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الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٢ اآلية  إلى١ اآلية من النور سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  
} ونتَذَكَّر لَّكُمنَاٍت لَّعياٍت با آيلْنَا ِفيهَأنزا ونَاهضفَرا ولْنَاهةٌ َأنزوراِني فَا*سالزةُ واِنيا  الزماِحٍد ِمنْهوا كُلَّ وِلدج

مهذَابع دشْهلْيِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و تُْؤِمنُون كُنْتُم ْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإنا رِبِهم ال تَْأخُذْكُمٍة ولْدا طَاِئفَةٌ ِماَئةَ ج
ْؤِمِنينالْم ٢-١ :سورة النور[ }ِمن[.  
  . وال ينفى ما عداها، فيه تنبيه على االعتناء بها}ةٌ َأنزلْنَاهاسور{هذه : يقول تعالى

  . واألمر والنهي، والحدود،أي بينا الحالل والحرام:  قال مجاهد وقتادة}وفَرضنَاها{
  .فَرضنا عليكم وعلى من بعدكم: يقول" فَرضناها"ومن قرأ : وقال البخاري

  .}لَعلَّكُم تَذَكَّرون{مفسرات واضحات، :  أي}يها آياٍت بينَاٍتوَأنزلْنَا ِف{
قلها ثالث باعتبار أآن  آيات من القر، من القرآنة السورة هي جمل}سورةٌ َأنزلْنَاها{: -تعالىو تبارك-قوله 

 والمقصود ،بيان مراد السورةفي  إلى غير ذلك من المعاني التي قيلت ،ة وخاتم، لها مطلع،االستقراء
 فمن أهل العلم من ،بالنكرة ما لم تفد أبتدنه ال يأ ومعروف ، نكرة"سورة"هنا و }سورةٌ َأنزلْنَاها{ ،التقريب

 ،فوصفها باإلنزال }اِنيةُ والزاِني فَاجِلدواالز{ والخبر ، ألنها نكرة موصوفة؛نها أفادت هنا فهي مبتدأإ :يقول
 بالنكرة اءالبتدلغ وسالمبرر والم و، هذا المبتدأ: قالوا}نزلْنَا ِفيها آياٍت بينَاٍتسورةٌ َأنزلْنَاها وفَرضنَاها وَأ{

  : اهللاهرحم- كما قال ابن مالك ،أنها موصوفة
 ***ورعندناراِمن الِك ِمٌلج   

 هاأن أهل العلم ة عامهالذي علي و، فيجوز في هذا الحال،نه من الكرامبأهنا  وصف الرجل – من الكرام رجٌل
 ، هذه سورة أنزلناها: وقال به أئمة أهل اللغة، قدره بمثل هذا-رحمه اهللا-ابن جرير و ،خبر لمبتدأ محذوف

نه أعرابه إ و، وتفسيره،من أشهر ما قيل في تعليلهف ،بالنصب } َأنزلْنَاهاسورةً{وعلى القراءة األخرى أيضا 
واهللا تعالى -قرب أوهذا  ، أنزلناهاةأو اتلوا سور ، أنزلنا سورة أنزلناها:على النصب بفعل مقدر محذوف

  . والعلم عند اهللا،بعضهم يقول غير ذلك و، و أوضح-علمأ
،  لمزيد االعتناء بها:يمكن أن يقالفباإلنزال مع أنه أنزل كل القرآن خص هذه السورة  }سورةٌ َأنزلْنَاها{: قال

والحرام واألمر والنهي ,  أي بينا الحالل: مجاهد وقتادةقال" :يقول }وفَرضنَاها{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
 جرير  ابن مع أن،" فرضناها عليكم وعلى من بعدكم:ضناها يقولمن قرأ فرو : وقال البخاري،والحدود

