنهم.
لكـــل مـــن حتقـــا مبواصـــ ات  رإن هـــذ. الوعـــد قـــد حتقـــا هلـــذ. األمـــة، وهـــو مســـتم (ج

أنـه قـال:"   االستخالف، ملا ثبـت   الصـحيحني مـن غـري وجـه عـن رسـول هللا 
ل طائ ة من أميت ظاهرين على احلا،ال يضرهم من خذهلم، وال من خال هم، ال تزا

إىل يــوم القيامـــة و  روايــة:حىت أييت أمـــر هللا وهــم علـــى ذلــ ...و  روايـــة، حـــىت 
قـال ابـن   (حىت ينزل عيسى بـن مـرمي وهـم ظـاهرون -يةو  روا-يقاتلون الدجال 

 وكل هذ. الرواَيت صحيحة وال تعارض بينها. :كثري
عــد خــوف واســتمرار علــى احلــا بمكــني واألمــن ال تكــون إال تاالســتخالف وال إن (د

النصر، والـذح نالحظـه أن كثـريًا  ا ميان والعمل الصاحل، حىت أييت على واستمرار
من املسلمني إذا جاء اخلوف تركوا وانعزلوا ، وأن كثريين ليسوا متحققـني بشـروط 

والرجاء من أهـل  لة دعوة هللا،االستخالف ومن مث نرح أن النصر يبطيء على مح
 روا.ما سالم أن يتحققوا ويتس

 عن غيظ ووقع. ت  هذ. ا ية معجزة من معجزات القرآن إذ أهنا حتدث (ه

ـــه  وهـــا َنـــن نتقلـــظ فيمـــا وعـــدان هللا ورســـوله وصـــدق هللا ورســـوله، فنســـأله ا ميـــان ب
 وبرسوله، والقيام بشكر. على الوجه الذح يرضيه عنا.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عود على بدء..)االستئذان الداخلي(
وملــــا فصــــل هللا تعــــاىل آداب االســــتئذان رلنســــبة لــــدخول البيــــوت اخلاصــــة، وآداب 

  ا فادة من األماكن واملرافا العامة، حسظ ما بينا. فيما سبا، ووضح ذل  النـيب 
ل أبقواله وأفعاله،علي النحو الذح تقدم: أتبعـه سـبحانه مبـا يوضـح آداب احلركـة داخـ

 ، ويبني قواعد االستئذان بني أفراد.، واملقيمني فيه دالبيت الواح
 حيث يقول تعاىل:

  ُْلغُـوا احْلُلُـَم ِمـن ُكْم ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكـْت َأمْيَـاُنُكْم َوالَـِّذيَن مَلْ يـَبـْ
ْبِل َصاَلِة اْل َ  ْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهـريَِة َوِمـْن بـَْعـِد َصـاَلِة َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن قـَ

ــْيُكْم  ــوَن َعَل ــَدُهنَّ َطوَّاُف ــاٌح بـَْع ــْيِهْم ُجَن ــْيُكْم َواَل َعَل ــْيَس َعَل ــْم َل ــْورَاٍت َلُك ــاَلُث َع اْلِعَشــاِء َث
ُ َلُكــُم اْ َََيتِ  ُ اَّللَّ ُ َعِلــيٌم َحِكــيٌم )بـَْعُضــُكْم َعلَــى بـَْعــٍض َكــَذِلَ  يـُبَــنيِ  ( َوِإَذا بـََلــَغ 58 َواَّللَّ



ُ َلُكـ ُ اَّللَّ ـْبِلِهْم َكـَذِلَ  يـُبَـنيِ  ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَمـا اْسـَتْأَذَن الَـِّذيَن ِمـْن قـَ ْم اأْلَْطَ اُل ِمْنُكُم احْلُُلَم فـَ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   َآََيتِِه َواَّللَّ

 وسبظ نزول هذ. ا َيت يوضحه ما يلي:
، وح ـــظ تشـــريع االســـتئذان عالقـــات (224)ن النـــاس متعـــة احلريـــة   البيـــوتملـــا أحســـ

عمليـة اخـتالط الرجـال رلنسـاء وسـد مـا  مونظـ املودة والرتابط واالحرتام فيمـا بيـنهم،
 فيها من الثغرات اليت جتلظ على اجملتمع كثري امل اسد.

علــى كي يــة دخــول األقــارب   ممــن ذلــ : وهــو تنظــي قهم إىل مــا هــو أدســتطلعــت ن و 
 بعضهم البعض، داخل البيت الواحد.

 ويصور لنا هذا التطلع الواحدح   كتابه )أسباب النزول(
غالمـا مـن األنصـار   حيث يذكر   رواية عن أبـن عبـاس أنـه قـال: وجـه رسـول هللا 

إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقت الظهرية ليدعو. فدخل فرأح عمر حبالة،كر. 
 عمر رؤيته ذل .

 وددت لو أن هللا تعاىل أمران وهناان   حال االستئذان. ،عمر: َي رسول هللافقال 
مث يذكر   رواية أخرح عن مقاتـل أنـه قـال: إن أمسـاء بنـت مرثـد كـان هلـا غـالم كبـري، 

 وقد دخل عليها   وقت كرهته.
 فقالت:"إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا   حال نكرهه.  فأتت رسول هللا 

وأمسـاء بنـت مرثـد رضـي هللا عنهمـا يسـتغيثان رلسـماء طلبـا لتشـريع حيمـي وكان عمر 
البيــوت مــن امل اســد الــيت تنشــأ مــن االخــتالط املــألوف داخلهــا،وينظم ألهــل البيــت 
الواحد آداب دخول بعضهم على بعض،ويثبت   الوقت ن سه حـا ال ـرد   خلوتـه 

 بيته.
ل البيــت الواحــد، وبــني األقــارب وكــان هــذا التشــريع ا هلــي الــذح يــنظم احلركــة داخــ

 أن سهم، والذح يؤسس قاعدة هامة.
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وهـــي: أن العبيـــد، واخلـــدم، واألط ـــال الـــذين مل يبلغـــوا احللـــم، هلـــم احلـــا   التجـــول 
والطواف داخل البيت إال   أوقات ثالثة فيمنع منهم هذا احلا إال بعـد االسـتئذان، 

 وبعدها عن امل اسد. الذح حي ظ للشخص حريته وللبيوت سالمة أسرارها،
 وذل  بقوله تعاىل:

  ُْلغُـوا احْلُلُـَم ِمـن ُكْم ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكـْت َأمْيَـاُنُكْم َوالَـِّذيَن مَلْ يـَبـْ
 ا َيت. ...َثاَلَث َمرَّاتٍ 

هتم داخل بيوهتم، وبذل  : تكاملت آَيت االستئذان وأتسست حرية األفراد   خلو 
واتضــــحت األحكــــام الــــيت تســــد الثغــــرات الــــيت قــــد تــــؤدح إىل امل اســــد االجتماعيــــة 

