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  جامعة املدينة العاملية
إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري 

  املنشورة
  حمفوظة©  ٢٠١٢حقوق الطبع 

  عبد اهللا نعمان
  سي رمحه اهللا يف رد شبهات الشيعة من خالل تفسريهجهود اآللو

  .روح املعاين
  

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من   
  :دون إذن مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية 

 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه  .١
مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  حيق جلامعة املدينة العاملية .٢

 .وليس ألغراض جتارية أو تسويقية، ألغراض تعليمية 
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور  .٣

 .ومراكز لبحوث األخرى ، مكتبات اجلامعات اإذا طلبته
  كليب املغريةخالد فهد ال:  أكد هذا اإلقرار

 خالد فهد خالد الكليب املغرية: اسم الطالب

 

 : التوقيع

 

                           هـ٢٦/١٢/١٤٣٣:   التاريخ
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  ملخصملخص
الحمد هللا والصالة والسالم على خیر رسل اهللا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  :وبعد
إن ھذا البحث بحٌث في التفسیر التحلیلي والذي یتكلم عن حادثة اإلفك 

 % $ # " !{ :الواردة في سورة النور والذي یبدأ من قولھ تعالى

'& ( ) * ,+ - . / 10 2 3 4 5 6 7 98 : ; 
< = > ? @ A{)ھوینتھي بقول )١ ¸: }« ¬ ® 

°¯ ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ 
¾ ¿ À{)٢(.   

~ ئشة والذي كان من أسباب اختیاره استمراریة الطعن في أم المؤمنین عا
، كذلك أنھ ال یوجد من تطرق إلى ھذه اآلیات منفردة ¢ وصفوان بن المعطل 

، وھذا البحث یتكون من ثالثة أبواب ، أما ة التحلیلیةوبشكل موسع من الناحی
الباب األول فھو في بیان عالقة آیات الحادثة بافتتاحیة سورة النور ، وذكر 

ف بھ وتعظیم اهللا وصفاتھ وأحكام مواضیع السورة والتي تتكلم عن الزنا والقذ
االستئذان والخلوة والنظر ، ثم ذكر مناسبة وعالقة السورة واآلیات لما قبلھا وما 
بعدھا ، أما الباب الثاني فھو في بیان اآلیات من ناحیة التأصیل اللغوي بذكر 
بعض مفردات اآلیات والتحلیل اللفظي وذكر بعٍض من إعراب اآلیات ، وبیان 

اع البالغة في اآلیات كالبالغة البیانیة والتصویر الفني والختم والتذییل بعض أنو
، وأما الباب الثالث فھو في التأصیل البحثي والشرعي من كتحدید آیات اإلفك ، 
وسبب نزول اآلیات ، والمعنى اإلجمالي لآلیات والقراءات ، وبیان بعض الفوائد 

تمراریة الطعن في أم المؤمنین عائشة واألحكام المستنبطة من الحادثة ، وبیان اس
وبیان كالم أھل العلم في ذلك ، بعدھا ُختم البحث ‰ زوج النبي الكریم ~ 

بالنتائج والتوصیات ، ومن أھم النتائج فیھ ھو إثبات براءة عائشة وصفوان ٪ 
بإجماع المسلمین ، وإثبات وجود الطعن فیھما بالتصریح والتلمیح في عصرنا 

  ..ل وال قوة إال باهللالحدیث وال حو
  واهللا تعالى أعلم

                                                
  ١١:سورة النور) ١(
  ٢٦:سورة النور) ٢(
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AABBSSTTRRAACCTT  
All praises should be to Almighty Allah and prayers as well as peace be upon the best 
Messenger of Allah, His family and companions : 
 
Then, this is a thesis on the analytical exegesis illustrating the slander incident against 
Aishah the wife of the Prophet, peace be upon him, stated in the chapter of Al Nour 
starting with His words, Glory be to Him, : Verily, those who brought forth the 
slander (against Aishah the wife of the Prophet, peace be upon him) are a group 
among you. Consider it not a bad thing. Nay, it is good for you. To every man among 
them will be paid that which he had earned of the sin, and as for him among them 
who had the greater share therein, his will be a great torment.(11). )1(  
 
 And ending with His words , Glory be to Him , :   Bad statements are for bad people 
(or bad women for bad men) and bad people for bad statements (or bad men for bad 
women). Good statements are for good people (or good women for good men) and 
good people for good statements (or good men for good women): such (good people) 
are innocent of (every) bad statement which they say; for them is forgiveness, and 
Rizqun Karim (generous provision, i.e. paradise) (26) . )2(  
 
Persistence of slandering Mother of Believers Aishah, May Allah be please with her, 
and Safwan Bin Al Mu’atel, May Allah be pleased with him, was one of the  reasons for 
selecting the title of this thesis. Also, nobody approached these verses separately and 
extensively in respect of the analytical side. This thesis consists of three sections. 
Section ( I ) is the description of the relation of the incident verses to the introductory 
verses of the chapter of Al Nour which state the topics of the chapter including adultery, 
the slandering with adultery, glorification of Allah and His traits, manners of taking a 
permission to enter into a private house or a closed room, the seclusion of man and 
woman and taking a glimpse to a man or a woman. Then, he stated the occasion and 
relation of the chapter and verses to verses above and below.  
Section ( II ) is the description of verses in terms of the linguistic exegesis by indicating 
some terminology of verses,  literal exegesis, some syntax of verses and some kinds of 
rhetoric in verses such as explanatory rhetoric, metaphors, conclusion and 
supplementation.  
Section (III)  handles the research and religious authentication such as the definition of 
slander verses, reason behind the revelation and descending of verses, the overall 
meaning of verses and readings, the description of some benefits and provisions drawn 
from the incident and the description of the persisting slander against Mother of 
Believers Aishah, May Allah be please with her, the wife of the Noble Prophet, peace 
be upon him and the statement of scholars’ views on that. Finally, the thesis concluded 
with outcomes and recommendations such as the unanimous evidencing of  the 
innocence of Aishah and Safwan, May Allah be pleased with them all, and the 
evidencing of the persisting express and implied slander against them in our modern age 
with our rejection of that. 

Allah, Be Exalted, knows most. 

                                                
)1( The chapter of Al Nour, Verse (11) 
)2( The chapter of Al Nour, Verse (26) 
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
  

أحمد اهللا وأشكره أوًال وآخرًا وأثني علیھ الثناء كلھ على تیسیره إنھاء ھذا 
البحث ؛ ثم أشكر الشكر الجزیل كل من ساھم معي في إنھاء ھذا البحث 

بكلمة وتوجیھ ونصح وإرشاد ومساعدة ؛ وأخص بالشكر صاحب الفضیلة 
الرسالة على حرصھ  ، المشرف على عبدالغني قمر جمعة جاد اهللا: الدكتور

وتشجیعھ وتوجیھاتھ الدائمة ؛ وأخص بالشكر الشیخ محمد بن مشوط 
العلیوي على ما قدمھ لي ، وأشكر أخي وصدیقي سعد بن أحمد السعید وفھد 

بن حمد الجناعي و مبارك بن أحمد القاسم ، وأشكر زوجي وعائلتي على 
على برنامج المكتبة  تحملھم انشغالي عنھم بالبحث ، وأشكر األخوة القائمین

  .الشاملة والمكتبة الوقفیة على تیسیرھم للكتب العلمیة بین یدي الباحث
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  اإلهداءاإلهداء
  

  وزوجاتھ وصحابتھ  ‰إلى كلِّ غیور على دینھ ورسولھ٪. 
  إلى والدّي حفظھم اهللا اللذین لطالما سمعتھما یذكرون لي أمنیتھم

 ..الثانویة مواصلتي الدراسات العلیا منذ أن كنت طالبًا في 
  إلى زوجتي وأوالدي وعائلتي عائلة الكلیب المغیرة.. 
  إلى شیخي الشیخ محمد بن مشوط العلیوي الذي منذ عرفتھ وھو یذكر

 ..لي أھمیة البحث العلمي وحثھ لي بالمواصلة في طلب العلم 

ھ
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  مقدمةمقدمة
، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، ونستعینھ ، إن الحمد هللا نحمده  

، ومن یضلل فال ھادي لھ ، من یھده اهللا فال مضل لھ ، وسیئات أعمالنا 
، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ 

  .صلى اهللا علیھ وآلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیرًا
  :أما بعد                  

الكریم الواسع مجالھ  علم القرآن،  فیھ الھمم ُتصرففإن من أجل العلوم التي 
 }] P Q R S T VU W X Y Z{ : إذ یقول سبحانھوتفرعاتھ 

)١(.  
 c d e f g h i j lk m{ : وھو العلم الحق حیث قال سبحانھ

n o p q{ )٢( .  
ومن  ، والموعظة الحسنة والتبیان،  والرحمة والبیان،  ففیھ الھدى والشفاء

علوم القرآن الجلیلة المتنوعة علُم التفسیر الذي مھما ُبذلت فیھ الجھود  جملة
في كتابھ  )٣(وقد ذكر اإلمام الزركشي ، ما أدركت غورهوفنیت فیھ األعمار 

العلوم ثالثة علم  :كان بعض المشایخ یقول" :نصھ المنثور في القواعد ما
وال احترق وعلم ال نضج  ، نضج وما احترق وھو علم األصول والنحو

  )٤(".ثوعلم نضج واحترق وھو علم الفقھ والحدی، وھو علم البیان والتفسیر 
الذي ُیقسم إلى فروع كالتفسیر  -علم التفسیر- ومن فنون ھذا العلم الواسع

الموضوعي والتفسیر المقارن و التفسیر التحلیلي وغیر ذلك ، ونحن ھنا 
وبالغة ،  ني األلفاظ في اآلیةبصدد التفسیر التحلیلي الذي ُیعنى بـبیان معا

وبیان األحكام ،  وأسباب النزول واختالف المفسرین،  التركیب والنظم
كذلك ، ةالمسائل الفقھیة والنحویة والبالغی، وبیان بعض الواردة في اآلیة 

  .المناسبات بین السور واآلیات وغیر ذلكویعنى بذكر الروابط 

                                                
  ٣٨:سورة األنعام )١(
  ٤٢:سورة فصلت )٢(
تركي . عالم بفقھ الشافعیة واألصول:  ، أبو عبد اهللا، بدر الدین  اهللا الزركشيمحمد بن بھادر بن عبد ھو  )٣(

قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین األعالم  ھـ ٧٩٤األصل، مصري المولد والوفاة ت 
  ٦٠/ ٦   م٢٠٠٢بیروت لبنان  . الطبعة الخامسة عشر. دار العلم للمالیین.  الزركليخیر الدین . والمستشرقین 

 :راجعھ. سیر فائق أحمد محمودیت: تحقیق. بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي الشافعي .المنثور في القواعد )٤(
 .١/٧٢ م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢ ١ط. الكویت –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة . عبد الستار أبو غدة
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كتبة التفسیر ھو قلة الكتابات الجادة وأن المالحظ على المكتبة اإلسالمیة وم
وإال فھو علٌم ال یزال مبثوثًا في بطون ،  في ھذا الفن على وجھ االنفراد

  .أمھات الكتب
-بالغ األھمیة ھو وفي ھذه الدراسة أشارك في الكتابة في ھذا الفن لموضوع 

أال وھو آیات  -وخاصة في عصرنا ھذا وفي ظل وسائل اإلعالم المنفتحة
  .اإلفك في سورة النورحادثة 

 
 :مشكلة البحث وسبب اختیاره

أنھ وفي عصر انتشار العلم الشرعي وكذلك التقني والتطورات العلمیة ما 
اإلفك بل ویصرفھا عن حقیقتھا وما  ةیزال ھناك من یعرض عن آیات حادث

 ~أنزلت من شأنھ لتستمر مسیرة المنافقین في الطعن في أم المؤمنین عائشة 
في سید  المقصود أو غیره وبالتالي الطعن -عض نصوصھموستأتي ب-

، لذلك تم اختیار ھذا الموضوع وجحة اهللا على الناس أجمعین  ‰المرسلین 
  .للحاجة الماسة للرد على ھؤالء الطاعنین كالرافضة والمستشرقین

 
 حدود البحث : 

األنواع األخرى كالتفسیر الموضوعي بھ البحث تفسیر تحلیلي ویخرج  -١
 .وغیره

 .٢٦إلى اآلیة  ١١تبدأ من اآلیة و اآلیات من سورة النور -٢
  أھداف البحث: 

 .وحكمًا ،ومعنًى ،  العلم بكتاب اهللا تالوًة  -١
 .إثبات المعتقد من خالل المصدر األول لھ وھو القرآن الكریم  -٢
 .أو أھلھ،  سواًء كان في نفسھ‰ الذب عن عرض النبي   -٣
 .ھا ھذه اآلیاتاستكشاف المعاني العظیمة التي تتضمن  -٤
 .وجمال العرض،  إدراك روعة األسلوب  -٥
 التفاعل مع الواقع الذي یعایشھ اإلنسان وإبداء الحق فیھ  -٦
  ..إلى غیر ذلك من األھداف 
  سابقة الالدراسات 

بعد البحث والتقصي عن دراسات سابقة لھذا الموضوع من ناحیة تفسیریة 
ودور ،  ورة النورحدیث اإلفك كما جاء في س( :وجدت رسالة بعنوان

  )المنافقین فیھ دراسة موضوعیة
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  .عبدالحلیم إبراھیم العبداللطیف: للطالب

رسالة ماجستیر في قسم القرآن وعلومھ في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
  .وھي دراسة موضوعیة ولیست تحلیلیة؛  اإلسالمیة

ي سورة اآلداب االجتماعیة ف: (كذلك ھناك رسالتا ماجستیر ودكتوراه بعنوان
  وافق صونیا: للطالب )النور

  الجزائر: جامعة األمیر عبدالقادر للعلوم اإلسالمیة رسالة ماجستیر 
  أحمد فؤاد علي المشتولي: وللطالب

  .رسالة دكتوراه في كلیة أصول الدین بجامعة األزھر 
ھذا ما اطلعت علیھ أثناء بحثي عن الدراسات السابقة في موضوع اإلفك 

أما من النواحي األخرى المعینة في مجال ، فسیریة من الناحیة الت
جمع  -مرویات غزوة بني المصطلق (: الدراسة رسالة حدیثیة بعنوان

  .إبراھیم إبراھیم قریبي: للطالب )ودراسة وتحقیق
كلیة الحدیث الشریف والدراسات اإلسالمیة قسم فقھ  -رسالة ماجستیر

  .الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة -السنة
 منھج البحث: 

) التاریخي(االستردادي  المنھج ھوفي ھذا البحث  ـُمـتَّبعالعلمي ال المنھج
یعتمد على عملیة استرداد ما كان في الماضي :"الذيبأنھ  فوالذي ُیعرَّ

لیتحقق من مجرى األحداث، ولتحلیل القوى والمشكالت التي صاغت 
 .)١("الحاضر

 
 
 ھیكل البحث: 

الثة أبواب وخاتمة تضمنت التوصیات وفھارس من ث خطة البحثوتكونت 
..  المصادر والمراجع و األعالم و األحادیث النبویةو آلیات القرآنیةعلمیة ل

 :كالتاليأما تفصیل أبواب البحث فھي 
  ما قبل آیات اإلفك وما بعدھا: الباب األول 

  ما قبل آیات اإلفك  :الفصل األول
  ھ بالموضوعوعالقت،افتتاحیة السورة  :المبحث األول

  االفتتاح واالستھالل  :المطلب األول

                                                
 ٤٨ص   م٢٠٠٢ .للكتاب مةالعا صریةالھیئة الم .القاھرة .محمد زیان عمر .مناھجھ وتقنیاتھ  البحث العلمي )١(
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  العالقة بموضوع البحث  :المطلب الثاني
الزنا والقذف بھ في (مواضیع اآلیات ومحاورھا :المبحث الثاني

  )الشرعيالنص 
  ما بعد آیات اإلفك  :الفصل الثاني

  مواضیع اآلیات ومحاورھا: مبحث في
تعظیم اهللا وصفاتھ المرتبطة   :المطلب األول

  بمواضیع السورة
المحترز بأحكام االستئذان والخلوة   :المطلب الثاني

  والنظر
  تناسب اآلیات والسور في موضوع البحث  :الفصل الثالث

  عالقة سورة النور بما قبلھا وما بعدھا  :المبحث األول
سورة (عالقة سورة النور بما قبلھا : المطلب األول

  )المؤمنون 
سورة (نور بما بعدھا عالقة سورة ال  :المطلب الثاني

  )الفرقان
  عالقة آیات اإلفك بما قبلھا وما بعدھا  :المبحث الثاني

  آیات اإلفك في التأصیل اللغوي والنحوي والبالغي :الباب الثاني
  آیات اإلفك في التأصیل اللغوي والنحوي  :الفصل األول

  مفردات اآلیات والتحلیل اللفظي  :المبحث األول
  من إعراب اآلیاتشواھد   :المبحث الثاني

  البالغة في اآلیات   :الفصل الثاني
  البالغة البیانیة: المبحث األول
  التصویر الفني  :المبحث الثاني
  الختم والتذییل  :المبحث الثالث

  والشرعي) البحثي ( آیات اإلفك في التأصیل   :الباب الثالث
  )البحثي ( آیات اإلفك في التأصیل : الفصل األول

  دید آیات اإلفكتح  :المبحث األول
  سبب نزول اآلیات  :المبحث الثاني
  المعنى اإلجمالي لآلیات :المبحث الثالث
  القراءات الواردة في اآلیات: مطلب

  آیات اإلفك في المنظور الشرعي  :الفصل الثاني
  األحكام المستنبطة من الحادثة  :المبحث األول
  أدلة براءة عائشة قبل نزول اآلیات  :المبحث الثاني
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واألحكام ~ بیان استمراریة الطعن في عائشة :ث الثالثالمبح
  المترتبة على ذلك

  :اتبعتھا أثناء كتابة البحث وھي كالتالي وقد كانت لي قواعد
عند االستشھاد باألحادیث النبویة فإن وجدت عند البخاري ومسلم  -١

  .اكتفیُت بھما دون غیرھما
رُت عند ذكر حدیث نبوي وتبین لي صحة الحدیث من ضعفھ صد -٢

حدیث [العزو بكتابة الصحة من الضعف بین قوسین معقوفین كـ
 ].حدیث ضعیف[أو ] صحیح

 .اعتماد المتقدمین في الوفاة عند ذكر األقوال -٣
، البحث لیس لغوي إذ أن في المسائل اللغویة ال أطیل الكالم فیھا  -٤

، غریب منھا ولیس جمیع المفردات فالمفردات مثًال اخترت ال
 .أنواعًا منھا ولیس كل أنواع البالغةوالبالغة اخترت 

الفوائد واألحكام الفقھیة اقتصرت على األمر الظاھر واألمر  -٥
التفصیل فالبحث لیس  شر بین أوساط الناس وال أتطرق إلىالمنت
 .فقھي

عتمدُت تكریر كتابة اآلیات في المبحث أو المطلب الواحد لكي ا -٦
 .تحفظ ، ولتصبح مشاھدة ، قریبة من عین القارئ

 .ومن ُنقل عنھ ال أترجم لھ، من استشھدُت بقولھم أترجم لھم  -٧
كلي في ترجمة األعالم عمومًا ، ومن راعتمدُت كتاب األعالم للز -٨

 .لم أجده عنده رجعُت إلى مصدر آخر
 .فھرس األعالم فقط لمن ترجمت لھم -٩

 .عند النقل من العلماء فھو من كالمي[ ] وجود قوسین معقوفین  -١٠
اكتفیُت بھ ھنا لعدم النسیان والوقوع في † اء الترحم على العلم -١١

 .وخشیة اإلطالة الحرج
قد أخالف منھجي وقواعدي التي ذكرتھا آنفًا لسبب ما وأبین ذلك  -١٢

 .٥٨مثل ص عند المخالفة
  

ھذا وأسأل اهللا تبارك وتعالى أن یبارك في الجھود ویوفق الجمیع لما فیھ 
  .خیر وصواب والحمد هللا رب العالمین

  
  الباحث

 خالد بن فھد الكلیب المغیرة: الطالب
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::  
إن الناظر في حادثة اإلفك الواردة في سورة النور واألحادیث الصحیحة 

وصفوان بن المعطل ~ أم المؤمنین عائشة  علىیرى أن مدار ھذه الحادثة 
¢.  
بنت عائشة  " :في أسد الغابة ھي )١(عز الدین ابن األثیركما یقول عائشة و

وأشھر ‰ ، زوج النبي الصدیقة بنت الصدیق أم المؤمنین أبي بكر الصدیق
  .، وأمھا أم رومان نسائھ
،  ، قالھ أبو عبیدة ، وھي بكر قبل الھجرة بسنتین‰ تزوجھا رسول اهللا ... 

  .بثالث سنین: وقیل
  .الث سنینبعد خدیجة بث‰ تزوجھا رسول اهللا : وقال الزبیر

  .سبع سنین: ، وقیل ست سنین‰ وكان عمرھا لما تزوجھا رسول اهللا ... 
  .وبنى بھا وھي بنت تسع سنین بالمدینة

عن .. .، بابن أختھا عبد اهللا بن الزبیر أم عبد اهللا‰ وكناھا رسول اهللا ... 
بعثھ على جیش ‰ ن النبي أ((: ¢أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص 

ل فأتیتھ فقلت أي الناس أحب إلیك قال عائشة فقلت من الرجال ذات السالس
  ... )٢( ))فقال أبوھا قلت ثم من قال عمر بن الخطاب فعد رجاًال

ضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر ف((: ‰وقال رسول ... 
  )٣( ))الطعام

: لصحابة یسألونھا عن الفرائض، وقال عطاء بن أبي رباحوكان أكابر ا... 
  .كانت عائشة من أفقھ الناس وأحسن الناس رأیا في العامة

، ولو لم  أعلم بفقھ وال بطب وال بشعر من عائشة ما رأیت أحدًا: وقال عروة
، فإنھا  یكن لعائشة من الفضائل إال قصة اإلفك لكفى بھا فضال وعلو مجد

  .رآن ما یتلى إلى یوم القیامةنزل فیھا من الق

                                                
المؤرخ :  علي بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیبانّي الجزري، أبو الحسن عز الدین ابن األثیرھو  )١(

  ))٣٣١/ ٤األعالم للزركلي ((ھـ ٦٣٠ت  اإلمام، من العلماء بالنسب واألدب
البخاري  أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل ).الجامع الصحیح المختصر( صحیح البخاري] حدیث صحیح[ )٢(

كتاب فضائل الصحابة باب   ـھ١٤٠٧. بیروت.  الیمامة .دار ابن كثیر. مصطفى دیب البغا. د: مراجعة . الجعفي
 و) ٤١٠٠(لسالسل وھي غزوة لخم وجذام ح وباب غزوة ذات ا) ٣٤٦٢(لو كنت متخذا خلیال ح ‰ قول النبي 

دار إحیاء . محمد فؤاد عبد الباقي: مراجعة . القشیري النیسابوري مسلم بن الحجاجأبو الحسین  صحیح مسلم
اهللا تعالى عنھم باب من فضائل أبي بكر الصدیق  رضيكتاب فضائل الصحابة  ھـ١٣٧٤. بیروت. التراث العربي

  )٢٣٨٤(اهللا تعالى عنھ ح  رضي
وضرب اهللا مثال للذین آمنوا امرأة {صحیح البخاري كتاب األنبیاء باب قول اهللا تعالى ] حدیث صحیح[ )٣(

  )٣٢٣٠(ح  }وكانت من القانتین{إلى قولھ }  فرعون



       
٧  

سنة ثمان وخمسین لیلة : ، وقیل وتوفیت عائشة سنة سبع وخمسین... 
،  بالبقیع لیًال ن، وأمرت أن تدف الثالثاء لسبع عشرة لیلة خلت من رمضان

كان عمرھا ثمان ‰ ولما توفي النبي ... ¢ فدفنت وصلى علیھا أبو ھریرة 
  )١(."عشرة سنة

یكنى أبا عمرو، ...  السلمي الذكواني ن بن المعطلصفوا : "وصفوان ھو
  .أسلم قبل المریسیع وشھد المریسیع

شھد صفوان الخندق والمشاھد بعدھا وكانت الخندق سنة :وقال الواقدي
  .خمس

 ، وھو )٢( ))ا علمت منھ إال خیًرام((: فقال‰  وأثنى علیھ رسول اللَّھ... 
  .، وحدیثھ مشھور ورسولھ¸ ، فبرأه اللَّھ  واالذي قال فیھ أھل اإلفك ما قال

، وقتل في غزوة  ، ولھ دار بالبصرة وكان صفوان شجاًعا خیًرا فاضًال... 
یومئذ عثمان بن أبي العاص الثقفي سنة تسع  ، وأمیر الجیش أرمینیة شھیًدا

  .، قالھ ابن إسحاق عشرة في خالفة عمر
إنھ غزا الروم في : ، وقیل ، ودفن ھناك مات بالجزیرة بناحیة شمشاط: وقیل

، وذلك سنة  ، ثم لم یزل یطاعن حتى مات ، فاندقت ساقھ خالفة معاویة
  )٣(."، واهللا أعلم ثمان وخمسین

ثبت عند ؛ فقد أو بني المصطلق ة المریسیع وت في غزوھذه الحادثة وقع
 :قالتحین ~ عائشة أم المؤمنین  الشیخین البخاري ومسلم وغیرھما ما روتھ

إذا أراد أن یخرج سفرا أقرع بین أزواجھ فأیتھن خرج ‰ ان رسول اهللا ك((
سھمھا خرج بھا معھ فأقرع بیننا في غزاة غزاھا فخرج سھمي فخرجت معھ 

زل الحجاب فأنا أحمل في ھودج وأنزل فیھ فسرنا حتى إذا فرغ بعد ما أن
من غزوتھ تلك وقفل ودنونا من المدینة آذن لیلة بالرحیل ‰ رسول اهللا 

فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت حتى جاوزت الجیش فلما قضیت شأني 
أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع 

عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذین یرحلون لي فاحتملوا فرجعت فالتمست 
ھودجي فرحلوه على بعیري الذي كنت أركب وھم یحسبون أني فیھ وكان 
النساء إذ ذاك خفافا لم یثقلن ولم یغشھن اللحم وإنما یأكلن العلقة من الطعام 

                                                
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد . أسد الغابة في معرفة الصحابة )١(

. دار الكتب العلمیة. عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض تحقیق . الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر
  ٧/١٨٦ م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥. ١ط
صحیح البخاري كتاب الشھادات باب إذا عدل رجل أحدا فقال ال نعلم إال خیرا أو قال ما ] حدیث صحیح[ )٢(

  )ما علمت علیھ إال خیرا( ، والروایة عند البخاري بلفظ ) ٢٤٩٤(علمت إال خیرا ح 
  ٣/٣١ في معرفة الصحابةالغابة أسد  )٣(
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فلم یستنكر القوم حین رفعوه ثقل الھودج فاحتملوه وكنت جاریة حدیثة السن 
بعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجیش فجئت منزلھم ف

ولیس فیھ أحد فأممت منزلي الذي كنت بھ فظننت أنھم سیفقدونني فیرجعون 
إلي فبینا أنا جالسة غلبتني عیناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 

فأتاني الذكواني من وراء الجیش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم 
وكان یراني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعھ حین أناخ راحلتھ فوطىء 
یدھا فركبتھا فانطلق یقود بي الراحلة حتى أتینا الجیش بعد ما نزلوا معرسین 
في نحر الظھیرة فھلك من ھلك وكان الذي تولى اإلفك عبد اهللا بن أبي بن 

قول أصحاب اإلفك سلول فقدمنا المدینة فاشتكیت بھا شھرا یفیضون من 
اللطف الذي كنت أرى منھ ‰ ویریبني في وجعي أني ال أرى من النبي 

حین أمرض إنما یدخل فیسلم ثم یقول كیف تیكم ال أشعر بشيء من ذلك 
حتى نقھت فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا ال نخرج إال لیال 

ا أمر العرب األول إلى لیل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قریبا من بیوتنا وأمرن
في البریة أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رھم نمشي فعثرت في 
مرطھا فقالت تعس مسطح فقلت لھا بئس ما قلت أتسبین رجال شھد بدرا 
فقالت یا ھنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أھل اإلفك فازددت مرضا 

فسلم فقال كیف ‰ سول اهللا إلى مرضي فلما رجعت إلى بیتي دخل علي ر
تیكم فقلت ائذن لي إلى أبوي قالت وأنا حینئذ أرید أن أستیقن الخبر من 

فأتیت أبوي فقلت ألمي ما یتحدث بھ الناس ‰ قبلھما فأذن لي رسول اهللا 
فقالت یا بنیة ھوني على نفسك الشأن فواهللا لقلما كانت امرأة قط وضیئة عند 

ثرن علیھا فقلت سبحان اهللا ولقد یتحدث الناس رجل یحبھا ولھا ضرائر إال أك
بھذا قالت فبت اللیلة حتى أصبحت ال یرقأ لي دمع وال أكتحل بنوم ثم 

علي بن أبي طالب وأسامة بن زید حین استلبث ‰ أصبحت فدعا رسول اهللا 
الوحي یستشیرھما في فراق أھلھ فأما أسامة فأشار علیھ بالذي یعلم في نفسھ 

ل أسامة أھلك یا رسول اهللا وال نعلم واهللا إال خیرا وأما علي من الود لھم فقا
بن أبي طالب فقال یا رسول اهللا لم یضیق اهللا علیك والنساء سواھا كثیر 

بریرة فقال یا بریرة ھل رأیت ‰ وسل الجاریة تصدقك فدعا رسول اهللا 
فیھا شیئا یریبك فقالت بریرة ال والذي بعثك بالحق وإن رأیت منھا أمرا 
أغمصھ علیھا أكثر من أنھا جاریة حدیثة السن تنام عن العجین فتأتي الداجن 

من یومھ فاستعذر من عبد اهللا بن أبي بن سلول ‰ فتأكلھ فقام رسول اهللا 
من یعذرني من رجل بلغني أذاه في أھلي فواهللا ما علمت ‰ فقال رسول اهللا 

یرا وما كان یدخل على أھلي إال خیرا وقد ذكروا رجال ما علمت علیھ إال خ
على أھلي إال معي فقام سعد بن معاذ فقال یا رسول اهللا أنا واهللا أعذرك منھ 
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إن كان من األوس ضربنا عنقھ وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فیھ أمرك فقام سعد بن عبادة وھو سید الخزرج وكان قبل ذلك رجال 

عمر اهللا ال تقتلھ وال تقدر على ذلك صالحا ولكن احتملتھ الحمیة فقال كذبت ل
فقام أسید بن الحضیر فقال كذبت لعمر اهللا واهللا لنقتلنھ فإنك منافق تجادل عن 

على ‰ المنافقین فثار الحیان األوس والخزرج حتى ھموا ورسول اهللا 
المنبر فنزل فخفضھم حتى سكتوا وسكت وبكیت یومي ال یرقأ لي دمع وال 

أبواي قد بكیت لیلتین ویوما حتى أظن أن البكاء  أكتحل بنوم فأصبح عندي
فالق كبدي قالت فبینا ھما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من 
األنصار فأذنت لھا فجلست تبكي معي فبینا نحن كذلك إذ دخل رسول اهللا 

فجلس ولم یجلس عندي من یوم قیل في ما قیل قبلھا وقد مكث شھرا ال ‰ 
أني شيء قالت فتشھد ثم قال یا عائشة فإنھ بلغني عنك كذا یوحى إلیھ في ش

وكذا فإن كنت بریئة فسیبرئك اهللا وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري اهللا 
وتوبي إلیھ فإن العبد إذا اعترف بذنبھ ثم تاب تاب اهللا علیھ فلما قضى رسول 

مقالتھ قلص دمعي حتى ما أحس منھ قطرة وقلت ألبي أجب عني ‰ اهللا 
فقلت ألمي أجیبي ‰ قال واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا ‰ اهللا  رسول

‰ فیما قال قالت واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا ‰ عني رسول اهللا 
قالت وأنا جاریة حدیثة السن ال أقرأ كثیرا من القرآن فقلت إني واهللا لقد 

ولئن  علمت أنكم سمعتم ما یتحدث بھ الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم بھ
قلت لكم إني بریئة واهللا یعلم إني لبریئة ال تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم 
بأمر واهللا یعلم أني بریئة لتصدقني واهللا ما أجد لي ولكم مثال إال أبا یوسف 

ثم تحولت على فراشي } فصبر جمیل واهللا المستعان على ما تصفون{إذ قال 
ظننت أن ینزل في شأني وحیا وألنا وأنا أرجو أن یبرئني اهللا ولكن واهللا ما 

أحقر في نفسي من أن یتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن یرى 
في النوم رؤیا یبرئني اهللا فواهللا ما رام مجلسھ وال خرج أحد ‰ رسول اهللا 

من أھل البیت حتى أنزل علیھ الوحي فأخذه ما كان یأخذه من البرحاء حتى 
ن من العرق في یوم شات فلما سري عن رسول إنھ لیتحدر منھ مثل الجما

وھو یضحك فكان أول كلمة تكلم بھا أن قال لي یا عائشة احمدي اهللا ‰ اهللا 
فقلت ال واهللا ال أقوم ‰ فقد برأك اهللا فقالت لي أمي قومي إلى رسول اهللا 

} إن الذین جاؤوا باإلفك عصبة منكم{إلیھ وال أحمد إال اهللا فأنزل اهللا تعالى 
وكان ینفق على ¢ ات فلما أنزل اهللا ھذا في براءتي قال أبو بكر الصدیقاآلی

مسطح بن أثاثة لقرابتھ منھ واهللا ال أنفق على مسطح شیئا أبدا بعد ما قال 
أال {إلى قولھ } وال یأتل أولو الفضل منكم والسعة{لعائشة فأنزل اهللا تعالى 

بكر بلى واهللا إني ألحب  فقال أبو} تحبون أن یغفر اهللا لكم واهللا غفور رحیم
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أن یغفر اهللا لي فرجع إلى مسطح الذي كان یجري علیھ وكان رسول 
یسأل زینب بنت جحش عن أمري فقال یا زینب ما علمت ما رأیت ‰اهللا

فقالت یا رسول اهللا أحمي سمعي وبصري واهللا ما علمت علیھا إال خیرا 
 )١()) قالت وھي التي كانت تسامیني فعصمھا اهللا بالورع

من سورة النور  في براءة أم المؤمنین عائشة اآلیات التالیة™ وقد أنزل اهللا 
  :´فیقول 
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صحیح ، ) ٢٥١٨(ب الشھادات باب تعدیل النساء بعضھن بعضا ح صحیح البخاري كتا]حدیث صحیح [ )١(

لوال إذ {صحیح البخاري كتاب التفسیر باب قولھ  ، )٣٩١٠(البخاري كتاب فضائل الصحابة باب حدیث اإلفك ح 
وا لوال جاؤوا علیھ بأربعة شھداء فإذ لم یأت} {سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرا وقالوا ھذا إفك مبین

صحیح مسلم كتاب التوبة باب في حدیث اإلفك وقبول توبة ، ) ٤٤٧٣(ح } بالشھداء فأولئك عند اهللا ھم الكاذبون
  )٢٧٧٠(القاذف ح 
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ذن اهللا تعالى أتناول بحث ھذه الحادثة من الناحیة إوفي ھذا البحث ب
  .ة وأسأل اهللا العون والتوفیق والسدادیالتفسیریة التحلیل

  الباحث 

                                                
  ٢٦-١١:سورة النور )١(
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  ما قبل آيات اإلفك: الفصل األول

القته افتتاحیة السورة ، وع: المبحث األول
  بالموضوع

  االفتتاح واالستھالل: المطلب األول
  العالقة بموضوع البحث: المطلب الثاني

الزنا (مواضیع اآليات ومحاورھا:ثانيالمبحث ال
  )والقذف به في النص الشرعي
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  االفتتاح واالستھالل: المطلب األول
آن فیھا إعجاز القر ىفي كتابھ العزیز أسرارًا عدیدة تجل¸ لقد أودع اهللا 

في مقدمات السور من ناحیة ´ وإیجازه ، ومن جملة تلك األسرار ما أودعھ 
خر ُتخفي ُأمسمى السورة أو مقاصدھا أو ابتدائھا بآیات معینة أو من نواحي 

كان ھذا  بین جنباتھا األسرار الجمة ، والحكم العظیمة والكنوز النفیسة ؛ لذا
! " {:ة النور بقولھ تعالىلت سورِھسُتحت واِتفُتالمطلب في بیان لماذا ا

* ) ( ' & % $ # {)١(   
  :فأقول وباهللا التوفیق

  :أن اآلیة اشتملت على خمسة أمور ھي
  سورة -١
 أنزلناھا  -٢
 فرضناھا -٣
  أنزلنا فیھا آیات بینات -٤
 لعلكم تذكرون  -٥

، وكلھا  ا تساؤل أن جمیع سور القرآن سورةوبتأمل ھذه االفتتاحیة یأتي ھن
، وفیھا  منزلة وجمیعھا مفروضة من عند اهللا ، وتحتوي على اآلیات البینات

؛ إذن لماذا خص اهللا تبارك وتعالى ھذه السورة الكریمة بھذه  عظة وتذكرة
االفتتاحیة العجیبة والتي تشیر إلى أمٍر ما وكنٍز مخفي یحتاج إلى مزید 

ات ھذه السورة الستخراج ھذا السر واستقراء كالم أھل العلم في إمعان في آی
في تفسیره  )٢(ھذه المسألة ؛ ویورد ھذا التساؤل عبدالكریم الخطیب 

ھذا البدء الذي بدئت بھ ، واإلخبار : أولھما...  في ھذه السورة أمران:"فیقول
لقرآن من مائة وأربع عشرة سورة ، ھي ا" سورة"عنھا بأنھا سورة مع أنھا 

  .الكریم كلھ
  فما سّر ھذا ؟ 

لم نجد أحدا من المفسرین سأل ھذا السؤال ، أو أشار إلیھ من قریب أو 
  ...وإن كانوا قد توسعوا في شرح معنى سورة.. بعید

  ..وھو أمر یلفت النظر ، ویستوجب الدراسة والبحث 

                                                
  ١:سورة النور) ١(
تتمة  - ـھ١٤٠٦، الباحث المفسر ت ]من مصر [مفكر اإلسالميال ھو عبدالكریم محمود یونس أحمد الخطیب) ٢(

   ١/٣١٧   ھـ١٤٢٢لبنان -بیروت. ٢ط. دار ابن حزم. محمد خیر رمضان یوسف. للزركلي األعالم
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! " # $ % & ' ) {: ونحن إذ ننظر في قولھ تعالى

* ) {)١( .  
، ینطبق على كل سورة من سور القرآن  نجد ھذا الخبر وما وصف بھ

  ..الكریم
، وأوجب  ، أنزلھا الّلھ وفرضھا ، وكل سورة فكل سورة منھ ھي سورة

ات وكل سورة فیھا آیات بین.. ، والفعل بأحكامھا على المسلمین التعّبد بآیاتھا
، للتذكر والتدبر ، وھي في ھذا ال تختص بمزید فضل على غیرھا من 

على التمام والكمال  -سبحانھ-السور ، ألن القرآن كلھ كالم الّلھ ، وكالم الّلھ 
إذ لیس ھناك مكان لزیادة في .. جمیعھ ، ال یفضل بعضھ بعضا بشيء 

  فما السر إذن ؟!  )٢(فضل
ورة في الحقیقة ھو قولھ تعالى في اآلیة الثانیة إن بدء الس -والّلھ أعلم  -نقول 
  . )٣(} + , - . / 0 1 2 3{: منھا

،  وإن اآلیة التي بدئت بھا السورة لیست إال تنبیھا على أن سورة ستنزل
وخاصة .. الشرعیة وذلك أن األحكام.. ، وآیات بینات وفیھا فرائض وأحكام

،  ما یتصل منھا بالحدود لم یجيء بھا القرآن الكریم في صدر السور القرآنیة
، ثم یعقب علیھا  ، حیث یمھد لھا بآیات قبلھا وإنما جاء بھا بین ثنایا اآلیات

،  وبھذا یجيء الحكم الشرعي وبین یدیھ ومن خلفھ ما یدعمھ.. بآیات بعدھا
  )٤(.ویوضحھ

إذ . .. )٥(} " # $ % & ' ) ( *! {: قولھ تعالى
أن اآلیات التي جاءت بعد ھذا المطلع ، ھي في الواقع أقرب شيء إلى أن 
تكون بعثا من جند السماء ، یحمل الھدى والنور إلى ھذه المواطن المظلمة 

المھا ، ویكشف لألبصار والبصائر ، من المجتمع اإلسالمي ، فیبدد ظ
  )٦(!الطریق المستقیم إلى مرضاة الّلھ

                                                
  ١:ة النورسور) ١(

سورة [}  " # $ % & ' ) ( * + ,! {: اهللا في قولھ تعالى ھقول رحمیما : أتساءل )٢(
  !في اآلثار الواردة في فضل بعض اآلیات والسور؟لھ وقول غفر اهللا لنا ی، وماذا ] ١٠٦:البقرة