    بخاري وهنا نقل عن ال ،}هاضنافر{نه تفسير للقراءة الثانية أكر هذا القول احتماال في المعنى  اهللا ذهرحم
 ، يحتاج إلى مراجعةهذاو، " فرضناها عليكم وعلى من بعدكم:ضناها يقولمن قرأ فرو" : قوله-هللا اهرحم-
الشاهد أن هذه و ،ضناها قال البخاري من قرأ فر، البد من تعديل هذا،}هاضنافر{هذا الذي ذكره ابن جرير ف

 فرضناها : بعضهم كما قالالمعنى يكون وعلى هذه القراءة ، التخفيف:فيها قراءتان }وفَرضنَاها{اللفظة 



 ٢

 ألزمناكم العمل ،ها وجعلناها أوحينا: فرضناها عليكم، فرضنا ما فيها من األحكام،بمعنى فرضنا العمل بها
ن الفرض يأتي  أل؛ يختلف هو باعتبار تفسير الفرض بالتقدير"قدرنا" هذا القول ، قدرنا ما فيها من حدود،بها

 فالمعاني السابقة غير معنى التقدير كأنها ، فرضنا عليكم ما فيها من األحكام:ول وابن جرير يق،بمعنى التقدير
أتي الحاجة ت وما تضمنته وس، فرضنا عليكم اإليمان بها}وفَرضنَاها{ : فيمكن أن يقال،ترجع إلى شيء واحد

ابن ك هناك من يقول ،]٣ :سورة النور[ }ِركَةًالزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشْ{ :لهذا عند الكالم على قوله تعالى
 بحكم اما أن يكون مقرإ باعتبار أنه }الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةً{أن ن المراد إ :-رحمه اهللا-القيم 

 العقد ؛ ألنهو زاٍن ف ولكنه ال ينقاد عملياً، فإما أن يسلم ويذعن بهذا،الزنا أن اهللا أمر بالعفاف وتزوج العفيفات
 وهذا كقول ، وإما أن ال ينقاد وال يعترف بالحكم فهو مشرك،لم تتبو بالزنا ةباطل إذا تزوج امرأة معروف

ما أن إنه إ :-مارضي اهللا عنه-       وابن عباس ،ابن جرير وابن كثير وطائفةمثل  من أهل العلم ةجماع
يدخل  }وفَرضنَاها{الشاهد ف ،نه ينكر حكم الزنا فهو مشركأ  أو،يكون مقرا بحكم الزنا لكنه يواقعه فهو زاٍن

فرضنا عليكم العمل بها ،  ويدخل فيه أيضاً فرض ما فيها من األحكام،فيه فرض اإليمان بها وما تضمنته
وفي ،  فالشاهد أن هذه القراءة هي قراءه الجمهور،-تبارك وتعالى-والقيام بما تضمنته مما وجه إليه اهللا 

د هنا ين التشدإ : في المراد بهابعضهم يقولو ، ابن كثير وأبي عمرةقراء وهي }ضنَاهاوفَر{اءة األخرى القر
 وإال فإنها ترجع إلى معنى القراءة ، ما تضمنته من الفرائض واألحكامةضناها لكثر فر،للتكثير والمبالغة

 فهذا ، وبينا فيها الحالل والحرام،ئض مختلفة فراا أنزلنا فيه-رحمه اهللا- وهذا كما يقول ابن جرير ،األولى
 : قال ذكره ابن جرير احتماالً-رحمه اهللا- ولهذا ما نقله عن البخاري ؛راجع إلى المعنى السابق في الواقع

يرجع إلى وهذا  ، المكلفينة هذا باعتبار كثر،" فرضناها عليكم وعلى من بعدكم: يقول}وفَرضنَاها{من قرأ و"
زيادة المبنى معلوم أن  و، فرض على األولين واآلخرين، الجميع، فرضنا عليكم اإليمان بها،رمعنى التكثي

 ، إلى المعنى المقصود به التكثيرةالمعاني التي يذكرونها لها راجعمن  فكثير ، يكون للتكثير،لزيادة المعنى
ن أ والمعنى ،ضناها فر،تأكيد المقصود به ال: ولهذا بعضهم يقول؛ المكلفينة األحكام أو كثرةاعتبار كثرب

