
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النور سورة من 2 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد } في أول سورة النور: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

الزَّاِني ال * اْلُمْؤِمِنيَن  ِمنَ  ِبِيَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن المَِّو ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفةٌ 
 .[3-2النور:] {َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة 

ىنا، قال بعض أىل العمم:  "الزانية"، قدم [2النور:] {الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا}في ىذه اآلية:  -تبارك وتعالى-قولو 
ونظراتيا ولباسيا وكالميا وتبرجيا  ائ الرجل بحركاتيه من المرأة، فيي التي ُتجر  ؤ ألن الزنا إنما يكون غالبًا مبد

وغنجيا وما أشبو ذلك، فيميل إلييا من في قمبو مرض، وىذا من أحسن األقوال، فالرجل ال يجترئ عادة عمى 
صغاءً المرأة إال إذا رأى منيا رخ  .فُيصغي إلييا عندئذ ،اوة ومياًل وا 

ألن شيوة النساء أكثر من شيوة الرجال، وىذا قول باطل ال أساس لو من  ؛ومن أىل العمم من يقول: قدميا
 .الصحة

 {َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما}في السارق والسارقة: قال ومن أىل العمم من يقول غير ذلك، اهلل 
 فيكون ذلك في الرجال أكثر. ،، فقدم الرجل السارق، ربما ألن السرقة تحتاج إلى جراءة وشجاعة قمب[38المائدة:]

لئال يتوىم أن المقصود أن ىذه  ؛"امكل واحد مني" :، وقال[2النور:] {َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدةٍ }قال: 
َوال تَْأُخْذُكْم }وىو الشاىد في اآلية األولى ىذه:  -عز وجل-فة، ثم قال اهلل مُنص  تنصيف، مائة الالمائة عمى 

من غير  ،بم  ط، الرأفة رحمة رقيقة، والرأفة والرحمة تقعان في القمب من غير ت[2النور:] {ِبِيَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن المَّوِ 
-شيء من رحمتو، فيل يكون مؤاخذًا بذلك، واهلل  قصد، فاإلنسان قد يرى المحدود يقام عميو الحد فيقع في قمبو

قاعدة ىناك كمف نفسًا إال وسعيا، فوقوع ىذه األمور في قمب اإلنسان أمر ال يحصل بإرادتو، و ال ي -عز وجل
ىي أن خطاب الشارع إذا توجو إلى المكمفين في أمر ال يكون تحت مقدورىم فإنو ينصرف إلى سببو أو أثره، 

أخذىم رأفة في ىذا المحدود، والرأفة شيء يقع في القمب من غير إرادة، واهلل تعن أن  -وجل عز-فينا نيى اهلل 
 :شاىد آخر ُيرجم أو ُيجمد، ىل يقالمة ورأفة في قمب اإلنسان حينما يال يكمف نفسًا إال وسعيا، فإذا وقعت رح

 وىل ىذا من ضعف إيمانو؟  ؟إنو يأثم
  .حرم بحد ذاتو؟لقارئ من اآلية أن وقوع الرأفة مإلشكال الذي لربما يفيم االجواب: ال، إذًا ما الجواب عن ىذا ا

نما ينصرف ىذا الخطاب أن يقال: إن الرأفة إذا وقعت في قمب اإلنسان  الجواب فإن ذلك ال يكون بيده، وا 
نما أثر ىذه الرأفة إلغاء الحد، أو تخفيفو، إما تخفيفو بالعد ؟يتوجو إلى األثر، فما ىو األثر ىناو  د ال ُيجمد مائة وا 

 .ُيكتفى ببعض ذلك، أو يكون ذلك بالتخفيف في الضرب، ُيضرب ضربًا يسيرًا، فيذا كمو داخل في ىذا النيي



 ،من شروطيا الندمف ،وأما القسم الثاني وىو ما يتوجو فيو الخطاب إلى السبب فذلك كما يقال في شروط التوبة
، وقد يقع في قمب اإلنسان ويحاول دفعو فال يستطيع، فاإلنسان قد والندم يقع في قمب اإلنسان من غير إرادة

 :يخسر في تجارة ويندم غاية الندم ويحاول مدافعة ذلك ويعجز، فيقال في مثل ىذا في طمب الندم بالنسبة لمتوبة
قارف و  ،-عز وجل-يعود الخطاب ويتوجو إلى سببو، فينظر إلى األمور التي تجمب الندم فيتذكر أنو عصى اهلل 

  ما ال يميق فيكون ذلك سببًا جالبًا لندمو.
، الطائفة تصدق [2النور:] {اْلُمْؤِمِنينَ  ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة ِمنَ }ثم قال: 

