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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ون.إلل  ول ا اللد اكثيلر   اتسلىيم   ه وصلحاه وللىموصلى  هللا وللىم ىىل  نايملا  حملد وىىل   للالحمد هلل رب العالمين، 

 الىهم اغفر لشيخما ولىحاضرين أجمعين   ين.
{" :-رحمه هللا تعال -قال المؤلف  نُكمإ َبٌة مِ  فإِك ُعصإ  .. اآليات.[11:  النــور سورة] }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإلِإ

 :وعشرون مسألة ثمان  فيه  
ــ :قولــه تعــال  :األولــ  {}ِإنَّ الَّ ــنُكمإ ــَبٌة مِ  ــِك ُعصإ فإ  ،لــ  الحــا عيجــون بصــب ا و  (إن)عصــبة ربــر  ِذيَن َجــاُؤوا ِباإلِإ

ثإـِم{ ،ويكون الخبر َتَسـَم ِمـَن اإلِإ ـا اتإ ُ م مَّ ـنإ ِرئ  مِ  ـُة ِمـنإ . وَ  [11: سـورة النـــور] }ِلُكلِ  امإ َِئمَّ وِلَ ـا َمـا َرَواُا األإ َسـَبُم ُبُُ
ِك الطَِّويـِل ِفـي فإ ـِة َعاِئَشـَة  َحِديِث اإلِإ َ ـا-ِقصَّ ـَواُن هَِّ َعَليإ ـحِ ، َوُهـَو رَ -ِرضإ ََ ـُ وٌر،  َ َبـٌر  ـِتَ اُرُا َعـنإ يٌح َمشإ ْإ َنـ  ا غإ

ِليًقا، َوَحِديُثُه َ تَ  ُبَخاِريُّ َتعإ َرَجُه الإ َتَصًرا. َوَ رإ رِِا، َوَسَيأإِتي ُمخإ َوَة َ : َوَقاَ  ُ َسـامُّ. َقاِذكإ ـِن ُعـرإ  َ ِبيـِه َعـنإ َمَة َعـنإ ِهَشـاِ  بإ
 ."َعنإ َعاِئَشةَ 

 : وقال أب  ألا ة.قال قال؟
 قال: ألا ة.
 : قا  في الحاْية وقع في بسخ وقا   سامة....طالم

 .أب  ألا ة حماد بن ألا ة
 أحسن هللا إليك؟ ،صحيح ألا ةطالب: ال

 لكن ىى  األصل يصحح.
َوَة َعـنإ  َ " ـِن ُعـرإ رَ َقاَ : َوَقاَ  ُ َساَمَة َعـنإ ِهَشـاِ  بإ ـَجـُه َ يإ ِبيـِه َعـنإ َعاِئَشـَة، َوَ رإ ـِن َكِثيـر  َعـنإ َ ِريـِه ًضـا َعـنإ ُمَحمَّ ِد بإ

 : ْإ ُروق  َعنإ ُ  ِ  ُروَماَن ُ  ِ  َعاِئَشَة َ بََّ ا َقاَلـ َماَن ِمنإ َحِديِث َمسإ ـا ُرمِ لَ ُسَليإ ْإ َعاِئَشـُة َرـمَّ َ ـا. َوَعـنإ َيـ تإ َمغإِشـياا َعَليإ  رَّ
ـَماعِ  ـِن ِإسإ ـُن األإَ ُموَس  بإ ـُروُق بإ َثِني َمسإ ِِ َقـيَل ِمـنإ َحـِديِث َ ِبـي َواِئـل  َقـاَ : َحـدَّ ـَد َثتإنِ  :ا َ جإ ي ُ  ُّ ُروَمـاَن َوِهـَي ُ  ُّ َحـدَّ

َرَ ٌة ِمنَ  ِْ امإ َنا َ َبا َقاِعَدٌة َ َبا َوَعاِئَشُة ِإذإ َوَلَج : َبيإ ْإ َص  َعاِئَشَة َقاَل َبإ : فَ األإ ْإ ُ بفاِر َفَقاَل ْ فقالـ بفـالن الن وفعـلَعَل هَّ
ْإ َكـ إبنـي :   رومان: وما ذاك؟ قالـْ : َوَمـا َذاَك؟ َقاَلـ ْإ َحـِديَثَ َقاَلـ َث الإ ْإ َعائِ َذا َوَكـذَ ِفـيَمنإ َحـدَّ سـمع  :َشـةُ ا. َقاَلـ

ْإ   ؟-َل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا  ْإ  :َقاَل ؟ َقاَل ر  : َوَ ُبو َبكإ ْإ . َقاَل تإ َبَعمإ  :َبَعمإ ْإ ا َعَليإ  َمغإِشيا َ َفَخرَّ َ ا، َفَمـا َ َفاَقـ
َ ــا ُحمَّــ  ِبَنــاِف    مــا  » :ا فقــ -ه وســلمَــل  هللا عليــ-فجــاء النبــي  ،فطرحــْ علي ــا ثياب ــا فغطيت ــا ،ِإَّلَّ َوَعَليإ

 ،بعــم :قالــْ «فلعــل فــي حــديث تحــدث بــه» :قــا  ، رــذت ا الحمــ  بنــاف  ،يــا رســو  هللا :فقلــْ ؟«ْـأن هــذا
 وهللا ،نيهمثلي ومثلكم كيعقوب وب َولئن قلْ َّل تعذروبي َن حلفْ َّل تصدقوبيوهللا لئ :فقالْ ،فقعدت عائشة

ًئا .المستعان عل  ما تصفون  يإ َْ َصَرَف َوَلمإ َيُقلإ  : َوابإ ْإ ُ ُعذإ  ،َقاَل َ  هَّ َُ ـِد هَِّ َرَها. قَ َفَأبإ : ِبَحمإ ْإ ـِد َ َحـد  َوََّل اَل  ََّل ِبَحمإ
ِدَك.   ِبَحمإ
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ِد هَِّ  ـاِ  الإ َقاَ  َ ُبو َعبإ : َكاَن َبعإُ  َمنإ َلِقيَنا ِمـَن الإُحفَّ ِديُّ ـَدا ِ  الإُحَميإ َحـِديِث  َ ايِ يَن َيُقـوُ : َبغإ َسـاُ  ِفـي َهـَذا الإ رإ ـَيُن، إلِإ بإ
ْإ ِفي َحَياةِ  ُتِد َّ َعَل  َذِلَك ِبَأنَّ ُ  َّ ُروَماَن ُتُوفِ َي النبـي  هدومسروق لم يشا -لم عليه وسَل  هللا-رسو  هللا  َواسإ

ِد هَِّ  ،بال رالف -َل  هللا عليه وسلم- ِن َعبإ ِد هَِّ بإ ُبَخاِريِ  ِمنإ حديْ ُعَبيإ نِ َوِللإ َكـةَ   بإ ْإ  َ ِبي ُمَليإ َ نَّ َعاِئَشـَة َكاَبـ
َرُ : { َتقإ ِسَنِتُكمإ َبُه ِبَألإ وإ ابـْ  علـم بـذلك مـن وك :بن  بي مليكـةقا  ا ،الولق الكذب :وتقو  [15: سورة النــور] }ِإذإ َتَلقَّ
 ".ألبه بُ  في ا ،غيرها

 ألنها صاحاة الشأن، هذا رأيه. ؛يعمي فتقدا قراءتها ىى  قراءة غيرها
ِك ِفي َغُإ  وقا  معمر  :قا  البخاري " فإ : َكاَن َحِديُث اإلِإ د  َعِن الُُّهإِريِ  ِْ ُن َرا ِسيِع. َقاَ  َوِة الإمُ بإ َحاَق: َوَذِلـَك اَريإ ُن ِإسإ بإ

. و ررج البخاري من حديْ َمعإمَ َسَنَة ِس  َبع  َبَة: َسَنَة َ رإ ُن ُعقإ . َوَقاَ  ُموَس  بإ َوِليـُد  :لُُّهإـِريِ  َقـا َ ر  َعِن اْ   َقـاَ  ِلـي الإ
 ُْ َمِلِك: َ َبَلَغَك َ نَّ َعِلياا َكاَن ِفيَمنإ َقَذَف؟ َقاَ : ُقلإ ِد الإ ُن َعبإ َبَربِ دإ َوَلِكنإ قَ  ََّل، :بإ ِمَك َ ُبو سَ ي َرُجاَلِن  َ رإ ـُن ِمنإ َقوإ َلَمَة بإ

ــِن ِهَشــا    َ  َحــاِرِث بإ ــِن الإ َمِن بإ حإ ــِد الــرَّ ــِن َعبإ ــِر بإ َمِن َوَ ُبــو َبكإ حإ ــِد الــرَّ ْإ َل ُ نَّ َعائِ َعبإ فــي  امســلمً  كــان علــي   :اَمــَشــَة َقاَلــ
 ".ْأب ا
لمالي الملا التشلار  ، و ل  لللك ايعملي للىم  مله، للم يقلل فيله  لي   ، يعملي  لا ضلاي فلي الم ضل  ، اأو  سىَّم   ا سى ِّم  

رضلللي هللا ىمللله - إلللل  أن  لللا  ف جلللد فلللي نفسلللها ىىيللله ،«المسلللاء غيرهلللا كثيلللر»قلللال:  ،ىىيللله الصلللسة والسلللسا
رضللي هللا -وهللي  صللياة بالمسللاة لعا شللة المقصلل د أن هللذ  القصللة ىفيمللة، فيهللا  للن الللدرو  والعاللر  -وأرضللا 

ذ  ، ولللذلك  ثللل هلل-رضللي هللا ىمهللا وأرضللاها-اآلضللرة بالمسللاة لهللا ، ترت للب ىىيهللا الخيللر الكثيللر فللي الللدنيا و -ىمهللا
 اوثلاب و اب لفإنله  -جلل وىلس-هلل صار واحتسب و   للك  ،المصا ب  ن التعمل األلى ب الشرىي في التقاالها

{ :، ولذا قالاىفيم   ٌر لَُّكمإ راا لَُّكم َبلإ ُهَو َريإ َْ َسُبوُا  المترتاة ىىيله ضيلر، بلان بعل   ، اآلوار[11: ل رة الملل ر] }ََّل َتحإ
رضلي هللا تعلال  ىمهلا -ىا شلة و ل  لللك رفل  هللا درجلة  ،وانكشف بع  األ خاص اللذون وتسلترون  ،األ خاص

 .وتى  إل  و ا القيا ة احيث أنزل فيها قر ن   -وأرضاها
المصلياة كشلف هلذ  وقىلة صلارهن قلد يحلاولن  ،لمثلل هلذ  المصلياة، والمسلاء لنلعفهنوقد وتعري بع  المسلاء 

الص ر ىى  نطاٍق وال ، فيهدد بها، حصلل بألى ٍب غير  رضي، وهذا وتعري له بعد وج د اآلال  التي تمشر 
ىىيهلا  ولم وركلب ،لاع  المساء وبع  الشااب  ن الصاية وغيرهم أنه يص ر وجهه وم وركب ىىيه صل رة ىاريلة

فللإن الللتأاب أو  تصللير ورقللة يسللاوا بهللا،وللم وهللدد بهللا،  ،أو  لليء  للن هللذا ، مارلللة الفاحشللةصلل رة أضللره فيهللا 
و للا أ للاه للللك، فيحصللل  ملله المصللا ب  ،، وأبىللو ولللي األ للر بهللا والللزوم إن كانلل   تزوجللةوإال نشللر  ،الللتأاب 

نسللأل هللا  –، فللي غايللة الخطلل رةاال  للك أن هللذا بالمسللاة لمللن صللمعه أ للر ضطيللر جللد  والكلل ارا الشلليء العفلليم، 
 .–السس ة والعافية

ىىل   ثلل هلذا التركيلب ضرة، لكن  ن ر ي بمثلل هلذ  األفعلال ودبىأل  صل رته في الدنيا قال اآلاتى  و ثل هذا و 
ألن بعلل   ؛ للن هللذا بحقيقللة ا أو إ للاىة أو  للي  اقللذف  ىىيلله أن يصللار ويحتسللب وال يستسللىم لىنللل  ، ال يعللال  

هللؤالء األ للرار وهللؤالء ألن  ؛فتسللتأيب لهللذ  النللل   ،ىللن الصللار واالحتمللال لمثللل هللذ  األ لل رالمسللاء تنللعف 
، وىى  هذا فالحل ال حيلد األ ثلل أن ترضل  وتسلىم .إال ألجل أن ينلط ا ىىيها بهذ  الص رالفسقة  ا ص روها 
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، يعمللي ولللي -ىمهلارضللي هللا -ن قاللل وللي األ للر، يعمللي  ثلل  للا جللاء ىلن ىا شللة  للا صلدق   لل ،يعملي إن قاللل 

 ثل هذا إفك،  –نسأل هللا السس ة–، هذا كىه كذب وبهتان س   ثو عها رجل يعا رها األ ر لما ومفر إل  الص رة 
ىىل  ضل ء  لا رأه،  عا ىة    هذ  الم ليلة لل اء كانل  توجتله أو بمتله وتعا ل  ههذا إلا ر   ولي األ ر ال  ك أن

ويريللد أن ويخفلل  ىىلل  كثيللٍر  للمهم أن هللذ  األ لل ر يم للن دبىأتهللا،  ،المللا  يصللدق ن والمللا  يصللدق ا  للا وللرون، 
 .غير  شرو  ويزيد في للك حت  يصل إل  حد ٍ  ، حار ه ل نفسه ويقف   قف المداف  اللي ر ىى يأع

بىلٍد  لن الاىلدان حصلل هفل ة  لن بمل  المقص د أنه حصل لؤال في نل ر ىىل  اللدرب قالل أللا ىين أو وسولة فلي 
  ي ل ن  صلير هلذ  الامل ماذا وأضار أباها وطردوها  ن الممزل، طردوها  ن المملزل؟؟ فأاء أض ها وضيق ىىيها 

، هلذ  وقلد وقل   مهلا أنها ضا فة ىى  نفسها  ن ال ح ش الاشريةتمادي بأىى  ص تها بعد أن طرد ؟ وهي تكتب 
للت  هللذ  الهفلل ة، يأللب أن   حللد، وإن كانلل اليقللاا ىىيهللا  اإن كانلل  المسللألة تقتنللي حللد   ل  عا ىللة  للرىية، يعملليعا  

الايل ،  د  لنطلر  ل بمثل هلذ  القسل ة وت  عا   أ ا ك نها ت  ، أل ر يحتمل للكفا ،تاب  وأناب  والتتر  ولتر هللا ىىيها
 ،ال تك ن الليرة وترتب ىىيها  لن اآلولار أرثلر  ملا ترتلب ىىل  أصلىها ،ال بد  ن  عالأة وضعها،  عالأة  مالاة

 قصل د أن  ثللالم .ىلن ك نله يقرهلا فلي بيتله فنلس   ،الفاحشة ال يقرها  سلىم فلي أهىله، وال فلي غيلر   لن المسلىمين
 عالأة  رىية ح يمة.تعال    هذ  األ  ر

