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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  ٢٩ إلى اآلية ٢٣سورة النور من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

 : تعالى قوله كثيراً،وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد
}ونمري الَِّذين ِإن ِظيمع ذَابع ملَهِة واآلِخرا ونْيْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنَاِت الْغَاِفالِت الْمصحالْم * دتَشْه موي 

 لُونمعا كَانُوا يِبم ملُهجَأرو ِديِهمَأيو مَألِْسنَتُه ِهملَيقَّ*عالْح مِدينَه اللَّه فِّيِهموِئٍذ يموال ي َأن ونلَمعيو  وه لَّه
ِبينقُّ الْم٢٥-٢٣:سورة النور[ }الْح[.  

  .هذا وعيد من اهللا تعالى للذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات :-رحمه اهللا-يقول المختصر 
فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، والسيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة 

  .مارضي اهللا عنه- الصديق بنت
، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكره -رحمهم اهللا- وقد أجمع العلماء

  . وكذا الحكم في جميع أمهات المؤمنين،ة فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآنفي هذه اآلي
سورة [ اآلية }...ِإن الَِّذين يْؤذُون اللَّه ورسولَه{:  كقوله، اآلية}لُِعنُوا ِفي الدنْيا واآلِخرِة{: وقوله تعالى

  .]٥٧:األحزاب
هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات، فله ما : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  . ذلك، ولكن عائشة كانت إمام-عز وجل- قال اهللا
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا عنه-ريرة وروى ابن أبي حاتم عن أبي ه

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي ((: يا رسول اهللا، وما هن؟ قال:  قيل،))اجتنبوا السبع الموبقات((
حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافالت 

  .أخرجاه في الصحيحين، )١())اتالمؤمن
إذا رأوا أنه ال يدخُل الجنةَ إال أهل  -المشركين: يعني-إنهم : روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال

 على أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم، وال يكتمون  فيجحدون فيختم اهللا،ا حتى نجحدتعالو: الصالة، قالوا
  .اهللا حديثًا

بدت  فضحك حتى -صلى اهللا عليه وسلم-كنا عند النبي :  عن أنس بن مالك قالوروى ابن أبي حاتم أيضاً
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، ((:  قال،اهللا ورسوله أعلم:  قلنا،))ِمم أضحك؟أتدرون ((: نواجذُه، ثم قال

كفى :  فيقول، نفسيال أجيز علي شاهدا إال من:  فيقول،بلى: م تُِجرني من الظلم؟ فيقول أل،يا رب: يقول

                                                
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا {: رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى - ١

 ).٨٩(الكبائر وأكبرها، برقم ، ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان )٢٦١٥ (، برقم]١٠:سورة النساء [}وسيصلَون سِعيرا



 ٢

انطقي فتنطق بعمله، ثم : بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه، ويقال ألركانه
  .وقد رواه مسلم والنسائي، )٢()) وسحقًا، فعنكُن كنتُ أناضلبعدا لَكُن: يخلى بينه وبين الكالم، فيقول

 }ِدينَهم{حسابهم، وكل ما في القرآن :  أي}ِدينَهم{:  قال ابن عباس} ِدينَهم الْحقَّيومِئٍذ يوفِّيِهم اللَّه{: وقوله
  . وكذا قال غير واحد،حسابهم: أي

  .وعده ووعيده وحسابه هو العدل، الذي ال جور فيه:  أي}ويعلَمون َأن اللَّه هو الْحقُّ الْمِبين{: وقوله
  :أما بعدم على رسول اهللا، الحمد هللا، والصالة والسال

د هنا يِر }ِإن الَِّذين يرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفالِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْيا واآلِخرِة{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
   :سؤاالن

في الدنيا واآلخرة فال عن  ومن لُ، ذكر اللعن لهؤالء في الدنيا واآلخرة-تبارك وتعالى-أن اهللا : السؤال األول
 واهللا قال ، ومعلوم أن قذف المحصنات ال يبلغ مرتبة الشرك،-تبارك وتعالى-خالق له وال نصيب عند اهللا 

ولَا يْأتَِل ُأولُوا الْفَضِل ِمنكُم والسعِة َأن { :-رضي اهللا عنه-في مسطح وأمثاله موجهاً ألبي بكر الصديق 
ِلي الْقُرْؤتُوا ُأويلَكُم اللَّه غِْفرَأن ي ونوا َألَا تُِحبفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو اِكينسالْمى وب{ 

 - تبارك وتعالى- فالشرك باهللا ،ثبت لهم هجرتهمأ و،اإلحسان إليهمفي  و، فرغبهم في هذا،]٢٢ :ورسورة الن[
النصارى أهل لون قبيح من الشرك وهم الذين نسبوا إلى اهللا الصاحبة  و،الألعملوهو محبط  أعظم من ذلك

  .]٧٤ :سورة المائدة[ }َأفَالَ يتُوبون ِإلَى اللِّه ويستَغِْفرونَه واللّه غَفُور رِحيم{ :والولد ومع ذلك يقول اهللا عنهم
   فيها الحد؟ -تبارك وتعالى-لتي ذكر اهللا  ما الفرق بين هذه اآلية وبين اآلية األولى ا:السؤال الثاني

  ن ذلك يختص بعائشة إ :وهو اللعن هنا في الدنيا واآلخرة فمن أهل العلم من يقول: أما جواب السؤال األول
ن ذلك يختص إ : ومنهم من قال، وهو ملعون في الدنيا واآلخرة،ن قذفها فال توبة له م-ارضي اهللا عنه-

 هذه اآلية نزلت بعد ذلك تا نزل لمهنإ : ومن أهل العلم من يقول،هفهن فهذا حكم فمن قذ،بأمهات المؤمنين
والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء فَاجِلدوهم ثَماِنين جلْدةً {اآلية التي في أول هذه السورة 

ةً َأبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبو الْفَاِسقُون مه لَِئكُأوا وِإلَّا الَِّذ*د ِد ذَِلكعوا ِمن بتَاب فيكون ،]٥-٤ :سورة النور[ }ين 
   ظاهر اللفظ يدل على هذا فاهللا ف ، وهذا هو ظاهرها،بهذا االعتبار تكون اآلية عامةو ،ذلك في من لم يتب

محصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْيا والْآِخرِة ولَهم عذَاب ِإن الَِّذين يرمون الْ{ : قال-تبارك وتعالى-
ِظيمِة{ ،محصنات غافالت في المؤمنات الالتي بهذه الصفة  فهذا عام}عالْآِخرا ونْيفإن حصلت  }لُِعنُوا ِفي الد
 ، وهل يتوقف عن المطالبة فيه أو ال يتوقف،حق المخلوقب ويبقى ما يتعلق ، ما قبلها فإن التوبة تجب،التوبة

 أو كان ميتاً ونحو ذلك فيبقى حق ، لكن لو لم يطالب أو لم يعلم، قد استوفين المخلوق يكونإفالحد فإذا أقيم 
بن الهذا قال بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم و ، فمن تاب وكانت توبته صحيحة فاهللا يتولى أمره،المخلوق

 ،نزل على المعين ولكن ذلك ال يعني أن تت،صوص الوعيد تكون عامةن  وعموم،ن اللعنإ :-حمه اهللار-تيمية 
 والمتفلجات للحسن ، والمتنمصات، والنامصات، والمستوشمات،لعن اهللا الواشمات((ورد فيه اللعن ما 

                                                
 ).١١٦٥٣(، والنسائي في السنن الكبرى، )٢٩٦٩(رواه مسلم، في أول كتاب الزهد والرقائق، برقم  - ٢



 ٣

غير اهللا، ولعن اهللا من آوى لعن اهللا من لعن والده، ولعن اهللا من ذبح ل((و ،)٣())الحديث...المغيرات خلق اهللا
أو نحو ذلك من النصوص الواردة في اللعن فإن هذا ال يتنزل ،)٤())ر منار األرضمحدثاً، ولعن اهللا من غي 
 أو ينتفي شرط أو يوجد ، يوجد مانع، ما يمنع من ذلك في حقهدن المعين قد يوج أل؛بالضرورة على المعين

 في حق -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال النبي ،ها هذا الذنب أو حسنات ماحية ينغمر في،مصائب مكفرة
وما يدريك لعل اهللا أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال (( : لما قال لعمر-رضي اهللا تعالى عنه-حاطب 

 فهذه الحسنة العظيمة والشهود في غزوة بدر انغمرت معها تلك السيئة مع ،)٥())اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 أن ما ورد من اللعن والوعيد العام ال يقتضي بالضرورة وال : هذا المعنى وإذا فهمتَ،ست بسيئة يسيرةأنها لي
ِإن الَِّذين { :-تبارك وتعالى- فإذاً قوله ، والشك في كل الحاالت أن التائب يخرج من هذا، على المعينليتنز

 وهو من نصوص ، عام}نُوا ِفي الدنْيا والْآِخرِة ولَهم عذَاب عِظيميرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِع
 هذا خاص :يقالف ، أو في تخصيصه من غير دليل،كلف في حمله على المحامل البعيدة للتة وال حاج،الوعيد

 ،يخصصهنص عام وال يعلم ما فهو  ،وال دليل عليهخاص بأمهات المؤمنين  وأ ،-ارضي اهللا عنه-بعائشة 
 أو توجد حسنات ،م يتب قد يوجد مانع أو ينتفي شرطن هذا اللعن حتى في حق من لإ ثم ،هذا فيمن لم يتبو

 وكثير من نصوص الوعيد إذا عوملت بهذه الطريقة استرحنا من حملها على ، فال يتنزل على المعينةماحي
ال فمن أهل العلم من إ و،من الزجريحصل به مقصود الشارع  و، وذلك أوقع في النفوس،المحامل المتكلفة

 ، إنما خرجت للفجور: حيث كانت المرأة إذا خرجت مهاجرة إلى المدينة قالوا؛ن هذا خاص بالمشركينإ :قال
 وهكذا قال ، لعنوا في الدنيا واآلخرة،شكال عندهمإ هذا خاص بالمشركين فال :ذا قالوافإ ،فيرمون المحصنات

شكال عندهم إ وبهذا االعتبار ال ، ألنه من المنافقين؛ فهو كافر بالباطنبن أبين هذا يختص بعبد اهللا إ :بعضهم
 : وهكذا قول من قال، أو بالمشركين، دليل على أن هذا يختص بعبد اهللا بن أبيوال ،باللعن في الدنيا واآلخرة

ح فالمقصود  ومسط-رضي اهللا عنه-حد من أهل اإليمان أو من وقع بهذا مثل حسان أصد به ن قُإن ذلك إ
ن كان من إ و، بهذا الفعل وما شابه ذلك ويكون الواحد منهم مبعداً،باللعن في الدنيا استيحاش المؤمنين منهم

 إذا وجه هذا في :يعني ، لكن هذا الكالم ال دليل عليه،المنافقين فاللعن المراد به ما عرف من حقيقته الشرعية
 ، استيحاش المؤمنين في اآلخرة:}لُِعنُوا ِفي الدنْيا والْآِخرِة{ة اللعن في الدنيا فيقولون في اللعن في اآلخر

 فكيف يلحقه اللعن ة محصن وقذفَ، هذا مؤمن:ما حمل عليها هو هذا االستشكال فهذه إن ،عدم الثناء عليهمو
أو  ،ة وقد يوجد له حسنات ماحي، فان تاب ارتفع ذلك عنه، نصوص الوعيده هذ: نقول،؟في الدنيا واآلخرة

  .علمأواهللا تعالى  ، أو نحو ذلكفقد شرطٌ له ما يمنع هذا أو ي أو يوجد،ةفرمصائب مك

                                                
 رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة - ٣

 ).٢١٢٥(، برقم والمتفلجات والمغيرات خلق اهللا

 ).١٩٧٨( رواه مسلم، كتاب األضاحي، باب تحريم الذبح لغير اهللا تعالى ولعن فاعله، برقم - ٤

رضي اهللا تعالى -، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة )٢٨٤٥(رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، برقم  -  ٥
 ).٢٤٩٤(حاطب بن أبي بلتعة، برقم  وقصة -رضي اهللا عنهم-، باب من فضائل أهل بدر -عنهم