  ٢:سورة النور) ٣(
  .ص لھ واهللا أعلمم یتضح لي من قول الشیخ مراده ومغزاه وإن كان ھذا فقط فال خصول )٤(
  ١:سورة النور) ٥(
  ١١٩٩-٩/١١٩٧ القاھرة. دار الفكر العربي. عبد الكریم یونس الخطیب. التفسیر القرآني للقرآن )٦(
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وبعد ھذا التساؤل أورد ما وقفت علیھ من كالم أھل التفسیر في تلك األمور 
  :الخمسة وباهللا التوفیق

  :   }!{: قولھ تعالى
وإنما خص ھذه السورة بذكر :"ومفي بحر العل )١(یقول السمرقندي  -١

، فذلك كلھ یرجع إلى أمر واحد وھو أمر  السورة لما فیھا من األحكام
 )٢(."النساء

وھذا كالم غیر ظاھر مغزاه ولعلھ یتضح مقصود السمرقندي بما سیأتي 
  .  )٣(   }$ % & '{: قولھ تعالىمن كالم السلمي والجاوي في 

أي ھذه   }! "{: قولھ تعالى:" في نكتھ )٤(ویقول الماوردي  -٢
 :سورة أنزلناھا ویحتمل أن یكون قد خصھا بھذا االفتتاح ألمرین

  . أن المقصود الزجر والوعید فافتتحت بالرھبة كسورة التوبة: أحدھما 
 والسورة )٥(]  [ بطھارة نسائھ فافتتحت بذكر‰فیھا تشریفًا للنبيأن : الثاني

  :اسم للمنزلة الشریفة ، ولذلك سمیت السورة من القرآن سورة ، قال الشاعر
ورًة      اَك ُس َھ أْعَط َر أنَّ اللَّ م َت   أل

  
  )٦("ترى ُكلَّ َمْلٍك ُدوَنھا َیَتَذْبَذُب  

 -یا محمد  -لك  سورة ھي شرف:"في لطائفھ )٧(ویقول القشیري  -٣  
أنزلناھا ألن أقّل ما ورد بھ التحدي سورة فكّل سورة شرف لھ علیھ 

 )٨(".السالم ألنھا لھ معجزة

                                                
عالمة، من أئمة الحنفیة :  ، أبو اللیث، الملقب بإمام الھدىد بن إبراھیم السََّمْرَقْنديھو نصر بن محمد بن أحم) ١(

  ))٢٧/ ٨األعالم للزركلي ((ھـ  ٣٧٣ت 
تحقیق . حمد بن إبراھیم السمرقنديأبو اللیث نصر بن محمد بن أ. بحر العلومالمسمى  السمرقنديتفسیر  )٢(

دار الكتب . الدكتور زكریا عبدالمجید النوتي - الشیخ عادل أحمد عبدالموجود - وتعلیق الشیخ علي محمد معوض
  ٤٢٥/  ٢ م١٩٩٣-ھـ١٤١٣. لبنان - بیروت. ١العلمیة ط

  ١:سورة النور) ٣(
 ـھ٤٥٠من العلماء الباحثین ت . ضاة عصرهقأقضى :  و علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماورديھ )٤(

  ))٣٢٧/ ٤األعالم للزركلي ((
  !وبعد الرجوع إلى أكثر من نسخة مطبوعة لم أجد من أثبت ذلك "سورة " واهللا أعلم ھو ھولعل ، كأن فیھا سقط )٥(
راجعھ وعلق علیھ . أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري. ديتفسیر الماورالنكت والعیون  )٦(

  ٤/٧٠ لبنان  -بیروت .دار الكتب العلمیة .السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم
ھو عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك بن طلحة النیسابورّى القشیري ، شیخ خراسان في عصره، زھدا  )٧(

  ))٤/٥٧األعالم للزركلي (( ـھ٤٦٥وعلما بالدین ت 
. للكتاب العامة المصریة الھیئة. بسیونى إبراھیم: تحقیق .يالقشیر ھوازن بن الكریم عبد. لطائف اإلشارات )٨(

  ٢/٥٩٢  مصر
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عند تأمل كالم القشیري في مسألة التحدي ُیحتاج إلى التمعن في ھذه السورة 
الستخراج التحدیات الموجودة في ھذه السورة ولعل من جملة تلك التحدیات 

¬ ® ¯ ° ± ² ³  »{: قولھ تعالى
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´{ )حیث  )١

وفي براءتھا حیث ~ أولئك الطاعنین في أم المؤمنین عائشة ¸ یتحدى اهللا 
أفضل الطیبین وقد ‰ أثبت اهللا في ھذه اآلیة أن الطیبین للطیبات والنبي 

اختار اهللا لھ زوجات طاھرات فیتحدى اهللا كل من یطعن في الصدیقة أن 
من التحدیات في ھذه  فھذا تحدٍّ ؛ ف براءتھا ویستحیل إثبات ذلكأثبتوا خال

: آخر في قولھ  ًاآخر وإعجاز تحدأن ھناك ؛ ویظھر واهللا أعلم  السورة
}¶ ¸ ¹ º{   فیقولون جاءت بفعل المضارع وكأن اهللا تبارك

؛ وفي عصرنا  ~عائشة أم المؤمنین الطعن في  وتعالى یشیر إلى استمراریة
  .!ُوجد من یطعن فیھا من الرافضة وغیرھم مع وضوح اآلیات

ھذه : فقال مخبرًا عن مبتدإ تقدیره:" في نظمھ )٢(ویقول البقاعي -٤
 )٣(". أي عظیمة } !{

 :خبر مبتدأ محذوف أي } !{" :في اإلرشاد )٤(ویقول أبو السعود  -٥
ھذه سورة وإنما أشیر إلیھا مع عدم سبق ذكرھا ألنھا باعتبار كونھا 

، وبمثلھ عند  )٥("في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاھد
 .)٦(األلوسي

                                                
  ٢٦:سورة النور) ١(
بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن  -بضم الراء وتخفیف الباء  -اط َبإبراھیم بن عمر بن حسن الُرھو  )٢(

  ))٥٦/ ١الم للزركلي األع((ھـ  ٨٨٥ت  أصلھ من البقاع في سوریة. مؤرخ أدیب:  برھان الدین
خّرج آیاتھ . الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي وبرھان الدین أباإلمام . نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور )٣(

  م١٩٩٥- ھـ١٤١٥. ١ط. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة. عبدالرزاق غالب المھدي: وأحادیثھ ووضع حواشیھ
٥/٢٢٩  
ت  ، من علماء الترك المستعربین مفسر شاعر:  المولى أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العماديھو  )٤(

  ))٧/٥٩األعالم للزركلي ((ھـ   ٩٨٢
محمد بن قاضي القضاة أبو السعود . الكریملقرآن اإرشاد العقل السلیم إلى مزایا تفسیر أبي السعود المسمى  )٥(

  ٦/١٥٥  لبنان –بیروت . ر إحیاء التراث العربيدا. محمد العمادي
العالمة أبو الفضل شھاب الدین السید محمود  األلوسي . قرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في تفسیر ال )٦(

  ١٨/٧٤   لبنان –بیروت . دار إحیاء التراث العربي. إدارة الطباعة المنیریة. البغدادي



       
١٧  

مبتدأ  } !{ویجوز أن تكون :"في التحریر )١(ویقول ابن عاشور  -٦

ویكون  } !{إلى آخر السورة خبرًا عن  } + ,{: ویكون قولھ

ى ما یأتي بعده جري علیھ من الصفات تشویقًا إلثم أ } !{ االبتداء بكلمة
كلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ((‰مثل قول النبي 

فحصل  ...)٢()) ثقیلتان في المیزان سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظیم
  )٣("التنویھ بمجموع السورة ابتداء

، وقد  ة فریدمطلع السور:" في تفسیره )٤(ویقول محمد عزت دروزة  -٧
 )٥("احتوت اآلیة األولى تنویھا بالسورة

السورة في اللغة معناھا :   }!{:"في روائعھ )٦(ویقول الصابوني -٨
  :، قال النابغة المنزلة السامیة والمكانة الرفیعة

ورةً    اك س ر أن اهللا أعط م ت   أل
  

ا یت   ك دونھ لَّ َمْل رى ك ذبَت   ذب
السور للمرتفع من  ىسّم، كما ُی لشرفھا وارتفاعھا) سورة(وسمیت ...    

  )٧(."الجدار
  

  :   }"{:قولھ تعالى

فیھ  } "! {ھذه : یقول تعالى:" في تفسیره )١(یقول ابن كثیر -١
 )٢(".وال ینفي ما عداھا، االعتناء بھا  إلىھ تنبی

                                                
رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعھ بتونس ت :  ھو محمد الطاھر بن عاشور) ١(

  ))٦/١٧٤األعالم للزركلي (( ـھ١٣٩٣
وأن أعمال بني }  ونضع الموازین القسط{صحیح البخاري كتاب التوحید باب قول اهللا تعالى  ]حدیث صحیح[ )٢(

  ¢من حدیث أبي ھریرة ) ٧١٢٤(آدم وقولھم یوزن ح 
-١٨/١٤٢ م١٩٨٤تونس . الدار التونسیة للنشر. الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور. التحریر والتنویرتفسیر  )٣(

١٤٣  
  ))٢/١٩٦تتمة األعالم (( ـھ١٤٠٤الباحث، المؤرخ، الموسوعي ت ھو محمد عزت دروزة) ٤(
. القاھرة –دار إحیاء الكتب العربیة . محمد عزت دروزة. مرتب حسب ترتیب النزول - سیر الحدیثالتف )٥(

  ٨/٣٥٣ ھـ١٣٨٣
صل على شھادة كلیة الشریعة ح ، ولد بمدینة حلب الشھباء بسوریا ، معاصر ، نيھو محمد بن علي الصابو )٦(

األزھر حامًال شھادة العالمیة في تخصص القضاء  من م١٩٥٤م، ثم أتم دراسة التخصص وتخرج عام ١٩٥٢عام 
  ))في الشبكة العنكبوتیة رسمي للمكتبة الشاملةالموقع ال((والتي تعادل الدكتوراه اآلن  الشرعي

 –دمشق، مؤسسة مناھل العرفان  - مكتبة الغزالي . محمد علي الصابوني .روائع البیان تفسیر آیات األحكام )٧(
  ٧/ ٢  م١٩٨١-ھـ ١٤٠١. ٣ط. بیروت



       
١٨  

مع ما عطف علیھ صفات  } "{ :"في روح المعاني )٣(ویقول األلوسي -٢
لھا مؤكدة لما أفاده التنكیر من الفخامة من حیث الذات بالفخامة من حیث 

 )٤("الصفات
وما عطف علیھا في  } "{ وجملة :"التحریر یقول ابن عاشور في -٣

  .  }!{موضع الصفة لـ 
لمون     ل المس ورة لیقب ذه الس ھ بھ اف التنوی ك األوص ن تل ود م والمقص

ك   . بشراشرھم على تلقي ما فیھا ي ذل ام      وف د أحك ة بتحدی ى األم ان عل امتن
   .سیرتھا في أحوالھا

ھ    } "{: ففي قولھ دل علی ى     } ${تنویھ بالسورة بما ی ناد إل ن اإلس م
  ))٥٥(( ".اضمیر الجاللة الدال على العنایة بھا وتشریفھ

 منولعل السر في التعبیر باإلنزال الذي یشعر بالنزول :"ویقول الصابوني -٤
العلو ھو اإلشارة إلى أن ھذا القرآن ھو من عند اهللا تعالى ال من تألیف 

 )٦(."محمد كما زعم المشركون
إنما ~ عائشة أم المؤمنین ولو ُخصص كالمھ بأنھا داللة على أن براءة 

باره عن إنزال ھذه السورة ولیست براءة من أنزلت من عند اهللا بإخ
    واهللا أعلم. لكان أحسنغیره 

  :   }#{:قولھ تعالى

إشارة إلى   }#{:فقولھ"في مفاتیح الغیب  )٧(یقول الفخر الرازي -١
  )١("وًالاألحكام التي بینھا أ

                                                                                                                                          
حافظ :  بن ضّو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقّي، أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیرو ھ) ١(

  ))١/٣٢٠لي األعالم للزرك. ((ھـ٧٧٤ت  مؤرخ فقیھ
مصطفى السید محمد : تحقیق. الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي. تفسیر القرآن الكریم )٢(

دار عالم الكتب للطباعة . ومحمد السید رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد عبدالباقي وحسن عباس قطب
  ١٠/١٥٩ . م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥. ١ط. ضالریا -المملكة العربیة السعودیة. والنشر والتوزیع

مفسر، محدث، أدیب، من :  ، شھاب الدین، أبو الثناء ھو محمود بن عبد اهللا الحسیني  األلوسي) ٣(
  ))١٧٦/ ٧األعالم للزركلي (( ـھ١٢٧٠كان سلفي االعتقاد ت ...المجددین

  ٧٤/ ١٨المعاني  روح )٤(
  ١٨/١٤٢التحریر والتنویر ) ٥(
  ٧/ ٢روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )٦(
أوحد . اإلمام المفسر:  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدین الرازّيوھ) ٧(

  ))٣١٣/ ٦األعالم للزركلي ((  ٦٠٦ت ول وعلوم األوائلزمانھ في المعقول والمنق



       
١٩  

إنھ تعالى ذكر في أول -والخالصة:"في تفسیره )٢(ویقول المراغي  -٢
 یشیر[ فأشار إلى األولى... السورة أنواعًا من األحكام والحدود الشرعیة 

 )٣(." }#{:بقولھ ]إلى األحكام والحدود الشرعیة

  : }$ % & '{: قولھ تعالى

قال  } $ % & '{: قولھ تعالى:" في تفسیره )٤(یقول السلمي  -١
لو لم یكن من آیات ھذه السورة إال براءة الصدیقة بنت : بعضھم

جمعت من األحكام حبیبة حبیب اهللا لكان كثیرا فكیف وقد  ٪الصدیق 
 )٥(."والبراھین ما لم یجمعھ غیرھا

إشارة إلى ما بّین من دالئل   }$ % & '{:"ویقول الرازي -٢
  )٦(."التوحید

  }'{:"في مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید )٧(ویقول الجاوي -٣
  )٨(".أي واضحة داللتھا على أحكامھا كبراءة الصدیقة ابنة الصدیق

واضحة بّینة ~ عائشة أم المؤمنین ولعل ھذا من التحدیات أیضًا فبراءة 
 !.ة في ھذه السورة ومع ذلك ُوجد من یطعن في براءتھاجلّی
آخرھا الدالئل  يوف:" }$ % & '{: قولھ  ویقول المراغي عند -٤

 )٩(".على وحدانیتھ وكامل قدرتھ
                                                                                                                                          

اإلمام محمد الرازي فخر الدین ابن العالمة . تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب )١(
  ٢٣/١٣١ م١٩٨١- ھـ١٤٠١ ١.بیروت ط -لبنان . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. ضیاء الدین عمر

ثم كان مدّرس الشریعة  ...تخرج بدار العلوم . مفسر مصري، من العلماء:  أحمد بن مصطفى المراغيو ھ )٢(
  ))١/٢٥٨األعالم للزركلي ((ھـ ١٣٧١ت اإلسالمیة بھا

. ١شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ط. أحمد مصطفى المراغي. تفسیر المراغي )٣(
  ١٨/٦٧ ھـ١٣٦٥

من علماء المتصوفة : الرحمن النیسابورّى، أبو عبد ھو محمد بن الحسین بن محمد بن موسى األزدي السلمي) ٤(
  ))٩٩/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ٤١٢ت 

تحقیق سید . أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین بن موسى األزدي السلمي. تفسیر السلمي وھو حقائق التفسیر )٥(
  ٢/٤١ ھـ١٤٢١ بیروت-لبنان. دار الكتب العلمیة. عمران

  ١٣١/ ٢٣مفاتیح الغیب ) ٦(
األعالم للزركلي (( ـھ١٣١٦لشافعیة ت، مفسر، متصوف، من فقھاء ا ھو محمد بن عمر نووي الجاوي) ٧(
٦/٣١٨((  
  ٢/٧١   ھـ١٣٠٥المطبعة العثمانیة . ١ط. محمد بن عمر نووي الجاوي. مراح لبید لكشف معنى القرآن مجید )٨(
  ١٨/٦٧تفسیر المراغي ) ٩(



       
٢٠  

عن ابتداء إنزال آیاتھا بعد أن  } ${وعبر بـ " :ویقول ابن عاشور -٥
فالمقصود من إسناد إنزالھا إلى اهللا . قدرھا اهللا بعلمھ بكالمھ النفسي

فھو تنویھ آخر  } % & '$ {: وأما قولھ... نویھ بھا تعالى ت
من الھدى إلى : بھذه السورة تنویھ بكل آیة اشتملت علیھا السورة

ة اإلسالم ، ومن حجج وتمثیل ، وما في دالئل صنع یَّقِّالتوحید ، وَح
j {: ، وھي ما أشار إلیھ قولھ اهللا على سعة قدرتھ وعلمھ وحكمتھ

w v u t s r q p o n m l k {
...  } 7 8{ :إلى قولھ )٢( }Ë Ê É È Ç Æ{: وقولھ )١(

 )٣(" علیھا }'{والمقصود التنویھ بآیاتھا بإجراء وصف 

مع استلزام إنزال السورة إنزالھا   }${وتكریر :"ویقول األلوسي -٦
یحتمل أن یراد بھا جمیع آیات السورة ، والعنایة بشأنھا  إبراز كمال

،  والظرفیة حینئذ باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجزائھ
 ومعنى كونھ بینات أنھا ال إشكال فیھا یحوج إلى تأویل كبعض اآلیات

آلیات عین إنزال ا مع ظھور أن إنزال جمیع  }${، وتكریر 
السورة الستقاللھا بعنوان رائق داع إلى تخصیص إنزالھا بالذكر إبانة 

بعد  )٤(  } v u t s{ : لخطرھا ورفعا لمحلھا كقولھ تعالى

 )٦(" )٥(  }r q p o n m l{ :قولھ سبحانھ

% {و  } "{ : في قولھ } ${تكریر لفظ :" ویقول الصابوني -٧

، وھو یشبھ ذكر الخاص بعد  إلبراز كمال العنایة بشأنھا } & '

                                                
  ٣٤:سورة النور) ١(
  ٤٣:سورة النور) ٢(
  ١٤٤- ١٨/١٤٢التحریر والتنویر  )٣(
  ٥٨:سورة ھود) ٤(
  ٥٨:سورة ھود )٥(
  ٧٦-٧٥/ ١٨روح المعاني  )٦(



       
٢١  

في  )٢(وبنحوه عند الدكتور وھبة الزحیلي )١(."العام للعنایة واالھتمام
 )٣( .تفسیره

  :   }) ( *{:قولھ تعالى
 :إلى ما سبق ذكره في قولھ یشیر[ والذي یؤكد ھذا التأویل:"یقول الرازي

فإن األحكام  :   }) ({ :قولھ ]   }& ' % $ #{
أما دالئل التوحید فقد كانت  .وا بتذكیرھاوالشرائع ما كانت معلومة لھم لیؤمر

  )٤(."كالمعلومة لھم لظھورھا فأمروا بتذكیرھا
  

  :وبعد استعراض أقوال أھل التفسیر في ھذه المسألة أخرج بھذه الخالصة 

  } ! " # $ % & ' ) ( *{: ـسر البدء ب   م
)٥(  

 .لما فیھا من األحكام  .١
 .الزجر والوعید فافتتحت بالرھبة   .٢

، والسورة اسم للمنزلة الشریفة والمكانة ‰االفتتاح بسورة تشریف للنبي   .٣
 .الرفیعة

عجزة ألنھا م‰ ، فكل سورة شرف للنبي  أقل ما ورد بھ التحدي سورة  .٤
  .لھ

 .أي عظیمة } !{ھذه : مبتدأ تقدیره   .٥

خبُر مبتدأ محذوٍف أي ھذه سورٌة وإنَّما ُأشیر إلیھا مع عدِم سبِق  } !{  .٦
 .م الحاِضِر المشاَھدذكِرھا ألنَّھا باعتبار كوِنھا في شرف الذِّكِر في حك

ثم ..إلى آخر السورة خبرًا } + ,{: مبتدأ ویكون قولھ } !{   .٧
فحصل التنویھ ..أجري علیھ من الصفات تشویقًا إلى ما یأتي بعده

                                                
  ١٣/ ٢روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )١(
حصل على شھادة .. ولد في بلدة دیر عطیة من نواحي دمشق ..  وھبة بن مصطفى الزحیلي.د. أھو  )٢(

  ))الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة] ((معاصر.. [األولى بمرتبة الشرف)) الشریعة اإلسالمیة((الدكتوراة في الحقوق 
 ٢ط. دمشق . دار الفكر المعاصر .يوھبة بن مصطفى الزحیل.د .التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج )٣(

  ١٨/١٢١  ھـ١٤١٨
  ١٣١/ ٢٣مفاتیح الغیب ) ٤(
  ١:سورة النور) ٥(



       
٢٢  

 .بمجموع السورة ابتداء
  .یر سورة للتفخیم فھي سورة عظیمة الشأنتنك  .٨
 .على االعتناء بالسورة دون نفي ما عداھا ًاأن فیھا تنبیھ   .٩

  .إشارة إلى األحكام والحدود الشرعیة التي بینھا أوًال   }#{:١٠
 .~شة ئاآلیات البینات براءة أم المؤمنین عا في ١١
 .إشارة إلى ما بّین من دالئل التوحید   }${١٢

، وھو ذكر للخاص بعد  إطناب لتأكید العنایة بھا } $ % & '{١٣
 .العام لالھتمام بھ

دالئل التوحید فقد كانت كالمعلومة لھم أي    }) ( *{:قولھ١٤
  .لظھورھا فأمروا بتذكیرھا

،  بتنبیھ العباد على عظیم شأنھا ¸إذن ھذه السورة خاصة استفتحھا اهللا 
،  استفتحھا ببیان فضلھا ¸ولذلك اعُتبر من خصائص سورة النور أن اهللا 

  )١(..ا غیرھا من سور القرآنفھذه منزلة لسورة النور لم تشاركھا فیھ
  

ھذا ما وقفت علیھ من أقوال أھل التفسیر فیما یخص بیان لماذا ُافتتحت 
! " # $ % & ' ) {:وُاستھلت سورة النور بقولھ تعالى

* ) {)٢(.  
  

  .واهللا تعالى أعلم

                                                
محمد المختار الشنقیطي في سلسلة دروس صوتیة في تفسیر سورة النور وھو جزء من كالم الشیخ محمد بن ) ١(

  الدرس األول 
  ١:سورة النور )٢(



       
٢٣  

  العالقة بموضوع البحث: المطلب الثاني
 بعد النظر والتأمل في كالم أھل التفسیر فیما سبق آیات حادثة اإلفك من جھة

 )١(} ! " # $ % & ' ) ( *{:سر االفتتاح بقولھ
ومما جاء في أحد أسرار ھذه االفتتاحیة أنھا بیان لطھارة نساء النبي 

التي تكلمت عن الزنا كما تقدم ؛ ومن جھة اآلیات ~ وتأكید لبراءة عائشة ‰
وأنھا جاءت بتعظیم أمر الزنا عموما  –سیأتي الكالم عنھ–والقذف بھ 

بھ كان  والتشنیع لھ وتعظیم أمر ثبوتھ بالشھود األربعة مستبعد المجيء
، كذلك جاءت في بیان أحكام ~ كالمقدمة آلیات اإلفك وإثبات براءة عائشة 

فاألمر إنما ھو قذف  –وقد كان –القذف بھ عمومًا ألنھ إن لم یثبت الزنا 
الصدیقة بنت الصدیق أم المؤمنین قذف المھیئة للحدیث عن فكان كالمقدمة 

عد ھذا یتأكد واهللا ب -وسیأتي التفصیل في فصل المناسبات –٪ خصوصًا 
بین آیات حادثة اإلفك وبین ما سبقھا من اآلیات  ةأعلم أن ھناك عالقة جلی

وھذا مدفوع بالنص –فحادثة اإلفك ال تتعدى أحد أمرین إما وقوع الزنا 
  .~عائشة أم المؤمنین وإما أنھ قذٌف قذفت بھ  -واإلجماع

  واهللا تعالى أعلم

                                                
  ١:سورة النور )١(
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الزنا والقذف به ( اورھامواضیع اآليات ومح: المبحث الثاني
  )في النص الشرعي

دم أن اهللا  ھ   ¸ تق م فاعل ناعتھ وحك ا وش ر الزن ور أم ورة الن ة س ي مقدم ّین ف ب
ا              ام الزن ر أحك ان من المناسب ذك ذا ك ھ ؛ ل ھ لمن فعل ھ وشدة عقاب والقذف ب
ة         ك دون اإلطال ة اإلف ات حادث ي سبقت آی والقذف بھ في النص الشرعي والت

  :فأقول وباهللا التوفیق.. كفیني من القالدة ما أحاط بالعنقفیھا واإلسھاب فی
  :تعریف الزنا
ب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجین من ُقُبٍل أو ُدُبٍر یالزنا ھو تغی

  .)١(ممن ال عصمة بینھما وال شبھة 
  .)٢(وقیل ھو وطء المرأة من غیر عقد شرعي 
   )٣(.لك وشبھةوقیل ھو الوطء في ُقبل خال عن ِم 

 بًال، وإیالج فرج في محل محرم مشتھى ُیسمى ُق وقیل ھو اسم لفعل معلوم
.)٤(   

  .إلى غیر ذلك من التعریفات الواردة في تعریف الزنا
كما ذكر ذلك الشیخ بكر أبو زید  واهللا أعلم ولعل أجمع وأمثل تعریف للزنا

  :ھو
  )٥(الوطء في قبل خال عن ملك وشبھة

  :حكمھ
  . كبر الكبائر ، وأجمع العلماء على تحریمھالتحریم وھو من أ

، و زین الدین أبو  )٢(في شرح صحیح البخاري )١(حكى اإلجماع ابن بطال
 )٥(، وشمس الدین الرملي )٤(في الغرر البھیة )٣(یحیى زكریا األنصاري 

  .)٦(في نھایة المحتاج
                                                

أحمد .د: تحقیق. لماورديأبوالحسن علي بن محمد بن حبیب ا. والوالیات الدینیة األحكام السلطانیةكتاب  )١(
  ٢٩١: ص   م١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩ ١ط. الكویت-مكتبة دار ابن قتیة. مبارك البغدادي

تم التحقیق واإلعداد . حسین بن محمد المعروف بالراغب األصفھانىأبو القاسم ال. المفردات في غریب القرآن )٢(
تفسیر روح  ، ٢١٥: ص . مكتبة نزار مصطفى الباز. بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز

   ١/٢٨٤ البیان
. محمد صدیق المنشاوي: تحقیق ودراسة. الشریف الجرجانيالسید علي بن محمد العالمة  .التعریفاتمعجم  )٣(

  ٩٩: ص  القاھرة. دار الفضیلة
قابلھ على نسخة . أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي. معجم في المصطلحات والفروق اللغویة الكلیات )٤(
 ٢ط. لبنان- بیروت. مؤسسة الرسالة. عدنان درویش و محمد المصري.د: طیة وأعده للطبع ووضع فھارسھخ

  ٤٨٩: ص ـ ھ١٤١٩
. دار العاصمة للنشر والتوزیع. بكر بن عبداهللا أبوزید. دراسة وموازنة – الحدود والتعزیرات عند ابن القیم )٥(

  ٩٣: ص  ھـ١٤١٥. ٢المملكة العربیة السعودیة ط- الریاض
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  :العقاب
رآن ا    )متزوجالأي غیر (للبكر وھو : الجلد -١ نص الق ت ب اطع  وھو ثاب لق

  .كما سیأتي
أي المتزوج ولو لمرة في "وھو خاص بالمحصن  :الرجم حتى الموت -٢

 ، )٧(كما في قصة ماعزوفعلھ ‰ النبي بقول وقد ثبت  "العمر
  .)٨(والغامدیة ٪

  :األدلة
٢ -١:}c b a ` _ ^ ] \ [ Z {)وھو نھي  )٩

ریح عن قربانھ فضًال عن ارتكابھ ووصفھ بالفحش والسوء وال ص
 .ینھى اهللا إال عن قبیح

! " # $ % & {:في بیان صفات عباد الرحمن المؤمنین ٢ -٢

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
فإذا كانت من صفات عباد الرحمن عدم الزنا  )١٠(}7 8

 .فمخالفتھا ینافي تحقیق ھذه الصفة
                                                                                                                                          

األعالم ((ھـ ٤٤٩ت عالم بالحدیث، من أھل قرطبة: ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالھو ) ١(
  ))٢٨٥/ ٤للزركلي 

. أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: تحقیق. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحیح البخارى البن بطال )٢(
  ٤٢٩/ ٨   م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣. ٢ط. الریاض-السعودیة. مكتبة الرشد

قاض . شیخ اإلسالم: كي المصري الشافعّي، أبو یحیىالسنی زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاريھو  )٣(
  ))٤٦/ ٣األعالم للزركلي ((ھـ  ٩٢٦ت مفسر، من حفاظ الحدیث

زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى . الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة )٤(
  ٨١/ ٥ المطبعة المیمنیة. السنیكي

. المصریة في عصره، ومرجعھا في الفتوىفقیھ الدیار :  محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدین الرملّيھو ) ٥(
  ))٧/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ١٠٠٤ت  الشافعّي الصغیر: یقال لھ

دار . شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي .نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )٦(
  ٧/٤٢٢   م١٩٨٤- ھـ١٤٠٤ بیروت .الفكر

صحیح البخاري كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة باب ال یرجم المجنون والمجنونة ح  ]حدیث صحیح[ )٧(
) ٦٤٣٨(الكفر والردة باب ھل یقول اإلمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ح ، وكتاب المحاربین من أھل ) ٦٤٣٠(

وصحیح مسلم ) ٦٧٤٩(وكتاب األحكام باب الشھادة تكون عند الحاكم في والیتھ القضاء أو قبل ذلك للخصم ح 
  ) ١٦٩٥(و ) ١٦٩٤(و ) ١٦٩٣(و ) ١٦٩٢(كتاب الحدود باب من اعترف على نفسھ بالزنى ح 

  ) ١٦٩٥(حیح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسھ بالزنى ح ص ]حدیث صحیح[ )٨(
  ٣٢:سورة اإلسراء) ٩(
  ٦٨:سورة الفرقان) ١٠(
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٢ -٣:} < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

G F E D C B A @ ? > ={ )وإیقاع  )١
وبة إنما تكون على أمر قبیح ومخالفة لمراد اهللا ومحبتھ وتعمد العق

 .لمعصیتھ
ال یزني الزاني حین یزني (( :‰قال قال النبي ¢ عن أبي ھریرة  -٤

 )٢(الحدیث  ))... وھو مؤمن 
والوعد الشدید بنفي اإلیمان حال االرتكاب إنما یدل داللة بلیغة على تأثیم 

 .الفعل
قال إذا زنى العبد خرج منھ اإلیمان فكان فوق ((‰عن النبي عنھ و -٥

 )٣( ))نرأسھ كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إلیھ اإلیما
 .وال یخرج منھ إیمانھ إال لذنب عظیم ارتكبھ

ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال ((‰قال قال رسول اهللا وعنھ  -٦
یزكیھم قال أبو معاویة وال ینظر إلیھم ولھم عذاب ألیم شیخ زان وملك 

 )٤( ))كذاب وعائل مستكبر
وھي أوصاٌف عظیمة لعقوبات ال تكون إال لعظیم ُقبح في ھذه األفعال 

وإذا كان الزنا مذمومًا فھو ھنا من شیخ كبیر السن یفترض أنھ كبر عن 
 .تبعیتھ لشھوتھ

أي الذنب عند اهللا ‰ سألت أو سئل رسول اهللا :"قال¢ )٥(عن عبد اهللا  -٧
أكبر قال أن تجعل هللا ندا وھو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك 

خشیة أن یطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحلیلة جارك قال 

                                                
  ٢:سورة النور) ١(
  ) ٢٣٤٣(صحیح البخاري كتاب المظالم باب النھبى بغیر إذن صاحبھ ح  ]حدیث صحیح[ )٢(
أحمد : مراجعة . الترمذي السلمي یسىمحمد بن عأبو عیسى  .سنن الترمذيالجامع الصحیح  ]حدیث صحیح[ )٣(

باب ما جاء ال یزني ‰ ن عن رسول اهللا كتاب اإلیما،  بیروت. دار إحیاء التراث العربي. محمد شاكر وآخرون
إذا زنى العبد خرج منھ اإلیمان فكان على رأسھ كالظلة فإذا أقلع " ، وفي روایة ) ٢٦٢٥(الزاني وھو مؤمن ح 

محمد ناصر الدین ). الفتح الكبیر(الصغیر وزیاداتھ  في صحیح الجامع ٥٨٦: انظر حدیث رقم ." رجع إلیھ
   . المكتب اإلسالمي. األلباني

صحیح مسلم كتاب اإلیمان باب بیان غلظ تحریم إسبال اإلزار والمن بالعطیة وتنفیق السلعة  ]حدیث صحیح[ )٤(
  ) ١٠٧(م اهللا یوم القیامة وال ینظر إلیھم وال یزكیھم ولھم عذاب ألیم ح بالحلف وبیان الثالثة الذین ال یكلمھ

  أي عبداهللا بن مسعود واهللا أعلم )٥(



       
٢٧  

! " # $ % { : ‰ونزلت ھذه اآلیة تصدیقا لقول رسول اهللا 

21 0 / . - , + * ) ( ' &{ )٢("  )١( 
 .اروھو صریح في السؤال عن الذنب فالزنا ذنب وأكبره بحلیلة الج

...  ((قال‰وفیھ أنھ ‰ في حدیث منام النبي عن سمرة بن جندب و -٨
إنھ أتاني اللیلة آتیان وإنھما ابتعثاني وإنھما قاال لي انطلق وإني 

التنور قال وأحسب أنھ كان  فانطلقنا فأتینا على مثل... انطلقت معھما 
یقول فإذا فیھ لغط وأصوات قال فاطلعنا فیھ فإذا فیھ رجال ونساء 

عراة وإذا ھم یأتیھم لھب من أسفل منھم فإذا أتاھم ذلك اللھب 
ضوضوا قال قلت لھما ما ھؤالء قال قاال لي انطلق انطلق قال 

وأما ] ... ‰ ن أتیا الرسولأي اآلتیان اللذا[قال قاال لي ... فانطلقنا 
تنور فإنھم الزناة والزواني الرجال والنساء العراة الذین في مثل بناء ال

 )٣(الحدیث  ))...
 .وما وقع لھم إال الرتكابھم جرمًا استحق كل ھذه العقوبة والجزاء

واألدلة في ھذا الباب كثیرة وما أوردتھ لیس للحصر بل لالستدالل واهللا 
  .الموفق

  :؟ بماذا یثبت الزنا
  :وال یثبت إال بأحد أمرین

في مجلس ویصرح وال ینزع عن  )٤(أربع مرات] فاعلھ[أن یقر بھ : أحدھما
  .إقراره حتى یتم علیھ الحد

أن یشھد علیھ في مجلس واحد بزنا واحد یصفونھ أربعة ممن تقبل : الثاني
  )٥(.جملة أو متفرقین َمَكشھادتھم فیھ سواء أتوا الَح
  :شروط الشھادة في الزنا

ألة    رفي المغني في معرض شرحھ لكالم الخ    )١(یقول ابن قدامة  ي مس ي ف ق
  :سبعة شروط زناد الھوفي ش خرقيال كرذ:"شروط الشھود في جریمة الزنا

                                                
  ٦٨:سورة الفرقان) ١(
والذین ال یدعون مع اهللا إلھا آخر وال یقتلون النفس {صحیح البخاري كتاب التفسیر باب قولھ  ]حدیث صحیح[ )٢(

  ) ٤٤٨٣(العقوبة ح }  نون ومن یفعل ذلك یلق أثاماالتي حرم اهللا إال بالحق وال یز
  ) ٦٦٤٠(صحیح البخاري كتاب التعبیر باب تعبیر الرؤیا بعد صالة الصبح ح  ]حدیث صحیح[ )٣(
  .خالفیةفي المرات والعدد والمسألة ) ٤(
المقدسي ثم  موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي. زاد المستقنع في اختصار المقنع )٥(

: ص الریاض .دار الوطن للنشر. عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر: تحقیق. شرف الدین أبو النجا الصالحي
٢١٩  
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م    ھفی خالف ال، ماع وھذا إج. أربعةوا نوكی أن: أحدھا  ول  ؛ بین أھل العل لق
الى ! " # $ % & ' ) { : اهللا تع

الى .  )٢( }(* ال تع \ [ ^ _ ` d c b a { : وق
f e{ )الى .)٣ ال تع X W V U TS R Q P O {: وق

^ ] \ [ Z Y{ )٤( ..  
وال . حال ب وال تقبل فیھ شھادة النساء ، كلھم  ًالاجنوا ركوی أن: الشرط الثاني

  ..خالفًا نعلم فیھ
  ..وال نعلم في ھذا خالفًا تقبل فیھ شھادة العبید ال، فیة حرال: الشرط الثالث
ي اشتراطھا   خالف   وال، العدالة : الشرط الرابع إن ؛ ف ة تشترط   ف ي   العدال ف

وال ، فال تقبل شھادة الفاسق ، ولى أ االحتیاط دفھاھنا مع مزیسائر الشھادات 
  . لجواز أن یكون فاسقًا؛  الذي ال تعلم عدالتھ مستور الحال

سواء ، الذمة فیھ  فال تقبل شھادة أھل، أن یكونوا مسلمین : الخامس] الشرط[
ى ع كانت الشھادة لم أو ذمي    ل ار    ؛ مس ة كف ة   ، ألن أھل الذم ق العدال ال تتحق

یھم  تھم ، ف ل روای ة   وال وال تقب ارھم الدینی ل ، أخب ال تقب دة ، ھادتھم ش ف كعب
  )٥( .األوثان

ادس  رط الس ا  :الش فوا الزن ة   ... أن یص ي قص ا روي ف اعز" لم وإذا "... م
ریح  ر التص ي اعتب رار  ف اره ، اإلق ان اعتب ى   ك ھادة أول ي الش و  [.ف وھ

  )٦(]باالتفاق
س    ھودالش  مجيءُ  :الشرط السابع ي مجل م ف ة  [واحد  كلھ ألة خالفی . )٧(]والمس
ي ره الخرق ال ذك ة: فق اء أربع رقین  وإن ج س ، متف ي مجل الس ف اكم ج والح

                                                                                                                                          
 ٦٢٠ة ، ت فقیھ، من أكابر الحنابل ،ثم الدمشقّي الحنبلي، أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن قدامة المقدسيھو  )١(

  ))٦٧/ ٤ي األعالم للزركل((
  ١٥:سورة النساء) ٢(
  ٤:سورة النور) ٣(
  ١٣:سورة النور) ٤(
  .لم أقف على من یثبت االتفاق في ھذا الشرط )٥(
. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة. عبدالرحمن الجزیري.الفقھ على المذاھب األربعةذكره الجزیري في كتابھ  )٦(
  ٥/٦٦م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. ٢ط
  ٦٨- ٥/٦٦رجع السابق مال )٧(
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ھ   م ، حكم م یق ھاد  ل ل ش ھم ، تھم قب د  وإن جاء بعض ام الحاكم   بع انوا ، أن ق ك
  )١(...".وعلیھم الحد، قذفة 

  :القذفتعریف 
   )٢(.ھو الرمي بالزنا

ن حجر         اه اب ا حك ة كم ھ والشافعیة والحنابل د الحنفی ي التلخیص    )٣(وھو عن ف
  .)٤(الحبیر

  
  :األدلة

٢ -١:} i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

p o n m l k j{ )٥(  

٢ -٢ :}i h g f  p o n m l k j

s r q{ )٦(  
ي   ¢ عن أبي ھریرة  -٣ ال ‰ عن النب ا      ا((: ق الوا ی ات ق وا السبع الموبق جتنب

ي حرم اهللا إال    رسول اهللا وما ھن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس الت
ذف المحصنات    بالحق وأكل الربا وأكل مال الیتیم والتولي یوم الزحف وق

  )٧( ))المؤمنات الغافالت
  :شروط إقامة الحد

  :شروط القاذف -أ
                                                

. الشھیر بابن قدامة المقدسي د بن قدامةومحمد عبد اهللا بن أحمد بن محم وموفق الدین أبالعالمة . المغني )١(
    ١٧٨- ١٧٥/ ١٠ م ١٩٨٣- ھـ١٤٠٣.  دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع. لعلماءبعنایة جماعة من ا

محمد فارس : تحقیق. شیخ اإلسالم موفق الدین عبداهللا بن قدامة المقدسي. بن حنبل الكافي في فقھ اإلمام أحمد )٢(
  ٩٦/ ٤   م١٩٩٤-ھـ١٤١٤. ١ط. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة. و مسعد عبدالحمید السعدني

. من أئمة العلم والتاریخ:  أبو الفضل، شھاب الدین، ابن َحَجرأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني، ھو  )٣(
  ))١٧٨/ ١األعالم للزركلي ((ھـ  ٨٥٢ت 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر . التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر )٤(
  ٤/١٧٤   ھـ١٤١٩. ١ط. دار الكتب العلمیة. العسقالني