 والشك أن ،ضناها وإنما للتأكيد أنزلناها وفر،ضناهاخر يختلف عن قوله فرآ ىالزيادة هنا ليست لها معن
بلغ في الداللة على المعنىأضناها فر،ضناها وأقوى من فر،ن كانت ترجع إضناها فهي و سوره أنزلناها وفر

 وذلك بكثرة ، ولكن ذلك فيه زيادة حرف فهو يدل على زيادة في المعنى،هاضنا معنى فر إلىفي أصل المعنى
- اهللاورة س فهذه ال،خرهاآمة من أولها إلى ها على جميع األ وأن اهللا فرض،ما فيها من األحكام والفرائض

رائض  على عباده فيها فى وفرض ونه وأمر،نزل فيها ضروباً من األحكامأنزلها وفصلها وأ -تبارك وتعالى
  . حيث جمع هذه المعاني في القراءتين-رحمه اهللا- بن جريراكما يقول 

 من ه يتضمن ما حوت}سورةٌ َأنزلْنَاها{ :، وقوله"أي مفسرات واضحات" :قال} لْنَا ِفيها آياٍت بينَاٍتوَأنز{: قال
عز - فهذا يدل على كمال عناية اهللا }نَاٍتوَأنزلْنَا ِفيها آياٍت بي{ : قال بعد ذلك-عز وجل-اآليات لكن اهللا 

  .ل كمال العناية بهذا المنز}وَأنزلْنَا ِفيها آياٍت بينَاٍت{ ، بها حيث كرر هذه اللفظة-وجل
كم الزاني في  هذه اآلية الكريمة فيها ح}ِحٍد ِمنْهما ِماَئةَ جلْدٍةالزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ وا{: ثم قال تعالى

، الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزاني ال يخلو إما أن يكون بكرا، وهو الذي لم يتزوج، أو محصناً
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 ا لم يتزوج فإن حده مائة جلدةفأما إذا كان بكر. وهو الذي قد وِطَئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل
ن بلده كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن  ويزاد على ذلك أن يغرب عاما ع،كما في اآلية

في األعرابيي نيهخالد الجيا رسول اهللا، إن : فقال أحدهما-صلى اهللا عليه وسلم-ن أتيا رسوَل اهللا ن اللذي
 أهل على هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت-يعني أجيرا -ابني كان عِسيفا 
صلى - فقال رسول اهللا . على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجمالعلم فأخبروني أن

لى ابنك جلْد الوليدة والغنم رد عليك، وع: والذي نفسي بيده، ألقضين بينكما بكتاب اهللا((: -اهللا عليه وسلم
 فغدا عليها ،))ا، فإن اعترفت فارجمهاامرأة هذإلى  -لرجل من أسلم- يا أنيس  واغد،مائة وتغريب عام
  .)١(فاعترفت، فرجمها

 فلفظة ،هنا ذكر حكم الجلد }الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنْهما ِماَئةَ جلْدٍة{: -تبارك وتعالى-قوله 
 للقول ة وال حاج، الزاني غير المحصن إلىاًجعا فيكون ذلك ر،وال عموم في اآلية ،هذه للعهد" لا ":"الزانية"
 ةفالزانية والزاني يشمل جنس الزنا ، وهي تفيد العموم،هذه للجنس" لا" نإ : أو يقال،اًهناك تخصيصن أب

ن إ : وبهذا االعتبار يقال، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وذلك من صيغ العموم كما هو معلوم،والزواني
فَِإن َأتَين ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ {: -عز وجل-ة بنص كتاب اهللا م األصتصخُف ،لعمومل ة مخصصهذه اآلية
على قول - بالقياس صص وخُ،مة بالقرآن حد األصص خُ]٢٥:سورة النساء[ } الْمحصنَاِت ِمن الْعذَاِبما علَى