 ٤

 : من خص ذلك بعبد اهللا بن أبي أو بالمشركين أو قال؟ ما الفرق بين هذه اآلية واآلية السابقة:السؤال اآلخرو
 بمن قذف أمهات المؤمنين ماإ وهذه خاصة ة، فالفرق عنده ظاهر أن تلك عام،مانذلك يختص بأهل اإليإن 

 وبعض ة، تلك اآلية عام: فقالوا، أو كان ذلك يختص بنوع من القاذفين-ارضي اهللا عنه-أو قذف عائشة 
 فيمن عسى أن تكون ]٤ :سورة النور[ }والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء{ :السلف يقول تلك

 ، قرائنا فيه، أماراتا شك فيها فيه،ة ريبا فيه، ال يستبعد منها هذا: يعني-يرمون المحصنات-قد قارفت 
خذوا هذا من الزيادات في اآلية زيادة أ ،ولم يصدر منها شيء يوجب ارتيابا ،وهذه فيمن لم تقارف

 :أوصاف ثالثةهنا ذكر و ،}ربعِة شُهداءوالَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأ{:  هناك قال،األوصاف
 وال ، في بالهالك والغافلة هي التي ال يخطر ذ، فالمحصنات بمعنى العفيفات، المؤمنات، الغافالت،المحصنات

شد من قذف أ هذه  فقذف}الدنْيالُِعنُوا ِفي { ، وصف اإليمانطالقاً معإ وال تتفطن لها ،تلتفت إلى هذه األمور
 مع أنه الشك أن من قذف الغافلة ،شكالإ وهذا ال يخلو من ،قد تكون قارفت هكذا قال بعض السلفتلك التي 

فقذف الغافالت أشد، وهناك شروط إلقامة الحد في القذف متعلقة بالمقذوف، وأخرى  ،ليس كمن قذف غيرها
لو تكلم ف ة مما قذف به،تتعلق بالقاذف، فمن الشروط التي ذكروها في المقذوف أن يكون نزيهاً عرف بالنزاه

المحصنات و ،ليست من المحصنات؛ ألنها  يقام عليه الحد وقذفها ال-أعزكم اهللا- في واحدة في مرقص ليلي
لو قذف هذه التي ترقص وتقارف ألوان المنكرات في ملهى ف ،ليس المتزوجات في اآليةوبمعنى العفيفات 

فهنا قال ،ن يطلق لسانه أصالً في هذاأل له كن ال يمكن أن نقو ل، ال يقام عليه الحدا أو نحو هذا مثل هذليلي 
قرب أ والذي أظنه ،}ِإن الَِّذين يرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْيا والْآِخرِة{ :-تعالى-اهللا 

والَِّذين { ، ذلك من الحكم والحد في الدنيارتب على في الجمع بين اآليتين أن اآلية األولى فيما يت-واهللا أعلم-
 مه لَِئكُأوا ودةً َأبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج اِنينثَم موهِلداء فَاجدِة شُهعبْأتُوا ِبَأري لَم نَاِت ثُمصحالْم ونمري

 وا* الْفَاِسقُونتَاب كما ذكر اهللا ، والجلد، وعدم قبول الشهادة، حكم عليهم بالفسق]٥- ٤ :ورسورة الن[ }ِإلَّا الَِّذين 
 وهذه ،فعل بالقاذف وذلك في بيان األحكام التي تترتب على القذف في الدنيا ماذا ي، ذكر حد القذف،حد الزنا

 ، هذا في الوعيد: اللعن}آِخرِةلُِعنُوا ِفي الدنْيا والْ{ والعقاب الذي ينتظر هذا اإلنسان جراء ذلك ،في الوعيد
 الغافالت هي التي تكون بعيدة عن هذا يعني ، العفيفات: قلنا}ِإن الَِّذين يرمون الْمحصنَاِت{ ،ك في األحكاماوذ

 ه وال تلتفت لهذ،الغافلة هي التي ال يخطر ذلك في بالهافكيف تفرق بين الغافلة وغير الغافلة في هذه األمور؟ 
 وأما غير الغافلة فهي ، لالرتياباً يكون سببءال يصدر منها شيو ،ر وال تعرف حيل غير الغافالتاألمو

 ، سواء كان ذلك باستمالة قلوبهم بغنج،فيها نفوس الرجالامرأة تعرف كيف تتصرف تصرفات تحرك 
تها بنفسها حيث  أو كان ذلك بتصرفا، ورجال بالهاتف هذه ليست غافلة،ومحادثات مع الرجال غير الئقة لها

ن كانت ال تقارف إ و،تخرج مع رجلو ، وتذهب معهم لربما وتجيء،هم وتعاشر،هم وتزاحم،تخالط الرجال
كونها من هذا أمر يخرجها عن ف ،خرهآإلى .... محارمها وتواعدهتخرج مع رجل ليس منوإنما الفاحشة 
 تعرف كيف ، وحيلءلتوااما تكون صاحبة المرأة غير الغافلة غالباً ف ،معروف ال يخفى  وهذا أمر،الغافالت

اختالق أي لون من ألوان بعرف كيف تغطي ذلك وتستره ت ،تتصرف إذا جاء الموقف المحرج مباشرة
ِإن الَِّذين يرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْيا { ،واهللا المستعان ،واألكاذيب المعاذير
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 وال ،بعاد عن رحمة اهللا الطرد واإل: وهو محمول على معناه المعروف شرعاً، واللعن معروف}آِخرِةوالْ
لحمله على االستيحاش وما أشبه ذلكداعي ، }ِظيمع ذَابع ملَهفي تفسيرها-رحمه اهللا- ابن كثير قال }و : 

في  فأمهات المؤمنين أولى بالدخول ،تهذا وعيد من اهللا تعالى للذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنا
رحمه - هكالمو ،-ارضي اهللا تعالى عنه-هذا من كل محصنة السيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة 

من المعاصرين و ،حملها جماعة من أهل العلم والمحققينكذلك و ؛ ظاهر في أنه حمل اآلية على العموم-اهللا
 ويدخل فيه ، ويدخل في ذلك دخوالً أولياً من رمى أمهات المؤمنين-رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

هذا بها أو يختص هل أنه وال يوجد دليل على  ،ن اآليات نزلت فيها أل؛أيضاً من باب أولى من رمى عائشة
يِهم وَأرجلُهم ِبما كَانُوا يوم تَشْهد علَيِهم َألِْسنَتُهم وَأيِد{ :-تبارك وتعالى- في قوله وهال سمعتمشك واإل،؟بهن

لُونمع{ وقد ختم على أفواههم ،يرد السؤال هنا كيف تشهد عليهم ألسنتهم ،}ياِهِهملَى َأفْوع نَخِْتم موسورة [ }الْي
      عامة أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير ،هد األلسنة؟ فكثير من أهل العلم كيف تش،]٦٥:يــس

 ألنه إذا ختم على ؛}تَشْهد علَيِهم َألِْسنَتُهم{ بعضهم على بعض ة المراد به أنها تشهد ألسن: يقول-ه اهللارحم-
نه إ : وقد قيل، ويمكن أن يقال غير هذا، هذا قال به عامة أهل العلم،األفواه فمعنى ذلك أن األلسن ال تنطق

ال (( :نه يقولأ وكما في الحديث ، فهو ينكر في البدايةخرهآيختم على األفواه وتتكلم األيدي واألرجل إلى 
ويقول كما  ، فإذا شهدت عليه جوارحه وجلده فعند ذلك يقر بلسانه، ويجادل،))ال من نفسيإ شاهداً أجيز علي

 فيقر )) كنت أناضل وسحقاً فعنكنن لكُاً فيقول بعد،يخلى بينه وبين الكالم (( : ثم قال، الحديث آخرجاء في
الْيوم نَخِْتم علَى َأفْواِهِهم وتُكَلِّمنَا َأيِديِهم { : في اآليات األخرى-تبارك وتعالى- وهذه اآلية كقوله ، ذلكبعد

ونكِْسبا كَانُوا يِبم ملُهجَأر دتَشْها{ :-تبارك وتعالى-قوله و ،}وا جتَّى ِإذَا محء مهعمس ِهملَيع ا شَِهدوه
ومهلُودجو مهارصوهذا على ظاهره وال حاجة إلى ، ينطقها-تبارك وتعالى- فاهللا ،]٢٠:سورة فصلت[ }َأب 

 }َأنطَقَنَا اللَّه الَِّذي َأنطَقَ كُلَّ شَيٍء{ : عنهن-عز وجل- فهو كما قال اهللا ،التكلف وحمله على المحامل البعيدة
تَستَِترون َأن يشْهد علَيكُم سمعكُم ولَا َأبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَِكن ظَنَنتُم وما كُنتُم { : ويقول،]٢١:سورة فصلت[

لُونما تَعما مكَِثير لَمعلَا ي اللَّه ٢٢:سورة فصلت[ }َأن[ى خلَّ فالحاصل أن اإلنسان يقر بعد ذلك فينطق حينما ي
 بعضهم على ةهذا التوجيه أقرب لظاهر اآلية من القول بأن المراد أنه تشهد ألسن وقد يكون ،بينه وبين الكالم

 فلسانه يشهد }يوم تَشْهد علَيِهم َألِْسنَتُهم وَأيِديِهم وَأرجلُهم{ : يقول، واحد ألن اهللا ذكر ذلك في سياق؛بعض
 واهللا ، وليس من شهادة بعضهم على بعض، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم فكل ذلك يختص به يرجع إليه،عليه

 }ِدينَهم{: قال ابن عباس : قال،}الْحقَّيومِئٍذ يوفِّيِهم اللَّه ِدينَهم { :-تبارك وتعالى- ثم قال اهللا ،أعلمتعالى 
سمى يي ذلا ا هذ: كل ما في القرآن دينهم أي حسابهم،حسابهم: أي }ِدينَهم{حسابهم، وكل ما في القرآن : أي

 وهذه هي التي تسمى ،كثيراً في كالم السلف السيما في كالم التابعينيوجد  هذا ،بالكليات كل ما في القرآن
 يعني بعض هذه األشياء التي ،االستقراء  وهي تحتاج إلى شيء من، كل كذا فهو كذا،بالكليات في التفسير

ال في إ كل ما كان كذا فهو كذا : يقول،بين فإن كان المستثنى قليالً فيمكن أن ي،تذكر قد ال تكون دقيقة
 }وتَتَِّخذُون مصاِنع لَعلَّكُم تَخْلُدون{ :لهال في قوإ فهو للتعليل "لعل" كل ما في القرآن من ،الموضع الفالني

  كل ما في، لكن أحياناً تكون األشياء الخارجة عن هذا كثيرة، فيبين، كأنكم تخلدون: أي]١٢٩:سورة الشعراء[
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 وقد تجد أهل العلم يفسرونه في المواضع ،هذا يحتاج إلى استقراءوالقرآن من القنوت فهو دوام الطاعة مثالً 
 ولهذا ، واحدىض أهل العلم أن ذلك يرجع إلى معن وقد يرى بع،المختلفة بتفسيرات مختلفة غير متفقة أحياناً

 :-تبارك وتعالى- وقوله ،صحيح أو غير صحيحقد يتفاوت الناس في تقدير هذه األشياء هل هذا الحكم العام 
} مِدينَه اللَّه فِّيِهموِئٍذ يموقَّيا أي اهم كما دانونّ فالدين يأتي بمعنى الجزاء ِد،همء يعني يوفيهم جزا،}الْح

ثُم يجزاه { : يقول-عز وجل- واهللا ، أي يوم الجزاء والحساب]٤:سورة الفاتحة[ }مِلِك يوِم الديِن{ جازيناهم
، زاءاألجور هي الجو ،]١٨٥:سورة آل عمران[ }وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم{ : وقال،]٤١:سورة النجم [}الْجزاء الَْأوفَى

سورة [ }ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفٍْس ما كَسبتْ{ ، ونقص، ال يحصل به بخس بكمال يدل على أن ذلك يكونةلتوفيار ذكْو
 الذي هو في غاية العدل  يعني،هم الحقءأي جزا }يومِئٍذ يوفِّيِهم اللَّه ِدينَهم{ : الحق وقوله،]٢٨١:البقرة
هم الحق فيكون المراد بذلك دينهم ءإلى الدين يعني جزايرجع ، فالحق  الحق:يوفيهم اهللا دينهم قال ،نصافواإل

