
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النجم سورة من 23 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

 :-وتعالى تبارك -ما جاء في سورة النجم من قولو  -عز وجل-فمن اآليات التي قد ُتحمل عمى غير مراد اهلل 
 {وا ِباْلُحْسَنىَوِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِبَما َعِمُموا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُ }
 .[ٕٖالنجم:] {َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ الَِّذيَن }، ثم وصف ىؤالء الذين أحسنوا فقال: [ٖٔالنجم:]

 كبائر اإلثم [ٕٖالنجم:] ؟{الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ }: -تبارك وتعالى-فما المراد بقولو 
أو  ،عميو بالنار -عز وجل-أنو كل ذنب توعد اهلل  -تعالى أعممواهلل -يعني: الذنوب الِكبار، وضابط الكبيرة 

، الفواحش [ٕٖالنجم:] {َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش }أو لعن فاعمو أو نحو ذلك، ىذه كبائر الذنوب،  ،رتب عميو حدًّا
ل فاحش، وىذا فاحش، فيقال: ىذا ما :م وفُحش، والعرب تقول لمشيء الكثير أو الكبيرظُ في أصميا كل ذنب ع

 .دم فاحش، وىذا قول فاحش، وىذا فعل فاحش، ونحو ذلك
 ائر وىو الزنا وما في معناه، واهللطمق في غالب االستعمال عمى نوع من الكبذنوب الِعظام يقال ليا فاحشة، ويفال
 َوَّل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمنَ }، ويقول: [ٕٖاإلسراء:] {َوَّل َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشة  }يقول:  -عز وجل-

فأطمقو عميو، وفي  ،، نكاح زوجات اآلباء[ٕٕالنساء:] {النَِّساِء ِإَّلَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشة  َوَمْقت ا َوَساَء َسِبيل  
، [ٓٛاألعراف:] {َأتَْأُتوَن اْلَفاِحَشةَ } قولو:األول أطمقو عمى الزنا، فمن أىل العمم من يقول: إن الفاحشة كما في 

  .يعني: الزنا وما في معناه
فة بأل فيي فيذه فاحشة، فبعضيم يقول: الفاحشة إذا جاءت معر   -أعزكم اهلل-طية والمقصود بو ىنا فعل المو 

ذا جاءت ُمنك   ذا جاءت مقيدة بالبيان كما قال اهلل  -فاحشة-رة الزنا وما في معناه، وا  -   فيو الذنب العظيم، وا 
َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَيا اْلَعَذاُب } :أميات المؤمنين في آية األحزاب مخاطًبا -عز وجل

التطاول عمى األحماء، وقيل غير  :ىي عقوق الزوج، وقيل :، فالفاحشة الُمبينة ىنا قيل[ٖٓاألحزاب:] {ِضْعَفْينِ 
طمق ذلك فالفاحشة كل ذنب عظيم وغالب ما ي ،لكن ال دليل عميو ،ذلك، الشاىد أن ىذا قال بو بعض أىل العمم

، من ىم؟ -يعني الجنة-يم بالحسنى يسيجز عن ىؤالء الذين  -عز وجل-عمى الزنا وما في معناه، فينا قال اهلل 
نحو ربع قرن سمعت أستاذًا ، ما ىذا الممم؟ قبل [ٕٖالنجم:] {َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن }

 زالت تُقرقر في ، يعني: يزني مرة واحدة، فيذا ال إشكال فيو، يزني مرة واحدة، وال"إال الممم"يقول لطالبو:  جامعيًّا
، يقول ؟!يقول ىذا الكالم ولشباب يتوقدون شيوة وقوة وحيوية وفتوة كيفواليوم أتحدث عنيا، نفسي إلى اليوم، 

ن كان قد ُسبق إليو، فالذي عميو يعني: أن يزني مرة واحدة في الع ،"إال الممم"ليم:  مر، فيذا قول غير صحيح، وا 
ومعنى االستثناء المنقطع أن المستثنى الممم ىنا ليس  : أن ىذا االستثناء منقطع،"إال المممفي "عامة أىل العمم 



 ،ةبإال ثوبًا، فالثوب ليس من الكتب، وصل الرجال إال حقي ستثنى منو، تقول: وصمت الكتبُ من جنس الم
تفسير -االستثناء المنقطع، فيو بمعنى لكن، فينا عمى ىذا التفسير  :فالحقيبة ليست من الرجال، فيذا يقال لو

