
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سمسمة كيف نفيم ىذه اآلية

 من سورة النساء 1اآلية 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد

 أجمعين، أما بعد: 
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

تبارك -قولو  منيا -تبارك وتعالى-اآليات التي لربما ال تُفيم عمى وجييا أو تُفيم عمى غير مراد اهلل  فمن
َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا }: من سورة النساء في أول آية -وتعالى

 {يبااَما ِرَجاًلا َكِثيراا َوِنَساءا َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرقِ َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنيُ 
 {ْم َرِقيبااَواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيكُ }: -أعني قولو-، فيذه اآلية [1النساء:]
سألك باهلل أ، تقول: {َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبوِ }المعنى ، {واألرحامِ }المتواترة ، وفي القراءة األخرى [1النساء:]

َواتَُّقوا المََّو }، والمعنى اآلخر: -جل جاللو-أن تقطعوىا، بل صموىا كما أمركم اهلل  ، أي: واتقوا األرحام  واألرحام  
عمى ما كانوا عميو في الجاىمية، يقول: أسألك باهلل  أي: تساءلون بو وباألرحام  ، {الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو واألرحامِ 

وىذا ىو سبب إيراد ىذه اآلية، وليس المعنى أنو  ،بذلك -عز وجل-رىم اهلل فذك   ،، وكان ذلك من عادتيموبالرحم  
والحمف ال يكون إال باهلل أو بأسمائو  ،ألن ذلك من قبيل الحمف ؛-عز وجل-يجوز لإلنسان أن يسأل بغير اهلل 

نما جرى ذلك عمى ىذا المعنى عمى ما كانوا يتعاطونو في جاىميتيم، ىذا ما يتعمق بيذه اآلية، وال  ،وصفاتو، وا 
    أطيل بالكالم في الكالم عمييا.

اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُيْم َوًل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َوًل  َوآُتوا}: -تبارك وتعالى-ومن اآليات أيضًا من سورة النساء قولو 
ْن ِخْفُتْم َأًلَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن }، إلى أن قال: [2النساء:] {تَْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ  َواِ 

، الشائع الذائع عند [3النساء:] {َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأًلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةا َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ  النَِّساِء َمْثَنى َوُثالثَ 
وأن البقاء عمى واحدة  ،الكثيرين من طالب العمم ومن غيرىم أن ىذه اآلية تدل عمى أن األصل في الزواج التعدد

 ،، يقولون: فاألصل ىو التعدد[3النساء:] {َفِإْن ِخْفُتْم َأًلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةا } ،أنو استثناء -االقتصار عمى واحدة-
ن كانت اآلية تحتممو إال أن غيره قد يكون أولى منو  واهلل تعالى -وليس البقاء عمى زوجة واحدة، فيذا المعنى وا 

نْ }وىو قولو:  ،ذكرىا في سياق معين -عز وجل-، وذلك أن اهلل -أعمم  {ِخْفُتْم َأًلَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى َواِ 
أن ال تعطييا حقيا من المير كمير مثيالتيا أو من النفقة فُتظمم؛ ألنو  ، يعني: أن اليتيمة إن خشيت  [3النساء:]

وال يعطييا ميرًا يصمح لمثميا، أو أنو لربما أبقاىا عنده من  ،طالب بحقيا فيتزوجيا اإلنسان لجمالياي ال أب ليا
 ؛غير زواج؛ ألنيا في ح جره مثاًل ثم من أجل ماليا ولكنو ال رغبة لو في التزوج منيا، وأيضًا ال يريد أن تتزوج

 .لئال يذىب ذلك المال الذي في يدىا وىو طامع فيو



أال تعدلوا في ىؤالء الفتيات اليتيمات  "أال تقسطوا"إن خشيتم  "إن خفتم"يقول ليم:  -عز وجل-فالمقصود أن اهلل 
أن ال تقسط مع ىذه  عميكم، إن خشيت   -عز وجل-ما ضيق اهلل  ،ىن فعندكم مجال رحب واسعمو إن تزوجت

ولست محصورًا بيذه اليتيمة التي  ،أمامك مجال رحب ،أو أربع افتزوج اثنتين أو ثالثً  ،اليتيمة فقد وسع اهلل عميك
تخاف أن ال تعدل معيا، إال إن كنت تخشى أال تعدل مع الجمع مع التعدد فتقتصر عمى واحدة؛ ألن ىذه اآلية 

أن ذلك عمى سبيل التوسعة في بيان  ،-واهلل تعالى أعمم-ذكرت في ىذا السياق فيذا ىو المعنى األقرب 
أو  اأمامك مجال رحب تزوج اثنتين أو ثالثً  :فيو يقول ،لتي قد ال يعدل معياالمندوحة عن التزوج بيذه اليتيمة ا