ِإن اللّه الَ يظِْلم النَّاس شَيًئا ولَِكن { آيات كثيرة نصاف كما جاء فيالعدل واإل الحق أي الذي هو في غاية
ونظِْلمي مهَأنفُس ٍة{ ،]٤٤:سورة يونس[ }النَّاسِمثْقَاَل ذَر ظِْلمالَ ي اللّه وهكذا في قوله،]٤٠:سورة النساء[ }ِإن : 

} هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يفَم*عن يمو هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَر{:  وقوله ،]٨- ٧:سورة الزلزلة[ }م عنَضو
اِسِبينكَفَى ِبنَا حا ونَا ِبهٍل َأتَيدخَر نٍة مبِمثْقَاَل ح ِإن كَانًئا وشَي نَفْس ِة فَلَا تُظْلَمامِم الِْقيوطَ ِليالِْقس اِزينوالْم{ 

يومِئٍذ يوفِّيِهم اللَّه { لكنه جاء في قراءة بعض السلف بالرفع ،المعنى  هذا كله راجع إلى هذا]٤٧:سورة األنبياء[
 مقُِّدينَهُأفي مصحفو ،-تبارك وتعالى- إلى اهللا اً فبهذا االعتبار يكون الحق راجع}الْح يومئذ يوفيهم اُهللا (بي 

تبارك -ه ئ ومن أسما}ويعلَمون َأن اللَّه هو الْحقُّ الْمِبين{ ،-تبارك وتعالى- الحق يكون من صفة اهللا ،)الحقُّ
  .  الحق-وتعالى

} قُولُونا يِمم ونءربم اِت ُأولَِئكبِللطَّي ونبالطَّيو ِبيناتُ ِللطَّيبالطَّيِللْخَِبيثَاِت و الْخَِبيثُونو الْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين
  .]٢٦:سورة النور[ }هم مغِْفرةٌ وِرزقٌ كَِريملَ

 ، للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القولالقولالخبيثات من : قال ابن عباس
ونزلت في عائشة :  قال،يبون من الرجال للطيبات من القولوالطيبات من القول، للطيبين من الرجال، والط

  .وأهل اإلفك
ير، والشعبي، والحسن بن أبي الحسن البصري، وحبيب بن وسعيدوي عن مجاهد، وعطاء، وهكذا رببن ج 

 واختاره ابن جرير، ووجهه بأن الكالم القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكالم ،أبي ثابت، والضحاك
هي أولى بالبراءة أولى به، و الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم

  .}مبرءون ِمما يقُولُونُأولَِئك {: والنزاهة منهم؛ ولهذا قال
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  .لطيبات من النساءللخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال ل
صلى - لرسول اهللا ما كان اهللا ليجعل عائشة زوجةً: ئك بالالزم، أييرجع إلى ما قاله أوال -أيضا-وهذا 

 إال وهي طيبة؛ ألنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، ال -اهللا عليه وسلم
ك والعدوان، هم بعداء عما يقوله أهل اإلف:  أي}ما يقُولُون مبرءون ِمُأولَِئك{: شرعا وال قدرا؛ ولهذا قال



 ٧

 وفيه وعد ،عند اهللا في جنات النعيم:  أي}وِرزقٌ كَِريم{بسبب ما قيل فيهم من الكذب، :  أي}لَهم مغِْفرةٌ{
  . في الجنة-صلى اهللا عليه وسلم-بأن تكون زوجة النبي 

  }... ِللْخَِبيِثين والْخَِبيثُون ِللْخَِبيثَاِت والطَّيباتُ ِللطَّيِبين والطَّيبون ِللطَّيباِتالْخَِبيثَاتُ{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 ،الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول: قال ابن عباس

ونزلت في عائشة :  قال،لرجال للطيبات من القولوالطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من ا
 وأنه اختيار ابن جرير هذا الذي عليه الجمهور من المفسرين سلفاً وخلفاً ،ثم ذكر من قال بهذا ،وأهل اإلفك

 فيكون ، وأن الطيبين من الناس للطيبات من األقوال،لطيبينلأن الطيبات المقصود بها من الكلمات واألقوال 
 }والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِه والَِّذي خَبثَ الَ يخْرج ِإالَّ نَِكدا{ :-تبارك وتعالى-ل اهللا المعنى كما قا

ئك من الطيبين إنما يصدر الطيب من األقوال فينتقون  فأوال، فالشيء من معدنه يستخرج]٥٨:سورة األعراف[
 الخبيثون من ، وهكذا أيضاً الخبيثون للخبيثات،نتهم فيصدر منها ماال يليق وال يطلقون ألس،من الكالم أحسنه

 ألنهم معدن ؛ال السب واللعن والشتم والقذف والقبيح من األقوالإال يصدر عنهم فالناس للخبيثات من القول 
ان اإلنسان طيباً  فإذا ك، كما أن الخبيثات من األقوال الكلمات واأللفاظ إنما تصدر من الخبيثين،لهذه األشياء

 لم يكن -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، يبغض الفاحش البذيء-عز وجل- واهللا ،فإن لسانه يكون طيباً والبد
 وابن ،شكال فيهإ هذا القول ال ، والمؤمن ليس باللعان وال الطعان وال الفاحش وال البذيء،فاحشاً وال متفحشاً

 ولكن ذلك ليس ، غيره كثيرون وعزاه النحاس لعامة المفسرينهرختاا اختار هذا القول و-رحمه اهللا-رير ج
 كما أن ،ن المقصود بالخبيثات أي من النساء للخبيثين من الرجالإ : ومن أهل العلم من يقول،محل اتفاق

قد يبتلى بامرأة من  وهذا القول يشكل عليه أن من الطيبين ،لطيبين من الرجال وبالعكسلالطيبات من النساء 
ال فكم إاإليراد أن ذلك باعتبار الغالب وهذا عن  لكن جواب أصحاب هذا القول ،كذلك والعكس أيضاًليست 

 وكما ، وأن الطيور على أشكالها تقع، باعتبار الغالب: قالوا،من امرأة طيبة ابتليت برجل ال خالق له والعكس
سورة [ }لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةًالزاِني { : المعاني في التفسير التي ذكرتوجه هذا في قوله على بعض

الْخَِبيثَاتُ {نظر اآلية ا ، ذكر تفصيالً أدق من هذا-رحمه اهللا- وبعض أهل العلم مثل الشنقيطي ،]٣:النور
{ ،مات واألقوالالخبيثات يعني من الكل" :قال }ِللْخَِبيِثينِبيناتُ ِللطَّيبالطَّيمات واألقوال لكن  الطيبات من الكل}و

 الخبيثون من ،جمع مذكر سالم فهذا من الناسوالخبيثون  الطيبون ، الطيبون للطيبات مثالً،الطيبون للطيبات
ن هذا إ : يقول، والطيبات من األقوال للطيبين من الناس،ات من األقوال للخبيثين من الناس الخبيث،الناس

 الخبيثات من األقوال ومن ، يمكن حمل اآلية على المعنيين ولكنه في نفس الوقت،يوضح قول عامة أهل العلم
يقول هنا  }ون ِمما يقُولُونءُأولَِئك مبر{ : بعده-تبارك وتعالى-قوله و ،النساء للخبيثين من الناس من الرجال

 والكالم ،ساختاره ابن جرير ووجهه بأن الكالم القبيح أولى بأهل القبح من الناو :-رحمه اهللا-ابن كثير 
 هةا وهي أولى بالبراءة والنز،أولى بههم ما نسبه أهل النفاق إلى عائشة فالطيبين من الناس بالطيب أولى 

 فإن ،ن الطيبين إنما يصدر عنهم الطيبات من القولإ : ابن جرير يقول}ونءُأولَِئك مبر{ : ولهذا قال،منهم
 إنما  فإن ذلك- سيئاًيعني قال الناس فيهم كالماً-في حقهم ن صدر إ و، خالف ذلك فإنه ال يضرهممصدر عنه
ل ين قإ و،ن صدر عنهم الكالم الخبيث فإنه يضرهمإ وأما الخبيثون فإنه ، وال يضر هؤالء الطيبين،يضر قائله
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صدرت في حقهم فإن ذلك إن  ،األحوال واألعمالونة السوء والخبث من األوصاف ظفيهم فإن ذلك هو م
    قال ابن جرير  }ون ِمما يقُولُونءُأولَِئك مبر{ : قال في حقهم-تبارك وتعالى-طيبون فاهللا  أما ال،يضرهم

المقصود أن يه عامة أهل العلم الذي علو ، أو مما يقوله أهل اإلفك،يعني مما يصدر عنهم: -رحمه اهللا-
}ربم لَِئكُأوءقُولُونا يِمم ظاهر كالم و ،-ارضي اهللا عنه-ا قال أهل اإلفك في عائشة  كم، مما يقال فيهم}ون

نه ال فإ غير جيد صدر منهم كالمأي إن  }ون ِمما يقُولُونءُأولَِئك مبر{ابن جرير أنه حمله على االحتمالين 
لو ال يخهذا ن صدر منهم فإنه ال يضرهم إ لكن القول ،ن صدر ذلك في حقهم فإن ذلك ال يضرهمإ و،يضرهم

عليه صلى اهللا - من الناس أو شتمه أو لعنه والنبي اً فإذا قذف أحد،شكال وهو مؤاخذ على ما يقولإمن 
 لكن قد يجيب ابن جرير ،)٧())قتاله كفروسباب المسلم فسوق (( :قالو ،)٦(ن لعن المؤمن كقتلهأ أخبر -وسلم

والمؤمن ليس باللعان وال الطعان وال  ،قذف وما أشبه ذلكبلعن وب رفن ع إنما م:يقولفعن هذا اإليراد 
ذلك على سبيل الفلتة في حال من الغضب منه عن هذا وإنما عمن صدر والكالم ليس  ،الفاحش وال البذيء

 وذلك في قصة أبي ،نجيب بهذاأن يمكن و ،ونحو هذا ليس ذلك من عادته وال صفته ،نفعال أو نحو ذلكاالو
الشاهد  ،... فأبوا أن يأكلوا،بنه أن يقوم بما يجبا ثم أمر يافضه ألما نزل ب -رضي اهللا عنه-لصديق بكر ا

 صدر في حال من مثل هذا إذاف ، كلوا ال هنيئاً وال مريئاً: ثم قال لهم،تم ولدهش -رضي اهللا عنه-أن أبا بكر 
من صفة الحاالت التي ليست و ، المقصود هذا:-رحمه اهللا- من اإلنسان فقد يقول ابن جرير ةنادرالاألحوال 
 بخالف ،ن صدر مثل هذا إ وال من عادته إنما هو من أهل اإليمان والكمال فيه فإن ذلك ال يضره،اإلنسان

ن الخبيثين إ : أن يقال-واهللا أعلم- لكن األحسن ،هذا تخريج لقول ابن جريرف ،من كانت هذه عادته وديدنه
إذا قيل ذلك في حقهم فهو  و،نة ذلكظم مل واألوصاف واألعمال واألحوال هاقومن الناس للخبيثات من األ

 كما ، النساء أيضاً:ن شئت تقولإو، ات من األقوال واألعمال واألحوالللطيبفن من الناس و وأما الطيب،نتهظم
طيبات الال إ ال يختار له -تبارك وتعالى-واهللا  ، طيب-صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ،ن للخبيثاتيأن الخبيث

 لكن هذا يكون على سبيل ، قصة اإلفك-ارضي اهللا عنه- النزول في عائشة ،النزول باعتبار ،من النساء
 :ن األصل هو هذاإ :-واهللا أعلم-يقال و ، بمعنى أنه ليس هو المعنى األساسي األصلي ونحو ذلك،اإللحاق

ون ءك مبرُأولَِئ{ ،الطيبات من األوصاف واألعمال واألحوال والكلمات والنساء للطيبين من الرجال والعكس
قٌ كَِريمِرزةٌ وغِْفرم ملَه قُولُونا يِمم{، وابن جرير يزيد عليه ، اإلفك أهلبرءون مما يقولي }ربما ءِمم ون

