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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٢٢ اآلية  إلى١٢ اآلية من النور سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
   :-تعالى رحمه اهللا- المؤلف قال أجمعين،

 ِبَأربعِة علَيِه جاءوا لَوال * مِبين ِإفْك هذَا وقَالُوا خَيرا ِبَأنْفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَوال{
اءدفَِإذْ شُه ْأتُوا لَماِء يدِبالشُّه فَُأولَِئك اللَِّه ِعنْد مه ون١٣-١٢:ورة النورس[ }الْكَاِذب[. 

 السيئ، الكالم ذلك في بعضهم أفاض حين -ارضي اهللا عنه- عائشة قضية في للمؤمنين اهللا من تأديب هذا
 أم به رميت الذي: أي الكالم، ذلك: أي }سِمعتُموه ِإذْ{ هال: بمعنى }لَوال{: فقال اإلفك، شأن من ذكر وما

 يليق ال كان فإن أنفسهم، على الكالم ذلك قاسوا: أي }خَيرا ِبَأنْفُِسِهم ِمنَاتُوالْمْؤ الْمْؤِمنُون ظَن{ المؤمنين
 .واألحرى األولى بطريق منه بالبراءة أولى المؤمنين فأم بهم

 كما -مارضي اهللا عنه- وامرأته األنصاري زيد بن خالد أيوب أبي بقول التأسي في نزلت إنها: قيل وقد
 أما أيوب، أبا يا: أيوب أم امرأته له قالت زيد بن خالد أيوب أبا أن يسار بن إسحاق بن محمد اإلمام قال

 أيوب؟ أم يا ذلك فاعلة أكنِت ،الكذب وذلك نعم،: قال ؟-ارضي اهللا عنه- عائشة في الناس يقول ما تسمع
 من ،-عز وجل- اهللا ذكر القرآن نزل فلما: قال ،منك خير واهللا فعائشة: قال ،ألفعله كنتُ ما واهللا ال: قالت
 حسان وذلك] ١١:النورسورة [ }ِمنْكُم عصبةٌ ِباإلفِْك جاءوا الَِّذين ِإن{: اإلفك أهل من قال ما الفاحشة في قال

 أيوب أبو قال كما: أي اآلية، }الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَوال{: قال ثم قالوا، ما قالوا الذين وأصحابه،
  .هوصاحبت

  : بعد أما اهللا، رسول على والسالم والصالة هللا، الحمد
 كثير ابن الحافظ يقول، }خَيرا ِبَأنْفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَوال{ :-تبارك وتعالى- فقوله

إن  أنها بينهما والفرق ،التبكيت بها ويراد وتأتي ،للتحضيض تأتي هذه }لَوال{ ،"هال بمعنى" :-رحمه اهللا-
  اهللا بطاعة تشتغل لوال مثالً تقول يستقبل أمر في أو، للتحضيض تكون فإنها استدراكه يمكن أمر في جاءت

 كان نإ الماضي األمر وفي ،مستقبل أمر في هذا أجر،تُل والديك بررت لوال تسعد، أن أجل من -عز وجل-
 فَلَوالَ{ للتبكيت تكون فإنها استدراكه يمكن وال ،فات قد األمر كان إنو ،للتحضيض أيضاً فهي استدراكه يمكن
كَان وِن ِمنِمن الْقُر ِلكُملُواْ قَبٍة ُأوِقيب نونْهِن ياِد عِض ِفي الْفَسقَِليالً ِإالَّ اَألر نمنَا ميَأنج مِمنْه عاتَّبو الَِّذين 

 ،للتحضيض وليس ،للتبكيت فهذا األمم تلك وأهلكت ،انتهى أمر هذا ]١١٦:هود سورة[ }ِفيِه ُأتِْرفُواْ ما ظَلَمواْ
 ظن هال ،للتحضيض ذلك يكون أن يحتمل ،}خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَولَا{ وهنا

 الْمْؤِمنُون ظَن{ :وقوله ،ذلك ونحو استدراكه يمكن األمر هذا قلنا إذا ،خيراً بأنفسهم والمؤمنات المؤمنون
 كان فإن أنفسهم على الكالم ذلك قاسوا :أي" :قال -رحمه اهللا- كثير بنا الحافظ }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ



 ٢ 

 يرجع المقامات هذه ثلم في اإلنسان أن بمعنى ،"األولى بطريق منه بالبراءة أولى المؤمنين فأم بهم يليق ال
 حاشا :قال فإذا ؟يليق ماال مني يصدر أن يمكن هل ،ناصفو مكان كنت لو ،مكانها كنت لو :فيقول ،نفسه إلى

 الْمْؤِمنُون ظَن{ ،مني خير فهي عائشة كذلكو ،فالن وكذلك :ويقول ،خوانهإ إلى نفسه من ينتقل فإنه ،وكال
 خوانهإ إلى ذلك من رجع خيراً بنفسه ظن فإذا ،بذواتهم أي بأنفسهم المراد فيكون }راخَي ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ

  . األولمعنىال هذا! يفعلون وهم فعلأ ما أنا :يقولف عليهم نفسه يزكي ال ،منهم بأفضل فليس
 ؛بالنفس هذا عن وعبر ،خيراً انهمبإخو ظنوا :أي }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن{ :الثاني والمعنى

 ثُم{ :إسرائيل بني عن يقول -عز وجل- فاهللا ،الواحدة النفس ةمنزل تنزل اإليمان على المجتمعة النفوس نأل
ُؤالء َأنتُمه تَقْتُلُون كُم{ :قوله في وهكذا ،بعضاً بعضكم يقتل :أي ]٨٥ :البقرة سورة[ }َأنفُسذَِلكُم فَاقْتُلُوا أنْفُسكُم 
رخَي لَّكُم ِعند اِرِئكُمالذي وهذا ،بعضاً بعضكم ليقتل وإنما ،نفسه يقتل واحد كل معناه ليس ]٥٤ :البقرة سورة[ }ب 

 يأكل ال :يعني ]١٨٨ :البقرة سورة[ }ِبالْباِطِل بينَكُم َأموالَكُم تَْأكُلُواْ والَ{ :تعالى قوله في أيضاً وهكذا ،حصل
 الواحدة النفس ةبمنزل فهم بإخوانهم :أي }ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن{ : قالهناو ،بعض مال بعضكم
 تحمل فإنها المعاني هذه على حملها من مانع يوجد وال فأكثر معنيين تحتمل كانت إذا واآلية ،معنيان فهذان
 ذلك ويكون ،بإخوانهم ظنوا }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن{  يوجد مانع،وال ،جميعاً ذلك على

 نفسه إلى رجع أنه لو كلوكذ ،بإخوانه الظن يحسن بأن مطالب اإلنسانو ،مباشرة خوانهمإ إلى متوجهاً
 من أفضل -ارضي اهللا عنه- عائشة ؟وبينهم بينه الفرق فما ،بهم الظن يحسن أن فينبغي ،بها الظن وأحسن
 أن قبل نفسها إلى ترجع أن فينبغي غيرها أو ةكحمن منهن تكلم فمن ،المجتمع ذلك في الالتي النساء هؤالء
 الْمْؤِمنُون ظَن{ هنا الظن، وأولى باب من فعائشة هذا فعلأ ال أنا كنت إذا ،مني خير عائشة :تقول، تتكلم

 أحسنوا :أي خيراً بإخوانهم ظنوا ،بها الظن أحسن أنه بمعنى خيراً بنفسه ظن }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ
  .بإخوانهم الظن
 يتعلق ما هذا به، وأولى أهله المؤمنين أم فإن الخير، ظنوا هال: أي آخره إلى }...الْمْؤِمنُون ظَن{: وقوله
  .بالباطن

 نإو ،بالقلوب يتعلق مما هذا ،سوء والسيئحسن  الحسن الظنف ،بالقلب يتصل ما :أي :بالباطن يتعلق ما هذا
 فالظن ]١٢ :الحجرات سورة[ }تَجسسوا ولَا ِإثْم الظَّن بعض ِإن الظَّن من كَِثيرا اجتَِنبوا{ ،اإلنسان به ينطق لم

 ال اإلنسان قلب في يقع الذي السيئ الظن هذا فإن الظن أساء فإذا ،بالجوارح يتصل والتجسس ،بالقلب يتصل
أو  أحكاماً عليه رتب إن لكن ،الظن إحسان على يعمل أن عليه لكن قصد غير من يقع قد ألنه ؛ليهع يؤخذ
 ظَن{ :تعالى قوله في اآلن لكن ،يعذر ال فهنا ذلك نحو أو يتجسس أن حاول أو سيئ بكالم فتكلم ،آثاراً

ْؤِمنُونْؤِمنَاتُ الْمالْمو ا ِبَأنفُِسِهمرفعلأ ال أنا :فيقول نفسه إلى يرجع أنمفاده  الذي قالساب المعنى على }خَي 
 إن :قائل يقول قد خيراً بإخوانه ظن لكن هذا، مثل منه يصدر ال فهو ،مني أفضل أو ،مثلي فالن إذاً ذلك

! به؟ اإلنسان يطالب فكيف سيئة أو ةحسن الظنونو ،تطلب وال قصد غير من اإلنسان نفس في يقع الظن
 ،آثاره إلى أو سببه إلى ينصرف نهإف عليه مقدور غير بشيء المكلف إلى توجه إذا الخطاب أن الجوابو
 في تقع ةرقيق ةرحم ]٢ :النور سورة[ }اللَِّه ِديِن ِفي رْأفَةٌ ِبِهما تَْأخُذْكُم ولَا{ :-تبارك وتعالى- قولهفي أفة الرف
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 غير ذلك ألن؛ نحوه رأفة قلبه في قعفو الحد عليه يقام أحداً رأى إذا يأثم فال ،قصد غير من اإلنسان قلب
 خفيف ضرب :الصفة في أو العدد في تخفيفه ،هئبالغا أو الحد بتخفيف األثر إلى يتوجه إذاًفالخطاب  ،مقدور

 يدخل إنه بل ،وهذا هذافيحتمل أن يكون الظن  }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن{ وهنا ،قسم ةتحلّ
 حسن وسائل منو ،بإخوانه الظن يحسن بأن مطالب فهو ،المثال هذا في -علمأ تعالى واهللا- وهذا هذا فيه