 واالَنرافات اخللقية.
–تكاملت أحكام السورة اليت تعاجل امل اسد االجتماعية،واليت تقـي  -اضأي-وبذل  
 منها قبل وقوعها. -كذل 

 ومعِن هذ. ا َيت.
 َِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكمْ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ل أح من العبيد وا ماء 
  ُلُغوا احْلُُلَم ِمْنُكْم  أح األط ال الذين مل حيتلموا من األحرار.َوالَِّذيَن مَلْ يـَبـْ
   ٍَثاَلَث َمرَّات .اليوم والليلة وهي   
  ِــِل َصــاَلِة اْلَ ْجــر ْب املضــاجع، وطــرح مــا ينــام فيــه مــن  ألنــه وقــت القيــام مــن ِمــْن قـَ

 الثياب، ولبس ثياب اليقظة.
  َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهريَِة وهـي نصـف النهـار   القـيظ، ألهنـا وقـت وضـع

 الثياب للقيلولة.
  ِــِد َصــاَلِة اْلِعَشــاء ــْن بـَْع ــاب اليقظــة،وااللتحاف بثيــاب َوِم ــه وقــت التجــرد مــن ثي ألن

 النوم.
 اَلُث َعـــْورَاٍت َلُكـــْم ثَـــ  .أح هـــي أوقـــات ثـــالث عـــورات ومســـي كـــل واحـــد مـــن هـــذ

 األحوال عورة ألن ا نسان خيتل تسرت. فيها، والعورة اخللل.



  َّلَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهن  عذرهم   ترك االستئذان وراء هذ. املرات
 املذكورين   الدخول بغري استئذان بعدهن.واملعِن أنه ال إمث عليكم وال على 

 مث بني العلة   ترك االستئذان وراء هذ. األوقات بقوله:
  ٍَطوَّافُــــوَن َعَلــــْيُكْم بـَْعُضــــُكْم َعلَــــى بـَْعــــض يعــــِن أن بكــــم وهبــــم حاجــــة إىل املخالطــــة

واملداخلـــة يطوفـــون علـــيكم للخدمـــة، وتطوفـــون علـــيهم لالســـتخدام فلـــو جـــزم األمـــر 
 ن   كل وقت ألفضي إىل احلرج،وهو مدفوع   الشرع رلنص.رالستئذا

   َِلُكــُم اْ َََيت ُ ُ اَّللَّ ــنيِ  ــَذِلَ  يـَُب أح كمــا بــني حكــم االســتئذان يبــني لكــم غــري. مــن  َك
 ا َيت اليت احتجتم إىل بياهنا.

  َعِليٌم ُ    بيان مراد..  َحِكيمٌ  مبصاحل عباد.  َواَّللَّ
  َــَغ اأْل ــمَ َوِإَذا بـََل ــْنُكُم احْلُُل ــاُل ِم ْلَيْســَتْأِذنُوا أح االحــتالم ْطَ  أح إذا بلغــوا، وأرادوا فـَ

 الدخول عليكم فليستأذنوا   مجيع األوقات.
   ْــْبِلِهم ــْن قـَ ــَتْأَذَن الَّــِذيَن ِم ــا اْس أح الــذين بلغــو احللــم مــن قــبلهم وهــم الرجــال،أو َكَم

ِن:أن األط ــال مــأذون هلــم   الــدخول، الــذين ذكــروا   االســتئذان أول الســورة واملعــ
بغــري إذن إال   العــورات الــثالث ، فــإن اعتــاد األط ــال ذلــ  مث بلغــوا رالحــتالم، أو 
ـــع  ـــوا علـــى أن يســـتأذنوا   مجي رلســـن، وجـــظ أن ي طمـــوا عـــن تلـــ  العـــادة، وحيمل

ذا األوقات، كالرجال الكبار، الذين مل يعتادوا الدخول عليكم إال  ذن والناس عن ه
 غافلون.

   َعِليٌم َحِكيٌم ُ ُ َلُكْم َآََيتِِه َواَّللَّ ُ اَّللَّ أح عليم مبصاحل األانم، وحكـيم فيمـا َكَذِلَ  يـَُبنيِ 
 بني من األحكام.

 وعلي هذا فآَيت االستئذان هذ. مكملة  داب االستئذان املذكورة من قبل
 ونالحظ ما يلي:

ـــــت الواحـــــ (أ ـــــني أفـــــراد البي د قـــــد أتخـــــرت عـــــن آَيت أن  َيت االســـــتئذان ب
 االستئذان لدخول بيوت الغري واألماكن العامة.



وكــذل  قــد فصــل بينهمــا بثمــان وعشــرين آيــة، تتضــمن التمهيــد الــذح يوجــظ 
 .(225)االمتثال رألوامر،والنواهي الواردة فيها

 وكل هذا : زَيدة اعتناء، وشدة اهتمام هبذا النوع من االستئذان الداخلى،
ـــه غـــري ســـهل ـــه  خاصـــة: وأن ـــدخل في ـــا وي ـــار   التطبي ـــت املعي ـــذ، وغـــري رب التن ي

التساهل أكثر ما يدخل   االستئذان   دخول بيوت الغري، مما يرتتـظ عليـه مـن 
 األضرار واألخطار ماال حتمد عقبا..

ولـــذا: انســـظ أن يـــؤخر. املـــويل ســـبحانه وتعـــاىل وي صـــل بـــني النـــوعني علـــى هـــذا 
 ت ما جيعلهم:النحو؛حىت يقدم هلم من آَيته البينا

 ْعَنا َوَأطَْعَنا نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ  ،(226)ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
 حىت ولو خ يت عليهم علل هذ. األحكام.

 بينما االستئذان األول:ظاهر الضرورة رلنسبة للجميع.
تياج إىل هذا ال اصل ولذا انسظ أن أييت به مباشرة عقظ آَيت العالج، دون اح

 بني االستئذان العام واخلاص.
 

أن القاعدة األساسية اليت ت هم من آَيت هذا النوع الـداخلي مـن االسـتئذان  (ب
هي: أن ال يسـتأذن اخلـدم والعبيـد واألط ـال الـذين مل يبلغـوا احللـم علـى أهـل 

 البيت الواحد   مجيع األوقات.

املعيشــية، الــيت تعــوق ســهولة احلركــة وذلــ : حبكــم املصــاحل البيتيــة: والضــرورات 
 فيها فرضية االستئذان على مثل هؤالء   مجيع  األوقات.

أن االستثناء مـن هـذ. القاعـدة: هـو فـرض االسـتئذان علـى هـؤالء املـذكورين   (ج
   مجيع األوقات الثالثة.
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أن ســـبظ هـــذا االســـتثناء : هـــو االعـــرتاف حبـــا صـــاحظ البيـــت   أن خيتلـــي  (د
 بيته   هذ. األوقات. بن سه، وين رد  

متكينــا للمســلمني مــن التح ــيظ علــى أســرارهم واحلصــول علــى راحــتهم   بيــوهتم 
 بشىت الطرق.