قُولُونتنكير وال ، والرزق الكريم عرفنا المراد به،صدر منهم ماال يليقإن  ، مما يصدر عنهم من الطيبين}ي
 الرزق الكريم الطيب الذي ال }لَهم مغِْفرةٌ وِرزقٌ كَِريم{المغفرة عظيمة و ،تعظيمال على في المغفرة يدل

  . تنغيص فيه بوجه من الوجوه

                                                
هو القطان، :  يحيى بن سعيد،إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال محققوه)١٦٣٨٥(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٦

هو عبد اهللا بن : هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو قالبة: هو ابن أبي عبد اهللا الدستوائي، ويحيى: هو ابن هارون، وهشام: ويزيد
 ).٧١٢(يد الجرمي، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ز

، ومسلم، كتاب اإليمان، )٤٧(رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، برقم  - ٧
 ).٦٤( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-باب بيان قول النبي 
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 إن قالوها فإن ،الطيبون من الناس مبرءون من خبيثات القول" :هي قولهوتقدم ذكرها عبارة ابن جرير التي و
 الإ و، هذا اإلنسانليست ديدنو ،ت صفتهليسأنها إذا كان على سبيل  هذا ،"رها لهمف ويغ،اهللا يصفح لهم عنها

 من الناس لم  من القول الخبيثُ كما لو قال الطيب،لها ولم تضرهمئن قيلت فيهم ضرت قاإ و،ال يكون طيباًف
 هذا نص ،ة وذلها في اآلخر، ألنه يلحقه عارها في الدنيا؛ ولو قيلت له ضرته،ن اهللا ال يتقبله أل؛ينفعه اهللا به

 ونحو ذلك الكلمة الخبيث إذا لم يكن كافراً وقال كالماً طيباًف ،شكالإ ولكن قد ال يخلو من ،كالم ابن جرير
واألصل أن اإلنسان ، } ومن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا يره*فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره { ،الطيبة صدقة

  .  واهللا أعلم، نحو ذلك هو مؤاخذ عليهلعن أو  شتم أو سب أومنقول مؤاخذ على ما ي
} لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَِلكُمِلهلَى َأهوا علِّمتُسوا وتَْأِنستَّى تَسح وِتكُميب روتًا غَييخُلُوا بنُوا ال تَدآم ا الَِّذينها َأيي

 ونتَذَكَّر *تَِجد لَم فَِإن كَى لَكُمَأز ووا هِجعوا فَارِجعار ِقيَل لَكُم ِإنو لَكُم ْؤذَنتَّى يا حخُلُوها فَال تَددا َأحوا ِفيه
 ِليمع لُونما تَعِبم اللَّهال* وو لَكُم تَاعا مكُونٍَة ِفيهسم روتًا غَييخُلُوا بتَد َأن نَاحج كُملَيع سا لَيم لَمعي لَّه

ونا تَكْتُممو وند٢٩-٢٧:سورة النور[ }تُب[.  
هذه آداب شرعية، أدب اهللا بها عباده المؤمنين، وذلك في االستئذان أمرهم أال يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم 

وإال يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثالثًا، فإن أذن له، : حتى يستأنسوا، أي
 ثم قال ، عمر ثالثًا، فلم يؤذن له، انصرف حين استأذن علىموسىأن أبا : انصرف، كما ثبت في الصحيح

 فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك ،د اهللا بن قيس يستأذن؟ ائذنوا لهألم أسمع صوت عب: عمر
 -صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا إني استأذنت ثالثًا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسو: ما رجعك؟ قال: قال

لَتَأِتين على هذا ببينة وإال أوجعتك : ، فقال عمر))كم ثالثًا، فلم يؤذن له، فلينصرفإذا استأذن أحد((: يقول
     ال يشهد لك إال أصغرنا، فقام معه : ضربا، فذهب إلى مأل من األنصار، فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا

  .)٨(ألهاني عنه الصفْق باألسواق:  عمر بذلك، فقالأبو سعيد الخُدري فأخبر
 كالم أهل العلم }ال تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنسوا وتُسلِّموا علَى َأهِلها{ :-تبارك وتعالى-قوله 

  : جهتينستشكال من الامن  ءه وقع له شيأنذلك  و،طويل وكثير جداً في المراد باالستئناس
  . هذه اللفظة، معنى االستئناس:الجهة األولى
السالم عليكم "االستئذان يبدأ بالسالم أن االستئناس إذا فسر باالستئذان فقد دلت السنة على : والجهة الثانية

 وظاهر اآلية إذا فسر بهذا ،يقدم سالمالأن تدل على والسنة  ،ن االستئناس هو االستئذانإ : إذا قلنا،"؟أأدخل
ق ذلك كالم أهل العلم متفرل و،هذا محل االستشكالواالستئذان يقدم على السالم أن لتفسير قد يفهم منه ا

 عن ابن  وهذا منقول،الذي عليه عامة أهل العلم كثير من أهل العلم يفسرون االستئناس باالستئذان ،وكثير
بن ال وفي قراءة ،كثيرو قول ابن  وه،ختاره القرطبيا ومن المفسرين ،مام مالكعباس وسعيد بن جبير واإل

ومعلوم أن القراءة األحادية تفسر القراءة المتواترة ،}حتى تستأذنوا{ بن كعب وسعيد بن جبير عباس وٌأبي 
                                                

 كانت - صلى اهللا عليه وسلم-عتصام بالكتاب والسنة، باب الحجة على من قال إن أحكام النبي ي، كتاب االرواه البخار - ٨
، ومسلم، كتاب اآلداب، )٦٩٢٠( وأمور اإلسالم، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي 

 ).٢١٥٣(باب االستئذان، برقم 
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 االستئناس في لغة اليمن بمعنى :أنه قال عن الطحاوي -رحمه اهللا- وذكر الحافظ ابن حجر ،وتبينها
 ، وهذا أيضاً مروي عن ابن عباس،}سلموا على أهلها وتستأذنواحتى ت{في مصحف ابن مسعود و ،ستئذاناال

  . رحمه اهللا-ل ابن جرير واختار هذا القو
 ،شعارهم بالتنحنح أو نحو ذلكإ ب نؤنسهم، حتى تؤنسوا أهل البيت:إن المراد به االستئناس قالوا: القول الثاني

يشعروا بمجيئكم وى ذلك حتى يعلموا  أو التنحنح أو ما إل،-أعزكم اهللا-حركة النعل من إصدار صوت 
 وعن ابن زيد عبارة ابن جرير ، وهو منقول عن مجاهد، هذا قال به بعض السلف،وإرادة الدخول عليهم

 وليؤذنهم أنه ،ن االستئناس هو أن يستأذن أهل البيت بالدخول عليهم مخبراً بذلك من فيهإ :يقول في كالمه
ذهب ا :كي عن العرب سماعاً وقد ح، إلى استئذانه إياهموا ويأنس، ذلكذنهم له فيإ إلى  فليأنس،داخل عليهم
 لكن إذا ، بعدكالم ابن جرير لم ينتِهف ؟،نظر هل ترى فيها أحداًاعني بم ؟ في الداراًأحد ترى فاستأنس هل

الم طالق االستئناس على االستعإتأملت في عبارة ابن جرير وهي دقيقة جداً فكأنه جمع بين المعنيين بين 
يستعلم  :والزم هذا هو يستأنس ،ي كالم العرب في كالم االستئناس وهذا معنى له ف،واالستكشاف كما سيأتي

، وهذا استئذانهبنسون أم ويذنهإخر وهو ما يقابل االستيحاش فيأنس ب والمعنى اآل،ذنونأذنون أو ال يأهل ي
 من أين : ينقبضون ويقولون،توحشونيسسف ، وهو في الصالةبهيأتي ويدخل مباشرة ويفاجئون  الذيبخالف 

آيات االستئذان جاءت في بعض الكالم على رمي المحصنات والقذف واآلداب التي ذكرها و كيف دخل؟ ؟جاء
ال تقع عينه ئ ل؛ فذكر لهم آداب الدخول على الناس،خره فسد البابآ وحكم هذه الفواحش إلى ،-عز وجل-اهللا 

 أو ة، ويرى المرأة متبذل،ما من مقارفات الفواحش يرى عورات الناسإ ، ال تحمد عواقبهاأمورو ءشيعلى 
 فيستأنس فال يدخل على ،ناسأعراض التكلم في فيغير ذلك مما قد يقع من قذف كأن يرى شيئاً يوجب ريبة 

م  ويتخففون في لباسه،ن الناس إنما يستروحون إذا خلوا في بيوتهم فيطمئنون فيهاأل ؛ال وقد تهيئوا لهإهؤالء 
اإلنسان إذا كان أمام اآلخرين فإنه يكون متحفظاً بطريقته في ف ،وتصرفاتهم وجلوسهم وطريقتهم ومأكلهم

 كل هذه األمور لربما يكون لك على سبيل أو بشيء من ، وأكله وشربه ولباسه،جلسته وقيامه وقعوده وحركته
         وجلس كما يحلو له ،لثياب وانفرد لوحده وضع عنه بعض هذه االتكلف الذي يرهق النفوس فإذا خال

نه يشعره بذلك ويتهيأ إف وإذا أراد أحد الدخول عليه ،ن عيون اآلخرين ال ترقبهأ واستروح ،نت نفسهأطماو
 لكن لو تخلى الناس عن هذه اآلداب وصار الواحد يدخل متى شاء على اآلخرين فإن اإلنسان يبقى مترقباً ،له

 والقضية ال ، أناس يدخلون في البيت بدون أي استئذان:تصوري هذا قد ال مثلف ،مشاكل ولذلك تقع ،دائماً
شحناء في الطالب الذين في وتقع بسببها مشاكل كثيرة و ،تتعلق باألجانب واآلخرين بل حتى أهل البيت

 بابوما يشعر إال والأو أصحابه أو كذا  ،هذا زميله في الغرفة أو بجواره في الغرفة المجاورةمثالً الجامعة 
القضية ال لكن  ، ما يوجد في الغرفة نساء، على أساس ما يوجد في البيت نساء هذا،يدفع وإذا به وسط الغرفة

كلمة استئناس تطلق على ما ف ، والمعنى الالزم، فالشاهد أن ابن جرير جمع المعاني األصلية،تختص بالنساء
نس من جانب آ ]١٠:سورة طه[ }نِّي آنَستُ نَاراِإ{ ،على معنى االستكشاف واالستعالم وتطلق ،يقابل االستيحاش

 الصواب أن االستئناس هو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم : يقول،عبارته انظر ولهذا ؛الطور ناراً
 وهم إنما يأنسون بمن ، فإن األنس يحصل لمن أذن له،ذنهمإإذا استعلم وطلب األنس بف ، بذلك من فيهاًمخبر
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وذكر   إياهم،ويأنسوا إلى استئذانهإذنهم في ذلك  إلى وليؤذنهم أنه داخل عليهم فليأنس: يقول ،يستأذن عليهم
يا "ويل الكالم إذاً تأف : قال؟نظر هل ترى أحداًا بمعنى ؟ الدار فياًذهب فاستأنس هل ترى أحداب كالم العر

 السالم عليكم :لك أن يقول أحدكم ذ"تستأنسوا وتسلموا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى منوا الآأيها الذين 
شكال إذا الجواب عن اإلوهذا  ، حتى تسلموا وتستأنسوا: وإنما هو،وهو من المقدم الذي معناه التأخير ؟أأدخل

 االستئذان هو :من يقولو ،؟ السالم مقدمأندلت على السنة كيف قدمه وف ،كان االستئناس بمعنى االستئذان
ن الواو أصالً ال إ : أن يقال لكن يمكن،هذا فيه نظر فالسنة تفسر القرآنف اآلية أخذاً بظاهرالمقدم على السالم 

 وأحسن من ،ن السالم مقدم على االستئذانأ و، والسنة دلت على الترتيب، فاهللا ذكر األمرين،تقتضي الترتيب
ن يعنيين األصليخالصة ما قاله ذكر المو ،-رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي  لة الشيختكلم عن هذه المسأ