  ٤:سورة النور) ٥(
  ٢٣:سورة النور )٦(
والذین یرمون {حاربین من أھل الكفر والردة باب رمي المحصنات صحیح البخاري كتاب الم ]حدیث صحیح[ )٧(

المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة وال تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون إال الذین 
لعنوا في الدنیا  إن الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات}  {تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحیم

  ) ٨٩(وصحیح مسلم كتاب اإلیمان باب بیان الكبائر وأكبرھا ح ) ٦٤٦٥(ح } واآلخرة ولھم عذاب عظیم
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االختیار وعدم اإلكراه  -٥  البلوغ  -٤  العقل -٣  اإلسالم -٢  الحریة  -١
ة  [ )١(.ھذا مفھوم ما ذكره اإلمام ابن قدامھ في كتابھ المغني اق األئم  )٢(]وھو باتف

د    ام أحم د اإلم ة عن ن قدام د  : ، وزاد اب ا الموجب للح ذف بالزن ذف   أن یق إن ق ، ف
ھ   ،  بالوطء دون الفرج والقبلة د ب اق  [)٣(.لم یجب الح و باالتف ال أن ] و[،   )٤(]وھ

 .)٥(یكون القاذف والدًا
  :شروط المقذوف -ب

فاتفقوا على :"وكما للقاذف شروط فالبد للمقذوف من شروط ، یقول ابن رشد
وغ  ي البل اف وھ ة أوص ھ خمس ع فی رطھ أن یجتم ن ش ة أن م ،  ، والحری

  )٧(]وهو باالتفاق[ )٦("ى، واإلسالم وأن یكون معھ آلة الزن والعفاف

 a ̀ _ ̂ [ \{ :  ولعل العفاف ھو اإلحصان المذكور في قولھ
b c d e f g h i j lk m n o p {)٨(   

  حد القذف
e d {:لقول اهللا تعالى ، وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حرًا

f {  )١٠(.وإن كان عبدًا فأربعون )٩(  
ة   ا دون األربع ان بالزن ى إنس ھد عل د، وإذا ش یھم الح الى ، فعل ول اهللا تع : لق

}f e d c b a ` _ ^ ] \ {)١٢( ")١١( 

                                                
  ٢٠٤- ٩/٢٠١المغني ) ١(
  ٥/١٨٩الفقھ على المذاھب األربعة  )٢(
  ٩٧-٤/٩٦الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ٣(
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن اإلمام القاضي . بدایة المجتھد ونھایة المقتصدشرح في حكاه ابن رشد  )٤(

دار السالم . عبداهللا العبادي.د: شرح وتحقیق وتخریج. الشھیر بابن رشد الحفیداألندلسي أحمد بن رشد القرطبي 
  ٤/٢٢٥١  م١٩٩٥-ھـ١٤١٦. ١ط. الغوریة. للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة

  ٩٧-٤/٩٦الكافي في فقھ اإلمام أحمد  )٥(
  ٤/٢٢٥١بدایة المجتھد ونھایة المقتصد شرح  )٦(
  ٥/١٨٩الفقھ على المذاھب األربعة  )٧(
  ٤:سورة النور) ٨(
  ٤:سورة النور )٩(
  ٩٩/ ٤الكافي في فقھ اإلمام أحمد  )١٠(
  ٤:سورة النور) ١١(
  ١٠٢/ ٤الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ١٢(
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  :الباب األول
  ما بعد آيات اإلفك: الفصل الثاني

  مواضیع اآليات ومحاورھا: مبحث في
تعظیم اهللا وصفاتھ المرتبطة   :المطلب األول

  بمواضیع السورة
المحترز بأحكام االستئذان والخلوة   :المطلب الثاني

  والنظر
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تعظیم اهللا وصفاته المرتبطة بمواضیع : المطلب األول
  السورة

ا ،   ھ الحسنى وصفاتھ العال وا   خلقھ بتعظیم أسمائ  ´ أمر اهللا  لقد لتعرف علیھ
وس   ´ یوصل المخلوق إلى خشیة خالقھ والعمل بھا ، مما  ي النف ، وتعظیمھ ف

د    ™ ، فبھا تحیا القلوب وتزكو األرواح وتقبل على اهللا  یس عن ھ فل وتشتغل ب
 والنھى أحلى و ال ألذ وال أطیب وال أنعم من معرفة اهللا سبحانھ  أولي العقول

ة واستخراج أسماء     ؛ وھذا المطلب كان في مسألة استقراء سورة النور كامل
ا الجدول    فیھا اهللا الحسنى وصفاتھ العال ؛ وبعد االستقراء لھا أحصي في ثنای

ة     ي اآلی ذكورة ف أدناه كم مرة تكرر لفظ الجاللة في اآلیة الواحدة والصفة الم
  :فكان الجدول كاآلتي

  

لفظ  اآلیة
 الجاللة

أسماء اهللا غیر 
 الصفات لفظ الجاللة

٢ ٢   
  الرحیم -الغفور  ١ ٥
١ ٦   
 لعنة اهللا  ١ ٧
١ ٨   
 غضب اهللا  ١ ٩

 رحمة –فضل  الحكیم –التواب  ٢ ١٠
١ ١٣   
 رحمة –فضل   ١ ١٤
١ ١٥   
١ ١٧   
  الحكیم –العلیم  ٢ ١٨
 یعلم  ١ ١٩

 –الرؤوف  ٢ ٢٠
 رحمة –فضل  الرحیم 
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 یزكي -رحمة  –فضل العلیم -السمیع ٣ ٢١
 یغفر الرحیم –الغفور  ٣ ٢٢
  یوفیھم المبین –الحق  ٢ ٢٥
 رزق كریم –مغفرة   - ٢٦
 علیم  ١ ٢٨
 یعلم  ١ ٢٩
 خبیر  ١ ٣٠
١ ٣١   
 فضلھ –یغنھم  العلیم - الواسع ٢ ٣٢
 آتاكم-فضلھ -یغنھم الرحیم -الغفور  ٣ ٣٣
 أنزلنا  - ٣٤

 -یضرب األمثال -یھدي -نور  ٤ ٣٥
 علیم

١ ٣٦   
١ ٣٧   

 –یزیدھم من فضلھ  -یخزي  ٢ ٣٨
 یرزق

 سریع الحساب –وفاه   ٢ ٣٩
 نور –یجعل   ١ ٤٠
 علم  ٢ ٤١
 إلیھ المصیر -ملك  ٢ ٤٢

١ ٤٣  
 –یؤلف  –یزجي سحابا 
 –ینزل  –یجعلھ ركاما 

 یصرفھ –یصیب 
 یقلب  ١ ٤٤
 قدیر –یخلق  –خلق   ٣ ٤٥
 یھدي –أنزلنا   ١ ٤٦
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١ ٤٧   
 یحكم  ١ ٤٨
١ ٥٠   
 لیحكم  ١ ٥١
٢ ٥٢   
 خبیر  ٢ ٥٣
١ ٥٤   

 –یمّكن  –یستخلف  -وعد  ١ ٥٥
 یبدلنھم 

 رحمة  - ٥٦
 غیر عاجز  - ٥٧
 یبین الحكیم-العلیم ٢ ٥٨
 یبین الحكیم-العلیم ٢ ٥٩
  العلیم-السمیع ١ ٦٠
 مباركة طیبة –یبین   ٢ ٦١
  الرحیم-غفور ٤ ٦٢
 یعلم  ١ ٦٣

 -السموات واألرضلھ مافي   ٢ ٦٤
 علیم -ینبؤھم –یعلم 

  
رة ؛       ین م ة تكرر سبعًا وأربع وبعد النظر في الجدول تبین لي أن لفظ الجالل
تًا   ررة س رات ومك ر م ردة عش اءت مف فات ج من ص ي تتض ماءه الت وأس

  :وھي، رتبتھا بدءًا باألكثر تكرارًا فاألقل منھ وعشرین مرة 
  أسماء تتضمن صفات

  التكرار  االسم
  ٦  یمعل

  ٥  رحیم
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  ٤  غفور
  ٤  حكیم
  ٢  سمیع

  ١  رؤوف
  ١  تواب
  ١  الحق

  ١  المبین
  ١  واسع

  
  :وأما الصفات فھي

  یعلم  ذو رحمة  ذو فضل  یغضب  یلعن
ذو رزق   ذو مغفرة  یوفي  یغفر  یزكي

  كریم
  ذو نور  یرزق  یؤتي  یغني  خبیر
رب   یھدي یض

  األمثال
ریع   یزید  یجزي س

  الحساب
  یؤلف  یزجي سحابًا  لمصیرإلیھ ا  یملك  یجعل نور

  یقلب  یصرفھ  یصیب  ینزل برد  یجعلھ ركامًا
  یعد  یحكم  ینزل  ذو قدرة  یخلق

  یبارك  یبین  یبّدل  یمّكن  یستخلف
  ینّبئ  یطیب

  
ماء اهللا      یم أس ن تعظ ور م ورة الن تقراء س الل اس ن خ ھ م ت علی ا وقف ذا م ھ

د غضب اهللا     ك ق ر اإلف ھ غضبًا   وصفاتھ ؛ تبین لي واهللا تعالى أعلم أن خب  من
ك      ر اإلف ي خب اض ف ن خ یم لم ذاب العظ د اهللا بالع ك بتوع ح ذل دیدًا ویتض ش

اس         ین الن وال  فضًال عن من أشاعھ ونشره ب ھ ل ھ     وأن ھ وأن فضل اهللا ورحمت
رحیم لمس العذاب العظیم أولئك الخائضین في خبر اإلفك مع توعده   فرؤو

من   ھمتھ ما زكى منبالعذاب العظیم لمن تولى كبره ، وكذا لوال فضلھ ورحم
  : ™ أحد أبدا فیقول 
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  ١٤:سورة النور) ١(
  ٢٠:سورة النور) ٢(
  ٢١:النور سورة) ٣(
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  المحترز بأحكام االستئذان والخلوة والنظر:المطلب الثاني
من فضل اهللا على عباده أن یسر وأنار لھم كل ما ھو خیر لھم وأرشدھم 

عن كل شر ؛ ولقد شرع اهللا لھم جملة من اآلداب الجلیلة التي یتأدب  وأبعدھم
 ًارفیع ًاأدب¸ بھا عباده المؤمنون ویتخلقون بھا وفي سورة النور ذكر اهللا 

عند دخول بیوت الناس وآداب أخرى  االستئذانیأمرھم بھ أال وھو أدب 
ة؛ تندرج تحت ھذا األدب الرفیع كغض البصر وحفظ الفرج وعدم الخلو

األدب الذي مداره في ھذه اآلیات من سورة النور یبین أھمیة وھذا المطلب 
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á { :سبحانھإذ یقول 
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X W V U T S R Q P O N { :ویقول سبحانھ 
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 v u t s r q p o n m l k j i h g
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
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  ٢٩-٢٧:سورة النور) ١(
  ٣١-٣٠:سورة النور) ٢(
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| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § { :™ ویقول

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  ¼
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í {)١(   
بھ اهللا في اآلیات السابقة ، وحیث أن االستئذان درع یدفع بھ السوء أوج

وحرم دخول البیوت إذا لم یكن فیھا أحد ، وشرع السالم قبل الدخول ، 
وتحریم االطالع على عورات الناس واحترام حرمة األخ المسلم ، وأن 

النظر برید الزنا ورائد الفجور ، واألمر بغض البصر وحفظ الفرج ، 
حارمھا أو أن تفعل أمرًا یلفت وتحریم إبداء زینة المرأة لغیر زوجھا أو م

أنظار الرجال األجانب ویثیر الفتنة ، وضرورة استئذان الخدم من العبید 
واإلماء في أوقات الخلوات ، وتعلیم األطفال ھذا األدب الرفیع وھو 

االستئذان عند الدخول ، وحفظ البصر والفرج الذي ھو طھارة لإلنسان من 
؛ كل ھذه  )٢(ر برید الزنا ورائد الفجور الرذیلة والفاحشة، وكما قیل النظ

اآلداب االجتماعیة التي أرشد إلیھا اإلسالم كانت وقایة وحمایة وصیانة 
لكرامة األسرة والمجتمع المسلم من الزنا ومقدماتھ لذلك قّعد العلماء قاعدة 
سد الذرائع وھي واضحة في آیات ھذا المطلب فھي تسد كل طریق یؤدي 

  .إلى الزنا

                                                
  ٥٨:سورة النور) ١(
  ٢١٧و١٦٨و٢/١٤١بتصرف من كتاب روائع البیان تفسیر آیات األحكام من القرآن للصابوني) ٢(
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  :الباب األول
  تناسب اآليات والسور في موضوع البحث :الفصل الثالث

  عالقة سورة النور بما قبلھا وما بعدھا :المبحث األول
سورة (عالقة سورة النور بما قبلھا : المطلب األول

  )المؤمنون 
سورة (عالقة سورة النور بما بعدھا  :المطلب الثاني

  )الفرقان
  اإلفك بما قبلھا وما بعدھا عالقة آیات  :المبحث الثاني
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  ::تمهيدتمهيد
في نظم القرآن الكریم ، وأظھر فیھ إعجازه وسحر ™ لقد أبدع المولى 

بیانھ ، ألم یقل فیھ الولید بن المغیرة وھو من كبار مشركي قریش وھم 
واهللا إن لقولھ الذي یقول حالوة ، وإن علیھ و(( :أرباب الفصاحة والبیان

مغدق أسفلھ ، وإنھ لیعلو وما یعلى وإنھ لیحطم ما  لطالوة ، وإنھ لمثمر أعاله
، والمتدبر في القرآن یجد اللذة والخشوع أثناء تالوتھ والتنقل بین  )١())تحتھ
، ویجد الصلة بین آیاتھ والترابط الوثیق ، وھذا األمر َفِطَن لھ بعض  آیاتھ

أھل العلم فألفوا في ھذا الفن المؤلفات وظھر ذلك جلیًا في بعض كتب أھل 
األھم -وعلم المناسبات  :"؛ یقول البقاعي م المناسبات، أال وھو عل التفسیر

، وموضوعھ  علم تعرف منھ علل الترتیب -من مناسبات القرآن وغیره
طالع ، وثمرتھ اال أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبتھ من حیث الترتیب
، وما أمامھ من  على الرتبة التي یستحقھا الجزء بسبب ما لھ بما وراءه

، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف  ق الذي ھو كلحمة النسباالرتباط والتعل
، وھو سر البالغة ألدائھ إلى تحقیق مطابقة المعاني  منھ علل ترتیب أجزائھ

، وتتوقف اإلجادة فیھ على معرفة مقصود السورة  لما اقتضاه من الحال
، ویفید ذلك معرفة المقصود من جمیع جملھا؛ فلذلك كان  المطلوب ذلك فیھا

، وكانت نسبتھ من علم التفسیر نسبة علم البیان  ذا العلم في غایة النفاسةھ
یرسخ اإلیمان في : وبھذا العلم :"وأما شأن ھذا العلم فیقول  ؛ )٢("من النحو

  :نطریقتی القلب ویتمكن من اللب؛ وذلك أنھ یكشف أن لإلعجاز
  .بكل جملة على حیالھا بحسب التركی نظم:إحداھما
  .بالنظر إلى الترتیب ا مع أختھانظمھ:والثانیة

واألول أقرب تناوًال وأسھل ذوقًا ؛ فإن كل من سمع القرآن مـن ذكـي 
وغـبـي یـھـتــز لمعانیھ وتحصل لھ عند سماعھ روعة بنشاط ورھبة مع 

فإذا استعان باهللا وأدام الطرق لباب ... انبساط ال تحصل عند سماع غیره 
جز والوثوق بأنھ في الذروة من أحكام الربط الفرج بإنعام التأمل وإظھار الع

كما كان في األوج من حسن المعنى واللفظ لكونھ كالم من جّل عن شوائب 
قائًال ما قال النقص وحاز صفات الكمال إیمانًا بالغیب وتصدیقًا للرب 

                                                
عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد أبو .المستدرك على الصحیحین ]على شرط البخاري حدیث صحیح[ )١(

. مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق .دویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیعبن حم
،وقال ھذا حدیث صحیح اإلسناد على  ٣٨٧٢رقم الحدیث   ٢/٥٥٠   ھـ١٤١١ .١ط. بیروت. دار الكتب العلمیة

 ]من حدیث ابن عباس[ على شرط البخاري: شرط البخاري ولم یخرجاه ، قال الذھبي في التلخیص
   ١/٥نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور  )٢(
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 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ¿ ¾ ½{ : الراسخون في العلم

Ì Í{)فانفتح لھ ذلك الباب ، والحت لھ من ورائھ بوارق أنوار  )١
تلك األسرار رقص الفكر منھ طربًا وشكروا هللا استغرابًا وعجبًا وشاط 

   )٢("، فرسخ من غیر مریة إیمانھ نھلعظمة ذلك جنا
في  الرازيُذكر في بیان جمال ھذا العلم وإتقان ترتیبھ قول  ومما

ومن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة وفي :"معرض تفسیره لسورة البقرة
بدائع ترتیبھا علم أن القرآن كما أنھ معجز بحسب فصاحة ألفاظھ وشرف 

إنھ : ھ ونظم آیاتھ ولعّل الذین قالوامعانیھ ، فھو أیضًا معجز بحسب ترتیب
فما أحسن ھذا الترتیب ":، ویقول أیضًا )٣( "معجز بحسب أسلوبھ أرادوا ذلك

 ابن وقول ، )٤("، ألن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط
ما أبدعھ القرآن من أفانین التَّصرف في َنْظِم الكالم مما لم یكن :"عاشور 
  )٥(".، ولكنھ غیر خارج عما تسمح بھ اللغة الیب العربفي أس معھودًا

وكالم أھل العلم رحمھم اهللا في ھذا العلم كثیر ولعلي أكتفي بما ُذكر 
  .خشیة اإلطالة واإلسھاب

  ::المؤلفات في علم المناسباتالمؤلفات في علم المناسبات
وأما المؤلفات في ھذا العلم فإن الباحث في المكتبة اإلسالمیة یجدھا شحیحة 

إال أني رأیت جمھور المفسرین معرضین عن :"الرازي  إذ یقول فیھ اإلمام
ھذه اللطائف غیر متنبھین لھذه األمور ، ولیس األمر في ھذا الباب كما قیل 

:  
ھ      والنجم تستصغر األبصار رؤیت

 
ي     نجم ف رف ال لل ذنب للط وال

غر  وقد قل اعتناء المفسرین بھذا النوع لدقتھ:" ویقول الزركشي عن ھذا العلم  )٦("الص
،  )٧("وھذا النوع یھملھ بعض المفسرین أو كثیر منھم وفوائده غزیرة... 

                                                
  ٨:سورة آل عمران) ١(
 ٨- ١/٧نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور باختصار  )٢(
 ٧/١٣٩مفاتیح الغیب ) ٣(
 ١٠/١٤٥السابق  رجعمال )٤(
 ١/١٠٤التحریر والتنویر ) ٥(
 ٧/١٣٩مفاتیح الغیب  )٦(
. محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق. ن محمد بن عبداهللا الزركشياإلمام بدر الدی. البرھان في علوم القرآن )٧(

 ١/٣٦  القاھرة. مكتبة دار التراث
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تقدم من كالم أھل العلم رحمھم اهللا  ا؛ ھذا فیم )١(وبنحوه قال السیوطي
وأثناء بحثي لربط كالم المتقدمین بالمتأخرین حول مسألة االعتناء واالھتمام 

إال قول الشیخ عبداهللا  بعلم المناسبات لم أجد أحدًا من المتأخرین یذكر ذلك
المناسبة علم شریف عزیز ، قلَّ اعتناء المفسرین بھ لدقتھ :"الغماري إذ یقول

وقول الغماري إنما ھو مشابٌھ لكالم من  )٢("، واحتیاجھ إلى مزید فكر وتأمل
الزركشي والسیوطي ؛ والناظر في المكتبة العلمیة الحدیثة یجد أنھا كسبقھ بھ 

  .ا المجال واهللا تعالى أعلمالزالت شحیحة في ھذ
  

  :والمؤلفات في ھذا العلم على قسمین
مختٌص مقصوٌر على ھذا الفن ؛ ومن أشھر من أّلف فیھ العالمة أبو : األول

، " البرھان في مناسبة ترتیب سور القرآن:" جعفر بن الزبیر في كتابھ
 نظم الدرر في تناسب اآلیات:"في كتابھ والشیخ برھان الدین البقاعي

تناسق الدرر في تناسب (، والحافظ جالل الدین السیوطي في كتابھ " والسور
مراصد (ولھ أیضًا) أسرار التنزیل(والذي اختصره من كتابھ ) السور

، والشیخ عبداهللا الصدیق الغماري في ) المطالع في تناسب المقاطع والمطالع
  . وغیرھم) جواھر البیان في تناسب سور القرآن(كتابھ 
من أشار إلیھا في كتابھ ككتب المفسرین وعلوم القرآن ومن أكثر : الثاني

مفاتیح (المفسرین اھتمامًا بھذا العلم اإلمام فخر الدین الرازي في تفسیره 
؛ كذلك ابن جزي الكلبي في كتابھ  )٣(كما ذكر الزركشي في البرھان) الغیب

بة بین اآلیات والسور اھتم اھتمامًا بالغًا بعلم المناس) التسھیل لعلوم التنزیل(
اعتنى بالتناسب بین اآلیات ) البحر المحیط(، وأبو حیان األندلسي في كتابھ 

والسور وھو حافل بالشواھد ویظھر ذلك جلیًا في ذكر مناسبة أول كل سورة 
بھذا العلم الشھاب الخفاجي في حاشیتھ على  وما قبلھا ، وممن اھتم أیضًا

الدین الحسن بن محمد النیسابوري في  تفسیر البیضاوي ، واإلمام نظام
، والعالمة أبو السعود محمد بن ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان(تفسیره

، ) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(محمد العمادي في تفسیره 
وغیرھم الكثیر ) روح المعاني(واأللوسي شھاب الدین محمود في تفسیره 

                                                
مركز : تحقیق. الحافظ أبو الفضل جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي. في علوم القرآن اإلتقان )١(

 ٥/١٨٣٧  ھـ١٤٢٦. مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف. الدراسان القرآنیة
مطبعة . كتبة القاھرةم. الحسنيعبداهللا الصدیق الغماري  أبو الفضل. جواھر البیان في تناسب سور القرآن )٢(

 ١٤ص   محمد عاطف وسید طھ وشركاھما
 ١/٣٦البرھان في علوم القرآن  )٣(
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فمن أشھرھا  كتب علوم القرآن؛ وأما )١(اھد واألمثلةوتفاسیرھم حافلة بالشو
) اإلتقان في علوم القرآن(للزركشي ، و) البرھان في علوم القرآن(كتاب 

. اللسیوطي إلى غیر ذلك من كتب علوم القرآن مما ال یتسع المقام لذكرھ
  .واهللا تعالى أعلم

   
  .وھذا العلم سیكون محل البحث في ھذا الفصل بإذن اهللا تعالى

                                                
طا لدكتور سامي عا .باختصار من مذكرة المناسبات بین اآلیات والسور فوائدھا وأنواعھا وموقف العلماء منھا )١(

 ٢٩- ٢٧ص  جامعة آل البیت .حسن
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  عالقة سورة النور بما قبلھا وما بعدھا: المبحث األول
سورة المؤمنون (عالقة سورة النور بما قبلھا : المطلب األول

(  
استنبط العلماء أوجھ تناسب بین سورتي النور والمؤمنون السابقة لھا ؛ ومما 

  :اسُتنبط
سورة  أي[ في خاتمة المتقدمة ‰أنھ لما ُأمر رسول اهللا :" قول النیسابوري 

بطلب المغفرة  ])١( }Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò{ ]المؤمنون
في [، أردفھ " سل تعط"والرحمة وطلبھ یستلزم مطلوبھ ال محالة بدلیل 

أي   }!{كر ما ھو أصل كل رحمة ومنشأ كل خیر فقال بذ] سورة النور

  )٢(".أو فیما أوحینا إلیك سورة أنزلناھا } " #{ ھذه سورة 

8 9 : ; > 6 7 {: في سورة المؤمنون ¸ ولما قال اهللا 

 J I H G F E D C B A @ ? > =
M L K {)٣( :  

، استدعى الكالم بیان حكم العادین في ذلك : ")٤(یقول أبو جعفر بن الزبیر
: ھ في سورة النور فقال تعالى، فأوضح] أي سورة المؤمنون[ ولم یبین فیھا

، وانجر مع ذلك اإلخبار  ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف ، }.., +{
یقول المولى [بقصة اإلفك تحذیرًا للمؤمنین من زلل األلسنة رجمًا بالغیب 

™ :[}� ~ } | { z y {)وعید محبي ببعد  ، وأتبع ذلك )٥

 j i h g f{ :ع الفاحشة في المؤمنین بقولھ تعالىوشی

                                                
  ١١٨:سورة المؤمنون) ١(
نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي  .]تفسیر النیسابوري[ غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٢(

 ٥/١٤١ ھـ ١٤١٦ .١ط.بیروت .دار الكتب العلمیھ. الشیخ زكریا عمیرات :تحقیق. النیسابوري
  ٧- ٥:سورة المؤمنون )٣(
محدث مؤرخ، من أبناء العرب الداخلین إلى :  الغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفيھو  )٤(

  ))٨٦/ ١األعالم للزركلي ((ھـ ٧٠٨ت  األندلس
  ١٥:سورة النور) ٥(
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k ...{ )ثم بالتحذیر من دخول البیوت إال بعد االستئذان المشروع )١ ،
للرجال والنساء ، ونھي النساء عن إبداء الزینة  األبصار، ثم باألمر بغض 

، آلیة ، وتكررت ھذه المقاصد في ھذه السورة إال لمن سمى اهللا سبحانھ في ا
إلى ذكر حكم العورات الثالث ، ودخول بیوت األقارب وذوي األرحام ، 

، من ذلك  فیھ بالتزام ما أمر اهللا، ذمة المؤمن أ بھ برتمما  هوكل ھذ
من أن یكون من العادین المذمومین في قولھ  ، والوقوف عند ما حده تعالى

  )٣(". )٢(} K J I H G F M L{:تعالى
، من  ذكر في ھذه  أحكام من لم یحفظ فرجھ:"وزاد )٤(وبنحوه عند السیوطي

، واألمر  ة اإلفك، وقص الزانیة والزاني، وما اتصل بذلك من شأن القذف
، وأمر من لم یقدر على  ، وأمر فیھا بالنكاح حفًظا للفروج بغض البصر

وال . ، ونھى عن إكراه الفتیات على الزنا ، وحفظ فرجھ النكاح باالستعفاف
وبنحوه  )٥(".، وال تناسق أبدع من ھذا النسق ارتباط أحسن من ھذا االرتباط

، وفي التفسیر المنیر للدكتور  )٧(ه والمراغي في تفسیر ، )٦(عند األلوسي 
  )٨(.وھبة الزحیلي 
ولما كان مبنى ھذه الدار على األنساب في التوارث :"ویقول البقاعي 

 :واإلمامة والنكاح وغیر ذلك ، ومبنى تلك الدار على األعمال لقولھ تعالى
أي سورة [ ، وكان قد حث في آخر تلك )٩(} ¼ ½ ¾ ¿{

أي [ ، حذر سبحانھ رحمة منھ في أول ھذه على الستر والرحمة] المؤمنون

                                                
  ٢٣:سورة النور) ١(
  ٧:سورة المؤمنون) ٢(
: تقدیم وتحقیق. الثقفي أبو جعفرالزبیر إبراھیم بن أحمد بن  ظاإلمام الحاف. البرھان في تناسب سور القرآن )٣(
المملكة العربیة . بن الجوزيدار ا. عبداهللا بن عبدالمحسن التركي: تقدیم الشیخ الدكتور. سعید بن جمعة الفالح.د

 ١٣٤- ١٣٣صھـ   ١٤٢٨. ١ط. السعودیة
إمام حافظ مؤرخ :  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جالل الدینھو  )٤(

  ))٣٠١/ ٣األعالم للزركلي ((ھـ ٩١١ت  أدیب
  ھـ١٣٩٨. ٢ط. عبدالقادر أحمد عطا: دراسة وتحقیق. جالل الدین السیوطيلحافظ ل .القرآنأسرار ترتیب  )٥(

 ١١٩ - ١١٨ص 
 ١٨/٧٤روح المعاني )٦(
 ١٨/٦٦تفسیر المراغي ) ٧(
 ١٨/١١٨التفسیر المنیر ) ٨(
  ١٠١:سورة المؤمنون) ٩(
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، معلمًا  ، وكسب األعراض وقطع األسباب من لبس األنساب] سورة النور
  )١(."أن الستر والرقة لیسا على عمومھما ، بل على ما یحده سبحانھ

ولما ذكر تعالى مشركي قریش ، ولھم أعمال من دون :"ن حیان ویقول اب
أعمال سیئة ھم لھا عاملون ، واستطرد بعد ذلك إلى أحوالھم  :ذلك أي

وإلى مآلھم في النار ، كان من أعمالھم السیئة أنھ ، واتخاذھم الولد والشریك 
ویأكلون من كسبھم من الزنا ، ، كان لھم جواٍر بغایا یستحسنون علیھن 

   )٢(."تغلیظًا في أمر الزنا ]أي سورة النور[ فأنزل اهللا أول ھذه السورة
بعد أن ذكر الّلھ " :وھبة الزحیلي بقولھ.ومن أوجھ التناسب أیضًا ما ذكره د

، وھو أنھ لم یخلق  تعالى في سورة المؤمنون المبدأ العام في مسألة الخلق
طائفة ] في سورة النور[ا ، ذكر ھن ، بل للتكلیف باألمر والنھي الخلق عبثًا

من األوامر والنواھي في أشیاء تعد مزلقة للعصیان واالنحراف 
  )٥(* )٤(.وبنحوه عند المراغي في تفسیره )٣(".والضالل

  :وخالصة ھذه األقوال أن
 سورة النور سورة المؤمنون 

بطلب ‰ ُختمت بأمر النبي  ١
 .المغفرة والرحمة

ُافتتحت بذكر أصل كل رحمة 
! { : كل خیر بقولھومنشأ 

# "{   . 

٢ 
تكلمت عن حفظ الفرج إال على 

األزواج أو ُمْلِك الیمین وعدم 
 .الزیغ عن ذلك من دون تفصیل

جاءت ببیان حكم الزنا مفصًال ، 
 .وأن ذلك من الزیغ

الستر حث في آخرھا على  ٣
 والرحمة

جاءت في التحذیر من لبس 
 .األنساب واألعراض

 ذكر فیھا تغلیظ أمر الزناذكر فیھا بعض أعمال مشركي  ٤
                                                

  ٥/٢٣١نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور  )١(
دراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد . الشھیر بأبي حیان األندلسيمحمد بن یوسف . البحر المحیطتفسیر  )٢(

یا عبدالمجید النوتي والدكتور أحمد عبدالموجود والشیخ علي محمد معوض وشارك في تحقیقھ الدكتور زكر
-ھـ١٤١٣ ١.ط. لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت. النجولي الجمل وقرظھ األستاذ الدكتور عبدالحي الفرماوي

 ٦/٣٩٢  م١٩٩٣
 ١٨/١١٩التفسیر المنیر ) ٣(
 ١٨/٦٦تفسیر المراغي ) ٤(
ادة بیان لم یذكرھا المراغي وھذا من منھجي في قّدمُت كالم الزحیلي على المراغي ألن فیھ زی:ملحوظة * )٥(

  .البحث حیث من ُوجد عنده زیادة بیان وتوضیح فإنني ُأقدمھ وال عبرة بمن ھو متقدم أو متأخر من حیث الوالدة
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قریش كاإلحسان إلى البغایا 
 والكسب من الزنا

ذكر فیھا أن اهللا لم یخلق الخلق  ٥
 عبثًا بل للتكلیف باألمر والنھي

ذكر فیھا طائفة من األوامر 
 والنواھي
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سورة (عالقة سورة النور بما بعدھا : لب الثانيالمط
  )الفرقان

وبعد ذكر كالم المفسرین في عالقة سورة النور بما قبلھا سأتطرق في ھذا 
، إذ أن  )سورة الفرقان(المبحث بإذن اهللا لذكر عالقة سورة النور بما بعدھا 

  :المفسرین ذكروا أوجھ تناسب بینھما
لما تضمنت سورة النور بیان كثیر :" رھانیقول أبو جعفر بن الزبیر في الب

، والقذف واالستئذان ، ورمي الزوجات بھ ، كحكم الزنا  ،من األحكام 
، والكشف عن مغیبات  والكتابة وغیر ذلك،  اف الفقیرفعتوإس ، والحجاب

 طالع علیھا الخبیث من الطیبتبین بمعرفتھا واالُیمن تغیر حاالت 
سوء وبیان ، فك قولھ أھل اإلیؤمنین على ما نھ َنِبّیھ والمكإطالعھ سبحا،

 ثم قصة المنافقین في إظھارھم ضد ما یضمرون،  حالھم واضمحالل محالھم
Y X W V U {: ثم ما فضح بھ تعالى منافقي الخندق ...

\ [ Z {)یعتضد بھ اإلیمان  كان مجموع ھذا فرقانًا،  إلى آخر اآلیة )١، 
ویوضح ،  بصحة رسالتھ‰ وال ینكره مقر بالرحمن یشھد لرسول اهللا 

 )٢(} T S R Q P O N M L{:مضمون قولھ تعالى

¤ ¥ ¦ { :أتبعھ سبحانھ بقولھ،  جاللتھ ، وعليِّ ‰من عظیم قدره 

® ¬ « ª © ¨ § {)وھو القرآن الفارق بین الحق  )٣
 ،على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر  والمطلع ،والباطل 

}® ¬ « ª {)فیحذرھم من مرتكبات المنافقین والتشبھ بھم  )٤ ،
  .والتحم جلیل المقصود من ذلك النظام ،، ثم تناسج الكالم 

من النعي على الكفار والتعریف ببھتھم  ]الفرقان[ سورةھذه التضمنت و
 b c d e{ :وسوء مرتكبھم مالم یتضمن كثیر من نظائرھا كقولھم

                                                
  ٦٣:سورة النور )١(
  ٦٣:سورة النور )٢(
  ١:سورة الفرقان )٣(
  ١:سورة الفرقان) ٤(
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f g..{ )اآلیات ، وقولھم )١: }. - , + * ) ( ' {
 )٤( }_ ^{ :، وقولھم )٣( }Ê É È Ç Æ Å Ä{ :، وقولھم )٢(

إلى ما عضَّد ھذه وتخللھا ، ولھذا ختمت بقواطع الوعید ، وأشد التھدید وھو 
  )٦(." )٥(} ½ ¾ ¿ Â Á À{ :قولھ سبحانھ

 :آلخر ما قبلھا ]أي سورة الفرقان[ ومناسبة أول ھذه السورة:"ویقول أبو حیان 
 مھٍم أنھ لما ذكر وجوب مبایعة المؤمنین للرسول وأنھم إذا كانوا معھ في أمٍر
ھ ملك توقف انفصال واحد منھم على إذنھ وحذر من یخالف أمره ، وذكر أن ل

السموات واألرض ، وأنھ تعالى عالم بما ھم علیھ ومجازیھم على ذلك ، فكان 
ذلك غایة في التحذیر واإلنذار ناسب أن یفتتح ھذه السورة بأنھ تعالى منزه في 

على رسولھ منذرًا  ل الفرقاننّزصفاتھ عن النقائص كثیر الخیر ، ومن خیره أنھ 
  )٧("ر من عقابھلھم فكان في ذلك إطماع في خیره وتحذی

ظھر :" ویستنبط السیوطي عالقة وثیقة بین تلك السورتین إذ أبدع في ذلك فیقول
، كنسبة  أن نسبة ھذه السورة لسورة النور:لي بفضل اهللا بعدما فكرت في ھذه

  .سورة األنعام إلى المائدة

كما ختمت  )٨(} Í Ì Ë Ê É È { :من حیث أن النور قد ختمت بقولھ

  .)٩(} ð ï î í ì ë ê{ :المائدة بقولھ
، ثم فصلت ھذه الجملة في سورة  وكانت جملة النور أخصر من المائدة 

 :إلى قولھ )١٠(} z } | { ~ �{ :الفرقان فافتتحت بقولھ

}Ã Â Á À ¿ ¾ {)وكان .كما افتتحت األنعام بمثل ذلك  )١١

                                                
  ٧:سورة الفرقان) ١(
  ٢١:سورة الفرقان) ٢(
  ٣٢:سورة الفرقان) ٣(
  ٦٠:سورة الفرقان) ٤(
  ٧٧:سورة الفرقان) ٥(
 ١٣٥-١٣٤صالبرھان في تناسب القرآن  )٦(
 ٦/٤٤٠البحر المحیط  )٧(
  ٦٤:نورسورة ال )٨(
  ١٢٠:سورة المائدة) ٩(
  ٢:الفرقانسورة ) ١٠(
  ٢:سورة الفرقان )١١(
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* + { :، نظیر قولھ ھناك إلى آخره )١(} ! " # ${ :قولھ عقبھ

سورة (ثم ذكر في خالل ھذه السورة  )٢(} . / 0, - 
،  ، والنھار ، والنوم ، واللیل ، كمثل الظل جملة من المخلوقات) الفرقان
،  ، واإلنسان ، ومرج البحرین ، واألناسي ، واألنعام ، والماء والریاح
، واالستواء  خلق السموات واألرض في ستة أیام، و ، والصھر والنسب

، مما ھو  ، إلى غیر ذلك ، والقمر ، والسراج ، وبروج السماء على العرش
كما فصل آخر المائدة في  )٣(} Í Ì Ë Ê É È { :تفصیل لجملة

  .وكان البسط في األنعام أكثر لطولھا.نعام بمثل ذلكاأل
، كما أشار في األنعام  ثم أشار في ھذه السورة إلى القرون المكذبة وإھالكھم

ثم أفصح عن ھذه اإلشارة في السورة التي تلیھا وھي الشعراء . إلى ذلك
،  ، والتفصیل البالغ كما أوضح تلك اإلشارة التي في األنعام بالبسط التام

  .وفصلھا في سورة األعراف التي تلیھا
، نظیر تینك  في المثانى]الفرقان والشعراء [فكانت ھاتان السورتان  

، واتصالھما بآخر النور، نظیر  في الطوال] األنعام واألعراف[السورتین 
  .، المشتملة على فصل القضاء  اتصال تلك بآخر المائدة
،  سورة مكیة بعد سورة مدنیة ، وھي أنھ إذا وقعت ثم ظھر لي لطیفة أخرى

،  ، واإلسراء بعد النحل ، كاألنعام بعد المائدة افتتح أولھا بالثناء على اهللا
، وتبارك بعد  ، وسبأ بعد األحزاب ، والحدید بعد الواقعة وھذه بعد النور

، وإلى االنتقال من نوع  ، لما في ذلك من اإلشارة إلى نوع استقالل التحریم
  )٤(."إلى نوع
سورة (وبین موضوعاتھا :" في التفسیر الحدیث محمد عزة دروزةویقول 
شيء غیر یسیر من ) سورة النور (وموضوعات السورة السابقة ) الفرقان

. التشابھ والتساوق مما یمكن أن یكون قرینة على صحة ترتیب نزولھا بعدھا
وھذا . وفصولھا مترابطة. ونظم السورة مسجع وموزون أكثر منھ مرسال

  )٥(."ذاك مما یسوغ القول بوحدة نزولھا أو تالحق فصولھا في النزولو

                                                
  ٣:سورة الفرقان )١(
  ١:سورة األنعام) ٢(
  ٦٤:ورسورة الن) ٣(
  ١٢٠- ١١٩أسرار ترتیب القرآن ص  )٤(
 ٣/٤٧التفسیر الحدیث  )٥(
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التي تسبق ھذه  )سورة النور(كانت :"ویقول عبدالكریم الخطیب في تفسیره 
السورة ، نورا من نور الحق جّل وعال ، سطع نورھا في آفاق المجتمع 

  .اإلسالمي ، فجال كل غاشیة ، وفضح كل ضالل وبھتان
،  ، إذ قد استفتحت بتمجید الّلھ مكملة لھذه السورة )رقانسورة الف(وكانت 

الذي أفاض على عباده ھذا الخیر الكثیر المبارك ، بما نّزل من آیات بینات 
،  ، والھدى والضالل ، بین الحق والباطل ھى الفرقان..على نبّیھ الكریم
  .والنور والظالم

لیا للشكوك والریب ، فكان النور المشع من سورة النور كاشفا للّشبھ ، مج
وھذا النور الذي معھم من آیات الّلھ ، .. مقیما أمر المسلمین على نور مبین 

الذي یفرقون بھ بین الحق والباطل ، وبین الھدى » الفرقان « ھو 
  )١(!.والضالل
تظھر مناسبة سورة الفرقان :"وھبة الزحیلي أوجھ تناسب فیقول.ویذكر د

  :لسورة النور من وجوه
أن سورة النور ختمت بأن الّلھ تعالى مالك جمیع ما في السموات :أھمھا

، وبدئت سورة الفرقان بتعظیم الّلھ الذي لھ ملك السموات  واألرض
  .واألرض من غیر ولد وال شریك في الملك

، وأبان مطلع ‰وأوجب الّلھ تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر النبي
ذا القرآن العظیم الذي یرشد العالم ، وھو ھ الفرقان وصف دستور الطاعة

  .ألقوم طریق
، وأبانت ثالثة أنواع من دالئل  وتضمنت سورة النور القول في اإللھیات

، واآلثار العلویة من إنزال المطر وكیفیة  أحوال السماء واألرض:التوحید
، وذكر في الفرقان جملة من  ، وأحوال الحیوانات تكون الثلج والبرد

، والریاح  ، واللیل والنھار ، كمّد الظل الة على توحید الّلھالمخلوقات الد
، وخلق اإلنسان والنسب  ، ومرج البحرین واألناسي ، ، واألنعام والماء

،  ، واالستواء على العرش ، وخلق السموات واألرض في ستة أیام والصھر
 :، والسراج والقمر ونحو ذلك مما ھو تفصیل لقولھ سبحانھ وبروج السماء

}| { z}{)فقال في النور )٢: }Ë Ê É È Ç Æ {)وقال في  )٣ ،

                                                
 ٩/١٣٤٢التفسیر القرآني للقرآن ) ١(
  ٢:سورة الفرقان) ٢(
  ٤٣:سورة النور) ٣(
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- . / 0 1 { : ، وقال في النور )١(} Z Y X W V{ :الفرقان

} ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{ : ، وقال في الفرقان )٢(} 2 3
)٣( .  