 ،وجماعة من أىل العمم بأن ذلك ُيكتفى فيو بالواحد -رحمو اهلل-عمى الواحد فما فوق، وليذا قال اإلمام أحمد 
ألنو  ؛ألنو أقل الشيادة، وبعضيم قال: البد من ثالثة ؛يحصل بو المقصود، وبعض السمف قال: البد من اثنين

ألن ذلك يتعمق بحد في الفاحشة، والشيادة تكون فييا بأربعة، وىذا  ؛أقل الجمع، وبعضيم يقال: البد من أربعة
وىو أنو يكفي في ذلك واحد، وبعضيم قال: البد من خمسة، إلى  ،ابن جرير ولكنو رجح القول األولستحسنو ا

، (1)"إن المنكر إذا ظير فالبد من ظيور األدب والحد"يقول:  -رحمو اهلل-غير ذلك، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ولذلك يقال: إن ىذ الطائفة تحضر ألمرين: 

 .تدع ىذه الطائفة، يرتدع الناس إذا رأوا عاقبة ىذه الفواحش فينكفون وينزجرونىو من أجل أن تر  األمر األول:
حب اإلنسان أن ُيجمد ألف جمدة لكن ال يراه أحد، عمى أن أن ذلك أنكى وأشد، يعني: لربما يىو  :واألمر الثاني

 في مكان مغمق. البد من إظيار ىذه الحدود، وال تكونأنو ُيجمد خمسًا أو عشرًا بحضرة الناس، فالشاىد 
 الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلكَ }: -عز وجل-ثم قال اهلل 

ة المشركة، وأن المرأة ، قد ُيفيم من ظاىر ىذه اآلية أن الزاني يجوز لو أن يتزوج المرأ[3النور:] {َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 
 {َوال ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا}قال:  -عز وجل-الزانية المسممة يجوز لممشرك أن يتزوجيا، مع أن اهلل 

: -وتعالىتبارك - ، فما ىو المراد من قولو [221البقرة:] {َوال َتنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ }، وقال: [221البقرة:]
 .[3النور:] ؟{الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً }

ويأتي لمعنى ثالث أكمل  ،، يأتي لمعنيين ناقصيناح ىنا، النكاح يأتي لثالثة معان  يتبين ذلك بتحديد المراد بالنك
، ويأتي [25النساء:] {ِبِإْذِن أْىِمِينَّ َفانِكُحوُىنَّ } :منيما، يأتي النكاح بمعنى الوطء، ويأتي النكاح بمعنى العقد

 {َفال َتِحلُّ َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ } :بمجموع األمرين، يعني: بمعنى العقد الصحيح مع الوطء
ال الزَّاِني } :بقولو ، عقد صحيح والبد من أن يطأىا من أجل أن تحل لمزوج األول، فينا ما المراد[232البقرة:]

  .[3النور:] ؟{َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً 
فقالوا: إنو ال يقع إال عمى أمثالو وأشكالو، فيو إما أن يقع عمى امرأة  ،من أىل العمم من فسر النكاح ىنا بالوطء

تعتقد تحريم الزنا ولكنيا ال تمتثل فيي زانية، أو يقع عمى امرأة تستحل ىذه الفاحشة فيي مشركة، وال يمكن أن 
رادتيا، الطيور عمى أشكاليا تقع، ىذا إذا ُفسر بالوطء، ذا ُفسر النكاح بالزواج  يقع عمى امرأة عفيفة باختيارىا وا  وا 

رضي اهلل تعالى -كما قالو ابن عمر وجماعة من السمف  ،إن ذلك قد ُنسخ :بالعقد فمن أىل العمم من قال
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َماِئُكمْ }، ُنسخ بقولو: -عنيم اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  واألصل  ،، وىذا فيو ُبعد[32النور:] {َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
  .أن النسخ ال يثبت باالحتمال
صمى اهلل -وذلك أن أبا مرثد استأذن النبي  ،ن المراد بذلك ىو خصوص في المعنىإومن أىل العمم من قال: 

وكان  ،وقد دعتو إلى نفسيا فأبى بعد أن أسمم ،من نساء أىل مكة ناقًا، وىي امرأة بغي  أن ينكح ع   -عميو وسمم
  .(2)"في التزوج منيا -صمى اهلل عميو وسمم-يحمل اأُلسارى من مكة إلى المدينة، ثم استأذن النبي 