 بالتماس نظره ويصحح خوانهإ إلى يرجع نهإف ،مني يصدر ال هذا ؟قال ماذا نفسه إلى يرجع أن الظن
 قال لو لكن ،السيئة الظنون يعقب ذلك فإن يتجسس وال يتحسس وال يتكلم فال لألثر بالنسبة وأما ،األعذار
 يحاسب الف ،بفالن ظني ساء ،هذا من بشيء أتكلم ولم قصد غير من لكن سيئ ظن نفسي في واقع أنا إنسان
 ، كيف يحسنونيعلمهم فاهللا ،)١())تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها به حدثت ما أمتي عن تجاوز اهللا إن(( ،عليه

  .}مِبين ِإفْك هذَا وقَالُوا{ :بأفواههم قالواو ،إلخوانهم ينظرون كيف يعلمهم
 ريبة، يكن لم وقع الذي فإن المؤمنين، أم على ظاهر كذب: أي }مِبين ِإفْك هذَا{ بألسنتهم: أي }وقَالُوا{

 بكماله والجيش الظهيرة، وقت في المعطل بن صفوان راحلة على جهرة راكبة المؤمنين أم مجيء أن وذلك
 هكذا يكن لم ريبة فيه األمر هذا كان لو أظهرهم، بين -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ورسول ذلك، يشاهدون
 مستورا، خفية -قُدر لو- هذا يكون كان بل األشهاد، وسءر على ذلك مثل على يقدمان كانا وال جهرة،
 عونةوالر الزور، والقول البحت، الكذب هو المؤمنين أم به رموا مما اإلفك أهل به جاء ما أن فتعين

  .الخاسرة والصفقة الفاجرة الفاحشة
 ما صحة على يشهدون }شُهداء ِبَأربعِة{ قالوه ما على: أي }علَيِه جاءوا{ هال: أي }لَوال{: تعالى اهللا قال 

  .فاجرون كاذبون اهللا حكم يف: أي }الْكَاِذبون هم اللَِّه ِعنْد فَُأولَِئك ِبالشُّهداِء يْأتُوا لَم فَِإذْ{ به جاءوا
 واءجا الَِّذين ِإن{ ،القلب من فكاإل وأصل ،فكإ له قيل ،المختلق الكذبهو  فكاإل }مِبين ِإفْك هذَا{ :قوله
 نبي :أي مبين فكإ هذا وقالوا ،فكاإل :له يقال والبهتان الكذب شدأ ،للحقيقة قلب فهذا }منكُم عصبةٌ ِبالِْإفِْك
 وفي ،بيت طهرأ -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول زوج -ارضي اهللا عنه- عائشة فإن ،فيه خفاء ال ظاهر

 من -رضي اهللا تعالى عنه- المعطلبن  وصفوان ،غزوة في طاعة وسفر ،موكب أفضل في السفر هذا
 يتكلم من يأتي ذلك بعد ثم ،بدراً شهد وممن ،األخيار ومن ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أصحاب
 ِبالشُّهداء يْأتُوا لَم فَِإذْ شُهداء ِبَأربعِة علَيِه واءجا لَولَا{ ،وتبكيتاً وتعليماً لهم تأديباً :وقوله ،قال ما ويقول
لَِئكفَُأو اللَِّه ِعند مه ون{ :قال -عز وجل- اهللا اآلن قائل يقول قدو ،}الْكَاِذبِإن ا الَِّذينجةٌ لِْإفِْكِبا واءبصع 
نكُمفهؤالء آخرين السير أهل بعض وذكر ة،وحمن ،ومسطح ،وحسان ،بيأ بن اهللا عبد هؤالء ومن ،}م 

 ،ةعشر :قال بعضهم أن خاصة أكثر أو أربعة عددهم يكون أن يكفي ما هؤالء :القائل يقول فقد ةمجموع
 قد فةذَوالقَ ،قاذفاً كان فبعضهم ،واحد شاهد مفيه ليس نوعين على هؤالء: يقالف ،؟هذا من أكثر :قال وبعضهم
 وقد ،قذفاً تكون قدف- دعواه كانت ايأ المدعي بين تميز أن من البد ،شهود ةأربع إلى فيحتاجون اًألف يكونون

                                                             

 الطـالق  في والنسيان طوالغل وأمرهما والمجنون والسكران رهوالكُ اإلغالق في الطالق باب الطالق، كتاب البخاري، رواه - ١
 ).٤٩٦٨ (برقم وغيره، والشرك
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 القضية تكون قدو- الشهود هاتوا :لهم ليق ولو دعوى شخص ةمائ يدعي قدف ،الشاهد وبين -ذلك غير تكون
 أبي، بن اهللا عبد مثل ةفَالقذَ من هم نوع نوعين على فهؤالء ،شهود ناعند ما: يقولوا -نشاهدي يتطلب مما

 ،الحد عليه أقيم ماأنه  والمشهور ،أبي بن اهللا عبد في اختلفواو -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول حدهم ومن
 ،-لى اهللا عليه وسلمص- اهللا رسول تركه ،شيء هذا في يثبت ال لكن ،عليه أقيم :يقول بعضهم كان وإن

 ،هذا ينكر كان إنما ،بسببه الحد عليه يقام أن يمكن عما فيه ويفصح يصرح بكالم يتكلم لم إنه: قال بعضهم
 حلف أنه مسطح عن -صحت لو- الروايات بعض في جاء نهإ حتى ذلك أشبه وما الناس من ويستخرجه

 أشعاره بعض في -رضي اهللا تعالى عنه- وحسان ،إليه واعتذر :قال ما أنه -رضي اهللا عنه- بكر ألبي
 الذين نأ فالشاهد ،به تفوه وال قاله ما وأنه ،يصح ال إليه نسب ما وأن ،-ارضي اهللا عنه- لعائشة يعتذر
 ينقل من بين فرق هناكو ة،القذف هم هؤالء ،ومسطح وحسان ةحمن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي حدهم

 غيره عن الكالم ينقل الذي لكن ،قاذف فهذا ،ىزن فجر، فالن :يقول فيقذ من وبين ،كذا :يقول فالن :يقولف
 اهللا نأل ؛ينقل أنواألصل أنه  ال يجوز له  ،بكافر ليس الكفر وناقل ،ناقل أنا :يقولفهو  اً،قاذف يعتبر ال فهذا

 ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ :وقوله ،}خَيرا ِسِهمِبَأنفُ والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَولَا{ :يقول -عز وجل-
تَقُولُوناِهكُم وا ِبَأفْوم سِبِه لَكُم لَي ِعلْم ونَهبستَحنًا ويه وهو اللَِّه ِعند ِظيملسانه يمسك أن فينبغي ،}ع.  

هؤالء أربعة : قد يستشكل البعض فيقول }شُهداء ِبَأربعِة علَيِه واءجا لَولَا{ اآلنلة القذف وهنا الكالم على مسأ
 ليس الحديث ينقل وبعضهم ،ةالقذف هؤالء أدعياء هؤالء :فيقال ؟}شُهداء ِبَأربعِة {:أو أكثر فكيف قال اهللا

 القضية في مثالً الحسبة أهلف ،شهود فيها يوجد ال لكن احق تكون قد القضية أحيانا ولذلك ،واحد شاهد عندهم
 ويشتمهم ،إليهم ويسيء إنسان عليهم فيتطاول سوق في مكان في ثالثة يكونون قد شاهدين إلى تحتاجالتي 

 ، فإنه يعاقبغيرهم بحق أو بحقهم يتصل فيما عليه، القاضي عند ثبت لو الكالم هذا ،يليق ال ما منه ويصدر
 قال لو ،فقط قذف، فالمسألة ليست مسألة حمار وأ ذلك نحو كلمه أو ،كلب :اً فقال آلخر بعيدإنسان شتم لوو

 مصونة الناس فأعراض ،ذلك بغير أو الجلد القاضي يراه بما يعزر فإنه اثنان عليه وشهد الكلمات هذه مثل
 ،الشرف ذهاب في السهل باألمر ليس هذا فإن ،العرض في القذف في المثابة بهذه الجرم كان فإذا ،ومحفوظة

 في رتبوال المنازل أعلى في هو من ال ،أحد يسلم فلن ويتطاولون شاءوا فيمن مونيتكل الناس ركتُ وإذا
 سياجاً عليها جعل -عز وجل- اهللا الفاحشة أن فكما ،األلسن حفظي رادع من فالبد ،دونه هو من وال ،المجتمع

 أحد عليها اوليتط وال أحد بها يتكلم فال ،األعراض حفظ فكذلك ،خرهآ إلى بالقول والخضوع ،النظر تحريمك
 يثبتوا أن يريدون مثالً هؤالء يأتي فقد ،شاهد فيهم ليس هؤالءأن  هنا الشاهدف ،مصوناً نظيفاً المجتمع فيبقى
 عند جاءت إذا ،الثالثة عليه ووقع وكذا ،وكذا ،وكذا كذا قال قد اًفالن أن المحضر في للمحكمة افيكتبو عليه

 فإن ولذلكهؤالء الثالثة،  من دعوى هذهألن نفع كونهم ثالثة؛  فسيطلب منهم إحضار الشهود، وال يالقاضي
 ونحن المدعي هذا ،شهود واثنان ،المدعي هو يصير واحد المحضر يكتب الذي نأ هذا في الصحيحة الطريق
 المقامات في الحقوق فتضيع كثيراً عنه غفلي ولكنه ،الصحيح هذا ،الطريقة بهذه اإلنسان هذا دانفي ،الشهود

 من ةمجموع يوجد وقد ،ايشهدو حتى نوآخر أطراف فيهايوجد  وال ،هؤالء إال يحضرها وال يشهدها ال التي
 لَم فَِإذْ{ :قالو ،حدأ منهم يشهد فال ،أساء يذال المستخف هذا أصحابو أعوان من هم المستهزئين أو الفسقة
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 الكالم طرفي بين والفصل ،للبعيد شارةاإل باسم تعبير :ئكفأوال }نالْكَاِذبو هم اللَِّه ِعند فَُأولَِئك ِبالشُّهداء يْأتُوا
 في الكذب حصر كأنه بالحصر يشعر ذلك كل "الكاذبون" :قوله على "لا" ودخول "هم" المنفصل بالضمير

 فَُأولَِئك{ ،للبعيد شارةاإل باسم عليهم ينادي فهو ،الكذب من الكامل الوصف حصلوا هم كأنهم يعني ،هؤالء
 ِعند فَُأولَِئك{ :قال  وإنماكاذبون اهللا عند فهؤالء: ، ولم يقل الكاذبوناهللا عند ئكفأوال :ولم يقل }هم اللَِّه ندِع