وفي كلتا السورتین وصف أعمال الكافرین والمنافقین یوم القیامة وأنھا تكون 
وقال  ، )٤(} J I H G F{ :فقال في النور ، مھدرة باطلة

  .)٥(} K J I H G F E D C B{ :في الفرقان

y x w { : وشمل آخر سورة النور الكالم على فصل القضاء
| { z} {)٦(   

، وصاحب السلطان  مالك الملك ¸وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الّلھ 
  :وخالصة ھذه األقوال أن  )٧(".المطلق

 سورة الفرقان سورة النور 

١ 

ذكرت جملة من األحكام ، 
والكشف عن بعض المغیبات 

علیھا ، وفضح ‰وإطالع النبي
المنافقین كان مجموع ذلك فرقانًا 

 .‰یشھد لصحة رسالة رسولھ 

¤ ¥ ¦ § { : ُافتتحت بقولھ

® ¬ « ª © ¨{)٨( 
ذلك القرآن الذي فرق بین الحق 

والباطل والمطلع على حقیقة 
 .المنافقین والتحذیر منھم

أثبتت أن هللا ما في السموات  ٢
 .واألرض من دون تفصیل

یل جاءت ببیان ذلك الملك بالتفص
 .بذكر جملة من مخلوقات اهللا

ھي سورة مكیة فافتتحت بالثناء على  .ھي سورة مدنیة ٣
اهللا كما ھو حال القرآن إذا جاء 

                                                
  ٤٨:سورة الفرقان) ١(
  ٤٥:سورة النور) ٢(
  ٥٤:سورة الفرقان) ٣(
  ٣٩:سورة النور) ٤(
  ٢٣:سورة الفرقان) ٥(
  ٦٤:سورة النور) ٦(
 ٦-١٩/٥لمنیر التفسیر ا) ٧(
  ١:سورة الفرقان) ٨(
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 .المكي بعد المدني

٤ 

‰ جاءت بوجوب مبایعة النبي 
والتوقف عند قولھ وعدم مخالفة 

أمره ، وذكر أن هللا ملك السموات 
عالم بأسرار أنھ واألرض و

 .لما ھي علیھ القلوب ومعاقٌب

افتتحت بأن اهللا منزه عن النقائص ، 
 ¦{ كثیر الخیر ومن خیره أن 

مرغبًا في ‰على النبي  } §
 .عقابھ خیره ومحذرًا من

ختمت بأن اهللا مالك جمیع ما في  ٥
 .السموات واألرض

وحده  ´افتتحت بتعظیم ذلك المالك 
 .ال شریك لھ

ذكرت جملة من المخلوقات الدالة  .لدالئل التوحید ًاأوضحت أنواع ٦
 .´ على توحید اهللا 

  عالقة آيات اإلفك بما قبلھا وما بعدھا: المبحث الثاني
ورة    ة س ر عالق د ذك ون   وبع ورتي المؤمن ور بس ابقة(الن ان  )الس والفرق

ة( ُث    )الالحق ث بح ذا المبح ي ھ الى ف إذن اهللا تع یتم ب ابق س ث الس ي المبح ف
ا؛    عالقة آیات اإلفك بما قبلھا وما بعدھا في ذات السورة وأوجھ التناسب بینھ
ك        ل ذل ات ، وك ین اآلی رابط ب وأھل التفسیر لھم في ذلك استنباطات وأوجھ ت

  .في إبداع صیاغة ھذا القرآن الكریم¸ عظمة اهللا یشیر إلى 
  ::عالقة اآلیات لما قبلھاعالقة اآلیات لما قبلھا

إنھ سبحانھ لما ذكر من :"فأما ما قیل في عالقة اآلیات لما قبلھا فیقول النیسابوري
أحكام القذف ما ذكر أتبعھا حدیث إفك عائشة الصّدیقة وما قذفھا بھ أھل 

  )١(".النفاق
حانھ حكم من قذف األجنبیات ، وحكم من قذف بعد أن ذكر سب" :ویقول المراغي

ذكر في ھذه اآلیات العشر براءة عائشة أم المؤمنین مما رماھا بھ أھل -الزوجات 
، وبنحوه في  )٢("‰ اإلفك والبھتان من المنافقین ، صیانة لعرض رسول الّلھ

  )٤(.)٣(الوسیط للشیخ سید طنطاوي
، تعظیم الرمي بالزنا  تقدملما ذكر فیما :" )٥(كذلك یقول الشیخ السعدي

، التي وقعت على أشرف النساء  ، صار ذلك كأنھ مقدمة لھذه القصة عموما
                                                

 ٥/١٦٦تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١(
 ١٨/٧٨تفسیر المراغي ) ٢(
الموقع الرسمي ((ھـ ١٤٣١م   ت٢٠١٠إلى  م١٩٩٦شیخ الجامع األزھر من عام ..  محمد سید طنطاويھو  )٣(

  ))للمكتبة الشاملة
 ١١٤-١٠/١١٣ـ     ھ١٤٠٨. ٣ط. مطبعة السعادة. سید طنطاويمحمد .د. تفسیر الوسیط للقرآن الكریملا )٤(
مولده  .مفسر، من علماء الحنابلة، من أھل نجد:  التمیمي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السَّْعدي ھو )٥(

  ))٣٤٠/ ٣األعالم للزركلي ((ھـ  ١٣٧٦ت   )بالقصیم(ووفاتھ في عنیزة 
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، الثابتة  ، وھذه اآلیات ، نزلت في قصة اإلفك المشھورة~ ، أم المؤمنین 
  )١(".في الصحاح والسنن والمسانید

عام بعد أن ذكر تعالى حكم القذف ال" :)٢(ویقول الشیخ أبو بكر الجزائري
والخاص ذكر حادثة اإلفك التي ھلك فیھا خلق ال یحصون عدًا إذ طائفة 

الشیعة الروافض ما زالوا یھلكون فیھا جیًال بعد جیل إلى الیوم إذ َورََّث فیھم 
رؤساء الفتنة الذین اقتطعوا من اإلسالم وأمتھ جزءًا كبیرًا سموه شیعة آل 

باسم اإلسالم وأوردھم النار  البیت تضلیًال وتغریرًا فأخرجوھم من اإلسالم
باسم الخوف من النار فكذبوا اهللا ورسولھ وسبوا زوج رسول اهللا واتھموھا 

بنسبة زوجھ إلى ‰ بالفاحشة وأھانوا أباھا ولوثوا شرف زوجھا 
  )٣(".الفاحشة

وبعد االنتھاء من بیان حكم القذف :"إذ یقول )٤(ویجمل ما سبق كلھ سید قطب
وھو یتناول ، ، یكشف عن شناعة الجرم وبشاعتھ  من القذف یورد نموذجًا

أكرم إنسان على الّلھ ، ‰ بیت النبوة الطاھر الكریم ، وعرض رسول الّلھ 
‰ أكرم إنسان على رسول الّلھ ¢ وعرض صدیقھ الصدیق أبي بكر 

یشھد رسول الّلھ أنھ لم ¢ وعرض رجل من الصحابة صفوان بن المعطل 
  ..من الزمان  یشغل المسلمین في المدینة شھرًاوھو ..  یعرف علیھ إال خیرًا

! " {: ذلك ھو حدیث اإلفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفیع
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  :وخالصة ھذه األقوال أن
 ما قبل آیات حادثة اإلفك 

                                                
: بھ تحقیقًا ومقابلةاعتنى . السعديالعالمة عبدالرحمن بن ناصر . تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان )١(

 ٥٦٣ص  ـ  ھ١٤٢٣ ١ط. السعودیة -الریاض. دار العاصمة للنشر والتوزیع. عبدالرحمن بن معال اللویحق
ولد في قریة لیرة جنوب بالد الجزائر عام  . جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريھو  )٢(

موقع -السیر والتراجم(( عظ والتدریس في المسجد النبوي الشریفیقوم بالو. م ، وفي بلدتھ نشأ وتلقى علومھ١٩٢١
  ))شبكة طریق السلف

 م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤. ١ط. طبعة خاصة بالمؤلف. لجزائريأبو بكر جابر ا. لكالم العلي الكبیر أیسر التفاسیر )٣(
٥٥٣-٣/٥٥٢  
  ))٣/١٤٧األعالم للزركلي ((  ـھ١٣٨٧، مفكر إسالمي مصري ت  ھو سید قطب بن إبراھیم )٤(
  ١١:سورة النور) ٥(
 ١٨/٢٤٩٤   م١٩٧٦- ھـ١٣٩٦. بیروت والقاھرة. دار الشروق. سید قطب. في ظالل القرآن )٦(
  .أخرُت كالم سید قطب على أبوبكر الجزائري مع سبقھ بالوفاة ألن كالمھ إجمال ماسبق ذكره*  )٧(



       
٥٥  

 ~قذف أم المؤمنین عائشة  تذكرت أحكام القذف عمومًا وذكر ١
 .خصوصًا

 جاءت بتعظیم أمر الزنا عمومًا صار مقدمة لحادثة اإلفك ٢

٣ 
بینت حكم القذف بالنسبة للمحصنات والزوجات أورد بعدھا نموذجًا 

ظلمًا ~ عائشة  أم المؤمنین یكشف بھ شناعة األمر بذكر حادثة إفك
 .وزورًا

 



       
٥٦  

  ::عالقة اآلیات بما بعدھاعالقة اآلیات بما بعدھا
Á { : بعدھا والتي یقول اهللا تعالى فیھاوأما ما ُذكر في عالقة اآلیات بما 

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ô Ó Ò Ñ {)لما :"وما بعدھا فیقول النیسابوري في تفسیره )١

كانت الخلوة طریقًا إلى التھمة ولذلك وجد أھل اإلفك سبیًال إلى إفكھم شرع 
الرازي في  وبنحوه عند )٢("أن ال یدخل المرء بیت غیره إال بعد االستئذان

  )٥(" والسالم:"في تفسیره وزاد )٤(، وبنحوه عند ابن عادل )٣(مفاتیح الغیب
إثر ما فصل الزواجر  ¸ثم إنھ " :ویبین األلوسي عالقة أخرى إذ یقول  

عن الزنا وعن رمي العفائف عنھ شرع في تفصیل الزواجر عما عسى 
ن في أوقات یؤدي إلى أحدھما من مخالطة الرجال بالنساء ودخولھم علیھ

الخلوات وتعلیم اآلداب الجمیلة واألفاعیل المرضیة المستتبعة لسعادة 
 ووزاد أب )٨(في تفسیره )٧(وبمثلھ عند أبي السعود والقاسمي  )٦("الدارین
ووصف البیوت بمغایرة بیوتھم خارج مخرج العادة التي ھي سكنى :"السعود

ان عن الدخول بغیر آجر والمعیر أیضًا منھیمكل أحد في ملكھ وإال فال
وأیضا إن اإلنسان یكون :"وبنحوه عند الشوكاني في الفتح وزاد ، )٩("إذن

فنھى اهللا ، في بیتھ ومكان خلوتھ على حالة قد ال یحب أن یراه علیھا غیره 

                                                
  ٢٧:سورة النور) ١(
  ٥/١٧٦ب الفرقان تفسیر غرائب القرآن ورغائ) ٢(
 ٢٣/١٩٧مفاتیح الغیب ) ٣(
  ))٥/٥٨األعالم للزركلي (( ھـ ٨٨٠ت ، أبو حفص، سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقّيھو  )٤(
: تحقیق وتعلیق. الدمشقي الحنبليبن عادل لي اإلمام المفسر أبو حفص عمر بن ع. في علوم الكتاب اللباب )٥(

    ھـ١٤١٩. ١ط. لبنان- بیروت .دار الكتب العلمیة. الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض
١٤/٣٤١ 

 ١٣٣/ ١٨روح المعاني ) ٦(
إمام الشام في عصره، علما بالدین، : ین السبط، من ساللة الحسجمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالقھو  )٧(

  ))١٣٥/ ٢األعالم للزركلي ((ھـ  ١٣٣٢ت. وتضلعا من فنون األدب
ضبطھ وصححھ وخرج . اإلمام العالمة محمد جمال الدین القاسمي. محاسن التأویلتفسیر القاسمي المسمى  )٨(

 ٣٦٨- ٧/٣٦٧ـ  ھ١٤١٨. ١ط. لبنان- روتبی. دار الكتب العلمیة. محمد باسل عیون السود: آیاتھ وأحادیثھ
 ٦/١٦٨ایا الكتاب الكریم  زلیم إلى مرشاد العقل السإ )٩(



       
٥٧  

   )٢(".)١(}É Ê{:ھي قولھ ، سبحانھ عن دخول بیوت الغیر إلى غایة
م بعد أن ذكر سبحانھ حكم قذف المحصنات األجنبیات وحك:"ویقول المراغي

أھل اإلفك وبسط ذلك غایة البسط ،  صقذف الزوجات ، ثم أتبع ذلك بقص
وكان مما یسھل السبیل إلى الّتھمة في كل ھذا وجود الخلوة بین رجل وامرأة 

یدخلھ إال بعد  ن أنھ الأعقب ذلك بحكم دخول المرء بیت غیره ، وبّی -
االستئذان والسالم حتى ال یوجد بحال تورث الّتھمة التي أمرنا باالبتعاد عنھا 

جھد الطاقة ، إلى أن اإلنسان قد یكون في بیتھ ومكان خلوتھ على حال ال 
  )٣(."یود أن یراه غیره علیھا

مطلب آداب " :في كتابھ بیان المعاني بقولھ )٤( وعنون عبدالقادر الدیرزوري
ّدخول على الّدور وطرق الباب والّدخول بال أذى والوقوف أمام باب الّدار ال

  : ]وقال[ وحرمة الّنظر إلى من فیھا
 :من تأدیبھ إلى خلقھ للمناسبة فقال أوال ھذا إنھاء قصة اإلفك ذكر الّلھ شیئًا

}È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ë Ê É {  )٥( " 
)٦(  

عالقة أول ھذه السورة بھذه اآلیة  )٧(محمد محمود حجازي.ویبین د  
وھذا حكم آخر یتعلق باألسرة والبیوت ، وھو مناسب ألصل :" فیقول

، ومن دواعي  ]لسورةیشیر إلى أحكام الزنا الواردة أول ا[ الموضوع األول
البعد عن الریبة والظن والوقوع في الزنى ، وأسس اآلداب والمدنیة 

  )٨(."واإلنسانیة
،  قبح جریمة الزنا -سبحانھ-وبعد أن بین:"ویقول سید طنطاوي في الوسیط

، أتبع ذلك  ، وعقوبة كل من یقع في ھاتین الجریمتین وشناعة جریمة القذف
                                                

  ٢٧:سورة النور) ١(
دار عالم . محمد بن علي بن محمد الشوكاني. الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر  )٢(

 ٤/١٩   م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤. المملكة العربیة السعودیة- الریاض. الكتب
 ١٨/٩٤تفسیر المراغي ) ٣(
ھـ المستدرك على تتمة ١٣٩٨المفسر القاضي، درس في بغداد تالعالم، .  ھو عبدالقادر محمد مال حویش )٤(

  ٦٤ھـ ص١٤٢٢لبنان -بیروت. ٢ط. دار ابن حزم. محمد خیر رمضان یوسف. األعالم للزركلي األول والثاني
  ٢٧:سورة النور) ٥(
مطبعة  .عبد القادر بن مّلا حویش السید محمود آل غازي العاني. مرتب حسب ترتیب النزول - بیان المعاني )٦(

 ٦/١٢٣  ھـ  ١٣٨٢. ١ط. دمشق. الترقي
درس في األزھر  المنصورة من علماء األزھر ومدیر معھد األستاذ الدكتور الشیخ محمد محمود حجازيھو  )٧(

  )).الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة((  .عین مدیرا لمعھد المنصورة.تخرج فیھالشریف و
 ٢/٦٧٠  ھـ ١٤١٣ . ١٠ط. بیروت .دار الجیل الجدید. الحجازي محمد محمود .التفسیر الواضح )٨(
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 ..متمسك بھا على التحلي بالفضیلة والنقاء والطھرببیان اآلداب التي تحمل ال
  .)١(" بآداب االستئذان-سبحانھ-وبدأ

نظرًا إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلھا " :ویقول الشیخ أبو بكر الجزائري
وحرمة ذلك كان المناسب ھنا ذكر وسیلة من وسائل الوقایة من الوقوع في 

Ä Ã Â Á { :ئذان فقالمثل ذلك ففرض اهللا تعالى على المؤمنین االست

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å{ )٣( ")٢(.  
اآلیات التي " :ویذكر الصابوني في روائع البیان رائعة من روائعھ فیقول

. وبیان ضرره وخطره) حكم الزنى(تقدمت في صدر السورة كانت في بیان 
  .وبیان أنھ قبیح ومحرم وأنَّ مرتكبھ یستحق العذاب والنكال

وكان .. ، واالطالع على العورات  ، والخلوة ولما كان الزنى طریُقھ النظر
 ¸أرشد اهللا ،  دخول الناس في بیوت غیر بیوتھم َمِظنَّة حصول ذلك كلھ

عباده إلى الطریقة الحكیمة التي یجب أن یتبعوھا إذا أرادوا دخول ھذه 
، الذي یقضي  ، والخطر الجسیم ، حتى ال یقعوا في ذلك الشر الوبیل البیوت

  .، ویشیع الفحشاء بین الناس ، ویدمر األسر على أواصر المجتمع
مت فیھا أم المؤمنین التي اتھ) حادثة اإلفك(وقد تحدثت اآلیات السابقة عن 

عائشة رضوان اهللا علیھا تلك المرأة العفیفة الطاھرة التي بّرأھا القرآن مما 
في رمیھا إال  ئ، ولم یكن ألصحاب اإلفك متك نسبھا إلیھ أھل النفاق والبھتان

عن دخول البیوت ´ ، لذلك نھى اهللا  أنھا بقیت مع صفوان فیما یشبھ الخلوة
، ویكون  رآء األطھارلك إلى القدح في أعراض الُببغیر إذن حتى ال یؤدي ذ

  )٤(."المجتمع في منجاة عن ذلك الشر الخطیر
  

  :وخالصة ھذه األقوال أن
 ما بعد آیات حادثة اإلفك 

١ 
ھو الخلوة بصفوان ~ عائشة أم المؤمنین الجانب الذي استغلھ من أفك ب

خلوة أال وھو بعدھا شرع اهللا أمرًا یمنع من الوقوع في ال¢ بن المعطل 
 .عدم دخول البیوت إال بإذن 

فّصل اهللا في مقدمة السورة فیما یخص الزنا ثم عن رمي العفائف بھ  ٢
                                                

 ١٠/١٣٥ تفسیر الوسیط للقرآن الكریمال )١(
  ٢٧:سورة النور) ٢(
  ٣/٥٦٢ أیسر التفاسیر) ٣(
 ٢/١٢٩روائع البیان تفسیر آیات األحكام من القرآن ) ٤(



       
٥٩  

والزجر عن عدم الوقوع فیھ ثم ذكر بعدھا آداب زیارة البیوت وأوقات 
 .الخلوات وھو ضمان لعدم الوقوع في الزنا ونحوه

ع في الزنا والفاحشة ونحوھا شرع اهللا وسیلة من وسائل الوقایة من الوقو ٣
 أال وھو االستئذان

  
وبھذا أكون قد انتھیت فیما وقفت علیھ من كتب أھل العلم المھتمین بعلم 

وكتب أھل  -في مقدمة ھذا الفصل -المناسبات من المفسرین اآلنف ذكرھم 
التفسیر األخرى من ذكر المناسبات الواردة في سورة النور وآیات 

  أعلى وأعلم واهللا تعالى.اإلفك
  



       
٦٠  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  آيات اإلفك في التأصيل اللغوي والنحوي  :الفصل األول

  مفردات اآلیات والتحلیل اللفظي :المبحث األول
  شواھد من إعراب اآلیات  :المبحث الثاني
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  مفردات اآليات والتحلیل اللفظي:المبحث األول

} 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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  ): اإلفك(كلمة 
مثل  ، لقبحواإلفك ھو الكذب الفاحش ا:"في الفروق اللغویة )٢(العسكري -١

ومثل قذف المحصنة وغیر ذلك ، أو على القرآن ، الكذب على اهللا ورسولھ 
^ _ { : وجاء في القرآن على ھذا الوجھ قال اهللا تعالى، مما یفحش قبحھ 

a ` {)وقولھ تعالى . )٣ :}& % $ # " !{ .  
وأصلھ في  ، بحھا على ما ذكرناقیفحش  ةیقال أفك حتى یكذب كذبال و...  

 ، أي یصرفون عن الحق }أنى یؤفكون{ف وفي القرآن ْرالصَّ :العربیة
ألنھا تقلب األرض فتصرفھا عما عھدت علیھ  ))لمؤتفكاتا(( حوتسمى الریا

ثلھ عند ، وبم )٤("ألنھا قلبت بھم ))لمؤتفكاتا((میت دیار قوم لوط سو، 
 .)٦(ر الصحاحفي مختا )٥( الدین الرازي

َأَفَك یْأِفُك : التھذیب...  الكذب: ُكاإلْف:"في لسان العرب )٧(ابن منظور  -٢
َكَذَبُھْم وحدَّثھم بالباطل ، : وَأَفَك الناس. َأَفَك كذب: ویقال .وَأِفَك یْأَفُك إذا كذب

رضوان اهللا  - وفي حدیث عائشة. فیكون َأَفَك وَأَفْكُتھ مثل َكَذب وَكَذْبتھ: قال
وأراد ، اإلفُك في األصل الكذب  .حین قال فیھا أھل اإلفك ما قالوا  - لیھاع

الكذب ، : واإلفُك. اإلثم: كواإلْف. ذب علیھا مما رمیت بھبھ ھاھنا ما ُك
یا : وتقول العرب... َكذَّاٌب : وَأُفوك، وَأِفیك ، ورجل َأفَّاك . والجمع اَألَفائُك

                                                
  ١١:سورةالنور) ١(
. عالم باألدب، لھ شعر: ھو الحسن بن عبد اهللا بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران الَعْسَكري، أبو ھالل )٢(

لعلھ األحواز فاألحواز بالحاء المھملة ثم النطق األعجمي حّول الحاء [ من كور األھواز) عسكر ُمكَرم(نسبتھ الى 
  ))٢/١٩٦األعالم للزركلي ((ھـ   ٣٩٥ت بعد  ]إلى ھاء

  ٧:سورة الجاثیة) ٣(
دار العلم .محمد إبراھیم سلیم :حققھ وعلق علیھ. اللغوي أبو ھالل العسكرياإلمام االدیب  .الفروق اللغویة )٤(

  ٤٥:ص  القاھرة. والثقافة
  ))٦/٥٥األعالم للزركلي (( ـھ٦٦٦وھو من فقھاء الحنفیة ت بعد  أبي بكر بن عبدالقادر الرازّي ھو محمد بن )٥(
یوسف الشیخ : تحقیق. زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي. مختار الصحاح )٦(

  ١٩:ص   م١٩٩٩- ھـ١٤٢٠ .٥ط. صیدا- بیروت .الدار النموذجیة - المكتبة العصریة . دمحم
األنصاري الرویفعي اإلفریقي اإلمام اللغوي  ھو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور )٧(

  ))٧/١٠٨األعالم للزركلي ((ھـ ٧١١الحجة ت
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،  ، فمن فتح الالم فھي الم استغاثة كسر الالم وفتحھا، ب ةیَكِفَأْلِل ویا ِةیَكِفَأْلَل
وھي :  ِةیَكلھذه األِف ْبَجاْع یا أیھا الرجُل: كأنھ قال، ومن كسرھا فھو تعجب 

  } * + , - { : وفي التنزیل...  ھ باإلفكَفَرَص:قیل ...الكذبة العظیمة 
= { : كما قال َفِرعن اإلیمان من ُص ُفَرْصیرید ُی: قال الفراء ، )١(

: الذي َیْأِفُك الناس : واَألفَّاُك. لتصرفنا وتصدنا: یقول ، )٢(  } < ? @
 )٣(".... ھأي یصدھم عن الحق بباطل

 . إْفكًا – كَضَرَب وَعِلَم - أَفَك":في القاموس المحیط )٤(الفیروزآبادي  -٣
.  وأُفوٌك، وأفیٌك ، كَأفََّك فھو أفَّاٌك  ، َكَذَب:، وُأُفوكًا بالكسر والفتح والتحریك

، وَحَرَمُھ  ُبَجَعَلُھ َیْكِذ: وفالنًا ، ، أو َقَلَب رْأَیھ َصَرَفھ وَقَلَبھ: عنھ َیْأِفُكھ أْفكًاو
  .مراَدُه

: فوكجمع َأ: ، وبالضم ِنْیَمْطوالَخ كِّالَف ُعَمْجَم - محركة – ُكَفواَأل... 
  )٥(".ابللكذَّ
فاإلفك من أعظم الكذب وأقبحھ ؛ لذا جاء لفظھ في حادثة اإلفك لعظم ؛ إذن 

~ وھي طھارة عائشة  -ولصرف الواقع ورده عن الحقیقة ، ھذا الكذب
وھو من أعظم ، ‰ وبالتالي الطعن في الرسول  -نسب إلیھا وبراءتھا مما 

  .الذنوب وأقبحھا
  ):ةَبْصُع(كلمة 

، والخیل ، بالكسر الجماعة من الناس ) صابةالِع(: "زین الدین الرازي -١
̂ { : وفي التنزیل العزیز:"وبمثلھ عند ابن منظور وزاد . )٦( "والطیر

_ {  )٧(  

                                                
  ٩:سورة الذاریات) ١(
  ٢٢:سورة األحقاف) ٢(
دار .  عبداهللا علي الكبیر و محمد أحمد حسب اهللا و ھاشم محمد الشاذلي: تحقیق. نظورالبن م .لسان العرب )٣(

  ٢/٩٧]  مرتب على الطریقة الحدیثة.  [القاھرة. المعارف
من أئمة : ھو محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم بن عمر، أبو طاھر، مجد الدین الشیرازي الفیروزآبادي )٤(

  ))٧/١٤٦األعالم للزركلي ((ھـ ٨١٧اللغة واألدب ت 
مكتب تحقیق التراث في : تحقیق. اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي العالمة. القاموس المحیط )٥(

  ٩٣١:ص   م٢٠٠٥- ھـ١٤٢٦. ٨ط. مؤسسة الرسالة. محمد نعیم العرقسوسي: إشراف. مؤسسة الرسالة
  ٢١٠:مختار الصحاح ص )٦(
  ٨:سورة یوسف )٧(
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  )١(."لیس لھا واحد ابة جماعٌةَصوالِع بُةْصوالُع: قال األخفش
̂ {  :¸ومنھ قولھ ، وما فوقھا قلیل ، العشرة  :العصبة: "يالعسكر -٢

_ {  )٢(  
   )٤(* )٣(."ھي من العشرة إلى األربعین :وقیل 

  ):ُهَرْبِك(كلمة 
  }: ; > ={: ُمعظم الشيء، وقولھ تعالى: والِكْبر:")٥(ابن سیده -١

  .)٦("یعني معظم اإلفك: قال ثعلب
الشيء أیضا ) ُرْبِك(و... بالكسر العظمة ) ُرْبلِكا(" :زین الدین الرازي -٢

، وبنحوه عند ابن منظور  )٧( } : ; >{ : معظمھ ، ومنھ قولھ تعالى
وأنشد قول قیس بن  ،الشيء معظمھ ، بالكسر  ُرْبِك: ابن السكیت:"عن  وزاد
  :یِمِطالَخ

ن ِك ام ع إذا ِرْبتن أنھا ، ف   ش
  

دًا   ت روی رُف قام اد تنغ   ، تك
  :وورد ذلك في حدیث اإلفك] ثم یقول ابن منظور [   

وھو من الكبیرة ، ر اإلثم ْبالِك:أي معظمھ ، وقیل، ره ْبوھو الذي تولى ِك
  )٨(."والكبر من التكبر أیضًا... ء من الخطیئةْطكالِخ

  
٢:} m l k j i h g f e d c b a ` _

n {)٩(   
  ):أفضتم(كلمة 

                                                
  ٢٩٦٥/ ٣٣لسان العرب  )١(
  ٨:سورة یوسف) ٢(
  ٢٧٨:الفروق اللغویة ص )٣(
  .لوفاة ألن كالمھ أخص من كالم الرازيفي ا سابٌقأخرُت كالم العسكري ھاھنا مع أنھ *  )٤(
في شرق (ولد بمرسیة . إمام في اللغة وآدابھا:  ، أبوالحسن ھو علي بن إسماعیل المعروف بابن سیده )٥(

  ))٤/٢٦٣األعالم للزركلي ((  ـھ٤٥٨ت ) األندلس
: تحقیق. المعروف بابن سید رسيُمـأبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده ال .لمحیط األعظمالمحكم وا )٦(
  ٧/١٢     م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ . ١ط. لبنان-بیروت .دار الكتب العلمیة. عبدالحمید ھنداوي.د
  ٢٦٥:مختار الصحاح ص )٧(
  ٤٢/٣٨٠٩لسان العرب  )٨(
  ١٤:سورة النور) ٩(
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 ، وأفضى إلیھ بسره. خرج إلى الفضاء) أفضى(" :زین الدین الرازي -١
وأسر إلیھ  ... )١("وأفضى بیده إلى األرض مسھا بباطن راحتھ في سجوده

   )٢(.أي أفضى إلیھ بھ حدیثًا
ھو إذا : انتشروا ، وقال اللحیاني: القوم في الحدیث وأفاَض: "ابن منظور -٢

؛ أي تندفعون  )٣(} ÎÍ Ì Ë{: وفي التنزیل ، اندفعوا وخاضوا وأكثروا

. )٤( }h g k j i{: وفي التنزیل أیضا. فیھ وتنبسطون في ذكره
اندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبیة ، وكل : )٥(الناس من عرفات إلى منى وأفاَض

ومعنى  ... )٦(} O N M L{ :وفي التنزیل. دفعة إفاضة
 وأفاَض. اإلفاضة سرعة الركض: َةَبْنوقال خالد بن َج. أفضتم دفعتم بكثرة

وذلك نصف عدو : ودون ذلك ، قال ِدْھبین الَج الراكب إذا دفع بعیره سیرًا
  )٧(."الركبان اإلبل علیھا

والحرص على ، سرعة إفشاء الخبر  : وكأن معنى أفضتم ھاھنا ھو إذن
عن مدى صحة ھذا  والخوض فیھ دون أدنى تحٍر، ودفعھ بین الناس ، نشره 
  .واهللا أعلم. الخبر 

  
٢:} } | { z y x w v u t s r q p o

� ~ {)٨(   
  ):ھینًا(كلمة 

أي  : علیھ الشيء یھون) ھان(مصدر ) ونالُھ(: "زین الدین الرازي -١
أي : ) ھین(وشيء  .لھ وخففھسّھ: ) تھوینا(اهللا علیھ ) ھَنھّو(و . خف

                                                
  ٢٤١:مختار الصحاح ص )١(
  ١٤٦:السابق ص رجعالم )٢(
  ٦١:سورة یونس) ٣(
  ١٤:سورة النور) ٤(
وھو في مزدلفة } فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام{:اضة تكون من عرفات إلى مزدلفة بدلیل قولھإنما اإلف )٥(

  .‰وكذلك فعلھ 
  ١٩٨:سورة البقرة) ٦(
  ٣٩/٣٥٠١لسان العرب  )٧(
  ١٥:سورة النور) ٨(



       
٦٥  

ن ْیوھو َھ:"وعند الفیروزآبادي وزاد،  )٢(، وبنحوه عند ابن منظور )١("سھل
  )٣(."ساكن متئد ، أو المشدد من الھوان ، والمخفف من اللین: نّیوَھ، 
والسھل ، والمتئد الوقور المتسامح ، الحقیر ) الھین(: "المعجم الوسیط -٢

v { وفیھ  )٤(} z y } | { ~{ وفي التنزیل العزیز . الیسیر 

x w {)وفي التنزیل العزیز ،  واسم التفضیل منھ أھون )٥ } > =
FE D C B A @ ?{)٧(" )٦(.  

  
٢ : } ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡° ¯ ® ¬ « {
)٨(   

  ):بھتان(كلمة
وبنحوه عند ابن  . )٩("بھتھ قال علیھ ما لم یفعلھ: "زین الدین الرازي -١

 :¸وقولھ . إذا قابلتھ بالكذب تًاْھَب ُھُتَھأْب الرجَل تَُّھوَب" :منظور وزاد
: قال أبو إسحاق. أي مباھتین آثمین : )١٠( }/ 0 1 2{

: والبھتان...  ِریَُّحالتَّ ِتالبھتان الباطل الذي یتحیر من بطالنھ ، وھو من البْھ
،  ُتْھوالُب ...)١١(}4 5 6 7{ :وفي التنزیل العزیز. افتراء

                                                
  ٣٢٩:مختار الصحاح ص )١(
  ٥٢/٤٧٢٤لسان العرب  )٢(
  ١٢٤٠:القاموس المحیط ص )٣(
  ١٥:سورة النور) ٤(
  ٩:سورة مریم) ٥(
  ٢٧:سورة الروم) ٦(
حامد و أحمد الزیات وإبراھیم مصطفى : بإشراف:[مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: المؤلف. المعجم الوسیط )٧(

  ٢/١٠٠١ ] دار الدعوة. محمد النجارو عبدالقادر 
  ١٦:سورة النور) ٨(
  ٤١:مختار الصحاح ص )٩(
  ٢٠:سورة النساء) ١٠(
  ١٢:سورة الممتحنة) ١١(
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 )١("قول فقد بھتھتوإن لم یكن فیھ ما : "بةوفي حدیث الغی، الكذب : ُةیَتِھوالَب
  )٢("....كذبت وافتریت علیھ :أي
  )٣("الكذب المفترى) والبھتان، البھت (: "المعجم الوسیط -٢

" ؟تدرون ما الغیبة أ(( قولھ من حدیث أبي ھریرة‰وقد ثبت عن رسول اهللا 
یت إن كان فرأأ: قیل " ذكرك أخاك بما یكره " قال . قالوا اهللا ورسولھ أعلم 

وإن لم یكن فیھ ، إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ "  قال؟ في أخي ما أقول 
  )٤(. ))فقد بھتھ

٢ :} / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

G F E D C B {)٥(   
  ):الفحشاء(كلمة 

من  قال أبو ذؤیب ؛ ما أفرط قبحھ: الفحشاء والفاحشة: ")٦(الزمخشري -١
  :الطویل

ا       احش غارھ ى تف رائر حرم   ض
  )٧(."أفرطت غیرتھا: أي  

  .)٨("القبیح من القول والفعل: الفحش والفحشاء والفاحشة: "ابن سیده -٢
) َشُحَف(وقد  .)فاحش(يء جاوز حده فھو كل ش" :زین الدین الرازي -٣

  )٩(.")شاَحَفَت(و ) ًاَشْحُف(األمر بالضم 
                                                

  سیأتي تخریجھ )١(
  ٣٦٨/ ٣لسان العرب  )٢(
  ١/٧٣المعجم الوسیط  )٣(
  ). ٢٥٨٩(صحیح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب تحریم الغیبة ح  ]حدیث صحیح[ )٤(
  ٢١:سورة النور) ٥(
من أئمة العلم بالدین :  ، جار اهللا، أبو القاسم مود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشرّيمحھو ) ٦(

األعالم ((ھـ  ٥٣٨وكان معتزلي المذھب ، مجاھرًا شدید اإلنكار على المتصوفة  ت.. . والتفسیر واللغة واآلداب
  ))١٧٨/ ٧ للزركلي

العالمة جار اهللا أبو القاسم محمود بن . عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل الكشاف )٧(
الشیخ عادل أحمد عبدالموجود والشیخ علي محمد معوض وشارك في : تحقیق وتعلیق ودراسة. عمر الزمخشري

-٢٧٨/ ٤     ھـ١٤١٨. ١ط. ضالریا. مكتبة العبیكان. تحقیقھ األستاذ الدكتور فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي
٢٧٩  

  ٣/١١٤المحكم والمحیط األعظم  )٨(
  ٢٣٤:مختار الصحاح ص )٩(
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، وفي  ٍشْحذو ُف: ٌشفاِح ورجٌل ...اسم الفاحشة: شاٌءْحوالَف: "ابن منظور -٤
 ِشْح، فالفاحش ذو الُف )١( ))ن اهللا یبغض الفاحش المتفحشإ(( :الحدیث

الذي یتكلف سب الناس ویتعمده ، وقد  ْشحََّفَتوالخنا من قول وفعل ، والم
، وھو كل ما یشتد قبحھ  )٢(حش والفاحشة والفاحش في الحدیثتكرر ذكر الُف

ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا  وكثیرًا :قال ابن األثیر .من الذنوب والمعاصي 
الفاحشة خروجھا من بیتھا بغیر إذن : وقیل ...ویسمى الزنا فاحشة 

فھي فاحشة من األقوال واألفعال ؛ ومنھ  وكل خصلة قبیحة... زوجھا
 ))شُحَفوال التَّ َشْحفإن اهللا ال یحب الُف.  تقولي ذلك ال((قال لعائشة  :الحدیث

ال الفحش الذي ھو من  ؛ التعدي في القول والجواب: ؛ أراد بالفحش  )٣(
الزیادة والكثرة ؛ ومنھ حدیث بمعنى  ُشْحوقد یكون الُف... قذع الكالم وردیئھ 

 َشحَّوَف ...فال بأس إن لم یكن فاحشًا: بعضھم وقد سئل عن دم البراغیث فقال
  :وأنشد ،حكاه ابن األعرابي  . ْتَرِبوَك ْتَحُبَق: المرأة ِتَشُحوَف. َعنََّش: بالشيء

ا   وعلقت تجریھم عجوزك  د م   بع
  

اب   ْتَشُحَف   ى الخط نھا عل   محاس
،  اٌشحَّعلینا فالن وإنھ لَف َشُح، وقد َف فاحشًا إذا قال قوًال:  الرجل َشَحْفوَأ  

. الذي یأتي بالفاحشة المنھي عنھا ُشحََّففي كالمھ ، ویكون المَت َشحََّفوَت
 وكل أمر ال یكون موافقًا. ًاَشْحقولھ ُف َشُح، وَف شْحكثیر الُف: اٌشحَّورجل َف

اء كجاھل َشَحالوا فاحش وُفوق: قال ابن جني. فھو فاحشة ِرْدللحق والَق
وأنشد  ، ِمْلللِح من ضروب الجھل ونقیضًا ضربًا ُشْحوجھالء حیث كان الُف

  :األصمعي
ــت فُ ــل علم ــاَءحوه ــه ش       جهل

؛ قال  )٤(} ¤ ¥ ¦ § ¨{ :¸وأما قول اهللا 
الفحشاء ھاھنا البخل ، : معناه یأمركم بأن ال تتصدقوا ، وقیل: المفسرون

  :وقال طرفة ، والعرب تسمي البخیل فاحشًا

                                                
: بلفظ ٢٠٠٢سنن الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق رقم الحدیث  ] حدیث صحیح[ )١(

ألخالق ومعالیھا التي من كان ، والبیھقي كتاب الشھادات باب بیان مكارم ا)) إن اهللا یبغض الفاحش البذيء((
 ٢٠٧٩٨متخلقا بھا كان من أھل المروءة التي ھي شرط في قبول الشھادة على طریق االختصار رقم الحدیث 

إن اهللا یبغض الفاحش المتفحش  ((وھذا حدیث حسن صحیح ، وقال األلباني بلفظ: بمثلھ ، قال أبو عیسى الترمذي
  صحیح الجامعفي  ١٣٥:حدیث صحیح حدیث رقم: ))البذي

  .لعلھ یقصد بالحدیث اسم جنس )٢(
صحیح مسلم كتاب السالم باب النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالسالم وكیف یرد علیھم ح ] حدیث صحیح[ )٣(
)٢١٦٥ (  
  ٢٦٨:سورة البقرة) ٤(
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وت َی رام ،  اُمَتْعأرى الم الك
طفي   ویص

ةَ ِقَع   ال الَف یل دد ِشاِحم   المتش
، السيء الخلق : الفاحش : ىرِّوقال ابن َب. یعني الذي جاوز الحد في البخل  

  )١(."علیھم بلسانھ َشحََّفوَت...  المتشدد البخیل
الزنى ، وما یشتد قبحھ من الذنوب، وكل ما : الفاحشة: "الفیروزآبادي -٥

  .عنھ ¸نھى اهللا 
  .لزكاةالبخل في أداء ا: والفحشاء
  .، والكثیر الغالب البخیل جدًا: والفاحش

...  )٢(~ لعائشة  )) تكوني فاحشةال((: عدوان الجواب، ومنھ: والفحش... 
  )٣(."أتى بھ، وأظھره: وتفاحش. قال الفحش: وأفحش

  
  ):المنكر(كلمة 

) نكیر(و ) منكر(و ) ... المناكیر(واحد ) المنكر(: "ن الدین الرازيزی -١
  } æ å äè ç { :المنكر ومنھ قولھ تعالى) النكر(و . اسما ملكین

، وكل  ضد المعروف: والمنكر:" ، وبنحوه عند ابن منظور وزاد )٥( " )٤(
  .)٦("ما قبحھ الشرع وحرمھ وكرھھ ، فھو منكر

أو ، كل ما تحكم العقول الصحیحة بقبحھ ) المنكر(: "المعجم الوسیط -٢
T S {  :وفي التنزیل العزیز، أو یكرھھ ،  أو یحرمھ، یقبحھ الشرع 

V U{)٨(.")٧(  
  )١٠(* )٩(ما تنكره النفوس فتنفر عنھ وال ترتضیھ: المنكر] إذن[

  

                                                
  ٣٣٥٦- ٣٣٥٥/ ٣٧لسان العرب  )١(
الكتاب بالسالم وكیف یرد علیھم ح صحیح مسلم كتاب السالم باب النھي عن ابتداء أھل ] حدیث صحیح[ )٢(
)٢١٦٥.(  
  ٦٠٠:القاموس المحیط ص )٣(
  ٧٤:سورة الكھف) ٤(
  ٣١٩:مختار الصحاح ص )٥(
  ٥٠/٤٥٣٩لسان العرب  )٦(
  ٩٠:سورة النحل) ٧(
  ٢/٩٥٢المعجم الوسیط  )٨(
  ٢٢٢/ ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٩(
  .م في الوفاة ألن كالمھ تقریر لمعنى المنكرأخرُت كالم الزمخشري ھاھنا مع أنھ أسبقھ*  )١٠(
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  ):زكى( كلمة 
. والمد أي نما، تح بالف) زكاء(الزرع یزكو ) زكا(: "زین الدین الرازي -١

  )١(."وزكاء أیضا، من باب سما ) زكا(وقد ،  )زاك(أي ) زكي(وغالم 
 أتقیاَء من قوٍم أي زاٍك يٌِّكورجل تقي َز. الصالح: والزكاة: "ابن منظور -٢

ى نفسھ اه اهللا ، وزكَّى ، وزكَّكََّزَت َىِكوَز،  ًاّوُكوُز،  كاًءكا َز، وقد َز أزكیاَء
: قال... ى الرجل نفسھ إذا وصفھا وأثنى علیھا وزكَّ ... مدحھا: تزكیة

3 4 5 6 7 8 9 : ; { : ¸أبو زید النحوي في قولھ . صالحًا
B A @ ? > = < {)( ، فمن قرأ )٣( ))ى منكما زكَّم((ئ ر؛ وُق )٢

ما أصلح ، : فمعناه ) ى ما زكَّ(منكم ، ومن قرأ  َحُلما َص: فمعناه )  اكما َز
یصلح ، وقیل لما یخرج من المال للمساكین : ولكن اهللا یزكي من یشاء أي 

  )٤(."ونماء، وإصالح ، وتثمیر ، قھم زكاة ألنھ تطھیر للمال من حقو
  
٢ :} T S R Q P O N M L K J I H

e d c b a` _ ^ ] \ [ ZY X WV U { )٥(   
  ):وال یأتل(كلمة 

) یألوك(من باب عدا أي قصر وفالن ال ) أال(: "الرازي زین الدین -١
وقد یكسر ویكتب ، بالفتح ) ألى(النعم واحدھا ) اآلالء(و ) آل(نصحا فھو 

) أتلى(و ، ) تألى(و ، حلف : ) إیالء(یؤلي ) آلى(و . بالیاء مثل معى وأمعاء
  .مثلھ
 الیمین: ) األلیة(و .  }M L K J I H{: ومنھ قولھ تعالى: قلت

 إلیة بالكسر وال لیة: وال تقل. ألیة الشاة : بالفتح ) األلیة(و ) أالیا(وجمعھا . 
  )٦(."وتثنیتھا ألیان بغیر تاء. 

