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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

تَِطع ِمنكُم طَوالً َأن يـنِكح الْمحـصنَاِت        ومن لَّم يس  {: في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه اهللا   -قال المفسر   
الْمْؤِمنَاِت فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاِت واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعٍض فَانِكحوهن ِبِإذِْن                 

   عِبالْم نهورُأج نآتُوهو ِلِهنَأه     نَأتَـي فَـِإن ـِصناٍن فَـِإذَا ُأحتَِّخذَاِت َأخْدالَ ماٍت واِفحسم رنَاٍت غَيصحوِف مر
كُـم  ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَاِب ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم وَأن تَـصِبرواْ خَيـر لَّ        

اللّهوِحيمر سورة النساء) ٢٥([ } غَفُور[.  
 الحرائر العفـائف    : أي ، سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات      :ومن لم يجد منكم طوالً أي     : يقول تعالى 
ـ  : أي}فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاتِ      {المؤمنات ن  فتزوجوا من اإلماء المؤمنات الالتـي يملكه
 وإنما لكم أيهـا     ، هو العالم بحقائق األمور وسرائرها     :أي} واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ      {المؤمنون

  .الناس الظاهر من األمور
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وغنى المال الذي يدفعه     السعة :أي -رحمه اهللا -ذكره الحافظ ابن كثير     ل بما   والطَّفقد فسر جمهور المفسرين     
لـه  ف يخشى أن يقع عليها بالزنا    و ،لمن كان يهوى أمة وال يجد صبراً عنها        الصبر: لوقيل الطَّ  و ،مهراً للحرة 

ونقـل   ،حرةيتزوج  :أي }ومن لَّم يستَِطع ِمنكُم طَوالً{ :بعضهمقال   و ، ليكون ذلك الوقاع بالحالل    أن يتزوجها؛ 
 ، إن كانت تحته حرة    له أن يتزوج أمة   إن الرجل ال يحل      :قوله -رحمه اهللا –كاإلمام مالك   -عن بعض الفقهاء    

أن المـراد    القول المتبادر الذي عليه عامة أهل العلـم       ن  كلو ،لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج باألمة        فإن  
 : أي }َأن ينِكح الْمحـصنَاِت الْمْؤِمنَـاتِ     { سعة يتمكن بها من      :أي} نكُم طَوالً ومن لَّم يستَِطع مِ   {: قوله سبحانه ب

  .الحرائر العفيفات
بحسب سياق اآلية ومعناها فالمراد باإلحصان في هذه اآلية غير المراد به فـي قولـه     تغير معناه   ياإلحصان  و

:  إذ المـراد باإلحـصان هنـا       ]سـورة النـساء   ) ٢٤([ }كَتْ َأيمانُكُم والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ ما ملَ     {: سبحانه
  .المتزوجات

يشمل الوصف   و ،تطلق على األنثى الشابة   الفتاة  } فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاتِ      {: وقوله سبحانه 
 والمعنـى  )١())فتاي وفتاتي :  وإنما يقول  ، وأمتي  عبدي :ال يقول ((: صغيرة كما في الحديث   الكبيرة وال في اآلية   

 فـال يجـوز     ؛جمهور أهل العلم  طه  رشَ جهاالمراد تزو واإليمان في األمة     ،من إمائكم المؤمنات  فتزوجوا  : أي
الْيوم ُأِحـلَّ لَكُـم     {:  قال سبحانه  الكتابحرائر أهل   أباح نكاح    -عز وجل –مع أن اهللا    الكتابية،  التزوج باألمة   

                                                
 ).٩٠١ص  / ٢ج ) (٢٤١٤ ( باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي-بخاري في كتاب العتق أخرجه ال - 1
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يباتُ وطَعام الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصنَاتُ ِمن الْمْؤِمنَاِت والْمحـصنَاتُ ِمـن                 الطَّ
   ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب مة غير المؤمنـة   نكاح األ-رحمه اهللا- وأجاز أبو حنيفة ،]سورة المائـدة ) ٥([ }...الَِّذين

