
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 71 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
جل -من سورة النساء قولو  -تبارك وتعالى-عمى غير مراد اهلل  ،التي قد تُفيم عمى غير وجييا من اآليات

، فقد يتوىم أو [71النساء:] {ِإنََّما التَّْوَبُة َعَمى المَِّو ِلمَِّذيَن َيْعَمُموَن السُّوَء ِبَجَياَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريبٍ }: -جاللو
يظن كثير ممن يقرأ ىذه اآلية أن المراد بذلك أن من عمل معصية جياًل منو أنيا معصية أن اهلل يتوب عميو، 

وىو ال  -جل جاللو-وليس ىذا ىو المراد قطعًا باتفاق أىل العمم، ومعموم أن اإلنسان إذا وقع في معصية اهلل 
عز -ال يؤاخذ، واهلل  ول جياًل ُيعذر بو مثمو أنأي أنو جي   ،يليعمم أنيا معصية وكان معذورًا بمثل ىذا الج

 .ال يكمف قبل بموغ الخطاب -وجل
فاإلنسان الذي قد يفعل ذنبًا وىو ال يدري أن اهلل حرمو فيو ال يؤاخذ عميو اتفاقًا إال إذا  ،فالعمم شرط في التكميف

 أدري أن : أنا الفي بمدنا ىذه لو جاء واحد وقال  ُيعذر بو، مثلال ،و بمثموكان ىذا الجيل مما ال ُيعذر مثمُ 
مثاًل قبل سقوط كن قد يوجد إنسان في بالد نائية  أدري أن الخمر حرام، فيذا قد ال ُيعذر، لالالصالة واجبة، 

 ،وىم يظنون أن الخمر مباح ،اإلسالم ىإل ونممن ينتسب وناالتحاد السوفيتي يوجد في الجميوريات ُأناس كثير 
بل لربما لم يعرف الواحد منيم إال ثالثة فروض ثالث صموات في اليوم والميمة،  ،ًا من المحرمات ُمباحةوأن كثير 

 أو ُيعذر بعضيم، ليس ىذا مقام البحث. ،فيؤالء قد ُيعذرون
فيو جاىل، إذ إنو لو عرف اإلنسان ربو معرفة  -عز وجل-كل من عصى اهلل  "بجيالة"فالمراد بيذه اآلية 

عميو فعصاه فيو جاىل، فيذه  عمى معصيتو إطالقًا، فكل من اجترأأحد  نبغي وكما يميق ما اجترأيحة كما يصح
أن ُيطبقوا عمى أن معنى ىذه اآلية أن كل من عصى اهلل  -رضي اهلل عنيم-ىي الجيالة، ولذلك كاد السمف 

 .فيو جاىل
، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من [71النساء:] {ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريبٍ }بعد ذلك:  -تبارك وتعالى-وقولو 

اْلَمْوُت َقاَل  التَّْوَبُة ِلمَِّذيَن َيْعَمُموَن السَّيَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىمُ  َوَلْيَستِ }: -تبارك وتعالى-قريب، وكذلك قولو 
، المقصود بمن حضره الموت أي حال النزع والغرغرة؛ [78النساء:] {ِإنِّي تُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن َيُموُتوَن َوُىْم ُكفَّار  

بمغت الغرغرة  ،بمغت الحمقوم ،ألن التوبة ال تقبل في حال خاصة عندما تبمغ الروح الحمقوم، فإذا بمغت التراقي
  .يكون لمروح صوت معين ىنا ال تقبل التوبة، وفي حال عامة وىي إذا طمعت الشمس من مغربيا

ويصح إسالمو، ويدل عمى ىذا أدلة  ،كون اإلنسان في مرض الموت مثاًل فإنيا تقبل توبتوكا ما قبل ذلك أم  
صمى اهلل -لما جاء لمييودي، شاب ييودي في مرض الموت، فعرض النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-منيا: النبي 



، فالمقصود أن "إال اهلل عميو اإلسالم فنظر إلي أبيو، فقال: أطع أبا القاسم، فقال: أشيد أن ال إلو -عميو وسمم
 .(7)((الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار)): -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا نفعو، وقال النبي 

كممة  ،ال إلو إال اهلل :قل))قال: عمو أبا طالب في مرض الموت  -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك دعا النبي 
-، فيذا في مرض الموت، فأبو طالب في تمك الحال لم تصل روحو إلى حد الغرغرة (2)((أحاج لك بيا عند اهلل

، ىذا ما -واهلل تعالى أعمم-ىذا ىو الفرق، ففرق بين مرض الموت وبين وصول الروح إلى الحمقوم  ،-الحمقوم
  يتعمق بيذه اآلية.

