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  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٣٤(ية اآلإلى ) ٣٠(سورة األحزاب من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وأصحابه أجمعين، ،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

يا ِنساء النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة يضاعفْ {:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن كثير 
ِلحا نُْؤِتها َأجرها  ومن يقْنُتْ ِمنْكُن ِللَِّه ورسوِلِه وتَعمْل صا*لَها الْعذَاب ِضعفَيِن وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا 

َأعِن وتَيرامقًا كَِريما ِرزنَا لَه٣١-٣٠:سورة األحزاب[ }تَد[.  
  ورسوله والدار اآلخرة، واستقر، الالتي اخترن اهللا-صلى اهللا عليه وسلم- نساء النبي اًيقول تعالى واعظ

مهن وتخصيصهن دون سائر أن يخبرهن بحكفناسب  -صلى اهللا عليه وسلم-أمرهن تحت رسول اهللا 
 وعلى كل تقدير ،وهي النشوز وسوء الخلق: قال ابن عباس ،، بأن من يأت منهن بفاحشة مبينةالنساء

ولَقَد ُأوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن َأشْركْتَ {: فهو شرط، والشرط ال يقتضي الوقوع كقوله تعالى
لُكمع طَنبح{: -عز وجل- ، وكقوله]٦٥:الزمرسورة [ }لَيلُونمعا كَانُوا يم منْهِبطَ عكُوا لَحَأشْر لَوسورة [ }و

لَو َأراد اللَّه َأن يتَِّخذَ ولَدا {، ]٨١:الزخرفسورة [ }قُْل ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا َأوُل الْعاِبِدين{، ]٨٨:األنعام
، فلما كانت محلَّتهن رفيعة ]٤:الزمرسورة [ } ِمما يخْلُقُ ما يشَاء سبحانَه هو اللَّه الْواِحد الْقَهارالصطَفَى

من يْأِت {:  تعالى، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع؛ ولهذا قالناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً
ضنٍَة ييبِبفَاِحشٍَة م فِْمنْكُنِناعفَيِضع ذَابا الْعلَه {.  

  .في الدنيا واآلخرة:  قال}يضاعفْ لَها الْعذَاب ِضعفَيِن{:  عن زيد بن أسلمقال مالك
  .وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله

}كَانِسيرولَى اللَِّه يع هيناًسهالً:  أي}اً ذَِلك .  
نُْؤِتها {يطع اهللا ورسوله ويستجب :  أي} ِمنْكُن ِللَِّه ورسوِلِهومن يقْنُتْ{: ثم ذكر عدله وفضله في قوله

، -صلى اهللا عليه وسلم-في الجنة، فإنهن في منازل رسول اهللا :  أي}اًلَها ِرزقًا كَِريمَأجرها مرتَيِن وَأعتَدنَا 
  .نازل الجنة إلى العرشفي أعلى عليين، فوق منازل جميع الخالئق، في الوسيلة التي هي أقرب م

  : أما بعد، والصالة السالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 قول ،}يا ِنساء النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة يضاعفْ لَها الْعذَاب ِضعفَين{:  هنا-تبارك وتعالى-فقوله 

.. هن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتيمكفناسب أن يخبرهن بح: -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
  .هإلى آخر

 أما هذه اآلداب التي ذكرها ،هذا أمر يختص بهن أن من يأت منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين
فَلَا تَخْضعن {:  مثالً-تبارك وتعالى- كقوله ،إن ذلك يختص بهن: آليات فال يقال في هذه ا-عز وجل-اهللا 



وَأِقمن الصلَاةَ { ،}ولَا تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة الُْأولَى{ ،}وقَرن ِفي بيوِتكُن{ ،}وقُلْن قَولًا معروفًا{ ،}وِلِبالْقَ
ولَهسرو اللَّه نَأِطعكَاةَ والز آِتيناِت { ،}وآي ِمن وِتكُنيتْلَى ِفي با يم ناذْكُرِةوالِْحكْمسورة [ }اللَِّه و

