
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 ىود سورة من 5 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
فسنتحدث عن آيتين من سورة ىود، مما قد يقف عنده القارئ فال يتبين معناه، أو لربما فيمو عمى غير مراد اهلل 

 منو. -وجلعز -
َأال ِإنَُّيْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُىْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنُو َأال ِحيَن }عن المشركين:  -تبارك وتعالى-فيي قولو  :أما األولى

ُدورِ  وَن َوَما ُيْعِمُنوَن ِإنَُّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ ، ما المعنى المراد بيذه اآلية؟  [5ىود:] {َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيْم َيْعَمُم َما ُيِسرُّ
  .تبارك وتعالى؟-ون هلل ما ىذا الصنيع والتصرف الذي يفعمو ىؤالء الكفار المحادّ و 

ن كان الواحد وجماعة من السمف أن ىؤالء المشركي -رضي اهلل عنيما-معنى ىذه اآلية كما فسرىا ابن عباس 
عورتو فيما بينو وبين  أن تبدو -عز وجل-اهلل  جامع أىمو أو يقضي حاجتو يستحي منمنيم إذا أراد أن ي

َأال ِإنَُّيْم }ظيره حاجزًا بين عورتو وبين السماء،  ؛ ليكونبصدرهتنحى فكان الرجل إذا جمس عمى حاجتو  ،السماء
ال يخفى عميو خافية، وىذا الفعل  -عز وجل-واهلل  ،من اهلل، فيذه جيالة منيم {َيْثُنوَن ُصُدوَرُىْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنوُ 

وَن َوَما ُيْعِمُنونَ }الذي يفعمونو ال يغير شيئًا في واقع األمر،  ، [5ىود:] {َأال ِحيَن َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيْم َيْعَمُم َما ُيِسرُّ
 الظمماء.يعمم ويرى ما تحت الثرى، يرى دبيب النممة السوداء عمى الصفاة السوداء في الميمة  -عز وجل-فاهلل 

إلييم، والحياء  -عز وجل-لكن أقول: ىذا التصرف من ىؤالء المشركين لو ِداللة أن عندىم استشعار نظر اهلل 
وِقصر نظرىم، لكن ينبغي لإلنسان أن  ،وىذا التصرف منيم يدل أيضًا عمى قمة عقوليم ،منو، مع أنيم كفار

 -جل جاللو-   ثم بعد ذلك يكون اهلل  ،يراه في كل تصرفاتو وحركاتو وسكناتو -عز وجل-اهلل  ،يرجع لنفسو
الناظرين إليو، يفعل اإلنسان أشياء لو نظر إليو صبي صغير دون سن التمييز لربما لم يفعميا أمامو،  نأىو 

يراه والمالئكة  منو، ثم اهلل ة في نظره ما فعميا أمامو واستحيايتصرف تصرفات لو كان بحضرتو أحط الناس مرتب
بيذه األفعال  -تبارك وتعالى-بارز ربو ، ومع ذلك ي[81ق:] {َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ }يرونو 

ويقول: ال أستطيع أن أتصل،  ،المشينة، فأين استحضار الرقابة، كثير من الناس يسأل عن طريق رسالة بالجوال
اتصل، فيقول: ال  :رقمو، وأحيانًا المسألة تحتاج إلى شيء من االستيضاح، فيقال لو وأنت ال تعرفو وال تعرف

 يفعل ىذا الفعل غير الالئق، فياّل ينما ح -عز وجل-أستطيع، يستحي من مخموق ال يعرفو وال يستحي من اهلل 
 استشعرنا ىذا المعنى.