النَِّساِء ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم  َناُت ِمنَ َواْلُمْحصَ }: -تبارك وتعالى-وآية أخرى أيضًا من سورة النساء وىي قولو 
يَن َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ ِكتَاَب المَِّو َعَمْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفحِ 

والمحصنات من "، [22النساء:] {اَح َعَمْيُكْم ِفيَما َترَاَضْيُتْم ِبِو ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضةِ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفِريَضًة َوال ُجنَ 
، يعني: -عز وجل-  عمى األرجح من أقوال المفسرين يعني يحرم عميكم أن تتزوجوا غير ما ذكر اهلل  "النساء

، إلى آخره، [22النساء:] {ُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ ُحرَِّمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياتُ }أن تتزوجوا من ضمن المحرمات قال: 
ِإالَّ َما َمَمَكْت }، اتثيب ، ذوات األزواج أو الحرائر سواء كن أبكارًا أو[22النساء:] {النَِّساءِ  َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ }

اء من نسوالمحصنات من ال :-واهلل تعالى أعمم-فمعنى ىذه اآلية عمى األقرب من أقوال المفسرين  {َأْيَماُنُكمْ 
، إذا [22النساء:] {ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ }كانت في ع صمة زوج من الحرائر، من كانت يحرم أن يتزوجيا اإلنسان، 

ولو كانت ذات زوج، فإن كانت متزوجة ُتستبرأ بحيضة  ممون فعندئذسباىا المس ،وقعت بأيدينا عن طريق السبي
انقطعت حبال النكاح بينيا وبين زوجيا حتى لو كان وجوده معمومًا، ليا زوج معروف لكن طالما ثم توطأ، فقد 

في  ،ت بيده، من صارت في سيموعأنيا وقعت سبيًا في يد المسممين فيجوز ليم أن يستمتعوا بيا، يعني: من وق
ِو َعَمْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِكتَاَب المَّ } ،نصيبو، فتكون بممك اليمين

، ىذا ىو الشاىد الذي من أجمو [22النساء:] {ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ 
فيما أعرف -نترنت قبل أيام في أشير المواقع في اإل أن أحد الرافضةأوردت ىذه اآلية في ىذا المقام، وىو 

  .كتب يقول: إن ىذه اآلية دليل عمى جواز نكاح المتعة، وذلك ليس بصحيح -أشير المواقع
وطائفة كثيرة من  ،والشنقيطي ،وابن القيم ،فيذه اآلية عمى ما قالو المحققون وىو اختيار الحافظ ابن كثير

عت بيا تمذذت بيا بالنكاح ت، يعني: ما استم[22النساء:] {َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ }المحققين 
، وليذا -واهلل تعالى أعمم-ضعيا، ىذا معنى اآلية ن المير في مقابل ما استحل من بوالوطء فأعطيا المير؛ أل

الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْن  َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ } ا:يفسر بعضو بعضً  ة والقرآندة المائفي سور  -عز وجل-قال اهلل 
ل ط، ما المقصود بو لم  [5المائدة:] {َقْبِمُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  يم، عام أىل الكتاب والمحصنات من نسائا بين ح 

  .المقصود بو؟ ، ما[5المائدة:] {ِإَذا آَتْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ }قال: 
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ا، وحتى عمى القول بأنيا في نكاح المقصود بو الميور، تتزوجيا وتعطييا المير، فالقرآن يفسر بعضو بعضً 
رضي اهلل تعالى -وقد صح عن عمي  ،فيذا منسوخ -وىذا تحتممو اآلية-المتعة كما قال بو طائفة من أىل العمم 

 ر، والذي يظي(2)"حرم المتعة نكاح المتعة عام خيبر -وسممصمى اهلل عميو -أن النبي "في الصحيحين:  -عنو
أنيا ُأبيحت إباحة مؤقتة بعد ذلك، وىذا مثال عمى ما ُنسخ مرتين عند  -واهلل تعالى أعمم-من مجموع األدلة 

عام  -صمى اهلل عميو وسمم-ثم بعد ذلك حرميا النبي  ،بعض أىل العمم، ُأبيحت إباحة مؤقتة بعد ذلك إبان الفتح
 .، وىو في صحيح مسمم(2)الفتح

، وما ُنقل -رضي اهلل تعالى عنو-فنكاح المتعة حرام، والعجيب أن الذي روى الحديث ىو عمي بن أبي طالب 
فإنو قد رجع عنو، فيكون ىذا يشبو اإلجماع، أن نكاح المتعة،  (5)عن ابن عباس من أنو أجاز نكاح المتعة

يا، ئأو دراىم أو نحو ذلك نكاحًا مؤقتًا بمدة ينتيي بانتيا ،والمقصود بنكاح المتعة أن يتزوج امرأة عمى ثوب
وال  ،اثيستمتع بيا ال يحصل بو مير  اتزوج امرأة ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات أو ليمة أو ليمتين أو أسبوعً يف

ريت مثل حجز الخطوط، إذا جاء الوقت المعين ما اشتُ  ،ما يترتب عمى النكاح من أمور، فإذا انتيت المدة انتيى
ُألغي ىذا الحجز، فيذا نفس الشيء، جاءت الساعة الخامسة عصرًا من اليوم الفالني انتيى ىذا النكاح  ،التذكرة
، فيذا عمى ىذا القول يكون منسوخًا، وال يجوز [22النساء:] {َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ } ،تمقائياً 

ال يكون زانيًا. ،يجوز أن يتزوج اإلنسان نكاح متعة بحال من األحوال :ألحد أن يبقى مع ىذا ويقول   وا 
ياكم بالقرآن العظيم، وأن ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وأسأل اهلل أن ينفعنا وا   ،يجعمنا وا 

  وعمى آلو وصحبو.
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