  . وإنما االختصاص في هذا، فهذه أمور مشتركة بين المؤمنات،إلى غير ذلك ]٣٤:األحزاب
 :قال ابن عباس:  قال-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير }من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{: -تبارك وتعالى-وقوله 

 على ، والشرط ال يقتضي الوقوع،وعلى كل تقدير فهو شرط:  كثير ثم قال ابن،هي النشوز وسوء الخلق
 والشرط ال ، أو الذنب العظيم فهذا شرط،كل تقدير سواء قيل بأن الفاحشة المبينة هي الزنا أو عقوق الزوج

  .يقتضي الوقوع
: قيلأي  بالبيان الفاحشة إذا قيدت:  وبعض أهل العلم يقول،سرت بهذه التفسيرات التي سمعتمالفاحشة المبينة فُ

 وإذا ، فهي الزنا وما في معناه"ال"فة بـ وإذا أطلقت معر، النشوز يعني،فاحشة مبينة فهي عقوق الزوج
من { فهنا ، والسياق يفهم منه المراد، وليس ذلك بالزم، فإنها تكون بمعنى الذنب العظيم"فاحشة"رة ذكرت منكّ

لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخْرجن ِإلَّا {:  في المطلقات-عز وجل- كما قال اهللا ،}يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة
 تتطاول عليهم ، فالفاحشة المبينة هناك فسرت بعقوق الزوج واإلساءة إلى األحماء،}َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة

 ألن المطلقة يجب أن تبقى في ،بإرجاعها إلى بيت أهلها مثالً فال يستطيع الخالص من أذاها إال ،وتسيء إليهم
 وال أن تخرج من بيتها  وال يجوز أن تذهب إلى أهلها، في بيت الزوج-أعني المطلقة الرجعية-ة مدة العد

 فالمقصود أن السياق يبين ، وبعضهم يقول غير هذا،الزنا:  وبعضهم يقول،مدة العدة إال أن تأتي بفاحشة مبينة
 كأن تكون ،هذه اإلساءة البالغة إلى الزوج وأذاه أو أذى األحماءمنهن  قعي  فهناك في المطلقات الالئي،رادالم

 وقد يكون ذلك بفعلها في بيتها كأن تفسد متاعه أو تحرق ،هذه المرأة هوجاء ال يسلمون من لسانها وشرها
 فما ،معها الوقت كلهستطيع أن يجلس  فهو ال ي، أو تقتل أوالدها أو تقتل نفسها،الدار أو تحرق نفسها

 أو ، وكذلك لو كانت المرأة غير مأمونة تخرج مع الرجال األجانب أو غير ذلك،المخرج؟ يرجعها إلى أهلها
 وما عدا ذلك ،الرجال األجانب إلى بيته أو نحو هذا فيمكن أن يذهب بها إلى أهلها ويحفظها عندهمتدخل 
 ء سوا،مهما فسر:  تقدير يعنيعلى كل:  فالحافظ ابن كثير يقول} ِبفَاِحشٍَة مبينٍَةمن يْأِت ِمنكُن{:  فهنا،تبقى

 أو ما كان من قبيل ما ذكر من المعاني ،-نرضي اهللا عنه-قيل التطاول على الزوج وهذا ال يقع منهن 
 ، أن ذلك يقتضي وقوعه ال يعني}من يْأِت ِمنكُن{ يعني ، والشرط ال يقتضي الوقوع، فإن هذا شرط،األخرى

عليهم الصالة -  اختار ألنبيائه-عز وجل- ولو كانت كافرة؛ ألن اهللا ،فالزنا ال يمكن أن يقع من امرأة نبي
 بهذه -عليهم الصالة والسالم- ووقوع ذلك قدح في أعراضهم فال يمكن أن تكون أعراض األنبياء ،-والسالم
: قاعدة معروفة  وهذه، وقد ذكر له أمثلة، ال يقتضي الوقوع فهذا شرط والشرط، فذلك يعود عليهم،المثابة

ولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ { ، فإذا رأيت مثل هذا فإن ذلك ال يعني أنه يقع في الخارج،"الشرط ال يقتضي الوقوع"
لُونمعا كَانُواْ يم منْهقُْل{   ،الشرك من -عليهم الصالة والسالم- وحاشا األنبياء ]٨٨:سورة األنعام[ }ع ِإن كَان 

لَدِن ومحال  والشرط ، لكنه شرط، وهو من األمور المحالة، هذا ال يمكن أن يكون]٨١:سورة الزخرف[ }ِللر
  . وهكذا،يقتضي الوقوع



-  ابن كثير يقول،}يضاعفْ لَها الْعذَاب ِضعفَيِن وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا{: -تبارك وتعالى-وفي قوله 
 في :ولم يقل ،"يضاعف" ، أن اهللا أطلقه، باعتبار اإلطالق،في الدنيا واآلخرة:  عن زيد بن أسلم-رحمه اهللا

 فهذا الذي جعله يقول بأن ذلك في الدنيا واآلخرة؛ ألنه ال دليل على ، وما قيد ذلك في اآلخرة،الدنيا
  .التخصيص أو التقييد

- القنوت بمعنى دوام الطاعة هللا ولرسوله ،أي يطع اهللا ورسوله ويستجب:  قال}نتْ ِمنْكُومن يقْنُ{: ثم قال
 المداومة على ، وإنما دوام الطاعة،قنوت:  يعني ليست الطاعة بمجردها يقال لها-صلى اهللا عليه وسلم

ضع التي  استقرأ فيها الموا، شيخ اإلسالم له رسالة في القنوت، وقد مضى الكالم على هذا المعنى،الطاعة
  . وخرج بهذا المعنى-عز وجل-جاء فيها القنوت في كتاب اهللا 

ثالثة يؤتون ((: كما جاء في الحديثاألول  : يؤتى األجر مضاعفاًالذي، مسألة }نُّْؤِتها َأجرها مرتَيِن{: قال
، فهذه - عليه وسلمصلى اهللا-، وذكر منهم الكتابي الذي آمن برسوله أو بكتابه وآمن بالنبي )١())أجرهم مرتين

 }...الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يْؤِمنُون* ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل لَعلَّهم يتَذَكَّرون {في أهل الكتاب، 
 }ون ِبالْحسنَِة السيَئةَ وِمما رزقْنَاهم ينِفقُونءُأولَِئك يْؤتَون َأجرهم مرتَيِن ِبما صبروا ويدر{: إلى أن قال

  . ]٥٤-٥١:سورة القصص[
  .))العبد الذي أدى حق اهللا وحق سيده(( :الثاني في الحديث

 أما في ،، هؤالء في الحديث))عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها(( :ي في الحديثوالثالث الذ
ُأولَِئك يْؤتَون  ...ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل{: تقدم في قولهت المؤمنين في هذه اآلية، والكتابي القرآن فأمها

 }مِتِهيا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآِمنُوا ِبرسوِلِه يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رح{: ، والثالث في القرآن}َأجرهم مرتَيِن
الكتابي، : ، فاآلن صار عندنا في القرآن}يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه{، هذه التي سألتكم عنها ]٢٨:سورة الحديد[

  .وأمهات المؤمنين، وجاء ذلك في أهل اإليمان إذا اتقوا وآمنوا
}اِء ِإِن اتَّقَيالنِّس ٍد ِمنكََأح تُنلَس النَِّبي اءا ِنسال يقَو قُلْنو ضرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعفَال تَخْض تُن

 وقَرن ِفي بيوِتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة األولَى وَأِقمن الصالةَ وآِتين الزكَاةَ وَأِطعن اللَّه *معروفًا 
ِإنَّم ولَهسرا وتَطِْهير كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر نْكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا ي* ِمن وِتكُنيتْلَى ِفي با يم ناذْكُرو 