 هو زيد ،كاذب زيد: مثل الفصل ضمير طرفيه بين دخلأف الكالم تقوي أن أردت فإذا }الْكَاِذبون هم اللَِّه
  .أقوى ، فاألخيرةالكاذب

 الإ هذا على يقدم أن له ينبغي كان ما ألنه ؛ويتوب ،يندم أن يكفي القاذف أن على لجمهورا :توبة القاذف
 فَِإذْ{ :يقول -تبارك وتعالى- اهللا فهنا ،الناس أعراض في نتكلم أن إلى نضطر فلم الإو ،شهود ةأربع وعنده

ْأتُوا لَماء يد{ األربعة يعنى }ِبالشُّهلَِئكفَُأو اللَِّه ِعند مه ونمذهب له كان -رضي اهللا عنه- عمر }الْكَاِذب 
رضي - عمر عند القذفالتوبة من  شروط منو ،نفسه يكذب أن من فيها البد الكاذب توبة أن وهو معروف
 هذا غيرفي  أحياناً ،صادق أنه يعلم هوكان  حتى لو ،كذب إنه :يقول ،نفسه يكذب أن من البد نهأ -اهللا عنه
رضي اهللا - عمرف ،الحد عليهم فيقام واحد ويرجع ةأربع شهود يوجد قد ،بعينه وشاهد ذفق إنسانيأتي  المثال
     على شهدوا الذين شهودال حدأ كانو بكرة ألبي قال ولهذا، نفسه يكذب أن يجب أنه يري كان -عنه

 وهو بكرة ألبي قال -رضي اهللا عنه- فعمر ،حداو وتراجع ةأربع وكانوا -رضي اهللا عنه- ةشعب بن رةيمغال
 ثُم الْمحصنَاِت يرمون والَِّذين{ :قال -عز وجل- اهللا نأل؛ شهادتك قبلت نفسك أكذبت نإ :الشهود هؤالء حدأ
ْأتُوا لَمِة يعباء ِبَأردشُه موهِلدفَاج اِنينةً ثَملْدلَا جلُوا وتَقْب مةً لَهادا شَهدَأب لَِئكُأوو مالْفَ هِإلَّا * اِسقُون الَِّذين 

 يثبت نهأ ذلك فمعنى نفسه يكذب أن توبته في شرط هذا إن :قلنا إذاف ،]٥- ٤:النور سورة[} ذَِلك بعِد ِمن تَابوا
 من خذأ -رحمه اهللا- القيم ابنو ،-رضي اهللا عنه- عمر مذهب فهذا ،شهادته تقبل وال بالفسق الحكم عليه
 عند اإلنسان هذا كان لو حتى }الْكَاِذبون هم اللَِّه ِعند فَُأولَِئك{ األربعة يعنى }ِبالشُّهداء وايْأتُ لَم فَِإذْ{: قوله
 نإ :يقول ولذلك ؛الكاذبين من اهللا عند فهو فعل فإن ،بهذا يتكلم أن له يجوز فال بعينه وشاهد صادق نهأ نفسه
 لكن ،اهللا عند كاذب ألنه ؛نفسه يكذب أن فيجب تاب وإذا ،-تبارك وتعالى- اهللا عند كاذب قذف الذي هذا

 عليه يجب هل الكاذب لكن ،كاذب بأنه عليه يحكم هو القضايا من ةقضي بعينه وشاهد قذف الذي هذا أن يبقى
 تلطيخ هذا على يترتب كان إذاف ،القضية حسبب :يقال ال؟ أو توبته من هذا يقال هلو ؟نفسه يكذب أن

 لم كان وإذا ،للذنب السيئة اآلثار ليرفع ؛بيني أن توبته من نإف ذلك أشبه وما السمعة وتلويث األعراض
 القضية فهذه ،يعود أالعلى  ويعزم ،يندم أن يكفى فإنه الكذب هذا بسبب بأحد ضرر إلحاق هذا على يترتب

أنه يعلم كان إن نفسه يكذب أن يجب ال :يقولون والجمهور ،الجواب بهذا يجيب أن له يعني عليها ترتبي 
 هؤالء يكذب وقد ،األحكام ثباتإ جلأ من الشهودب لبافيط الظواهر على الدنيا أحكام أجريت لكن ،صادق
 والذي ،الناس حياة ضبط جلأ من منه البد هذا لكن ،بينة تكن لم نإ الحق فيضيع شهود يوجد ال وقد ،الشهود

 .يمتثل أن اإلنسان فعلى -تبارك وتعالى- اهللا هو األمور حقائق يعلم

 تَلَقَّونَه ِإذْ * عِظيم عذَاب ِفيِه َأفَضتُم ما ِفي لَمسكُم واآلِخرِة الدنْيا ِفي ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{
ِبَألِْسنَِتكُم تَقُولُونو اِهكُما ِبَأفْوم سلَي ِبِه لَكُم ِعلْم ونَهبستَحنً وياه وهو اللَِّه ِعنْد ِظيم١٥-١٤:النور سورة[ }ع[. 
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 قبل بأن عائشة شأن في الخائضون أيها }واآلِخرِة الدنْيا ِفي ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{: تعالى يقول
 ،}ِفيِه َأفَضتُم ما ِفي لَمسكُم{ اآلخرة، الدار إلى بالنسبة إليمانكم عنكم وعفا الدنيا، في إليه وإنابتكم توبتكم
 وحسان، كِمسطَح، إليه، التوبة بسببه اهللا رزقه إيمان عنده فيمن وهذا ،}عِظيم عذَاب{ اإلفك، قضية من

 سلول بن أبي بن اهللا كعبد المنافقين من فيه خاض من فأما ،جحش بنت زينب أخت جحش، بنت وحمنةَ
 هذا يعادل ما الصالح والعمل اإليمان من عندهم ليس ألنه اآلية؛ هذه في ينمراد ئكأوال فليس وأضرابه،

 ما أو التوبة، بعدم مشروطا مطلقًا يكون معين، فعل على الوعيد من يرد ما شأن وهكذا ،يعارضه ما وال
  .عليه يرجح أو يوازنُه صالح عمل من يقابله

 ِفي ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{ :-عز وجل- اهللا يقول الوقت ذلك في بعمومه للمجتمع الخطاب هذا
 ِإذْ لَولَا{و }ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ :قوله في كما فالخطاب }عِظيم عذَاب ِفيِه َأفَضتُم ما ِفي لَمسكُم واآلِخرِة الدنْيا

وهتُمِمعس ظَن ْؤِمنُوناألكاذيب هذه لمثل السمع أرخى ،السمع ألقى من كل وإنماة، فذَبالقَ يختص ال }...الْم 
 أو ،نقل من أو ،قذفوا الذين اإلفك أصحاب واكان سواء كثر وهؤالء ،لسانه وأطلق فيها تكلم من وكل ،راءوالِف
 ولَوال{ ،بالخطا هذا في يدخلون هؤالء فكل المجالس في ويدار ،الكالم هذا لمثل يستمع أن لنفسه سمح من

 ،بهؤالء عقوبة نزلت }عِظيم عذَاب ِفيِه َأفَضتُم ما ِفي لَمسكُم واآلِخرِة الدنْيا ِفي ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل
 هو هل هذا :تقول نستشكل أن جلأ من المنافقين رئيس أبي بن اهللا عبد نستثني أن إلى نحتاج فال مثَ ومن

 المؤمنين يؤدب -عز وجل- اهللاف واآلخرة؟ الدنيا في العذاب يمسه فال ثم ومن ،ورحمته اهللا فضلل مستحق
 دءتو أن ينبغي كان وتناقلوها فيها الناس وتحدث المجتمع في استفاضت التي القضية هذه، فعليهم فضله ويبين

 إلى أصغت ذاناًآ وجد أبي بن اهللا عبد لكن ،هذا بمثل يتكلم أن أبي بن اهللا عبد لمثل يسمح وال ،مهدها في
 }...لَكُم لَيس ما ِبَأفْواِهكُم وتَقُولُون ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ ،السوء مقالة فذاعت هذا مثل فشيتُ وألسناً ،كالمه
 فإذا ذلك حون أو نقله أو ،هذا لمثل استمع إنه حيث من بأكمله المجتمع على فالكالم ة،القذف في فقط ليس فهذا

 الْمْؤِمنُون ظَن سِمعتُموه ِإذْ لَولَا{ للمجتمع تأديب فهو ،أبي بن اهللا عبد نستثني أن نحتاج فما المعنى هذا عرفنا
 كان إذا إليها يصغي من تجد وال ،السوء مقالة تنتشر وال ،الشر دابر فيقطع }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ

  . صحيحة ةتربي تلقى نظيفاً المجتمع
 مشروطاً مطلقاً يكون معين فعل على الوعيد من يرد ما شأن وهكذا" :يقول -رحمه اهللا- كثير ابن فالحافظ
 الدنْيا ِفي ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَولَا{ ،"عليه يرجح أو يوازنه صالح عمل من يقابله ما أو التوبة بعدم

 لكن ،ورحمته اهللا فضل هو العقوبة من منع الذي إن :ييعن }عِظيم عذَاب ِفيِه َأفَضتُم ما ِفي مسكُملَ والْآِخرِة
 قوله عند إليه يحتاج ،الموضع هذا في ليس إليه يحتاج -رحمه اهللا- كثير ابن الحافظ يذكره الذي الكالم هذا
 موضع هذا }والْآِخرِة الدنْيا ِفي لُِعنُوا الْمْؤِمنَاِت الْغَاِفلَاِت نَاِتالْمحص يرمون الَِّذين ِإن{ :-تبارك وتعالى-
 ،ةوحمن ومسطح حسانك اإليمان أهل من معهم هؤالء :قائل يقول قد فهنا واآلخرة الدنيا في لعنوا ،شكالاإل

 يكون معين فعل على يدالوع من يرد ما شأن وهكذا :كثير ابن ذكره يذال الكالم يقال فهنا هذا؟ نوجه فكيف
 في اآلية على الكالم وسيأتي ،عليه يرجح أو ،يوازنه صالح عمل من يقابله ما أو ،التوبة بعدم مشروطاً مطلقاً
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    ،معين عمل على الوعيد أو الوارد اللعن في كالم له -رحمه اهللا- اإلسالم شيخو ،-اهللا شاء إن- موضعه
  . مانع لوجود أو شرط قدلف ماإ ،األفراد على يتنزل ال هذا وأن
: هذا يقول بعض، عن بعضكم يرويه: أي: جبير بن وسعيد مجاهد، قال }ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{: تعالى قال ثم