 وتنبيها هلم كذل  على احلذر من فرض األمان للخدم والعبيد واألط ال الصغار.
وهـــو   الوقـــت ن ســـه رفـــع للحـــرج عـــن أهـــل البيـــت الواحـــد بســـبظ أن هـــؤالء           

 وَن َعَلــْيُكْم بـَْعُضــُكْم َعَلــى بـَْعــضَطوَّافُــ  .ولــو مل يوجــد هــذا االســتثناء علــى هــذ
 النحو لكان   ذل  حرج ومشقة شديدين.

وأن هذ. االستثناء ب رض االستئذان   هذ. األوقات الثالثة رلذات: إمنا هو 
ملصلحة املسلمني والعمل على توفري أسباب الراحة هلم حىت داخل بيوهتم، إذ 

. األوقات الثالثة ..هي اليت حيتاج املرء أن يتسريح فيها، وخيلص من أن هذ
التكلف ومراعاة الواجبات َنو الغري، وهي األوقات اليت حيلو للمرء أن يطرح 
فيها االحتشام، وميل    ن سه حرية التصرف، فيختار الوضع الذح يروقه، 

كان ذل  الغري،وما منا   واهليئة اليت توافقه، وهو آمن من اطالع الغري عليه مهما
إال من يشعر أبنه البد للمرء من وقت يتمتع فيه رحلرية الكاملة، وأح وقت هو 

 أحوج فيه إىل هذا ، من هذ. األوقات الثالثة.
وقت ما قبل صالة ال جر حني يستيقظ من نومه ويهظ من فراشه فيخلع  -1

ائه، ولكل امرئ ثور ويلبس ثور، ولعله حباجة إىل تدلي  بدنه أو إالنة أعض
 عادته اخلاصة به.

ومن بعد صالة العشاء: حيث يكون قد فرغ من عمله،وانتهي من عبادته  -2
وركنت ن سه إىل أن أيوح ل راشه فهو خيلع ثياب اليقظة، ويلبس ثياب 
النوم، وربنا كان مييل إىل األنس أبهله فال منغص له   هذ. احلالة أكثر من 

 ر سنه،أو قوح اتصاله به.أن ي اجأ بدخيل عليه مهما صغ



وحني تضعون ثيابكم من الظهرية: وهو الوقت الثالث، وهو ليس حمدوًدا    -3
ذاته حتديًدا اتما، فرب امرئ دعا. عمله إىل تعجيل القيلولة، وآخر يرح 

 .(227)صاحله   أتخريها، وقد يستغِن عنها رلث رملرة

 عودة على بدء: (ه

وب اسـتئذاهنم   هـذ. األوقـات الثالثـة، وملا تعرضت هذ. ا َيت لألط ال، ووج
َوِإَذا  عقبت عليه حبكم يتعلـا هبـم، وينـاط تن يـذ. ببلـوغهم سـن العقـل والتمييـز 

ــْبِلِهمْ  ْلَيْســَتْأِذنُوا َكَمــا اْســَتْأَذَن الَّــِذيَن ِمــْن قـَ أح يتغــري  بـََلــَغ اأْلَْطَ ــاُل ِمــْنُكُم احْلُلُــَم فـَ
االسـتئذان وقواعـد. مـا ي ـرض علـى  حكمهم ووضعهم وي رض علـيهم مـن آداب

غريهم من األجانظ الذين سبا حكمهم مىت أرادوا دخول بيوت األجانـظ عـنهم 
 أو بيوت األقارب إليهم.

 ومن هذ. الل تة الكرمية، والتنبيه ا هلي احلكيم ن هم:
أن األط ال يتغري وضـعهم   بيـتهم وبـني ذويهـم بتغـري سـنهم وإدراكهـم تغـريا  -1

افظــة علــى أســرار البيــوت وحريــة أصــحاهبا   التمتــع أبوقــاهتم يهــدف إىل احمل
 فيها، والعمل بقدر ا مكان على عدم ا طالع على العورات.

بـــدخول أحـــد علـــى أحـــد دون  -داخـــل البيـــت الواحـــد-أنـــه غـــري مســـموح  -2
 استئذان : سوح دخول الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها.

أبعـــد احلـــدود، تالفيـــا لل ـــنت ودرءا أن البيـــت ا ســـالمي حمصـــن ومصـــان إىل  -3
للم اســد، وقــتال للشــبه؛ وذلــ  ب ــرض طلــظ االســتئذان   دخولــه رلنســبة 
لألجنيب والقريظ على السواء، ومتام صيانته ب رض طلـظ االسـتئذان كـذل  
داخــــل البيــــت الواحــــد بــــني أفــــراد. أن ســــهم   أوقــــات معينــــة، تســــتوجبها 

 الضرورة.

 وهلذا كله..
 ملويل سبحانه وتعاىل تتميم آَيت االستئذان بقوله تعاىل:انسظ أن خيتم ا
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   َعِليٌم َحِكيٌم ُ ُ َلُكْم َآََيتِِه َواَّللَّ ُ اَّللَّ  َكَذِلَ  يـَُبنيِ 
أح مبثل هذا البيان الشا  الوا  يبـني هللا تعـاىل لكـم ا َيت واألحكـام والقواعـد 

حلكم مـن تشـريع، علـيم اليت تن عكم، وهو سبحانه وتعاىل: عليم مبـا يناسـظ مصـا
مبن ميتثل أحكامه منكم،ومبن خيال هم، حكيم   مجيع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه 

 .(228)صالح أمركم معاشا ومعاًدا
 القواعد من النساء

، جاءت مكملة  ةآَيت االستئذان الداخلي، اليت حتدثنا عنها   النقطة السابق
لعامة اليت ذكرت   السورة من  داب االستئذان   البيوت اخلاصة واألماكن ا

 قبل.
وكما أنه بعد آَيت االستئذان هناك:جاء األمر بغض البصر، وعدم إبداء 

 الزينة..
 أتيت هنا آية...تكمل احلكم ذاك.

وهو: أن القواعد من النساء ..ليس عليهن من احلجر   التسرت، كما على 
 غريهن من النساء.

ذان هناك صلة : فاألمر كذل  هنا؛ ألن وكما كان بني األمر رلتسرت واالستئ
 القواعد من النساء..أكثر ما يدخل عليهن األقارب.

 .(229)ومن مث..جاء حكمهن   التسرت، بعد آداب االستئذان اخلاصة   األقارب
 يقول تعاىل:

  ََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجن يت اَل يـَْرُجوَن ِنَكاًحا فـَ اٌح َأْن َيَضْعَن َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساِء الالَّ
يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ  ثَِياهَبُنَّ َغرْيَ ُمَترَب َِجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْن َيْستَـْعِ ْ َن َخرْيٌ هَلُنَّ َواَّللَّ

 ومعِن ا ية:
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  َِواْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساء أح: النساء الكبريات املسنات الالئي قعدن عن: النكاح
 حلبل، أو عن اجلميع.أو احليض أو عن االستمتاع أو عن ا

 يت اَل يـَْرُجوَن ِنَكاًحا  أح: ليس هلن رغبة   الزواج، وال تطلع إليه الالَّ
 ما حكمهن..؟

  َّفـََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبُن  أح: ليس عليهن..إمث، أو حرج
ءة( اليت تكون )املال وسالمة،   أن يتخ  ن خيلع ثياهبن الظاهرة..كاجللباب، و

 فوق اخلمار.
 حوهذا..من تيسري املشرع سبحانه وتعاىل للمرأة املسلمة،   مسألة الز 

 واللباس.
 ولكن ..بشرط أن يكن.