  .مأخذ المسألةوهذا هو  ،مفهوم المخالفةإعمال ال يرى أصوله فهو بناء على  جمهور البقوللم يقل و
 أن ال يجوز لـه  -كالمجوسية والوثنية–أن األمة غير الكتابية    أهل العلم مذهب عامة   ف أما مسألة الوطء لألمة   و

بأن ذلك لم يخالف فيه إال طاوس بن كيـسان       -رحمه اهللا -الحافظ ابن عبد البر     ولقد ذكر    ،بملك اليمين  يطأها
شـيء ال فـي   لألمـة   مسألة تحريم الوطء لم يرد فينجد أنه   النصوص  عند استعراض   لكن   و ،-رحمه اهللا -

كـان  بـل   ،يدل على أنه ال توطأ غير الكتابية  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ، وال عن   -عز وجل –كتاب اهللا   
ـ وكـانوا يط   - أوطاس وغير أوطاس   كسبايا-غير كتابيات   كتابيات و مين  سبايا العرب عند المسل    ولـم  ونهن  ئ

  . واهللا أعلم،ينظروا في دينهن وأوما أمرهم أن يفرقوا  عن وطئهن، -صلى اهللا عليه وسلم-نهاهم النبي ي
  .يتزوجهافله أن عتقها  إال إذا أباإلجماعأن يتزوج أمته نسان إلوال يجوز 

 يعني يـرخص    أن يكون ذلك من جهة النسب      يحتمل }ه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ     واللّ{ :وقوله سبحانه 
 ، فيجوز أن تتزوج األمة    ،-يعني الزنا -التزوج باألمة في حال االضطرار إذا خفت على نفسك العنت           لك في   

 ،في حـال االضـطرار    أن جعله   بخفف عليهم وطأته    ف ، واهللا قد كرهه لهم    ، العرب تنفر منه   كانت وهذا األمر 
    يعني أنتم ترجعون في النسب فـي األصـل إلـى آدم             }واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ     {: ت طائفة وقال
 وهذا بناء   ، فأنتم مشتركون فيه   ،أي في اإليمان  : }بعضكم من بعض  {: وبعضهم يقول  ،-عليه الصالة والسالم  -

 ، ال يجوز له أن يتزوج باألمة غير المـسلمة ولـو كانـت كتابيـة               - من قول الجمهور   كما ذكرنا -على أنه   
  .}بعضكم من بعض{

  وكذلك هو ولي عبـده  ،وج إال بإذنه  فدل على أن السيد هو ولي أمته ال تز        } فَانِكحوهن ِبِإذِْن َأهِلِهن  { :ثم قال 
 )٢()) عبد تزوج بغير إذن مواليه فهـو عـاهر         أيما((:  كما جاء في الحديث    ،ليس لعبده أن يتزوج بغير إذنه     

ال تزوج المرأة   ((:  لما جاء في الحديث    ؛جها من يزوج المرأة بإذنها     فإن كان مالك األمة امرأة زو      ، زان :أي
  .)٣()) فإن الزانية هي التي تزوج نفسها،وال المرأة نفسها ،المرأة

  .ال يخلو من ضعف )٤())ي تزوج نفسهافإن الزانية هي الت((: المقطع األخير في الحديث من قوله
   .. عن طيب نفس منكم: أي، وادفعوا مهورهن بالمعروف: أي}وآتُوهن ُأجورهن ِبالْمعروِف{: وقوله تعالى

أمر بأن تعطى  -سبحانه–ألن اهللا   ؛  ألمةأن المهر يكون ملكاً ل    بهذه اآلية على     -رحمه اهللا -استدل اإلمام مالك    
 والمـشهور أن   ،إنما استحقته مقابل ما استحل من بضعها      : وقالوا مما يستثنى الموضع  هذا  عدوا  و ،هذا المهر 

  . واهللا أعلم،؛ ألن األمة ال تملك إنما الذي يملك هو سيدهااإليه ه أضافالمهر لسيدها وإن
  .لكونهن إماء مملوكات؛ استهانة بهن وال تبخسوا منه شيئاً

                                                
) ٣٠٠ص  / ٣ج ) (١٤٢٥٠(وأحمـد  ) ١٨٨ص  / ٢ج ) (٢٠٨٠ (نكاح العبـد بغيـر إذن مواليـه   ي باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح    - 2