  .أربع، وعمى ىذا ال تكون اآلية دالة عمى أن األصل في الزواج التعدد عمى ىذا المعنى
مثنى "وىو أن بعضيم فيم  -ولكن القائل بو قميل وىو انحراف عظيم في فيم اآلية-وىناك أيضًا معنى آخر 

، قال بعض من انحرف انحرافًا أربعو  افمعنى ذلك أنو يتزوج اثنتين وثالثً  ،أن ىذه الواو لمجمع "اعوثالث ورب
شاذ ال ُيمتفت  ،بعيد ،كثيرًا في فيم اآلية: يجوز لإلنسان أنو يتزوج بتسع احتجاجًا بيذه اآلية، وىو قول ُمطرح

 ذكرتو فقط من باب أننا تعرضنا لآلية.عد في خالف العمماء المعتبر، وال ي ،إليو بحال من األحوال
ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا }: -تبارك وتعالى-ومن اآليات أيضًا في سورة النساء قولو  َوالالَّ

 {نَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل المَُّو َلُينَّ َسِبيالا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن َشِيُدوا َفَأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاىُ 
، فيذه اآلية ليست باقية عمى ىذا الحكم، الحكم ليس عمى ما دل عميو ظاىر ىذه اآلية، بل ىذه اآلية [11النساء:]

خذوا ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك قبل أن ينزل الحكم الناسخ الذي ُيبين أحكام الزناة، والنبي  ،منسوخة
عز -، واهلل (1)((قد جعل اهلل لين سبيال: البكر بالبكر جمد مائة وتغريب عام، والثيب الرجم ،خذوا عني ،عني
لبتة أإذا زنيا فارجموىما ))يعني: الثيب،  ،((والشيخ والشيخة))قد أنزل آية ثم ُنسخ لفظيا وبقي حكميا  -وجل

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن } :ظيا منسوخ، أما ىذه اآليةفول باق  ، فحكميا (2)((واهلل عزيز حكيم ،نكااًل من اهلل َوالالَّ
، فيي منسوخة الحكم باقية المفظ، ولذلك ال يفيم أحد أن [11النساء:] {ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكمْ 

  .قد ُنسخحكميا أن تبقى في البيت حتى تموت، ال، ىذا إذا زنت المرأة 
 {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكْم َفآُذوُىَما}وىنا أيضًا من باب أن الشيء بالشيء ُيذكر قد ُيشكل قولو تعالى معو: 

أن المراد عمل قوم لوط، وليس ىذا ىو المراد  -رضي اهلل تعالى عنيم-، فقد فيم منيا بعض السمف [11النساء:]
نما معنى اآلية كما قال بعض أىل العمم: -واهلل أعمم- ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا }، وا  َوالالَّ

، ىذا حكم النساء الزواني قبل نزول الناسخ، [11النساء:] {َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن َشِيُدوا َفَأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلُبُيوتِ 
، يعني: الرجل والمرأة يشتركان في اإليذاء [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }س لمنساء، ثم قال: ىذا في الحب

، فاألولى [11النساء:] {َفآُذوُىَما َفِإْن تَاَبا َوَأْصَمَحا َفَأْعِرُضوا َعْنُيَما}وىو الضرب والزجر بالقول وما أشبو ذلك، 
وىذه صيغة مذكر ُعبر بالمذكر تغميبًا عمى المؤنث وىذا ال  "المذان"و ، "والالتي"في الحبس خاصة في النساء 

 إشكال فيو، ىذا معنى.
                                                           

 (.1161) برقم الزنى، حد باب الحدود، كتاب مسمم، أخرجو - 1
 برقم المسند، في وأحمد ،(2112) برقم الكبرى، في والنسائي ،(2113) برقم الرجم، باب الحدود، أبواب ماجو، ابن أخرجو - 2
 (.2613) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،"ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(21212)



، "والالتي"وبعض أىل العمم قال: إن اآلية األولى في األبكار من الرجال والنساء، وىذا فيو ُبعد؛ ألن اهلل قال: 
 في الثيب. ،المتزوجينالنساء عمى الرجال، قالوا: واآلية الثانية في  ُيغمبوال 

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكمْ }وبعضيم قال: اآلية األولى:  ، [11النساء:] {َوالالَّ
، من الرجال والنساء [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }يعني ىذه في المرأة إذا زنت، سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، 

أن اآلية  -واهلل تعالى أعمم-، والذي أظنو أقرب [11النساء:] {َفآُذوُىَما}من الثيبين كما قال بعض أىل العمم 
فاألولى تتعمق بالحبس وىو  ،األولى في النساء في الحبس، واآلية الثانية في الرجال والنساء من حيث األذى

، وليس المراد [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }تتعمق باألذى بالضرب والزجر، فقال: مختص بالنساء، والثانية 
 أعزكم اهلل ومن يسمع.- ،من عمل عمل قوم لوط

ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى  ،أن ينفعنا وا  وأن يجعمنا وا 
 وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