  .]٣٤-٣٢:سورة األحزاب[ }ه كَان لَِطيفًا خَِبيراآياِت اللَِّه والِْحكْمِة ِإن اللَّ
  ونساء األمة تبع لهن في ذلك، فقال،-صلى اهللا عليه وسلم-ها نساء النبي هذه آداب أمر اهللا تعالى ب

 فإنه ال يشبههن أحد من  بأنهن إذا اتقين اهللا كما أمرهن-صلى اهللا عليه وسلم- لنساء النبي  مخاطباًتعالى
  .والمنزلة النساء، وال يلحقهن في الفضيلة

ى به  فكنّ، يراد به نفي المساواة}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{نفي المشابهة : يعني }لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{: قوله
:  يعني، نفي المشابهة يراد به نفي المساواة}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{ أنهن أفضل من غيرهن ،عن األفضلية

  . أفضل من غيركننيكنى به يعني أنتو وذلك يراد ،وين مع غيركنتال تس
                                                

، ومسلم، كتاب اإليمان، باب )٢٨٤٩( رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، برقم -  ١
 ).٢٤١( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد 



}تُناِء ِإِن اتَّقَيالنِّس ٍد ِمنكََأح تُن{ هنا فعل الشرط ،}لَستُنيعني، مستعمل في الداللة على الدوام،}ِإِن اتَّقَي  :
فَال { }لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء ِإِن اتَّقَيتُن يا ِنساء النَِّبي{ ، وموضع الوقف في اآلية،داومتن على التقوى

ضرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعفإذا ،تعانق الوقف هنا في هذا المصحف ، والمعنى يختلف،}تَخْض 
: موضع وقف جائز عند قولهي أ لكن في بعض المصاحف وضعوا عالمة جيم ، تقف في اآلخرالوقفت هنا 

لَستُن كََأحٍد ِمن {:  يعني، المعنى يتغير،؟ وأيهما أولى،}ِإِن اتَّقَيتُن{ وفي بعضها ،}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{
تُناِء ِإِن اتَّقَياِء{ ، كذا}النِّسالنِّس ٍد ِمنكََأح تُناِء{:  لو قلنا كما قال الشيخ اآلن،}لَسالنِّس ٍد ِمنكََأح تُنهذا }لَس 

ِإِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل {:  ثم قال}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{ ،لقاًنفي للمساواة وهو يقتضي التفضيل مط
ضرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمفَال تَخْ{ ، فيكون متعلقاً بما بعده،}فَي تُنِإِن اتَّقَينعإن كنتن متقيات فالتقوى تمنع ،}ض 

فاألفضلية ليست  ،}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء ِإِن اتَّقَيتُن{: الوقف على قوله: ا وإذا قلن،من الخضوع بالقول
 -عز وجل- وكما قال اهللا ،وإال فليس بين اهللا وبين أحد نسب إن كنتن متقيات ،مطلقة وإنما بشرط التقوى

 }اِلحيِن فَخَانَتَاهما فَلَم يغِْنيا عنْهما ِمن اللَِّه شَيًئاكَانَتَا تَحتَ عبديِن ِمن ِعباِدنَا ص{عن امرأة نوح وامرأة لوط 
 هنا الفاء }فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض{:  ثم يكون قوله، فهذا المعنى،]١٠:سورة التحريم[

فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي {ما أنكن بهذه المثابة ب:  وتفيد التعليل يعني، على ما قبلهاتفيد ترتيب ما بعدها
ضرالبيوت الشريفة، فإن هذا الفعل والتصرف ال يتأتى من أهل المنازل الشريفة والرفيعة،}ِفي قَلِْبِه م ، 

لَستُن كََأحٍد {ون  أن يك أن األقرب،-واهللا أعلم- فالذي يظهر ،المرأة الشريفة ما يتأتى منها أن تخضع بالقول
تُناِء ِإِن اتَّقَيالنِّس {:  ثم قال، األفضلية بشرط التقوى،}ِمنضرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعفَال تَخْض{ 