 ).٢٧٣٤(ي صحيح الجامع برقم وحسنه األلباني ف) ٢٠٣ص  / ٢ج ) (٢٢٣٣(والدارمي 
وقال في ) ١٨٤١(وصححه األلباني في إرواء الغليل برقم ) ٦٠٦ص  / ١ج ) (١٨٨٢ ( باب ال نكاح إال بولي  -أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح        - 3

  .")٦٢١٤( انظر ضعيف الجامع حديث رقم ،إن الحديث صحيح دون جملة الزانية": صحيح ابن ماجه
 .)٦٢١٤( وأحال إلى كتابه ضعيف الجامع حديث رقم ،إن الحديث صحيح دون جملة الزانية:  في صحيح ابن ماجه قال األلباني- 4
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  .عفائف عن الزنا ال يتعاطينه :أي }محصنَاٍت{: وقوله تعالى
  .يعني لفروجهن }نَاٍتمحِص{وفي قراءة الكسائي وهي قراءة متواترة بكسر الصاد 

والَ {:  وقولـه تعـالى    ، وهن الزواني الالتي ال يمنعن من أرادهـن بالفاحـشة          }غَير مساِفحاتٍ {: ولهذا قال 
 يعني الزواني  ،المسافحات هن الزواني المعلنات   : -ما عنه رضي اهللا تعالى  - قال ابن عباس     }متَِّخذَاِت َأخْدانٍ 

  .يعني أخالء:  ومتخذات أخدان،الالتي ال يمنعن من أرادهن بالفاحشة
     ومجاهـد والـشعبي والـضحاك وعطـاء الخرسـاني          -رضي اهللا تعالى عنه   -وكذا روي عن أبي هريرة      

  .أخالء:  قالوا،ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي
تبـارك  - أحد المعـاني فـي قولـه          وهذا ،ة ممتنعة من الفاحشة   عفيفالمراد نكحاها   األمة  تكون  المعنى أن   و

قُـْل  {:  في الفواحش-جل جالله– في قوله كذاو ،]سورة األنعـام  ) ١٢٠([ }وذَرواْ ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنَه   { :-وتعالى
 الزنـا عالنيـة     :، قيـل  ما ظهـر  ف ]سورة األعراف ) ٣٣([ }...نْها وما بطَن  ِإنَّما حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر مِ      

  .خالء واألخدانمع األ: وما بطن قيل ،مجاهرةو
  .}فَِإذَا ُأحِصن فَِإن َأتَين ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَاِب{: وقوله تعالى

  .والمعنى على األقرب واحد }نحصفَِإذَا َأ{: صمفي قراءة حمزة وعاو
ومن لَّم يستَِطع   {: -سبحانه وتعالى -حيث يقول    المراد باإلحصان هاهنا التزويج؛ ألن سياق اآلية يدل عليه        

 نِكحالً َأن يطَو ْؤِمنَاِتِمنكُمالْم اِتكُمن فَتَيانُكُم مملَكَتْ َأيا مْؤِمنَاِت فَِمن منَاِت الْمصحواهللا أعلم،}الْم .  
من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي       ،هو اختيار جماعة من المحققين    ل اإلحصان على التزويج     وحم 
ولـو  ،  أسـلمن :أي} فَِإذَا ُأحـِصن { اإلسالمحصان المفسرين إلى أن المراد باإل    جمهور  وذهب   ،-رحمه اهللا –

 ولكـن الجمهـور   ،ال حد عليها إذا لم تسلمفإن ذلك يقتضي أن  بناء على قول الجمهور     أخذنا بمفهوم المخالفة  
؛ ألنه معارض بمنطوق السنة الصريح في       في هذا الموضع  مفهوم المخالفة   اعتبار ل ال  إنه  : يتعقبون ذلك بالقول  

 سئل  -صلى اهللا عليه وسلم   – أن النبي    -رضي اهللا عنهما  –فقد جاء عن أبي هريرة وزيد بن خالد          ،إقامة الحد 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثـم إن زنـت فاجلـدوها ثـم     ((: عن األمة إذا زنت ولم تحصن فقال 

إذا زنـت أمـة     ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   –ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي        و )٥())فيرضبيعوها ولو ب  
 ثم إن زنـت الثالثـة       ، ثم إن زنت فليجلدها الحد وال يثرب       ،أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد وال يثرب عليها       