 وفالن استأنس يعني لم ، والثاني أنه يطلق على االستيحاش فالن يأنس، األول هو االستعالم:لالستئناس
 وهل في ؟ن هذا اإلنسان الذي يستكشف ويستعلم ويستطلع هل يأذنون له بالدخولإ : فهو يقول،يستوحش
ن من يقف بالباب  أل؛ له الدخولا أذنذإذنهم إ وإنما يأنس اإلنسان ب، يحصل له هذا باالستئذان،؟البيت أحد

فهو مستوحش ما يدري ماذا يلقى؟ كيف يجاب؟ من يخرج إليه؟ ماذا سيقول له؟ فيبقى مستوحشاً فإذا أذنوا له 
 وإنما يستعلم هل يأذنون ، وجعلها مرتبطة باالستئذان،المعاني األصلية هي  إنما هذه: فقال،مذنهإفإنه يأنس ب
 لكن من فسر االستئناس ، فهذا كله يدل على أنه يستأذنمذنهإبيأنس إال ال و باستئذانه ذلكوله أو ال؟ 

 ه فسره بالزمه وإنما كأن،-معناه األصلي-فسره بمعناه الذي يدل عليه داللة مباشرة قد باالستئذان فال يكون 
 ،ستأنسوا وتسلموا وسواء قيل هذا أو هذا حتى ت،شكالإ والسلف قد يفسرون بالالزم وال ،أو نحو ذلك

يأذنون أو ما يأذنون كيف يعرف  اإلنسان الذي زال عنه االستيحاش باالستئذان أو استعلم بطريق االستئذانو
 والواو ال ، السنة تبين هذا وتوضحه:يقالف ،يبقى أن االستئناس أو االستئذان مقدم على السالمف ،باالستئذان

 اليوم الناس يطرقون الجرس فهذا هو : قد يقول قائل؟م أأدخلتقتضي الترتيب فيبدأ اإلنسان بالسالم عليك
 فالبيت ،مثل السابق أن يتحدث عند البابوليست  فكيف يقدم السالم وبيوت الناس صارت كبيرة ،استئذانهم

 السالم ،نه حينما يطرق عليهم فيجيبونه فإنه يبدأ بالسالمإ : فيقال،عبارة عن حجرة أو حجرتين يسمعونه
 ينطبق عليههذا فإن أراد أن يدخل بيته أو بيت أهله ومن  ، السالم عليكم أنا فالن أو نحو ذلك؟عليكم أأدخل

هذا ليس على مرتبة واحدة في جميع و ،يؤذن لهجنبي ال يدخل حتى األ لكن ، ولكن ذلك يخفف في حقه،أيضاً
عث إليه فيدخل رسول الذي بوحاً أو جاء مع الا وجاء ووجد الباب مفت فاإلنسان إذا كان مدعو،الحاالت
ما أن تعرف إ ،ن كانت زوجته فإنه يحسن أن يشعرها بدخولهفإ على أهله خالًااإلنسان دوإذا كان  ،مباشرة

 من ؛من عادته أن يطرق الجرس طرقة واحدة ثم يدخل أو بالتنحنح كما ورد عن بعض السلف أو نحو ذلك
 والمرأة ال تحب أن زوجها ، والناس ال يحبون هذا، فيفاجئها،راها في حال يكرههاأجل أن تتهيأ لمقابلته وال ي

 لكن هذا من ،}لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم{ :ن اهللا قال أل؛يجب عليه الها في دخوله عليها مع أن ذلك ؤيفج
من محارمه كاألخت واألم ونحو هذا  كان في البيت أحد إذا وأما ،األدب الحسن الذي يجب لإلنسان أن يفعله

يقول ن اك فجاء عن جماعة من السلف لما سئل بعضهم عن هذا }بيوتًا غَير بيوِتكُم{ :والبيت له فاهللا قال
         هذا يتفاوت: لكن اليوم في حالنا هذه يمكن أن يقال،شعرها أتحب أن تراها عريانة؟ يحتاج أن ي:للسائل
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 وقد يكون معه زوجة أو ،زوجتهوواته  أن يدخل البيت الذي فيه أهله من محارمه من أخ فإذا أراد،ويختلف
أو  لكنه إذا أراد أن يدخل داراً ، أو بما عودهم، بدخول البيت بالتنحنح، فإنه يشعرهم بدخوله،قد ال يكون

ي حجرتها متبذلة قد تكون فف ، هؤالء النساء والمحارم فإنه يحتاج أن يستأذن من الناسىحدإغرفة تختص ب
ولهذا السلف يختلف ،  فيفرق بين هذا وهذا،ن ذلك المحل يختص بها أل؛ير مالبسها فيستأذن أو تغ،في لباسها

     في مسألة االستئذان كما في قوله -رضي اهللا عنه-ابن عباس ف ،فقههم في هذه المسألة من حين إلى حين
سورة [ }وا ِليستَْأِذنكُم الَِّذين ملَكَتْ َأيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُميا َأيها الَِّذين آمنُ{ :-تبارك وتعالى-

 فقد يدخل هذا ؛غرفو أو للبيوت ستور ،بيوت من الغرفالكون ت كان يرى أن ذلك قبل أن ، اآلية]٥٨:النور
 فابن عباس يرى ، فذكر العورات الثالث،حو ذلكالصبي أو يدخل هذا المملوك عليهم والرجل يواقع أهله أو ن
 أما ، لكن هذا يقال في دخول البيت،األمر اختلففأن اهللا وسع على الناس وصار للبيوت ستور ونحو هذا 

 ، لكن الناس اآلن توسعوا وصارت بيوت الناس كبيرة، من االستئذان بالشكددخول الغرفة المختصة بهم فالب
ال يقع بصره ئ ل؛ال يدخل حتى يستأذنف ،و هذان أو نحتاالغالب أو اثنفي ص به وصار لكل إنسان غرفة تخت

 ولهذا كان ابن ،شكال فيهإ أما دخول البيت عموماً فإنه ال م، أو ما يكره الناس ما يرى منه،على ما يكره
 ، صوته بمعنى تكلم ورفع،في الرواية إذا أراد أن يدخل داره استأنس هكذا جاء -رضي اهللا عنه-مسعود 

يعرفون هذا منه أو وشعرهم تاآلن ضغطة في الجرس و ، أو تتنخمواوا تتنحنح:ومجاهد فسر تستأنسوا قال
سمعوا ذلك وى هذا  حتى الصغار إذا اعتادوا عل،هذا فالن مباشرةأن ضغطة معينة له خاصة به يعرفون 

 ، بعض الحاالت وبين االستحباب وهذا األدب متردد بين الوجوب في، وجاءوا الستقباله، فالن جاء:يقولون
 السالم :لوقيسلم ي من يقع بصره على إنسان :لكن من أهل العلم من يقول في مسألة تقديم االستئذان وعدمه

 : لكن عامة أهل العلم يقولون، يقدم االستئذان:ابن كثير يقولو ، وإذا لم يقع بصره فإنه يستأذن؟عليكم أأدخل
خره ال آ ومسألة الترتيب والواو إلى ،ذكرتال بما إهذا في وضعنا الحالي نقدم السالم لكن قد ال يتأتى 

 هذا أبو عبد الملك مولى أم ، العرف وأثره في هذه القضيةهنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا مثلو ،تقتضي الترتيب
 :اب قالأرسلتني موالتي إلى أبي هريرة فجاء معي فلما قام بالب: سكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب يقول

 لكن كانوا ،رد أن، لكن يقصد بها أخرج،عض النواحي تستعمل في بههذف يعني ،روند أن: قالت،؟ردنأ
ل أصفهان نزل المدينة وردي من أهاكان الدر: لاجاء عن أحمد بن صالح ق و،؟يستعملونها بمعنى أأدخل

كأنها كلمه غير عربية فهي  ،ديورا فلقبه أهل المدينة بالدر،روند أن:لرجل إذا أراد أن يدخللفكان يقول 
ا أو غلب على ظنه أنهم لم  مثالً اآلن استأذن ثالثاً إذا كان مدعو وتبقى بعض المسائل،ورديا له الدرفقالوا

من أهل العلم من ف ،؟ يزيد أو ال يزيد- أو بعيد عن جلوسهم،هو يعرف أن الجرس عندهم ضعيف-يسمعوه 
 وإنما لم ،أنهم ال يريدون اإلذن له ن ذلك ال يعنيإ : وقال،مقصودإلى المنهم من نظر و ، ال يزيد:قال

ال إذا علم إ ال أحب أن يزيد على الثالث :-رحمه اهللا-مام مالك  ولهذا قال اإل، فله أن يزيد على ذلك،يسمعوه
اهللا صلى- كذلك النبي ، مع أبي موسى قالوا عن االستئذان ثالثاً-رضي اهللا عنه- وقصة عمر ،سمعأنه لم ي 

نما أجابه سراً  وإ، ثالثاً السالم عليكم فلم يجيبوه-رضي اهللا عنه- استأذن على سعد بن عبادة -عليه وسلم
 وقد جاء ما ، أنا: وهكذا من اآلداب أنه ال يقول، عليهم-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ليستكثر من تسليم
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 - صلى اهللا عليه وسلم- استأذنت النبي اهللا يدل على كراهته في الحديث المخرج في الصحيحين عن جابر
 هذا بل من ،)٩(اه كأنه كره،)) أنا،أنا(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ، أنا: قلت،))؟من هذا(( :لافق

 وإذا ،؟ من هذا:ق بابه قالجاء عن بعض أهل العلم شعبة بن الحجاج أو غير شعبة أنه كان إذا دما الطريف 
 أنا : ألنه إذا قال؛وال مستحسن  يعني هذا أمر غير مستساغ: دق هم، دقأنا هم:  كان يقول،ا أن:قال المستأذن

، فعليه أن أبو محمد فكم من الناس أبو محمد:  كأن يقول مثالبكنية غير معروفةوكذلك إذا أتى  ،لم يجب
 ،لمسائل التي أشرت إليهاابن كثير تعرض إلى بعض هذه او ،ال يلتبس مع غيرهف ، ويتميز،يذكر ما يعرف به

  .وليس من العادة
 استأذن على سعد بن -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -غيره: أو-وروى اإلمام أحمد عن أنس 

صلى - ولم يسمع النبي ،وعليك السالم ورحمة اهللا:  فقال سعد،))السالم عليك ورحمة اهللا(( :عبادة فقال
، -صلى اهللا عليه وسلم- فرجع النبي ، سعد ثالثًا ولم يسمعهد عليهور ، حتى سلم ثالثًا-اهللا عليه وسلم

 تسليمة إال وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم سلمتَيا رسول اهللا، بأبي أنت وأمي، ما : واتبعه سعد فقال
 فلما ، اهللا ثم أدخله البيت، فقرب إليه زبيبا، فأكل نبي،ُأسِمعك، وأردتُ أن أستكثر من سالمك ومن البركة

  .)١٠())كم األبرار، وصلَّت عليكم المالئكة، وأفطر عندكم الصائمونأكل طعام((: فرغ قال
ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أال يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو 

 إذا أتى باب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسوكان : يساره؛ لما رواه أبو داود عن عبد اهللا بن بسر قال
السالم عليكم، السالم ((: قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األيمن أو األيسر، ويقول

  . تَفرد به أبو داود،)١١( وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور،))عليكم
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ((: ه قال أن-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيحين، عن رسول اهللا 

  .)١٢())فَخَذَفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح
 في دين كان على أبي، فدققت الباب، -وسلمصلى اهللا عليه -أتيتُ النبي : وأخرج الجماعة عن جابر قال

  . كأنه كرهه،))أنا، أنا((:  قال،أنا:  قلت،))من ذا؟((: فقال

                                                
، ومسلم، كتاب اآلداب، باب كراهة قول )٥٨٩٦(أنا، برقم : الستئذان، باب إذا قال من ذا؟ فقالرواه البخاري، كتاب ا - ٩

 ).٢١٥٥( إذا قيل من هذا؟، برقم االمستأذن أن

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده األلباني في : ، وقال محققوه)١٢٤٠٦(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٠
 ).٩٨(آداب الزفاف 

، وصححه األلباني في صحيح )٥١٨٦(رواه أبو داود، كتاب األدب، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان؟، برقم  - ١١
 ).٤٦٣٨(الجامع برقم 