  .كذا بعضهم وذكر كذا، فالن وقال فالن، من سمعته
 َأفَضتُم{ "بألسنتكم تلقونه إذ فيه أفضتم فيما ملمسك"أي  ،بأفضتم متعلق ظرف "إذ" }ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{: قوله
 معنى فهذا ،به والتكلم هذا في والتوسع، المقالة هذه شرنو ذلك إفشاء بمعنى هنا التي اإلفاضة هذه ،}ِفيِه

 باللسان وليس السمعب أنه معروف التلقي }ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ :قال اهللا أن هو سؤال وقد يرد هنا ،أفضتم
 يوجه أن يمكن هذا ؟ فيمكن أن يجاب على هذا بأن}ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ :-تبارك وتعالى- اهللا قال كيفف

   :أمرين بأحد
 على يقع مباشرة وإنما ،األسماع على يقع ال فكأنه والنشر ،اإلفشاء في اإلسراع عن ةكناي فيه هذا أن: األول
  .}ِبَألِْسنَِتكُم نَهتَلَقَّو ِإذْ{ اللسان
 النشر منه يقصد االستماع كان الم بلسانه يتلقى كأنه فصار ،لينقل يسمع فهو بالغاية ذلك عن عبر أنه: والثاني
 يدلو ،القرآن تعبير ةدق من وهذا }ِبَألِْسنَِتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ{ :-عز وجل- اهللا ذكره بما ذلك عن عبر إليه ويفضي

هذا  ،جداً ةصغير والمدينة ،محدود مجتمع المجتمع ،ذاك يأتي هذا ،السيئة المقاالت هذه نشر ةسرع على
 الفضائيات عصر هذا كعصرنا بعدهم بمن فكيف ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي رباهم الطيب المجتمع

  .تؤجر انشر الجوالك الوسائل من ذلك وغير نترنتواإل
 في سبق ربالخ نقلفي  المسارعة تجدو ،به يتثبت ما الإ يكتب الو ينقل وال ينشر ال اإلنسان ة،مشكل فهذه

 تَلَقَّونَه{ حرج وال فحدث الفضائيات أما ،أصالً هذا من ثبتتي ولم ،ذلك غير أو ساحة أو نترنتاإل منتدى
تتبع وإذا ،الناس على والكذب ،الحقائق وتغيير تنشر األكاذيب من وكم توثقسوي يتثبت واإلنسان }ِبَألِْسنَِتكُم 
     جداً العادية بالوسائل ينشرون هؤالء كان إذاف ،مختلق كذب نهأو ،له أصل ال هذا أن وجد ونظر اإلنسان

 بعد ةمباشر والمغرب المشرق في من ويقرؤها يكتب بالذي فكيف العتاب وهذا ،-المجالس في ينقل-
  .المستعان اهللا ،!ا؟كتابته
: وتقول ،)٢(كذلك تقرؤها كانت أنها: عائشة عن البخاري صحيح وفي }ِسنَِتكُمِبَألْ قُونَهتَِل ِإذْ{ :آخرون وقرأ
 استمر إذا: السير في فالن ولَق: العرب تقول عليه، صاحبه يستمر الذي الكذب: يعني ،القول قولْ ِمن هو
  .شةعائ المؤمنين أم عن مروية الثانية ولكن الجمهور، وعليها أشهر، األولى والقراءة فيه،

 هو قالواف ونهتَِلقُ أما الغير للقاء التكلف هو التلقي أصل }ِبَألِْسنَِتكُم قُونَهتَِل ِإذْ{هذه القراءة ليست متواترة، 
 عمر وأبو أحمد بن الخليل قال هكذا الكالم في اإلسراع أو ،السير في لإلسراع ذلك يقال ،الشيء في اإلسراع

 السير في اإلسراع الشيء في اإلسراع هو نهأ :قيداً عليه زاد -رحمه اهللا- جرير ابن نأ الإ ،جرير وابن

                                                             

  ).٤٤٧٥ (برقم النور، سورة تفسير باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ٢
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 إذ (الشيء بعد بالشيء اإلسراع األمور من أمر أي ،كذلك والكالم ة،دفع بعد ةدفع كأنه ،شيء بعد شيئاً مثالً
  .الناس بين ونشره هئإفشا في تسرعون :يعني) بألسنتكم ونهتَِلقُ

  .تعلمون ال ما تقولون: أي }ِعلْم ِبِه لَكُم لَيس ما مِبَأفْواِهكُ وتَقُولُون{: وقوله
 هنا األفواه ذكر أو اللفظة فهذه }ِبَأفْواِهكُم{ :قال لكنه ،علم به لكم ليس ما وتقولون :يقال أن باإلمكان كان هنا

 إلىو الخارج إلى فواهاأل يجاوز ال فهو ،له حقيقة ال أوالً القول هذا أن وهو أكثر أو فائدة منه يستفاد أن يمكن
 ،به تكلم من أفواه يجاوز ال مختلق كذب شيء هو إنما ،مصداقية وله ،فعالً حصل أمر أنه باعتبار الواقع

 إليه ومشى يده في وكتبه يهفب قاله :تقول بأفواهكم تقولون ،ةدانإ ،عليهم ذلك تسجيل وهو خراآل والجانب
 على قلبه ينعقد لم منهم أحداً أن تحقق إذا يقال أن يمكن ]٧٩ :البقرة سورة[ }مِبَأيِديِه الِْكتَاب يكْتُبون{ ،برجله

  .علمأ واهللا ،بالقلب يتصل وهذا }خَيرا ِبَأنفُِسِهم والْمْؤِمنَاتُ الْمْؤِمنُون ظَن{ :قال -عز وجل- اهللا ولكن ،هذا
 المؤمنين، أم شأن في تقولون ما تقولون: أي }عِظيم ِهاللَّ ِعنْد وهو هينًا وتَحسبونَه{: تعالى قال ثم

 وهي فكيف هينا، كان لما -صلى اهللا عليه وسلم- النبي زوجة تكن لم ولو ،سهال يسيرا ذلك وتحسبون
 فإن ،قيل ما رسوله زوجة في يقال أن اهللا عند فعظيم ،!؟المرسلين وسيد األنبياء خاتم األمي، النبي زوجة
 ،وكال حاشا ذلك، أنبيائه من نبي زوجة على يقَدر ال -سبحانه وتعالى- وهو لهذا، يغار -لعز وج- اهللا
 السماء بين ما أبعد النار في بها يهوي تَبلُغ، ما يدري ال اهللا، سخَط من بالكلمة ليتكلم الرجل إن

 .)٤())باال لها يلقي ال((: رواية وفي ،)٣(واألرض

 ِلِمثِْلِه تَعودوا َأن اللَّه يِعظُكُم * عِظيم بهتَان هذَا سبحانَك ِبهذَا نَتَكَلَّم َأن لَنَا يكُون ما قُلْتُم وهسِمعتُم ِإذْ ولَوال{
 .]١٨-١٦ :سورة النور[ }حِكيم عِليم واللَّه اآلياِت لَكُم اللَّه ويبين * مْؤِمِنين كُنْتُم ِإن َأبدا

 ينبغي لىفأو الخيرة شأن في القول من يليق ال ما ذكر إذا: أي ،خيرا بالظن اآلمر األول بعد آخر تأديب هذا
 فال -خياالً أو وسوسةً- ذلك من شيء بنفسه عِلق إن ثم ذلك، سوى نفسه يشعر وأال خيرا، بهم الظن
 به حدثت عما ألمتي تجاوز اهللا إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فإن به، يتكلم أن ينبغي
 .الصحيحين في أخرجاه )٥())تعمل أو تقل لم ما أنفسها

 الكالم بهذا نتفوه أن لنا ينبغي ما: أي }ِبهذَا نَتَكَلَّم َأن لَنَا يكُون ما قُلْتُم سِمعتُموه ِإذْ ولَوال{: تعالى اهللا وقال
 ورسوله نبيه زوجة على الكالم هذا يقال أن اهللا سبحان: أي }عِظيم هتَانب هذَا سبحانَك{ ألحد نذكره وال

 .خليله وحليلة

                                                             

 اهللا صـلى - النبي عن: -عنه اهللا رضي- هريرة أبي عن ،)٦١١٣ (برقم اللسان، حفظ باب الرقاق، كتاب البخاري، رواه -٣
 مـن  بالكلمة ليتكلم العبد وإن ،درجات بها اهللا هيرفع باال لها يلقي ال اهللا رضوان من بالكلمة ليتكلم العبد إن((: قال -وسلم عليه
  .))جهنم في بها يهوي باال لها يلقي ال اهللا سخط

  ).٦١١٣ (برقم اللسان، حفظ باب الرقاق، كتاب البخاري، رواه -٤
 تجـاوز  باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٦٢٨٧ (برقم األيمان، في ناسيا حنث إذا باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، رواه -٥
  ).١٢٧ (برقم تستقر، لم إذا بالقلب والخواطر النفس حديث عن اهللا
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: أي أبدا هذا يشبه ما منكم يقع أن متوعدا اهللا ينهاكم: أي }َأبدا ِلِمثِْلِه تَعودوا َأن اللَّه يِعظُكُم{: تعالى قال ثم
صلى - رسوله وتعظمون وشرعه، باهللا تؤمنون كنتم إن: أي }ْؤِمِنينم كُنْتُم ِإن{: قال فلهذا ،يستقبل فيما

 .آخر حكم له فذاك بالكفر متصفا كان من فأما ،-اهللا عليه وسلم

: أي} حِكيم عِليم واللَّه{ القَدرية، والِحكَم الشرعية األحكام لكم يوضح: أي }اآلياِت لَكُم اللَّه ويبين{: قال ثم
  .وقَدره شَرعه في حكيم عباده، يصلح بما عليم
 لهم قال حينما آخر تأديب هذا }ِبهذَا نَتَكَلَّم َأن لَنَا يكُون ما قُلْتُم سِمعتُموه ِإذْ ولَوال{ :-تبارك وتعالى- قوله

}ظَن ْؤِمنُونْؤِمنَاتُ الْمالْمو ا ِبَأنفُِسِهمرةقال عن األلسن كفب يتصل وهنا ،لظنا بإحسان يتعلق فيما هذا }خَي 
 شهود إلى تحتاج مسألة هذهف ،القضايا هذه بمثل يتكلم أن األحوال من بحال له يسوغ ال اإلنسان وأن ،السوء
 وجب وإذا ،لسانه يكف أن عليه يجب اإلنسان نإف الإو القذف أو ،المقولة أو ةالتهم هذه على يشهدون ،أربعة
 غير السيئة آثاره ومن ،محرم هذا بمثل التكلم نأل ؛يسمع فال سمعه يحفظ أن يهعل يجب لسانه يكف أن عليه