 ، وشرفه-صلى اهللا عليه وسلم- وليس في مقام بيان فضل النبي ،في مقام الشرط والتأديب والتربية: نقول
 ، إن تحليتن بالتقوى، إن كنتن متقيات}لَستُن كََأحٍد ِمن النِّساِء{:  هو يقول،ما هذا مقام تعليم وتأديب وتربيةإن

  .}ِإِن اتَّقَيتُن{ ،ن متقياتنت إن ك، بدأ يؤدبهن بعدما ذكر منزلتهن}فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل{: ثم قال
  .} ِبالْقَوِلفَال تَخْضعن{:  تعالىثم قال: قال 

فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه {:  تعالىترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: يعني بذلك: قال السدي وغيره
ضرغَل:  أي}مد.  
 أصل لكن ، هو المقصود، هذا صحيح،ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال:  قال}فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل{: قال

 هنا على الرقة في الكالم  فأطلق، التذلل، هذا أصله،ذل له وانقاد:  فالن خضع لفالن أي،لتذللاالخضوع 
 ، فال تخضعن بالقول، هذه الباء يمكن أن تكون للتعدية}فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل{:  الحظ هنا قال،لمشابهتها التذلل

 إذا كانت للتعدية ،؟ تخضع بالقول،} ِبالْقَوِلفَال تَخْضعن{ ،فإذا كانت للتعدية كيف أضاف الخضوع إليهن
 على اً فيكون الخضوع واقع، فهنا يكون عدي بنفسه، ال يكون خاضعاً،خضعن القوَلفال تُ: فيكون المعنى هكذا

من على  باعتبار المالزمة بين األحوال الظاهرة وأثر ذلك }فَال تَخْضعن{ ، فهنا أضاف الخضوع إليهن،القول
  يعود أثر، وأموراً ال تخفى، فخضوعهن بالكالم مع الرجال األجانب يورث خضوعاً في النفس،صدرت منه
 إنسان يتكلم بطريقة يظهر هذا عليه حتى على شكله وعلى حركاته وعلى عينيه وعلى قسمات ،على المتكلم

 ، فخضوعها بالقول،}فَال تَخْضعن{: لار هنا ق فعب، فيعود أثر ذلك عليه، اإلنسان يتكلم بخضوع،وجهه



 فال تخضعن في ،"في" ويحتمل أن تكون الباء هنا بمعنى ، فتكون خاضعة، يعود أثره عليها،إخضاعها القول
  .القول
 ، الخضوع بالقول أحياناً قد ال يكون بترقيق الكالم، يحصل بهذا وغيره،ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال: قال

:  يعني كأن تقول مثالً، األسلوب رخيم رقيق فيه نوع من التعطفقد يكون في األسلوب العبارة جزلة لكن
 وأحياناً يكون ، والمرأة تعرف هذا وتحسنه إذا أرادت، لكن بأسلوب يأخذ مجامع القلب، مثالً،اهللا خيراً جزاك

يق ال  لكن العبارة ال تل،الكالم تؤديه بطريقة ال تعاب يعني من حيث أسلوب اللفظ والعبارة حينما تتكلم بها
: ل للرجل األجنبي مثالً كأن تقو،خضوع بالقولو ، الكلمات التي تختارها ال تصلح،تصلح للرجال األجانب

 فال يليق بالمرأة أن تقول للرجل ،"نياعلش":  تقول، هي قد تؤديها بأسلوب ال يعاب،لعينيك:  فيقول،"نياعلش"
  ."علشاني": األجنبي
 ال ، أحبك في اهللا،على األشهاد في الفضائية من الفضائيات ونحو ذلك ولربما ،أحبك في اهللا: تقول لهوكأن 

 وتحتج ،}فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل{ ، يتحرك فإذا قالت مثل هذا القلب،}فَال تَخْضعن ِبالْقَوِل{ ،يصلح هذا وال يليق
أنا ممتثلة لألمر :  تقول،)٢())إذا أحب أحدكم أخاه في اهللا فليعلمه((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-بأن النبي 