، ومسلم، كتاب اآلداب، باب )٦٤٩٣(رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، برقم  - ١٢
 ).٢١٥٨(تحريم النظر في بيت غيره، برقم 



 ١٤

ذلك ألن هذه اللفظة ال يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإال فكل وإنما كره 
، فال يحصل بها المقصود من االستئذان الذي هو االستئناس المأمور به في "أنا"أحد يعبر عن نفسه بـ

  .اآلية
  .احد قال غير ووكذا ،االستئذان: االستئناس: وقال العوفي، عن ابن عباس

وقد روى اإلمام أحمد أن كَلَدةَ بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح ِبلبأ وجداية وضغَابيس، 
صلى -فقال النبي  ، ولم أسلم ولم أستأذنعليهفدخلتُ : قال،  بأعلى الوادي-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

  .)١٣( وذلك بعدما أسلم صفوان،))؟السالم عليكم، أأدخل: ارجع فقل((: -اهللا عليه وسلم
  .حسن غريب: وقال الترمذيورواه أبو داود والترمذي والنسائي، 

 لصفوان بن أمية  كلدة بن قيس هذا أخٌ: وقيل،بن عبد اهللا كلدة ،ام أحمد عن كلدة بن الحنبلميقول روى اإل 
 :هزم المسلمون في أول األمر قال وقال ما قال في القصة المعروفة لما ،ألمه هو الذي شهد معه موقعة حنين

ني رجل برن يئ واهللا ل،سكت ثكلتك أمكا : فقال له صفوان،ال البحرإ واهللا ال يردهم ،اآلن بطل سحر محمد
من قريش أحب إلي من أن يرفوان بن أمية ن صإ :بن الحنبل قال هذا أخوه ألمه كلدة ،ني رجل من هوازنب

ل وذلك يقلبعد الوالدة يكون حتى هذا في المرأة ويكون  هو ،الفتح أو الكسر واللبأ ب، في الفتح بلبأهبعث
األيام فيكون في  ، ألن الصبي ال يستغني عن هذا بحال؛ اإلرضاع في أول األيام في غاية الضرورة:األطباء

نه ال إحتى نه ينعقد يتخثر إ فهذا الحليب أو اللبن إذا أخذ فإذا عرضته على النار غلي فاألولى من الوالدة
جداية يعني ما له حتى ستة أشهر أو ما لم يبلغ ستة وال ،بلبأ وجداية : قال، شرباً، وإنما يؤكل أكالًيشرب

صغار  والضغابيس هي، جداية وضغابيس : قال، جداية: ذكراً كان أو أنثى يقال لهةبيظلاأشهر من ولد 
صلى اهللا عليه -والنبي  ،ثاء بالرطبقيأكل ال كان ،ثاءق ،من جنس الخيار فهو ،القرع هو ثاءق وال،ثاءقال

  .  يعني بأعلى مكة بواٍد غير ذي زرع يعني كان بأعلى مكة عام الفتح، بأعلى الوادي-وسلم
ثالث آيات : ، قال-رضي اهللا عنه- اء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباسسمعت عط: وقال ابن جريج
إن أكرمهم عند : ويقولون: ، قال]١٣:الحجراتسورة [ } اللَِّه َأتْقَاكُمنْدِإن َأكْرمكُم ِع{: قال اهللا: جحدها الناس

حجري، معي أستأذن على أخواتي أيتام في : قلت:  قال،واإلذن كله قد جحده الناس:  قال،اهللا أعظمهم بيتًا
 ،فاستأذن:  قال،ال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: ل قا،لي، فأبى فرددت ليرخِّص ،نعم: في بيت واحد؟ قال

  .فاستأذن:  قال،نعم: أتحب أن تطيع اهللا؟ قلت: ال، فقاًفراجعته أيض: قال
 ، أن أرى عريتها من ذات محرمه إليما من امرأة أكر: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: قال ابن جريج

  .وكان يشدد في ذلك: قال
عليكم : ِدي األعمى، أنه سمع ابن مسعود يقولسمعت هزيل بن شُرحِبيل األو: وقال ابن جريج، عن الزهري

  .اإلذن على أمهاتكم
                                                

      ، )١٥(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة،  - ١٣
صلى اهللا - ، والترمذي واللفظ له، كتاب االستئذان عن رسول اهللا )٥١٧٧(وأبو داود، كتاب األدب، باب كيف االستئذان، برقم 

 ).٢٧١٠( التسليم قبل االستئذان، برقم ، باب ما جاء في-عليه وسلم



 ١٥

  .ال: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: قلت لعطاء: وقال ابن جريج
وهذا محمول على عدم الوجوب، وإال فاألولى أن يعلمها بدخوله وال يفاجئها به، الحتمال أن تكون على 

  .عليهاهيئة ال تحب أن يراها 
، -ارضي اهللا عنه- ، عن زينب-امرأة عبد اهللا بن مسعود- ابن أخي زينب عنر بن جرير وروى أبو جعف

كان عبد اهللا إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجم منا على أمر : قالت
  .صحيحإسناد . )١٤(يكرهه

:  يقول-رحمه اهللا-واإلمام أحمد أرى أن يستأذن على أمه وأخته، :  يقول-رحمه اهللا-لهذا اإلمام مالك 
  .يتنحنح، ويحرك الباب يعني يشعرهم متى إذا دخل بيته، وفيه أمه أو أخته أو نحو ذلك

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنسوا وتُسلِّموا {: وقال مقاتل بن حيان في قوله
مساء، حييتَ صباحا وحييت :  كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه ال يسلم عليه، ويقول}َأهِلهاعلَى 

 ،"قد دخلتُ: "ذن حتى يقتحم، ويقول وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فال يستأ،وكان ذلك تحية القوم بينهم
ها من ستر وعفة، وجعله نقيا نِزفيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغَير اهللا ذلك كله، في 

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنسوا وتُسلِّموا {: الدنس والقذر والدرن، فقال تعالى
  .}علَى َأهِلها

هو خير من : االستئذان خير لكم، بمعنى: يعني }ذَِلكُم خَير لَكُم{: وهذا الذي قاله مقاتل حسن؛ ولهذا قال
  .}لَعلَّكُم تَذَكَّرون{للمستأذن وألهل البيت، : الطرفين
، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير }فَِإن لَم تَِجدوا ِفيها َأحدا فَال تَدخُلُوها حتَّى يْؤذَن لَكُم{: وقوله

إذا ردوكم :  أي}وِإن ِقيَل لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو َأزكَى لَكُم{لم يأذن بغير إذنه، فإن شاء أذن، وإن شاء 
واُهللا ِبما تَعملُون {رجوعكم أزكى لكم وأطهر :  أي}وا هو َأزكَى لَكُمفَارِجع{من الباب قبل اإلذن أو بعده 

  .}عِليم
أن أستأذن على بعض :  كلَّه هذه اآلية فما أدركتهالقد طلبتُ عمري: قال بعض المهاجرين: وقال قتادة

ه وِإن ِقيَل لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو َأزكَى لَكُم واللَّ{ :، فأرجع وأنا مغتبط لقوله"ارجع: "إخواني، فيقول لي
ِليمع لُونما تَعِبم{.  

  . على أبواب الناستقفواال :  أي}عواَل لَكُم ارِجعوا فَارِجوِإن ِقي{: وقال سعيد بن جبير
يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنسوا وتُسلِّموا علَى َأهِلها { :-تبارك وتعالى-قوله 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَّكُم رخَي لكم لما فيه من ذنهم ذلكم خيرإال بإالناس خول بيوت يعني االستئذان وعدم د} ذَِلكُم 
يكون فيه سد الطريق والباب على ف ، وترجع أيضاً إلى الداخلين والمستأذنين،المصالح التي ترجع إلى هؤالء

طالق األلسن في أعراض إمقارفة ماال يليق من الفواحش أو بما ذكر قبله من اآلداب في اآليات فيما يتصل 
 وقد يرى أموراً لربما أغرته بالفاحشة أو تعلق قلبه بما رأى أو ،ذنهم في بيتهإل عليهم من غير الناس إذا دخ

                                                
 .صحيح لغيره: ، وقال محققوه)٣٦١٥(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٤
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صلى اهللا - وكذا النبي ، ولهذا حتى الرجل وحتى الزوج؛ ولربما تكلم في حق الناس هؤالء وقذفهم،نحو ذلك
 وهذا إذا كانوا ال ،يتخون أهله لئال ؛ نهى أن يأتي الرجل أهله إذا كان في سفر أن يأتيهم ليالً-عليه وسلم

فَِإن لَّم تَِجدوا { : ثم قال،شكالإ فال اًه مفاجئئلم يكن مجيوتصل بهم ا لكن إذا كانوا يعلمون و،يشعرون بمجيئه
لَكُم ْؤذَنتَّى يا حخُلُوها فَلَا تَددا َأحغير البيوت  خالف وهذا ، هذا في البيوت التي فيها أهل وساكنون}ِفيه

سورة [ }لَّيس علَيكُم جنَاح َأن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مسكُونٍَة ِفيها متَاع لَّكُم{المسكونة التي ذكر اهللا بعد ذلك 
 فهذه في البيوت األولى في بيوت الناس التي لها أهل وساكنون لكنهم قد سافروا أو خرجوا لحاجة ،]٢٩:النور

دخل  لك أن تُيسلفغير موجودين وإذا كانوا  ، تدخل ولو كان الباب مفتوحاًأو نحو ذلك فال يجوز لك أن
 لك أن يسغير موجود والباب غير مغلق فلوهو طرقت عليه وإذا  ،صاحبك يسكن في غرفة أو نحو هذا

 حتَّى يْؤذَن لَكُم وِإن فَِإن لَّم تَِجدوا ِفيها َأحدا فَلَا تَدخُلُوها{ : قال،نة لها حرمةوسكالمن بيوت الناس  أل؛تدخل
كَى لَكُمَأز ووا هِجعوا فَارِجعار {شتى   من نواٍح}ِقيَل لَكُمكَى لَكُمَأز وفيه تربية للنفوس على الترفع ف }ه

الناس من يثقل عليه هذا من  ألن ؛ وال يتبرم به،ن اإلنسان يكون مهذباً ال يستثقل الحقإ بحيث ،والتنزه
 عفواً ال نستطيع مقابلتك واستقبالك أو نحو هذا فهو يرى أن مجيئه يحتم عليهم أن : فإذا قالوا له،هويعظم علي

باعتذارهم فإنهم  رف عنه أنه يغضب أو يحمل في نفسه أو يتبرمن من ع أل؛ وال خير له في هذا،يدخلوه
 ،؟ متى يمشيمللى نار يتملرماد حار أو عله لكنهم كأن الواحد منهم على  وإدخا،ذن لهرون إلى اإلطسيض

لحقه  التي تُ-السيما إذا تكرر من اإلنسان- وهذه قد تكون أحد األسباب ، يستثقلون بقاءه ومجيئه؟متى سيذهب
 بمجرد ما تراه ، يكون ثقيالً،هذه الصفة أحياناً تكون غير مكتسبة يعني بل يبتلى بها اإلنسانو ،بالثقالء

ما بأسئلة سخيفة كلما جلس إخر آتكون هذه الصفة مكتسبة بسبب أو باً أحيانو ،ستثقله هذا مجرد ما تراهت
 أو ،؟ وهكذا كم عدد أوالدك؟من هو هذاو ؟كم مرتبكو ؟ين تشتغلأ ،خاصةالونهم ئ يسأل الناس عن ش،وجهها

 ؟ كيف الحال،الحمد هللا ، كيف الحال عساك طيب: بعض الناس إذا جاء يقول،يردد كلمات معينة طول المكث
 ،ختصراي عندك وذلا هات : فيقال،يثمان أو مراتيعيد لك هذا سبع وهكذا  ، عساك طيب الحمد هللا،مد هللالح

 وهكذا إذا كان اإلنسان ،فهذا يستثقلهللا الحمد  ، الحمد هللا،فقط الحمد هللانحن  تعيد هذه الكلمات ووما في داٍع
معنى ذلك أن ف فإن كان جاء في الصباح ،رف أنه سيضيع عليهم األوقاتيطيل المكث بال حاجة إذا دخل ع