  ٍَغرْيَ ُمَترَب َِجاٍت ِبزِيَنة أح: غري مظهرات زينة،مما قد هني عن إظهار.   قوله
 والتربج : تكلف إظهار ما جيظ إخ اؤ..

 وعلي هذا..
 خت  ا،وليس  لكشف مواطن الزينة اخل ية، والتربج.َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبُنَّ  فلهن 

أو  ألنه: إذا كان هذا احلكم التخ يف والتيسري ،فال ينبغي أن تكون منه ال تنة،
 فيه املخال ة.

 ومع كل هذا..يقول ربنا تبارك وتعاىل:
  ََوَأْن َيْستَـْعِ ْ ن ة واالحتياط.رب احملافظ ن عن وضع ثياهبن، م 
  ََّخرْيٌ هَلُن الدنيا، رلبعد عن مواطن ال تنة، و  ا خرة، بثواب حسن  

 االمتثال.
يٌع   مث يعقظ ربنا على هذا احلكم..هبذا التذييل البديع لآلية، إذ يقول: ُ مسَِ َواَّللَّ

 أح: مسيع ملا يقلن أيضا،ويقال هلن، من طيظ الكالم. َعِليمٌ 
ا يقصدون   أعماهلن، عليهم مبا يناسظ عباد. من شرعه أو سيئه، عليهم مب

 تعاىل.



 لممتثل ،الوعيد للمخالف.لو  هذا التذييل: ما فيه..من الوعد 
 وخنتم احلديث هنا..مبلحوظة هامة ذكرها ا مام القرطيب   ت سري. هلذ. ا ية.

 يقول رمحه هللا : من التربج..أن تلبس املرأة ثوبني رقيقني بص اته.
"صن ان من أهل النار  وح   الصحيح: عن أِب هريرة، قال: قال رسول هللا ر 

 مل أرمها:
 قوم معهم سياط كأذانب البقر،يضربون هبا الناس

كأسنمة البخت املائلة..ال   نونساء: كاسيات عارَيت، مميالت مائالت، رؤوسه
 يدخلن اجلنة، وال جيدن رحبها، وإن رحيا ليوجد من مسرية كذا وكذا".

قال ابن العرِب : وإمنا جعلهن كاسيات ؛ ألن الثياب عليهن...وإمنا وص هن 
 أبهنن عارَيت؛ ألن الثوب إذا رق يص هن ، ويبدح حماسنهن.

 وهذا: حرام
 قلت: هذا أحد التأويلني للعلماء   هذا املعِن.

والثاين: أهنن كاسيات من الثياب، عارَيت من لباس التقوه، الذح قال هللا فيه 
  َلَِباُس التـَّْقَوه َذِلَ  َخرْيٌ و (230). 

 وأنشدوا:
 تقلظ عرَيان وإن كان كاسيا  إذا املرء مل يلبس ثيار من التقي

 وال خري فيمن كان هلل عاصيا   وخري لباس املرء طاعة ربه
 قال القرطيب:هذا التأويل أصح التأويلني.

يتزين وخيرجن  يقول: وهو الالئا هبن   هذا الزمان وخاصة الشباب، فإهنن
 متربجات.

حيث تبدح  ظاهًرا ورطنا؛ ،فهن: كاسيات رلثياب، عارَيت من التقوه حقيقة
 .ن، وال تبايل مبن ينظر إليها، بل ذل  مقصود ه ازينته
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وذل : مشاهد   الوجود منهن، فلو كان عندهم شيء من التقوه ملا فعلن 
 ذل .

 هـ 671 من ا مام القرطيب املتو  مأقول: هذا الكال
 وال أدرح لو عاش   عصران: ماذا كان يكتظ؟

خاصة..وأن ذل  أصبح ليس   الشارت فقط بل كذل    القواعد من 
 النساء...

 وال حول وال قوة إال رهلل.
 أصحاب األعذار ..وبعض آداب الطعام

يت اَل  بعد أن رفع هللا عز وجل احلرج عن  يـَْرُجوَن ِنَكاًحا اْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساِء الالَّ
َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبُنَّ َغرْيَ ُمَترَب َِجاٍت ِبزِيَنةٍ   فـَ

 وذل  من رب التيسري عليهن.
والعرجان،  بني سبحانه وتعاىل هنا رفع احلرج عن أصحاب األعذار..من العميان،

 واملرضي،   خمالطة الناس واألكل معهم.
 ن رب التيسري عليهم.وذل  أيضا:م

وهذا وذاك...ما تك لت السورة ببيانه للجماعة الوليدة اليت أخذت تشا 
  هللا وسنة رسول هللا  بطريقها   الوجود على هده من كتا

 يقول تبارك وتعاىل:
  َــى اْلَمــرِيِض َحــَرٌج و ــَرِج َحــَرٌج َواَل َعَل ــى اأْلَْعَمــى َحــَرٌج َواَل َعَلــى اأْلَْع ــْيَس َعَل اَل َل

ُ ِســـُكْم َأْن أَتُْكلُـــوا ِمـــْن بـُيُـــوِتُكْم َأْو بـُُيـــوِت َآَرِئُكـــْم َأْو بـُُيـــوِت أُمََّهـــاِتُكْم َأْو  َعَلـــى أَنـْ
ـــاِتُكْم َأْو  بـُُيـــوِت ِإْخـــَواِنُكْم َأْو بـُُيـــوِت َأَخـــَواِتُكْم َأْو بـُُيـــوِت َأْعَمـــاِمُكْم َأْو بـُُيـــوِت َعمَّ

َخااَلِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَ احِتَُه َأْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَـْيُكْم  بـُُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بـُُيوتِ 
ُ ِسُكْم حتَِيًَّة ِمـْن  يًعا َأْو َأْشَتااًت فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيواًت َفَسلِ ُموا َعَلى أَنـْ ُجَناٌح َأْن أَتُْكُلوا مجَِ

 ُ ُ َلُكُم اْ َََيِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَبارََكًة طَيِ َبًة َكَذِلَ  يـَُبنيِ     اَّللَّ



وال  يعن سعيد بن جبري والضحاك: كان أهل املدينة ال خيالطهم   طعـامهم أعمـ
 أعرج وال مريض..تقذرًا.