منيم، الممم يقع، ، يعني: لكن الممم يقع [ٕٖالنجم:] {لَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ ا} -الجميور
أيأتي  ئلسُ  حينما -صمى اهلل عميو وسمم-النبي و طمق ىذه الكممة عمى معنى الدنو والمقاربة، والممم: العرب ت

ما الفقر أخشى عميكم ولكن أخشى أن تُفتح عميكم واهلل ))وقال:  ،الخير بالشر؟ لما تخوف عمى أمتو من الدنيا
صمى اهلل عميو -، الشاىد: أن رجاًل قام وسأل النبي (ٔ)((الدنيا فتنافسوىا كما تنافسوىا فتيمككم كما أىمكتيم

-، فسكت النبي ؟تأتينا بالشر دنياال ىذه ،ىذا الخير ،ىذا المال، ؟أيأتي الخير بالشر ،قال: يا رسول اهلل -وسمم
ن مما أنبت الربيعُ ))ثم بعد ذلك سأل عن الرجل فقال:  ،-صمى اهلل عميو وسمم قتل لي   إن الخير ال يأتي بالشر، وا 

 .، إلى آخر الحديث(ٕ)((إال آكمة الُخضرة أو ُيممّ  ،بطاً ح  
فاخ بطن الدابة من كثرة ط انتب  ، الح  ((بطاً ح   ليقتلُ ))النباتات الجميمة الخضراء  من ىذه، ((مما أنبت الربيعُ ))

صيبيا البشم، يعني: يستطمق بطنيا أو ينحصر فال يخرج منو شيء، الميم أنيا تموت، وليذا بعض األكل في
لغة عربية فصيحة  ط، وىذه دعوة خطيرة، فييب  النساء تدعو عمى ولدىا إذا لوث ببولو أو نحو ذلك تقول لو: ح  

قارب يوشك أن يقتل، فالعرب ، أي: ي((ليقتل حبطًا أو ُيمم))ىذا معناىا، فيي تدعو عميو باليالك، الشاىد: 
 .تطمقو عمى الدنو والمقاربة

 ، ما المراد بالممم في اآلية؟ [ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }
الذي عميو عامة أىل العمم سمفًا وخمفًا أنيا الذنوب الصغار التي دون الكبائر، فيذا الذي عميو المحققون، ومن 

رضي اهلل -ما رأيت أشبو بالممم مما قال أبو ىريرة ": -رضي اهلل عنيما-أحسن ما قيل فيو ما قالو ابن عباس 
، ةدرك ذلك ال محالالزنا فيو مآدم حظو من  عمى ابنتب إن اهلل ك)): -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  عن، -عنو
ذنان تزنيان وزناىما السمع، واليدان تزنيان وزناىما البطش، والرجالن تزنيان ينان تزنيان وزناىما النظر، واألفالع

حرم بالسمع زنا، ا يحصل لإلنسان من االستمتاع الم، فم(ٖ)((وزناىما المشي، والفرج ُيصدق ذلك أو يكذبو
أن والنظر زنا، والممس زنا، والمشي إلى ىذه األمور التي ال تميق زنا، الذي يذىب إلى األسواق يمشي من أجل 

عمى ابن  ُكتب)) :يتتبع النساء وينظر إلى النساء ونحو ذلك وأماكن االختالط فعمو ىذا يدخل في ىذا الحديث
صمى -، ىذا ىو الممم، ما دون الكبائر، وىو الذي قال فيو النبي ((ةدرك ذلك ال محالآدم حظو من الزنا فيو م

                                                           

 برقم والرقائق، الزىد كتاب ومسمم، ،(ٖٛ٘ٔ) برقم الحرب، أىل مع والموادعة الجزية باب الجزية، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
(ٕٜٙٔ.) 
 ".الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(ٚ٘ٔٔٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٕ
 آدم ابن عمى درقُ  باب القدر، كتاب ومسمم، ،(ٖٕٗٙ) برقم الفرج، دون الجوارح زنا باب االستئذان، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ

 (.ٕٚ٘ٙ) برقم وغيره، الزنا من حظو



-، فيذه اهلل (ٗ)((الكبائر غش  تُ  لم ما بينين، لما كفارة الجمعة، إلى والجمعة الخمس، الصالة)): -اهلل عميو وسمم
 .يغفرىا إذا اجتنبت الكبائر -عز وجل
 يوم كل منو يغتسل أحدكم بباب نيرا أن لو أرأيتم))وعن أثره: عن الوضوء  -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبر 
أن اإلنسان إذا )): -صمى اهلل عميو وسمم-، وكذلك في الحديث اآلخر الذي يذكر فيو النبي (٘)((..مرات خمس