 - تلل  غللدا إللل  المالليفللي الىيللل،  وجلد  لل   رأتلله رجللس  الصللحابي هللسل بللن أ يللة  لر ىىيمللا فللي الللدر  السللابق أن 
؟ وهلل اللذي يألر  ن هلسل بلن أ يلة ال غيلرة ىملد إ :هلل نقل ل يخار  الخار؟ في الصااح، -ىيه الصسة والسساى

أهىله،  أن يقلر الخالث فلياللرا لز ال بلد أن تقلاد بز لاا الشلر ، ال يأل ت ل نسلان  ملرأة أرثلر  مله غيلرة؟فيقتل هذ  ال
ألن بعل  المللا  إلا حصلل لله  ثللل  ؛أن يحلزن ويتحسلر، لكللن بحلدودولله أن يلنلب، هللذا غنلب  لرىي، وللله 

يلرة هلذ  غيلرة، لكلن غآلضلرة، هذ  الهف ة، حصل في بيته  ثل هذ  الهف ة، أظىم  الدنيا في وجهله، ونسلي اللدنيا وا
 .إل  حد، المسألة  سألة ال بد  ن الت لط في األ  ر كىها، ال بد أن تحل هذ  المشارل بحى ل  رىية

ل  هلذا  ،ودبىل   عهلا  لخع يعا لرها ر  صل رة  ىاريلة  ِّ طيب  ثل هذ  المرأة وهذ  الام ، أو هذ  الزوجلة التلي ص 
ولليمزل  ،وهلذا إفلك ،تصلار وتحتسلب فلإن كلان ضطلأ    ،أو ضطلأ   ايح  ال يخى   ن حالين، إ ا أن ي  ن الكلسا صلح

 الكلن يقلذف فلي قىل ب الملا  بيلان صلدقها وبراءتهلا، لل ف يفهلر لىملا  جىي ل ا،وإن لم ي لن قر ن ل -جل وىس-هللا 
يعملللي اللللتأاب  لىملريلللا ،  الىنلللل  ، وإن كلللان صلللحيح  وال تستسلللىم  ،براءتهلللا، لكلللن ىىيهلللا أن تصلللار وتحتسلللب

ل اوقد كان  ىفيفة، إن كلان صلحيح   ،  إلغراءا لتأابا ألن  ؛ال تسلتأيب  لرة وانيلة اوصل ر  هلذ  الصل رة أين 
اآلولللار وتصلللار وتحتسلللب ىىللل   ،وتصلللدق الت بلللة -جلللل وىلللس-علللال  بخطلللأ، ال بلللد أن تتللل ب إلللل  هللا الخطلللأ  لللا ي  

 لمطللا   هللؤالء األ للرار، فللإنالمقصلل د أن كللس الحللالين ال يألل ت لهللا أن تسللتأيب  .ىىلل  فعىتهللا السللي ةالمترتاللة 
براءتها، كما بلرأ ىا شلة  لن فل ق للا  للماوا ، وإن كلان وقل   مهلا  -جل وىس-س ف يفهر هللا فران  صادقة 

 .فالت بة تأب  ا قاىها، وال تستأيب لمثل هذ  النل   -جل وىس-إل  هللا  يء  ن للك وتاب  وأناب  
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ال قلل  نفسلله ال يحتمىلله در  أو درلللين أو وسوللة، وهللي فللي   للاىىلل  كللل حللال القصللة فيهللا  للن الللدرو  والعاللر  
رضللي هللا -ويحللز فللي نفللس كللل  سللىم أن يسللم   ثللل هللذا الكللسا فللي أا المللؤ مين  ، صللياة بالمسللاة ألا المللؤ مين

، فالحلدوث بتفصليىه فلي الاخلاري ال  لك أنله ال يطلاق للماىه، اللذي جلاء فلي القلر ن كلسا -تعال  ىمها وأرضاها
 لللن فللل ق للللا   -جلللل وىلللس-وقلللد برأهلللا هللا  ؟يقلللذفها اآلنفكيلللف بملللن  فلللي األحادولللث الصلللحيحة،إجملللالي فصلللل 

أحادولث أضالار فيهلا  :أحادولث، يقل ل لا هلي  سلألة  ،-جلل وىلس-ألنه   لذب هلل  ؛لماوا ؟ هذا ال نزا  في كفر 
نله أ؟ ال أحد وتلردد فلي -جل وىس- الا ىما في كتاب هللا لكن ن هذ  أحادوث أضاار، إ : ا فيها، قد يق ل  اتد 

 ، ال  ك في كفلر فالذي يقذفها بعد نزول براءتها  ،ىى  براءتهاقطعي الثا  ، وفي ال ق  نفسه ه  قطعي الداللة 
تهلا فلس قال نزول براء -والسسا ىىيه الصسة-ي وقته ىن المىة، وأ ا الذون قذف ها ف ا خرج   اال  ك في كفر  كفر  
 .ام  ىفي ا ك أنهم ارتكا ا أ ر  

أي يحلاط ىملل للتين للمة، يحلاط ىالادة للتين للمة،  -رما جاء في الحلدوث وصلحته فيله كلسا-وقذف  حصمة 
 يقلل ل: -جللل وىللس-وهللا  كيللف بعرضلله ىىيلله الصللسة والسللسا  ؟ ؤ مللة  حصللمة غافىللة  فكيللف بأ هللا  المللؤ مين

ــيَن{ ِب ــاُت ِللطَّيِ  َب لل [26: للل رة الملللل ر] }َوالطَّيِ  ــيَن{}الإ : اويقلل ل أين  َخِبيِث ــاُت ِللإ ن إ :إلا قىلل  :يعمللي [26: للل رة الملللل ر] َخِبيَث
 ىىيله الصلسة والسلسا،ضايلث، حا لا   -ىىيله الصلسة والسلسا-ن المالي إ :  أنلك قىل اقترفل  فمعملا ضايثةىا شة 

للللك  وهللا المسللتعان، و لل  ،وتفصلليىها ال يطللاق لللماىه، لكللن نمللر  كمللا جللاء ،فللاأل ر جللد ضطيللر فللي هللذ  المسللألة
 نستفيد  مه  ن الدرو  والعار بقدر  ا يحتمىه ال ق .

 فة؟هل كان له تأثير في معارضت ا ... بالخال -رضي هللا عنه-: ما وجدته عائشة في بفس ا .. علي طالم
 ،، الرجل  ا وق  في القصة،  ا وق  في اإلفك-ىىيه الصسة والسسا-لما التشار  الماي  -رضي هللا ىمه-ىىي 

يمن فل -ىىيله الصلسة والسلسا-، كملا قلال المالي "المسلاء غيرهلا كثيلر"أدا  اجتهاد  إل  أن يقل ل: ا التشير لكمه لم
ألي  يعمي  ن هذا الااب، وإال فلالاراءة نزلل ، لليس لعىلي وال ألحلٍد، وال «؟ريف وقد قيل» بيمهما: رضا الادى  

صلار   صلياة ة، يعملي بعلد أن كانل   خٍع  ن األ خاص، بل صار  ن  ماقاهلا أنهلا حصلى  لهلا هلذ  القصل
ن تلردد فلي ك نهلا  ل، فىليس لعىلي وال لليلر  أن يقل ل أي كلسا، وال -رضلي هللا تعلال  ىمهلا وأرضلاها- ن  ماقاها 

 ن ال ر  بم ان،  ا وق  فيما وق  فيله غيلر ، و ل  لللك أده  -رضي هللا ىمه-أ ها  المؤ ما  الطاهرا ، ىىي 
فلي  رضله هاد ، و   للك وق  فيها نفسها  ا وق ، ولم تقلل  ل  لللك إال الحلق، حسب اجتب ا ىىيه  ن المصيحة 

تقلل ل ىا شللة اآلضللر هلل  ىىللي بللن أبللي ضللرم إللل  الصللسة يعتمللد ىىلل  أبللي ب للٍر و ضللر،  -ىىيلله الصللسة والسللسا-
 إن :أن قللال  للا قللال، و لل  للللك لمللا قيللل لهللابالللمه بعللد ، لكللن  للا الللتطاى  أن تللذكر  -رضللي هللا ىملله-طالللب 
 .أن تق ل الحقيعمي  ا  معها  ،-هللا ىمه وأرضا  رضي-ل فمن نااي ؟ قال : ىىي تِّ ق  ىثمان 

لىحلق فلي كلل الفلروف، وال يقل ل الااطلل تحل  أي ظلرف  لن  وه ذا يأب أن ي  ن حال المسىم أن ي  ن قل اال   
 .الفروف

ُمَخـرَّ " َماِعيِليُّ ِفـي ِكَتاِبـِه الإ سإ ر  اإلِإ َرَجُه َ ُبو َبكإ ـِحيحِ َوَ رإ ـ ِج َعَلـ  الصَّ ، ه  آَرـَر ِمـنإ َحـِمـنإ َوجإ ِديِث َمعإَمـر  َعـِن الُُّهإـِريِ 
َمِلِك َفَقاَ : الَِّذي َتَولَّ  كِ  ِد الإ ِن َعبإ َوِليِد بإ َد الإ ُْ ِعنإ َرُا مِ َوِفيِه: َقاَ  ُكنإ ُ مإ َعِليُّ بإ بإ ُْ نإ ؟ َفُقلإ  ."ََّل  :ُن َ ِبي َطاِلم 
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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
رضلي هللا -أ ية  عروف، وىداء بمي أ ية و ا وق  بيمهم وبين ىىي بن أبلي طاللب  ال ليد بن ىاد المىك  ن بمي

 و .الخار الصحيح الصريح  ا تعد  هم أصحاب  ىك، قد يق   مهم  ثل هذا الكسا، و   للك إلا بىلهم  -ىمه
َراُ  :َقا َ  َمِلِك َفَقاَ : الَِّذي َتَولَّ  ِكبإ ِد الإ ِن َعبإ َوِليِد بإ َد الإ ُْ ِعنإ ُ مإ  مِ ُكنإ ـُن َ ِبـيعَ نإ ُْ  ِليُّ بإ ـ ؟ َفُقلإ َثنِ  :َطاِلـم  ي َسـِعيُد ََّل، َحـدَّ

ِن ُعتإ  ِد هَِّ بإ ُن َعبإ ُد هَِّ بإ َقَمُة َوُعَبيإ َوُة َوَعلإ ُن الإُمَسيَِّم َوُعرإ ُْ َعاِئَشَة َتُقوُ : َوالَّذِ سَ  :ُ مإ َيُقو ُ َبَة ُكلُّ بإ ـَرُا ِمعإ ي َتَولَّ  ِكبإ
َوَة َعـنإ و ررج  ،ب عبد هللا بن   ًضا ِمنإ َحِديِث الُُّهإِريِ  َعـنإ ُعـرإ ُبَخاِريُّ َ يإ ـُد : َوالَّـِذي َتـَولَّ َعاِئَشـةَ  الإ ُ مإ َعبإ ـَرُا ِمـنإ   ِكبإ
ُن ُ َبي     .هَِّ بإ

فإِك{ :قوله تعال  :الثابية  ، َقاَلُه ابإ  :والعصبة ،الكذب :اإلفك }ِباإلِإ .َثاَلَثُة ِرَجا    ٍ ـُه َ يإ  ُن َعبَّـا َن الثَّاَلَثـِة ًضـا ِمـَوَعنإ
َعَشَرِة.  َبُعوَن َرُجاًل. وقا  ِإَل  الإ َنَة: َ رإ ُن ُعَييإ َسَة َعَشَر. َو َ ة  ِإَل  رَ ُمَجاِهٌد: ِمنإ َعَشرَ وقا  ابإ ُلَ ا ِفي اللَُّغِة َوَكاَلِ  مإ َإ

. َوا ـُم َبعإُضـُ مإ ِلـَبعإ   َعَرِب الإَجَماَعـُة الَّـِذيَن َيَتَعصَّ ـُر َحِقيَقُتـهُ الإ ُعـُه َعَلـ : َمـا َنالإَخيإ : َمـا َناَ  َضـ َ  َبفإ ـرُّ رُُّا َضـر ُِا. َوالشَّ
َر ِفيهِ  راا ََّل َريإ َْ رَّ ِفيِه ُهَو الإَجنَُّة. َو َْ ًرا ََّل  ِعِه. َوِإنَّ َريإ  ."َ نَّمُ  ُهَو جَ َعَل  َبفإ

ل ،بشيٍء  ن الشلر اال بد أن ي  ن  ش ب  تشتمل ىىيه هذ  الحياة الدنيا  ن الخير  ا  ع لس ، والالكمله ي ل ن  رج ح 
 .الكن الخير ي  ن فيه  رج ح   ،بالخير االشر ال بد أن ي  ن  ش ب  

رٌ " ِلَياِء َفُ َو َريإ َوإ َباَلُء النَّاِنُ  َعَل  األإ ََلـمِ  أِلَنَّ َضَرَرُا ِمنَ  ؛َفَأمَّا الإ ـُرُا ُهـَو الثَّـَوابُ  َقِليـٌل ِفـي الـدُّ األإ َيا، َوَريإ َكِثيـُر ِفـي  الإ بإ
َواَن، ِإِذ الإِخَطـابُ  فإ ََ َلَ ا َو ُ َتَعاَل  َعاِئَشَة َوَ هإ َرى. َفَنبََّه هَّ ُرإ ِلـهِ َلُ ـمإ ِفـ األإ ـراا لَُّكـم َبـلإ ُهـوَ تَ }ََّل  :ي َقوإ َْ َسـُبوُا  ـٌر  حإ َريإ

}  .لرجحان النفع والخير عل  جابم الشر [11: سورة النــور ] لَُّكمإ
ــةُ  ــا :الثَّاِلَث ــوُ  هَِّ  َلمَّ ــَرَج َرُس ــلَّمَ -َر ــِه َوَس ُ َعَليإ ــلَّ  هَّ ــةَ  -ََ ــُه ِبَعاِئَش ــ َمَع ــيِف َوِة َبِن ُإ ــ َوُة  ي َغ ُإ ــ ــَي َغ ــَطِلِق َوِه الإُمصإ

ْإ حِ  ِحيِل َقاَم َلًة ِبالرَّ َمِديَنِة آَذَن َليإ ِسيِع، َوَقَفَل َوَ َبا ِمَن الإ ُمَريإ ْإ  بالرحيل يَن آذبواالإ َش، َفَلمَّ تَّ  َجاوَ حَ َفَمَش ا َنِت الإَجيإ
ــٌد ِمــ َرَها َفــِ َذا ِعقإ ــدإ ََ ْإ  ــِل َفَلَمَســ حإ ْإ ِإَلــ  الرَّ ــ َبَل ــأإِبَ ا َ قإ َْ ْإ ِمــنإ  ِِ َفَرَغــ ُإ ســته فرجعــْ فالتم ،عقــد ابقطــ َظَفــار   نإ َجــ