، يعني: من ُأقيم عميو -رحمو اهلل-كما يقولو الحسن البصري  ،ومن أىل العمم من يقول: إن ذلك في المحدود
  .ودةالحد فال يتزوج إال زانية أو مشركة، وكذلك المرأة إذا كانت محد

-     ىذا فيمن لم يتب، ال يجوز تزوج البغايا، وال الرجل الفاجر، والحافظ ابن القيم  :وبعض أىل العمم يقول
إن اهلل أمر بالعفاف وبنكاح العفائف، وىذا من الكفاءة المطموبة ": فقالذكر في معناىا كالمًا جيدًا  -رحمو اهلل

وتزوج امرأة غير عفيفة فإن النكاح باطل، وقد  ،بوجوب ذلك ولزوموثل العبد مع اعتقاده تيم مفي النكاح، فإذا ل
ن كان ال يم"ال ينكح إال زانية"الكفاءة في العفاف، فيو يواقعيا بالزنا  -رحمو اهلل-اشترط اإلمام أحمد  ثل ت، وا 

 زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ } "أو مشركة"أو ىي ال تمتثل فيي مشركة  -عز وجل-أحكام اهلل 
وُحرم "، فعمى تفسير النكاح بالوطء ُحرم الزنا عمى المؤمنين، وعمى تفسيره بالتزوج [3النور:] {َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 

فذكر فييا  -رحمو اهلل-    ، وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية (3)"أي التزوج من الزانية ُحرم عمى المؤمنين "ذلك
 {َفال َتْقُعُدوا َمَعُيمْ }نيى ومنع من معاشرة أىل المنكر  -عز وجل-الصتو: أن اهلل كالمًا مفصاًل وخ

فالرجل الذي يرضى بأن يكون مع  ،وأعظم المعاشرة ما يكون بين الزوجين ،، والزوج ىو العشير[142النساء:]
 .امرأة تزني أو العكس المرأة التي ترضى البقاء مع رجل يفجر ويزني ليا حكمو

 :فقيل ،ناس قد شربوا الخمر وفييم صائم لم يشرب، فأمر بجمدىم جميعاً بأ -رحمو اهلل-وجيء لعمر بن العزيز 
  .(4)[142النساء:] {ِمْثُمُيمْ ِإنَُّكْم ِإًذا }يقول:  -عز وجل-ىذا صائم، فقال: اهلل 

، ثم "المرأة التي ترضى أن تبقى مع رجل زان  لم يتب ليا حكمو"يقول:  -رحمو اهلل-فشيخ اإلسالم ابن تيمية 
فقد  وتذىب وتتالشى، ومن ث م   ،تنعدم غيرتو ،العادة أن الرجل الذي يزني أنو ال يغار"ذكر أمورًا أخرى، قال: 
فيكون سببًا لتضييعيا، أضف إلى ذلك أن المرأة تتحرك  ،وال يغار عمييا ،وال ينياىا ،تُقارف امرأتو ما ال يميق
عز -لالنتقام منو، فإذا لم يكن عندىا خوف من اهلل  الذي يزني فيكون عندىا دافع وداع  نوازعيا من ىذا الرجل 

واهلل تعالى  ،ر، وىذا كالم لو وجو قوي من النظ"فعمو نكاية بوفتفعل  ،و بيذا الفعلئفاكووازع فإنيا قد ت -وجل
  أعمم.

والمقصود أن ىذه اآلية ال ُيفيم من ظاىرىا أن المرأة المسممة إذا كانت زانية أنو يجوز ليا أن تتزوج أحدًا من 
نما يرأة مشركة، المشركين، وال ُيفيم من ىذا أن الرجل الزاني من المسممين يجوز لو أن يتزوج ام فسر بما وا 

إما ألنيا ال تمتثل مع اعتقاد تحريم الزنا فيي  ،شاكموعمى من ت ىو ال يقع إال :ُفسر بالوطء فيقال ذكرت، إذا
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ذا فسرناه بالعقد والزواج فيقال عندئذ بأن اهلل أمر بالعفاف  ،زانية أو ألنيا ال تعترف بالحكم أصاًل فيي مشركة، وا 
ذا كان ال  ،ولزمو ديانة ونكاح العفيفات، فمن اعتقد ذلك ولكنو لم يقف عنده امتثااًل فإنو يكون معاشرًا بالزنا، وا 
َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن }فيصدق عميو قولو تعالى:  شرك ومن ث م  بيا فيو م أيعترف بيذه األحكام أصاًل وال يعب

 تزوج العفيفات من الزناة.كذلك ، أي: التزوج من الزواني، و [3النور:] {َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 
ياكم بالقرآن العظيم. -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا  أن ينفعنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

  