 عن المجتمع في يتكلمون الناس صار نفإ الناس على يهون أنه خرهآ إلى السمعة وتدنيس الشرف تلطيخ
 ذلك عدب ثم ،منه وتنفر عليها ويشق عليها يثقل البداية في ،اإلسماع على يهون فهذا خرهآ إلى فواحش قضايا

 مع واالسترسال الغفلة باب من بهذا الناس بعض يقع فقد ،لها تفطن إلى حتاجي ةمشكل وهذه ،سهالًيصبح 
 يقذف ،به يتكلم أن له يحل ال ما في اإلنسان فيتكلم ،ذلك مثل على تحمل لربما التي الغيرة باب من أو ،النفس
 أو خطيب من صدر قد ذلك كان إذا هذا يكون ما وأقبح ،الناس يتحدث ولربما ،فالنة أو الناس من فالناً

 يذكره قد هذا فمثل ،هناك أو هنا حصلت وأمور فواحش في وتفصيالت اًقصص ذكري ،هذا نحو أو محاضر
 المنفعة من يحصل ما أضعاف أضعاف منه الحاصل الضرر الكالم هذا مثل أن يفقه ال ولكنه ،الغيرة باب من

 غرائز يالمس هألن ؛سماعه في لذة يجد قد وبعضهم ،نفوسهم اشمأزت مالرب الناس فيخرج ،منفعة حصلت نإ
 القضايا هذه مثل في الكالم سماع أو بهذا الحديث تستلذ قد الشهوات عليها غلبت التي القلوبو ،النفوس في

 كأنها البالد بعض في الصحف بعض يوجد بل ،تفاصيالً تنشر الصحف بعض تجد ولألسف ،فواحش تفاصيل
 أدمن منو ،ذلك أشبه وما العرض و الشرف في ووقائع ،الجرائم عن ةمفصل أخبار : مثل هذهشرلن أسست
 يصب التي األقماع مثل أقماع ذاناآل فهذه ،-العافية اهللا نسأل- ،تفسدهو قلبه مرضتُ افإنه الصحف هذه ةقراء
 وهذه ،القضايا هذه لسماع سمعه اإلنسان أرخى، فإذا الواسطة األقماعو ،القارورة في ليستقر المائع فيها

 ،المنكر تجاه والحساسية والشفافية ،الحيوية من فيه وما القلب وىقُ فسدفي القلب في يصب ذلك فإن التفصيالت
 بعض بل ،فيه تؤثر ال نهاإف القضايا هذه سماع من أكثر فإذا ويستاء ذلك ويكره ،بالمنكر سمع إذا فينقبض

 لما لفظها نسخ إنه :يقول ،اآلية }زنيا إذا والشيخة والشيخ{ :-تبارك وتعالى- قوله إن :يقولف يبالغ العلم أهل
 كيف الشنيع األمر هذا مثل يسمع أن من المسلم المجتمع ينزه أن اهللا فأراد ،األسماع على يثقل مما ذلك كان
 ،لمالع أهل بعض قال هكذا لكن ،نظر فيه الكالم هذاو ،الزنا وهو العمل هذا مثل المحصن من يقع

 وينبغي ،مذموم أمر هذا -المجالس في تذكر تفاصيل- الغيرة باب من كان ولو الحديث في فاالسترسال
 وعنده الحسبة أهل من اإلنسان يأتي قدو ،األشياء هذه مثل يسمع أن ألحد ينبغي وال ،به يتحدث الأ لإلنسان

 يأتي واحد وكل ،لهم يذكر يتحدث بدأ المجلس في جلس إذاو أماكن وفي األسواق وفي وشواهد كثيرة أمثله



 ١٠ 

 في فقيه منهم واحد كل هؤالء يكون قدو ،كذا أدواء فيه تنتشر المجتمع انتبهوا :كأنه يريد أن يقولو ،ةقضيب
 أظلمت ولربما ،وإحباط منكسر بقلب ناسناإل يخرج جديدة ةأمثل زيادة هي إذاً ،تماماً يعرفها القضية هذه

 منه فائدة الو ،الشيطان به يفرح أمر وهذا ،ذلك ونحو غلب الذي هو والفساد الشر أنظن و ،عينيه في الدنيا
 ،والمفاسد اآلفات من فيه لما نتفطن ال الذي هذا بمثل أنفسنا على نجني أحياناً فنحن ،اإليمان ألهل طالقاًإ

  .انالمستع واهللا ،التفصيالت هذه بسماع التلذذ من مرض قلبه في لمن قلت كما يحصل قد مما دعك
رضي اهللا - عائشة سب من أن -رحمه اهللا- لكما ماماإل منها خذأ }َأبدا ِلِمثِْلِه تَعودوا َأن اللَّه يِعظُكُم{ :يقول
رضي اهللا - عائشة سب من أن وذلك ؛رزعي نهإف وعمر بكر اأب سب من :وقال ،يقتل أنه قذفها أو -اعنه
  .قتل القرآن كذب ومن ،للقرآن مكذب فهو -اعنه

 فعلاف الكرام من كنت إن :تقول ،والتحريض للتحضيض يستعمل األسلوب هذا }مْؤِمِنين كُنْتُم ِإن{ :وقوله
  .القرآن في كثير وهذا ،كذا
}ِإن الَِّذين ونِحبي َأن ِفي الْفَاِحشَةُ تَِشيع نُوا الَِّذينآم ملَه ذَابع ا ِفي َأِليمنْيِة الداآلِخرو واللَّه لَمعي َأنْتُمال و 

ونلَم١٩ :النور سورة[ }تَع[. 

 ويشيعه منه يكثر فال به، وتكلم شيء، منه بذهنه فقام السيئ، الكالم من شيئا سمع لمن ثالث تأديب وهذا
 الكالم ظهور يختارون: أي }آمنُوا الَِّذين ِفي الْفَاِحشَةُ تَِشيع َأن يِحبون الَِّذين ِإن{: تعالى قال فقد ويذيعه،
 }تَعلَمون ال وَأنْتُم يعلَم واللَّه{ بالعذاب، اآلخرة وفي بالحد،: أي} الدنْيا ِفي َأِليم عذَاب لَهم{ بالقبيح، عنهم
 .تَرشُدوا إليه األمور دوافر: أي

 تُعيروهم، وال اهللا ِعباد تُؤذوا ال((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن ثَوبان، عن أحمد اإلمام وروى
  .)٦())بيته في يفضحه حتى عورته، اهللا طلب المسلم أخيه عورة طلب من فإنه عوراتهم، تطلبوا وال

 -رحمه اهللا- كثير ابن كالم الحظ يحبون }الْفَاِحشَةُ تَِشيع َأن يِحبون الَِّذين ِإن{ :هنا -تبارك وتعالى- قوله
 :يعني ،"بالحد الدنيا في ليمأ عذاب لهم بالقبيح عنهم الكالم ظهور يختارون" :قال} يِحبون الَِّذين نِإ{: قوله
 ،الفاحشة إشاعة ةمحب على توعد هنا -تبارك وتعالى- اهللاأن  :هذا من عمأ والمعنى ،القذف على ذلك حمل

 ولكنه ،قذف لمن فقط بالحد ليس الدنيا في ليماأل بالعذاب دمتوع ذلك يحب فالذي بالقلب يتعلق أمر والمحبة
 عقوبة من ةنازل به تنزل ،يفتضح ،به يعذبه أن -عز وجل- اهللا يشاء بما الدنيا في األليم بالعذاب متوعد
 منواآ الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين لهؤالء وعيد فهذا }واآلِخرِة الدنْيا ِفي َأِليم عذَاب{ ،ذلك ونحو
 نترنتاإل في اًموقع له يؤسس ،ذلك ينشر صار بأن هذا على زاد إذا فكيف ،المحبة مجرد على وعيد فهذا

 ةمعين أشياء لبيع محل أو متجر طريق عن ذلك ونحو مقاطعالو الصور ينشر كان أو ،والفجور للفواحش
 صور الصحف وفي ،المجالت ةأغلف على الصور طريق عن ذلك كان أو ،األشياء هذه خاللها من فيمرر
 وكل ،االختالط شأنه من عمل وكل باالختالط يطالبو ،يكتب ،بالكتابة ذلك كان أو العاريات كاسياتال النساء

 يحاربون الذين والدعاة العلماء من ويسخر ،الحجاب من يسخر ،والسفور والتبرج االختالط شأنه من برنامج
                                                             

  . حسن إسناد وهذا لغيره، صحيح: محققوه وقال ،)٢٢٤٠٢ (برقم المسند، في أحمد اإلمام رواه - ٦
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 هذا كل ،هذا غير أو طاش ما طاش أو ،تمثيلية أو جببرنام هذا يكون وقد ،الهيئات من ويسخر ،االختالط
 الغيرة من يسخر ،}واآلِخرِة الدنْيا ِفي َأِليم عذَاب لَهم آمنُوا الَِّذين ِفي الْفَاِحشَةُ تَِشيع َأن يِحبون{ فيه داخل

 ال دربيل وجايب ،نساءال يشوف حدا أم علشان السيارات وحاط ،دربيل وجايب هئنسا مع طالع واحد يجيبون
 فيها شإي :وتقولامرأة  تكتبو ،الغيرة من ةسخري ،يراهم لئال ؛المجردة بالعين يرى ما ،بعيد من حدأ يكون

 يكون ، بحيثالزواج قبل الناس يتعرف أن يجب :ويقول يطالب ومن!! بشاب عالقة لها بنتي نأ عرفت إن
 وغير ،الغرب في الحال هو كما!! الزواج قبل اًأوالد بونينج ،والوئام الوفاق جلأ من ةومعرف ،عالقة بينهم
 الفاحشة يشيع أن شأنه من عمالً يتبنى ،مشروعاً يتبنى ،اًبرنامج يتبنى ،بأخرى أو ةبطريق هذا يتبنى ممن ذلك
 المفاسد من فيه يحصل شيء أي أو مهرجاناً أو حفالً -مثالً يقال أو يسمى كما- يقيم ،منواآ الذين في

 -تبارك وتعالى- اهللا يرضي ماال فيها يحصل التي األمور هذه كل ،منتجعاً يقيم أو ،ذلك إلى وما طواالختال
 من هذا كل ذلك غير أو ةاحيس أماكن فيو ،الشواطئ على التعري أو التبرج أو ،بالنساء الرجال اختالط