 ".فحبس ا ابتغاؤا
  عروفة في ىمان.بىدة الأز  الخرت، ظفار 

ْإ فالتمسته فحبس ا ابتغا" َقَطَع، َفَرَجَع ابَّ َكابَ اؤا، فوجدته وابصرفْ فلم َتِجدإ َ َحًدا، وَ بإ َْ ِم، َفَرَفَع ًة َقِليَلَة اللَّ ْإ  حإ
ْإ ِفي َطَجَع ُه، َفَلمَّا َلمإ َتِجدإ َ َحًدا اضإ تَ اِبَ ا رَ َمكَ  الرجا  هو ج ا ولم يشعروا بُوال ا ِمنإ َ ا، َجاَء َ نإ ُتفإ َجَع ِإَليإ َقَد َفُيرإ

ِضعِ  ْإ ِفي الإَموإ ِن الإُمَعطَّلِ َفَناَم َواَن بإ فإ ََ   ُ ِه َراِجُعوَن، َوَذِلَك َ بَُّه  َوِإبَّا ِإلَ ا لِلَِّ : ِإبَّ  َوَلمإ ُيوِقظإَ ا ِإَّلَّ َقوإ اَن َتَخلََّف كَ يإ
َجاعِ  ؛َوَراَء الإَجيإشِ  ِترإ ْإ َِّلسإ َقَظ َتيإ اَقِة. َوِقيَل: ِإبََّ ا اسإ ِظ السَّ َ  وَ ِه، ِلِحفإ ْإ تَ نإ َباَقِتِه وَ عَ َبَُ َ ا َحتَّ  َرِتَب َنحَّ  َعنإ

ِر الظَِّ يَرِة، َش ِفي َبحإ ِك ِفيهإ َفَوَقَع  َ  َعاِئَشُة، َوَ َرَذ َيُقوُ َها َحتَّ  َبَلَغ ِبَ ا الإَجيإ فإ ، َوَكاَن الَِّذي يَ  ُل اإلِإ َتِمعُ َمَقاَلِتِ مإ  جإ
يهِ  ِْ َتوإ ِه ِفيِه َوَيسإ ُن  ِإَليإ ُد هَِّ بإ ِعُلُه َعبإ ِن َسُلو   َوُيشإ ُمنَ اُ َبيِ  بإ َُِماِ  َباقَ ُهَو الَِّذي َر َ اِفُق، وَ لإ َواَن آِرًذا ِب فإ ََ ِة ى 

هُ  ْإ ِمنإ َر َ  ،َعاِئَشَة َفَقاَ : َوهَِّ َما َبَج َ ا، َوَقاَ : امإ ُكمإ ُة بَ َوََّل َبَجا ِمنإ ْإ َمَع رَ ِبيِ  . َوَكاَن ِمنإ َقاَلِتِه َحسَّ  َباَت ُن ُجل  اُن بإ
  ْ َحِدي َثاِب ِتَصاُر الإ . َهَذا ارإ ش  ُْ َجحإ َنُة ِبنإ ُن ُ َثاَثَة َوَحمإ َطُح بإ ِلم  َكَماِلِه َوِإتإقَ ُهَو بِ ِث، وَ َوِمسإ ُبَخاِريِ  َوُمسإ ، اِبِه ِفي الإ

فإكِ  اَن ِفي اإلِإ ُ  َحسَّ َواَن َقوإ فإ ََ َمُل. َوَلمَّا َبَلَغ  ِلم  َ تإ يإ  َفَضرَ َجاءَ  َوُهَو ِفي ُمسإ َبًة َعَل  َر إِسِه َوَقاَ :ِف َض َبُه ِبالسَّ  رإ
ِف َعنِ ي َفِ بَِّني  يإ َس ِبَشاعِ  ...َتَلقَّ ُذَباَب السَّ ُْ َليإ  رُغاَلٌ  ِإَذا ُهوِجي
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هِ -َوَجاُءوا ِبِه ِإَل  َرُسوِ  هَِّ  ،فأرذ جماعة حسان ولببوا  ُ َعَليإ لَّ  هَّ لَّ  -هَِّ َأهإَدَر َرُسوُ  ، فَ -مَ  َوَسلَّ ََ ََ ُ   هَّ
ِه َوَسلَّمَ  َهَبُه ِإيَّاُا. َوَهَذا َيُد ُّ َعَل   َ  -َعَليإ َتوإ اَن َواسإ َح َحسَّ اَن حَ نَّ َجرإ َر، َعَل  َما َيأإِتيمَّنإ َتَولَّ  امِ سَّ ِكبإ  َوهَُّ  ،لإ
َلمُ   ".َ عإ

وجلاء ىمله  ،ك لار  الذي ت ل  الكار واحد، لكن الذي  ارك هلذا اللذي تل ل  الكالر  أم ىلة، جلاء ىلن حسلان أنله
بالعفلة، و ملن  لارك  سلطح بلن  -رضي هللا تعال  ىمهلا-أنه تارأ  ن المشاركة ىى   ا ليأتي، و ا دىا ىا شة 

ـىى   ا ليأتي في ق لله: أواوة قريب  ن أبي ب ر  ـِل ِمـنُكمإ َوالسَّ ُلوا الإَفضإ و ملن  ،[22: رة المللل رلل  ] َعِة{}َوََّل َيأإَتِل ُ وإ
ل وتيملب  لن  ،  جحل  أضل  تيملب أا الملؤ مين، أا الملؤ مين  لا وقعل  وهلي النلرة لعا شلةحمملة بمل ا ارك أين 

ولار وؤضلذ  مله أن أرثلر  لا يقل   لن الخسفلا  واآلوهلذا  ،–هللا السلس ة والعافيلةنسلأل –باب الحمية ألضتهلا وقعل  
 ، ملةيعملي بلين أ اد  ضسف لالمترتاة ىىيها إنما ه  بين األتاا ، أرثر  ما يق  بين الر و ، يعمي ل  بحث   ا وج

الفا  و شادا  بين  افعية وحمفية، لكن هل وتصل ر  خالممتصرين لهم، يعمي يق  لكن تأد الخسف بين أتااىه 
  ؟بين الشافعي وأبي حميفة و جد  ثل هذا الكسا

وال يء، ال وترتلب ىىيله  ل ،إل  ىصرنا الحاضر، تأد الكاار  ا بيلمهم إ ل ال، يعملي اضلتسف فلي وجهلا  المفلر
، لكللللن تأللللد هللللؤالء األتاللللا  هللللم الللللذي اوال وقلللل   فللللي أىللللراي أبللللد   ،وال غياللللة ،وال بللللذيء ،ئلللللي وال كللللسا ،ىللللداوة

كلل ضلرة تتممل  لنلرتها ال لليما و  ،صلاحاة الشلأن، ولذلك تيملب أا الملؤ مين وهم الذون و قدون المار ،يست   ن 
لت، وحمملة اها، و   للك حماها الدون أن تق ل  ي   لترتف  كفتأويرة ىمد الزوم أن يق   مها  ا يق  إلا كان   لهلا  ااع 

 قال   ا قال ، وهللا المستعان.
اِحَم َساَقِة رسو  هللا " ََ َواُن َهَذا  فإ ََ ِه َوَسلَّمَ -َوَكاَن  ُ َعَليإ لَّ  هَّ يار شجاعته، وكان من رل ؛ُواتهفي غ -ََ

َحاَق ِمنإ الصحابة َوِقيَل: َكاَن َحُصوًرا ََّل َيأإِتي النِ سَ  ُن ِإسإ َناِن، َيُد ُّ َشَة. َوِقيَل: كَ يِق َعائِ َطرِ  اَء، َذَتَرُا ابإ اَن َلُه ابإ
ُ  النَِّبي ِ  َرَ ِتِه، َوَقوإ ِويُّ َمَع امإ ه من ل ما  ْبه ب» :بنيهفي ا -لميه وسَل  هللا عل- َعَل  َذِلَك َحِديُثُه الإَمرإ

ُْ وهللا م) :وقوله في الحديث ،«الغراب بالغراب ُب (كنف  بث  قط ا كشف هللا  رضي- اوقتل ْ يدً  ، ً يريد ب
َرَة ِفي َنَماِن ُعَمَر، َوِقيَل:  -عنه َع َعشإ ِميِنيََّة َسَنَة ِتسإ َوِة َ رإ ِسيَن ِفي نمان وِ  َسَنَة َثَمان  ِ  الرُّ ِباَل بِ ِفي َغُإ  َوَرمإ
  .معاوية
ُ م مَّا  :قوله تعال  :الرابعة نإ ِرئ  مِ  ثإِم{}ِلُكلِ  امإ َتَسَم ِمَن اإلِإ ِك. َوَلمإ يُ  [11: لنــورسورة ا] اتإ فإ َسمَّ َيعإِني ِممَّنإ َتَكلََّم ِباإلِإ

ُد هَِّ: َوُجِ لَ  َنُة َوَعبإ َطٌح َوَحمإ اُن َوِمسإ ِك ِإَّلَّ َحسَّ فإ ُر،  الإ ِمنإ َ هإِل اإلِإ َوُة بإ قَ َغيإ ِر، َوَقدإ َسَأَلُه عَ اَلُه ُعرإ َك نإ َذلِ ُن الَُُّبيإ
َبًة، َكَما قَ  َواَن، َوَقاَ : ِإَّلَّ َ بَُّ مإ َكاُبوا ُعصإ ُن َمرإ َمِلِك بإ ُد الإ َصَة:َعاَل . َوِفي مُ  تَ اَ  هَُّ َعبإ َحِف َحفإ  ".عصبة  ربعة صإ

 : يا  يخ هي المريسي  أو المريصي ؟طالب
 .المريسي ، بالسين

ـَرُا  :قوله تعال  :الخامسة" {}َوالَِّذي َتَولَّ  ِكبإ ُ مإ بضـم  {بـراتُ } :وقـر  حميـد األعـرج ويعقـوب [11: سـورة النـــور ] ِمـنإ
ٌه َجيِ دٌ  ،الكاف َفرَّاُء: َوُهَو َوجإ َبـَرُا. ُرِوَي َعـنإ َعاِئَشـَة  ؛َقاَ  الإ َعـَرَب َتُقـوُ : ُفـاَلٌن َتـَولَّ  ُعظإـَم َكـَذا َوَكـَذا، َ يإ َ تإ أِلَنَّ الإ

ْإ  اُن، َوَ بََّ ا َقاَل ـُروٌق. َ بَُّه َحسَّ َ ـا َمسإ ُ ِبـِه َذَهـاُب َبَصـرِِا، َرَواُا َعنإ َعـَدُا هَّ َعِظـيَم الَّـِذي َ وإ َعَذاَب الإ  ِحيَن َعِمَي: َلَعلَّ الإ
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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
ـُن  . َوَحَكـ  َ ُبـو ُعَمـَر بإ  ٍ ُن َعبَّـا ِحيُح، َوَقاَلُه ابإ ، َوُهَو الصَّ ُن ُ َبي   ُد هَِّ بإ َ ا َ بَُّه َعبإ ـِد اَوُرِوَي َعنإ َبـرِ  َ نَّ َعاِئَشـَة َعبإ لإ
يإ  َْ اُن َ نإ َيُكوَن َقاَ   َكَر َحسَّ ًئا. َوَقدإ َ بإ يإ َْ : ِإبَُّه َلمإ َيُقلإ  ْإ َيِة، َوَقاَل ِفرإ اَن ِمَن الإ ِلهِ َبرََّ تإ َحسَّ  : ًئا ِمنإ َذِلَك ِفي َقوإ

ــــــــــــــــــةصــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُن بريب ــــــــــــــــــا ت  ان رنان م
 

 وتصــــــــبح غرثــــــــ  مــــــــن لحــــــــو  الغوافــــــــل 
 

 أىراي الما .في ة  ن لح ا الل افل، يعمي أنها ال تق  يعمي جا عة، جا ع :غرو 
 اومصـــــــــــــبً  احليلـــــــــــــة ريـــــــــــــر النـــــــــــــاٍ  يًنـــــــــــــ

 

 عقيلـــــــــــة حـــــــــــي مـــــــــــن لـــــــــــ ي بـــــــــــن غالـــــــــــم
 

 م ذبـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــد طيـــــــــــــــــــم هللا ريم ـــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــان مــــــــــــا بُ  ــــــــــــ ن ك ــــــــــــهف ــــــــــــي قلت ــــــــــــْ  ب  لغ
 

 ج   فكيـــــــــــــــف وو ي مـــــــــــــــا حييـــــــــــــــْ وبصـــــــــــــــرتي
 علــــــــــ  النــــــــــاٍ فضــــــــــل ا لــــــــــه رتــــــــــم عــــــــــا   

 ج
 

 ببـــــــــــــي ال ـــــــــــــدى والمكرمـــــــــــــات الفواضـــــــــــــل 
 

 مســـــــــــاعي مجـــــــــــدها غيـــــــــــر نائـــــــــــلتـــــــــــرا  ال
 
 

 وط رهـــــــــــــا مـــــــــــــن كـــــــــــــل ْـــــــــــــين وباطـــــــــــــل
 

ــــــــــــاملي ــــــــــــي  ب ــــــــــــْ ســــــــــــوطي إل ــــــــــــال رفع  ف
 

ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــن المحاف  آل  رســـــــــــــــــــــو  هللا ني
 

ـــــــــــــــ  ورة المتطـــــــــــــــاو تقاَـــــــــــــــر عن ـــــــــــــــا َس
 

ُْ َكَذلِ  ْإ َلُه: َلسإ َشَدَها: َحَصاٌن َرَناٌن، َقاَل َْ فِ ِريُد  َ تُ َك، َوَقدإ ُرِوَي َ بَُّه َلمَّا َ بإ َغَوافِ بََّك َوَقعإ ، ِل. َوَهَذا َتَعاُرٌض ي الإ
ِريًحا، ا َوَتصإ ُع ِبَأنإ ُيَقاَ : إن حسابا َلمإ َيُقلإ َذِلَك َبصا ِكُن الإَجمإ ِه َفُنِسَم َذِلَك َض ِبَذِلَك وَ رَّ َوَيُكوُن عَ  َوُيمإ َمَأ ِإَليإ ِه، إِ َ وإ َليإ

ُ  علم.  َوهَّ
فإِك  ٍُ ِفيِه َهلإ َراَض ِفي اإلِإ َتَلَف النَّا ُ  َ  َ  إ ََّل، َ  إ ََّل، َوَهلإ ُجِلَد الإَحدَّ َوَقِد ارإ َلمُ َفالِلَّ  . َ يُّ َذِلَك َكانَ عإ

اِ َسـةُ   ـُرُا َ نَّ النَِّبـيَّ  :َوِهَي المسـألة: السَّ ـَحاَق َوَغيإ ـُن ِإسإ ـُد بإ ـلَّ - َفـَرَوى ُمَحمَّ ـهِ ََ ُ َعَليإ ـِك  -َوَسـلَّمَ    هَّ فإ َجَلـَد ِفـي اإلِإ
َرَ ًة: مِ  ِن َوامإ ِمِذيُّ َرُجَليإ َنَة، َوَذَتَرُا التِ رإ اَن َوَحمإ َطًحا َوَحسَّ  ."سإ