  .)٦())رفتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شع
إن : فقال  جمع بين القولين   -رحمه اهللا -ابن جرير   و،  والمنطوق قدم المنطوق؛ ألنه أقوى    إذا تعارض المفهوم    

 ،للمجهـول  البنـاء ب }فَِإذَا ُأحِصن{ وقراءة الضم ، أسلمن: أي}نحصفَِإذَا َأ{ قول الجمهور تفسر به قراءة الفتح   
 بناء على القاعدة أن القراءتين إن اختلف معناهمـا         جعل معنى كل قراءة يختلف عن اآلخر      ، ف تزوجن: بمعنى

                                                
بـاب   -ومسلم في كتاب الحدود     ) ٢٥٠٩ص   / ٦ج  ) (٦٤٤٧(مة  باب إذا زنت األ    - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة         أخرجه البخاري في   - 5

 ).١٣٢٨ص  / ٣ج ) (١٧٠٣ (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى
 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى       -ومسلم في كتاب الحدود     ) ٧٧٧ص   / ٢ج  ) (٢١١٩(باب بيع المدبر     -أخرجه البخاري في كتاب البيوع       - 6
 ).١٣٢٨ص  / ٣ج ) (١٧٠٣(



 ٤

 المتبـادر مـن     هذا هو  و ،أن معنى القراءتين واحد   : لعلم ولكن الذي عليه كثير من أهل ا       ،فهما بمنزلة اآليتين  
  .واهللا أعلم ،السياق

 ،قد ال تخلو من ضعف    التي   واستدلوا ببعض الظواهر     ، ولكنها تضرب تأديباً   ،ال يقام عليها الحد   : قالت طائفة و
يهـا  يـا أ  :  أنه قال  -رضي اهللا عنه  -علي  ما روي عن     و ث أبي هريرة السابق،   ومما يضعف هذا الرأي حدي    

 -صلى اهللا عليه وسـلم - فإن أمة لرسول اهللا -من لم يحصن  لمن أحصن و  ل- أقيموا على أرقائكم الحد    ،الناس
غير مسلمة متزوجـة     وأ مسلمة    سواء كانت   فهذا يدل على أن األمة يقام عليها الحد        ،زنت فأمرني أن أجلدها   

  .جةوغير متز وأ
 كمـا  ، تـزوجن : أي}فَِإذَا ُأحِصن{: أن المراد بقوله ن فتعيالكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات واآلية  

  . ومن تبعه-ما تعالى عنهرضي اهللا-فسره ابن عباس 
هـو  و  يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنـصيفه          ،}ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَابِ     {: وقوله

  . واهللا أعلم،الجلد ال الرجم
 }فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعـذَابِ       { :في قوله سبحانه  المحصنات  ون في المراد ب   ختلف المفسر او

اللفظة وهذا يدل على أن      ،وكل هذا يبينه السياق    ،ول والمشهور األ  ،المتزوجات: قيل و ،الحرائر: فقال بعضهم 
  .لم واهللا أع،بحسب السياق  يكون لها في كل موضع معنىةالواحد

لمن خـاف علـى      متقدمةالشروط  ال إنما يباح نكاح اإلماء ب     :أي }ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم    {: وقوله تعالى 
  .فحينئذ يتزوج باألمة وعنت بسبب ذلك كله ، وشق عليه الصبر عن الجماع،نفسه الوقوع في الزنا

 اًاإلثـم سـبب   كون  لقد يراد بالعنت المشقة؛      و ،برإذا انج  والعرب تقول ذلك النكسار العظم       ، اإلثم :أصل العنت 
  .ا وفي اآلخرةلمشقة في الدني الذي يتسبب عنه اباعتبار أن الزنا سبب لإلثم الزناوقد يراد بالعنت  ،للمشقة

 ،وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له؛ ألنه إذا تزوجها جاء أوالده أرقاء لـسيدها     
  .]سورة النساء) ٢٥([} كُم واللّه غَفُور رِحيمَأن تَصِبرواْ خَير لَّو{: ولهذا قال