  . وأحياناً يكون بنفس العبارة،-التلفظ–حياناً بأسلوب الكالم أعلى أن الخضوع قد يكون  هذا مثال ،النبوي
 يعني الفاء هنا تدل على التعليل ،أي دغل:  هنا قال}ع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضفَيطْم{:  قال،هذا الخضوع

 هذا ،سها فسجد:  تقول،}عفَيطْم{ ، الطمعثوري الخضوع بالقول  يعني أن، قبلهاوترتيب ما بعدها على ما
:  فيكون ذلك داالً على التعليل،}عفَيطْم{ ،}فَال تَخْضعن{ ،داللة اإليماء والتنبيه:  األصوليونهيالذي يسم

}طْمفَيضرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م يعني كون اإلنسان يتمنى شيئاً،ريب المنال والطمع إنما يعبر به عن الشيء ق،}ع  :  
يعود يوماًأال ليت الشباب ***   

 فلما يراها تخضع بالقول يميل قلبه ،}عفَيطْم{ ،أطمعته فطمع:  تقول،لكن الطمع يكون في الشيء القريب
 وهنا حذف ،}ي قَلِْبِه مرضفَال تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِف{ ،ويطمع ويرى أنها سهلة قريبة المنال

:  ما قال،من باب التعظيم لشأنهن:  يعني، وإنما حذفه تنزيهاً وتشريفاً لهن،نفيطمع بك:  ما قال،المتعلق
 نحن في هذه السورة في ،لغَالمرض يعني الد: وهنا قال ، يطمع،}ع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضفَيطْم{ ،فيطمع بكن

ن ذلك من عطف إإنه النفاق و:  فهناك المرض قيل،}وُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرضوِإذْ يقُ{: قوله
 ، فهذه أوصاف متعاقبة لهم، المنافقون هم الذين في قلوبهم مرض، تعود إلى موصوف واحد،األوصاف

*  سبِح اسم ربك الَْأعلَى{ ،فهوذكرنا مراراً أن األوصاف المتعاقبة تارة تذكر مع حرف العطف وتارة بحذ
والَِّذي َأخْرج * والَِّذي قَدر فَهدى {:  ثم قال،الحظ مع حذف الحرف ]٢- ١:سورة األعلى[ }الَِّذي خَلَقَ فَسوى

عبد ربك الذي خلقك والذي أعطاك ا ، كلها أوصاف لموصوف واحد،"و" فذكر ]٤-٣:سورة األعلى[ }الْمرعى
 وإنه من عطف ،إنه النفاق:  فالمرض هناك قيل،}ع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضفَيطْم{ فهنا ،الك ورزقك وهكذاوأو

                                                
، )٢٣٩٢(، باب مكرر ما جاء في إعالم الحب، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا  - ٢

، "هو القطان: حيى بن سعيد ي،إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح: "، وقال محققوه)١٧١٧١(وأحمد في المسند، برقم 
 ).٢٧٩(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 



وِإذْ يقُوُل { ، ضعفاء اإليمان: وبعضهم يقول هناك، فهم المنافقون،الصفات العائدة إلى موصوف واحد
ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذينو نَاِفقُونوهنا ما ، وهذا يحتمل،أخرى غير المنافقين وهم ضعفاء اإليمان فئة }الْم 

 فإذا رأيت الرجل يحوم حول النساء مما حرم ، يراد به الميل المحرم إلى النساء؟المراد به في هذا الموضع
ا كان نوع  إنسان له عالقات غير نظيفة بنساء أي، عليه فمباشرة تعرف أن هذا في قلبه مرض-عز وجل-اهللا 
 ، إذا رأيته يحوم حول مدارس البنات، معناه في قلبه مرض، سواء كان بالكالم أو بما وراءه،ه العالقاتهذ