ن أن  لفيه كفارا ، و لا وقل  فيله ىالد هللا بلن أبلي أىفلم ألن الحدود كفارا ، و ا وق   ؛يأىد ىاد هللا بن أبيولم 
 ىىيلله -يالماللولعللدا   افقتلله  ،ال للليما وأن ىاللد هللا بللن أبللي حا للل رايللة نللزا  و للقاق، وللل س وتحللدا المللا  ي فللر

 -صلى  هللا ىىيله وللىم-المالي ىىل  ، قد وتحدو ن بأن كما أ ير في الااطن، وله أتاا  وأنصار -ساالصسة والس
ىىيلله  -الماللي فاىتللذر ،دل ىىلل  كفللر ألنلله  مللافق كللافر، ويقلل   ملله  للا ولل ؛فللي بعلل  الم اضلل  وهلل   سللتحق القتللل

فللس  للك أن ىللين الح مللة  «يقتللل أصللحابه امللد  للل س وتحللدا المللا  أن  ح»وقللال:  ،ىللن قتىلله -الصللسة والسللسا
ولم بعلد  ،ألنله كلان وت قل  المىلك ىىل  األنصلار ؛ولله  لأن و لرق باللدى ة ،هذا، الذي له أتاا  ثل والمصىحة في 

 وهللا المستعان. ،بالرفق والىين إل  أن  ا  ىى  نفاقه -ىىيه الصسة والسسا-للك ىا ىه الماي 
 وإبما ْارك في اإلفك؟ ،تكلم به ما ثبْ  به: ما يقا  إطالم

لإ : ن أهل العىم  ن قلال وللم ولتكىم بله ويشلي  فلي المألالس ويمسلاه إلل  غيلر ، ويست  لي  انله كلان يعلري تعرين 
 .-نسأل هللا السس ة والعافية–لكن أ ر  أىفم  ،قيل بهذا، افىم ي ن قالف   ،نساة  إل  نفسه

 : حسان؟َطالم
د القذف. ألنه  ا ؛هللا بن أبيال ال، ىاد   د ح   وا  أنه ح 
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 ريضخلي الشيخ عبد الكريم امعال

ِ ومـن يعنـي مسـألة إقامـة الحـدو  تقـا  علـ  مـن لـه  تبـا بـه لـه  تبـاِإبه علـ  قـو  إ : يا ْيخ قد يقا طالم
  ليس له  تباِ؟

هللذا وقلل  تشللري ، بعللد أن أرمللل هللا الللدون ال كللسا ألحللد، هللذا وقلل   -صللى  هللا ىىيلله ولللىم-ال  للك، لكللن الماللي 
 اثل اآلن، ضسص انتهل ، كلل  ليء تلم، ال بلد  لن إقا لة الحلدود ىىل  كلل أحلد كا م ل ا ه   ووق  ت طيد تشري  

 ىفا فس ىفا هللا ىمه. ن كان، وإلا بىل  الحدود السىطان فإن 
 ؟إبه مطالم بفرِو الشريعة، يعني عبد هللا بن  بي: ما يقا  طالم

حسلللب الفلللاهر بن هللل   ملللافق يعا لللل  طاللللب وال بلللد أن ولللؤدي أح لللاا اإلللللسا كىهلللا، ظلللاهرة  وباطملللة، لكللل ال  لللك
  عا ىة المسىمين.

ـَن ُ َبـي   َثَمـاِبينَ  -َـل  هللا عليـه وسـلم-جلد رسو  هللا  :عن ابن عباٍ قا  وذكر القشيري " ـَدًة، ابإ َلـُه ِفـي وَ  َجلإ
ــ َبــاِر َ بَّ َرإ َْ ِفــي األإ : َوالَّــِذي َثَبــ ِريُّ ُقَشــيإ ــاِر. َقــاَ  الإ ِرــَرِة َعــَذاُب النَّ ــَن ُ َبــي   وَ ُه َضــَربَ اآلإ ــ ابإ َنــَة، َوَ مَّ ــاَن َوَحمإ ا َضــَرَب َحسَّ
َمُع َوُيِشيُع ِمنإ  ِريٌح، َوَلِكنَُّه َكاَن َيسإ ََ ٌف  ُه َقذإ ْإ َعنإ َطٌح َفَلمإ َيثإُب ِر تَ  ِمسإ . َغيإ ِريح   صإ

َتَلُفوا َهلإ َحدَّ النَِّبيُّ  ُرُا: ارإ ِ يُّ َوَغيإ َماَورإ ُ َعَليإ -َقاَ  الإ لَّ  هَّ ـَحاَب اإلإِ  -مَ َوَسـلَّ  هِ ََ َإ ِن: َ َحـُدهُ َ  َليإ ـِك، َعَلـ  َقـوإ َما َ بَّـُه فإ
فإكِ  َحاِب اإلِإ َإ ُ َ نإ يُ  ِبَبيِ َنة ، وَ َرار  َ وإ أِلَنَّ الإُحُدوَ  ِإبََّما ُتَقاُ  ِبِ قإ  ؛َلمإ َيُحدَّ َ َحًدا ِمنإ َ  ُا هَّ َ ـا، َلمإ َيَتَعبَّدإ َبـارِِا َعنإ ِقيَمَ ا ِبِ رإ

ُمَناِفِقيَن،َتمَ  ِل الإ ُا ِبَقتإ   .وقد  ربرا بكفرهم ا َلمإ َيَتَعبَّدإ
َصــ :يقــو  -عــُ وجــل-فــ ن هللا  ،وهــذا فاســد مخــالف لــن  القــرآن :قلــْ ُمــوَن الإُمحإ َلــمإ َيــأإُتوا  َناِت ُثــمَّ }َوالَّــِذيَن َيرإ

َ َداء{ ُْ َبَعِة  ِلُدوُهمإ  : ي عل  َدق قول م [4: سورة النــور] ِبَأرإ  .[4: سورة النــور] ًة{َثَماِبيَن َجلإدَ }َفاجإ
ُ  الثَّاِبي" َقوإ ِه َوَسلَّمَ -َ نَّ النَِّبيَّ  :َوالإ ُ َعَليإ لَّ  هَّ ـكِ اإلإِ  َحـدَّ َ هإـلَ  -ََ ـَد هللا بـن   فإ ـاَن بـ  ومسـطح َعبإ بـن ُ َثاَثـَة َوَحسَّ

ش   َْ َجحإ َنَة ِبنإ ْ  َوَحمإ َن َثاِب  ."بإ
لملراد احد  رجىين وا رأة، كما في السمن بسمد جيلد، رجىلين وا لرأة، واألرثلر ىىل  أن  -ىىيه الصسة والسسا-الماي 

ان و سطح  والمرأة حممة.، بالرجىين حس 
 :وفي ذلك قا  ْاعر من المسلمين

 لقـــــــــــــد ذاق حســـــــــــــان الـــــــــــــذي كـــــــــــــان  هلـــــــــــــه
 

ُيـــــــــــــة    وابـــــــــــــن ســـــــــــــلو  ذاق فـــــــــــــي الحـــــــــــــد ر
    تعــــــــــــــــاطوا بــــــــــــــــرجم الغيــــــــــــــــم نوج ببــــــــــــــــي م

ــــــــــــــــــــــــواوآذوا رســــــــــــــــــــــــو  هللا في ــــــــــــــــــــــــا فجل  ل
 

 علـــــــــــــــــي م محصـــــــــــــــــدات كأب ـــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــم  
 

 ومســــــــــــــطح اوحمنــــــــــــــة إذ قــــــــــــــالوا هجيــــــــــــــرً  
 

 تمــــــا رــــــاض فــــــي إفــــــك مــــــن القــــــو  يفصــــــح
 

 وســـــــــــخطة ذي العـــــــــــر  الكـــــــــــريم فـــــــــــأبرحوا
 

 مخــــــــــــــاني تبقــــــــــــــ  عمموهــــــــــــــا وفضــــــــــــــحوا
 

 "ْـــــــــمبيم قطـــــــــر مـــــــــن ذرى المـــــــــُن تســـــــــفح
 

 
ُعَلَماِء  َ " َد الإ َباِر َوالإَمعإُروُف ِعنإ َرإ ُ وُر ِمَن األإ : الإَمشإ ُْ ـِد ُقلإ ـَمعإ ِبَحـد   ِلَعبإ َنُة، َوَلـمإ ُيسإ َطٌح َوَحمإ اُن َوِمسإ نَّ الَِّذي ُحدَّ َحسَّ

. َرَوى َ ُبو َ اُوَ  َعنإ َعاِئَشَة  ِن ُ َبي   َـل  هللا عليـه -لمـا بـُ  عـذري قـا  النبـي  :قالـْ -رضـي هللا عن ـا-هَِّ بإ
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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
ُقرإآَن، فلما بُ  من ا -وسلم ـُن  الإَمرإَ ةو  بالرجلين لمنبر  مرَفَذَتَر َذِلَك، َوَتاَل الإ ـاُن بإ : َحسَّ ، َوَسـمَّاُهمإ ُهمإ َفُضـِرُبوا َحـدَّ

:" َثَماِبيَن َثَماِبيَن".  . َوِفي ِكَتاِب الطََّحاِويِ  ش  ُْ َجحإ َنُة ِبنإ ُن ُ َثاَثَة َوَحمإ َطُح بإ ْ  َوِمسإ  َثاِب
ـ اُؤَبا. َوِإبََّما َلمإ ُيَحدَّ َقاَ  ُعَلمَ  ُد هَِّ بإ َ  ؛ُن ُ َبـي   َعبإ ِرـَرِة َعـَذاًبا َعِظيًمـا، فَ ِفـدإ َ َعـدَّ َلـُه َعـاَل  َقـتَ أِلَنَّ هَّ َلـوإ ُحـدَّ ِفـي ي اآلإ

هُ  ِفيًفا َعنإ ِرَرِة َوَتخإ ًصا ِمنإ َعَذاِبِه ِفي اآلإ َيا َلَكاَن َذِلَك َبقإ بإ ِ َد ِبَبـَراَءِة َعاِئَشـةَ  َتَعاَل  َقدإ نَّ هََّ  َ َمَع  ،الدُّ َْ هللا  ضـير -  
مـا ك ،وبـراءة المقـذوف ،إذ مقصو ا إظ ار كـذب القـاذف ؛فقد حصلْ فائدة الحد ،وبكذب كل من رماها -عن ا

َكــ :قــا  هللا تعــال  َلِئــَك ِعنــَد هَِّ ُهــُم الإ ــَ َداء َفُأوإ ــأإُتوا ِبالشُّ ــِ ذإ َلــمإ َي ـــور ] اِذُبوَن{}َف ِإبََّمــا ُحــدَّ َهــُ ََّلِء وَ  ،[13: ســورة النـ
َقذإفِ  ؛ِلُمونَ الإُمسإ  ُ مإ ِمَن الإ َدَر َعنإ ََ ُ مإ ِإثإُم َما  َر َعنإ َق  َحتَّ  ََّل  ؛َلُيَكفَّ ِ مإ َتِبعَ  َيبإ ِرـَرِة، وَ َعَليإ قـا   َقـدإ ٌة ِمنإ َذِلَك ِفي اآلإ
 .تمــا فــي حــديث عبــا ة بــن الصــامْ «إب ــا كفــارة لمــن  قيمــْ عليــه» :فــي الحــدو  -َــل  هللا عليــه وســلم-

َتِمُل َ نإ  ِمِه وَ َوَيحإ اَلًفا ِلَقوإ ِتئإ ِن ُ َبي   اسإ ِتَرا ُيَقاَ : ِإبََّما ُتِرَك َحدُّ ابإ ِنِه، وَ احإ َنـِة ًما َِّلبإ ِفتإ ُمَتَوقََّعـِة ِمـنإ َذِلـَك، اِإطإَفاًء ِلَثاِئَرِة الإ لإ
 ََ ِمِه، َكَما ِفي  ِن ُعَباَ َة َوِمنإ َقوإ   .ِلم . وهللا  علم ُمسإ ِحيحِ َوَقدإ َكاَن َظَ َر َمَباِ ُئَ ا ِمنإ َسعإِد بإ

ِمَناُت بِ  السابعة: قوله تعال : ِمُنوَن َوالإُم إ ـًرا{َأبُفِسِ مإ }َلوإََّل ِإذإ َسِمعإُتُموُا َظنَّ الإُم إ َهـَذا ِعَتـاٌب  [12: لنـــوراسـورة ]  َريإ
َحاُب  َإ ِ مإ ِحيَن َقاَ  َ  ِمِنيَن ِفي َظنِ  َحاَبُه َوَتَعاَل  ِللإُم إ ِمُنـونَ  ا َقـاُلوا. َقـا َ فإِك مَ اإلإِ ِمَن هَِّ ُسبإ : َظـنَّ الإُم إ ـد  ـُن َنيإ  َ نَّ ابإ
. . َو" َلــوإَّل" ِبَمعإَنــ  َهــالَّ ــَدِويُّ ــِه، َقاَلــُه الإَم إ ُجــُر ِبُأمِ  ِمَن ََّل َيفإ ُمــ إ ــَوِقيــَل: الإ  الإ َبِغــي َ نإ َيِقــيَس فُ َمعإَنــ  َ بَّ َضــاَلُء ُه َكــاَن َينإ

ِمَنا ِمِنيَن َوالإُم إ ُعدُ الإُم إ ، َفِ نإ َكاَن َذِلَك َيبإ ُفِسِ مإ َر َعَل  َ بإ َمإ َعُد. َفَذِلَك ِفي َعا  ِفيِ مإ ِت األإ َواَن َ بإ فإ ََ  ِئَشَة َو
َصــاِريِ  َوامإ  َبإ ــِديَد َوَقــَع ِمــنإ َ ِبــي َ يُّــوب  األإ ــهُ َرَ ِتــهِ َوُرِوَي َ نَّ َهــَذا النََّظــَر السَّ َ ــا َفَقاَلــ، َوَذِلــَك َ بَّ ا َ َبــا َيــْإ َلــُه:  َ َرــَل َعَليإ

 َْ ــوَب، َ َســِمعإ ِْ َيــا  :َمــا ِقيــَلَ َفَقــا َ  َ يُّ ــ ِْ َ بإ ــ َكــِذُبَ َ ُتنإ َ َوَذِلــَك الإ ــ ُ َبَعــمإ َعِلــيَن ذَ  َّ َ يُّ : ََّل َوهََِّ َقــاوَب َتفإ ْإ َ : ِلــَكَ َقاَلــ
ْإ ُ  ُّ َ يُّوبَ  ِك، َقاَل . َفَ َذا الإ  :َفَعاِئَشُة َوهَِّ َ فإَضُل ِمنإ ُل وَ َبَعمإ ُواُ ِفعإ ـِه الإ  ُهـَو الَّـِذي عَ َبحإ ُ َتَعـاَل  َعَليإ ِمِنيَن ِإذإ اَتـَم هَّ ُمـ إ