 ومن الناس ،ال يتحملونهوالناس يستثقلون هذا ف ، ذهبالعصر كلهف ، وإذا جاءهم في العصر،الصباح قد ذهب
ما ن المغرب بل إلى اإلقامة افإلى أذ من يتوالهم ولو كان بالهاتف إذا جلس يسأل بعد صالة العصر مباشرة

 وال ! كتاب، رسالة،سئلة بل لربما يريد أن يقرأ عليك رسالة في الهاتف كتبهاألتنتهي أسئلته ال تنتهي هذه ا
 وال يبالي أصالً جالس يقرأ مستمر ، الوقت ال يسمح،بن الحالل أنا ما أستطيع أن أسمعا يقرأ يا أدب ي،يمهلك

ن في صالة  هذه األشياء موجودة حتى في رمضا، هو يقرأ مسترسل،تقنعه أنه ال يمكنأن تتوسل وتحاول 
 يقرأ مسترسل من بعد صالة العصر ؟ أذن المغرب ما تفطر، يا أخي ما أنت صائم،العصر إلى أذان المغرب

 ، الحج،..... وبعد،.... وبعد، والزكاة، والصدقة، والصيام، الصالة،أو يسأل أسئلة ما هو العمل الصالح
 أن تشرح له حتى الصباح من غير مراعاة يريد منك ، الكلمة الطيبة،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 هذا من ،اإلنسان الذي يستأذن على الناس ويتبرم بهم إذا اعترضوا منه هذا يجعل الناس يستثقلونهللمشاعر، ف
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 وما الخير في اإلنسان أن الناس لربما راعوه ، فال يتحملونه،أحد األسباب المكتسبة التي تجعل اإلنسان ثقيالً
 اللهم ،ال اهللاإله إ ال :يقول  وكلٌّ،ملونيدخل ويجلسون يتمل دعه : يقول، يكف شره عنهموداروه من أجل أن

وِإن ِقيَل لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو {وهكذا إذا كان اإلنسان أنهم يتململون،  وهو ال يشعر ب، على محمدصلِّ
كَى لَكُموتهذيب للنفوس،إن هذا هو نوع عبودية وطاعة ف-عز وجل- ألمر اهللا اً إذا كان اإلنسان مستجيب}َأز ، 

 وشر الناس من ،ستثقل اإلنسانهو يرجع إلى الناس أيضاً فال يففكما أن هذا من القضايا التي تتعلق باألخالق 
 فالن يزعل الزم :رونه إذا مرض أو يأتون لمناسباته أو نحو ذلك يقولونو فيز،أحسن الناس إليه اتقاء شره

 ئال ل، فيه من أشغال من أجل مراعاة خاطرهو ما هالصعب والذلول ويترك ويتجشم ويركب ،ذهب لزيارتهن
 :-تبارك وتعالى- فقال اهللا ؟ كذا ولماذا، فالن لماذا لم يأِت،م ألنهم يعرفون أنه يتحامل عليه؛يغضب

}كَى لَكُمَأز ووا هِجعفَار{ .  
 }ما تُبدون وما تَكْتُمونوا بيوتًا غَير مسكُونٍَة ِفيها متَاع لَكُم واللَّه يعلَم لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَدخُلُ{: وقوله

 قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، هذه اآلية الكريمة أخص من التي
  .ا أذن له فيه أول مرة كفىإذا كان له فيها متاع، بغير إذن، كالبيت المعد للضيف، إذ

لَيس علَيكُم جنَاح َأن { واستثني فقال نسخ، ثم }ال تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم{: قال ابن عباس: قال ابن جريج
م روتًا غَييخُلُوا بتَدلَكُم تَاعا مكُونٍَة ِفيهوالحسن البصريوكذا روي عن عكرمة، : }س.  

 بعض ا؟ غير مسكونة ما المراد به}يس علَيكُم جنَاح َأن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مسكُونٍَة ِفيها متَاع لَكُملَ{ :قوله
 فإذا كان ال يوجد ،قول بعض أهل العلم  بيوت مكة باعتبار أنها حق للجميع علىا المراد به:يقول أهل العلم

ها ؤ و منش، وهذه مسألة معروفة والخالف فيها معروف،تئذانفيها ساكن فمن حقك أن تسكن من غير اس
 فإذا ،عد للضيفن ذلك يحمل على البيت المإ : وبعضهم قال،األقرب أن اآلية ال تحمل على هذا و،الخالف

 -تبارك وتعالى-اهللا و ، كلما جاء دخل مباشرة،ذن له فال يحتاج كل مرة أن يستأذنوا بينه وبينه أول مرة ُأخلّ
 فذكروا من ذلك ، أن ما قاله السلف يدخل في ذلك-واهللا أعلم-األقرب  }غَير مسكُونٍَة ِفيها متَاع لَكُم{ :الق

 وقد ، متاع قضاء الحاجة، فيها متاع، لقضاء الحاجة؛رهماألماكن الخربة يدخلها الناس من المسافرين وغي
 ،-السفر- في الطريق بيوت تبنى ،ا فيها أحد أماكن متروكة م، فهييكون هذا المتاع الظل يستظلون بها

إلى الحج والعمرة أو نحو ذلك وإذا كان في طريقه  ،ل بها مثالًستظيل ها فدخل،مطاعم مهجورةو بنى مقاٍهتُو
غَير {يحتاج أن يستأذن  عليه، فال  حرجالووجد عمارة تبنى فجلس في ظلها جلس يأكل فيها أو نحو هذا 

 يضع الناس فيها أمتعة لهم من -قديماً– وقل مثل ذلك في األماكن التي كان ، ساكن لها يعني ال،}مسكُونٍَة
 فيدخلونها فيضعون هذه األشياء يتخففون باألسفار ، أماكن أشبه باألماكن الخربة،قتاب وغيرهااألك المسافرين

 والمكاتب ،ا مثل األسواق وهكذا يدخل فيه األماكن التي ال ساكن له، ويأتون متى شاءوا،ذلك يرجعون فيهالف
 فيها أناس لكنها مأهولة غير ه فهذ،وما شابهه ونحو هذا  وكذلك يدخل فيه الفنادق غير غرف النزالء،العامة

 ، وأما المسكونة التي فيها ساكن، كاألماكن الخربة ونحو هذا،الذي يقابل المأهولة المهجورةو ،مسكونة
 باب الفندق أو المستشفى ن لكن حينما يدخل م،باستئذانتُدخل  ا كله،الفنادق هذه مسكونةفي فالغرف التي 

يجب أن ف مريضيكون عنده قد  لكن إذا كان مظنة عورات مثل غرفة الطبيب ،فإنه ال يحتاج أن يستأذن
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لكن مطاعم عائلية ، المطعموكذلك  ،مأهولة غير مسكونةفهي  ،هي فتحت لهذافاألسواق بخالف  ،يستأذن
 ويدخل ،خربة ونحو هذاال األماكن المهجورة }غَير مسكُونٍَة{ :يدخل في قولهف ،يستأذنأن  ناس يحتاج افيهو

في مؤسسة أو لو دخل في شركة و ،المكاتب العامةو ةاألسواق المتاجركفيه األماكن المأهولة غير المسكونة 
يدخل كأن  ،المقام يقتضي هذاال إذا كان إ تأذنيس يحتاج أن فال ،حكومية ونحو ذلك فهذه مأهولة غير مسكونة

وهذا المتاع  }ِفيها متَاع لَكُم{ : قال،ذن فيستأذنإال بإعلى مكتب خاص هذا المكتب ال يسمحون للدخول هكذا 
  .  واهللا أعلم،األكل كل هذه األشياءو ،الراحةو ،النومو ،الشراءو ،الظلو ،يشمل قضاء الحاجة

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم :طالب

  . محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وحدهالحمد هللا
  :أما بعد

 ،}والَِّذين يرمون َأزواجهم{: -ىتعال- والوقوف عليه في سبب نزول قوله ،فهذا بعض ما يسر اهللا جمعه
  .اآلية

  :فأقول وباهللا أستعين
 ، وهالل بن أمية، وهم عويمر العجالني، ثالثة-رضي اهللا عنهم-عن من الصحابة ذكر أهل العلم أن من ال

  . وعاصم بن عدي
 فضالً عن أن ،عن فلم أجد في الروايات ما يدل صراحة على أنه ال-رضي اهللا عنه-أما عاصم بن عدي 

  .يكون سبباً في نزول اآلية
رضي -كر منهم عاصم بن عدي  وذ،اختلفوا في المالعن على ثالثة أقوال: -رحمه اهللا-ولما قال النووي 

عاصم بن عدي فيه نظر؛ ألنه ليس لعاصم فيه ": وقوله:  فقال،-رحمه اهللا- تعقبه الحافظ ابن حجر -اهللا عنه
  .انتهى. " وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة،قصة أنه الذي لعن امرأته

إذا وجد أحدنا مع :  قال سعد-صلى اهللا عليه وسلم-بي أن سعد بن عبادة لما سمع الن:  المقصود به:الشيخ
هكذا نزلت يا رسول اهللا؟ فوقع ذلك لرجل من قومه وهو عويمر :  أو قال،ةامرأته رجالً ثم يطلب أربع

رضي - من رهط سعد بن عبادة ، وعاصم بن عدي هو أيضاً سيد من سادات قومه من الخزرج،العجالني
 فجاء ،-صلى اهللا عليه وسلم-تى إلى عاصم بن عدي يطلب منه أن يسأل النبي  فعويمر العجالني أ،-اهللا عنه

 فجاء عويمر بعد ذلك ، السؤال-صلى اهللا عليه وسلم- فكره النبي -صلى اهللا عليه وسلم-عاصم وسأل النبي 
  .يسأل
 بين ثم العن: وقع في سيرة ابن حبان في حوادث سنة تسع :-رحمه اهللا- وقال الحافظ ابن حجر :طالب

وهو ":  وقد أنكر بعض شيوخنا قوله، وبين امرأته، عاصم: وهو الذي يقال له،عويمر بن الحارث العجالني
  . واهللا أعلم،الذي سأل له عاصم:  وكأنه في األصل، والذي يظهر لي أنه تحريف،"عاصم: الذي يقال له
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 .." بهذا إال لقوليما ابتليتُ": اريوأما قول عاصم بن عدي في حديث ابن عباس عند البخ: وقال الحافظ أيضاً
 ،ما ابتليتُ:  فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله،إنما هو ألن عويمراً كان تحته بنت عاصم أو بنت أخيه

  .انتهى. فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي:  كأنه قال، أي بسؤالي عما لم يقع،إال بقولي: وقوله
 ، فهما محل الخالف بين أهل العلم في أيهما نزلت- عنهمارضي اهللا-وأما عويمر العجالني وهالل بن أمية 

  :وباالستقراء ألقوال أهل العلم في هذه المسألة يتبين أنها منحصرة في أقوال أربعة وهي
  : وحجة أصحاب هذا القول،-رضي اهللا عنه- أنها نزلت في عويمر العجالني :القول األول

 وهذا يصدق على ، العن بين العجالني وامرأته- عليه وسلمصلى اهللا-كثرة ما روي أن رسول اهللا : أوالً
  .عويمر دون هالل

  . عن الحكم في قصة عويمر-صلى اهللا عليه وسلم-توقف النبي : ثانياً
  .بن حسان والصواب أنه عويمر وليس هالالً فقد غلط فيه هشام ،هالل بن أميةخطأ الرواة في تسمية : ثالثاً

 وخصوصاً أن ، ما ورد في الصحيحين وتوهيم األئمة الحفاظ أمر ليس بالسهل فتضعيف،وفي هذا القول نظر
رضي -وكذلك احتمال الوهم هنا بعيد فإن سياق قصة عويمر ا القول لم يذكروا علة تنهض لهذا، أصحاب هذ

 فالمسألة ليست مجرد وهم في اسم بل هذه قصة ،-رضي اهللا عنه-ختلف عن سياق قصة هالل ي -اهللا عنه
- ثم إني لم أر أحداً من األئمة الحفاظ أعل ذكر هالل بن أمية ، الوهم في هذا أبعد فتطرقُ،أخرىوتلك 