 ويسمح ،هذا ويقرر شفىمست أو ةمؤسس أو ةشرك في مديراً كان لو حتى ،منواآ الذين في الفاحشة ةشاعإ
 هذه في يدخلون هؤالء كل ،عليه ويحث ،بذلك ويفرح ،حجابهن يخلعن أن والعامالت والممرضات للطبيبات

 عذاب ،الحد عليه ويقام قذف فيمن فقط ليست فالمسألة ،اآلخرة قبل الدنيا في بالعقوبة متوعدون، وهم اآلية
  .هذا منوإنما هو أوسع  ،الحد ةقامإ في أليم

}الوُل لَواللَِّه فَض كُملَيع تُهمحرو َأنو وفٌ اللَّهءر ِحيما * را يهَأي نُوا الَِّذينوا ال آماِت تَتَِّبعطَاِن خُطُوالشَّي 
نمو تَِّبعاِت يطَاِن خُطُوالشَّي فَِإنَّه رْأمشَاِء ينْكَِر ِبالْفَحالْمال ولَوُل ولَِّهال فَض كُملَيع تُهمحرا وكَا مز ِمنْكُم ِمن 
 .]٢١-٢٠:النور سورة[ }عِليم سِميع واللَّه يشَاء من يزكِّي اللَّه ولَِكن َأبدا َأحٍد

 ولكنه آخر، أمر لكان هذا اللو: أي }رِحيم رءوفٌ اللَّه وَأن ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{: تعالى يقول
 الذي بالحد منهم طَهر من وطَهر القضية هذه من إليه تاب من على فتاب ،بهم رحيم بعباده، وفءر تعالى
  .عليه أقيم
 فيكون ،العلم أهل من كثير عليه يذال وهذا ،محذوف "لوال" جواب أن معناه هنا -رحمه اهللا- كثير ابن كالم
 هلأ ومن ،التسهيل هذا لكم سهل لما عليكم اهللا فضل لوال ،خرآ أمر لكان عليكم اهللا فضل لوال هذا لوال :هنا

 التي اآلية في هي بعدها التي ،بعدها يتال جواب هو جوابها نإو ،محذوف غير الجواب إن :يقول من العلم
 بأنه والقول ،العلم أهل بعض قال هكذا }َأبدا ٍدَأح ِمن ِمنْكُم زكَا ما ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{ تليها

  .علمأ واهللا ،أليق بالمعنى محذوف
  .به يأمر وما ومسالكه طرائقه: يعني }الشَّيطَاِن خُطُواِت تَتَِّبعوا ال آمنُوا الَِّذين َأيها يا{: قال ثم
 ،باإلسكان طْواتخُ واألعمش عاصم أوقر ،بالضم الجمهور ةقراء :واتخُطُ }الشَّيطَاِن خُطُواِت تَتَِّبعوا ال{

 ةواحد وهي مصدر والخطوة ،المشي في القدمين بين ما هي وةطْالخُ :يقولون ة،وطْخُ جمع واتطُوالخُ
 فيستدرج به ويملي يزينه ما يعني ،ومذاهبه وطرائقه مسالكه :أي }الشَّيطَاِن خُطُواِت تَتَِّبعوا ال{ ،وطْالخَ

 ،اًخرآ منها ينج لم أوالً ةللفتن نفسه عرض من :قيل ولهذا ،عليه -عز وجل- اهللا حرمه فيما قعي حتى اإلنسان
 أن يريد أنه ةبحج أو بحكم المنكر في يلح قد الناس بعضو ،بالتدريج ثم ةيسير بأمور البداية في يبدأ اإلنسان
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 االطالع باب من ،يح غير صحوأ صحيح هذا وهل ،يقال ما مصداقية ويرى ،الشيء هذا على يتعرف
 بها يتالعبأن  العقوبة صارت التي أحياناً ةالفتا تجد ولذلك ،فشيئاً شيئاً ثم األمور من والتحقق والنظر
 البدايةو ،خرهآ إلى بالصور ويهددها ،بها ويلعبون ،ألصحابه يطلبها يوم كل االبتزاز غاية وتبتز ،الذئاب

 هذا تستغل أن تريد أنها باب من أو ،الفراغ ةتزجي باب منهي  تقول كما لربماو ،بريئة ةعابث محاوالت
 كرماً يبدي فهو ،ذلك ونحو ةبمائ ، أوعشرين وأ ةبعشر لها ليشحن الجوال فونيالتل بطاقة لها ليشحن ؛الشاب
 ذلك بعد ثم ،المكالمات يسجل وهو ،تشاء ما لها فيشحن شيء عنده ما مفلس بعضهم نأل ؛بالسرقة ولو حاتمياً

 ذلك بعد ثم فشيئاً شيئاً مطعمفي  نفطر مطعمفي  نتعشى ، أومطعمفي  ىدنتغ ،كذا ةدور نخرج فشيئاً شيئاً يبدأ
 من بعض ،النساء بعض من تسمع ،بال على تخطر ال ةشيطاني قطر ذلك في ولهم ،عقباه يحمد ال ما يقع

 بهؤالء قاعياإل في الطرق هذه إلى ايتوصلو حتى الشياطين عليهم تملي كيف ،فارقمال لها تشيب أشياء تابوا
 أو اهللا حرم ما إلى ينظر أن مجاالً لنفسه اإلنسان يترك حينما وهكذا ،ذكرت كما كانت البداية هذه ،المسكينات

 ،تغير سنوات بعد ولو -طويل نفسه الشيطان- ةمد بعد نفسه يجد ثم ،الريبة أماكن إلى ويذهب ،هذا نحو
 خطوات هي -الحق على وإياكم ويثبتنا مبتلى كلو نايعافي أن اهللا نسأل-والسبب الذي جعل هؤالء يتساقطون 

 هذا عليه عرض لو ،كله االنحراف بهذا ةواحد ةليل في أو واحد يوم في ةمباشر بدايةولم تكن  ،الشيطان
  .ةمهوا في نفسه يجد حتى منه أكثر ثم يسيراً شيئاً بدأي لكن ،ألباه ةليل في بمجموعه االنحراف

}نمو تَِّبعاِت يطَاِن خُطُوالشَّي فَِإنَّه رْأمشَاِء ينْكَِر ِبالْفَحالْمالعبارة بأفصح ذلك، من وتحذير تنفير هذا: }و 
  .وأحسنها وأبلغها وأوجزها
 وبعضهم ،للشأن الضمير :يقول بعضهم، و}فَِإنَّه{: في قوله الشيطان وهو مذكور قربأ إلى يرجع الضمير

 يتحول يعني بالفحشاء يأمرالشيطان  خطوات يتبع من فإن ،الشيطان لخطوات المتبع إلى يعود إنه :فقال دبعأ
 الشيطان خطوات يتبع الذي اإلنسان يكون أن يلزم وال ،صحيح غير المعنى وهذا والمنكر للفحشاء داعية إلى
 حينماف ،والمنكر بالفحشاء مريأ الشيطان أي فإنه :المقصود وإنما ،والمنكر بالفحشاء يأمر أنه أمره أول في

 بهذه هنا يتعلق فيما شيء أي إلى تصل والنهاية، والمنكر بالفحشاء الإ يأمر ال هو ويسول ويزين يوسوس
 وإقامة عليها والتأديب والفواحش والقذف باأللسن يتعلق ما كانت سواء السورة هذه في تذكر يتال اآلداب
 أن جلأ من هذا كل هآخر إلى الدخول عند االستئذان وكذلك ،صاراألب غض من يذكر ما ذلك بعد أو الحدود

 إلى واالستدراج والتلبيس والتزيين الشيطان يجريها التي المحاوالت تلك فكل ،الفاحشة في اإلنسان يقع ال
 والَ{ :هاويعي جيداً يتذكرهاأن  اإلنسان دائما يحتاج التي البعيدة النهاية في واحد أمر إلى ليصل هذا كل آخره
 والكالم المعسول الكالم كل، فالنهاية هيهذه  ]٣٢:اإلسراء سورة[ }سِبيالً وساء فَاِحشَةً كَان ِإنَّه الزنَى تَقْربواْ
 وتتعطر ،زينتها من تخفي ما علملي ؛واألرجل باألقدام الضربو والطيب التزينو ،الطويلة المكالماتو الجميل
 في هذا كل ،آخره إلى طويلة ساعات تمتد والمكالمات والعالقات ،بالقول ضعوتخ ،الكالم في وتتنمق وتخرج
 وصفه الذي المنتهى هذا إلى توصل هي بأمور الوقت لتضييع داعيال  ،البعيدة النتيجة هذه إلى يصل النهاية

 المستعصية مراضواأل ،والعرض الشرف معه يذهب واآلخرة الدنيا في سبيال }سِبيالً وساء فَاِحشَةً{ بأنه اهللا
 واآلخرة الدنيا وضياع ،عليها يغار ال وهو امرأته منه تنتقم ولربما ،الغيرة وقله ألصحابه يحصل الذي والفقر
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 ،دائماً هذا يتذكر أن يحتاج اإلنسان ولذلك ،النهاية هي هذه ،والذل المهانة منتهى في أمر ،-العافية اهللا نسأل-
 دائماً ة، فعليه أن يتذكرتجار مقتضى أو ،العمل مقتضىب النساء مع يثبالحد ابتلى من خاصة نفسه ينسى قد
}ِإنَّه اآلخرين مامأ به تتبرج يذوال والتقارب والمكياج والزينة ،بالقول تخضع من جاءت وإذا ،}فَاِحشَةً كَان 

 قد الناس بعضو ،لشيطانا على الطريق ويقطع اإلنسان فيبتعد }سِبيالً وساء فَاِحشَةً كَان ِإنَّه{ إلى يوصل
أشوفأن أريد : ويقول ،المرأة معه برِكي .  