. ُه َجِميُعُ مإ َعلإ   َلمإ َيفإ
{الثامنــة: قولــه تعــال :  {قــا  النحــاٍ: معنــ   }ِبَأبُفِســِ مإ ن إذا علــ  المســلمي فأوجــم هللا ،بــ رواب م }ِبَأبُفِســِ مإ

 .لهلك ومن بققبيح َّل يعرفوبه به  ن ينكروا عليه ويكذبوا وتواعد من ترك ذويذكرا ب ،ايقذف  حدً  سمعوا رجاًل 
ٌل ِفي َ نَّ َ َرَجـَة اإلإِ  َإ َيَة َ  ُعَلَماُء: ِإنَّ اآلإ ِل َهَذا َقاَ  الإ : َوأِلَجإ ُْ ـاَل لَِّتـي َحاَنَهـا اايَمـاِن ُقلإ َلـَة الصَّ ُِ َسـاُن، َوَمنإ بإ ِح الَِّتـي إلِإ

ِمنُ  ُمــ إ ـِلُم ََّل ُيُِ ، َولُ َحلََّ ـا الإ ــَتِتُر ِبَ ــا الإُمسإ َعَفـاِف الَِّتــي َيسإ َســَة الإ تَ يُلَ ــا عَ بإ ــُه َرَبــٌر ُمحإ َِ، ِإَذا َكــاَن  َ نإ ــا َْ ــُلُه َمـٌل َوِإنإ  َإ
ُ وًَّل   ." َفاِسًدا َ وإ َمجإ

 ، ا لم تسلتمد إلل  الحلس، يعملي  ألرد إ لاىة ال تفيلد العىلم افإنها ال تفيد ىىم  شا  ول  كثر ناقى ها األضاار التي ت  
وثال  الخالر   ا لم تستمد إل  الحس ي  ن لها  صلدر  علروف اول  حمىها   ا  األل ف، فإنها حيم ٍذ ال تفيد ىىم  

فلي وبثتله ، ولم تىقل  هلذا الخالر وكلاال  األنالاء كىهلا ابثل  ضالر  أو إلاىة  ن اإللاىلا   ابمقىه، يعمي ل  أن  خص  
لل صللدي تسللب العللالم  ليسلل   للن أهللل التثالل  والت ويللق فللس  ااقية هللذا الخاللر  لل  أن أصللىه واحللد، هللذ  اإللاىللة أين 

يى ك نهلا ولم يعىلن نقنلها وتكلذواها، فلي قصلة اىتلزال التلي وتلداولها العلالم و وثا  الخار بهلذا، وكثيلر  لن األضالار 
ىىيه -الماي  ا  في المدومة أن  ، ل  مهن لمدة  هر وك نه ،توجاته في المشربة -ىىيه الصسة والسسا-الماي 

رضللي هللا -طىللق نسللاء ، واجتملل  المللا  حلل ل المماللر كىهللم وتللداول ن هللذا الخاللر، ودضللل ىمللر  -الصللسة والسللسا
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نسللاء ؟ قللال ا: نعللم، بمللاء  ىىلل  هللذ   -ىىيلله الصللسة والسللسا-لماللي أطىللق ا :، ولللأل المللا ا لنللا   -تعللال  ىملله
هلذ  ولم ألن لله، فقلال لله: أطىقل  نسلاءك؟ قلال: ال،  اوسو ل -صلى  هللا ىىيله وللىم-ن ىى  المالي اإل اىة، فالتأل

أنله طىلق  -ىىيه الصلسة والسلسا-يعمي  ا لم   ن الماي  أرد إ اىة التمد  إل  فهم،  ا التمد  إل  حس، 
إنمللا هللي  أللرد  ،ة، وال  لليءنسللا ه، وال ر يللة اآلوللار المترتاللة ىىلل  الطللسق، فىللم ي للن ال لللما  وال ر يللة  شللاهد

 .إ اىة التمد  إل  وهم
 ،وكثلرة المطاللب ،نساء  بعد أ  ر حصى   مهن  ن تنييق ىىيله ل أال يأالس  -ىىيه الصسة والسسا-الماي  

 لاىا  ال لكلن هلذ   ألرد إ لاىة، و لا أرثلر اإلفألزا الملا  أنله طىلق نسلاء ،  ،فاىتزلهن لمدة  هر فلي المشلربة
ألن  ؛وتممل ن طل ل اإلجلاتة  لثس  فإلا كلان الملا  ت دها، أو تحذر  مها، ألوهاا تتطاول ىىيها، أو ليما إلا كان  ا

الفرف يقتنلي إطالتهلا، واإلجلاتة قصليرة  لا تكفلي لىملا  أو تقلديم  ليء أو تلأضير  ليء، يعملي الملا   شلر ا ن 
ن  صللدر  الللذي يمىللك أللزا بأنلله صللدر  لللمثللل هللذا الخاللر، تأللد أدنلل   للخع يقلل ل أدنلل  كىمللة فللي الم ضلل   ي

ن  لكلذا، أن ومف   ثلل هلذا الخالر، وهلذا كثيلر، تيلادة الرواتلب، نقلع رواتلب، تيلادة  التمدود، وم بعد للك ال وىاث
  فهلذ  اإل لاىا ،يل  بلالقا لىق ِّ ت   ،ول  كان  ل  صدر   ن غير أهللاأل ياء التي تمس حاجة الما ، أدن  كىمة 

 ال تفيد العىم  هما كثر ناقى ها.
ــَ َداء{اســعة: قولــه تعــال : الت" ُْ َبَعــِة  ــِه ِبَأرإ و}لــوَّل{  .ا تــوبيخ ألهــل اإلفــكهــذ [13: ســورة النــــور] }َلــوإََّل َجــاُؤوا َعَليإ

َ َداَء َعَل  َما َنَعُموا ِمَن اَّلِ  ُْ َبَعِة  ، َ يإ َهالَّ َجاُءوا ِبَأرإ ِتَراءِ ِبَمعإَن  َهالَّ َوَّ ِ . َوَهـَذا َر   عَ فإ ـِم األإ ٌة َعَلـ  ، َوِإَحاَلـَلـ  الإُحكإ
اِبَقةِ  َيِة السَّ  ".في آية القذف اآلإ

فللي   ال بلد  لن إقا لة الايملة التلي جلاءإقا لة الايملة، يعملي هلذا رد ىىل  الح لم األول، الح لم األول أنله ال بلد  لن 
 وه  الح م األول لىمسألة. ،اآلية السابقة

َ َداالعاْرة: قوله تعال : " َلِئَك ِعنَد هَِّ ُهمُ }َفِ ذإ َلمإ َيأإُتوا ِبالشُّ َكاِذبُ  ء َفُأوإ  ي هـم فـي حكـم  [13: رسورة النـــو ] وَن{الإ
 ".هللا كاذبون 

فاحشلة الفعىلة الشلميعة الوحقيقتله صلادقين، يعملي لل  جلاء وسولة وحىفل ا وجز ل ا أنهلم رأوا ول  كان ا في نفس األ لر 
لح لم الكلمهم فلي  ،م فلي ال اقل  وحقيقلة األ لر صلادق ن رأوهلا بلأىيمهم، رأوهلا ر يلة  ال  ريلة فيهلا هل بين رجٍل وا لرأة 

ـــاِذُبوَن{ كلللالب ن،الشلللرىي  َك ـــُم الإ ِ ُه ـــَد هَّ ـــَك ِعن َلِئ  ن، هلللم كلللالبادقين فصلللوإن كلللان ا أ لللا فلللي حقيقلللة األ لللر  ،}َفُأوإ
.  ويستحق ن بذلك الحد 

ُجُل َعنإ إِ " ِم هَِّ َكاِذُبوَن. َوَقدإ َيعإَجُُ الرَّ َبي ِ َ يإ ُهمإ ِفي ُحكإ ـاِ ٌق ِفـي َنِة وَ َقاَمِة الإ ََ ـِم القَ ُهـَو  ِفـِه، َوَلِكنَّـُه ِفـي ُحكإ ِِ ذإ ـرإ شَّ
َحاُبُه ِإبََّما  ِر َكاِذٌب ََّل ِفي ِعلإِم هَِّ َتَعاَل ، َوُهَو ُسبإ َمإ بإ ُحُدوَ  َعَلـ  حُ تََّم الإ رَ َوَظاِهِر األإ ـَرَعُه ِفـي الـدُّ َْ ِمـِه الَّـِذي  َيا ََّل كإ

َتَض  ِه، َفِ بَّ َعَل  ُمقإ َساِن َعَل  َما ُهَو َعَليإ بإ ِمِه الَِّذي َتَعلََّق ِباإلِإ ِرَرِة.حُ َن  َعَل  َذِلَك َما ُيبإ   ِعلإ ُم اآلإ  كإ
ُبَخـاِريُّ َعـنإ   َجـُه الإ ُدُا َمـا َررَّ : َوِممَّا ُيَقوِ ي َهَذا الإَمعإَن  َوُيَعضِ  ُْ ـ ُعَمـَر ُقلإ  :  بـه قـا -ضـي هللا عنـهر -ِن الإَخطَّـاِب بإ

 ٍُ َقَطـع ،َ يَُّ ا النَّا َي َقـِد ابإ ـَوحإ َن ِبَمـا ظَ  ،ِإنَّ الإ َمـاِلكُ َ ـَر َلَنـَوِإبََّمـا َبأإُرـُذُتُم اآلإ ـًراا ِمـنإ َ عإ ، َفَمـنإ َ ظإَ ـَر َلَنـا َريإ َ مَّنَّـاُا  ،مإ
َس َلَنا ِمنإ سريرته ْي َناُا، َوَليإ بإ ُ ُيَحاِسُبُه ِفي َسـِريَرِتِه، َوَمـ ء،َوَقرَّ ـهُ َر َلَنـا ُسـوًءا َلـ َ ظإَ ـنإ هَّ نإ قإهُ  ،مإ ُبَ مِ  ، َوَلـمإ ُبَصـدِ 

يَ  بإ َكاَ  الدُّ ُعَلَماُء َ نَّ َ حإ َمَع الإ َراِئَر ِإَل  هَِّ  نَّ لظَّاِهِر، َو َ اا َعَل  َوِإنإ َقاَ  ِإنَّ َسِريَرَتُه َحَسَنٌة. َوَ جإ  .-لعُ وج -السَّ
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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
َمُتُه{}َوَلوإََّل فَ  :تعال  قوله :عشرة لحا يةَ ا ُكمإ َوَرحإ ُل هَِّ َعَليإ َد  [14: لنــورسورة ا] ضإ ِتَداِء ِعنإ ُل" ُرِفَع ِباَِّلبإ َفضإ

َعَرُب. وحذف جواب" ُذوٌف ََّل ُتظإِ ُرُا الإ َخَبُر َمحإ ِه، َوالإ  :-وجل عُ- هللا ا ق ؛بعد ثلهم ذكر دق ألبه ؛{لوَّل} ِسيَبَويإ
ُكمإ وَ  ُل هَِّ َعَليإ َمُتُه{}َوَلوإََّل َفضإ { َرحإ ُكمإ ُتمإ َ يإ ِبَسَبِم َما قُ  }َلَمسَّ ِرَرِة. وَ َشَة َعَذاٌب َعظِ ي َعائِ فِ لإ َيا َواآلإ بإ َهَذا يٌم ِفي الدُّ

ُكمإ ِفي َمِتِه َسَتَر َعَليإ َياالدُّ  ِعَتاٌب ِمَن هَِّ َتَعاَل  َبِليٌغ، َوَلِكنَُّه ِبَرحإ َحُم ِفي اآلإ وَ  ،بإ َفاَضُة: َواإلإِ  ،َتاِئًبا ِرَرِة َمنإ َ َتااُ َيرإ
ِعَتاُب، ُيَقاُ : َ َفاَض  ِه الإ ُذ ِفي الإَحِديِث، َوُهَو الَِّذي َوَقَع َعَليإ َرإ ُ  فِ الإقَ  األإ   رذوا فيه. ي الإَحِديِث َ يإ وإ

ــال :  ــه تع ــة عشــرة: قول {الثابي ــَنِتُكمإ ِس ــُه ِبَألإ َب وإ ـــور] }ِإذإ َتَلقَّ ــَراَءةُ  [15: ســورة النـ ــدِ  ِق ــاِء  ُمَحمَّ َقِع ِبَضــمِ  التَّ ــَميإ ــِن السَّ بإ
َنـٌة. َوَقـ َقـاِء، َوَهـِذِا ِقـَراَءٌة َبيِ  لإ َقـاِف، ِمـَن اإلِإ ِ  َوَضـمِ  الإ ـَرَ  ُ َبـَوُسُكوِن الالَّ ـُن َمسإ :ي  َوابإ َبـُه" ِمـنَ  ُعو   وإ ـي، " ِإذإ َتَتَلقَّ  التََّلقِ 

ِف ا َعِة: ِبَحرإ بإ ُ وُر السَّ ِن. َوَقَرَ  ُجمإ َواِحَدِة َوِإظإَ اِر اِبَتاَءيإ َغا  ، وَ لذَّاِ   ُ لتَّاِء الإ ـي. وَ وَن ِإ إ ًضـا ِمـَن التََّلقِ  َقـَرَ  َ ُبـو َهـَذا َ يإ
ـُن َكثِ  َغـاِ  الـذَّاِ  ِفـي التَّـاِء. َوَقـَرَ  ابإ : ِبِ  إ ِكَساِئيُّ َُُة َوالإ و َوَحمإ ر  : ِب ِ َعمإ َغـاِ  التَّـاِء ِفـي التَّـاءِ  ظإَ ـاِر الـذَّا ِ يـر  َوَهـِذِا  ،َوِإ إ

َغـا ِ  ؛ِقَراَءٌة َقِلَقةٌ  ْإ َكاإلِإ إ َسـ ِن، َوَليإ َِ َساِتَنيإ ِتَما َتِضي اجإ ا. َوََّل َتَنـابَ اَءِة َمـنإ َقـَر َ  ِفـي ِقـرَ أِلَبََّ ا َتقإ وا":" َفـاَل َتَنـاَجوإ أِلَنَّ  ؛ُُ
ْإ ُهَناِلَك َما َف ِلين  َحُسَن ُبَ ا َحرإ اِتَنَة، َوَكوإ َِلَف السَّ سُ  ُ وَبُه األإ ُن َيعإُمَر َوَعاِئَشـةُ وَ ُكوِن الذَّاِ . سُ ُن َمَع ََّل َتحإ - َقَرَ  ابإ

ُ َما ُ َعنإ رِ  -َرِضَي هَّ َمإ ٍِ ِبَ َذا األإ َلُم النَّا  .ر الال  وضم القافح التاء وكسبفتوبه{ قُ لِ }إذ تَ  :- َوُهمإ َ عإ
 ااهدً ْـبالمتعـدي  واؤ فجـا ،اسـتمر عليـهإذا كـذب و  اومعن  هذا القـراءة مـن قـو  العـرب: ولـق الرجـل يلـق ولًقـ 