 ورلتايل : كان العميان والعرجان واملرضي..يتنزهون عن مؤاكلة األصحاء
 .(231)فأن هللا هذ. ا ية
ت هذ. ا ية..ترخيصا للمرضي والزمِن   األكل من بيـوت مـن وقال جماهد: نزل

 مسي هللا تعاىل   هذ. ا ية.
كـــــانوا إذا مل يكـــــن عنـــــدهم مـــــا   وذلـــــ  : أن قومـــــا مـــــن أصـــــحاب رســـــول هللا 

يطمعوهنم، ذهبـوا هبـم إىل بيـوت آرئهـم وأمهـاهتم، أو بعـض مـن مسـي هللا تعـاىل   
 هذ. ا ية.

ن مــن أن يطعمــوا ذلــ  الطعــام؛ ألنــه أطعمهــم غــري فكــان أهــل الزمانــة...يتحرجو 
 مالكيه، ويقولون: إمنا يذهبون بنا إىل بيوت غريهم.
 .(232)وقيل نزلت رخصة هلؤالء   التخلف عن اجلهاد
 ومن هذ. األقوال   سبظ النزول..يتبني لنا:

حاب األعـذار   خمـالطتهم لألصـحاء، صـأن األول منهما: ي يد رفع احلـرج عـن أً 
 ول الطعام.  تنا

وأن الثــاين: ي يــد رفــع احلــرج عــن أصــحاب األعــذار، أيضــا،   األكــل مــن هــذ. 
 البيوت.

 وأن الثالث: ي يد رفع احلرج عن أصحاب األعذار..  التخلف عن اجلهاد.
 وعلي هذا..فا ية الكرمية..أفادت هذ. األحكام ، وا داب:

 رفع احلرج عن أصحاب األعذار..  التخلف عن اجلهاد. -1
 رفع احلرج عن أصحاب األعذار..  تناول الطعام مع األصحاء. -2

 رفع احلرج عن أصحاب األعذار..  تناول الطعام من البيوت املذكورة. -3
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 رفع احلرج عن األشخاص العاديني..  تناول الطعام من البيوت املذكورة. -4

رفــع احلــرج عــن املســلمني..  األكــل جمتمعــني مــع بعضــهم الــبعض، أو من ــردين،  -5
 ون قيد هبذا أو ذكد

 .تاألمر رلسالم والتحية عند دخوهلم هذ. البيو  -6

 هذا....ونعيش ا ن...بعض نصوص هذ. ا ية الكرمية.
 يقول تعاىل:

  لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج َحـَرٌج َواَل َعلَـى اْلَمـرِيِض َحـَرٌج  :أح
 ؤاخذة.ليس على أح واحد من هؤالء ..إمث وم

 الذح رفعته هذ. ا ية؟ جولكن ..ما هذا احلر 

قيل: إن هذا احلرج الـذح رفـع، هـو مـا كـان بسـبظ تنـاول الطعـام مـع األصـحاء،  
 كما ذكر.

وقيــل: إن هللا رفــع احلــرج عــن األعمــى، فيمــا يتعلــا رلتكليــف الــذح يشــرتط فيــه 
ذر مــن البصــر،وعن األعــرج، فيمــا يشــرتط   التكليــف بــه مــن املشــي، ومــا يتعــ

األفعال مع وجـود العـرج، وعـن املريض..فيمـا يـؤثر املـرض   إسـقاطه، كالصـوم، 
 وشروط الصالة، وأركاهنا، واجلهاد ، وَنو ذل .

 مث قال بعد ذل  مبينا..ليس علي  حرج   أن أتكلوا من بيوتكم.
 يقول القرطيب: وهذا معِن صحيح، وت سري بني ، يعضد. الشرع والعقل.

هــذا أشــار ابــن عطيــة، فقــال: فظــاهر ا يــة ، وأمــر الشــريعة..يدل مث يقــول: وإيل 
علـى أن احلـرج عــنهم مرفـوع   كـل مــا يضـطرهم إليـه العــذر، وتقتضـي نيـتهم فيــه 
ا تيان رألكمل، ويقتضي العذر..أن يقع منهم األنقص؛ فاحلرج مرفوع عـنهم   

 .(233)هذا 
قـوال   سـبظ نـزول ونرح أن هذا مجع وجيه طيظ ومقبول للجميـع بـني هـذ. األ

 ا ية.
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 :مث يقول تعاىل
  ِْسُكم ُ أح ال حرج علـيكم أنـتم أيهـا األصـحاء   األكـل أيضـا،من  َواَل َعَلى أَنـْ

 هذ. البيوت املذكورة.
ــَنُكْم  حيــث قيــل: إنــه ملــا نزلــت آيــة:  ََي أَيُـَّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا اَل أَتُْكُلــوا َأْمــَواَلُكْم بـَيـْ

أنكل أموالنـا بيننـا رلباطل..والطعـام مـن  ن..قالوا: إن هللا قد هناان أ(234)ِرْلَباِطلِ 
ــا أن أيكــل عنــد أحــد، وكــف النــاس عــن  أفضــل األمــوال؛ فــال حيــل إذا ألحــد من

 ذل .
ُ ِسُكْم َأْن أَتُْكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم  فأنزل هللا تعاىل   .(235)ا ية..َواَل َعَلى أَنـْ

 وعلي هذا..يصري املعِن:
رج وال إمث أن أيكل املسلم، صاحظ عذر، أو غـري صـاحظ عـذر، مـن هـذ. ال ح

 البيوت األحد عشر.
 بـُُيوِتُكمْ 

 َأْو بـُُيوِت َآَرِئُكْم 
 َأْو بـُُيوِت أُمََّهاِتُكم

 َْ َأْو بـُُيوِت ِإْخَواِنُكمْ 
 َأْو بـُُيوِت َأَخَواِتُكمْ  
 َأْو بـُُيوِت َأْعَماِمُكمْ  
 َأْو بـُُيوِت َعمَّاِتُكمْ  
 َأْو بـُُيوِت َأْخَواِلُكمْ  
 َأْو بـُُيوِت َخااَلِتُكمْ  
 َأْو َما َمَلْكُتْم َمَ احِتَهُ  
 َأْو َصِديِقُكمْ  
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 يقول تبارك وتعاىل:
  ِمْن بـُُيوِتُكْم .أ ح ال حرج عليكم ، أن أتكلوا من هذ. البيوت 

1-   ِْمْن بـُُيوِتُكم حكم ن سـه، أح: بيوت أوالدكم؛ ألن ولد الرجل : بعضه ، وحكمه
وهلــذا : مل يـــذكر األوالد   ا يــة..أو بيـــوت أزواجكــم؛ ألن الـــزوجني صــارا كـــن س 

 واحدة، فصار بيت املرأة كبيت الزوج.