َوَجاَءُه } :أتى إليو قومو حينما -عميو وسممصمى اهلل -في خبر لوط  -تبارك وتعالى-ىي قولو  :واآلية األخرى
ُر َلُكْم َفاتَُّقوا المََّو َوال َقْوُمُو ُيْيَرُعوَن ِإَلْيِو َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُموَن السَّيَِّئاِت َقاَل َيا َقْوِم َىُؤالِء َبَناِتي ُىنَّ َأْطيَ 

َقاُلوا َلَقْد َعِمْمَت َما َلَنا ِفي }بوه بجوابيم الرديء: ا، فأج[81ىود:] {َرُجٌل َرِشيدٌ  ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي أََلْيَس ِمْنُكمْ 
نََّك َلَتْعَمُم َما ُنِريدُ   ، ما معنى ىذه اآلية؟ [87ىود:] {َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َواِ 



  .ىل عرض عمييم ىؤالء البنات من بناتو من أجل الفاحشة؟
، [81ىود:] {َوَجاَءُه َقْوُمُو ُيْيَرُعوَن ِإَلْيوِ }سان، عمى صورة شبان حالذين كانوا فجروا بيؤالء األضياف جاءوا لي
، فما المراد [88الحجر:] {َىُؤالِء َبَناِتي ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِمينَ } :جر، وفي سورة الح{َىُؤالِء َبَناِتي}فقال ليم:  ،ُمسرعين
 بذلك؟ 

َوَتَذُروَن َما َخَمَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن } ،التزوج من النساءالمراد بذلك في أرجح أقوال المفسرين أنو عرض عمييم 
ويكفوا عن ىذا الشذوذ  ،وأن يستغنوا بمقتضى الفطرة ،، عرض عمييم أن يتزوجوا النساء[811الشعراء:] {َأْزَواِجُكمْ 

يم، ويدل عمى ىذا قول واالنحراف الذي لم يفعمو أحد قبميم، فالنبي بالنسبة لقومو رجااًل ونساء ىو بمنزلة األب ل
، ىذه [1األحزاب:] {النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو ُأمََّياُتُيمْ }في سورة األحزاب:  -عز وجل-اهلل 

بالمؤمنين النبي أولى }، وفي قراءتين غير متواترتين قراءة ابن عباس وقراءة ُأبي بن كعب: قراءة معروفة متواترة
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسيم وأزواجو أمياتيم وىو }، وفي األخرى: {من أنفسيم وىو أب ليم وأزواجو أمياتيم

 .{أب ليم
ن كان ال ُيقرأ بيا، يعني: من حيث الحكم، فالنبي  حادية إذا صح سندىا فإنووالقراءة األ ُيعمل بمقتضاىا وا 

، بنات القبيمة، تزوجوا منين وكفوا عن ىذا الفعل المشين، "ىؤالء بناتي"ؤالء: فيو يقول لي ،بالنسبة لقومو كالوالد
قبحيم -، يعني: ال حاجة لنا بالنساء، ال أرب لنا بالنساء، [87ىود:] {َقاُلوا َلَقْد َعِمْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ }

نََّك َلَتْعَمُم َما ُنِريدُ }، -اهلل  .الدنس الذي تترفع منو ،الشذوذ ، يعني:[87ىود:] {َواِ 
ا أنو عرض ، أمّ ن، ومن أىل العمم من قال: إنو عرض عمييم بناتو ليتزوجوا مني"ىؤالء بناتي"فأقول: ىذا معنى 

وذو  ،بناتو من أجل أن يستغنوا بين عن أضيافو بالفجور فحاشا وكال، ىذا يترفع عنو كل كريم من بني آدم
، فيذا لم ؟!وىم أكمل الناس رجولة وغيرة وشيمة وشيامة ونخوة -تبارك وتعالى-فكيف بنبي من أنبياء اهلل  ،فطرة

نما ذكرت ىذا ،يقل بو أحد من أىل العمم  لئال يتوىم غير المراد. ؛وا 
ياكم من النار ،لي ولكم القبول -عز وجل-سأل اهلل أف خوا ،وأن يعتقنا وا  ننا وأن يعفو عنا وعن والدينا وا 

 المسممين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