  وقـا ،قا  ابن عطية: وعنـدي  بـه  را  إذ تلقـون فيـه فحـذف حـرف الجـر فاتصـل الضـمير ،عل  غير المتعدي
 الخليل و بو عمرو:  َل الولق اإلسراِ يقا : جاءت اإلبل تلق  ي تسِر قا :

ــــــــــي م قــــــــــد طــــــــــرق  المــــــــــا ر وا جيًشــــــــــ  عل
 

 إن الحصـــــــــــــــــــــين نلـــــــــــــــــــــق ونملـــــــــــــــــــــق
 

 ســــــــــــــراب مــــــــــــــن الشــــــــــــــأ  ولــــــــــــــقجــــــــــــــاؤوا بأ 
 

 جـــــــــــاءت بـــــــــــه عـــــــــــنس مـــــــــــن الشـــــــــــأ  تلـــــــــــق
 

ِميمِ  ِديدِ ُيَقاُ : َرُجٌل َنِلٌق َوُنمَِّلٌق، ِمَثاُ  ُهَدِبٌد، َوُنَماِلٌق َوُنمَِّلٌق )ِبَتشإ  َل َ نإ ُيَجاِمَع، قَ  ( َوُهَو الَِّذيالإ ُ  َقبإ ُِ اَ  ُينإ
:  الرَّاِجُُ

َن َنِلٌق َوُنمَِّلقٌ   ِإنَّ الإُحَصيإ
ًقا. ُيَقاُ : َوَلَقهُ َوالإوَ  ًضا َ َرفُّ الطَّعإِن. َوَقدإ َوَلَقُه َيِلُقُه َولإ ،  َ  ِبالسَّ لإُق َ يإ ِف َوَلَقات  َتَرٌك. يإ ، َفُ َو ُمشإ  يإ َضَرَبات 

ـــال :  ـــه تع ـــة عشـــرة: قول َواِهُكم{الثالث ـــَأفإ ـــوَن ِب ــــور] }َوَتُقوُل ـــٌة َوإِ  [15: ســـورة النـ ـــٌد. اُمَباَلَغ ـــَُاٌ  َوَتأإِتي ـــيلإ  لضـــمير ِف
َسـُبوَبُه{ ًنـا{و ،والخـوض فيــه واإلذاعـة لــه ،عائــد علـ  الحــديث [15: ســورة النـــور] }َوَتحإ َّل  ،ايســيرً  اْــيئً  : ي }َهيِ 
ِلِه وه ،في الونر }عظيم{ {َوُهَو ِعنَد هَِّ َعِظيمٌ } .يلحقكم فيه إثم ُل َقوإ ِه السَّ َعلَ -َذا ِمثإ نِ  ِفـي َحـِديثِ  -اَل ُ يإ ـَريإ َقبإ  :الإ

 . ي بالنسبة إليكم «وما يعذبان في كبير ،إب ما ليعذبان»
ـا َيُكـوُن َلَنـا َ ن بَّـالرابعة عشرة: قوله تعال :  ـُتم مَّ َحابَ  َتَكلَّمَ }َوَلوإََّل ِإذإ َسـِمعإُتُموُا ُقلإ َتـاٌن َعِظـيمٌ ِبَ ـَذا ُسـبإ *  َك َهـَذا ُب إ

ِلِه َ َبًدا ِإن  ُ َ ن َتُعوُ وا ِلِمثإ ِمِنينَ َيِعُظُكُم هَّ َياِت َوهَُّ  َلكُ هَُّ َوُيَبيِ ُن *  ُكنُتم مُّ إ  .[18: ورسورة النــ]  َعِليٌم َحِكيٌم{ُم اآلإ
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ِكــُروُا َوََّل يَ  ُكمإ َ نإ ُتنإ َبِغــي َعَلــيإ ِمِنيَن َ يإ َكــاَن َينإ ُمــ إ ِحَكاَيــةِ ُا َبعإُضــُكمإ ِمــنإ َتَعاَطــاِعَتــاٌب ِلَجِميــِع الإ ــ   َعَلــ  ِجَ ــِة الإ   َبعإ
ـ َ َتَعاَل  َعنإ َ نإ َيَقَع َهـَذا ِمـنإ َنوإِج َبِبيِ  ِل، َوَ نإ ُتَنُِ ُهوا هَّ ـاَلُة وَ َعلَ -ِه َوالنَّقإ ـِه الصَّ ـاَل ُ يإ ُكُمـوا عَ -السَّ َلـ  َهـِذِا . َوَ نإ َتحإ
َسانِ  بإ َتاِن َ نإ ُيَقاَ  ِفي اإلِإ ُب إ َتاٌن، َوَحِقيَقُة الإ َمَقاَلِة ِبَأبََّ ا ُب إ َسانِ َس ِفيِه، َوالإغِ يإ َما لَ  الإ بإ   َما ِفيِه. يَبُة َ نإ ُيَقاَ  ِفي اإلِإ

ِحيِح  ََ  ".-َل  هللا عليه وسلم-الحديث عن النبي َوَهَذا الإَمعإَن  َقدإ َجاَء ِفي 
ا أرأول  إن كلان فلي أضلي  ل :-ساىىيه الصسة والس-قيل له  ،ىن اللياة -ىىيه الصسة والسسا-لما حذر الماي 

لسلس ة نسلأل هللا ا-فالاهتلان  ،«إن كان فيه  ا تق ل فقد اغتاته، وإن للم ي لن فيله  لا تقل ل فقلد بهتله»ال: ق أق ل؟
 أىفم    أن اللياة  حر ة. -والعافية
 "كراهية  ن و} ن{ مفعو  من  جله بتقدير: ،ثم وعظ م تعال  في العو ة إل  مثل هذا الحالة"

 أو ضشية أن.
 ".وبحوا"
ِمِنيَن{له تعال : الخامسة عشرة: قو " َعَل  و توقيف وتوكيد كما تق [17: سورة النــور] }ِإن ُكنُتم مُّ إ َبِغي َلَك َ نإ َتفإ َينإ

َْ َرُجاًل.  " َتَذا َوَكَذا ِإنإ ُكنإ
 يعمي  ن باب اإلغراء.

ِلِه َ َبًدا{ :قوله تعال  :السا سة عشرة" ُ َ ن َتُعوُ وا ِلِمثإ َلـُه  ؛ِني ِفـي َعاِئَشـةَ عإ ي [17ور: نـــ]سورة ال }َيِعُظُكُم هَّ أِلَنَّ ِمثإ
ِنـِه، َ وإ ِفـيَمنإ َكـانَ  ـُه ِبَعيإ َمُقـوِ  َعنإ ِ  ِفـي الإ َقـوإ َـل  هللا عليـه - َواِج النَِّبـي ِ َتَبِتـِه ِمـنإ َ نإ ِفـي َمرإ  ََّل َيُكوُن ِإَّلَّ َبِظيَر الإ

 ".وذلك كفر من فاعله ،رضه و هلهفي ع -َل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا   ذايةلما في ذلك من  -وسلم
 ذاية يا ْيخَ الطالم: 

 .المقص د بها األله نعم ألاية،
ُْ َماِلًكا َيُقوُ : َمنإ َسمَّ َ َبا َبكإ  :السابعة عشرة ُن َعمَّار  َسِمعإ َب، َوَمنإ ر  َوُعمَ َقاَ  ِهَشاُ  بإ ، ؛ َسـمَّ َعاِئَشـَة ُقِتـلَر ُ  ِ 
َ َتَعاَل  ِلِه َ َبـًدا ِإن كُ  :يقو  أِلَنَّ هَّ ُ َ ن َتُعوُ وا ِلِمثإ َفَمـنإ َسـمَّ َعاِئَشـَة ، [17لنـــور: ]سـورة ا ِمِنيَن{نـُتم مُّـ إ }َيِعُظُكُم هَّ

ُقرإآَن ُقِتَل.  ُقرإآَن، َوَمنإ َراَلَف الإ  َفَقدإ َراَلَف الإ
ــاِفِعيِ  َمــنإ َســمَّ  ــَحاُب الشَّ َإ :" َقــاَ  َ  َعَرِبــيِ  ــُن الإ  ،فــي ســائر المــ منين ب كمــا  ِ  ُ  -رضــي هللا عن ــا- عائشــة َقــاَ  ابإ

ِمِنيَن{  :وليس قوله  َّل َّل ي من من» :-عليه السال -وإبما هو كما قا   ،في عائشة ألن ذلك كفر}ِإن ُكنُتم مُّ إ
ُبـي » :ولو كـان سـلم اإليمـان فـي سـم مـن سـم عائشـة حقيقـة لكـان سـلبه فـي قولـه «يأمن جارا بوائقه َّل ي
ُب ُابي حين ي  .حقيقة «ي وهو م منال

َفاِحَشـةِ فـ ن  ،ليس كما نعمتم :قلنا  ـَرَة ِبالإ ا َعاِئَشـَة الإُمَط َّ ـِك َرَمـوإ فإ ُ َتَعـ َفَبرَّ َ َ هإـَل اإلِإ َفُكـلُّ َمـنإ َسـبََّ ا ِبَمـا  ،اَل َهـا هَّ
َ َفُ ـَو َكـاِفٌر، َفَ ـ ُه ُمَكذِ ٌب لِلَِّ، َوَمنإ َكـذََّب هَّ ُ ِمنإ ،ا َطِريـقُ ذَ َبرََّ َها هَّ ِ  َماِلـك   ،ائرألهـل البصـ يٌل ََّلِئَحـةٌ َوِهـَي َسـبِ   َقـوإ

ُاؤا األ ب ولو  ن رجاًل   ."سم عائشة بغير ما بر ها هللا منه لكان ج
  ن اإلفك، يعمي لاها أل ٍر  ضر، لرأٍي رأته أو لتصلرٍف تصلرفته،  ثلل هلذا ولؤدب، لكلن لليسبلير  ا اتهم  به 

 .-نسأل هللا السس ة والعافية– باراءتها  مه  ثل  ا ل  قذفها  ما نزل هللا
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َفاِحَشـُة{الثامنة عشرة: قوله تعـال :  يقـا : ْـاِ  ،فشـوت : ي [19ـــور: ]سـورة الن }ِإنَّ الَّـِذيَن ُيِحبُّـوَن َ ن َتِشـيَع الإ

يعوعة اوْيعابً  اوْيعً  اْيوعً  ءالشي َصِنيَن وَ َ يإ ِفي الإمُ   }ِفي الَِّذيَن آَمُنوا{ ي ظ ر وتفرق  :ْو َصَناِت. حإ  الإُمحإ
َواُن  ـفإ ََ َعا ِ  َعاِئَشُة َو ِظ الإ ُمَراُ  ِبَ َذا اللَّفإ ُ َمـا-َوالإ ُ َعنإ َفاِحَشـ .-َرِضـَي هَّ ـلُ َوالإ ِفعإ ِح. ُة: الإ ُقـبإ ـِرُ  الإ ُمفإ َقِبـيُح الإ َوِقيـَل:  الإ
ــيِ  ُ  ُ  السَّ َقــوإ َيــِة الإ َفاِحَشــُة ِفــي َهــِذِا اآلإ بإ َلُ ــمإ َعــذَ } .الإ ِرــ ،لحــد ي ا {َيااٌب َ ِلــيٌم ِفــي الــدُّ ــاِر، َ يإ َوِفــي اآلإ َرِة َعــَذاُب النَّ

ِمِنيَن َكفَّ  ُصوٌص. َوَقدإ َبيَّنَّا َ نَّ الإَحدَّ ِللإُم إ ُمَناِفِقيَن، َفُ َو َمخإ َر َتاِئم  : َمعإَناُا ِإنإ َماَت ُمِصراا غَ َقاَ  الطََّبِريُّ اَرٌة. وَ ِللإ  ."يإ
َفاِحَشـُة{: -ل وىسج-في ق ل هللا  الم صل ل  لن  ، واللمىم  له الىفل  ىىل  :أوال   }ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّـوَن َ ن َتِشـيَع الإ

 لافييسرون ألاابها، ويسهى ن لاىها، للالفاحشة بمعم  أنها تكثر وتمتشر، صيو العم ا، فالذون يحا ن أن تشي  
ء ألهىهلا، ألهىهلا  لن األ لرار، هلؤال اسلير  تي ؛حلي لكلي ، وفلرغا ن أن تكل ن الفاحشلة فلي كلل بىلدالفاحشة، يعمي و

ن أل ؛-والعافيللةنسللأل هللا السلس ة – ،لهلم ىلذاب أللليم فلي الللدنيا واآلضلرةلهلم العلذاب الللذي وتلرب ىىلل  هلذا األ للر، 
ألنهلا  حلادة و عانلدة، فاللذي يحلب  ؛–نسلأل هللا السلس ة–هذا ىى  ضطر ىفيم ف ن ورض  ويحب  ا ي رهه هللا 

لالفاحشلة وتكثلر، هلذ  الفاحشلة وغيرهلا  لن الممكلرا   ثلل هلذا    أن تشي   راد م، ولليس الملالعلذاب العفليد بهلذا ت ىَّ
 .بذلك إ اىة الخار، المراد بذلك إ اىة الفاحشة نفسها، إ اىة الفعل

ـَ دإ َعـَذاأ ا إ لاىة ضالر الفاحشلة و لا ترتلب ىىيهلا  لن حلد  لن أجلل قمل   لن ورتكاهلا فهلذا  طىل ب،   َبُ َما }َولإَيشإ
ِمِنيَن{ َن الإُم إ ، وإال لملا  لر  حنل ر لكلي ورتلدى ا ؛هذا ال بد أن يشي  ويمتشلر فلي الملا  [2]ل رة الملل ر:  َطاِئَفٌة مِ 

 هللذ  الطا فللة، ولمللا كانلل  إقا للة الحللدود  عىمللة، لكانلل  إقا للة الحللدود فللي بيلل   أو فللي أ للارن ال يحنللرها المللا ،
فيرتلد   لن   الخالر ي لن أجلل أن يشل ؛يث  أتمعا  الما ، وقد أ ر بشه دهاالحدود إنما تقاا في الاىدان حلكن 

 .تس ل له نفسه ارتكاب هذ  الفاحشة
أهىهلا،  والتسلهيل ىىل  ،تشي  الفاحشة  عماها أن تكثر، وللك بتيسلير للاىها أنوأ ا بالمساة لىمراد باآلية، يحا ن  

، ألن هلذا ويسلر لهلم ؛إ لاىة الفاحشلةحدود ىىليهم  لن وىدا إقا ة ال ،وال  ك أن الستر  طىق ىى  أهل الف اح 
 ويسهل لهم ارتكاب الفاحشة إلا أ م ا العق بة.

 طالم......
 ل.، ال يأ ت هذا بحاوالفعل القايح، كل  يء  حرا ال يأ ت تسهيىه وتيسير  وإ اىته بين الما  ،الق ل القايح
 طالم......