 وال فرق بين ،مةن في حد األآالقر ألنه ورد التخصيص ب؛نه ينصفإ ما يتعلق بحد العبد ف-عامة أهل العلم
 ، أيضا بالقياسة وهي مخصص، والدليل على ذلك هو القياس، فالعبد ينصف،مة والعبد من هذه الحيثيةاأل

 بأدلة ويحتجون ،جمهور الذين ال يرون الجمع بين الجلد والرجمال أيضا بحد الثيب على قول ةوهي مخصص
 وإذا قلنا ،لة فيها كالم معروفأ وهذه المس، وما ذكر الجلد،"فرجمهااعترفت ف وفيه ..)) يا أنيساغد(( :منها

 دلت -صلى اهللا عليه وسلم-ي  النبة والحديث سن،حد الحكمينأن هذه اآلية تكون دلت على إبالجمع بينهما ف
نيا  إذا زةلشيخاالشيخ و"  واآلية المنسوخة لفظاً،سبة للثيبخر يعني هذه تكون دلت على الجلد بالنعلى اآل

 وهذا ثابت في ، و الغامديةاً لما رجم ماعز-صلى اهللا عليه وسلم- وما ثبت عن النبي ،"فارجموهما ألبته
نه يجلد مع الرجم إ : ومن قال،ية لهذا العموم في اآلون ذلك تخصيصاًفيك ن الثيب يرجم فقطإ :السنة فمن قال

 ،م دلت على الرج-رضي اهللا عنه-ي السنة كما سيأتي عن علو ، ال تخصيص فهذه دلت على جلده:يقول
 وقال به ، وهو ثابت عنه في صحيح البخاري،-رضي اهللا عنه- بالجمع بين الرجم والجلد عليقال وممن 

, خذوا عني(( عند مسلم ة ويدل عليه حديث عباد،ق بن راهويه وقال به إسحا،الحسنكآخرون من التابعين 
 ، هذا في صحيح مسلم)٢()) والرجمة والثيب بالثيب جلد مائ:ن قالإلى أ...خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيال

صلى اهللا عليه - وما يستدل به هؤالء فبيان النبي ،)) يا أنيساغد(( :والعلماء يجيبون عن الحديث اآلخر
 ة لما جلد شراح-رضي اهللا عنه-  وعلي، في موضع يغني عن تكرار ذلك في سائر المواضع-وسلم

                                                
، ومسلم، كتاب الحدود، باب )٦٤٤٠(رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب االعتراف بالزنا، برقم  - ١

 ).١٦٩٨(، برقم امن اعترف على نفسه بالزن

 ).١٦٩٠(، برقم ااه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنرو - ٢
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 يقصد هذه :يعني– "جلدتها بكتاب اهللا" : ورجمها يوم الجمعة كما في الصحيح قال،الخميسالهمدانية يوم 
 أهل العلم ة،هذا اآلية عامف ،-واهللا أعلم- ،)٣("-وسلمصلى اهللا عليه -  رسول اهللاة ورجمتها بسن،-اآلية

لْفَاِحشَةَ ِمن نِّسآِئكُم فَاستَشِْهدواْ والالَِّتي يْأِتين ا{ ، اآلية التي ذكر فيها الحبس واألذىةنها ناسخإ :يقولون
*  علَيِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن ِفي الْبيوِت حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً

نه إ و، بغايةىغين هذا من قبيل المإ :ال عند من يقولإ ،]١٦- ١٥:نساءسورة ال[ }واللَّذَان يْأِتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما
تكون هذه ف ، أهل العلم أن هذا نسخة والذي عليه عام،ن ذلك ليس من قبيل النسخإ و،ينتهي عند انتهاء غايته

 ، في فرج والزنا حقيقته هو وطء،علمأ واهللا ،خرى في سوره النساءآلية األل ةاآلية هنا في سوره النور ناسخ
 ةود فهذا هو الزنا فإذا كانت مكره بهذه القي،وطء امرأة في الفرج من غير نكاح وال شبهة نكاح بمطاوعتها