                                                
  ١٣٦:مختار الصحاح ص )١(
  ٢١:سورة النور) ٢(
  .وھي قراءة الحسن وأبو حیوة كما سیأتي )٣(
  ١٨٤٩/ ٢١لسان العرب  )٤(
  ٢٢:سورة النور )٥(
  ٢١:مختار الصحاح ص )٦(
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من : وقیل ، افتعال من األلیة :وھو من ائتلى إذا حلف: "الزمخشري -٢
: ویشھد لألول قراءة الحسن ، ئا، إذا لم تدخر منھ شی ما ألوت جھدًا: قولھم

  .)٢( ")١( ))ال یتألو((
. أقسم : إیالء ) آلى.. (تأنى وترفق في العمل : ) ائتل(:"المعجم الوسیط -٣

   )٣(."اجتھد وحلف) تألى( .حلف ) لىائت... ( آلى علیھ ومنھ: یقال 
  
٢ :} r q p o n m l k j i h g f

s {)٤(   
  :)الغافالت(كلمة 

، أیضا ) غفلة(و ، عن الشيء من باب دخل ) غفل(: "زین الدین الرازي -١
عنھ و ) تغافل(و . الشيء تركھ على ذكر) أغفل(و ، عنھ غیره ) أغفلھ(و 
  )٥(."اھتبل غفلتھ) تغفلھ(
أن : والتغفیل. یقال قد غفلت فیھ وأغفلتھ" :ابن السكیت ]عن[ابن منظور  -٢

: والمغفل. ختل في غفلة: والتغفل. یكفیك صاحبك وأنت غافل ال تعنى بشيء
من فصیل یرضعھا البلھاء التي ال تمنع : والغفول من اإلبل. الذي ال فطنة لھ

  )٦(."وال تبالي من حلبھا، 
، الالتي لیس  ، النقیات القلوب الغافالت السلیمات الصدور: "الزمخشري -٣

، فال  ألنھن لم یجربن األمور ولم یرزن األحوال ؛ فیھن دھاء وال مكر
  :من الكامل قال ، یفطن لما تفطن لھ المجربات العرافات

وت بِ  د لھ ة ْفَطولق ة میال   ل
  

اء ُتبل   رارھاھ ى أس ي عل   طلعن
كثر أھل الجنة أ(( :وكذلك البلھ من الرجال في قولھ علیھ الصالة والسالم  

  )١(.")٧( ))البلھ

                                                
  .سیأتي الحكم علیھا في مبحث القراءات )١(
  ٢٧٩/ ٤تنزیل الكشاف عن حقائق غوامض ال )٢(
  ٢٥ -١/٢٤المعجم الوسیط  )٣(
  ٢٣:سورة النور) ٤(
  ٢٢٨:مختار الصحاح ص )٥(
  ٣٦/٣٢٧٧لسان العرب  )٦(
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن . أخرجھ البزار في مسنده البحر الزخار] حدیث ضعیف[ )٧(

عادل بن سعد و )٩إلى  ١حقق األجزاء من (زین اهللا، محفوظ الرحمن : تحقیق. عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار
المدینة  -مكتبة العلوم والحكم . )١٨حقق الجزء (وصبري عبد الخالق الشافعي )١٧إلى  ١٠حقق األجزاء من (

  ١ط. المنورة
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سھا من قلة التحفظ :  وغفلًة شيء غفوًالـعن ال) غفل(: "المعجم الوسیط-٤
  )٢(."من غیر نسیان وستره فھو غافل والتیقظ والشيء تركھ إھماًال

  
٢ -٨:}ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{)٣(   

  :)یوفیھم(كلمة 
و ، ) َوَفاًء(بعھده ) َوَفى: (ضد الغدر، یقال) الَوَفاُء(: "زین الدین الرازي -١
. على فعول أي َتمَّ َوَكُثَر) ُوِفیا(الشيء َیِفي بالكسر ) َوَفى(و. بمعنى) َأْوَفى(
َوفَّاُه (و، حقھ ) َأَوَفاُه(و . على الشيء َأْشَرَف) َأْوَفى(و. الوافي) اْلَوِفيُّ(و

  )٤().َواِفًیا(بمعنى، أي أعطاه ) َتْوِفَیًة
: فالن حقھ ) استوفى... (أوفاه إیاه : فالنا حقھ ) ىفََّو(: "المعجم الوسیط -٢

  )٥(."لم یبق علیھ شیئا :ویقال استوفى منھ مالھ،  تامًا أخذه وافیًا
  
٢ -٩ :} ³ ² ± °¯ ® ¬ «

À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ´ {)٦(   
  :)الخبیثون( – )الخبیثات(كلمة 

ویحرم : (واألنثى خبیثة، وفي التنزیل... ضد الطیب : الخبیث: "ابن سیده -١
  )٧( ")الخبیثات للخبیثین: (¸وقولھ ). علیھم الخبائث

الرجل ) خبث(و ، ) خباثة(لضم وقد خبث الشيء با: "زین الدین الرازي -٢
علمھ الخبث ) أخبثھ(و . أي خب رديء) خبیث(فھو ) خبثًا(بالضم أیضا 

بكسر ) خبیث مخبث(خبثاء فھو  الرجل اتخذ أصحابًا) أخبث(و . وأفسده
  )٨("الباء

                                                                                                                                          
قال   - ٦٣٣٩، مسند أبي حمزة أنس بن مالك حدیث رقم  )م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (األولى، : الطبعة

محمد ناصر ). الفتح الكبیر(الصغیر وزیاداتھ  الجامعفي ضعیف  ١٠٩٦: حدیث ضعیف ، حدیث رقم : أللبانيا
  ..المكتب اإلسالمي. الدین األلباني

  ٢٨٠/ ٤ف عن حقائق غوامض التنزیل الكشا )١(
  ٢/٦٥٧لوسیط االمعجم  )٢(
  ٢٥:سورة النور) ٣(
  ٣٤٣:مختار الصحاح ص )٤(
  ٢/١٠٤٧المعجم الوسیط  )٥(
  ٢٦:سورة النور) ٦(
  ١٦٦-٥/١٦٥المحكم والمحیط األعظم  )٧(
  ٨٧:مختار الصحاح ص )٨(
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الشيء خبثا وخباثة وخباثیة صار فاسدا ردیئا ) خبث(: "المعجم الوسیط -٣
  )١(.ث فھو خبیثوفالن صار ذا خب،  مكروھًا

  
  :)الطیبون( – )الطیبات(كلمة 

̧ { : لذ أو زكا، وقولھ تعالى: وطابا، طاب الشيء طیبا : "ابن سیده -١

º ¹ {)وشيء طاب. كنتم طیبین في الدنیا فادخلوھا: معناه )٢ :
  )٣( "وطابة، طیبة واألنثى ... طیب

) طیبة(یطیب ) طاب(و. ضد الخبیث) الطیب(: "زین الدین الرازي -٢
  )٤("بكسر الطاء

، وجاد ، وطھر ، زكا : وطیبة ، الشيء طیبا ) طاب(: "المعجم الوسیط -٣
، أو النفس ، كل ما تستلذه الحواس : ) الطیب...(وصار حالال، ولذ، وحسن 

وتحلى ، ومن تخلى عن الرذائل ، والخبث ،  وكل ما خال من األذى
وزبون . طاھر الباطن  : وطیب القلب، ویقال فالن طیب اإلزار . بالفضائل 

وھي طیبة ، الجید التربة: ومن البالد ونحوھا ، سھل في معاملتھ : طیب 
  )٥(."حصان عفیفة: فیقال امرأة طیبة 

  
ولوال خشیة ، ھذا مایسره اهللا تعالى لي من البحث في المفردات اللفظیة 

  .واهللا تعالى أعلم.  وأكتفي بما ذكرتھذكر بقیة المفردات باإلطالة ألسھبت 

                                                
  ١/٢١٤المعجم الوسیط  )١(
  ٧٣:سورة الزمر) ٢(
  ٩/٢٢٤یط األعظم المحكم والمح )٣(
  ١٩٤:مختار الصحاح ص )٤(
  ٢/٥٧٣المعجم الوسیط  )٥(
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  شواھد من إعراب اآليات: المبحث الثاني
ث   ذا المبح ي ھ أتناول ف الى  -س إذن اهللا تع ك   -ب ات اإلف راب آی اء . إع وأثن

ھ   )١(البحث اعتمدت في اإلعراب كالم العكبري ي إعراب    (في كتاب ان ف التبی
وكالم ، ألنھ ممن أفرد في علم إعراب القرآن الكریم من المتقدمین ؛ ) لقرآنا

ھ   )٢(محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش ھ   (في كتاب رآن وبیان ) إعراب الق
ره ، ومن    ، وھو من المتأخرین،  ّوع  فمن وافقھم من المفسرین لم أذك أو ، ن

  :)٣(* فأقول وباهللا التوفیق ،ذكرتھ  خالف
٢-١ :} 4 3 2 10 / . - ,+ * ) ( '& % $ # " !

 5A @ ? > = < ; : 98 7 6{ )٤(   

فعل ماض ) واجاء(.  حرف نصب وتوكید) إن(: }! " # ${ : قولھ
صلة ) جاءوا(إن واسمھا وجملة و.  )٦( )إن(اسم ) الذین. ( )٥( الواو فاعل. 

  )٩( متعلقان بجاءوا ، )٨(جار ومجرور )باإلفك(.  )٧( الموصول

                                                
عالم باألدب واللغة والفرائض :  ھو عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبرّي البغدادي، أبو البقاء، محّب الدین )١(

  )) ٤/٨٠األعالم للزركلي ((  ھـ  ٦١٦والحساب ت 
عمل مدرًسا لألدب .. ، وفیھا توفي )سوریة(ولد في مدینة حمص  ھو محیي الدین بن أحمد مصطفى الدرویش )٢(

لقرنین التاسع عشر و العربیة في ا ءمعجم البابطین لشعرا(( ـھ١٤٠٣العربي في مدارس حمص التجھیزیة ت 
  ))اإللكتروني العشرین

من منھجي في البحث أني عندما أضع كالمًا لي أثناء االقتباس من كالم أھل العلم أضعھ بین قوسین :تنبیھ*  )٣(
] ھي [ أو ] و [ معقوفین ؛ أما في ھذا المبحث لم أعمل بھ حیث أني أحتاج أحیانًا للربط بین الكالم في اإلعراب بـ 

ونحو ذلك ولكثرتھ أحیانًا في اإلعراب الواحد وخشیة التكرار وعدم التناسق في المظھر العام ] أو[أو ] ھو [ أو 
آثرت تركھ في ھذا المبحث كذلك قد أقوم بالتقدیم والتأخیر في اإلعراب الواحد من المصدر الواحد ، لذا جرى 

  .التنبیھ واهللا أعلم
  ١١:سورة النور) ٤(
  ٨/١٤  دار الفكر للنشر والتوزیع. بھجت عبدالواحد صالح. لكتاب اهللا المرتلاإلعراب المفصل  )٥(
وضع حواشیھ . مرادي النحويأبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس ال .إعراب القرآن )٦(

  ھـ ١٤٢١ ١.ط. بیروت. دار الكتب العلمیة . منشورات محمد علي بیضون. عبد المنعم خلیل إبراھیم: وعلق علیھ
٣/٩٠  
 سوریة ، الیمامة- حمص. دار اإلرشاد للشئون الجامعیة. محیي الدین الدرویش. وبیانھالكریم إعراب القرآن  )٧(

  ٦/٥٦٨   م١٩٩٢-ھـ١٤١٣. ٣ط. بیروت-دمشق. للطباعة والنشربیروت ، دار ابن كثیر -دمشق .للنشر والتوزیع
  ٨/١٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٦/٥٦٨إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
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، وبھ أفاد  انعت لھ )منكم(و.  )١()إن(ھي خبر  : }% &'{ : قولھ تعالى
ویجوز أن تكون عصبة خبر مبتدأ محذوف ...  جار ومجرور) منكم(و )٢(.الخبر
  )٣().إن(في محل رفع خبر ) ھم(ھم ، والجملة االسمیة : تقدیره

   )٤(.)جاؤوا(رفع على البدل من الضمیر في ) عصبة: (]وقیل[
2 3 4 5 { ، ویكون الخبر على الحال] أي عصبة[یجوز نصبھا : ]وقیل[

98 7 6{.)٥(  

، والجملة في محل  )٦(مستأنف :}) ( * +, - . / 10{ : قولھ تعالى
   )٨(.الھاء ضمیر اإلفك، أو القذف.  )٧(ناھیة جازمة) ال. (نصب حال 

   )٩(.خبر إن: وقیل
 . والھاء مفعول بھ أول، والواو فاعل ، مضارع مجزوم ) تحسبوه(. جازمة ) ال(
حرف ) بل(. متعلقان بشر  ، )١٠(جار ومجرور )لكم(. مفعول بھ ثان ) شرًا(

. مبتدأ )ھو. ()١٢(والجملة االسمیة بعده مستأنفة، لالستئناف  )١١(عطف وإضراب
  )١٣(.بخیر نمتعلقا) لكم(. خبر ) خیر(. مبتدأ

،  )١٤(خبر مقدم) لكل امرئ: (}2 3 4 5 6 7 98{ : قولھ 

                                                
  ٩٠/ ٣إعراب القرآن للنحاس  )١(
عیسى : الناشر. محمد علي البجاوي: تحقیق. أبو البقاء عبداهللا بن الحسین العكبري. التبیان في إعراب القرآن )٢(

 ٩٦٦/ ٢ البابي الحلبي وشركاه
  ٨/١٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٣(
: ققیحت. ألندلسيمحمد عبد الحق بن غالب بن عطیة االقاضي أبو . المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )٤(

 ١٤/ ٤، فتح القدیر  ١٦٩/ ٤   ھـ١٤٢٢. ١ط. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة. عبد السالم عبد الشافي محمد
أبو عبداهللا محمد بن أحمد ). الجامع ألحكام القرآن(الجامع ألحكام القرآن ،  ٩٠/ ٣إعراب القرآن للنحاس  )٥(

  ١٧٦/ ١٢    ھـ١٤٢٢. ٤ط. لبنان –بیروت . دار الكتاب العربي. عبدالرزاق مھدي: تحقیق. األنصاري القرطبي
  ٩٦٦/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )٦(
  ٨/١٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٧(
  ٩٦٦/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )٨(
 ١٤/ ٤، فتح القدیر  ١٦٩/ ٤المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٩(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٦/٥٦٩ المرجع السابق )١٤(
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) ما( .)٢( )امرئ(صفة لـ )١(جار ومجرور) منھم( . مضاف إلیھ) امرئ(و
والفاعل ضمیر ... فعل ماض )اكتسب(وجملة ،  موصول مبتدأ مؤخر اسم

 )اكتسب(متعلقان بـ  )٥(جار ومجرور ) من اإلثم(.  )٤( صلة )٣(تقدیره ھو
  )٧(.، والعائد ضمیر منصوب محًال مفعول بھ )٦(

. مبتدأ ) الذي(. الواو استئنافیة : }: ; > = < ? @{ : قولھ
، ...مفعول بھ)كبره... (والفاعل ضمیر تقدیره ھو ... فعل ماض ) تولى(

  )٩(.وجملة تولى كبره صلة.  )٨(والھاء ضمیر في محل جر باإلضافة
جار  )لھ(و . )١١( ...متعلقان بمحذوف حال ،  )١٠(جار ومجرور ) منھم(

) عظیم(.  )١٣(مبتدأ مؤخر )عذاب(.  خبر مقدم )١٢(جرور في محل رفعوم
  )١٥().الذي(خبر ]لھ عذاب عظیم [ والجملة . )١٤(صفة

  
٢-٢ :}N M L K J I H G F E D C B {
)١٦(   

. حرف تحضیض ) لوال( :}I H G F E D C B{ : قولھ
 )ظن(متعلق بـ،  )١٨(في محل نصب،  )١٧(ظرف لما مضى من الزمن) إذ(

                                                
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٣(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٦٩بیانھ إعراب القرآن و )٦(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٧(
  السابق رجعالم )٨(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/١٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٨/١٥ب المفصل لكتاب اهللا المرتل اإلعرا )١٤(
  ٦/٥٦٩إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(
  ١٢:سورة النور )١٦(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٧(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٨(
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وجملة ،  )٢(والھاء مفعول بھ، التاء فاعل ، فعل ماض ) سمعتموه(. )١(
وفاعل ، ، فعل ) ظن المؤمنون( .محل جر بإضافة الظرف إلیھا في) هسمعتمو(
،  )٥( )خیرا(بـمتعلقان  )٤(جار ومجرور )بأنفسھم(.  )٣(عطف) المؤمنات(و
  )٨(.منصوب)٧(مفعول بھ ثان) خیرا( . )٦(ضمیر في محل جر باالضافة ) ھم(

عطف على ،  )٩(فعل ماض) قالوا( : } M L K J{ : قولھ
والجملة االسمیة  ، صفة) مبین( .خبر ) إفك(. مبتدأ ) ھذا(.  )١١(فاعل) و. (
  )١٣(.مفعول بھ )١٢( مقول القول]ھذا إفك مبین[ 
  
٢ -٣:} ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O

^ {)١٤(   

حرف ) لوال( :}X W V U TS R Q P O{ : قولھ
 ، )١٦(جار ومجرور  )علیھ(.  )١٥(فعل وفاعل ) جاءوا(.تحضیض ثان

. ) جاءوا(متعلقان بـ ]جار ومجرور[) بأربعة(. ) شھداء(متعلقان بـ 
وھي ،  )١٧(الفاء عاطفة ) فإذ( .مضاف إلیھ ) شھداء(] . مضاف) بأربعة(و[

،  )١( )الكاذبون(ظرف لما مضى من الزمن متعلق بـ) إذ(، و )١٨(استئنافیة
                                                

  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٤(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٥(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٦(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٧(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٨/١٦ السابق رجعالم )٩(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٨/١٦لكتاب اهللا المرتل اإلعراب المفصل  )١١(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٢(
  ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٣(
  ١٣:سورة النور) ١٤(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٦(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٧(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٨(
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فعل ) توایأ(. وجزم ، وقلب ، حرف نفي ) لم(.  )٢(وھي ھنا تفید الشرط
والجملة في  ، )٤(والواو ضمیر في محل رفع فاعل ،  )٣(مضارع مجزوم 

 )٦(جار ومجرور )بـالشھداء(و . )٥( ]إذ [ محل جر بإضافة الظرف إلیھا
   )٧(.)یأتوا(متعلقان بـ 

واقعة في وھي ،  )٨(الفاء رابطة : }Z Y ] \ [{ : قولھ
ولفظ الجاللة ، ظرف مكان وھو مضاف ) عند( .مبتدأ ) أولئك( .)إذ(جواب 

أو ضمیر ، مبتدأ ثان ) ھم(.  متعلقان بمحذوف حال )٩(مضاف إلیھ] اهللا[
إال أن الوجھ األول من  )١٠( )ھم(أو خبر ، ) أولئك(خبر ) الكاذبون(. فصل 

  )١٢().أولئك(خبر  ]ھم الكاذبون[ والجملة،  )١١(اإلعراب أفصح 
  
٢ -٤:} m l k j i h g f e d c b a ` _

n{ )١٣(   

وھو حرف ،  )١٤(ود حرف امتناع لوج)لوال( . الواو عاطفة : }3{: قولھ
  )١٥(.شرط غیر جازم

                                                                                                                                          
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٤(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٥(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٦(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٧(
  ٦/٥٧٦ السابق عرجالم )٨(
  ١٧- ٨/١٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٩(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٨/١٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١١(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٢(
  ١٤:سورة النور) ١٣(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٤(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٥(



       
٧٨  

رفع باالبتداء عند سیبویھ، والخبر محذوف ال تظھره  :}4 5{: قولھ
] مضاف) فضل(و. [ )١(ألنھ قد ذكر مثلھ بعد) لوال(وحذف جواب  ، العرب

  )٢(.لفظ الجاللة مضاف إلیھ مجرور) اهللا. (
متعلقان بـ  )٣(جار ومجرور) علیكم( :}f e d c b{ : قولھ

الھاء ضمیر في محل جر ،  )٤( )فضل(عطف على ) رحمتھ( . )فضل(
) اآلخرة(. متعلقان بمحذوف حال  )٥(رجار ومجرو) في الدنیا(. باإلضافة 

  )٦().الدنیا(عطف على 
 .) لوال(الالم واقعة في جواب : }m l k j i h g{ : قولھ

 والجملة ال محل لھا ألنھا جواب شرط غیر جازم، فعل ومفعول بھ ) مسكم(
) أفضتم فیھ(وجملة . ) مسكم(متعلقان بـ  )٨(رورجار ومج )في ما(.  )٧(

یصح أن تكون ما ) ما(.  )١٠(والتاء فاعل، ھي فعل ماض ،  )٩( صلة
اسم ھي ،  )١١(مصدریة أي لمسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم في اإلفك

. ) أفضتم(متعلقان بـ  )١٢(جار ومجرور )فیھ(. موصول في محل جر بفي 
  )١٣(.صفة) عظیم(. فاعل ) عذاب(
  
٢-٥ :} } | { z y x w v u t s r q p o

� ~{ )١٤(   

                                                
  ١٨٢/ ١٢الجامع ألحكام القرآن  )١(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  السابق رجعالم )٣(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٧٦إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٦/٥٧٦ السابق رجعالم )٧(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/١٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ١٥:سورة النور) ١٤(



       
٧٩  

  )١(.أو أفضتم، مسكم ) إذ(العامل في  :}p o{ : قولھ
لقون فیھ فحذف حرف الجر فاتصل تي أنھ أراد وعند: ]قال ابن عطیة[

  )٢(.الضمیر
بحذف إحدى التاءین ظرف للمس أي لمسكم ذلك العذاب العظیم ) إذ تلقونھ( 

، والجملة في محل جر بإضافة الظرف  )٣(وقت تلقیكم إیاه من المخترعین
والواو ، مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت النون ... ، وھو فعل مضارع  إلیھا

   )٤(.الھاء مفعول بھو، فاعل 
 )٥(جار ومجرور )بألسنتكم( :}x w v u t s r q{ : قولھ

) تقولون( . )٧( الكاف ضمیر في محل جر باإلضافة، )٦() تلقونھ(متعلقان بـ 
متعلقان  ]جار وجرور [ )بأفواھكم(.  )٩(تعرب إعرابھا، )٨( )تلقونھ(عطف على 

جار ) لكم(. )١٠(فعل ماض ناقص ) لیس(.  )تقولون(مفعول ) ما(. ) تقولون(بـ 
اسم ) علم(. ) علم(متعلقان بـ  )١٣(جار ومجرور ) بھ(.  )١٢(خبر  )١١(ومجرور 

  )١٦(.صلة الموصول) لیس(وجملة .  )١٥(مؤخر)١٤(لیس
)] وتحسبونھ:(في قولھ [والواو  ، )١٧( الواو عاطفة :}z y{ : قولھ

مفعول ) ھینا(. فعل مضارع و فاعل و مفعول بھ أول ) تحسبونھ. ( للحال
  )١(.بھ ثان

                                                
 ٩٦٧/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )١(
 ١٧١/ ٤لكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر ا )٢(
  ١٦٢/ ٦إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٣(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٧(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )٨(
  ٨/١٩اب المفصل لكتاب اهللا المرتل اإلعر )٩(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١١(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٢(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٣(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٤(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٥(
  ٦/٥٧٧اب القرآن وبیانھ إعر )١٦(
  ٨/١٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٧(
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الجملة في محل نصب على و )٢(الواو حالیة  :}} | { ~{ : قولھ
وھو )٤( حال) عند اهللا(. مبتدأ ) ھو(.  )٣(عظیم ذنبھ وعقابھ:الحال ، أي

خبر ) عظیم(.  )٥( لفظ الجاللة مضاف إلیھ. ظرف مكان وھو مضاف 
  )٦().ھو(
٢ -٦:}° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ )٧(   

وما بعدھا أعرب في اآلیة ، عاطفة :الواو :   }¡ ¢ £ ¤{ : قولھ
ظرف متعلق ) إذ(. حرف تحضیض وتوبیخ ) لوال(.  )٨( الكریمة الثانیة عشرة

  )٩().قلتم(بــ 
 ال محل لھا ألنھا ابتدائیة) قلتم(وجملة ، مضاف إلیھا الظرف ) سمعتموه(وجملة 

 .نافیة ) ما(.  )١١(والجملة بعدھا مفعول بھ، فعل ماض والتاء فاعل  )١٠(
جار ) لنا(. فعل مضارع تام  ]وقیل[،  )١٢( فعل مضارع ناقص) یكون(

وما في ،  )١٥( حرف مصدریة ونصب )أن(.  )١٤(خبرھا المقدم  )١٣(رومجرو
جار  )بھذا(. وأن وما بعدھا بتأویل فاعل یكون ،  )١٦( حیزھا اسمھا المؤخر

فعل مضارع والفاعل ضمیر ) نتكلم. ( )١٨()نتكلم(متعلقان بـ  )١٧(رومجرو
  )١٩(.مستتر تقدیره نحن

                                                                                                                                          
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
 .وھذا نص الشوكاني ١٧/ ٤، فتح القدیر للشوكاني ١٦٢/ ٦إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٣(
  ٦/٥٧٧نھ إعراب القرآن وبیا )٤(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ١٦:سورة النور) ٧(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٦/٥٨٠إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١١(
  ٦/٥٨١رآن وبیانھ إعراب الق )١٢(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٣(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٤(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٥(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٦(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٧(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٨(
  ٨/٢٠ب اهللا المرتل اإلعراب المفصل لكتا )١٩(



       
٨١  

الكاف ،  )١(مفعول مطلق) سبحانك( : }» ¬ ® ¯{ : قولھ
في محل نصب حال ) سبحانك(، وجملة  )٢( ضمیر في محل جر باإلضافة

  )٣(.صفة) عظیم( .خبر ) بھتان(. مبتدأ ) ھذا(. ... 
٢-٧: }» º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±{ )٤(   

 ، )٥(في موضع نصب) یعظكم اهللا أن تعودوا(: }± ²{ : قولھ
قد ضمن معنى فعل یتعدى بعن ثم حذف الجار أي ینھاكم عن ) یعظكم(

  )٦(.فاعل) اهللا( .وھي فعل مضارع ومفعول بھ ، العودة 
 ونحوه) كراھیة أن(مفعول من أجلھ بتقدیر  )أْن(: }µ ´ ³ ¶{ :قولھ

حذف حرف الجر حمال : وقیل،  )٨(، أو في محل جر بحرف جر مقدر )٧(
حرف مصدري ناصب )أن. ( )٩(أي یزجركم عن العود .على معنى یعظكم 

  )١٠( )أن(صلة ) تعودوا(لة ، وجموالواو فاعل، فعل مضارع ) تعودوا. (
 )١٢( جار ومجرور) لمثلھ(.  )١١(وما في حیزھا نصب بنزع الخافض) أن(و

) أبدا(.  )١٤(والھاء ضمیر في محل جر باإلضافة  )١٣()تعودوا(متعلقان بـ 
  )١٥(.أیضا) تعودوا(ظرف زمان متعلق بـ 

، فعل ماض ناقص  )كنتم(.  )١٦(شرطیة ) إن( :}y x w{ : قولھ
وجواب الشرط ، خبرھا ) مؤمنین(كان واسمھا وو،  )١(والتاء اسم كان 

  )٤(.أي إن كنتم مؤمنین فال تعودوا لمثلھ.  )٣(لتقدم معناه  )٢( محذوف
                                                

  ٦/٥٨١ إعراب القرآن وبیانھ )١(
  ٨/٢٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ١٧:سورة النور )٤(
  ٣/٩١إعراب القرآن للنحاس  )٥(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
 ١٧/ ٤، فتح القدیر ١٢/١٨٣حكام القرآن ، الجامع أل١٧١/ ٤المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٧(
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٩٦٧/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )٩(
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٤(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(
  السابق رجعالم )١٦(



       
٨٢  

٢ -٨: }Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼{ )٥(   

) لكم(. فعل وفاعل ) یبین اهللا(. الواو عاطفة  :}¼ ½ ¾ ¿À{ : قولھ
  )٦(.مفعول بھ) اآلیات(. ) یبین(متعلقان بـ ]جار ومجرور[

  )٧(.خبران اهللا) علیم حكیم(. مبتدأ ) اهللا( : }Å Ä Ã{ : قولھ
  
٢ -٩:} Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ{ )٨(   

.  )٩(جملة مستأنفة: }Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å{ : قولھ
الواو فعل مضارع و) یحبون. (اسم إن ) الذین. (حرف نصب وتوكید ) إن(

وإن واسمھا وجملة ، ) یحبون(وما في حیزھا مفعول ) أن(و.  )١٠(فاعل
. فعل مضارع ) تشیع. (حرف مصدریة ونصب ) أن(و.  صلة) یحبون(
جار ) في(.  صلة أن) تشیع الفاحشة(وجملة  ، )١١(فاعل) الفاحشة(

اسم موصول في محل جر ) الذین. ( )١٣()تشیع(متعلقان بـ  )١٢(ومجرور
  )١٤(.صلة) آمنوا(وجملة ، فعل ماض والواو فاعل ) اآمنو. (بفي 

                                                                                                                                          
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٨/٢١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٣(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ١٨:سورة النور) ٥(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٦/٥٨١ السابق رجعالم )٧(
  ١٩:سورة النور) ٨(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/٢٢اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/٢٢اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٨١إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٢٣- ٨/٢٢المفصل لكتاب اهللا المرتل اإلعراب  )١٤(



       
٨٣  

جار ) لھم( : } Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î{ : قولھ
والجملة ، مبتدأ مؤخر ) ذابع(. خبر مقدم  )١( ومجرور في محل رفع

) واآلخرة. (جار ومجرور ) في الدنیا(.  )٢(صفة) ألیم(. ) إن(االسمیة خبر 
مبتدأ وھو  استئنافیة) اهللاو(. )٤(صفة ثانیة) في الدنیا واآلخرة(و )٣(معطوفة 

) یعلم(وجملة  )٥(فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو) یعلم. (
فعل ) تعلمون. (نافیة ) ال. ( )٦(مبتدأ) أنتم. (طفة عاالواو ) أنتمو(.  خبر

  )٨(.خبر) ال تعلمون(وجملة .  )٧( مضارع والواو فاعل
  

٢-١٠: }ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û{)٩(   

فضل اهللا (. امتناعیة ) لوال: ( }ß Þ Ý Ü Û{:قولھ
) رحمتھو(.  مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا] مضاف ومضاف إلیھ[) علیكم

محذوف لداللة الكالم علیھ تقدیره ) لوال(، وجواب )١٠( )فضل(عطف على 
  )١١(.ولعذبكم فیما أفضتم فیھ من قول الباطل والبھتان، لفضحكم بذنوبكم 

  )١٢(.)فضل اهللا(على  عطف: }ã â á à{ : قولھ
  

                                                
  ٨/٢٣السابق  رجعالم )١(
  ٦/٥٨٢إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٨/٢٣اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٣(
  ٦/٥٨٢إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٨/٢٣اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٨٢إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٨/٢٣هللا المرتل اإلعراب المفصل لكتاب ا )٧(
  ٦/٥٨٢إعراب القرآن وبیانھ  )٨(
  ٢٠:سورة النور) ٩(
  ٦/٥٨٢ إعراب القرآن وبیانھ )١٠(
 ١٧/ ٤، فتح القدیر  ١٧٢/ ٤المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )١١(
 ٦/٢٨٢إعراب القرآن وبیانھ  )١٢(



       
٨٤  

٢ -١١ :} . - , + * )( ' & % $ # " !

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 /
G F E D CB A {  )١(   

أداة نداء ) یا( )یا أیھا(:    }! " # $ % & ' )({ : قولھ
اسم موصول في ) الذین. (زائدة للتنبیھ ) ھا(منادى في محل نصب ، ) أي(

والجملة الفعلیة . فعل ماض والواو فاعل ) آمنوا. (محل نصب عطف بیان 
والواو ،  )٣(فعل مضارع ) تتبعوا(. ناھیة ) ال( . )٢(بعده صلة ) آمنوا(

  )٥(.مفعول بھ)٤(مضاف ومضاف إلیھ) خطوات الشیطان(. فاعل 
، الواو استئنافیة : }* + , - . / 0 21{ : قولھ

والفاعل ضمیر تقدیره ،  )٦(فعل الشرط) یتبع(اسم شرط جازم مبتدأ و) من(
] مضاف ومضاف إلیھ[) خطوات الشیطان(و )٧(وجملة یتبع صلة، ھو 

رابطة لجواب الشرط ألنھ جملة )] فإنھ(قولھ  في[والفاء . مفعول بھ 
والھاء ضمیر في محل نصب اسم ، حرف نصب وتوكید ) إن(و،  )٨(اسمیة

 ]جواب الشرط[ خبرھا) یأمر بالفحشاء والمنكر(وإن واسمھا وجملة ،  )٩(إن
)١٠(.  

، و یأمر فعل  )١١(ضمیر الشیطان، أو ضمیر من الھاء: }. /{ : قولھ
  .)١٢(مضارع والفاعل ضمیر تقدیره ھو

                                                
  ٢١:سورة النور) ١(
  ٨/٢٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٨٥ عراب القرآن وبیانھإ )٣(
  ٨/٢٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٤(
  ٦/٥٨٥ إعراب القرآن وبیانھ )٥(
  السابق رجعالم )٦(
  ٨/٢٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٧(
  ٦/٥٨٥ إعراب القرآن وبیانھ )٨(
  ٨/٢٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٩(
  ٦/٥٨٥ إعراب القرآن وبیانھ )١٠(
 ٩٦٧/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )١١(
  ٢٥- ٨/٢٤اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
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) زكى(. نافیة ) ما( :}3 4 5 6 7 8 9 : ; > ={: قولھ
جار ) منكم(.  )١(فعل ماض وفاعلھ مستتر تقدیره ھو یعود على اهللا

. )٤(وقیل ھي بیانیة  )٣(، حال ألنھ كان في األصل صفة ألحد  )٢(ورومجر
مجرور لفظا منصوب محال ) أحد( .؛)٦(للتوكید )٥(حرف جر زائد )من(

) أبدا(.  )٨(مرفوع محًال ألنھ فاعل زكى ]وقیل[،  )٧(على أنھ مفعول بھ
ما زكى منكم من أحد ( ]جملةو[ )١١().زكى(متعلق بـ )١٠(زمان )٩(ظرف

  .)١٢( )علیكم ولوال فضل اهللا: (جواب لقولھ أوال وثانیا) أبدا
 ]وقیل[ )١٣(الواو عاطفة: }< ? @ F E D CB A{ : قولھ

اسم لكن ) هللا. (حرف مشبھ بالفعل من أخوات إن  )لكن(.  استدراكیة
واسمھا وجملة ) لكن(و.  )١٤(تعرب إعراب یأمر )یزكي. (منصوب 

تعرب إعراب ) یشاء. (اسم موصول مفعول بھ  )من( . )١٥(خبرھا) یزكي(
صلة والعائد ضمیر منصوب محًال ألنھ مفعول بھ ، ) یشاء(یأمر وجملة 

مبتدأ  )اهللا( )١٧(الواو استئنافیة )اهللاو(.  )١٦( )یزكي(مفعول ) من یشاء(
  .)١٩(أو صفة )١٨(خبر ثان) علیم(خبر أول و) سمیع(و
  

                                                
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ١٦٤/ ٦إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
  ٦/٥٨٦بیانھ إعراب القرآن و )٥(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٦(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٧(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
 ١٨/ ٤، فتح القدیر للشوكاني  ١٢/١٨٥الجامع ألحكام القرآن  )١٢(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٤(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(
  ٦/٥٨٦ المرجع السابق )١٦(
  ٨/٢٥اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٧(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٨(
  ٨/٢٥هللا المرتل اإلعراب المفصل لكتاب ا )١٩(
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٢-١٢: } R Q P O N M L K J I H

 d c b a` _ ^ ] \ [ ZY X WV U T S
e{ )١(   

S R Q P O N M L K J I H { : قولھ
WV U T{: )فعل مضارع ) یأتل(. ناھیة  )ال. ( )٢(عاطفةالواو ) وال .