 تكثر في أحياء المسىمين وفي  أتمعاتهم داضل في اآلية.هذ  الف اح  و المقص د إلا كان يحب أن تمتشر 
 طالم.....

 ةأنللله ولللليىة وت ط لللأصلللل الصللل ر القايحلللة الفاحشلللة، الفحللل ، اللللذنب الكايلللر اللللذي يفحللل  ويعفلللم، وهلللذا ال  لللك 
 لها أح اا اللايا . لىفاحشة، فال لا ل

 الذي  ْاِ الفاحشة؟يعني هو  ؟بنشرهاقائم  ول ا    ه اهل يعد محبا طالم: لكن من ينشرها 
 ه  الذي أ ا  الفاحشة.

 ف ق المحاة؟
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 .-نسأل هللا السس ة والعافية–المحاة لما نشرها  النعم، ه  يحاها ول  
 يعمي ي  ن يا  يخ إومه أىفم؟

ألن  حاللة إ للاىة  ؛ألن الللذي يحللب أن تشللي  قللد ي لل ن فللي بعلل  الصلل ر أىفللم  مللن يفعللل الفاحشللة ؛بللس  للك
واللتتر بلذلك  ، رة أو  لرا  بمفسلهىى  نطاق وال ، لكن ل  فعل أن يحصل هذا الممكر  يحب الفاحشة يعمي أنه

ة ب ىىل  المعاصلي والألرا م الكايلر رتَّلو  إنملا ألن العلذاب المعألل  ؛فلي المأتمل ألهل  من يحب أن تشي  ويمتشر 
بمللا ىملل  بلله  وصللار  ،وإلا كثللر  هللذ  الفلل اح  و للاى  بللين المللا  صللعب إنكارهللا ،التللي ال تأللد  للن ومكرهللا

 لن الاىلدان التلي تمتسلب إلل  اإلللسا، وقالل لللك إ لاىة األللااب وال للا ل التلي الاى ه، كما هل  حلال كثيلر  لن 
 أجىها ترتكب هذ  الف اح .

ر  وضـحك لـذلك وسـ ،ور المحرمـةصـمثل هذا الوْاهد  ،فتح الجوا  اْخًص   ن طالم: المحبة عمل قلبي، فلو
 بذلك، هل يدرل في الوعيد؟

الصلحف والمألس  التلي فيهلا هلذ  حلرص ىىل  أن يشلتري أو  ،حرص ىىل  أن ورللل إليله  ثلل هلذ  الصل ره  
 ال  ك أن  ثل هذا  حب لهذا العمل الذي ه  وليىة لىفاحشة. ،الص ر
 طالم....

جلل  - راد بله الخصل ص  ثلل قل ل هللاأو جاء  ا ودل ىى  أنه  ،إلا جاء  ا ودل ىىيه، يعمي إلا ى ري العم ا
ْ ه ْم{: -وىس م ع  ْا ل ك ْم ف اْضش  ون  ق ال  ل ه م  المَّا   إِّنَّ المَّا   ق ْد ج   {الملا }هل الملراد بق لله:  [173: ل ىملران ل رة ] }الَّذِّ

يله ىى-وقلال ا لله  -ىىيله الصلسة والسلسا-جمي  الما ، الذون قال لهم الما  يعمي جمي  الما  جا وا إلل  المالي 
 خع واحد المه: نعليم بلن  سلع د، ال، الذي قال لهم الما   جمي  الما  قد جمع ا لكم؟ : إن-الصسة والسسا

 .-ىىيه الصسة والسسا-إن الما  هم أهل األحزاب الذون تأمع ا لحربه 
 بع  قص  الفواحش بالتفصيل، محاضرات ورطم.يذكر طالم: توجيه لمن 

يٍء واحلد؟ وهل  أن هلذا التفصليل قلد يفيلد بعل  الملا  وهللا هذ  األ  ر بمقاصدها، لكلن وماللي أن يحتلرت  لن  ل
ى ا إلل   لا ليصل ؛  التلي احتفل  بهلذ  القنلية ثل هذ  الفروف والمسبساأن يصيدوا بمثل هذ  الفروف فيرتكا ا 

ألن بعللل  الملللا  ومشلللر وللللا ل تسلللهل لىملللا  ارتكلللاب الألللرا م، وجلللاء فلللي بعللل   وصلللل إليللله صلللاحب القنلللية؛
لتمثيىيللا  تسللهيل لللاع  الأللرا م كالسللرقة واالغتصللاب وغيللر  بللذكر ولللا ل  للن فللي بعلل  االمسىسللس ، وجللاء 
 لر  ا وصى ا إليه، فهلذا ال  لك أنله تسلهيل أل إل  ليصى ا ؛فتأد الشااب والصايان يقىدونهمن طريق أنا   حترفي

 الفاحشة  اء أا أب .
َلُم{التاسعة عشرة: قوله تعال : " ُ َيعإ  ،يعلـم مقـدار عظـم هـذا الـذبم والمجـاناة عليـه :ي  [19]سورة النـــور:  }َوهَّ

َلُمونَ } .ويعلم كل ْيء  قـا : -َـل  هللا عليـه وسـلم-روي من حـديث  بـي الـدر اء  ن رسـو  هللا  {َوَ بُتمإ ََّل َتعإ
ُِ عن ـا امرئ  يما رجل ْد عضد » و يمـا  ،من الناٍ في رصومة َّل علـم لـه ب ـا ف ـو فـي سـخط هللا حتـ  ينـ

وعليـه لعنـة هللا تتـابع  ،و قد  عل  سخطه ،امن حدو  هللا  ن يقا  فقد عابد هللا حقا   ون حد  رجل قا  بشفاعته 
يـرى  ن يشـينه ب ـا فـي الـدبيا كـان  ،وهو من ـا بـريء ،و يما رجل  ْاِ عل  رجل مسلم كلمة ،إل  يو  القيامة
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}ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّـوَن َ ن َتِشـيَع : تعال  م تال مصداقه من كتاب هللاث ،« تعال   ن يرميه ب ا في النارعل  هللا احقا 

َفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا{  ".اآلية الإ
  خرم؟

. عرفـه فيه من لـم  مي:يثال   وقا ، ررجه الطبرابي كما في المجمع من حديث  بي الدر اءضعيف، بعم، قا : 
 .ه مجاهيليعني فيابت  ، 

 نفس الشيء؟
َطاِن{الشَّ  }َيا َ يَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتتَِّبُعوا ُرُطَواتِ : الموفية عشرين: قوله تعال " َيعإِني َمَساِلَكُه  [21: سورة النــور] يإ

َ ا ال ُعوُكمإ ِإَليإ ُلُكوا الطَِّريَق الَِّذي َيدإ يإ َوَمَذاِهَبُه، الإَمعإَن : ََّل َتسإ َن اِت ُرطإَوٌة، ُهَو َما َبيإ َواِحُد الإُخُطوَ َطاُن. وَ شَّ
ُت َرطإَوًة، وَ  َدُر، ُيَقاُ : َرَطوإ َفتإِح( الإَمصإ ِن. َوالإَخطإَوُة )ِبالإ َقَدَميإ ُه الإ َطَواٌت. َوَتَخطَّ ُعَ ا رَ َجمإ الإ َنا ُفاَلٌن، َوِمنإ  :َحِديثُ   ِإَليإ

َ  الإُجُمَعِة. ٍِ َيوإ  َ بَُّه َرَ ى َرُجاًل َيَتَخطَّ  ِرَقاَب النَّا
 : ي ،بتخفيـف الكـاف}مـا نكـا{  وقر  الجم ـور ،ضم الطاء وسكن ا عاَم واألعمشبوات{ طُ }رُ وقر  الجم ور  

ـدً  ،وَّل  سلم ،ما اهتدى ُكـو نكـاء}مـا نكـا{ وقيـل:  ،اوَّل عـرف ْر ـ ، ي مـا َـلح يقـا : نكـا ي د ها  ي َـلح ْو
ُكيته لكم وتط يرا وهدايته إبما هـي بفضـله َّل بأعمـالكم :الحسن و بو حيوة يَُّ ـا }َيـا  َ : وقـا  الكسـائي ، ي  ن ت

َطاِن{ يإ ـنإ َ َحـ }َما َنَتا ِمـنُكموقوله:  ،معترض الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتتَِّبُعوا ُرُطَواِت الشَّ جـواب  [21: رة النـــورسـو ] د  َ َبـًدا{مِ 
{ اوثابيً  لقوله  وًَّل  ُكمإ ُل هَِّ َعَليإ  ".}َوَلوإََّل َفضإ

للل  قللال  هألنلل ا؛ للا وافقلله  للن ومتسللب إللل  اإللللسوفللق،  للا  طان يعللرف أنلله للل  بللدأ باللايللةضطلل ا  الشلليطان، الشللي
ه إلل  ارفر قال:  ا أرفر، لكن وادأ به ضط ا ، وادأ به بالم روها  والشاها ، وم ال وىاث أن وتأاوت ب :ل نسان

ألنللله إلا تسلللاهل  ؛يحللل ل بيمللله وبلللين الكفلللرتهللل ن ىىيللله وتسلللهل فلللس ي للل ن هملللاك للللد المحر لللا ، ولللم المحر لللا  
 هللذ   للا صللار بيملله وبللين الشللرك والكفللرتسللاهل بمللا ف قهللا  للن الكاللا ر والم بقللا ، وللم إلا هانلل  ىىيلله   بالمحر للا

حللاجز  عللين للليام يممعلله  للن اقتحا لله يسللهل ىىيلله ارتكابلله، وهللذا أ للر  شللاهد أن  للن وتسللاهل فللي أول األ للر ال 
 .متهي إل  حد، فخط ا  الشيطان وادأ بأدن  ال لا لو
، اي  اي  أن تصلم   لوال تسلتط ،، وكل ا رأة ىمدها ضاد ةفي بي تهن   األىمال ىمدهنقىَّ آلن : المساء ايق ل  ثس   

لل ال بللد لهللا  للن رياضللة،  ،باألضطللاروهللدد   ،وت اللل  ىىيهللا األ للراي ،ولللذلك ركاتهللا الشللح ا ،جالسللة افهللي دا م 
  الحركلة فلي الايل ، لل  كانل ا تعان ىى  أن تلزاول  ،تق ل: افعىي رياضة في الاي ، المسألة  سألة كسل  ترارم

  لافلي الايل    لا يسلتطي  أحلد أن وىلزا، لكلن ال تتحلرك، ال بلد أن تىلزا، و  ،ىيةفي أىمالهلا األصلتتحرك ال تلى  
 .ها، هذ  ضط ة  ن ضط ا  الشيطانلها درجا  تىتزا ب لها إال في المأا   العا ة وفي المدار  بحيث و ض 

وفلي  تىعلب، تلزاول الرياضلة بعااءتهلا،  لا الملان ؟ :في أول األ ر أن يق لتحتشم، احتمال  :الخط ة األول  يق ل 
الفصللل غيللر  مالللب،  :وللم بعللد للللك يقللال حلليط نسللاء، وقللد يقللال فللي أول األ للر فللي الفصللل نفسلله ال فللي الفمللاء، 

الا ، هلي ، وم الخط ة التي تىيها في الفماء، وم بعد للك هذا الىأول  الممرا اضرجن في  وغير .ررالي وطاوال  
ولم حيلث ال تشلعر،  ولم بعلد لللك يقنلي ىىيهلا  لنفي  حيط نساء، وهذ  األلاسة تعيقها أن تزاول  ا تريد بحرية، 
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نسللتفيد   للا وقلل  فيلله جيرانمللا  للن يعمللي أىفللم در  فللي الاىللدان المأللاورة، ن وقلل  تقلل  فللي اللايللا ،  ثللل  للا وقلل   لل
 .المسىمين وغيرهم

للاالتللي انتشللر  فللي الاىللدان اإللللس ية، ل جللدناها ذ  الفلل اح  هللتللاريخ للل  تتاعمللا  ،المسللألة ضطلل ا   ا  لخطلل   اتااى 
ويطالق ويمفلذ  ،إليه  ياطين الأن بهذ  الخطل ا الشيطان، هي تخطيط ضايث  لري  ن  ياطين اإلنس و حي 

 الثلة،الث الملا  ولم الثانيلة ولمولم الخطل ة األولل  تسلهل ىىل   ،والما  وتاع نه كاألغماا، يأتي بمارر  قال ل ،ويمفر
بم   ن بي   سلىم  حلاف  تخلرم رما نتساءل ىن هؤالء الى اتي وزاولن بع  األىمال التي ال تخطر ىى  ىقل، 
هلن  يعملي هلللهلؤالء الاملا   بلاء؟  اه ىارية تلمي بين الما  في المأل، كما نسأل ال افدون  ن تىك الاىدان، هل 

 ؛؟ قللال: ال هللؤالء  للن األلللر الكايللرةنوال أحللد يلللار ىىلليه للن ال أنسللاب لهللم؟  أا  للن ألللر،  للن أٍب وأٍا  سللىمين
  هللإللل  أن ي لل ن هللذا  لللخا..  افشللي    اان، يمىللي ىىلليهم  للي   ضطلل ا  الشلليط، هللذ  اوتقللد    األنهللم يعللدون هللذا تطلل ر  

 ،بألللما همي لل ن هللذا قللدوة فللي المأتملل ، ولللذلك تأللدون أرلال المللا  تأللدونهم القللدوا  اآلن، والللدىايا  القللدوة، 
 .لكمها ضط ا  الشيطانها المسوين وه ذا، وهم أرلال الما  وألافىهم،  رهم ي تسب  ن وراوص  

سلتطي  نال  ،بلس  حاللة، ولم الثالثلة إلل  أن نألد أنفسلما فلي وحللفي الخط ة األول ، الخط ة الثانية تىيهلا  تساهىما 
     هملا كانله أن يأيلز الخطل ة األوللوىقد ال يأ ت للحل الخروم  مه، وىى  هذا ىى   ن وال  هللا األ ر وبيد  

 ال ومللالىمللد هللا وال ترتكللب  للا حللرا هللا ىىيهللا، فللإن  للا  ،يعمللي تملل   المللرأة فللي بيتهللا  للن األ للراي ،الفللروف
جللل  -، ولللم يأعللل هللا-جللل وىللس-فكيللف تطىللب بمللا يسللخط هللا ، -جللل وىللس-بسللخطه؟ ترجلل ن العافيللة  للن هللا 

فيما حرا ىىيها. فهلذ  صل رة لخطل ا  الشليطان،  لن اتال  ضطل ا  الشليطان،  فاء أ تي كما في الحدوث  -وىس
و نللا طة و تقمللة ألن الماللررا    جلل دة،  رصلل دة  للن األصللل،  ؛اتالل  الخطلل ة األوللل  ال بللد أن يقلل  فللي الثانيللة

، ألن المأتمللل   لللا يقالللل  ثلللل هلللذا فلللي أول األ لللر ؛إلللل  أن تخلللرم إلللل  الشلللار  ىريانلللة، لكمهلللا تلللدرم فلللي المأتمللل 
 فخط ا  الشيطان التي يمىيها ىى  أوليا ه ومتفرون بها الفرص الممالاة، نسأل هللا السس ة والعافية.