، فيذا كمو من الممم، فاهلل واسع المغفرة، يغفر (ٚ)الخطايا ، كل ىذا، وبالمصافحة أيضًا تتحاتّ (ٙ)((..غسل يديو
ال يوجد "ل بأنو يكبائر، وليذا قإلى صر عمييا؛ ألن اإلصرار عمييا يحوليا ىذه الصغائر بشرط أن ال يلو مثل 
أن اإلنسان إذا نظر إلى عظمة من عصى  -رحمو اهلل-بذلك كما وجيو الحافظ ابن القيم المقصود ، و (ٛ)"صغيرة

ال ال شك أن الذنوب منيا ما(ٜ)فإن ذلك ليس بصغير بيذا االعتبار ىو صغائر ومنيا ما ىو كبائر، وىذه  ، وا 
 .اآلية تدل عمى ذلك داللة واضحة، وكذلك األحاديث الصحيحة الُمخرجة في الصحيحين وغيرىما

، ما قارفوه وقاربوه وواقعوه [ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }وبعض السمف فسر الممم بما فعموه ووقع منيم في أيام الجاىمية 
ما قبمو، لكن ىذا القول ضعيف، يكفييم  واإلسالم يجبّ  ،الفواحش والكبائر في أيام الجاىميةمن ىذه األعمال من 

زين لنفسو مقارفة ، فميس ألحد أن يإسالميم ليمحو كل ما قارفوا قبمو ما لم يكن منيم إصرار، فيذا ىو المعنى
، ونحن ال زلنا نسمع إلى ىذا اليوم [ٕٖنجم:ال] {ِإَّلَّ المََّممَ }يقول:  -عز وجل-إن اهلل  :ويقول ،الفواحش والكبائر

المرأة من زوجيا ونحو ذلك أنو يقارف بعض ىذه األمور الكبار من شرب  ولربما ،من يشتكي من بعض من يراه
ويحتج بمثل ىذه النصوص،  ،ليقارف بعض الفواحش ؛سافر ىنا وىناكأو مراىقة متأخرة تحصل لو في ،سكرلمم

َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشة  َأْو }فسر ذلك عمى أنيا مواقعة الكبيرة قمياًل، أو يحتج بقولو: ، وي[ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }
آل ] {اوا َعَمى َما َفَعُمو َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َذَكُروا المََّو َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّلَّ المَُّو َوَلْم ُيِصرُّ 

ن أفسد االحتجاج وأبطمو، ليس ألحد أن يحتج بالنصوص الشرعية عمى فعل مِ  ،اج فاسدج، ىذا احت[ٖ٘ٔعمران:
يجوز أن يحمميا اإلنسان فيم عمى ضوء النصوص األخرى، وال ، فيذه النصوص ت-تبارك وتعالى-ما حرمو اهلل 
  توافق ىواه. عمى معان  

ياكم بما ينفعنا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعمنا ىداة أن ي -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا بصرنا وا 
 ميتدين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 ما بينين لما مكفرات رمضان إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس الصموات باب الطيارة، كتاب مسمم، أخرجو - ٗ
  .عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(ٖٖٕ) برقم الكبائر، اجتنبت

 الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٕٛ٘) برقم كفارة، الخمس الصموات باب الصالة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٚٙٙ) برقم الدرجات، بو وترفع الخطايا، بو ىمح  تُ  الصالة إلى المشي باب
 (.ٕٗٗ) برقم الوضوء، ماء مع الخطايا خروج باب الطيارة، كتاب مسمم، أخرجو - ٙ
 .((سقط إال ذنب بينيما يبق   لم تصافحا إذا والمسممان)): ولفظو ،(ٖ٘٘ٛ) برقم اإليمان، شعب في البييقي أخرجو - ٚ
ِغير ة ال  : "العبارة ىذه بمعنى - ٛ ْصر ار، م ع   ص   أبي وتفسير ،(ٕٔٗ/ ٕ) السمعاني تفسير: انظر ،"االْسِتْغف ار م ع   ك ِبير ة و ال   اإْلِ

 (.ٕٙٙ/ ٖٔ) القرآن مقاصد في البيان وفتح ،(ٔٚٔ/ ٕ) السعود
 (.ٔ٘: ص) الكافي الجواب: انظر - ٜ