 يحتاج أن ، هذا مرض يحتاج إلى عالج،اً فاعرف أن في قلبه مرض،مجامع النساء كاألسواق ونحو ذلك
  .لغَأي د:  قال}ِبِه مرضع الَِّذي ِفي قَلْفَيطْم{ ، عنده مرض في قلبه،يذهب به إلى عيادة ويعالج

  . معروفًا في الخيرا جميالً حسنقوالً:  قال ابن زيد}وقُلْن قَوال معروفًا{: قال
  . كما تخاطب زوجها األجانبال تخاطب المرأةُ: أنها تخاطب األجانب بكالم ليس فيه ترخيم، أي: ومعنى هذا

 وقد يفهم أنها ، تتكلموالعن الخضوع بالقول فقد يفهم أنها تسكت  هي لما نهيت }وقُلْن قَوال معروفًا{يعني 
 القول المعروف الذي ال يعاب ،}وقُلْن قَوال معروفًا{:  فقال، فيها فظاظة وغلظة،تتكلم لكن بطريقة فظة

لمرأة  ويؤخذ من هذا أن ا، القول المعروف،ختارها وال باألسلوب الذي تؤدي به هذه األلفاظت تيبألفاظه ال
 لكن هذا حينما تسأل ، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا ال إشكال فيه،يجوز أن تخاطب الرجال األجانب

الً قد ال تكون إليه حاجة  لكن هل معنى هذا أنها تسترسل في الحديث استرسا،أو تتكلم في حاجة أو نحو ذلك
ن محاضرات على النساء ممكن أن يلقي: ول ويق، مثالً بعض النساء أو الرجال قد يحتج بهذه اآلية،معتبرة
 ويدعو إلى أن النساء يلقين محاضرات في الفضائيات وفي بعض ، تلقي محاضرة على الرجال.الرجال

 ،الحمد هللا ما وقفت عليها:  نقول، تلقي، داعية، تلقي طالبة علم، ومواقع في النت،اإلذاعات ويسجلن أشرطة
 وعائشة من علماء الصحابة ما كانوا يتصدون للخطابة -ه وسلمصلى اهللا علي- ولم يكن أصحاب النبي
 صوت المرأة ،ليس بهذا اإلطالق:  نقول،صوت المرأة ليس بعورة:  فيقول، إطالقاً،واإللقاء بين يدي الرجال

 والعورة بهذا اإلطالق الواسع كل ،)٣())المرأة عورة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- لكن النبي ،ليس بعورة
 ، فهذه هي العورة بهذا اإلطالق الواسع، كالثغور كما سبق،يتخوف من ناحيته ويحترز له ويتحفظ عليهشيء 

 ورقة ،الكلماتو ، فكيف تلقي محاضرات والرجال يسمعون ويتأملون نبرة الحرف،فالمرأة يحترز لها
 بعورة، ولكن بهذه صوتها ليسصحيح أن  ، فالمرأة عورة، وتمنع من هذا،ال:  يقال،!؟الصوت وما إلى ذلك

إن المرأة عورة، والرجال يمكن أن يقوموا بهذه المهمة، لكنها تلقي هي في أوساط النساء : الصورة نقول
 في النت وتبدأ تسجل محاضرات وتضعها يسمعها القريب والبعيد، أو اًفقط، وال داعي أن تضع لها موقع

و هذا، فإن األذن تعشق قبل العين أحياناً، تسجل أشرطة وتوضع في التسجيالت أو تظهر في قناة أو نح
  .وأحياناً الرجل يسمع المرأة ويتخيل صورتها وهيأتها وشكلها ويميل قلبه إليها

  
                                                

هذا : ، وقال أبو عيسى)١١٧٣(رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم  - ٣
، وابن خزيمة في )٥٥٩٨(، وابن حبان في صحيحه، برقم )٩٤٨١(حديث حسن غريب، والطبراني في المعجم الكبير، برقم 

  ). ٦٦٩٠(، وفي صحيح الجامع برقم )٢٤٨٨(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )١٦٨٥(صحيحه، برقم 