 بل غاية ما نقل في ذلك كالم أبي عبد اهللا بن أبي صفرة وابن ، في رواية البخاري أو مسلم-رضي اهللا عنه
  .يح أنه عويمر والصح،إن ذكر هالل وهم من هشام بن حسان: العربي والقاضي عياض حيث قالوا

 وكيف ، أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة،وكالم الجميع متعقب: -رحمه اهللا-قال الحافظ ابن حجر 
  .!؟يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع

إن ذكر هالل دار على هشام بن حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ : وأما قول ابن العربي
 أخرجه ،بن حازم عن أيوب وكذا جرير ، بن منصور كما قدمته فقد وافقه عباد، لم ينفرد بهاًمألن هشا

  .انتهى. الطبري وابن مردويه موصوالً
وإنما في ،ين لذكر هالل في الروايات يعتذرون بأن صاحبي الصحيحين لم يخرجاها في األصوللِِّعثم إن الم 
سألت محمداً يعني :  بل إن الترمذي في العلل الكبير قال، وهذه دعوى ليس هناك ما يعضدها،الشواهد

 فبهذا يظهر أن البخاري ،حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ:  االختالف فقالاالبخاري عن هذ
.  وفيها أن هالل بن أمية قذف امرأته، وقد أوردها في الصحيح من طريق هشام بن حسان،يثبت هذه الرواية

  .الحديث
 وحجتهم ما جاء في البخاري ، ونسبه النووي إلى الجمهور، أن اآلية نزلت في هالل بن أمية:يالقول الثان

فنزل ((:  من ذكر قصة هالل وفيها،عن عكرمة عن ابن عباس وفي مسلم عن هشام عن ابن سيرين عن أنس
 وكان أول رجل : وكذلك قول الراوي،)) في ظهركالبينة أو حد((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقوله ،))جبريل

 كما دلت على ذلك -رضي اهللا عنه- وال شك في كون اآلية نزلت في هالل بن أمية ،العن في اإلسالم
  . فيه وفي عويمر كما سيأتي في القول الرابع إن شاء اهللاو ولكن هل نزلت فيه وحده أ،الروايات صراحة



 ٢٠

 وقد ذكر هذا القول أبو العباس القرطبي ،رمرة في هالل ومرة في عويم:  أن اآلية نزلت مرتين:القول الثالث
  .عموم ما ورد  وحجة هذا القول،احتماالً
 يعني ال ، وما عزاه ألحد،معنى أنه ما قاله تقريراً أنه يتبنى هذا القولالذكره احتماالً ف:  حينما يقال:الشيخ

 لكن هذا القول ، يعني بحثاً،"ماالًاحت" فهذا معنى ، لكن ذكره احتماالً بمعنى أنه ال يبعد أن يكون،يوجد له قائل
 ال يمكن أن يتوقف فيها وقد -صلى اهللا عليه وسلم- ال يمكن أن تكون نزلت مرتين؛ ألن النبي ،مردود أصالً

هناك و ،في اآلية التي نزلتالذي جري عليه الحكم  فسي،]٦:سورة النور[ }والَِّذين يرمون َأزواجهم{: نزل عليه
:  لكن في مثل هذه كيف يتوقف أو يقول يختلف،ا فيما قد يظن أن الحكم فيهنزلت مرتين: يقالأن  أشياء يمكن

))؟وقد نزلت هذه اآلية))  في ظهركالبينة أو حد!.  
 ولكن هذا ، وأن اآلية نزلت في كل منهما، وحجة هذا القول عموم ما ورد في قصتي عويمر وهالل:طالب

 ولو أنهما ،تين القصا توقف في كلت-صلى اهللا عليه وسلم-حيث إن النبي  ،-واهللا أعلم-القول فيه نظر 
  . في الثانية بما أنزل اهللا في األولى-صلى اهللا عليه وسلم-متباعدتان زمناً لحكم النبي 

 واختار هذا القول ، فسأال فنزلت اآلية فيهما جميعاً، أن تكون القصتان وقعتا في زمن متقارب:القول الرابع
  . واهللا أعلم، وهذا القول هو الذي تجتمع به األدلة،ذكره القرطبي والنووي احتماالًو ،ر وابن عاشورابن حج

  : وأصرح حديثين في هذه المسألة هما
حدثني ابن أبي عدي عن هشام بن حسان : حدثني محمد بن بشار قال: ما رواه البخاري قال :الحديث األول

صلى اهللا -أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي : -هللا عنهمارضي ا-حدثنا عكرمة عن ابن عباس : قال
يا :  فقال،)) في ظهركالبينة أو حد((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،ماءح بشريك بن س-عليه وسلم

 : يقول-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي 
))فلينزلن اهللا ما يبرئ به ظهري ،والذي بعثك بالحق إني لصادق:  فقال هالل،)) في ظهركالبينة وإال حد 

  .الحديث.  اآلية}والَِّذين يرمون َأزواجهم{:  فنزل جبريل وأنزل عليه،من الحد
 وسبب النزول ، هذا من قبيل سبب النزول الصريح،فنزل جبريل: -رضي اهللا عنه- ابن عباس ةفقول

  .الصريح له حكم الرفع
صلى اهللا عليه - دليل على أن النبي ،)) في ظهركالبينة أو حد((: -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك قول النبي 

  . في اللعان لم ينزل عليه شيء بعد-وسلم
  :الحديث الثاني

إذ جاء رجل من األنصار :  وفيه-رضي اهللا عنه- من حديث ابن مسعود هما رواه اإلمام مسلم في صحيح
 واهللا ،؟ أو سكت سكت على غيظ،لو أن رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه: فقال

 -صلى اهللا عليه وسلم- فلما كان من الغد أتى رسول اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-ألسألن عنه رسول اهللا 
؟ فقال ظفتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيلو أن رجالً وجد مع امرأته رجالً : فسأله فقال

والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن { فنزلت آية اللعان ،)) وجعل يدعو،اللهم افتح((: -صلى اهللا عليه وسلم-
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مهاء ِإلَّا َأنفُسدشُه مصلى اهللا - إلى رسول اهللا  فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته،}لَّه
  . الحديث، فتالعنا-عليه وسلم

 وقول ، شيء في اللعان دليل على أنه لم ينزل عليه بعد،))اللهم افتح((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقول النبي 
  .وجعل يدعو فنزلت آية اللعان كذلك هو من قبيل سبب النزول الصريح: الراوي
ِإن { كم،اح:  يعني،]٨٩:سورة األعراف[ }ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ{ ، معناه احكم،))اللهم افتح(( :الشيخ

الْفَتْح اءكُمج واْ فَقَدتَفِْتحلكن ظاهر هذه الرواية ، فقد جاء الحكم،تطلبوا الحكمإن :  يعني]١٩:سورة األنفال[ }تَس 
ابتلي به من بين "قد يكون " فابتلي به"ن هذا ليس بصريح أيضاً أنه  ولك،قد يفهم منه أنه سأل قبل أن يقع هذا

 ولم يكن ،ا وقع له ذلك وابتلي به من بين سائر الناس هو سأل لم،بمعنى أن ذلك متصل بما قبل" سائر الناس
 ،أنه سأل بعد االبتالء:  ويحتمل،أنه سأل فابتلي: يحتمل:  هذا غير صريح يحتمل معنيين،قد نزل الحكم

 ، تكون مرتبة لما بعدها على ما قبلهاوال ، تكون للتعليلال الفاء ، ليس بسبب،فابتلي:  هو يريد أن يخبر،ابتلي
  . يخبر أنه ابتلي به من بين سائر الناس فهذه أول حادثة تقع،يكون ابتلي

      رن حج وكذلك الحافظ اب،-رضي اهللا عنه- فإن السياق سياق قصة عويمر سم والرجل وإن لم ي:طالب
:  صريحاً ورد ضمنها قول عويمر-رضي اهللا عنه- ففي الروايات التي جاء فيها ذكر عويمر ،-رحمه اهللا-

 -رضي اهللا عنهما- وفي حديث ابن عمر ،؟ رجالً وجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعلأرأيتَ
 وإن سكت سكت ،ن تكلم به تكلم بأمر عظيمأرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجالً فإ: عند مسلم قال عويمر

  . وهذا كله يتفق مع سياق الحديث المتقدم،على مثل ذلك
وظهر لي اآلن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هالل : -رحمه اهللا-قال الحافظ ابن حجر 

 فوجدت اآلية نزلت في ،يت بهإن الذي سألتك عنه قد ابتل: بعده فنزلت عند سؤاله المرة الثانية التي قال فيها
 فيحتمل أنه لما شرع يدعو بعد ،-رضي اهللا عنه- وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود ،شأن هالل

  .انتهى. قد أنزل فيك وفي صاحبتك: توجه العجالني جاء هالل فذكر قصته فنزلت فجاء عويمر فقال
  .وعلى آله وصلى اهللا على نبينا محمد ،هذا ما تيسر جمعه واهللا أعلم

  
 الجانب األول العبارات التي جاءت فيه نزلت في :تحديدالالتتبع في من  اًنحتاج مزيدويكفي هذا البحث ال 

  .تجمع الروايات هذهأن هذا سبب النزول فيحتاج أن بعض الروايات في قصة عامر لربما ال يكون مصرحاً 
 إذا جمعت هذه الروايات تجد ،ءت به كذا وكذا فإن جا-صلى اهللا عليه وسلم-في الصفة التي ذكرها النبي و

 وفي بعضها عويمر العجالني ،ة هالل بن أميةأنها تشكل أن بعضها ما قد يكون في ذلك صفة تتصف بواقع
ن كانت الرواية وإ ، واحدة أو أنه خطأ من بعض الرواةن القصةإ :وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يقول

لصحيح لكن من تأمل الروايات فإنه سيستشكل ذلك من الجهتين من جهة صحيحة فال يقتصر على ما في ا
المسألة   ولهذا، ومن جهة النزول اللفظة التي جاءت فيه،الصفات المذكورة في الروايتين كأنها قصة واحدة

  غير:ل بأن القصة واحدة وكذا والقو، وهذا، والنظر في العبارات هذا،تحتاج إلى مزيد من التأني والتدقيق
 ،هذا واردفنزلت بعد الواقعتين بأنها  وأما القول ، والقول بأن اآليات تكرر نزولها مردود مرفوض تماماً،بعيد
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هذا مثال من األمثلة التي تكون في أسباب النزول قد و ،شكالإال يخلو من ولكن االحتمال هذا وارد فيه 
فت األنظار إلى أن مثل هذه القضايا ال يقتصر  أردت به ل،يصعب التحديد فيها بأن اآلية نزلت بعد الواقعتين

 وإنما يحتاج إلى جمع ، نزلت بعد الواقعتين وانتهيناه هذ: يقول اإلنسان،فيها على الرواية أو الروايتين
ستجد أمثلة أخرى لها نوع تعلق فال إ هذا مثال و،وبعد ذلك يحكم ، والنظر فيها،الروايات الصحيحة والتدقيق

عضها أنه  في بعضها أنه صريح وفي ب-لو جمعت الروايات-ناحية لربما من ناحية ألفاظ أو قد تستشكل من 
 لكن تقف على ، يقول هذا يفسره، مع أن الصريح يحمل على غير الصريح،غير صريح في حروف بعضها

حيناً في بعض أ و، لكن لو تتبعت تجد بعض الروايات الصريحة، وتقول هذا من قبيل التفسير،لصريحا
عبارة  هانفس  ثم يذكر في الرواية،ا في كذ، أو نزلت هذه اآلية في فالن:وايات الطويلة أولها غير صريحالر

 ،تدقيق النظر فيهاو والصبر وجمع الروايات ،صريحة فكل هذا يحتاج إلى شيء من التأني والنظر والمقارنة
غير الصحيحة ن حتى الروايات  لكن نحن نحتاج أن نقار، وأرجو أن تكون هذه قد وصلت،هذا هو المقصود

الجمل ونعزوها ، نأتي ب نقارنها مقارنة دقيقة من حيث العبارة واللفظ الصريح وغير الصريح،صريحةال
 ونجمع الروايات كلها في ،جعلها على جزئياتنباألوصاف وهكذا بالتخريج والراوي ثم نأتي بما يتعلق 

   .ةالرواية كاملوما نأتي بالموضع المعين 
  .مد اهللا وفضلهتم بح