وطء األمـة بملـك     بخـالف   ،   إال في حال الضرورة     ألهل اإليمان أن يتزوجوا اإلماء     -عز وجل –كره اهللا   ف
  . واهللا أعلم،، وينسبون ألبيهمأحراره منها أوالدفإن اليمين 

واللّه يِريـد َأن يتُـوب    * كُم ويهِديكُم سنَن الَِّذين ِمن قَبِلكُم ويتُوب علَيكُم واللّه عِليم حِكيم      يِريد اللّه ِليبين لَ   {
 وخُِلـقَ اِإلنـسان     يِريد اللّه َأن يخَفِّفَ عـنكُم      * علَيكُم ويِريد الَِّذين يتَِّبعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيما        

 يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم علـيكم     ]سورة النـساء  ) ٢٨-٢٦([ }ضِعيفًا
يعني طـرائقهم الحميـدة واتبـاع       } ويهِديكُم سنَن الَِّذين ِمن قَبِلكُم     {مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها      

 فـي شـرعه     :أي }واللّه عِليم حِكيمْ  {  من اإلثم والمحارم   :أي} ويتُوب علَيكُم { اهاشرائعه التي يحبها ويرض   
ره وأفعاله وأقوالهوقد.  

 يريـد أتبـاع الـشياطين مـن اليهـود        :أي} ويِريد الَِّذين يتَِّبعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيما        {:وقوله
  .يلوا عن الحق إلى الباطل ميالً عظيماًوالنصارى والزناة أن تم



 ٥

رخص لكم في التـزوج   إنما -عز وجل–ن اهللا   قتصر في حمل اآلية على الزناة، والمراد أ       اوبعض أهل العلم    
 اتـسلكو ولكـي   -الزنـا - ال تقعوا في هذه الفاحشة  كي  لكم  دوحة  ن وم ، عنكم في حال الضرورة    باألمة تخفيفاً 

ويدخل في اآلية   - يريد عبيد الشهوات الزناة أصحاب الفواحش     في المقابل   و ،مسالك النزاهة والطهر والنظافة   
 ،بالرجـال هـا   واختالط،ها من بيتهااليهود والنصارى ومن تابعهم في ذلك ممن يريدون إفساد المرأة وإخراج         

  . أن تميلوا ميالً عظيماً- والتفسخالتهتكوالعري  معانيوما إلى ذلك من 
 ولهذا أباح اإلمـاء بـشروطه   ، في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم:أي }فِّفَ عنكُميِريد اللّه َأن يخَ {

  .كما قال مجاهد وغيره
 وروى ابن أبي حاتم عن      ، وضعف عزمه وهمته   ، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه     }وخُِلقَ اِإلنسان ضِعيفًا  {

  .يذهب عقله عندهن:  وقال وكيع،نساء في أمر ال:أي }وخُِلقَ اِإلنسان ضِعيفًا{: طاوس
 هذا التخفيف روعي فيه ضعف اإلنسان     ، و ونهمئحق من واله اهللا ش    ويضيع كثيراً من حقه     فلغلبة الشهوة   يعني  

 فهذا المعنى في غاية     ،أبيح له التزوج باألمة في حال االضطرار      ألجل ذلك    ،على النساء عادة  ال يصبر   كونه  ل
  .المناسبة

فـإن   ، وجماعة مـن المحققـين  -رحمه اهللا-كما يقول الحافظ ابن القيم     عامة  ن اآلية   إ: اللكن األحسن أن يق   
ثم يبـدأ   ،  صغيراًطفالً  ضعيفاً في نشأته حيث يبدأ       وخلق   ،من ماء مهين  فخلقه  اإلنسان خلق ضعيفاً في أصله      

أبكتـه  وة  ه تـار  تضـحك أكلمة  رب   ف  وفي نفسه   وهو ضعيف في بنائه وتكوينه     ، مرة أخرى  يضعف  ثم ،يكبر
 ،ومن ضعفه أنه ال يـصبر عـن النـساء    ،ويعجز عن كثير من األمور التي يتمنى فعلها أو القيام بها    ،أخرى

  . ولطفه بالمكلفين-عز وجل-وهذا من رحمة اهللا ، فرخص له وروعي حاله
 .الحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه و، واهللا أعلم