 طالب....
 ال بد  ن المكير.ال بد  ن المصيحة، ال بد  ن التحذور، 
ـَعِة{الحا ية والعشرون: قوله تعال :  ـِل ِمـنُكمإ َوالسَّ ُلـوا الإَفضإ ـُ وُر ِمـَن ا ،اآليـة [22: ورورة النـــسـ] }َوََّل َيأإَتِل ُ وإ لإَمشإ

ِن َ ِبي ُقَحاَفةَ  ِر بإ ِة َ ِبي َبكإ ْإ ِفي ِقصَّ َل َيَة َبَُ َواَياِت َ نَّ َهِذِا اآلإ َوَذِلـَك َ بَّـُه  ،اثـةومسـطح بـن  ث - عنهرضي هللا- الرِ 
ِْ َراَلِتهِ  َن ِبنإ ِريِ يَن الإ  ،َتاَن ابإ َبدإ ُمَ اِجِريَن الإ ـِن بـن َعبَّـا ِ ن  ثاثـة بهو مسطح و يِن. َمَساتِ َوَكاَن ِمَن الإ ـِن الإُمطَِّلـِم بإ  بإ

ر   َطٌح َلَقٌم. َوَكاَن َ ُبو َبكإ ٌف، َوِمسإ ُمُه َعوإ . َوِقيَل: اسإ ِد َمَناف  ـهُ  عَ َرِضَي هَُّ -َعبإ ِفـُق عَ  -نإ ـَكَنِتِه َوَقَراَبِتـهِ ُينإ ـِه ِلَمسإ ، َليإ
ِك َوَقاَ  ِفي فإ ُر اإلِإ ر   َ َفَلمَّا َوَقَع َ مإ َطٌح َما َقاَ ، َحَلَف َ ُبو َبكإ ِه َوََّل َّلَّ ُينإ ِه ِمسإ َفَعُه ِبَناِفَعة  َ َبًدا،ِفَق َعَليإ ـ  َينإ َطٌح َفَجـاَء ِمسإ

َمُع َوََّل َ ُقوُ . اَن َفَأسإ َش  َمَجاِلَس َحسَّ ُْ َ غإ َتَذَر َوَقاَ : ِإبََّما ُكنإ ـر   َفَقاَ  َلـهُ  َفاعإ َْ َ ُبـو َبكإ َْ ِفيَمـ: َلَقـدإ َضـِحكإ ـاَرتإ َْ ا َو
َيُة. ِْ اآلإ َل  "ِقيَل، َوَمرَّ َعَل  َيِميِنِه، َفَنَُ

ألن أبللا ب للر أقسللم وحىللف أال ومفللق ىىلل   سللطح، وهللذا إجللراء طايعللي بالمسللاة لعملل ا المللا ،  ؛يعمللي  نلل  ىىيلله
ىلري،  هلذ   سلألة ،وهلي  سلألة  لا هلي  سلألة  لال أو حتل   سلألة دا، ال ،الزلة العفيمةيعمي وقع   مه هذ  
لكن  ا جاء في القر ن أىفم  لن لللك،  ، ي  به ي  بما ر  والبمته التي ر   ،ومتصر فيه لمفسهال بد أن وتخذ   قف 
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 (4) سورة النور-تفسري القرطيب
ترتللب ىىيهللا المالتللي تتعىللق بللك أنلل  وفنللىك والثلل اب وأ للا  سللألة المفقللة  ،يعمللي لاك بللاب وأضللذ نصللياه وحللد ىىيلله

 بالمساة لك ال ومقط .
اُك َوابإنُ  " حَّ ِمِنيَن َقَطُعوا َوَقاَ  الضَّ : ِإنَّ َجَماَعًة ِمَن الإُم إ  ٍ ِك َوَقاُلوا: َوهَِّ نإ ُكلِ  َمنإ قَ َعُ مإ عَ َنافِ مَ  َعبَّا فإ  اَ  ِفي اإلِإ

 . َيُة ِفي َجِميِعِ مإ ِْ اآلإ َل أإِن َعاِئَشَة، َفَنَُ َْ ُ   َ األإَ وَ ََّل َبِصُل َمنإ َتَكلََّم ِفي  َر  َ وَّ ، َغيإ حُّ َيةَ ََ ُمَّةَ  نَّ اآلإ ِ  َتَتَناَوُ  األإ  ِإَل  َيوإ
ِلَف َ َّلَّ ينفع من هذا َفت ل  َوَسَعة  َفَيحإ ِقَياَمِة ِبَأَّلَّ َيغإَتاَ  ُذو َفضإ  ".ر الدهره غابالإ

َبةٌ روى الصحيح  ن هللا تبارك وتعال  لما  بُ   ِك ُعصإ فإ ن}ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإلِإ { مِ  ر شالع [11: سورة النــور] ُكمإ
ذي قا  عد الب ،ا بدً  ا: وهللا َّل  بفق عليه ْيئً -وكان ينفق عل  مسطح لقرابته وفقرا-قا   بو بكر  ،آيات
َعةِ  :فأبُ  هللا تعال  ،لعائشة ِل ِمنُكمإ َوالسَّ ُلوا الإَفضإ {ِحبُّوَن َ ن َيغإ َ ََّل تُ } :ولهقإل   {}َوََّل َيأإَتِل ُ وإ ُ َلُكمإ سورة ] ِفَر هَّ
َج  آَية  ِفي ِكَتاِب  [22: النــور ُمَباَرِك: َهِذِا َ رإ ُن الإ ُد هَِّ بإ : َوهَِّ -رض  هللا عنه-ر  َقاَ  َ ُبو َبكإ اَل ، فَ  َتعَ هَِّ َقاَ  َعبإ

َطح  النََّفَقَة الَّتِ  ُ ِلي، َفَرَجَع ِإَل  ِمسإ ِه وَ اَن ُينإ ي كَ ِإبِ ي أَلُِحمُّ َ نإ َيغإِفَر هَّ ُه َ َبدً قَ ِفُق َعَليإ ُُِعَ ا ِمنإ  ا.اَ : ََّل َ بإ
َف َوِإنإ َكاَن َكبِ الثابية والعشرون:   َقذإ َيِة َ ِليٌل َعَل  َ نَّ الإ بِ يًرا ََّل ِفي َهِذِا اآلإ َما َ  ُيحإ َعإ َف ألَِ  ؛ُط األإ ََ َ َتَعاَل  َو نَّ هَّ

يَمانِ  َرِة َواإلِإ ِلِه ِبالإِ جإ َطًحا َبعإَد َقوإ  ".ِمسإ
 أ ر الهأرة واإليمان قا م،  ا حاط بمأرد القذف.فدل ىى  أن 

َْ قا  هللا تعال :  ،وَّل يحبط األعما  غير الشرك باهلل ،وكذلك سائر الكبائر" ـَرتإ ْإ ـَبطَ  }َلـِئنإ َ  سـورة ] نَّ َعَمُلـَك{َلَيحإ
ُمر  ".[65: ال

ذا فيمن ح  ولم حصلل ىيه، يفهر هىى  ضسٍف بين أهل العىم أن حا   األىمال ه  بمأرد الشرك أو بالم   ى
 :هل يحلاط وياطلل الحل  اللذي حأله؟ فيىز له إىادتله؟ أو نقل ل ، مه  ا يح م بردته  ن أجىه وم رج  وتاب وأناب

 واألرثر ىى  هذا.نه  ا  ا  ىى  الشرك فيم   وه  كافر؟ بهذا القيد إ
 .. َالة العصر؟من ترك: طالم

الكللسا والخللسف فللي الشللرك، هللل يحللاط ىمللل  للن ألن  ؛، هللذا تلىللي حللاط ىمىلله  لكللن  لل  للللك هللذا  أللرد تلىللي 
ل  ا ا  ىى  اإلللسا، بمعمل  أنله أ لرك وارتلد ولم ىلاد إلل  اإلللسا هلل يحلاط ىمىله السلابق أو ال يحلاط أو حا ط 

 .؟بم ته ىى  الكفر ا شروط  
 في قوله يا ْيخ: َّل يحبط األعما  إَّل الشرك. طالم: 
ْر   ل ي ْحا ط نَّ  صحيح: { }ل  ِّْن أ ْ ر   .ى م ى ك 

 الطالم: لكن ور  حديث بحبو  العمل؟
 . ن ورد بالحا  ، الحا   حا   نسايلكن 

 كيف يوجه الحديث؟،  جر الصلوات السابقة، الطالم: .. الصالة مثاًل 
ىىلل  كللل حللال: المسللألة  تفاوتللة، الصللسة دون الشللرك، و لل  للللك هلل  كفللر، و للرك فللي ال قلل  نفسلله، لكللن  للرك 

ـَبَطنَّ َعَمُلـَك{رك، بيمملا الشل ؟رم أو غيلر  خلرم ختىف فيه هل هل   خل َْ َلَيحإ ـَرتإ ْإ سة ىفلم  لن الصلأ فهل   }َلـِئنإ َ 
 ودضل فيه الشرك األصلر ىى  ق ل، فالمسألة تحتام إل  بسط.وإن كان  ن هذ  الحيثية، 
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ُه َ َتا ءمن حلف عل  ْيالثالثة والعشرون: " َل  ِمنإ َلُه َ وإ َعُلُه َفَرَ ى ِفعإ َر ُا وَ ََّل َيفإ َر َعنإ َيِميِنِه نإ َيِميِنِه،  َ عَ َكفَّ وإ َكفَّ
َماِئـَدةِ  َ  ِفي" الإ  د ذلـك  ب ـاو ب ـ ابً نن  و منـدو ور ى الفق ـاء  ن مـن حلـف  َّل يفعـل سـنة مـن السـ ، َوَ َتاُا، َكَما َتَقدَّ

 ".جرحة في ْ ا ته
 ال يفعل السمة، و ن داوا ىى  تركها فه  رجل ل ء.ألنه حىف أ
 .باجي في المنتق ذكرا ال
ِل{ الرابعة والعشرون: قوله تعال :" ُلوا الإَفضإ يحلف ونب ا يفتعل  :معناا {َيأإَتلِ  َوََّل } [22: سورة النــور] }َوََّل َيأإَتِل ُ وإ

{ :ومنــه قولــه تعــال  ،وهــي اليمــين ،مــن األليــة َســمِئِ مإ ُلــوَن ِمــن بِ  ــِذيَن ُي إ  د تقــد  فــيوقــ ،[226: بقــرةســورة ال] }لِ لَّ
رُ  .البقرة َقٌة: َمعإَناُا ُيَقصِ  ْإ ِفرإ  ".َوَقاَل

 ال يطأ توجته أربعة أ هر فأرثر.أالرجل و مه اإلوسء المعروف، اإلوسء أن يحىف 
ُلُه َتَعاَل :" ُه َقوإ ُت ِفيِه، َوِمنإ رإ ُت ِفي َكَذا ِإَذا َقصَّ ِلَك: َ َلوإ  .[118: نسورة آ  عمرا] {َبُكمإ َرَباًَّل  َيأإُلو }َّلَ : ِمنإ َقوإ

{الخامسة والعشرون: قوله تعال :  ُ َلُكمإ ِثي [22: سورة النــور] }َ ََّل ُتِحبُّوَن َ ن َيغإِفَر هَّ ٌة َ يإ َكَمـا ُتِحبُّـوَن َتمإ ٌل َوُحجَّ
ُظُر ِإَل  هَ  ، َوَينإ ِفُروا ِلَمنإ ُ وَبُكمإ َو هَِّ َعنإ ُذُبوِبُكمإ َفَكَذِلَك اغإ  .«ن َّل يرحم َّل يرحمم» :ُلهُ عإَن  َقوإ َذا الإمَ َعفإ

َجــ  آَيــة  ِفــي ِكَتــاِب هَِّ تَ والعشــرون:  السا ســةُ  ُعَلَمــاِء: َهــِذِا َ رإ ــُ  الإ ــُف َعــاَل ، ِمــَقــاَ  َبعإ ــُث ُلطإ َقَذَفــِة هَِّ نإ َحيإ  ِبالإ
ِظ. َوِقيلَ  َج  آَية  ِفي ِكَتاِب هَِّ  :الإُعَصاِة ِبَ َذا اللَّفإ ُلُه تَ قَ  -َعَُّ َوَجلَّ -َ رإ رِ  :َعاَل وإ ـ}َوَبشِ  ِمِنيَن ِبـَأنَّ َلُ ـم مِ  ُمـ إ َن هَِّ  الإ

اًل َكِبيًرا{ ُاب] َفضإ ـفِ  وقد قا  تعال  في آيـة  رـرى: ،[47: سورة األح ـا َكَسـُبوا وَ }َتـَرى الظَّـاِلِميَن ُمشإ ُهـَو َواِقـٌع ِقيَن ِممَّ
اِلَحاِت ِفـي ـا  ِبِ مإ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َضـاِت الإَجنَّـاِت َلُ ـم مَّ ِ ـمإ  َشـاُؤونَ يَ َروإ ـُل الَكِبيـُر{ذَ ِعنـَد َربِ   ِلـَك ُهـَو الإَفضإ

ولـه قومـن آيـات الرجـاء  ،وبشـر بـه المـ منين فـي تلـك ،فشرح الفضل الكبير في هـذا اآليـة [22: سورة الشورى ]
َرُفوا َعَل  َ بُفِسِ مإ تعال :  حإ ََّل تَ }ُقلإ َيا ِعَباِ َي الَِّذيَن َ سإ َنُطوا ِمن رَّ ُمر] {َمِة هَِّ قإ ُ وقولـه تعـال :  ،[53: سورة ال }هَّ

َف ُيعإِطيـَك َربُّـَك }َوَلَسـوإ  :-عـُ وجـل-وقا  بعضـ م:  رجـ  آيـة فـي كتـاب هللا  [19: سورة الشورى ] َلِطيٌف ِبِعَباِ ِا{
َضــ { فــي  َّل يرضــ  ببقــاء  حــد مــن  متــه -َــل  هللا عليــه وســلم-وذلــك  ن رســو  هللا  [5: ســورة الضــح ] َفَترإ
 .النار

ُتوا{السابعة والعشرون: قوله تعال :   لقائل:ا ي َّل ي توا فحذف }َّل{ كقو   [22: سورة النــور] }َ ن ُي إ
َدَة ََّل حاجـ .افقلْ يمين هللا  برح قاعدً  ِ  َ ِبي ُعَبيإ اُج. َوَعَل  َقوإ َيعإُفـ }َّل{ر" ة إلـ  إضـماَذَتَرُا الَُّجَّ مـن عفـا  {وا}َولإ

 ".ف و محو الذبم حت  يعفو كما يعفو  ثر الربع ،الربع  ي  ٍر
  ي في بارك هللا فيك.

 وصى  هللا ولىم ىى  ليدنا  حمد وىى   له وصحاه ولىم.