) الفضل(.  )٤(وھو مضاف )٣(فاعل ملحق بجمع المذكر السالم) أولوا(
عطف على ) السعةو(. حال  )٦(جار ومجرور )منكم(.  )٥(إلیھمضاف 

فعل مضارع ) یؤتوا. (أن حرف مصدریة ونصب ) أن(.  )٧()الفضل(
أن وما في حیزھا نصب بنزع الخافض مع حذف و )٨(منصوب والواو فاعل

ضاف ومضاف م )أولي القربى. ( )٩(ال النافیة والتقدیر على أن ال یؤتوا
في سبیل . (جملة یؤتوا صلة ،  )١١(مفعول وما بعدھا عطف علیھ )١٠(إلیھ
  )١٢(.جار ومجرور وھو مضاف ولفظ الجاللة مضاف إلیھ) اهللا

 الواو عاطفة: }d c b a` _ ^ ] \ [ ZY X{ : قولھ
والواو  )١٣(مضارع مجزوم بالم األمر) یعفوا(الالم الم األمر و) لیعفوا. (

 )١٥(نافیة ) ال(الھمزة لالستفھام و) أال . ( عطف ) لیصفحواو(.  )١٤(فاعل

                                                
  ٢٢:سورة النور) ١(
  ٨/٢٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ٨/٢٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٤(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٥(
  ٨/٢٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٦(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٧(
  ٨/٢٦عراب المفصل لكتاب اهللا المرتل اإل )٨(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/٢٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٢٧- ٨/٢٦اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٨/٢٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٤(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(



       
٨٧  

 )أن(. والواو فاعل )٢(فعل مضارع مرفوع) تحبون( . )١(أو حرف عرض
جار ) لكم(فاعل و) اهللا(،  فعل مضارع )یغفر. (ناصبحرف مصدري 

.  )تحبون(ما في حیزھا مفعول و) أن(و. )یغفر(متعلقان بـ  )٣(ومجرور
  )٤(.خبر ثان) رحیم(. خبر أول ) غفور(. مبتدأ ) اهللا(
  

٢-١٣: }f g h i j k l m n o p q 

r s{ )٥(   
اسم موصول في اسم ) الذین. (حرف نصب وتوكید ) إن. ( )٦(كالم مستأنف

وإن .  مفعول بھ) المحصنات(.  )٧(فعل مضارع والواو فاعل) یرمون. (إن 
صفتان  )الغافالت المؤمنات( . )٨(صلة) یرمون المحصنات(واسمھا وجملة 

ویجوز أن تكون الكلمات الثالث صفات على التتابع لموصوف محذوف 
وجملة  )٩(فحذف الموصوف المفعول وحلت محلھ صفاتھ... مفعول بھ 

 )لعنوا(متعلقان بـ  )١١(ومجرور جار) في الدنیا(، )١٠()إن(خبر ) لعنوا(
 )١٣(جار ومجرور )لھم. ( استئنافیة أو عاطفة )لھمو(.  معطوفة )اآلخرةو(

  )١٤(.صفة) عظیم(. مبتدأ مؤخر ) عذاب(. خبر مقدم 
  

٢-١٤ :}y x w v u t } | { z{)١٥(   

                                                
  ٨/٢٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٨/٢٧اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٣(
  ٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٢٣:سورة النور )٥(
  ٥٨٧-٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٨/٢٧لمرتل اإلعراب المفصل لكتاب اهللا ا )٧(
  ٥٨٧-٦/٥٨٦ إعراب القرآن وبیانھ )٨(
  ٨/٢٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٩(
  ٥٨٧-٦/٥٨٦إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٨/٢٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١١(
  ٥٨٧-٦/٥٨٦ إعراب القرآن وبیانھ )١٢(
  ٨/٢٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٣(
  ٥٨٧-٦/٥٨٦ وبیانھإعراب القرآن  )١٤(
  ٢٤:سورة النور) ١٥(



       
٨٨  

ظرف ) یوم( : }z y x w v u t } |{ : قولھ
العامل في الظرف و )١(مضاف والجملة بعده مضاف إلیھ  ]وھو[زمان 

وال یعمل عذاب ألنھ  )٢( )لھم عذاب:(معنى االستقرار في قولھ تعالى] یوم[
ألن الظروف ) عذاب(یجوز تعلیقھ بالمصدر وھو) ولھم( . )٣(قد وصف

جار  )علیھم(. فعل مضارع ) تشھد. ( )٤(ع في غیرھایتسع فیھا ما ال یتس
وھم في ] وھو مضاف[ )٦(فاعل) ألسنتھم(.  )تشھد(متعلقان بـ  )٥(ومجرور

) بما(.) ألسنتھم(عطف على ) أیدیھم وأرجلھمو(.  )٧(محل جر باإلضافة
ال محل لھا ألنھا صلة ) كانوابما (وجملة ، ) تشھد(جار ومجرور متعلقان بـ 

فعل ماض ناقص والواو خبر في ) كانوا(.  )٨(مصدر) ما(عل ولك أن تج
فعل مضارع والواو فاعل ومفعول یعملون ) یعملون. ( محل رفع اسم كان

) یعملون(وجملة  .)٩(محذوف وھو ضمیر عائد في محل نصب مفعول بھ
  )١٠(خبرھا

  
٢-١٥: }ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{)١١(   

أو  )١٣()یوفیھم(العامل فیھ  )١٢(ظرف زمان:    }~{: قولھ تعالى
 . )١٥(اسم في محل جر باإلضافة) إذ. ( )١٤()یعملون(ـالظرف متعلق ب

                                                
  ٨/٢٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١(
  ٢٣:سورة النور) ٢(
 ٩٦٨/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )٣(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ٨/٢٨اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٥(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٦(
  ٨/٢٨اهللا المرتل  اإلعراب المفصل لكتاب )٧(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٨(
  ٨/٢٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٩(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٠(
  ٢٥:سورة النور) ١١(
  ٨/٢٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
 ٩٦٨/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )١٣(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٤(
  ٨/٢٩المفصل لكتاب اهللا المرتل  اإلعراب )١٥(



       
٨٩  

مفعول بھ  ]دین[ )دینھم(. وفاعل ، ومفعول بھ ، فعل مضارع ) یوفیھم اهللا(و
  )٢(.مضاف إلیھ) ھم(و ]ھو مضاف[ )١(ثان

،  )٣(جّل وعّزیرفع الحّق على أنھ نعت هللا ]: قال النحاس[ :   }£{: قولھ
صفة للدین، وبالرفع على الصفة هللا، ولم یحتفل : بالنصبوقال العكبري 

  )٤(.وقد ذكر نظیره في الكھف. بالفصل
هللا  ، لیكون نعتًا ولوال كراھة خالف الناس لكان الوجھ الرفع: قال أبو عبید

رأیت : ، وذلك أن جریر بن حازم قال بيلقراءة ُأ ًاكون موافقیعز ، وو  جل
  )٥(). دینھم قُّیوفیھم اهللا الحل(بي ي مصحف ُأف
ما ھو لألنھ احتج  ؛ وھذا الكالم من أبي عبید غیر مرضي: )٦(]قال النحاس[

ألنھ لو صح ھذا أن في  ًا ؛وال حجة فیھ أیض، مخالف للسواد األعظم 
) دینھم یومئذ یوفیھم اهللا الحقَّ: (جاز أن تكون القراءة لكبي كذُأمصحف 

یكون ) دینھم الحقَّ(العامة قراءة أن على  ، بدال من الحق) مدینھ(یكون 
ذكر المسیئین جل وعز قد ألن اهللا  ؛ ، والمعنى حسن نعتا لدینھم) الحق(
،  )وھل نجازي إال الكفور ( :جل وعز، كما قال  علم أنھ یجازیھم بالحقفأ

، ومجازاتھ  للكافر والمسيء بالحق والعدلجل وعز ألن مجازاة اهللا 
  )٨( )٧(.اإلحسانون بالفضل نیلمحسل

 )یعلمون(.  )٩()یوفیھم(عطف على : }¤ ¥ ¦ § ¨ ©{ : قولھ
ولفظ الجاللة اسم ، حرف نصب وتوكید  )أن(.  والواو فاعل، فعل مضارع 

أو ، ) أن(خبر ) الحق(،  )١٢(ثاٍن )١١(أو مبتدأ، ر فصل ضمی) ھو(.  )١٠(أن

                                                
   ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٨/٢٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
  ٣/٩١إعراب القرآن للنحاس  )٣(
 ٩٦٨/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )٤(
  .سیأتي تخریجھا في مبحث القراءات )٥(
مولده ووفاتھ بمصر ت . مفسر، أدیب:  عفر النحاسھو أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري، أبو ج )٦(

  ))١/٢٠٨األعالم للزركلي ((  ـھ٣٣٨
  ٩٢- ٣/٩١إعراب القرآن للنحاس  )٧(
وإن كان في التقدیم والتأخیر فقد رد . وھذا الكالم من النحاس یناقض بھ نفسھ حیث أنھ قرر في إعرابھ الرفع )٨(
  واهللا أعلم. روایة عقًال ولیس روایةال
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٣٠ - ٨/٢٩اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٠(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/٣٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(



       
٩٠  

وما في حیزھا سدت مسد مفعولي ) أن(و.  صفة) المبین(. ) ھو(خبر 
  )١( .)یعلمون(
  

٢- ١٦:} µ́  ³ ² ± °  ̄® ¬ «
À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶{ )٢(   

جار  )للخبیثین( .)٣( .كالم مستأنف مبتدأ: }» ¬{ : قولھ
،  )٥(وما بعده عطف علیھ، ] أي خبر الخبیثات[خبره وھو  )٤(ومجرور

  )٦(.والالم لالختصاص
 والكاف ]وھو مضاف[ )٧(مبتدأ) أولئك( :}¶ ¸ º ¹«{: قولھ

جار  )مما(.  )٩( )أولئك(خبر ) مبرءون(] مضاف إلیھ. [ )٨(حرف خطاب
فعل ) یقولون. ( )١١(ألنھ اسم مفعول) مبرءون(متعلقان بـ  )١٠(ومجرور

) یقولون(وجملة  . )١٢( مضارع والواو ضمیر في محل رفع فاعل
  )١٣(.صلة
. خبر مقدم  )١٤(جار ومجرور )لھم( :}¼ ½ ¾ ¿{: قولھ

ویجوز أن یكون  )١٥( )أولئك(والجملة خبر ثان لـ ،  مبتدأ مؤخر) مغفرة(
  )١(.صفة)كریم. (بالواو )١٧(عطف علیھ) رزقو( )١٦(مستأنفا 

                                                
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ٢٦:سورة النور) ٢(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٣(
  ٨/٣٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٤(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٥(
  ١٦٧/ ٦إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٦(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٧(
  ٨/٣٠اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٨(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )٩(
  ٨/٣١اهللا المرتل  اإلعراب المفصل لكتاب )١٠(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١١(
  ٨/٣١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٢(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٣(
  ٨/٣١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١٤(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٥(
 ٩٦٨/ ٢التبیان في إعراب القرآن  )١٦(
  ٦/٥٨٧إعراب القرآن وبیانھ  )١٧(



       
٩١  

  
ھذا ما یسر اهللا لي من إعراب آیات اإلفك بعد االطالع على جملة من كتب 

  .المعربین والمفسرین واهللا تعالى أعلم

                                                                                                                                          
  ٨/٣١اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )١(
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  :الباب الثاني

  يات البالغة في اآل:الفصل الثاني
  البالغة البیانیة: المبحث األول
  التصویر الفني  :المبحث الثاني
  الختم والتذییل:المبحث الثالث
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  ::تمهيدتمهيد
تمام اإلعجاز والبالغة وفي كل كلمة تحكي كثیرًا من ذلك ، ¸ في كالم اهللا 

"  :قول الزمخشري في بیان عظیم توعد اهللا لمن خاض في اإلفكمثال ذلك 
، وجاء بما لم یقع في  ، وأكد وكرر ، وفصل وأجمل فأوجز في ذلك وأشبع

، وما ذاك إال  وعید المشركین عبدة األوثان إال ما ھو دونھ في الفظاعة
  )١(".ألمر

وخشیة اإلطالة تم اختیار بعض مواطن البالغة كالبالغة البیانیة والتصویر 
  :)٢(*الفني والختم والتذییل فأقول وباهللا التوفیق

  
  لبالغة البیانیةا: المبحث األول

٢ -١ :}& % $ # " !  3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4{ )٣(   

  ):اإلفك(استخدام كلمة 
تبارك تبین فیما سبق ذكره أن اإلفك من أسوء الكذب وأقبحھ ؛ فلماذا اهللا 

  !؟دون الكذب وتعالى خص ھذا الخبر وھذه الحادثة بكلمة اإلفك
أن الكذب اسم : "یقول العسكري في بیان الفرق بین الكذب واإلفك ما نصھ

موضوع للخبر الذي ال مخبر لھ على ما ھو بھ ، وأصلھ في العربیة 
كذب على قرنھ في الحرب إذا ترك الحملة علیھ ، : التقصیر ، ومنھ قولھم

سواء كان الكذب فاحش القبح ، أو غیر فاحش القبح ، واإلفك ھو الكذب و
، ومثل قذف على اهللا ورسولھ ، أو على القرآنمثل الكذب ، الفاحش القبح 

وغیر ذلك مما یفحش قبحھ ، وجاء في القرآن على ھذا الوجھ ، المحصنة 
! " # $ % {: وقولھ تعالى )٤(  } ^ _ ` a{ : قال اهللا تعالى

: ویقال للرجل إذا أخبر عن كون زید في الدار ، وزید في السوق.    }&
یفحش قبحھا على ما ذكرنا ،  ةحتى یكذب كذب َأَفكوال یقال ، أنھ كذب 

أي یصرفون  } ½ ¾{: ف وفي القرآنْرالصَّ: وأصلھ في العربیة
                                                

    ٤/٢٨١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )١(
  ..قد أخالف منھجي في ترتیب النقل أحیانًا لترتیب اآلیة*  )٢(
  ١١:سورة النور) ٣(
  ٧:سورة الجاثیة) ٤(



       
٩٤  

ألنھا تقلب األرض فتصرفھا عما ) المؤتفكات(عن الحق ، وتسمى الریاح 
  )١(".ألنھا قلبت بھم) المؤتفكات(عھدت علیھ ، وسمیت دیار قوم لوط 

 لكونھ مصروفًا مي إفكًاُس، أسوأ الكذب  :واإلفك: "أیضًا )٢(ویقول البغوي
، وذلك أن عائشة  أفك الشيء إذا قلبھ عن وجھھ: ، من قولھم عن الحق

فمن رماھا ، كانت تستحق الثناء لما كانت علیھ من الحصانة والشرف 
والفخر ،  )٤(وبنحوه عند ابن عطیة  . )٣("بالسوء قلب األمر عن وجھھ

وزاد الرازي في بیان لماذا خص ھذا الكذب .  )٦( )٥(والبیضاوي، الرازي 
روف من حال عائشة خالف ألن المع: "فیقول~ بأنھ إفك في شأن عائشة 

... المعصوم یمنع من ذلك ‰ أن كونھا زوجة للرسول : أحدھا ذلك لوجوه
أن المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما ھو الصون والبعد : وثانیھا

: وثالثھا، ، ومن كان كذلك كان الالئق إحسان الظن بھ  ورعن مقدمات الفج
 ي، وقد عرف أن كالم العدو المفتر أن القاذفین كانوا من المنافقین وأتباعھم

، فلمجموع ھذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل  ضرب من الھذیان
  . -~عائشة  أم المؤمنین ةسیأتي مبحث خاص بأدلة براء – )٧("نزول الوحي

ویقول البقاعي بعدما ذكر معنى اإلفك بأنھ أسوأ الكذب ألنھ القول المصروف 
بأل ) إفك(أن اقتران كلمة ... عن مدلولھ إلى ضده ، المقلوب عن وجھھ إلى قفاه 

وعرف زیادة تبشیع لھ في ھذا المقام ، حتى :"المعرفة یفید زیادة التبشیع فیقول
وھي من أحق الناس ، ~ المؤمنین عائشة كأنھ ال إفك إال ھو ألنھ في حق أم 

بالمدحة لما كانت علیھ من الحصانة والشرف والعفة والكرم، فمن رماھا بسوء 
  لھا عن فقد قلب األمر عن أحسن وجوھھ إلى أقبح أقفائھ، وترك تسمیتھا تنزیھًا

  . )٨("لمصون جانبھا العلي عن ھذا المرام ھذا المقام، إبعادًا

                                                
  ٤٦- ٤٥:الفروق اللغویة ص )١(
فقیھ ، محدث،مفسر  لَفرَّاء، أبو محمد، ویلقب بمحیي السّنة،الحسین بن مسعود بن محمد، الفّراء، أو ابن اھو  )٢(

  ))٢٦٠-٢٥٩/ ٢األعالم للزركلي ((ھـ  ٥١٠ت
: حققھ وخرج أحادیثھ. اإلمام محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي". معالم التنزیل" تفسیر البغوي )٣(

   ھـ١٤١١.الریاض. دار طیبة للنشر والتوزیع. محمد عبداهللا النمر وعثمان جمعة ضمیریة وسلیمان مسلم الحرش
٦/٢٢  
  ٤/١٦٨المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٤(
قاض، :  عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید، أو أبو الخیر، ناصر الدین البیضاويھو  )٥(

  ))١١٠/ ٤األعالم للزركلي ((ھـ  ٦٨٥ت  مفسر، عالمة
: قیحقت. ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي. ار التنزیل وأسرار التأویلأنو )٦(

  ٤/١٠٠   ھـ١٤١٨. ١ط. بیروت .دار إحیاء التراث العربي. محمد عبدالرحمن المرعشلي
  ١٧٤- ٢٣/١٧٣مفاتیح الغیب  )٧(
  ٥/٢٣٩نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور  )٨(
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  )بل(استخدام حرف 
) ( * +, { : وألھلھ في قولھ تعالى‰بین ابن عاشور دوام الخیریة للنبي ی

بحرف  ))رًاش((على  ))یرًاخ((وعدل عن أن یعطف " :فیقول )١(} - . / 10
  )٢(."للجملة االسمیة الدالة على الثبات والدوام ، إیثارًا لكم بل خیرًا: فیقال) بل(
  
٢-٢:}N M L K J H G F E D C B{)٣(   

  :من أنواع الخطاب استخدام نوع
، رجع من الخطاب إلى الخبر  )٥(} G F E{ : ")٤(یقول الواحدي

ن كلھم كالنفس والمؤمنو } I{ظننتم أیھا المؤمنون بالذین ھم كأنفسھم : والمعنى
  )٦(".الواحدة

لوال إذ سمعتموه ظننتم : ھال قیل: فإن قلت: "ویتساءل الزمخشري قائال
، وعن الضمیر إلى  ولم عدل عن الخطاب إلى الغیبة وقلتم؟ بأنفسكم خیرًا
،  ، ولیصرح بلفظ اإلیمان لیبالغ في التوبیخ بطریقة االلتفات: الظاھر؟ قلت

وال ، مقتض أن ال یصدق مؤمن على أخیھ داللة على أن االشتراك فیھ 
وفیھ تنبیھ على أن حق المؤمن إذا . مؤمنة على أختھا قول غائب وال طاعن

وأن یقول  ، األمر فیھا على الظن ال على الشك ي، أن یبن سمع قالة في أخیھ
ھكذا بلفظ المصرح   }M L K{: بملء فیھ بناء على ظنھ بالمؤمن الخیر

وھذا من  ، كما یقول المستیقن المطلع على حقیقة الحال ، ببراءة ساحتھ
، ولیتك تجد من یسمع فیسكت  األدب الحسن الذي قل القائم بھ والحافظ لھ

                                                
  ١١:سورة النور) ١(
  ١٨/١٧٢التحریر والتنویر  )٢(
  ١٢:سورة النور) ٣(
مفسر، عالم باألدب، نعتھ الذھبي بإمام :  علي بن أحمد بن محمد بن علي بن َمتُّویة، أبو الحسن الواحديھو  )٤(

  ))٢٥٥/ ٤األعالم للزركلي ((ھـ ٤٦٨ت علماء التأویل
  ١٢:سورة النور) ٥(
 .بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي أبو الحسن علي. الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )٦(

  ٧٥٨:ص   ھـ١٤١٥ ١ط.بیروت-دمشق. الدار الشامیة، دار القلم . صفوان عدنان داوودي: تحقیق
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، )٢(، وبنحوه عند الرازي)١(."وال یشیع ما سمعھ بأخوات
  .)٤(،وأبي السعود)٣(والبیضاوي

  
  ):الظن( استخدام لفظ

F E { : الظن في قولھ¸ یقول الرازي في بیان الحكمة من نسب اهللا 
H G{ )ما المراد من قولھ بأنفسھم؟ :"نصھ بأنفس المؤمنین ما )٥

ونظیره  المراد أن یظن بعضھم ببعض خیرًا: األول فیھ وجھان: الجواب
® ¯ { :وقولھ )٧( }l k{ : وقولھ )٦( }ÑÓ Ò { : قولھ

أي بأمثالكم من المؤمنین الذین ھم  :ومعناه )٨( }° ± ² ³
أنھ جعل المؤمنین كالنفس الواحدة فیما یجري علیھا من : والثاني... كأنفسكم 
  .كأنھ جرى على جمیعھمفإذا جرى على أحدھم مكروه ف، األمور 

، وتراحمھم ، ثل المسلمین في تواصلھم م((: ‘عن النعمان بن بشیر قال 
  )٩(.))بالسھر والحمى وجع كلھبعضھ كمثل الجسد إذا وجع 

لمؤمنون للمؤمنین كالبنیان یشد بعضھ ا((: ‘وعن أبي بردة قال 
  )١(.")١٠())بعضًا

                                                
  ٤/٢٧٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )١(
  ٢٣/١٧٨مفاتیح الغیب  )٢(
  ٤/١٠١أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٣(
  ٦/١٦١إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
  ١٢:سورة النور) ٥(
  ١١:سورة الحجرات) ٦(
  ٥٤:سورة البقرة) ٧(
  ٦١:سورة النور) ٨(
: قیحقت. أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن عساكر ثقة الدین .معجم الشیوخ ]حدیث صحیح[ )٩(
صحیح من حدیث النعمان :قال ابن عساكر ٤١٧ح ١/٣٤٧  ھـ ١٤٢١. ١ط. دمشق .دار البشائر. وفاء تقي الدین.د

  .غریب من حدیث عبد الملك عنھ
م وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى مثل المؤمنین في توادھ((والمشھور كما في صحیح مسلم وغیره لفظ 

صحیح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب تراحم المؤمنین )) منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
  ). ٢٥٨٦(وتعاطفھم وتعاضدھم ح 

اص أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص. أخرجھ الجصاص بسنده في كتابھ أحكام القرآن] حدیث صحیح[ )١٠(
،  ٣/٣٩٨  ھـ١٤١٥. ١ط. لبنان- بیروت .دار الكتب العلمیة. عبد السالم محمد علي شاھین: تحقیق. الحنفي

مثل المسلمین في تواصلھم وتراحمھم والذي جعل اهللا بینھم كمثل الجسد إذا وجع بعضھ وجع كلھ " :بلفظ ٥/١٦٢
، وھو من روایة أبي موسى )المؤمن للمؤمن(، والمشھور كما في صحیح البخاري وغیره لفظ  "بالسھر والحمى
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  :نوع من أنواع االستنئاف ماستخدا
وتعنیفھم بعد ، فك من المؤمنین لتوبیخ عصبة اإل استئناٌف:"یقول ابن عاشور

  )٢(."للتوبیخ) اھّل(ھنا حرف بمعنى ) لوال(و...  أن سماه إفكًا
  
٢ -٣ : }\ [ Z Y X W V U T S R Q P O 

^ ]{ )٣(   
  :نوع الجملة

فإن ما ال حجة علیھ  لكونھ كذبًا من جملة المقول تقریرًا:"یقول البیضاوي
  )٤("أي في حكمھ، ولذلك رتب الحد علیھ. كذب عند اهللا 

إما من تمام القول  } TS R Q P O{ " :ویقول أبو السعود
وتكذیبھم إثر ، المحضض علیھ مسوق لحث السامعین على إلزام المسمعین 

أي ھال . وتوبیخھم على تركھ، تكذیب ما سمعوه منھم بقولھم ھذا إفك مبین 
بھم  } W V U{  ؟جاء الخائضون بأربعة شھداء یشھدون على ما قالوا

إشارة إلى الخائضین وما  } Y{لزیادة التقریر  } X{ وإنما قیل 
ر أي وبعد منزلتھم عن الش، فیھ من معنى البعد لإلیذان بغلوھم في الفساد 

في حكمھ وشرعھ المؤسس على الدالئل  :أي } Z ]{أولئك المفسدون 

  )٥("الكاملون في الكذب المشھود } \ [{الظاھرة المتقنة 
  :االستنئاف ماستخدا

] االستئناف األول مّر في اآلیة السابقة[ ثاٍن استئناٌف:"یقول ابن عاشور
  .)٦("وذم لھم، لتوبیخ العصبة الذین جاءوا باإلفك 

                                                                                                                                          
وكتاب المظالم باب ) ٤٦٧(المسجد وغیره ح األشعري ؛ صحیح البخاري كتاب الصالة باب تشبیك األصابع في 

وصحیح مسلم كتاب البر ) ٥٦٨٠(وكتاب األدب باب تعاون المؤمنین بعضھم بعضا ح ) ٢٣١٤(نصر المظلوم ح 
  ) ٢٥٨٥(والصلة واآلداب باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم ح 

  ٢٣/١٧٨مفاتیح الغیب  )١(
  ١٧٤- ١٨/١٧٣التحریر والتنویر  )٢(
  ١٣:رة النورسو) ٣(
  ٤/١٠١أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(
  ٦/١٦١ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٥(
  ١٨/١٧٥التحریر والتنویر  )٦(
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٢ -٤: } j i h g f e d c b a ` _ l k

n m{ )١(   
  :فائدة التكرار

تكریر للمنة بترك المعاجلة   }u t s r q{ :"یقول البیضاوي
وأن اهللا رؤف رحیم : ولذا عطف قولھ، بالعقاب للداللة على عظم الجریمة 

وحذف الجواب وھو مستغنى عنھ ، تھ علیھم ورحم، على حصول فضلھ 
  .)٢("بذكره مرة

خطاب للسامعین والمسمعین  } t s r q{ "ویقول أبو السعود
  )٣("جمیعًا

  :استخدام لفظ اإلفاضة
من إفاضة الماء في اإلناء، واإلفاضة في القول مستعار : "عاشوریقول ابن 

  )٤(". ما أكثرتم القول فیھ والتحدث بھ بینكم: فالمعنى. أي كثرتھ فیھ
  
٢ -٥ :}° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ )٥(   
  :التقدیم والتأخیرستخدام ا

: كیف جاز الفصل بین لوال وقلتم؟ قلت: فإن قلت: "یتساءل الزمخشري قائًال
وأنھا ، لوقوعھا فیھا ، للظروف شأن وھو تنزلھا من األشیاء منزلة أنفسھا 

  .، فلذلك یتسع فیھا ما ال یتسع في غیرھا ال تنفك عنھا
الفائدة فیھ بیان أنھ : ؟ قلت ع فاصًالفائدة في تقدیم الظرف حتى أوق فأي: فإن قلت

، فلما كان ذكر  كان الواجب علیھم أن یتفادوا أول ما سمعوا باإلفك عن التكلم بھ
، لو  )٦(، والكالم بدونھ متلئب فما معنى یكون: فإن قلت. الوقت أھم وجب التقدیم
  قیل ما لنا أن نتكلم بھذا؟

                                                
  ١٤:سورة النور) ١(
  ٤/١٠٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٢(
  ٦/١٦٢ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٣(
  ١٨/١٧٧ لتنویر التحریر وا )٤(
  ١٦:سورة النور) ٥(
والكالم بدونھ (قولھ :قال محقق الكتاب الشیخ عادل عبدالموجود والشیخ علي معّوض في حاشیة الكتاب )٦(

  ٤/٢٧٦تھیأ واستقام : استتب األمر: وفي الصحاح. محرف وأصلھ مستتب: لعلھ) ئبلمت
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وما یصح  ، بغي لنا أن نتكلم بھذاما ین: أي، ، ویصح  ینبغي: معناه معنى: قلت
  :ونحوه ، لنا

وبنحوه عند محیي الدین بن أحمد ،  )١("ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق
  )٢(. درویش في إعراب القرآن وبیانھ

  ):سبحانك(استخدام كلمة 
 : " في ھذا الموطن فیقول) سبحانك(یقول السمرقندي في بیان استخدام لفظ 

}¯ ® ¬ « ª © ¨ {  حیث ~ وفي ھذا بیان فضل عائشة
سبحان اهللا أن : ، ویقال ، وھو لفظ سبحان اهللا نزھھا باللفظ الذي نزه بھ نفسھ

  )٣("زانیة ، ما كانت امرأة نبي زانیة قط‰ تكون امرأة النبي 
 من ھذا الكتاب تعجبًا } ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »{ " :ویقول الواحدي

، وبنحوه  )٥(.وه عند البغوينحبو . )٤("كذب نتحیر من عظمھ  }¬ ®{
  )٦(.عند الزمخشري

ففیھ  }» ¬ ® ¯{ : أما قولھ: " ویقول الرازي في كالم نفیس
  :سؤاالن

: األول نك بھذا الموضع؟ الجواب من وجوهكیف یلیق سبحا: السؤال األول
ب ألنھ ، وإنما استعمل في معنى التعج المراد منھ التعجب من عظم األمر

یسبح اهللا عند رؤیة العجیب من صانعھ ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب 
: الثالث .المراد تنزیھ اهللا تعالى عن أن تكون زوجة نبیھ فاجرة: الثاني .منھ

أنھ منزه عن : الرابع .بظلم ھؤالء الفرقة المفترین أنھ منزه عن أن یرضى
  .أن ال یعاقب ھؤالء القذفة الظلمة

مع أنھم ما كانوا  }¬ ® ¯{ لم أوجب علیھم أن یقولوا : انيالسؤال الث
  ؟قطعًا عالمین بكونھ كذبًا

، ألن  أنھم كانوا متمكنین من العلم بكونھ بھتانًا: األول من وجھین والجواب
أنھم لما جزموا أنھم ما : ، الثاني )١( زوجة الرسول ال یجوز أن تكون فاجرة

                                                
  ٤/٢٧٦الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )١(
  ٦/٥٨٣رآن وبیانھ إعراب الق )٢(
  ٢/٤٣٢بحر العلوم  )٣(
  ٧٥٩:الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ص )٤(
  ٦/٢٥تفسیر البغوي  )٥(
  ٤/٢٧٦الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٦(
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 :، ونظیره قولھ بالقلب كان إخبارھم عن ذلك الجزم كذبًا كانوا ظانین لھ
}q p o n m{)٣(")٢(  

في كلمة التعجب : "بیان سر التعجب ویقول محیي الدین بن أحمد درویش في
سر عجیب وھو أن األصل في ذلك أن یسبح اهللا عند رؤیة » سبحانك«

  )٤(."ثم كثر حتى استعمل عند كل متعجب منھ، العجیب من صنائعھ 
  
٢ -٦: }» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ä Ã Â {)٥(   
  )نوع البیان(

سن ومحا، الدالة على الشرائع  } ¼ ½ ¾ ¿À{ :"یقول أبو السعود
لتتعظوا وتتأدبوا بھا أي ینزلھا كذلك أي مبنیة ؛ اآلداب داللة ذلك واضحة 

وھذا كما في ، ظاھرة الداللة على معانیھا ال أنھ یبینھا بعد أن لم تكن كذلك 
. وكبیرًا وكبر الفیل أي خلقھما صغیرًا، قولھم سبحان من صغر البعوض 

ر االسم الجلیل في موقع وإظھا، ووسع أسفلھا ، ومنھ قولك ضیق فم الركیة 
  )٦(".شأن البیان لتفخیم اإلضمار

  
٢ -٧: }Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ò Ñ

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó {)٧(   
  :استخدام صیغة الفعل المضارع

                                                                                                                                          
 الشنقیطي األمین محمد؛ یقول الشیخ  !متمكنًا من ذلك فلم كان منھ عكس ذلك؟‰ وھل كان الرسول : تساءلُت )١(

 ،] ‰أي النبي [ یعلم لم ، باإلفك ~ عائشة رمیت لما ولذا:"ن الرسل ال یعلمون الغیب مانصھفي معرض بیانھ أ
أضواء البیان في إیضاح القرآن " }َیُقوُلوَن ِممَّا ُمَبرَُّأوَن ُأوَلِئَك{: بقولھ تعالى اهللا أخبره حتى ؟ال أم بریئة أھي

   ٢/٢٣٠بالقرآن 
  ١:سورة المنافقون) ٢(
  ١٨٢- ٢٣/١٨١مفاتیح الغیب  )٣(
  ٦/٥٨٣إعراب القرآن وبیانھ  )٤(
  ١٨-١٧:سورة النور) ٥(
  ٦/١٦٣ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٦(
  ١٩:سورة النور) ٧(
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وجيء " :ما نصھ) یحبون(یقول ابن عاشور في بیان البالغة في كلمة 
ل المضارع فیھ والفع )١(".بصیغة الفعل المضارع للداللة على االستمرار

فسبل حب إشاعة . وعدم االنضباط في الوصف ، والتجدد ، معنى الحدوث 
وھو الواقع حتى في زماننا في ،  ةالفاحشة متعددة وصورھا متنوع

، وحب إشاعة  خصوصًا~ عائشة أم المؤمنین استمراریة الطعن في 
  .الفاحشة عمومًا
  ):تشیع(استخدام كلمة 

مع بیان تأدیبھ  } É È Ç{: خبر اإلفك في قولھطریقة انتشار ¸ بیین اهللا 
معنى اإلشاعة االنتشار یقال في " :فیقول الرازي، المؤمنین بآداب عظیمة 

، وشاع الحدیث  ھذا العقار سھم شائع إذا كان في الجمیع ولم یكن منفصًال
  )٢(".إذا ظھر في العامة

  
٢ -٨: }ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û{)٣(   

  :نوع التكرار
لیبین للجمیع أن  } ß Þ Ý Ü{: كرر قولھ:"یقول القشیري

وجمیل المنح لھم، وكل یشھد ، حمتھ ور، حسن الدفع عنھم كان بفضلھ 
ویشكر علیھ، وعزیز عبد یشھد حسن الدفع عنھ فیحمده على ، حسن المنح 

  )٤(".ذلك
جواب لوال  ، حاذفًا وكرر المنة بترك المعاجلة بالعقاب:"ویقول الزمخشري

 )٥("وفي ھذا التكریر مع حذف الجواب مبالغة عظیمة ، كما حذفھ ثمة
في اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل لبھجت و،  دالسعو يأبوبنحوه عند 

  )٧(".یرةرللتنبیھ على كمال عظم الج":وزاد أبو السعود أنھ .  )٦(صالح
  :فائدة التكرار

                                                
  ١٨/١٨٤التحریر والتنویر  )١(
  ١٨٣/ ٢٣مفاتیح الغیب  )٢(
  ٢٠:سورة النور) ٣(
  ٢/٦٠٠لطائف اإلشارات  )٤(
  ٤/٢٧٨لتنزیل الكشاف عن حقائق غوامض ا )٥(
  ٨/٢٣اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٦(
  ١٦٤/  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٧(
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 } ß Þ Ý Ü Û{ كرر فیھاھذه ثالث مرةٍ :"یقول ابن عاشور
في  ممكٍن لتذھب النفس كل مذھٍب) لوال(جواب وحذف في األول والثالث 

  .)١("تقدیره بحسب المقام
وھي نفیسة رائعة من ابن عاشور ؛ ففي ھذه صرح اهللا أن الذین یحبون  

وأن اهللا ، شیعان الفاحشة في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم في الدنیا واآلخرة 
لم یحبوا شیعان رؤوف رحیم إذ لم یدرككم عذاب الدنیا وھذا دلیل على أنھم 

  .الفاحشة برغم أنھم بفعلھم شابھوا أولئك المحبین
  
٢ -٩: } . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

G F E D C B A {)٢(   
  :تخصیص الخطاب للمؤمنین

للمؤمنین بعدم اتباع خطوات الشیطان ¸ یقول الرازي في بیان تخصیص اهللا 
وإنما قلنا إنھ ... وإن خص بذلك المؤمنین فھو نھي لكل المكلفین " :ما نصھ

بأن خصھم ... نھ توعدھم على اتباع خطواتھ تعالى خص المؤمنین بذلك أل
، لئال یكون حالھم كحال أھل اإلفك  بالذكر لیتشددوا في ترك المعصیة

  .)٣("والفحشاء
  

٢-١٠: } R Q P O N M L K J I H

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
e{ )٤(   

  :استخدام كلمة المحبة
ولو أسقط  ذكر العسكري فروقا بین استخدام كلمة اإلرادة وكلمة المحبة ؛

في انتقاء وعلم اهللا وحكمتھ كالمھ على ھذه اآلیة لظھر جلیا بالغة القرآن 
                                                

  ١٨/١٨٥التحریر والتنویر  )١(
  ٢١:سورة النور) ٢(
  ٢٣/١٨٦مفاتیح الغیب  )٣(
  ٢٢:سورة النور) ٤(
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ویكون المراد بھ  ؛أن المحبة تجري على الشيء : "الكلمات فیقول العسكري
أنك تحب إكرامھ : والمراد أحببت زیدًا: غیره ولیس كذلك اإلرادة تقول

أحب : أحب اهللا أي: قولأردت زیدا بھذا المعنى ، وت: ونفعھ ، وال یقال
أریده بھذا المعنى ، فجعل المحبة لطاعة اهللا محبة لھ ، كما : طاعتھ وال یقال

اهللا یحب المؤمنین ؛ بمعنى أنھ : وتقول. جعل الخوف من عقابھ خوفا منھ
إن : إنھ یریدھم بھذا المعنى ، ولھذا قالوا: وال یقال ، یرید إكرامھم وإثابتھم
أحب زیدا : الیة ، وال تكون اإلرادة كذلك ، ولقولھمالمحبة تكون ثوابا وو

أرید لھ الخیر لم یبین أنھ : أرید لھ الخیر ، وذلك أنھ إذا قال: مزیة عن قولھم
أكره لھ الخیر لم یبین أنھ ال یرید لھ : ال یرید لھ سوءا أصال وكذلك إذا قال

  )١(...".خیرا البتھ 
  :استخدام نوع من أنواع العطف واالستفھام

 عطُف } % & ' ){ :على جملة عطٌف:"یقول ابن عاشور
على عام لالھتمام بھ ألنھ قد یخفى أنھ من خطوات الشیطان فإن من  خاٍص

كید الشیطان أن یأتي بوسوسة في صورة خواطر الخیر إذا علم أن 
، وأنھ ممن یتعذر علیھ  والطاعة الموسوس إلیھ من الذین یتوخون البر

  .ترویج وسوستھ إذا كانت مكشوفة
إنكاري مستعمل في التحضیض على   }] \{ :واالستفھام في قولھ... 