2-   ــَواِتُكْم َأْو ــوِت َأَخ ــَواِنُكْم َأْو بـُُي ــوِت ِإْخ ــاِتُكْم َأْو بـُُي ــوِت أُمََّه ــْم َأْو بـُُي ــوِت َآَرِئُك َأْو بـُُي
  ْو بـُُيوِت َعمَّاِتُكْم َأْو بـُُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بـُُيوِت َخااَلِتُكْم بـُُيوِت َأْعَماِمُكْم أَ 

 قال بعض العلماء : هذا إذا أذنوا له   ذل .
: أذنــوا لـــه، أو مل أيذنوا..فلــه أن أيكــل ؛ ألن القرابـــة الــيت بيــنهم هـــي إذن نوقــال آخــرو 

 منهم.
م بـذل  العطـف..أن أيكـل هـذا وذل  : ألن   تل  القرابة عط ـا، تسـمح الن ـوس مـنه

 من شيئهم، ويسروا بذل  إذا علموا.
قال ابن العرِب : أرح لنـا األكـل مـن جهـة النسـظ، ومـن غـري اسـتئذان: إذا كـان الطعـام 

 مبذوال، أح ليس   شيء مينع من نواله.
 أما إذا كان حموزا دوهنم:مل يكن هلم أخذ.، بدون إذن

 .(236)ول، وإن كان غري حموز عنهم، إال  ذن منهمكما ال جيوز هلم..أخذ ما ليس مبأك
  َُأْو َما َمَلْكُتْم َمَ احِتَه أح: مما حتت أيديكم وتصرفكم، من: بسـتان،أو ماشـية..وكالة، أو

 ح ظا.
مــه علــى ضــيعته وماشــيته..فال أبس عليــه أن أيكــل مــن مثــر يوقــالوا: هــو وكيــل الرجــل ،وق

 .(237)وال يدخربستان، ويشرب من لنب ماشيته، وال حيمل 
 وقال ابن جرير: هو الزمن...يسلم إليه م تاح البيت، ويؤذن له رلتصرف فيه.
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وعلي هذا حيمل ما ذكر. الواحدح من سبظ النزول..حينما قال : أنزلت هـذ. ا يـة،   
: وضــــعوا م ــــاتيح بيــــوهتم عنــــد األعمــــى واألعــــرج  أانس كــــانوا إذا خرجــــوا مــــع النــــيب 

 وكانوا أيمروهنم أن أيكلوا مما   بيوهتم، إذا احتاجوا إىل ذل . واملريض، وعند أقارهبم،
 فكانوا: ال أيكلون منها..

 .(238)ويقولون:خنشى أن ال تكون أن سهم بذل  طبية
  َْأْو َصـِديِقُكم كـل منهـا، أح: بيـوت أصـدقائكم وأصـحابكم، فـال جنـاح علـيكم   األ

 إذا علمتم أن ذل  ال يشا عليهم،وال يكرهون ذل .
 هذا..

وت الــيت يؤكــل منهــا بــال حــرج: بــني حكمــا آخــر، يتعلــا بكي يــات يــوبعــد أن بــني هللا الب
وهيئاتـــه، الـــيت أرحهـــا الشـــارع، بعــد أن كـــانوا يتحرجـــون منهـــا، علـــى عـــادهتم    األكــل،
 اجلاهلية.

 يقول تعاىل:
  ٌلَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح.أح: إمث وحرج 
  يًعا َأْو  أح:   أن أتكلوا جمتمعني، أو مت رقني. َأْشَتااتً َأْن أَتُْكُلوا مجَِ

 واملقصود: إرحة األكل مجيعا،وإن اختل ت أحواهلم   هذا األكل.

ــــوالئم، و  غــــري  ــــدعي إىل الطعــــام،   ال ــــيت ت ــــ : ســــنة   اجلماعــــات ال ــــد صــــار ذل وق
 .(239)ذل 

  بــــنا وقــــد نزلــــت هــــذ. ا يــــة..علي مــــا روح عــــن ابــــن عبــــاس:   بــــِن ليــــث بــــن عمــــرو
وميكث يومـه حـىت  ،كنانة..حترجوا أن أيكلوا طعامهم من ردين وكان الرجل منهم ال أيكل

جيد ضي ا أيكل معه، فإن مل جيد من يؤاكله: مل أيكل شيئا، ورمبا قعد الرجل منهم والطعام 
 .(240)بني يديه، ال يتناوله من الصباح حىت املساء
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ار كــانوا إذا نــزل هبــم ضــيف، ال وعــن عكرمــة وأِب صــاحل: أهنــا نزلــت   قــوم مــن األنصــ
 .(241)أيكلون إال معه، فرخص هلم: أن أيكلوا كيف شاؤا

وقيل:كانوا أيكلوا فرادح خوفا أن يزيد أحدهم على ا خر   األكـل، أو أن حيصـل مـن 
 االجتماع ما ين ر ، أو يؤذح.

 فنزلت ا ية: لن ي وجوب ذل .
 .(242)سبظظ ال خبصوص ال وأَي ما كان: فالعربة..بعموم الل

مبعــِن: أهنـــا أرحـــت األكـــل للنـــاس جمتمعـــني، أو من ـــردين، دون حـــرج علـــيهم   هـــذا أو 
 ذل .

 وإن كان األكل  مع اجلماعة: أفضل وأبرك.
: إان أنكـل وال نشـبع قـال:"لعلكم  فقد روح ا مام أمحـد بسـند...أن رجـال قـال للنـيب 

 عليه، يبارك لكم فيه". قني، اجتمعوا على طعامكم،واذكروا اسم هللار أتكلون مت 
أنــه قـال:"كلوا مجيعــا ، وال ت رقـوا فــإن الربكــة  وروح ابـن ماجــة بسـند...عن رســول هللا 

 مع اجلماعة.
 مث..

 مث..شرع ربنا تبارك وتعاىل:   بيان األدب الذح ينبغي رعايته عند مباشـرة مـا رخـص فيـه
 .(243)بعد بيان الرخصة فيه

 وتعاىل: فقال سبحانه
  ََخْلُتْم بـُُيواتً فَِإَذا دأح من البيوت املذكورة؛ لتأكلوا 
  ِْسُكم ُ  رلسالم على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة. اأح: فابدؤو  َفَسلِ ُموا َعَلى أَنـْ

ــه علــى الســر الــذح اقتضــى إرحــة األكــل مــن تلــ   و  التعبــري عــنهم بـــ )أن ســكم( تنبي
ــة ، وأن ذلــ  إمنــا كان..ألهنــا ةالبيــوت املعــدود رلنســبة إىل الــداخل، كبيــت ن ســه، للقراب

 وَنوها.
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  َِّحتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اَّلل :أح: ربتة أبمر.، مشروعة من لدنه سبحانه..أو ألن التسليم والتحية
 طلظ سالمة وحياة للمسلم عليه.

  ًُمَبارََكًة طَيِ َبة زَيدة ، ألهنا دعوة مؤمن ملؤمن ..يرجى هبـا مـن هللاظوص ها رلربكة والطي 
 اخلري، وطيظ الرزق.

 وهكذا...
م يملــا ذكـــر تعـــاىل مـــا   هـــذ. الســـورة،وهذ. ا يـــة رلطبـــع، مـــن القواعـــد وا داب والتعـــال

ه عــز وجــل عبـــاد...علي أنــه يبــني هلــم ا َيت بيــاان شـــافيا؛ بــاحملكمــة، والشــرائع املتقنة:ن
 ليتدبروها، ويعقلوها.