 ، زنا:نه ال يقال لهإ نكاح فة وما كان بشبه، زنا:دون الفرج ال يقال له  وما كان ما، زانية:ال يقال عنها
 فالعقد من أساسه ، أخته من الرضاعة مثالً أنهابينويحصل به اإللحاق بالنسب مثل لو أنه تزوج امرأة و ت

  .غير صحيح
ففي هذا داللة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج، فأما إن كان محصناً وهو الذي قد 

  .وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم
لو و ، بهةال عبرفإنه ان في نكاح فاسد  إذا ك، أماي حصل له وطء في نكاح صحيحلذهذا ضابط المحصن ا

خره ال يعتبر آ إلى ةبل قُةلو عقد وحصل دون الوطء مباشرو ،نه ال يكون محصناًإحصل وطء فولم يعقد 
  .طء البد أن يكون بعقد بنكاح صحيحالوال يكون محصناً، فنه إ ف مثالًىزنلو أنه كان قد و ،اًمحصن

أما بعد، أيها الناس، : ، قام فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال- عنهرضي اهللا-كما روى اإلمام مالك أن عمر 
 جمرناها، ويعوا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وفإن اهللا بعث محمد

 ال نجد آية : ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 الرجم في كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها اهللا، فالرجم في كتاب اهللا حق على من زنى، إذا

 من حديث )٤(أخرجاه في الصحيحين .ل، أو االعترافبحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحأ
  . وهذا قطعة منه، فيها مقصودنا هاهنا،مالك مطوالً

                                                
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا إبراهيم المعقب           : ، وقال محققوه  )٩٤٢(رواه أحمد في المسند، برقم       - ٣

ة، وهو ثقة روى     لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الست        -واسمه إسماعيل بن محمد بن جبلة السراج      - شيخ عبد اهللا بن أحمد    
رضـي  - وكان يثني عليه ويعظمه جدا، ورواه البخاري عن علي           ٦/٢٦٦" تاريخ بغداد "عنه جمع، ووثقه اإلمام أحمد كما في        

، كتاب المحاربين مـن أهـل       "صلى اهللا عليه وسلم   -قد رجمتها بسنة رسول اهللا      " : حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال      -اهللا عنه 
 ). ٦٤٢٧(المحصن، برقم الكفر والردة، باب رجم 

فـي بـاب    ) ٦٤٤٢(، وبرقم   )٦٤٤١(رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب االعتراف بالزنا، برقم              - ٤
طأ، كتـاب  و، ومالك في الم)١٦٩١(رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى، برقم             

 ).٣٠٤٢(اء ِفي الرجِم، برقم الحدود، باب ما ج



 ٥

نه ال يمكن أن تحمل أتقتضي  وكانت الحال ،زوجها غائبومتزوجة للمت البينة مثل الشهود أو الحمل إذا قا
نها ثم وقع الحمل بعد ذلك وادعت  كذلك لو أنه طلقها أو مات ع، والعلماء يختلفون في تقدير هذا،منه فحملت

 ولذلك يندر في التاريخ إقامة حد ، أو االعتراف،والحمل من أوضح دالئل الزنا ،نه منه فهذا أيضا له تقديرأ
لشهود األربعة يشهدون شهادة  هؤالء ا،البينةبيثبت إال أن  يمكن ال والسبب أن هذا ؛الرجم إلى يومنا هذا

 كيف ،هذا ال يمكن، و تعالوا اشهدوا ويدعوهم:ن كان واحد يقولإال إ وهذا في غاية الصعوبة ة،مفصل
 هذا لذلك يندر ، فيصعب مثل هذا، أو الحمل أو االعتراف،اًواحدوليس  ، أربعة،؟يستطيعون الشهادة بمثل هذا

  . في التاريخ
  

  .تم بحمد اهللا وفضله