  )٢(".}ZY X{ :السعي فیما بھ المغفرة وذلك العفو والصفح في قولھ
  

٢-١١: } q p o n m l k j i h g f
s r{ )٣(   

  ):المحصنات(استخدام كلمة 
ن كان الحدیث إعموم وأراد بالمحصنات ال: "یقول محیي الدین بن أحمد درویش

والمقصود بذكرھن على العموم وعید من وقع في عائشة ، عن عائشة  مسوقًا
على أبلغ الوجوه ألنھ إذا كان ھذا وعید قاذف آحاد المؤمنات فما الظن بوعید من 

                                                
  ١٢١الفروق اللغویة ص  )١(
  ١٨٩- ١٨/١٨٨التحریر والتنویر  )٢(
  ٢٣:سورة النور )٣(
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على أن تعمیم الوعد أبلغ وأقطع من تخصیصھ، ولھذا ! وقع في قذف سیدتھن
  b a ` _  h g f e d c{ :عممت زلیخا حین قالت

k j i{ )٢(."رجافًاإفعممت وأرادت یوسف تھویال علیھ و )١(  

٢- ١٢: } ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £{ )٣(   

  :استخدام نوع من أنواع االستئناف
بیاني ألن ذكر  استئناٌف } ~ � ¡ ¢{ : وقولھ:"یقول ابن عاشور

عن آثار تلك الشھادة فیجاب بأن أثرھا أن  شھادة األعضاء یثیر سؤاًال
  )٤(."یجازیھم اهللا على ما شھدت بھ أعضاؤھم علیھم

  
٢-١٣: } ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ {)٥(   
  :فائدة التكرار

من الكالم على معنى  }للخبیثات{من الرجال  }والخبیثون{: "یقول السمرقندي
)٦(".على معنى التكرار والتأكید }والطیبون للطیبات{...والتأكید التكرار

      
اء بذكر الخبیثات ألن غرض الكالم االستدالل واالبتد: "ویقول ابن عاشور

  )٧(".على براءة عائشة وبقیة أمھات المؤمنین
یحتمل أن یراد بالخبیثات النساء : "ویقول محیي الدین بن أحمد درویش

وبالخبیثین الرجال فیكون الكالم جاریا على حقیقتھ ویجوز أن یراد الكلمات 
  )٢(".باالستعارة التصریحیة)١( التي صیغ منھا اإلفك فیكون الكالم مجازًا

                                                
  ٢٥:سورة یوسف) ١(
  ٦/٥٨٨إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٢٥-٢٤:سورة النور) ٣(
  ١٨/١٩٢التحریر والتنویر  )٤(
  ٢٦:سورة النور) ٥(
  ٢/٤٣٥بحر العلوم  )٦(
  ١٨/١٩٤التحریر والتنویر  )٧(
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  ):مبرءون(استخدام كلمة 
وغلب ضمیر التذكیر في : "بالتذكیر) ونءمبر(ثم یذكر سبب استخدام كلمة 

، ن وھذه قضیة كلیة ولذلك حق لھا أن تجري مجرى المثل ءومبر: قولھ
  ".وجعلت في آخر القصة كالتذییل

إلى أنھ ال  )مما یقولون(إلى والعدول عن التعبیر عن اإلفك باسمھ : "ثم یقول
 }= < ? { : ، أي أنھ غیر مطابق للواقع كقولھ تعالى یعدو كونھ قوًال

  )٤(".ألنھ ال مال لھ وال ولد في اآلخرة )٣(

                                                                                                                                          
  .وال یزال فبھا الكالموھل في القرآن مجاز؟ ومسألة المجاز مسألة تكلم فیھا العلماء قدیمًا : تساءلُت )١(
  ٦/٥٨٨إعراب القرآن وبیانھ  )٢(
  ٨٠:سورة مریم) ٣(
  ١٨/١٩٥التحریر والتنویر  )٤(
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  التصوير الفني: المبحث الثاني 

٢-١: } 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
: 9 8 7 6 5 A @ ? > = < ; {)١(   

، ُأرید  ،ومصنوع ، معمول  وافتراء، خبر اإلفك بأنھ كذب ¸ یصور اهللا 
  : في استخدامالكریم ویتضح ذلك في بالغة القرآن وُعني ، ، وُقصد 

وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنھم " :فیقول أبوالسعود :)جاؤوا( :كلمة
  )٢(".أظھروه من عند أنفسھم من غیر أن یكون لھ أصل

 ))نكمم((ووصف العصبة بكونھم " :یقول ابن عاشور: )عصبة منكم(: جملة
، وفي ذلك تعریض بھم بأنھم حادوا عن خلق  یدل على أنھم من المسلمین

  )٣(".اإلسالم حیث تصدوا ألذى المسلمین
ر  ™ ویصور اهللا  في ھذه اآلیة استشعار المأفوكین ومن یھمھم أمره بألیم خب

وا     ا ذاق ذاب م ھذا اإلفك ، وأنھ شر لھم ، وأنھم ذاقوا من الضیق النفسي والع
  ...ھم اهللا وخفف عنھم بأنھ خیر لكم في تصویر فني بلیغ ، فخاطب

والخطاب : "یقول الزمخشري: )بل ھو خیر لكمال تحسبوه شرًا لكم : (جملة
لمؤمنین ، وخاصة رسول اهللا لمن ساءه ذلك من ا  }. / 0{: قولھفي 
: ومعنى كونھ خیرا لھم ،ان بن المعطل ٪ ، وصفو ، وعائشة بكر ووأب‰ 

، وأنھ  ومحنة ظاھرة أنھم اكتسبوا فیھ الثواب العظیم، ألنھ كان بالء مبینًا
كل واحدة منھا مستقلة بما ھو تعظیم لشأن ، نزلت فیھ ثماني عشرة آیة 

 ، وتطھیٌر ، وتنزیھ ألم المؤمنین رضوان اهللا علیھا وتسلیة لھ ‰رسول اهللا 
، وعدة  أو سمع بھ فلم تمجھ أذناه، ، وتھویل لمن تكلم في ذلك  ألھل البیت

كام وآداب ال ، وأح ، وفوائد دینیة ألطاف للسامعین والتالین إلى یوم القیامة
  )٤("تخفى على متأملیھا

قد بینا في كتب األصول حقیقة الخیر، وأنھ : " )٥(ویقول أبو بكر ابن العربي
ال  شر ما زاد ضره على نفعھ، وأن خیرًاوحقیقة ال. ما زاد نفعھ على ضره

ال خیر فیھ ھو جھنم؛ ولھذا صار البالء النازل  شر فیھ ھو الجنة، وشرًا
                                                

  ١١:سورة النور) ١(
  ٦/١٦٠ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٢(
  ١٨/١٧١التحریر والتنویر  )٣(
  ٢٧٣/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٤(
. قاض، من حفاظ الحدیث:   اهللا بن محمد المعافري اإلشبیلي المالكي، أبو بكر ابن العربّيھو محمد بن عبد  )٥(

  ))٦/٢٣٠األعالم للزركلي (( ـھ٤٥٣ولد في إشبیلیة ت 
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وھو -؛ ألن ضرره من األلم قلیل في الدنیا، وخیره  على األولیاء خیرًا
من  مٌّكثیر في اآلخرة؛ فنبھ اهللا تعالى عائشة ومن ماثلھا ممن نالھ َھ -الثواب

أنھ ما أصابھم منھ شر، بل ھو خیر على ما وضع اهللا الشر ھذا الحدیث 
والخیر علیھ في الدنیا من المقابلة بین الضر والنفع، ورجحان النفع في 

  )١(".جانب الخیر، ورجحان الضر في جانب الشر
إلزالة ما حصل في نفوس المؤمنین من األسف من :"ویقول ابن عاشور

شتملت علیھ القصة فضمیر اجتراء عصبة على ھذا البھتان الذي ا
أنھ أحدث في نفر معصیة : والشر المحسوب ...عائد إلى اإلفك  ))حسبوهت((

تھم خالصة من النقائص والمؤمنون یودون أن تكون جماع، الكذب والقذف 
 فلما حدث فیھم ھذا االضطراب حسبوه شرًا). فإنھم أھل المدینة الفاضلة(

  .نزل بھم
لھم ألنھ یضیرھم بأكثر من ذلك األسف  ومعنى نفي أن یكون ذلك شرًا

الزائل وھو دون الشر ألنھ آیل إلى توبة المؤمنین منھم فیتمحض إثمھ 
  .اللھم المسلمینللمنافقین وھم جماعة أخرى ال یضر ض

لھم فأتى  للمؤمنین أثبت أنھ خیٌر وبعد إزالة خاطر أن یكون ذلك شرًا ...
، وإثبات أنھ خیر لھم ألن فیھ  إلبطال أن یحسبوه شرًا] )بل([باإلضراب 
  )٢("...إذ یمیز بھ المؤمنون الخلص من المنافقین ؛ منافع كثیرة

ولما وصف :"ل الرازيیقو ):لكل امرئ منھم ما اكتسب من اإلثم: (جملة
 }2 3 4 5 6 7 98{ :أھل اإلفك جعل الخطاب بالھاء بقولھ تعالى
، فالمراد لھم جزاء ما اكتسبوه  ومعلوم أن نفس ما اكتسبوه ال یكون عقوبة

، والمعنى أن قدر العقاب یكون مثل  من العقاب في اآلخرة والمذمة في الدنیا
  )٣("الخوضقدر 
وفي :"السعود ویقول أب ):والذي تولى كبره منھم لھ عذاب عظیم: (جملة

التعبیر عنھ بالذي وتكریر اإلسناد وتنكیر العذاب ووصفھ بالعظم من تھویل 
  )٤("الخطب ما ال یخفى

  

                                                
  ٣٦٣/ ٣أحكام القرآن البن العربي  )١(
  ١٧٢- ١٧١/ ١٨التحریر والتنویر  )٢(
  ٢٣/١٧٥الغیب أو التفسیر الكبیر  مفاتیح )٣(
  ٦/١٦١ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
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ب من الغیبة في خبر اإلفك بأنھ ضر™ یصور اهللا  :استخدام أسلوب الغیبة
استماع الغیبة نوع من الغیبة، بل مستمع : "مسألة السماع فیقول القشیري
وإذا سمع المؤمن ما ھو . یتم قصد صاحبھ ھالغیبة شر المغتابین إذ بسماع

فالواجب الرد على  -مما ال صحة لھ في التحقیق -سوء قالة في المسلمین
  )٢("... ویجب رد قائلھفي ذلك السكوت دون النكیر،  يقائلھ، وال یكف

عتابھ للمؤمنین ما ¸ یر اهللا ویقول ابن عطیة في تصو :للمؤمنین¸ عتاب اهللا 
، الخطاب بھاتین اآلیتین لجمیع المؤمنین حاشى من تولى الكبر :"نصھ

، وفي ھذا عتاب للمؤمنین أي كان اإلنكار  ویحتمل دخولھم في الخطاب
ن یقیس فضالء المؤمنین والمؤمنات ، والمعنى أنھ كان ینبغي أ واجبا علیھم

وإذا كان ذلك یبعد فیھم فكانوا یقضون بأنھ من صفوان ، األمر على أنفسھم 
، وروي أن ھذا النظر السدید وقع من أبي أیوب  وعائشة أبعد لفضلھما

، وذلك أنھ دخل علیھا فقالت لھ یا أبا أیوب أسمعت ما  األنصاري وامرأتھ
 ذب أكنت أنت یا أم أیوب تفعلین ذلك؟ قالت ال واهللاوذلك الك، قیل؟ فقال نعم 

فھذا الفعل ونحوه .  )٣(نعم: قالت أم أیوب .  ، قال فعائشة واهللا أفضل منك
  )٤(...".ھو الذي عاتب اهللا المؤمنین إذ لم یفعلھ جمیعھم

وھذا من جملة اآلداب التي كان : "یقول الرازي ):لوال إذ سمعتموه(جملة 
معناه ھال وذلك كثیر في اللغة إذا كان یلیھ الفعل ) لوال(بھا، ویلزمھم اإلتیان 

، والمراد كان الواجب على المؤمنین إذا سمعوا قول القاذف أن یكذبوه ... 

                                                
  ١٣-١٢:سورة النور) ١(
  ٢/٥٩٩لطائف اإلشارات  )٢(
عبد الملك بن ھشام بن . أخرجھ ابن ھشام في السیرة النبویة البن ھشام] لم أقف على من یصححھ أو یضعفھ[ )٣(

 .مصطفى السقا وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي: تحقیق. و محمد، جمال الدینأیوب الحمیري المعافري، أب
بنحوه ، وابن  ٢/٣٠٢   م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥. ٢ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر

بداهللا بن ع.د: تحقیق. أبو جعفر محمد بن جریر الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآنجریر في تفسیره 
عبدالسند حسن .عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار ھجر و د

  وغیره  ١٧/٢١٢نحوه ب   ھـ١٤٢٢. ١ط. القاھرة. ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن. یمامھ
  ٤/١٧٠المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٤(



       
١٠٩  

وال یسرعوا إلى التھمة فیمن عرفوا فیھ ، ویشتغلوا بإحسان الظن 
  )١("ةالطھار

تلوین للخطاب وصرف لھ عن رسول  } D C B{ : "ویقول أبو السعود
ة ییضضوذویھ إلى الخائضین بطریق االلتفات لتشدید ما في لوال التح‰ اهللا 

G F E {  :من التوبیخ ثم العدول عنھ إلى الغیبة في قولھ تعالى
I H {  لكن ال بطریق اإلعراض عنھم ؛ لتأكید التوبیخ والتشنیع

بل بالتوسل بذلك إلى وصفھم ، وحكایة جنایاتھم لغیرھم على وجھ المثابة 
ویزجرھم عن ،  ویقتضیھ اقتضاء تامًا، بما یوجب اإلتیان بالمحضض علیھ 

صف اإلیمان مما یحملھم على إحسان الظن فإن كون و،  بلیغًا ضده زجرًا
بأنفسھم أي بأبناء جنسھم النازلین منزلة أنفسھم كقولھ إساءتھ ویكفھم عن 

Ò Ñ {  :وقولھ تعالى )٢( }1 2 3 4 5{  :تعالى
Ó{ )نع ھم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشلیب فیھ فإخالر مما ال )٣ ،

والتوبیخ علیھ أدخل مع ما فیھ من التوسل بھ إلى التصریح بتوبیخ 
ثم إن كان المراد باإلیمان اإلیمان الحقیقي فإیجابھ لما ذكر ، الخائضات 

وإن كان مطلق اإلیمان الشامل لما ، والتوبیخ خاص بالمؤمنین ، واضح 
ن عن إظھار فإیجابھ لھ من حیث أنھم كانوا یحترزو یظھره المنافقون أیضًا

وتوسیط الظرف بین ، فالتوبیخ حینئذ متوجھ إلى الكل ؛ ما ینافي مدعاھم 
وقصر التوبیخ ، بأول زمان سماعھم  التحضیضلوال وفعلھا لتخصیص 

بالمحضض علیھ عن ذلك اآلن والتردد فیھ لیفید أن عدم  اإلتیانعلى تأخیر 
ة أي كان الواجب أن في غایة ما یكون من القباحة والشناع اإلتیان بھ رأسًا

یظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوه ممن اخترعھ بالذات أو بالواسطة 
، وبنحوه عند محیي )٤(".من غیر تلعثم وتردد بمثلھم من آحاد المؤمنین خیرا

  )٥(الدین بن أحمد درویش

                                                
  ١٧٨/ ٢٣ح الغیب مفاتی )١(
  ٨٥:سورة البقرة) ٢(
  ١١:سورة الحجرات) ٣(
  ٦/١٦١ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
  ٥٧٩-٦/٥٧٨إعراب القرآن وبیانھ  )٥(



       
١١٠  

: یقول ابن عاشور ):ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرًا: (جملة
فأسند السماع إلى  } I H G F E{ : ةومحل التوبیخ جمل"

  .وخص بالتوبیخ من سمعوا ولم یكذبوا الخبر، جمیع المخاطبین 
وجرى الكالم على اإلبھام في التوبیخ بطریقة التعبیر بصیغة الجمع وإن كان 

، فعبر عنھما  رجالن قصود دون عدد الجمع فإن من لم یظن خیرًاالم
Ë Ê É È { : بالمؤمنین وامرأة فعبر عنھا بالمؤمنات على حد قولھ

Ð Ï Î Í Ì{ )١( .  

فیقتضي   }G F E{ وقع في مقابلة  } I H{ : وقولھ
إذ ال  ، أي ظن كل واحد منھم باآلخرین ممن رموا باإلفك خیرًا التوزیع

  )٢(".یظن المرء بنفسھ
نطوي التعبیر باألنفس عن اآلخرین ی: "بن أحمد درویشویقول محي الدین 

یھیب  بالمعاني السامیة، فھو أوًال وأكثرھا حفوًال، على أبعد النكت مرمى 
التوبیخ على النفس بدال من أن یذكره بسوء  وإجراءالتعاطف  إلىبالمؤمنین 

وذلك ، اصطناعھ وجعلھ محموال على المواالة واالصطفاء  إلىوذلك أدعى 
. فیھا من الفاحشةبتصویره بصورة من أخذ یقذف نفسھ ویرمیھا بما لیس 

: وروي أن أبا أیوب األنصاري قال المرأتھ أال ترین مقالة الناس؟ قالت لھ
ال، : ؟ قالسوءًا‰ لو كنت بدل صفوان أكنت تخون في حرمة رسول اهللا 

ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنتھ وصفوان خیر منك وعائشة خیر : قالت
  .)٣(مني

ومفھومة بالبداھة لدى كل  وھذا صحیح كل الصحة وبراءة عائشة واضحة
منصف یفھم أن امرأة كعائشة ال تعرض نفسھا لھذه الریبة أمام جیش وفي 

وضح النھار ولغیر ضرورة مع رجل من المسلمین یتقي ما یتقیھ المسلم في 
ھذا المقام من غضب النبي وغضب المسلمین وغضب اهللا، فتلك خلة تترفع 

فكیف بھا في مكانھا  وأنفًة وخلقًا ًةومنزل عنھا من ھي أقل من عائشة منبتًا
المعلوم، وھذا ھو المفھوم للتعبیر عن اآلخرین من المؤمنین بالنفس، حدا 

إلى أن تنزل زوجھا منزلة صفوان ونفسھا  األنصاريبامرأة أبي أیوب 

                                                
  ١٧٣:سورة آل عمران) ١(
  ١٨/١٧٤التحریر والتنویر  )٢(
  سبق تخریجھ )٣(



       
١١١  

حتى تثبت لصفوان  واألمانةمنزلة عائشة ثم تثبت لنفسھا ولزوجھا البراءة 
  .وعائشة بطریق األولى

یحتمل أن یكون التعبیر باألنفس حقیقة والمقصود إلزام سیىء  ھو ثانیًاو
ووزائعھ في حق غیره وألفاه  اإلیمانالظن بنفسھ ألنھ لم یعتد بنوازع 

واعتبره في حق نفسھ وادعى لھا البراءة قبل معرفتھ بحكم الھوى ال بحكم 
  )١(.".الھدى

  
٢-٣: } | { z y x w v u t s r q p o

� ~ }{ )٢(   
وفائدة قولھ : "یقول ابن جزي :استخدام لفظ التلقي باأللسن والقول باألفواه

ذلك الحدیث كان باللسان دون القلب، إذ بألسنتكم وبأفواھكم اإلشارة إلى أن 
  )٣(".كانوا لم یعلموا حقیقتھ بقلوبھم

 :أي سِّلَمبحذف إحدى التاءین ظرف ِل  }p o{ : "قول أبو السعودوی

 } q{ لمسكم ذلك العذاب العظیم وقت تلقیكم إیاه من المخترعین
متقاربة خال أن في األول معنى االستقبال  والتلقن معاٍن، والتلقف ، قي لوالت
وفي الثالث معنى الحذق ، وفي الثاني معنى الخطف واألخذ بسرعة ، 

 مختصًا أي تقولون قوًال:    }x w v u t s r{ ...والمھارة 
باألفواه من غیر أن یكون لھ مصداق ومنشأ في القلوب ألنھ لیس بتعبیر عن 

  )٥(" )٤(  } K J I H G F{ :قلوبكم كقولھ تعالىفي علم بھ 
لك الفترة التي والقرآن یرسم صورة لت:"ویقول سید قطب في تصویر جمیل

، وضاعت  ، واضطربت فیھا القیم واختلت فیھا المقاییس، أفلت فیھا الزمام
  :فیھا األصول

                                                
  ٥٧٨-٦/٥٧٧إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ١٥:سورة النور) ٢(
: ضبطھ وصححھ وخرج أحادیثھ. اإلمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن ُجزّي الكلبي. التسھیل لعلوم التنزیل )٣(

  ٨٥/ ٢   ھـ١٤١٥. ١ط. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة. محمد سالم ھاشم
  ١٦٧:سورة آل عمران) ٤(
  ٦/١٦٢ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٥(



       
١١٢  

 } } | { z y x w v u t s r q p o

~{ )١( ..  
، وتناول أعظم األمور  وقلة التحرج، واالستھتار ، وھي صورة فیھا الخفة 

  :وأخطرھا بال مباالة وال اھتمام
 }q p o{   ..وال ، وال ترو ، ، بال تدبر  لسان یتلقى عن لسان

، وال تتماله  حتى لكأن القول ال یمر على اآلذان. وال إنعام نظر، فحص 
..    }x w v u t s r{ ! ، وال تتدبره القلوب الرؤوس

إنما ھي كلمات تقذف بھا  .وال بقلبكم، وال بعقلكم ، بأفواھكم ال بوعیكم 
y { .. ، وقبل أن تتلقاھا العقول ، قبل أن تستقر في المدارك األفواه

z { وقلب ، یعصر قلبھ  ملتدعوا األ، وأن  أن تقذفوا عرض رسول اهللا
وأن ، وأن تلوثوا بیت الصدیق الذي لم یرم في الجاھلیة ، وأھلھ ، زوجھ 

 ‰ وأن تمسوا عصمة رسول اهللا ، في سبیل اهللا مجاھدًا تتھموا صحابیًا
  )٢("..، ورعایة اهللا لھ وصلتھ بربھ

: نصھ التلقي عن طریق اللسان ما¸ في بیان تشبیھ اهللا  یقول ابن عاشورو
تشبیھ الخبر  ))ألسنتكمب((: ففي قولھ } q p o{ : إطالقھ في قولھ"

: استعارة مكنیة؛ وتشبیھ الراوي للخبر بمن یتھیأ ویستعد للقائھ ، بشخص 
فجعلت األلسن آلة للتلقي على طریقة تخییلیة بتشبیھ األلسن في روایة الخبر 

مع أن تلقي األخبار ، وإنما جعلت األلسن آلة للتلقي. ءباألیدي في تناول الشي
ألنھ لما كان ھذا التلقي غایتھ التحدث بالخبر جعلت األلسن مكان . باألسماع

وفیھ تعریض بحرصھم على تلقي ھذا الخبر . یلولةبعالقة األ األسماع مجازًا
 وھذا تعریٌض. فھم حین یتلقونھ یبادرون باإلخبار بھ بال ترو وال تریث

  .بالتوبیخ أیضًا
مع أن القول ال یكون  ))أفواھكمب((فوجھ ذكر  } s r{ :وأما قولھ

أي ھو قول غیر  :   }x w v u t{: أنھ أرید التمھید لقولھ؛ بغیر األفواه 

                                                
  ١٥:سورة النور) ١(
  ٢٥٠٣- ١٨/٢٥٠٢في ظالل القرآن  )٢(
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ألن أدلة العلم قائمة بنقیض . ولكنھ عن مجرد تصور، موافق لما في العلم 
  .فصار الكالم مجرد ألفاظ تجري على األفواه، دلول ھذا القول م

وفي ھذا من األدب األخالقي أن المرء ال یقول بلسانھ إال ما یعلمھ ویتحققھ 
،  )١( ))حسب المرء من الكذب أن یحدث بكل ما سمعب((: وفي الحدیث... 

? @ B A { : أو رجل مموه مراء یقول ما یعتقد خالفھ قال تعالى

O N M L K J I H G F E D C {)وقال )٢ : 

}| { z y x w v u t {)٤(". )٣(  
 .والعقل ، ولم یعیھ القلب ، اوز الفم خبر اإلفك أنھ لم یتج™ یصور اهللا و

والقول ال یكون إال   }s{ :ما معنى قولھ: فإن قلَت:"الزمخشريیقول 
  بالفم؟ 

 ، ، فیترجم عنھ اللسان أن الشيء المعلوم یكون علمھ في القلب :معناه: قلُت
ویدور في أفواھكم من غیر ، لى ألسنتكم ع يیجر وھذا اإلفك لیس إال قوًال

J I H G F {  :ترجمة عن علم بھ في القلب، كقولھ تعالى

LK{ )وصفھم ... )٦(تحسبونھ صغیرة وھو عند اهللا كبیرة موجبة: أي،  )٥
 سنتھمتلقى اإلفك بأل: أحدھا .بارتكاب ثالثة آثام وعلق مس العذاب العظیم بھا

ما وراءك؟ فیحدثھ بحدیث : ، وذلك أن الرجل كان یلقى الرجل فیقول لھ
التكلم : والثاني. وال ناد إال طار فیھ، فلم یبق بیت  ،اإلفك حتى شاع وانتشر 

 )٧("وھو عظیمة من العظائم، استصغارھم لذلك : والثالث. مما ال علم لھم بھ
  .)٨(وبنحوه عند الرازي

                                                
كفى بالمرء كذبا أن ((ونص الحدیث ¢ في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة أخرجھ البخاري ] حدیث صحیح[ )١(

  ) ٥(، كتاب التوحید باب النھي عن الحدیث بكل ما سمع ح )) یحدث بكل ما سمع
  ٢٠٤:سورة البقرة) ٢(
  ٣:سورة الصف) ٣(
  ١٧٨/ ١٨التحریر والتنویر  )٤(
  ١٦٧:سورة آل عمران) ٥(
، أو أنھا موجبة للخلود في النار لو مات علیھا لكونھا  ٤/٢٧٦الكتاب  موجبة للعقاب ، كما قال محقق: لعلھ )٦(

  واهللا أعلم. كبیرة ألنھ معتزلي
  ٤/٢٧٦الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٧(
  ١٨٠/ ٢٣مفاتیح الغیب  )٨(
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ال یكون إال بالفم فما معنى والقول  : "أحمد درویشمحیي الدین بن  ویقول
نھ ھنا للمبالغة والتعریض بأنھ ربما یتمشدق أذكر األفواه، ونعید القول 

  )١(."ویقضي تمشدق جازم عالم وھذا أشد وأقطع
  .وكأنھ قول الواثق المتثبت من األمر): بأفواھكم(¸ ومن تصویر اهللا 

  
٢ -٤ : }¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

° {)٢(   

عین ترمن المخ } ¡ ¢ £{ :"یقول أبو السعود :نعتاب اهللا للمؤمنی

 مكننا ما ی } § ¦ ¥{ لما ارتكبو لھم وتھویًال تكذیبًا } ¤{والمشایعین لھم 

}ª © ¨ {  وحاصلھ نفي وجود ، وما یصدر عنا ذلك بوجھ من الوجوه
وھذا إشارة ، التكلم بھ ال نفي وجوده على وجھ الصحة واالستقامة واالنبغاء 

تخصیص وتوسیط الظرف بین لوال وقلتم لما مر من . إلى ما سمعوه
وقصر التوبیخ واللوم على تأخیر القول ،  ضیض بأول وقت السماعحالت

ضیض حلیفید أنھ المحتمل للوقوع المفتقر إلى الت؛ المذكور عن ذلك اآلن 
فیما ال یتوھم وقوعھ حتى یحضض  وأما ترك القول نفسھ رأسًا، على تركھ 
یل إن المعنى وعلى ھذا ینبغي أن یحمل ما ق، ویالم على تركھ ، على فعلھ 

فلما ، أنھ كان الواجب علیھم أن یتفادوا أول ما سمعوا باإلفك عن التكلم بھ 
  )٣(."كان ذكر الوقت أھم وجب التقدیم

  
٢-٥: } Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Ä Ã Â{ )٤(   
ة  ..  }یعظكم{: "یقول سید قطب :للمؤمنین™ هللا موعظة ا في أسلوب التربی

ظ  . واالعتبار، والطاعة ، في أنسب الظروف للسمع . المؤثر مع تضمین اللف

                                                
  ٥٨٠-٦/٥٧٩إعراب القرآن وبیانھ  )١(
  ١٦:سورة النور) ٢(
  ١٦٢/ ٦ ریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الك )٣(
  ١٨-١٧:سورة النور) ٤(
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ان   ا ك ل م ى مث ودة إل ن الع ذیر م ى التح   } ± µ ´ ³ ² ¶ { : معن
)٢(". )١(  
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یصور في ھذه اآلیات المتتابعة عتابھ ¸ ال یزال اهللا  :نعتاب اهللا للمؤمنی

ثم یمضي في التعقیب على حدیث اإلفك وما  : "یقول سید قطبللمؤمنین ؛ 
،  بفضل اهللا ورحمتھ ، مذكرًا ر من مثلھالتحذی تخلف عنھ من آثار مكررًا

. من یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات بعذاب اهللا في اآلخرة متوعدًا
،  ذلك مع تنقیة النفوس من آثار المعركة وإطالقھا من مالبسات األرض

من قریبھ ¢  كما تتمثل في موقف أبي بكر.. وإعادة الصفاء إلیھا واإلشراق
والذین ...  اض في حدیث اإلفك مع من خاضمسطح بن أثاثة الذي خ

وبخاصة أولئك الذین تجرأوا على رمي بیت النبوة  - یرمون المحصنات
، والعفة ، إنما یعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخیر  - الكریم

، وذلك عن طریق  وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، والنظافة 
، لتشیع بعد  بذلك تشیع الفاحشة في النفوس.. فیھا اإلیحاء بأن الفاحشة شائعة

، وإجراء من إجراءات  وذلك جانب من منھج التربیة...  ذلك في الواقع
، ومعرفة بطریقة تكیف مشاعرھا  یقوم على خبرة بالنفس البشریة. الوقایة

  )٤("...واتجاھاتھا
لمؤمنین وجعل الوعید على المحبة لشیوع الفاحشة في ا: "یقول ابن عاشورو

على أن محبة ذلك تستحق العقوبة ألن محبة ذلك دالة على خبث النیة  تنبیھًا
حتى  ومن شأن تلك الطویة أن ال یلبث صاحبھا إال یسیرًا. نحو المؤمنین

، فالمحبة ھنا  أو یسر بصدور ذلك من غیره، یصدر عنھ ما ھو محب لھ 
ذه اآلیة أن شأن ومن أدب ھ...  كنایة عن التھیؤ إلبراز ما یحب وقوعھ

، فكما أنھ ال یحب  المؤمن أن ال یحب إلخوانھ المؤمنین إال ما یحب لنفسھ

                                                
  ١٧:سورة النور) ١(
  ١٨/٢٥٠٣في ظالل القرآن  )٢(
  ١٩:سورة النور) ٣(
  ١٨/٢٥٠٣في ظالل القرآن  )٤(
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أن یشیع عن نفسھ خبر سوء كذلك یجب علیھ أن ال یحب إشاعة السوء عن 
  )١(".إخوانھ المؤمنین

  
٢-٧:}ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û{)٢(   

یصور اهللا في ھذه اآلیة تفضلھ على  :ورحمتھ على المؤمنین™ فضل اهللا 
كما صوره أكثر من مرة في ھذه السورة ؛ یقول ، ورحمتھ، المؤمنین 
 ورحمكم، وأن اهللا ذو رأفة، لناس ولوال أن تفضل اهللا علیكم أیھا ا:"الطبري 

وترك ذكر . رحمة بخلقھ لھلكتم فیما أفضتم فیھ، وعاجلتكم من اهللا العقوبةو
! " # { : الجواب لمعرفة السامع بالمراد من الكالم بعده، وھو قولھ

  )٤(".اآلیة )٣( }$ % & ' )(
ن الحدیث لعظیم، وإن الخطأ لجسیم، وإن الشر الكامن إ : "ویقول سید قطب

  .فیھ لخلیق أن یصیب الجماعة المسلمة كلھا بالسوء
ومن .. ذلك ما وقاھم السوء.. ورعایتھ، ورحمتھ، ورأفتھ ، ولكن فضل اهللا 

ثم یذكرھم بھ المرة بعد المرة وھو یربیھم بھذه التجربة الضخمة التي شملت 
  )٥(."حیاة المسلمین
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في بیان تصویر اهللا سید قطب یقول : التحذیر من اتباع الشیطان وخطواتھ

تمثلوا أن ذلك الشر فإذا " :لمشھد اإلفك أنھ من آثار اتباع الشیطان مانصھ
، صور لھم  ، لوال فضل اهللا ورحمتھ أن یصیبھم جمیعًا العظیم كان وشیكًا

وما كان لھم أن یتبعوا خطوات عدوھم . عملھم بأنھ اتباع لخطوات الشیطان
وحذرھم ما یقودھم الشیطان إلیھ من مثل ھذا الشر . وعدو أبیھم من قدیم، 

                                                
  ١٨٥ - ١٨/١٨٤التحریر والتنویر  )١(
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ن یخطو الشیطان فیتبع المؤمنون وإنھا لصورة مستنكرة أ...  المستطیر
وأن یسلكوا طریقا غیر ، ، وھم أجدر الناس أن ینفروا من الشیطان  خطاه

، ویرتجف لھا  صورة مستنكرة ینفر منھا طبع المؤمن! طریقة المشئوم
ورسم ھذه الصورة ومواجھة المؤمنین بھا یثیر ! ، ویقشعر لھا خیالھ وجدانھ

وحدیث اإلفك نموذج من ھذا .. . الحساسیةو،  والحذر، في نفوسھم الیقظة 
  .وھو نموذج منفر شنیع. المنكر الذي قاد إلیھ المؤمنین الذین خاضوا فیھ

إال أن یدركھ  ؛ ، عرضة للتلوث ، معرض للنزعات وإن اإلنسان لضعیف
  )١(."، ویسیر على نھجھ حین یتجھ إلى اهللا. فضل اهللا ورحمتھ
، فالجملة  بعد العشر اآلیات المتقدمة ھذه اآلیة نزلت:"ویقول ابن عاشور

، ووقوعھ عقب اآلیات العشر التي في قضیة اإلفك مشیر  استئناف ابتدائي
إلى أن ما تضمنتھ تلك اآلیات من المناھي وظنون السوء ومحبة شیوع 

 ، فشبھ حال فاعلھا في كونھ متلبسًا الفاحشة كلھ من وساوس الشیطان
والعامل بأمره یتبع خطى ذلك ، یمشي  بوسوسة الشیطان بھیئة الشیطان

 )٢(  } % & ' )( * + , -{ :ففي قولھ. الشیطان
تمثیل مبني على تشبیھ حالة محسوسة بحالة معقولة إذ ال یعرف السامعون 

  .للشیطان خطوات حتى ینھوا على اتباعھا
  )٣(".وفیھ تشبیھ وسوسة الشیطان في نفوس الذین جاءوا باإلفك بالمشي

وأن ، وكذلك تتبعھا، بین اهللا بھذه اآلیة أن لكل معصیة مراحل تسبقھا لقد 
وال یرضى إبلیس إال بأن ُتسلك جمیع المراحل ، ، بالزنا لھ مراحل  االتھام
للمؤمن حتى یصل بھ الحال إلى صریح الكفر والشرك ،  منھ استدراجوھو 

ومن ثم ، ھذا التصویر الفني وكأنك ترى الشیطان وھو یترك أثر خطواتھ 
وھي المھلكة ، كأنھا الھادیة ، یرجو من التابع أن یسیر على أثر خطاه و

  .ألنھا موصلة بفحشھا ونكارتھا إلى سخط اهللا وعذابھ
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من ¢ في ھذه اآلیة حال أبي بكر ™ یصور اهللا  :¢تأدیب اهللا ألبي بكر 
میل ؛ یقول ، ثم یصور تأدیبھ إیاه بأدب ج~ قاذفي ابنتھ أم المؤمنین 

تحرك في أبي بكر عرق من البشریة في وصف االنتقام من : "القشیري
مسطح حین شرع وخاض في ذلك الحدیث، وكان في رفق أبي بكر فقطع 

وانتظر األمر من اهللا في ذلك، فأنزل اهللا ‰ عنھ ذلك، وأخبر بھ الرسول 
أن یتحرك ¢ ن الصدیق فلم یرض م }M L K J I H{ : تعالى

والمطالبات البشریة، فأعاد أبو بكر لھ ما ، فیھ عرق من األحكام النفسیة 
واإلحسان إلى المحسن مكافأة، وإلى من ال . كان یفعلھ في ماضي أیامھ

  :یسيء وال یحسن فضل، وإلى الجاني فتوة وكرم ، وفى معناه أنشدوا
ة  ل زل ن ك العفو ع وا ب ا رض   وم

  
ھ     الوا كف ى أن ادوا حت   وأف

  .العفو والصفح بمعنى، فكررھما تأكیدا: » ولیعفوا ولیصفحوا«: قولھ  
  .ویقال العفو فى األفعال، والصفح فى جنایات القلوب

ھذا من كمال  }] \ [ ^ _ `d c b a{ : قولھ جل ذكره.... 
  )١(".سبحانھ -تلطفھ

اآلیة تمثیل وحجة أي كما تحبون } ] \{ : قولھ تعالى"ویقول ابن عطیة 
عفو اهللا لكم عن ذنوبكم فذلك أغفر لمن دونكم وینظر إلى ھذا المعنى قول 

  )٤(.وبھ قال القرطبي . )٣(")٢( ))رحمرحم ال ُین ال َیم((‘ : النبي
، التي  وھنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكیة:"ل سید قطبقویو

أبي بكر الذي  ¢ أفق یشرق في نفس أبي بكر الصدیق. تطھرت بنور اهللا
، والذي احتمل مرارة االتھام لبیتھ  بھمسھ حدیث اإلفك في أعماق قل

فما یكاد یسمع دعوة ربھ إلى العفو وما یكاد یلمس وجدانھ ذلك . وعرضھ
، ویرتفع  حتى یرتفع على اآلالم }] \ [ ^ _ `a{ : السؤال الموحي

  .، ویرتفع على منطق البیئة على مشاعر اإلنسان
فإذا ھو یلبي داعي اهللا في . وتشرق بنور اهللا، ف وتر، وحتى تشف روحھ 

ویعید . )١())إني ألحب أن یغفر اهللا لي، لى واهللا ب((: طمأنینة وصدق یقول
  .واهللا ال أنزعھا منھ أبدًا: ، ویحلف مسطح النفقة التي كان ینفق علیھإلى 

                                                
  ٦٠١/ ٢لطائف اإلشارات  )١(
  ) ٥٦٥١(صحیح البخاري كتاب األدب باب رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ ح ] حدیث صحیح[ )٢(
  ٤/١٧٣تاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر الك )٣(
  ١٨٧- ١٢/١٨٦الجامع ألحكام القرآن  )٤(
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  )٢(."واهللا ال أنفعھ بنافعة أبدًا: ذلك في مقابل ما حلف
  

٢-١٠: } q p o n m l k j i h g f
s r{ )٣(   

، أو سیرمي المحصنات ، یصور اهللا في ھذه اآلیة شدید وعیده لمن رمى 
بالغ فى توعده لھم حیث ذكر لفظ : "؛ یقول القشیريالمؤمنات، الغافالت 

  .اللعنة فى شأنھم
أي بالغفلة عما ینسبن إلیھ فلیس الوصف على : ووصف المحصنات بالغفلة

  )٤(".لذم، ولكن لبیان تباعدھن عما قیل فیھنجھة ا
لم اقتصر على ذكر المحصنات دون : ن قیلإف: ")٥(ویقول ابن الجوزي

  الرجال؟
غني عن ، فاسُت فال بد أن یرمي معھا مؤمنًا،  أن من رمى مؤمنًة: فالجواب

والبرد، قالھ : أراد )٦( }K J I{ :، ومثلھ ذكر المؤمنین
  )٧(."الزجاج

ة ھؤالء ویبشعھا وھو یصورھا ویجسم التعبیر جریم: "ل سید قطبویقو
، غیر آخذات حذرھن من  للمحصنات المؤمنات وھن غافالت غاّرات رمیًا

 ، ألنھن لم یأتین شیئًا وھن بریئات الطوایا مطمئنات ال یحذرن شیئًا،  الرمیة
  !یحذرنھ

  )٨(."فھي جریمة تتمثل فیھا البشاعة كما تتمثل فیھا الخسة 
  

                                                                                                                                          
صحیح مسلم ، ) ٢٥١٨(صحیح البخاري كتاب الشھادات باب تعدیل النساء بعضھن بعضا ح ] حدیث صحیح[ )١(

  ) ٢٧٧٠(كتاب التوبة باب في حدیث اإلفك وقبول توبة القاذف ح 
  ١٨/٢٥٠٥في ظالل القرآن  )٢(
  ٢٣:سورة النور) ٣(
  )٦٠٢/ ٢(ف اإلشارات لطائ )٤(
عالمة عصره في التاریخ :  القرشي البغدادي ، أبو الفرج ھو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )٥(

األعالم (( ـھ ٥٩٧من محالھا ت ) مشرعة الجوز(مولده ووفاتھ ببغداد، ونسبتھ إلى . والحدیث ، كثیر التصانیف
  ))٣/٣١٦للزركلي 

  ٨١:سورة النحل) ٦(
القرشي  جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزياإلمام أبوالفرج . زاد المسیر في علم التفسیر )٧(

  ٦/٢٦    ھـ١٤٠٤. ٣ط. المكتب اإلسالمي. البغدادي
  ١٨/٢٥٠٥في ظالل القرآن  )٨(
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ب   ان عجی انوا       : "یقول سید قطب في بی الحق، إذ ك تھم بعضا ب إذا بعضھم ی ف

لمشھد  وھي مقابلة في ا! باإلفك، المؤمنات ، الغافالت ، یتھمون المحصنات 
  )٢(."مؤثرة، على طریقة التناسق الفني في التصویر القرآني

: نصھ لموعظتھ للمؤمنین ما™ یقول ابن عاشور في بیان تصویر اهللا و
Æ Å { :استئناف بعد استئناف قولھ } i h g f{ : جملة"

Í Ì Ë Ê É È Ç{  والكل تفصیل للموعظة التي في قولھ: 

}º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± { فابتدئ بوعید العود إلى محبة ذلك
 ))رمونی((: فالمضارع قولھ. بوعید العود إلى إشاعة القالة َينِّوُث، 

  .لالستقبال
ون   ، للتھویل علیھم ، وأرجلھم ، وأیدیھم ، وذكر شھادة ألسنتھم ...  م یتق لعلھ

ون  ف فیتوب ك الموق ھادة  ... ذل ع أن الش ذكر م اء بال ذه األعض وتخصیص ھ
الى   ال تع  )٣(  } ! " # $ %&{ : تكون من جمیع الجسد كما ق

الً  اء عم ذه األعض نات  ألن لھ ي المحص ي رم ذف ، ف ون بالق م ینطق ، فھ
ذوفات    ى المق دي إل یرون باألی اس   ، ویش الس الن ى مج أرجلھم إل عون ب ویس

  )٤(".إلبالغ القذف
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  یلالختم والتذي: المبحث الثالث
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A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 {  )١(   

أن نتیجة اإلفك عذاب على } ? @ {البالغة في ختم ھذه اآلیات بـ  ومن
عذاب ؛ ولما عظم الجرم وعظم الخطب المأفوك ومن یھمھ أمره ، فقوبل بال

ولم یوصف الجرم أو العذاب في اآلیات إال بالعظم عظیمًا كان العذاب كذلك 
  .من آیات اإلفك ٢٣،  ١٦،  ١٥،  ١٤، ١١كما في اآلیة 

  
٢-٢: }N M L K J I H G F E D C B{ 
)٢(   

ھو البائن في نفسھ : إذ أن المبین } M L K{ البالغة في الختم بـــ  ومن
  .!فالسؤال وھل یختار اهللا لنبیھ امرأة كذلك؟، المبین لغیره ؛ أي واضح 

ي           أتي ف ل ی أفوكین وصالحھم والسؤال وھل من فع اس بالم كذلك معرفة الن
  !.وضح النھار؟

وھو أیضًا ُعرف الناس بحال بعضھم ممن اضطربوا لما سمعوا وشكوا بل 
  .وقالوا مثلما قیل فھو إفك مبین

ي   ن العرب ر اب د ذك م  وق ن حك ة م ولحكم تم فیق  } M L K J{ : "الخ
رٌ  :أي ھ خب اھر؛ ألن ذب ظ ذب    ك ك أك اھده، وذل م یش ن ل اطن مم ر ب ن أم ع

ار  وال، األخب ر األق ُت، وش ث اس ھ حی ى طیل ب رف عل و أش ذي ھ رض ال الع
  )٣(".المحرمات، ومقرون في تأكید التحریم بالمھجات

ھ  :"ویقول الرازي ى قول ا ال   عوھل یحل لمن یسم     } M L K{ :ما معن م
  یعرفھ أن یقول ذلك؟

، لكنھ یخبر بذلك عن قول  كذلك یجب أن یقول: الجواب من وجھین األول
: الثاني .القاذف الذي ال یستند إلى أمارة وال عن حقیقة الشيء الذي ال یعلمھ

                                                
  ١١:سورة النور) ١(
  ١٢:سورة النور) ٢(
  ٣/٣٦٥أحكام القرآن البن العربي )٣(



       
١٢٢  

المعصوم عن  ‰في أمر عائشة ألن كونھا زوجة الرسول  أن ذلك واجب
  )١("جمیع المنفرات كالدلیل القاطع في كون ذلك كذبًا

فكیف ،  مكشوف كونھ إفكًا، أي ظاھر  } M L K{: "ویقول أبو السعود
  )٢(".‰حرمة رسول اهللا ، ؤمنین أم الم، بالصدیقة ابنة الصدیق 

ادرة     } M L K J{وعطف  : "ویقول ابن عاشور تشریع لوجوب المب
بإنكار ما یسمعھ المسلم من الطعن في المسلم بالقول كما ینكره بالظن وكذلك 

  .انتغییر المنكر بالقلب واللس
، أي الوضوح كأنھ لقوة بیانھ قد صار  البالغ الغایة في البیان: والمبین... 