ُ لَ   فقال:  ُ اَّللَّ  ُكُم اْ َََيِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ َكَذِلَ  يـَُبنيِ 
و  ذلــ : ت خــيم هلــذ. األحكــام..وحض علــى العمــل مبوجبهــا؛ حــىت ينــال املســلم بــذل  

 سعادة الدارين.
 حسن اخلتام

َزْلَنا ِفيَها َآََيٍت  ذكر بعض العلماء:أنه سبحانه..بدأ السورة بقوله تعاىل  َوأَنـْ
ُ َلُكُم اْ َََيتِ كَ   وختمها بقوله عز وجل بـَيِ َناتٍ  ُ اَّللَّ  ..!! َذِلَ  يـَُبنيِ 

 مث جعل ختام اخلتم..قوله تعاىل:
  َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِرَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع مَلْ َيْذَهُبوا َحىتَّ ِإمنَّ

نُوَنَ  ُأولَِئَ  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِرَّللَِّ َوَرُسوِلِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َيْسَتْأِذنُوُ. ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأذِ 
َ ِإنَّ اَّللََّ َغُ وٌر رَِحيمٌ  ُهْم َواْستَـْغِ ْر هَلُُم اَّللَّ  َشْأهِنِْم فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
سلم ن سه لصاحظ داللة على أن مالك ذل ، كله، واملنت ع بتل  ا َيت امجع: من 

الشريعة، صلوات هللا تعاىل وسالمه عليه، كامليت بني يدح الغاسل، ال حيجم وال يقدم دون 
 . (244)إشارته 

  جمالسه  وقد نزلت هذ. ا َيت :   املنافقني، الذين كانوا يعرض هبم النيب 
 .(245)وخطبه
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 واملعِن:
  ََِّا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِرَّلل أح: املؤمنون الكاملون   إمياهنم..هم الذين  َوَرُسوِلهِ ِإمنَّ

 آمنوا رهلل ورسوله.
  ٍَوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمع ،أح: كانوا مع الرسول   أمر جيمع له الناس، كاجلهاد

 والعيدين. ةوتدبري أمر احلرب، وكل اجتماع   هللا، حىت اجلمع
 ماذا ي علون..؟

  ََْيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُو.ُ مل .أح: لعذر طارئ، وأيذن هلم   الذهاب 
ويالحظ: أن هذا االستئذان جاء وص ا رلثا للمؤمنني، الكاملني،   إمياهنم، بعد ا ميان 

  وا ميان برسوله  رهلل
إذا كانوا معه على  وهذا فيه ما فيه..من خطورة ذهاب الذاهظ دون إذن من النيب 

 أمر جامع
وخطورة املخال ة   الذهاب عن  مث ...أكد املويل أمهية هذا االستئذان من النيب 

 . اجتماعه، دون إذن منه 
وهو   الوقت ذاته إعالء لشأن املؤمنني املتص ني هبذ. الص ات الثالث: ا ميان رهلل 

لسة اجلامع دون وعدم الذهاب من جم ،التسليم الكامل حملمد  تعاىل،ا ميان برسوله 
 إذن منه، إذ يقول تبارك وتعايل أبسلوب آخر:

  ِِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَ  ُأولَِئَ  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِرَّللَِّ َوَرُسوِله 
وهذا   احلقيقة: مصداق لصحة ا ميانني السابقني، حيث جعل املستأذنني..هم 

 املؤمنون عكس األول.
  عز وجل، موقف املؤمنني من هذا املوضوع..يبني موقف النيب وبعد أن بني ربنا 

 حيث يقول:
  ْفَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأهِنِم أح: إذا حدث هلم ما جيعلهم يستأذنون ، لبعض أمرهم

 املهم، وي علون!
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  ُْهم  .موهذا: ت ويض األمر إىل رأيه عليه الصالة والسالفَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
  َََّواْستَـْغِ ْر هَلُُم اَّلل وإن كان لعذر قوح: ال خيلو عن شائبة وكان  نحيث إن االستئذا

املنرب..نظروا ميينا ومشاال، وخيرجون واحًدا واحدا، إىل أن  املن قون: إذا رقي املصط ي 
 مجيعا، ومل يكن أثقل عليهم من يوم اجلمعة، وحضور اجلماعة. ايذهبو 

 .(246)ن   اجلهاد؛ رجوعا عنه، يلوذ بعضهم ببعضوقيل:كانوا يتسللو 
 مث..

 ..قائال: مث هدد املخال ني ألمر. 
  ِ.ِفـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُ وَن َعْن َأْمر أح: فلينتبه ، وليخش الذين خيال ون أمر رسول هللا
 .وشريعة هللا رطنا وظاهًرا 

 له ومنهاجه وطريقته وسنته، وشريعته.وهو سبي يقول ابن كثري: أح عن أمر رسول هللا 
 فتوزن األقوال واألعمال أبقواله وأعماله..

 فما وافا ذل  : قبل
وما خال ه: فهو مردود على قائله وفاعله،كائنا من كان فقد ورد   الصحيح " من عمل 

 .(247)عمال ليس عليه أمران:فهو رد"
 أح مردود عليه،وغري مقبول منه

 ..بقوله. ين خيال ون عن أمر. مث بني عز وجل جزاء الذ
  ٌَنة سلطان  ط، أو زالزل وأهوال، أو تسليلأح: حمنة   الدنيا، أو قتَأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

 .(248)جائر، أو قسوة القلظ عن معرفة الرب، أو إسباغ النعم استدراجا
  َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم.أح: مؤمل شديد 

 .(249)وحترم خمال ته ولذا: جيظ امتثال أمر. 
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وإذا كان ما مضي من توجيه وإرشاد وحتذير: هو من هللا تعاىل..فينبغي ـ رلتايل ـ املسارعة 
 فإيل االمتثال،واجتناب املخال ة وي هم هذا من قوله تعاىل: 

  ُتْم َعَلْيِه َويَـ يـُنَـبِ ئـُُهْم َأاَل ِإنَّ َّلِلَِّ َما ِ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َقْد يـَْعَلُم َما أَنـْ ْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيِه فـَ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم    مبَا َعِمُلوا َواَّللَّ

 نعم...
  َِّلِلَِّ َما ِ  السََّماَواِت َواأْلَْرض  من املوجودات أبسرها، خلقا وملكا وتصرفا، إجياًدا

 وإعداما، بدءا وإعادة..ال ألحد غري.، شركة أو استقالال.
  ُتْم َعَلْيهِ َقْد يَـ َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَا  أح:يعلم ما أنتم عليه   مجيع أحوالكم: ْعَلُم َما أَنـْ

 . (250)َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ 
وهذا اخلطاب..وإن كان للجميع : فإن التهدىد فيه للمنافقني،أح: كيف خت ي عليه 