 كل: قتادة وقال ،نزغاته: عكرمة وقال ،عمله }الشَّيطَاِن خُطُواِت{: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي قال
  .الشيطان خطوات من المعاصي في النذور: ِمجلَز أبو وقال ،الشيطان خطوات من فهي معصية

 يصل ذلك بعد ثم ،الصغائر في فيوقعه ويستدرجه اإلنسان على يملي هوف ،الشيطان خطوات في داخل هذا كل
 يأتي ،العلم أهل ذكر كما حاله بحسب إنسان لكل ويأتي ،الشرك إلى يوصله ذلك بعد ثم ،الكبائر إلى معه

 ميل فيهكان  وإذا اب،الب هذا من جاءه والشدة طبعه في الغلو إلى ميل فيه كان فإذا اإلنسان هذا قلب ويشم
 فقد ذلك ونحو الدين على زائدة ةغير فيهكان  إذاو ذلك، إلى وما والمحدثات البدع باب من جاءه التدين إلى

 إلى ميل عنده اإلنسان هذا كان إذاو ،ذلك نحو أو أحكامه في الغلو من شيء في فيقع الباب هذا من يأتيه
 ،الباب هذا من جاءه ذلك ونحو تهومحب المال إلى ميل فيه كان وإذا ،الباب هذا من جاءه والشهوات النساء

 كان ،علم طالب كان ،المال بسبب انحرف فبعضهم ة،احدو والنهاية األسباب تعدد ينحرفون الذين تجد ذلكلو
 انحرف وبعضهم ،الغلو بسبب انحرف وبعضهم ،النساء بسبب انحرف وبعضهم ،المال بسبب وانحرف متديناً
  .لمثله يصلح الذي الطريق من يأتيه إنسان كل وهكذا ،البدع بسبب
 يشاء من يرزق هو لوال: أي }َأبدا َأحٍد ِمن ِمنْكُم زكَا ما ورحمتُه علَيكُم اللَِّه فَضُل ولَوال{: تعالى قال ثم

 بحسبه، كل ،رديئة أخالق من فيها وما ودسها وفجورها شركها من النفوس ويزكي إليه، والرجوع التوبة
  . خيراً وال زكاة لنفسه أحد لحص لما

 ما لكن ،التفاوت غاية هذا في يتفاوتون والناس ،-عز وجل- اهللا من فضل فهذاما يقع لإلنسان من تزكية 
 تطهر أي }زكَا{ ومعنى ،الشكر من مزيداً يستوجب اهللا من فضل فهو ثيرك أو قليل هذا من لإلنسان يحصل

 كالحسن السلف بعض بها وقرأ ،جعفر ألبي قراءة وفي صالحاً صار ،والمعاصي ذنوبوال الشرك أدران من
 سورة[ }َأنفُسكُم تُزكُّوا فَلَا{ :-عز وجل- اهللا يقول ولهذا، }أبداً أحد من منكم ىزكّ ما{ بالتشديد واألعمش

 المعروفة القراءةو ،]٤٩:النساء سورة[ }يشَاء من يزكِّي اللّه بِل َأنفُسهم يزكُّون الَِّذين ِإلَى تَر َألَم{ ،]٣٢:النجم
 والتقوى واالستقامة ،دناسواأل رجاسواأل الذنوب من والتطهر الصالح بمعنى }ِمنْكُم زكَا ما{ هي المشهورة

 ]١٠-٩:الشمس سورة[ }دساها من خَاب وقَد*  زكَّاها من َأفْلَح قَد{ :يقول -عز وجل- اهللاو ،فيه داخل هذا كل
 ،بالعبد ولطفه اهللا هداية على متوقف ذلك وإنما ،ومشيئته رادتهإو قدرته بمحض نفسه يزكي ال فاإلنسان

 المشهور المعنى وهو ،المعنيين أحد على ]١٤:األعلى سورة[ }تَزكَّى من َأفْلَح قَد{ :-تبارك وتعالى- اهللا ويقول
 السور من وهي النفوس ةتزكي عن تتحدث اآلية فهذه ،بعيد وهذا ،زكاةال خرجأ يعني تزكى :يقول بعضهم نإف

  .الفالح مناط وهذا الصالح والعمل باإليمان اهللا بطاعة وطهرها نفسه زكى أي }تَزكَّى من َأفْلَح قَد{ المكية
}لَِكنو كِّي اللَّهزي نم شَاءوالغي ضاللال مهالك في ويرديه يشاء من ويضل خلقه، من: أي }ي. 
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 .والضالل الهدى منهم يستحق من بهم، }عِليم{ عباده، ألقوال سميع: أي }سِميع واللَّه{: وقوله

 واولْيعفُ اللَِّه سِبيِل ِفي والْمهاِجِرين والْمساِكين الْقُربى ُأوِلي يْؤتُوا َأن والسعِة ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل وال{
 .]٢٢:النور سورة[ }رِحيم غَفُور واللَّه لَكُم اللَّه يغِْفر َأن تُِحبون َأال ولْيصفَحوا

 والصدقة لوالطَّ: أي }ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو{ يحلف، ال: أي الحلف: وهي ة،ياألِل من }يْأتَِل وال{: تعالى يقول
  . الِجدةَ: أي }والسعة{ واإلحسان

 ،]٢٢٦ :البقرة سورة[ }نِّسآِئِهم ِمن يْؤلُون لِّلَِّذين{ ،الحلف وهي ةيِلاأل من "يأتل" }ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل وال{
 وسبب }يْأتَِل وال{ يحلف حلف :يِليأتَ ىلَتَوْأ ي،ؤِلي ىلَآ :تقول ،امرأته يطأ أال ،امرأته يقرب ال يحلف يعنى

 هو كما -رضي اهللا عنه- بكر اأب نإف ،يحلف ال بمعنى }الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل وال{ المعنى هذا يبين النزول
 فنزلت ،وقرابته لفقره عليه وينفق ،إليه ويحسن يصله وكان ،قرابته من وهو مسطحاً يصل ال أن حلف معلوم

 اهللا قال كما ،يقصر بمعنى} يْأتَِل{ :قوله إن :يقول بعضهمو }والسعِة ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل وال{ :اآلية هذه
 في وسعاً يدخرون وال ،يقصرون ال بمعنى ،]١١٨:عمران آل سورة[} خَباالً يْألُونَكُم الَ{ :-تبارك وتعالى-

 الو{ العلم أهل ةعام عليه الذي هوو ،الصحيح هو األول والمعنى ،المؤمنين بين قاعيواإل والتخذيل التثبيط
 ،واإلحسان والصدقة لوالطَّ أي :يقول }والسعِة ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل وال{ ،النزول سب عليه ويدل }يْأتَِل
 كثير ابن فعل كما واحد بتفسير ذلك يفسر العلم أهل بعضو ة،والسع الفضل عندنا اآلن ،الثالث العبارات هذه
 -علمأ واهللا- واألحسن ،واحد بمعنى ويجعلهما ة،والسع الفضل عموماً الغنى :يقول وبعضهم ،-رحمه اهللا-
على  تحمل ةوالسع ،معنى على الفضل فيحمل ،له وتكثير ،المعنى في زيادة فيه وهذا ،بينهما يفرق يفرقا أن
 ،حاجتي عن يفضل ،حاجتي عن فاضل هذا تقول ،الزيادة على يطلق الفضل نإ :يقالأن  فيمكن ،خرآ ىمعن

 أصحاب من ،الفضل أولى من ،الفضل أهل من ،فاضل فالن :تقول ،الديني الكمال على طالقهإ وشاع
 وال المعنى فيكون ،ةدالِجو ،الغنى يعني ،بالطول تفسر أن يمكن ةوالسع ،الخير أهل من ،الدينية الكماالت

 ،المعروف أصحاب اإلحسان أصحاب الخير أصحاب ،الدينية الكماالت أصحاب يعني الفضل أولو يحلف
 ،المالي والغنى الديني الكمال أصحاب من فهو ،هؤالء من كان -رضي اهللا تعالى عنه- بكر فأبو ،والغنى
 ويصل ،وينفق يبذل فإنه مليئاً فاضالً اإلنسان كان فإذا ،الناس إلى والبر المعروف إليصال سببان وهذان
 نإف إليه يسيء ما بعضهم من أو منهم بدر قد هؤالء كان نإو ،المحتاجين إلى واصالً حسانهإ ويكون ،ويحسن
 ةوالسع الجدة أهل من فهو اليد ذات ةقل بسبب اإلحسان هذا إيصال يتعذر وال ،اإلحسان على يحمله فضله

 }ميسورا والًقَ لَّهم فَقُل تَرجوها ربك من رحمٍة ابِتغَاء عنْهم تُعِرضن وِإما{ :-عز وجل- اهللا قال كما والغنى
 ذلك شابه وما ساعدناكم علينا اهللا وسع وإذا ،اهللا شاء نإ أعطيناكم شيء ناءجا إذا :لهم قل ]٢٨:اإلسراء سورة[
  .ةدالِج أي }والسعِة{ ،واإلحسان والصدقة لوالطَّ أي }ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو{
}ْؤتُوا َأنى ُأوِلي يبالْقُر اِكينسالْمو اِجِرينهالْمِبيِل ِفي والمساكين قراباتكم تصلوا أال تحلفوا ال: أي }اللَِّه س 

  . والمهاجرين
 ،يحلف ال }يْأتَِل وال{ "ال" فحذفت ،يؤتوا ال أن على أي ":القربى أولى يؤتوا أن" ،تصلوا أال تحلفوا ال :أي
 ،العرب كالم من شواهد وله ،كثير "ال" وحذف ،يؤتوا ال أن على نييع }يْؤتُوا َأن والسعِة ِمنْكُم الْفَضِل ُأولُو{



 ١٥ 

 العلم أهل منه خذأو ،اهللا سبيل في المهاجرين ذكر هنا }اللَِّه سِبيِل ِفي والْمهاِجِرين والْمساِكين الْقُربى ُأوِلي{
 ،الكبائر أعظم من فهذا -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عرض إلى ذلك وتوجه ةكبير أنه مع القذف أن

 طبيح ال ذلك لكن ،)٧(المحصنات قذف منها وذكر الموبقات السبع ذكر -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي
 ولم ،هجرته تذهب فلم ،المهاجرين من كان فمسطح }اللَِّه سِبيِل ِفي والْمهاِجِرين{ ،اآلية هذه من أخذاً األعمال

 في آية ىأرج اآلية هذه نإ :-رحمه اهللا- مباركال ناب قال ولهذا ،-ا عنهرضي اهللا- لعائشة قذفه بسبب تحبط
تبارك -  اهللاةرحم ةسع على تدل فهي ،اإليمان ألهل ةترجي األكثر أنها يعني ،-عز وجل- اهللا كتاب

 يأمر -عز وجل- اهللا أن الإ جنايتهم عظم مع همف ،ةالقذف بهؤالء اللطف هذا مثل حصل حيث -وتعالى
 الْقُربى ُأوِلي يْؤتُوا َأن{ :-تبارك وتعالى- ورحماته هلطافأ عظيم من فهذا ،لهم والصلة إليهم نباإلحسا

اِكينسالْمو اِجِرينهالْمِبيِل ِفي وباهللا الشرك هومن السيئات  الحسنات يحبط الذيو ،هجرته له ثبتأ }اللَِّه س 
 }عملُك لَيحبطَن َأشْركْتَ لَِئن{ ،]٨٨:األنعام سورة[ }يعملُون كَانُواْ ما معنْه لَحِبطَ َأشْركُواْ ولَو{ :-عز وجل-
       الشافعي قال كما ]٢١٧:البقرة سورة[ }كَاِفر وهو فَيمتْ{ الشرك على بالموت مقيد وذلك ]٦٥:الزمر سورة[

 جديد من حج إلى جايحت وال ،تحبط ال الهأعم نإف اإلسالم إلى رجع ثم ةرد له حصلت ومن ،-رحمه اهللا-
 ما بعض المعين العمَل حبطي وقد ،اتفاق محل ذلك وليس ،العلم أهل أقوال من الراجح على جديد من ةوعمر
 يبطل فهذا ]٢٦٤:البقرة سورة[ }واألذَى ِبالْمن صدقَاِتكُم تُبِطلُواْ الَ{ :-عز وجل- اهللا قال كما ،به يحتفّ

 تبطل السيئات بأن بإطالق القول أما ،العمل تحبط السيئة ومقاصد ،والسمعة الرياء أيضاً وهكذا ،الصدقة
 هم فَُأولَِئك مواِزينُه ثَقُلَتْ فَمن الْحقُّ يومِئٍذ والْوزن{ :يقول -عز وجل- واهللا ،صحيح غير فهذا الحسنات
ونفِْلحالْم*  نمخَفَّتْ و اِزينُهوم لَِئكفَُأو واْ الَِّذينم خَِسرهحسناته له فتبقى اآلية ]٩-٨:األعراف سورة[ }َأنفُس، 

  .بواحدة والسيئة عشر ةالحسن ،عشراته هحادآ غلبت لمن ويل :يقال ولهذا
 من منهم تقدم عما: أي }ولْيصفَحوا ولْيعفُوا{: قال ولهذا األرحام؛ صلة على والعطف الترفق غاية في اوهذ

  .ألنفسهم ظلمهم مع بخلقه ولطفه وكرمه تعالى حلمه من وهذا واألذى، اإلساءة
 ذكروا العلماء }ولْيصفَحوا ولْيعفُوا{ بينهما والفرق ،والصفح العفو معنى ذكر ما هنا }ولْيصفَحوا ولْيعفُوا{

 يدل العفو أن -علمأ تعالى واهللا- قرباألو ،ذلك في يتفقوا لم نإو بينهما والفرق الصفح ومعنى ،العفو معنى
 مأخوذ عراضاإل هو والصفح ،عفو هذا الذنب ثرأ فمحو ،محته بمعنى األثر الريح عفت :تقول المحو على
 ،عنك عفوت :لفالن تقول قد ،يعفو قد فاإلنسان ،اإلساءة عن يعرض أنه بمعنى يصفح ،العنق صفحة من

 األثر محو هو فالعفو ،وتعاتبه ذلك نحو أو اإلساءة هذه تسيء أو الفعل هذا تفعل أن لك ينبغي كان ما ولكن
 يؤذيه بما أو يحرجه بما إليه تتوجه وال تعاتب فال ،إساءته عند تقف ال أن والصفح ،شيء النفس في يبقى ما
 ،-علمأ واهللا- األقرب هو هذا متحقق غير الصفح أن على تدل هذه اسمع فلكن ،،سمعا ولكن عنك عفوت أنا
 على منطوياً يبقى والقلب ،فقط وليصفحوا :قال ما -عز وجل- فاهللا }ولْيصفَحوا ولْيعفُوا{ بينهما الفرق في
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 أن يستطيع ال هو يعني ،قلبه في عما يخبره ،سودأ عليك يقلب :يقول بهذا يتبجح الناس وبعض ،الضغينة
 أحسن هي بالتي يدفع فاإلنسان ،خطأ وهذا ،سودأ قلبه نإ :ويقول يزيد ذلك ومع ،السيئة المشاعر هذه يدافع
 ال شيئاً قلبه في وجد فإذا يحسن وما يجمل بما ويتكلم ،نفوسهم ويؤذي مشاعرهم يجرح ما للناس يبدى وال

 الَِّذي فَِإذَا َأحسن ِهي ِبالَِّتي ادفَع{ :يقول -عز وجل- واهللا ،للناس ذلك يبديال أشيء  قلأف مدافعته يستطيع
 سورة[ }عِظيٍم حظٍّ ذُو ِإلَّا يلَقَّاها وما صبروا الَِّذين ِإلَّا يلَقَّاها وما * حِميم وِلي كََأنَّه عداوةٌ وبينَه كبينَ

 ٍةوجنَّ ربكُم من مغِْفرٍة ِإلَى وساِرعواْ{ :-تبارك وتعالى- كقوله اآلية هذه أن فالحاصل ،]٣٥- ٣٤:فصلت
 والْعاِفين الْغَيظَ والْكَاِظِمين والضراء السراء ِفي ينِفقُون الَِّذين * ِللْمتَِّقين ُأِعدتْ واَألرض السماواتُ عرضها

 العفو أن على يدل فهذا ،الجنة هذه لهم فأعدت ،]١٣٤-١٣٣:عمران آل سورة[ }الْمحِسِنين يِحب واللّه النَّاِس عِن
 ،السهل بالشيء ليس وهذا ،وجنته -تبارك وتعالى- اهللا ةمرضا تورث التي األوصاف أعظم من الناس عند

 ،]١٤٩:النساء سورة[ }قَِديرا عفُوا كَان اللّه فَِإن سوٍء عن تَعفُواْ َأو تُخْفُوه َأو خَيرا تُبدواْ ِإن{ والصفح العفو
 أو السهلةهي  األمور هذه فليست ،]٤٣:الشورى سورة[ }الُْأموِر عزِم لَِمن ذَِلك ِإن وغَفَر صبر ولَمن{ وهكذا

 يخسر ال نهإف ونظر اإلنسان تأمل ولو ،الكبار األمور من هيبل  ة،المكمل أو الثانوية أو الدقيقة أو اليسيرة
 ويكون قلبه ويطهر ،حدأ عن يعفو عندما يخسر ال هوف -جالله جل- اهللا عند الربح غاية يربح وإنما ،هذا من
 المسلمين من أحداً اهللا يعذب تفعل وما :يقول -رحمه اهللا- حمدأ ماماإل كان لهذاو ؛المسلمين إلخوانه نقياً

  .!بسببك؟ المسلمين من أحداً اهللا يعذب أن ينفعك وما ،بسببك
 كما قال، ما عائشة في قال بعدما بنافعة أثاثة بن حِمسطَ ينفع أال حلف حين الصديق، في نزلت اآلية وهذه
 اهللا وتاب واستقرت، المؤمنة النفوس وطابت عائشة، المؤمنين أم براءةَ اهللا أنزل فلما ،الحديث في تقدم
 الفضل وله -تبارك وتعالى- شَرع عليه أقيم من على الحد وأقيم ذلك، في المؤمنين من تكلم كان من على

 وكان الصديق، خالة ابن كان فإنه أثاثة، بن ِمسطَح وهو ونسيبه، قريبه على الصديق يعطفُ -والمنة
 ولَق وقد اهللا، سبيل في المهاجرين من وكان ،-رضي اهللا عنه- بكر أبو عليه ينفق ما إال له مال ال مسكينًا
  . عليها الحد وضرب منها، عليه اهللا تاب ولْقَة
 :يقال االستعمال في هذا يستعار وقد ،الكلب ولوغ معروف الولوغ ،ولغ غيرولق  :ةالولق ،ةقلْو قلَو: قوله
 اختالف في أيضاً ويقال ،الشيء في اإلسراع بمعنى يأتي الولقو ،ولق هنا لكن ،الناس عراضأ في ولغ

 ةزلق زلقو ،المعنى فهذا ،فيه وأسرع فكاإل من األمر هذا في دخل يعني ةولق ولق ،الكذب واختراع ،الكالم
 هذا بين فرق هناك كان وإن ،زل معنى من قريب زلق معنى ،ةقريب فهي ،زلة زل ،قدمه زلت ،زل بمعنى
  .واضحاً المعنى يكون هنا المراد حيث من لكنه ،وهذا
 نزلت فلما ،واألجانب األقارب على واأليادي الفضل له بالمعروف، امعروف ،-رضي اهللا عنه- الصديق وكان
 فكما العمل، جنس من الجزاء فإن: أي }رِحيم غَفُور واللَّه لَكُم اللَّه يغِْفر َأن تُِحبون َأال{: لهقو إلى اآلية هذه
 يا- نحب إنا واهللا بلى،: الصديق قال ذلك فعند ،عنك نصفح تصفح وكما لك، نغفر إليك المذنب عن تغفر
 مقابلة في أبدا، منه أنزعها ال واهللا: وقال النفقة، من يصله كان ما مسطح إلى عرج ثم ،لنا تغفر أن -ربنا
  .بنته وعن رضي اهللا عنه- الصديق هو الصديق كان فلهذا أبدا، بنافعة أنفعه ال واهللا: قال كان ما
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 ،)٨())يمينه عن وليكفر ،خير هو الذي فليأِت منها خيراً غيرها ىرأف يمين على حلف من(( :الحديث وفي
 ييمين عن كفرت الإ منها خيراً غيرها فأرى يمين على حلفأ ال(( :- اهللا عليه وسلمصلى- قوله في وهكذا

 وتَتَّقُواْ تَبرواْ َأن لَِّأيماِنكُم عرضةً اللّه تَجعلُواْ والَ{ :يقول -عز وجل- واهللا ،)٩())خير هو الذي تيتأو
 واإلصالح والتقوى البر وبين بينك حائلة اليمين تجعل ال أن يعني ،]٢٢٤:البقرة سورة[ }النَّاِس بين وتُصِلحواْ

 .علمأ اهللاه، وأصل أني ال حالف أنا ،أعطيه ما أني حالف أنا :يقول ،الناس بين

   

 .وفضله اهللا بحمد تم

                                                             

 بـرقم  يمينه، عن ويكفر خير هو الذي يأتي أن منها خيرا غيرها فرأى يمينا حلف من دبن باب األيمان، كتاب مسلم، رواه -٨
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