 إخ ائها.أحوال املنافقني، وإن كانوا يهدون أن سهم   سرتها و 
  َِويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيه.أح: يوم ترجع اخلالئا كلها إىل جزائه   يوم القيامة 
 يـُنَـبِ ئـُُهْم مبَا َعِمُلوا  أح: مبا أظهروا وأبطنوا من سوء أعماهلم، وجياريهم عليها. فـَ
  ٌِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم ُ  ال خي ي عليه شيء من األشياء. َواَّللَّ

 وبعد...
قول األستاذ سعيد حوه: فقد اجتمعت هذ. السورة..خصائص القرآن كلها، على ي

 أوضح ما يكون ذل .
ف يه: البيان واملثل واملوعظة،واهلداية،واحلا،والعدل،وفيها: احلكم التكلي ي، والتعليل، 

 .(251)والتذكري..إيل غري ذل : مما هو من خصائص القرآن
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 األساس )خاتمة سورة النور( - 251



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رنماذج ألسئلة التفسي

 

 السؤال األول:

------------- 

انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمئَةَ َجْلدَةٍ َواَل تَأُْخْذُكْم يقول تعالي ) انِيَةُ َوالزَّ الزَّ

 [.2(]النور:بِِهَما ...

 أجب عما يلي :

 أكمل من حفظك هذه اآلية الكريمة  – 1

 دين هللا ـ يشهد ـ عذابهما  بين معاني هذه الكلمات : فاجلدوا ـ رأفة ـ - 2

 ظاهر اآلية يفيد .. أن حكم الجلد لعموم الزناة. - 3

ولكن أجمع العلماء : على أنه خاص بغير المحصن ، وأما  

 المحسن فحده الرجم.

 بين : أدلة ثبوت حد الرجم. 



 
 السؤال الثاني:

-------------- 

زانية ال ينكحها إال زان أو الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة واليقول تعالي )

 [3]النور (مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين

 ما سبب نزول هذه اآلية..؟ – 1

 بين معني هذه اآلية. – 2

 ما صلة هذه اآلية بالتي قبلها ..؟  – 3

لم قدم المولي سبحانه في هذه اآلية )الزاني ( علي )الزانية( عكس ما كان في  -4

 اآلية السابقة ..؟

 د اإلسالم في عقوبة جريمة الزني على هذا النحو..؟لم شد –5

 

 

 السؤال الثالث:

------------- 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يقول تعالي )

 ( اآليات فاجلدوهم ...

======================= 

 اكتب هذه اآلية وثالث آيات قبلها وآية واحدة بعدها..؟ – 1

 الفاسقون . –المحصنات  –ه الكلمات : يرمون بين معاني هذ – 2

 ما صلة هذه اآلية باآليات التي قبلها في هذه السورة الكريمة..؟ -3

بين على ضوء ما درست : أثر توبة القاذف في الحكم الذي تفيده اآلية السابقة  – 4

 على االستثناء ، كما يرى الفقهاء .

 

 :الرابع السؤال

------------ 

نوا بنأَُربَعَووةن )يقووول تعووالى  ُحَصوونَاتن ثنوومَّ لَووُم يَووأُت وووَن اُلمن يَن يَُرمن َوالَّووذن

 [.5-4]النور:  شنَهَداَء فَاُجلندنوهنُم ...(

=============== 

 عما يلي : –مستعينا باهلل تعالي  –أجب 

 أكمل اآليتين من حفظك. -1

ا ـ بييين معيياني هييذه الكلمييات : يرمييون ـ المحصيينات ـ الفاسييقون ـ تييابو  -2

 وأصلحوا.

 بين معنى هاتين اآليتين إجماال.  - 3 



هيل الحكييم فييي اآليتييين  خيياص بالرجييال، أو بالنسيياء، أو عييام   -4 

 فيهما؟

يقيييول العلمييياء : البيييد مييين تيييوافر تسيييعة شيييروط لتنفييييذ حيييد   -5   

 القذف..بين هذه الشروط وفق ما درست ؟

 
 

 

 : الخامس السؤال

--------------   

ُم وَ )يقول تعالى  ُم شنَهَداءن إنالَّ أَُنفنسنهن ُم َولَُم يَكنُن لَهن وَن أَُزَواَجهن يَن يَُرمن الَّذن

ُم ... هن  [.10-6]النور: (فََشَهاَدةن أََحدن

=============== 

 بين معاني هذه الكلمات : يرمون ـ شهداء ـ والخامسة ـ يدرأ ـ العذاب –  15

 ما سبب نزول هذه اآليات الكريمة؟ - 16

 ما المعني اإلجمالي لهذه اآلبات الكريمة ..؟ – 17

 هذه اآليات خاصة بالمالعنة .. فما كيفية هذه المالعنة ..؟ – 18

 بين النتائج المترتبة على المالعنة بين الزوجين. - 19

لم خص هللا تعالي النساء بالغضب )أن غضب هللا عليها ( ولم يستعمل  - 20

 اللعن في حقهن ..؟

وقد وفقك هللا إلي معرفتها  –لماء : يحتاج اللعان إلي أربعة أشياء يقول الع – 21

 بينها تفصيال . –ودراستها 

 

 
 

 : السادسالسؤال  

------------------ 

لنوا بنينوتًا َغُيَر بنينوتنكنُم َحتَّى تَُستَأُننسنوا )يقول تعالى   يَن آََمننوا اَل تَُدخن يَا أَيَُّها الَّذن

وا ...  [29 - 27]النور( َوتنَسل نمن

================ 

 أجب عما يلي:  

 29أ( اكمل هذه اآليات ، حتي نهاية اآلية   

 بين معاني هذه الكلمات : تستأنسوا ـ أحدا ـ أزكى ـ جناح ـ متاع .  (ب

 ت ( ما سبب نزول هذه اآليات الكريمة؟

 ث ( اكتب : معاني هذه اآليات.؟

 في دخول البيوت؟ -السنة النبوية كما وضحته  –ج ( ما كيفية االستئذان 
 

 

 

 السؤال السابع:



--------------- 

ُم فنوي يقول تعالى ) والنَحاتن لَيَُسوتَُخلنفَنَّهن لنوا الصَّ ُنكنُم َوَعمن يَن آََمننوا من ن الَّذن َوَعَد َّللاَّ

ينَ   [57 - 55]النور :  ...( اآليات اأُلَُرضن َكَما اُستَُخلََف الَّذن

================== 

 عما يلي: –مستعينا باهلل  –أجب      

 أكمل هذه اآليات الثالث. - 1

 –بييين معيياني هييذه الكلمييات : وعييد ـ يسييتخلفنهم فييي األر  ـ الفاسييقون ـ ال تحسييبن  - 2

 معجزين.

هذه اآليات تتضمن تسعة أشياء ، تخرج األمية مين أزمتهيا وتوصيلها إليى نهضيتها..بين  - 3

 رست؟هذه األشياء بإيجاز على ضوء ما د
 

 