وھذا مسوق للتوبیخ على تناقلھم الخبر الكاذب وكان الشأن أن ...  یبین غیره
، ویقول ذلك لمن یجالسھ  ما یكون لنا أن نتكلم بھذا: یقول القائل في نفسھ

 : السكوت علیھ في قولھ تعالىفھذا زیادة على التوبیخ على . ویسمعھ منھ
}M L K J{.")٣(  
  
٢-٣: }O  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

^ {)٤(   

: ، فإن قیل }ھم الكاذبون{أي في حكمھ  } Z Y ]{:"یقول الرازي
ا بالشھداء فإنھ یجوز كونھم صادقین كما یجوز كونھم كاذبین ألیس إذا لم یأتو

أن المراد بذلك الذین : فلم جزم بكونھم كاذبین؟ والجواب من وجھین األول
المراد فأولئك عند اهللا : الثاني .رموا عائشة خاصة وھم كانوا عند اهللا كاذبین

لم یأت ، والقاذف إن  في حكم الكاذبین فإن الكاذب یجب زجره عن الكذب
بالشھود فإنھ یجب زجره فلما كان شأنھ شأن الكاذب في الزجر ال جرم 

  .)٦)(٥(".أطلق علیھ لفظ الكاذب مجازًا

                                                
  ١٧٩- ٢٣/١٧٨مفاتیح الغیب  )١(
  ٦/١٦١إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٢(
  ١٨/١٧٥،١٨٠التحریر والتنویر  )٣(
  ١٣:سورة النور) ٤(
  ٢٣/١٧٩مفاتیح الغیب  )٥(
  .م بین أھل العلم لیس ھذا موطنھومسألة المجاز في القرآن الكریم فیھا كال !وھل في القرآن مجاز؟ )٦(
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لم یحكم اهللا بأنھ كاذب  أن اهللا أوقع عقوبة على القاذف ولو: ومن الحكم أیضًا
ولكان على اتخاذ الحكم بالعقوبة ، العقوبة ) القاضي(لما أوقع علیھ الحاكم 

ولما لم یرد ذلك ؛  ظني بصدقھ فلربما احتیل لھذا ومنع منھ ذاك مدخل
وھو تنفیر لمن لم یكن لدیھ الشھود األربعة فإنھ ، صرح بوصف الكذب 

  .إن صرح القذف مع ھذا الحال یسعھ السكوت بتنفیر اهللا لھ بوصفھ كاذبًا
  }Z Y ] \ [ { : وصیغة الحصر في قولھ: "ویقول ابن عاشور

فكأنھم  للمبالغة كأن كذبھم لقوتھ وشناعتھ ال یعد غیرھم من الكاذبین كاذبًا
  .انحصرت فیھم ماھیة الموصوفین بالكذب

  .واسم اإلشارة لزیادة تمییزھم بھذه الصفة لیحذر الناس أمثالھم
، ، أي ھو كذب في علم اهللا  لزیادة تحقیق كذبھم ))ند اهللاع((: والتقیید بقولھ

  )١(".فإن علم اهللا ال یكون إال موافقا لنفس األمر
  ..وإذا كان عند اهللا كاذبًا فھو عند غیره كذلك من باب أولى

ألن من قال ) الكذابون(ولم یقل ) بونالكاذ(من الحكم في ھذا الختم أنھ قال و
إذ  ولم یعلم عنھ الكذب، بھ لم یفعل إال ھذه المرة ؛ ثم إنھ ال یعود بعد ذلك 

  .األخیرة للمبالغة
  
٢-٥: } | { z y x w v u t s r q p o

� ~ }{ )٢(   
عند ھؤالء في من الحكم في الختم بأنھ عند اهللا عظیم أنھ لما كان التلقي و

، ولم یحسب حسابھ ، دل على أن المتلقي لم یع الكالم ، باللسانھذه القضیة 
ولیس ، ن ذلك بأفواھھم وأنھم یقولو ، وأثره، وفي خطورتھ ، ولم یتفكر فیھ 

ولكنھ ! .. ھذا عندھم.. كأنھم تثبتوا منھ وجزموا بھ لوضوح أدلتھ ، بألسنتھم 
،  ~ عائشة أم المؤمنین عند اهللا الخبیر بمآل ھذا االتھام عنده عظیم أن تتھم
  .‰وخاصة أن في اتھامھا طعن في عرض رسول اهللا 

الضخم الذي تزلزل لھ وما یعظم عند اهللا إال الجلیل : "یقول سید قطب
  )٣(."، وتضج منھ األرض والسماء الرواسي

                                                
  ١٨/١٧٦التحریر والتنویر  )١(
  ١٥:سورة النور) ٢(
  ١٨/٢٥٠٣في ظالل القرآن  )٣(
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٢-٦: }° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ 
)١(   

لما قبلھ  فیكون تقریرًا):"بحانكس(یقول أبو السعود عندما تكلم عن كلمة 
لعظم المبھوت علیھ واستحالة صدقھ  } ¬ ® ¯{: لقولھ تعالى وتمھیدًا

  )٢("فإن حقارة الذنوب وعظمھا باعتبار متعلقاتھا
̈ { : تعلیل لجملة } ¬ ® ¯{ : وجملة:"ویقول ابن عاشور  § ¦ ¥

ª ©{  فھي داخلة في توبیخ المقول لھم.  
، أي بالغ في كنھ  معناه أنھ عظیم في وقوعھ ))ظیمع((ووصف البھتان بأنھ 

  .قویًا البھتان مبلغًا
، وكون  الكذب: وھي، ألنھ مشتمل على منكرات كثیرة  وإنما كان عظیمًا

عظیمة بین المفترین  ، وكونھ یسبب إحنًا الكذب یطعن في سالمة العرض
، ، وكون المفترى علیھم من خیرة الناس  والمفترى علیھم بدون عذر

، وأعظم من ذلك  وقرابات، وآباء ، وانتمائھم إلى أخیر الناس من أزواج 
  )٣(".~ومقام أم المؤمنین ‰ أنھ اجتراء على مقام النبي 

، عظیم من القاذف  :وفي حق أولئك المتھمین عظیم ، إذن ھذا اإلفك بھتان 
وحتى عظیم على المؤمن العفیف بل وأقول بأنھ ، وعظیم على المقذوف 

  .أن یسمع بمثل ھذام الیو
  
٢-٧: }» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± {  )٤(   

إن كنتم تتعظون بعظات اهللا، : یقول } y x w{ :"یقول الطبري
  )٥("وتأتمرون ألمره، وتنتھون عما نھاكم عنھ

، وتذكیر  فیھ تھییج لھم لیتعظوا  }y x w{ :"ویقول الزمخشري
  )١(".اتصافھم باإلیمان الصاد عن كل مقبح  ، وھو بما یوجب ترك العود

                                                
  ١٦:سورة النور) ١(
  ٦/١٦٣إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٢(
  ١٨/١٨١التحریر والتنویر  )٣(
  ١٧:سورة النور) ٤(
  ٢١٩-١٧/٢١٨جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٥(
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: كما تقول ؛ توقیف وتوكید }y x w{ : " )٢(ویقول القرطبي
  )٣(."ینبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجال

، فإن اإلیمان وازع عنھ ال محالة } y x w{ : "ویقول أبو السعود
  )٤("وفیھ تھییج وتقریع
تھییج وإلھاب لھم یبعث حرصھم  } y x w{ : "ویقول ابن عاشور

، فالشرط في  صون على إثبات إیمانھمعلى أن ال یعودوا لمثلھ ألنھم حری
إن لم تكونوا مؤمنین فعودوا : ، إذ لیس المعنى مثل ھذا ال یقصد بالتعلیق

كان في ذكر  ، ولكن لما كان احتمال حصول مفھوم الشرط مجتنبًا لمثلھ
 ، فلو تكلم أحد في اإلفك بعد ھذه اآلیة معتقدًا الشرط بعث على االمتثال

  )٥(".نھ یكون كافرًا وبذلك قال مالكفمقتضى الشرط أ وقوعھ
اب التھییج اشترط لذلك إیمانھم من ب؛ إذن لما حذر اهللا من العودة لمثلھ 

  .شرطیھ) إن(أن من فعل وعاد لمثلھ فلیس بمؤمن إذ : والتوبیخ وكأن المعنى
  
٢-٨: } Á À ¿ ¾ ½ ¼Ä Ã Â{ )٦(   

 فالمراد من اآلیات ما بھ یعرف المرء ما ینبغي أن یتمسك بھ: "یقول الرازي
ویجب أن یطاع ، یؤثر بما یجب أن یبینھ  حكیمًا ، ثم بین أنھ لكونھ علیمًا

، ألنھ قد یأمر بما ال  ال یجب قبول تكلیفھ ، ألن من ال یكون عالمًا ألجل ذلك
، وحینئذ ال یبقى  فقد ال یعلم أنھ أطاعھ، وألن المكلف إذا أطاعھ  ینبغي

فقد یأمره بما ال  لكنھ ال یكون حكیمًا ، وأما من كان عالمًا للطاعة فائدة
، وحینئذ ال  فإذا أطاعھ المكلف فقد یعذب المطیع وقد یثیب العاصي،  ینبغي

 فإنھ ال یأمر إال بما ینبغي وال حكیمًا ، وأما إذا كان علیمًا یبقى للطاعة فائدة
  )٧(".، فلھذا ذكر ھاتین الصفتین وخصھما بالذكر یھمل جزاء المستحقین

                                                                                                                                          
  ٢٧٧/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )١(
من كبار :  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن َفٌرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا، القرطبيھو  )٢(

  ))٣٢٢/ ٥ األعالم للزركلي((ھـ ٦٧١ت صالح متعبد. المفسرین
  ١٢/١٨٤لقرآن الجامع ألحكام ا )٣(
  ٦/١٦٣إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
  ١٨٣- ١٨/١٨٢التحریر والتنویر  )٥(
  ١٨:سورة النور) ٦(
  ١٨٣- ٢٣/١٨٢مفاتیح الغیب  )٧(
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وإظھار االسم الجلیل ھھنا لتأكید استقالل االعتراض : "ویقول أبو السعود
  )١("یلي واإلشعار بعلة األلوھیة للعلم والحكمةیالتذ

على مثال ما بین في حدیث ..  }¼ ½ ¾ ¿À{ : "سید قطبویقول 

Ã { : وما وقع فیھ من خطایا وأخطاء، ، وكشف عما وراءه من كید  اإلفك

Å Ä{  ویعلم مداخل ، واألھداف ، والغایات ، والنوایا ، یعلم البواعث
، ووضع  وتدبیر أمرھا،  وھو حكیم في عالجھا. ، ومسارب النفوس القلوب

  )٢("...النظم والحدود التي تصلح بھا
الجمیع احتار حتى من برأه ): علیم(من الحكم في الختم بعلیم وحكیم أن في و

حقیقة  وھوولم یبق إال من عنده العلم الحق ‰ اهللا بل حتى رسول اهللا 
  .المأفوكین وحقیقة اآلفكین

الحدث ، حكیم في تأخره لبیان أنھ حكیم في تقدیره ھذا ) : حكیم(وأما في 
  .الحق ، حكیم في عرضھ للحادثة

  
٢-٩: }Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ò Ñ Ð
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فھو حسن الموقع بھذا   }Ú Ù Ø × Ö Õ{: "یقول الرازي
، أما اهللا  ونحن ال نعلمھا إال باألمارات، ألن محبة القلب كامنة ، الموضع 

ألن ، ، فصار ھذا الذكر نھایة في الزجر  لیھ شيءسبحانھ فھو ال یخفى ع
فھو یعلم أن اهللا  من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة

وأن علمھ سبحانھ بذلك الذي أخفاه كعلمھ بالذي أظھره ، تعالى یعلم ذلك منھ 
  )٤(".ویعلم قدر الجزاء علیھ، 

جمیع األمور التي من جملتھا ما في  } Ö Õ{: "ویقول أبو السعود

إنما  بل ما یعلمھ تعالى  }: ; >{ة الضمائر من المحبة المذكور

                                                
  ٦/١٦٣ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )١(
  ٢٥٠٣/ ١٨في ظالل القرآن  )٢(
  ١٩:سورة النور) ٣(
  ٢٣/١٨٤یب مفاتیح الغ )٤(
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تعلمون ما ظھر لكم من األقوال واألفعال المحسوسة فابتلوا أموركم على ما 
واهللا ، عاقبوا في الدنیا على ما تشاھدونھ من األحوال الظاھرة و، ونھ متعل

ھذا . قب في اآلخرة على ما تكنھ الصدورفیعا، سبحانھ ھو المتولي للسرائر 
لھ كما  أو منتظمًا، إذا جعل العذاب األلیم في الدنیا عبارة عن حد القذف 

فسھا من غیر أما إذا بقي على إطالقھ یراد بالمحبة ن، أطبق علیھ الجمھور 
وھو األنسب بسیاق النظم الكریم فیكون ، أن یقارنھا التصدي لإلشاعة 

 ویتوالھا أشد، على أن عذاب من یباشر اإلشاعة  ترتیب العذاب علیھا تنبیھًا
8 9 : ; {: یلي أعني قولھ تعالىیویكون االعتراض التذ، وأعظم 

  )١(".لھ وتعلیًال، لثبوت العذاب األلیم لھم  تقریرًا  }>
: ویقول ابن عاشور بعدما ذكر أدب اهللا للمؤمنین في عدم إشاعة الفاحشة

أي یعلم  } 8 9 : ; >{: ولھذا ذیل ھذا األدب الجلیل بقولھ"
وأنتم ال تعلمون فتحسبون ، فیعظكم لتجتنبوا ،  ما في ذلك من المفاسد

z y } | { { :وھذا كقولھ، التحدث بذلك ال یترتب علیھ ضر 

~{.")٢(  
  

٢-١٠:}ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û{)٣(   
وكرر المنة بترك : "یقول الزمخشري في بیان ختم اهللا بالرؤوف الرحیم

وفي ھذا التكریر مع  ، جواب لوال كما حذفھ ثمة ، حاذفًا المعاجلة بالعقاب
، والرءوف ، ، وكذلك في التواب  حذف الجواب مبالغة عظیمة

عطف   }ã â á à{ : "، وبنحوه عند أبي السعود وزاد)٤(".حیموالر
وإظھار االسم الجلیل لتربیة المھابة واإلشعار باستتباع ، على فضل اهللا 

التحقیق وتصدیره بحرف ، وتغییر سبكھ ، والرحمة ، صفة األلوھیة للرأفة 
اتصافھ تعالى في ذاتھ بالرأفة التي ھي كمال الرحمة  )٥(لما أن بیان

                                                
  ٦/١٦٤ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )١(
  ١٨/١٨٥التحریر والتنویر  )٢(
  ٢٠:سورة النور) ٣(
  ٤/٢٧٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٤(
  لعلھ بّین ولیس بیان )٥(



       
١٢٨  

والرحیمیة التي ھي المبالغة فیھا على الدوام واالستمرار ال بیان حدوث 
وجواب لوال ، بھم كما أن المراد بالمعطوف علیھتعلق رأفتھ ورحمتھ 

  )١(".محذوف لداللة ما قبلھ علیھ
یم  ، ر في المرة األولى وصف اهللا بأنھ تواب وقد ذك: "ویقول ابن عاشور حك

ھ رؤوف     للمناسبة المتقدمة،  ا بأن ر ھن ذي     رحیم ، ، وذك ھ ال ذا التنبی ، ألن ھ
ا   ا  ، تضمنھ التذییل فیھ انتشال لألمة من اضطراب عظیم في أخالقھ ، وآدابھ

، وجماعتھا ، آلحادھا  ورحمًة فأنقذھا من ذلك رأفًة، وانفصام عرى وحدتھا 
  .ألواصرھا فظًاوح

ة          اھم من سوء محب اذه إی ھ إنق د تقدم ھ ق وذكر وصف الرأفة والرحمة ھنا ألن
مائر      ا ض وت علیھ ي انط ة الت ك المحب وا تل ذین آمن ي ال ة ف یع الفاحش أن تش

ذاب        م من الع ة بھ ا رأف ق بھ ة  ، المنافقین كان إنقاذ المؤمنین من التخل ورحم
  .لھم بثواب المتاب

ى ا ي منتھ ة ھ ذه اآلی ى  وھ ك عل حاب اإلف ي أص ت ف ي نزل ر الت ات العش آلی
ة   ي   ~ عائش ى النب ة عل ت متتابع ي    ‰ ، نزل و ف ا وھ ین نزولھ ا ح وتالھ

  ))٢٢((".بیتھ
  

٢-١١: } . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

G F E D C B A{ )٣(   

، أي سمیع  تذییل بین الوعد والوعید  }F E D{ : "ول ابن عاشوریق
، وسمیع لمن ینكر  ، علیم بما في نفسھ من محبة إشاعتھا لمن یشیع الفاحشة

  .ملھعلى ع فیجازي كًال، ، علیم لما في نفسھ من كراھة ذلك  على ذلك
ا یجري مجرى     وإظھار اسم الجاللة فیھ لیكون التذییل مستقًال بنفسھ ألنھ مم

  )٤(".المثل
واستجابة اإلنسان ؛ فاهللا یسمع  ، أمر الشیطان : إذن اآلیة تتحدث عن أمرین 

  .وفعلھ، وعزمھ ، وھمھ ، وسوسة الشیطان ویعلم بحال اإلنسان من فكره 
                                                

  ٦/١٦٤إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )١(
  ١٨/١٨٦التحریر والتنویر  )٢(
  ٢١:سورة النور )٣(
  ١٨/١٨٨التحریر والتنویر  )٤(
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٢-١٢: } R Q P O N M L K J I H

 [ Z Y X W V U T S d c b a ` _ ^ ] \
e{ )١(   

] \ [ { : على جملة  }e d c b a{  طفوُع: "یقول ابن عاشور

a` _ ^ { لنفس أبي  وتطمینًا، والصفح ، و زیادة في الترغیب في العف
  )٢(".على األمر بالتخلق بصفات اهللا تعالى وتنبیھًا، بكر في حنثھ 

، فاهللا ) غفور(ذكر في الختم } X{ الحكم أیضا أن اهللا لما ذكر ومن 

ذكر في الختم } ZY{ وغفور للمتفضل ، ولما ذكر ، غفور لآلفك 
  ).المتفضل(، فاهللا رحیم باآلفك ورحیم بالمتضرر ) رحیم(
  

٢-١٤: }} | { z y x w v u t{)٣(   

أن الحساب ؛ أن ھذا من رحمة اهللا  }µ ¶ ¸{ الحكم في الختم بـــ ومن 
ن اهللا تجاوز ألمتي إ(( :قال‰ وفي الحدیث عن النبي  ،أو عمل ، لما قیل 

  .)٤( ))عما وسوست أو حدثت بھ أنفسھا ما لم تعمل بھ أو تكلم
لھا : ، واألرجل وھي تشھد بما عملت، فاللسان لھ عمل ، واألیدي لھا عمل 

  .عمل
  

٢-١٥: }ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{)٥(   

                                                
  ٢٢:سورة النور) ١(
  ١٨/١٩٠التحریر والتنویر  )٢(
  ٢٤:سورة النور) ٣(
  ) ٦٢٨٧(صحیح البخاري كتاب األیمان والنذور باب إذا حنث ناسیا في األیمان ح ]حدیث صحیح[ )٤(
  ٢٥:سورة النور) ٥(



       
١٣٠  

̈ ©{ من الحكم في الختم بـــ و صف الدین ومقابلة ل: الحق} ¥ ¦ § 
  .لھ ھو الحق ومنھ اكتسبھ ُعرَِّشُمـبالحق وال

یقول سمعت ¢ النعمان بن بشیر كما في حدیث ن فالدین واضح بّی: المبین
والمبین الموضح ، )١( ))...لحالل بین والحرام بین ا(( :یقول‰ رسول اهللا 

  .لھ
  

٢-١٦: } ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ {)٢(   

ي الختم بـــ    و م ف رة (أن  } ¼ ½ ¾ ¿{من الحك أفوكین  ): مغف للم
  .لما سبق عملوه

  .لما یستقبل من الفضل): رزق(و
، ممن وصف بھ  وبیان أنھ، ووصف الرزق بالكریم إلعالء قدر المأفوك 

  .ورزقھ كریم، فھو الكریم 

                                                
  ) ٥٢(ب فضل من استبرأ لدینھ ح صحیح البخاري كتاب اإلیمان با] حدیث صحیح[)١(
  ٢٦:سورة النور) ٢(
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  )البحثي ( آيات اإلفك في التأصيل : الفصل األول

  تحدید آیات اإلفك:المبحث األول
  سبب نزول اآلیات  :المبحث الثاني
  المعنى اإلجمالي لآلیات :المبحث الثالث
  قراءات الواردة في اآلیاتال: مطلب
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  تحديد آيات اإلفك :المبحث األول
وعند غیره ، وأنھا  )١(لقد ثبتت حادثة اإلفك عند إمام المحدثین اإلمام البخاري

سیأتي في المبحث القادم - ٪عائشة الصدیقة بنت الصدیق أم المؤمنین نزلت في 
! { :™ حادثة قول اهللا وأن أول اآلیات النازلة في ھذه ال -إجماع األمة على ذلك

 ' & % $ # " 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

A @ ? > = < ; : 9 8{ )وقد كان للعلماء في تحدید ؛  )٣( )٢
  :آیات اإلفك أقواًال ھي كما یلي

قد ثبت عند اإلمام مسلم من المحدثین وإمام المفسرین ل ):عشر آیات( -١
قالت .. .(( :بأنھا عشر آیات~ عائشة أم المؤمنین الطبري وغیره تصریح 

ھؤالء ¸ عشر آیات فأنزل اهللا  } ! " # $ % &{: ¸ فأنزل اهللا
 )٤(. ))...اآلیات براءتي
، ~ ھذه العشر اآلیات كلھا نزلت في شأن عائشة أم المؤمنین : "ویقول ابن كثیر

والفریة ، حین رماھا أھل اإلفك والبھتان من المنافقین بما قالوه من الكذب البحت 
اهللا  رسولبراءتھا صیانة لعرض تعالى  اهللافأنزل  ‰ ولنبیھلھا ¸ التي غار اهللا 

  )٥("  }& ! " # $ %{: تعالى فقال ‰
وقصة اإلفك معروفة مشھورة ثابتة في : ")٦(ویقول الشیخ محمد األمین الشنقیطي

  )٧(".حادیث الصحاحعشر آیات من ھذه السورة الكریمة ، وفي األ
وأنھ نزلت فیھ بضع عشرة آیة :"یقول النیسابوري ):بضع عشرة آیة( -٢

وتسلیة لھ وتنزیھ ألم المؤمنین وتطھیر ألھل ‰ فیھا تعظیم شأن الرسول 

                                                
حبر اإلسالم ، والحافظ لحدیث رسول :  ، أبو عبد اهللا ھو محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري )١(

  ))٦/٣٤األعالم للزركلي (( ـھ٢٥٦ت ‰ اهللا 
  ١١:سورة النور) ٢(
  ) ٢٥١٨(صحیح البخاري كتاب الشھادات باب تعدیل النساء بعضھن بعضا ح  ]حدیث صحیح[ )٣(
البیان  ، جامع) ٢٧٧٠(صحیح مسلم كتاب التوبة باب في حدیث اإلفك وقبول توبة القاذف ح ] حدیث صحیح[ )٤(

  ١٧/١٩٧ عن تأویل آي القرآن
  ١٠/١٧٩القرآن العظیم تفسیر   )٥(
مفسر مدّرس من علماء شنقیط :  بن عبدالقادر الجكني الشنقیطيمحمد األمین بن محمد المختار ھو  )٦(
/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ١٣٩٣ت  في المدینة المنورة ثم الریاض واستقر مدرسًا...  ولد وتعلم بھا) . موریتانیا(

٤٥((  
إشراف بكر .الشنقیطي الجكني المختار محمد بن األمین محمدالشیخ . ء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنأضوا )٧(

  ٦/١٧٨  دار عالم الفوائد.بن عبداهللا أبو زید 
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البیت وتھویل للطاعنین فیھم إلى غیر ذلك من األحكام الشرعیة واآلداب 
  )١("العقلیة

! " # {: ذكر قولھ تعالىیقول ابن عطیة بعد  ):ست عشرة آیة( -٣
ھذه اآلیة وما بعدھا إلى ست عشرة آیة أنزلت في : "}$ % &

، وفي البخاري  ))إلفكا((وما اتصل بذلك من أمر ~ عائشة أم المؤمنین 
ة بني المصطلق عن عائشة قالت وأنزل اهللا العشر اآلیات ثم أنزل في غزو

  )٢(".اهللا ما قرئ في براءتي فكأنھا عدت ما تختص بھا
ظھر فضل عائشة بما وإنما :"یقول السمرقندي  ):سبع عشرة آیة( -٤

! {: صبرت على المحنة، فنزل بسببھا سبع عشرة آیة من القرآن من قولھ

 )٣(".   }À ¿ ¾ ½ ¼{ :إلى قولھ } " # $
وأنھ نزلت فیھ ثماني عشرة : "یقول الزمخشري ):ثماني عشرة آیة( -٥
 وتسلیة لھ‰ كل واحدة منھا مستقلة بما ھو تعظیم لشأن رسول اهللا  ، آیة

ل ، وتھوی ، وتطھیر ألھل البیت ، وتنزیھ ألم المؤمنین رضوان اهللا علیھا
، وعدة ألطاف للسامعین  لمن تكلم في ذلك أو سمع بھ فلم تمجھ أذناه

، وأحكام وآداب ال تخفى على  ، وفوائد دینیة والتالین إلى یوم القیامة
 .)٦( )٥(، وبنحوه عند شمس الدین الشربیني )٤(".متأملیھا

 أنھ صار خیرًا: "ویقول الرازي معلقا على بعض الحكم من ھذه الحادثة
ا فیھ من شرفھم وبیان فضلھم من حیث نزلت ثمان عشرة آیة كل لھم لم

واحدة منھا مستقلة ببراءة عائشة وشھد اهللا تعالى بكذب القاذفین ونسبھم 
،  )٧("إلى اإلفك وأوجب علیھم اللعن والذم وھذا غایة الشرف والفضل

                                                
  ١٦٧/ ٥غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١(
  ٤/١٦٨المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٢(
  ٢/٤٣١بحر العلوم  )٣(
  ٢٧٣/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٤(
األعالم للزركلي ((ھـ ٩٧٧ت من أھل القاھرة. فقیھ شافعّي، مفسر:  محمد بن أحمد الشربیني، شمس الدینھو  )٥(
٦/ ٦((  
شمس الدین محمد بن أحمد  .السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكیم الخبیر )٦(

  ٦٠٣-٢/٦٠٢  ھـ ١٢٨٥. اھرةالق .)األمیریة(مطبعة بوالق . الخطیب الشربیني الشافعي
  ٢٣/١٧٤مفاتیح الغیب  )٧(
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واهللا أعلم تمت قصة :"قال } » ¬{: وعند نھایة شرحھ لقولھ
  )١( ".أھل اإلفك

ثم : "في بیان آخر آیات الحادثة ما نصھ )٢(یقول الشوكاني ):ختم اآلیات(
» {: ختم سبحانھ اآلیات الواردة في أھل اإلفك بكلمة جامعة فقال

¬{   .")٣(  

   }» ¬{:ض كالمھ عن قول اهللا تعالىویقول سید قطب في معر
ویختم الحدیث عن حادث اإلفك ببیان عدل اهللا في اختیاره الذي ركبھ في : "

  .، وحققھ في واقع الناس الفطرة
ثم یقول بعد االنتھاء من ... [  وھو أن تلتئم النفس الخبیثة بالنفس الخبیثة

ذلك الحادث الذي تعرضت فیھ . بذلك ینتھي حدیث اإلفك] یر اآلیة تفس
،  إذ كانت محنة الثقة في طھارة بیت الرسول. الجماعة المسلمة ألكبر محنة

وقد . وفي عصمة اهللا لنبیھ أن یجعل في بیتھ إال العنصر الطاھر الكریم
ع إلى ، حتى تشف وترف وترتف لتربیة الجماعة المسلمة جعلھا اهللا معرضًا

  )٤(."..في سورة النور.. آفاق النور
¼ ½  «¶ ¸ µ º ¹{ :ویقول ابن عاشور بعدما علق على قولھ

À ¿ ¾{" :٥(".وبھذه اآلیات انتھت زواجر قصة اإلفك(  
وبعد النظر في أقوال أھل العلم واختالفھم  ):الراجح من األقوال واهللا أعلم(

أم المؤمنین في تحدید آیات اإلفك ؛ یظھر واهللا أعلم أن اآلیات الخاصة ب
Û {:إلى قولھ} " # $ % & !{ :تبدأ من قولھ تعالى~ عائشة 

ä ã â á à ß Þ Ý Ü{ عشر آیات ؛ وما بعدھا إلى

م ھذه تما } ¼ ½ ¾ ¿ µ º ¹ ¸ ¶» À{: قولھ

                                                
  ٢٣/١٩٦ بق المرجع السا )١(
 فقیھ مجتھد من كبار علماء الیمن، من أھل صنعاء:  محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكانيھو  )٢(

  ))٢٩٨/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ١٢٥٠ت
  ٤/١٨فتح القدیر  )٣(
  ٢٥٠٦- ١٨/٢٥٠٥في ظالل القرآن  )٤(
  ١٨/١٩٦التحریر والتنویر  )٥(
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، والتي تنوعت ما بین ذكر وصایا ربانیة ، اآلیات النازلة في الحادثة
أثاثة  مسطح بن ، وبیان قصة أبي بكر مع‰وزواجر إالھیة ، وتسلیة للنبي 

وغیر ذلك ؛ إذن ھي ست عشرة آیة ، وأما من قال بأنھا سبعة عشرة أو 
ألن بعضھم صرح بختم ھذه قصة اإلفك  أخطأرة آیة واهللا أعلم أنھ ثماني عش

مع أنھ ذكر أنھا سبع أو ثمان عشرة آیة ، والبعض  } ¾ ¿{ :بقولھ

! " # $ % {: اآلخر صرح بأنھا ست عشرة آیة بدأت من قولھ
  ..}¼ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸ ¶» À{:إلى قولھ }&

  .واهللا أعلم بالصواب
  



       
١٣٦  

  سبب نزول اآليات: المبحث الثاني
  

إن الناظر في كتب أھل العلم من المحدثین والمفسرین والمؤرخین یجد اتفاقھم 
م أم على سبب نزول آیات حادثة اإلفك الواردة في سورة النور والذي فیھ اتھا

والتي جرت أحداثھا بعد غزوة ¢ بصفوان بن المعطل ~ المؤمنین عائشة 
، ویستثنى من ھذا  )٣(.وقیل سنة خمس للھجرة )٢(في سنة ست  )١(المریسیع 

وسیأتي  –‰ االتفاق قول الشیعة أن اآلیات نزلت في أم إبراھیم جاریة النبي 
  . -بعض روایتھم

رد أقوال أھل العلم في إثبات النزول وفي ھذا المبحث بإذن اهللا تعالى سأو
بسبب تلك الحادثة ، وأما مجریات وراویة الحادثة فقد سبق ذكرھا في أول ھذا 

  .البحث
  

  :أقوال المحدثین
حین قال ‰ زوج النبي ~ روى اإلمام البخاري  في صحیحھ من حدیث عائشة 

... فقد برأك¸ اهللا  یا عائشة أما... لھا أھل اإلفك ما قالوا فبرأھا اهللا مما قالوا 
العشر  )٤(  }! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0{:¸فأنزل اهللا 

  .)٥(الحدیث " ...اآلیات كلھا فلما أنزل اهللا ھذا في براءتي
  

، ومسلم  )٧(حمد في مسنده ، وأ )٦(عبدالرزاق في مصنفھ : وروى ذلك األئمة
  ،  )٨(في صحیحھ 

، وابن حبان في  )٢(، وأبو یعلى الموصلي في مسنده  )١(والنسائي في سننھ 
  .)٥(، والبیھقي في شعبھ)٤(، والطبراني في معجمھ )٣(صحیحھ

                                                
  وھي غزوة بني المصطلق  )١(
اإلمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد الشیباني . الكامل في التاریخ )٢(

-بیروت. دار الكتب العلمیة. أبو الفداء عبداهللا القاضي: تحقیق. الجزري الملقب بعز الدین" بابن األثیر"المعروف 
    ٢/٨١ ـ  ھ١٤٠٧. ١ط. لبنان

   ١/٤٠٤  ھـ١٤٠٤. ٣ط. عالم الكتب. مارسدن جونس: تحقیق. المغازي للواقدي )٣(
  ١١:سورة النور) ٤(
  .٢٦٦١الحدیث رقم ٤٣١صحیح البخاري كتاب الشھادات باب تعدیل النساء بعضھن بعضا ص  )٥(
حبیب الرحمن  :تحقیق. أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني. مصنف عبدالرزاق )٦(

  ٩٧٤٨رقم الحدیث  كتاب المغازي حدیث اإلفك ٥/٤١٠ ھـ  ١٤٠٣ . ٢ط. بیروت. المكتب اإلسالمي. األعظمي
شعیب : تحقیق. أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني. مسند اإلمام أحمد بن حنبل )٧(

 ھـ١٤٢١. ١ط. مؤسسة الرسالة. د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف. وآخرون عادل مرشدورنؤوط األ
  ٢٥٦٢٣ رقم الحدیث~ مسند النساء مسند الصدیقة عائشة بن الصدیق  ٤٢/٤٠٤

  ٥٨رقم الحدیث  ١٢٠٩صحیح مسلم كتاب التوبة باب في حدیث اإلفك وقبول توبة القاذف ص )٨(
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  : أقوال المفسرین

، وابن  )٦(الطبريفقد رواه جمع من أھل العلم  -أي سبب النزول-أثبت ذلك 
  .مما ال یتسع المقام لذكرھموغیرھم  )٨(، والبغوي )٧(اتمأبي ح

یقول ، و)٩("~وھذه اآلیة نزلت ببراءة عائشة :"یقول السمرقندي في البحر 
' ) {والمخاطب بـ : "}) ( * +{في التعلیق على قولھ  )١٠(ابن فورك

 -، وھي عائشة أم المؤمنین  التي قذفت باإلفك  }( * + , - . / 0
فأنزل اهللا براءتھا وإكذاب من  .والذي اغتم لھا -رضوان اهللا علیھا 

،  )١٢("~ما أفك بھ على عائشة  :و المراد:"ویقول الزمخشري ،  )١١(".قذفھا

                                                                                                                                          
. حسن عبد المنعم شلبي: تحقیق. علي الخراساني، النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن . السنن الكبرى )١(

  ٨٨٨٢اب عشرة النساء حدیث اإلفك رقم الحدیث كت ٨/١٦٨ھـ ١٤٢١. ١ط. بیروت .مؤسسة الرسالة
أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن یحیى بن عیسى بن ھالل التمیمي،  .مسند أبي یعلى. مسند أبي یعلى )٢(

رقم ~ مسند عائشة  ٨/٣٤٨    ھـ١٤٠٤ .١ط. دمشق .دار المأمون للتراث. حسین سلیم أسد: تحقیق. الموصلي
  ٤٩٣٥الحدیث 

اذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن مع. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )٣(
  ١٠/١٣   ھـ١٤١٤.   ٢ط. بیروت. مؤسسة الرسالة. شعیب األرنؤوط: تحقیق. الدارمي، الُبستي

حمدي بن : تحقیق. سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني .المعجم الكبیر )٤(
 مسند النساء باب قصة اإلفك وما أنزل اهللا من براءتھا ٢٣/٥٠  ٢ط. القاھرة .مكتبة ابن تیمیة. عبدالمجید السلفي

  ١٣٣رقم الحدیث 
حققھ وراجع . لُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقيأحمد بن الحسین بن علي بن موسى ا .شعب اإلیمان )٥(

مختار أحمد : أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ. الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد: نصوصھ وخرج أحادیثھ
 مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة. الھند –الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

  ٢٥٨- ٩/٢٥٢  ـ ھ١٤٢٣. ١ط. ببومباي بالھند
  ١٩٧/ ١٧ البیان عن تأویل آي القرآن جامع )٦(
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، . تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم )٧(

. ٣ط. المملكة العربیة السعودیة .بازمكتبة نزار مصطفى ال. أسعد محمد الطیب:تحقیق .الرازي ابن أبي حاتم
  ١٤٢٠٤رقم الحدیث  ٨/٢٥٣٩ ھـ١٤١٩

  ٨٩٦ تفسیر البغوي )٨(
  ٤٢٩/ ٢بحر العلوم  )٩(
ھاء واعظ عالم باألصول والكالم، من فق:  محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبھاني، أبو بكرھو  )١٠(

  ))٨٣/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ٤٠٦ت  الشافعیة
محمد بن الحسن بن فورك األنصاري  .آخر سورة السجدة - تفسیر ابن فورك من أول سورة المؤمنون  )١١(

المملكة العربیة  -جامعة أم القرى . )ماجستیر(عالل عبد القادر بندویش : دراسة وتحقیق. األصبھاني، أبو بكر
  ١/١٢٥   ھـ١٤٣٠. ١ط. السعودیة

  ٤/٢٧٣ لكشاف عن حقائق غوامض التنزیلا )١٢(
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ھذه اآلیة وما :" ویقول ابن عطیة ،  )٣( )٢(النسفيو )١(البیضاويوبمثلھ عند 
 :ویقول القرطبي،  )٤("~بعدھا إلى ست عشرة آیة أنزلت في عائشة أم المؤمنین 

وسبب نزولھا ما رواه األئمة من حدیث اإلفك الطویل في قصة عائشة رضوان "
یقول ابن و،  )٥("، أغنى اشتھاره عن ذكره ، وھو خبر صحیح مشھور اهللا علیھا

ویقول ،  )٦("~شة أم المؤمنین ھذه العشر اآلیات كلھا نزلت في شأن عائ :"كثیر 
، ویقول  )٨("~نزلت في شأن أم المؤمنین عائشة : اآلیة :"  )٧(الثعالبي

اهللا تعالى عنھا عما  رضيطھارة ذیل عائشة  إلىثم أشار سبحانھ ":)٩(النخجواني
الزیغ والضالل جھال بجاللة قدرھا وعلو شأنھا وكمال  أھلرماھا وافتراھا 

ویقول ،  )١٠(..."إن المسرفین المفسدین الذین جاؤ باإلفك عصمتھا وعفتھا فقال 
وبنحوه عند ابن ،  )١١("~والمراد بھ ما أفك بھ الصدیقة أم المؤمنین :"أبو السعود

لھذه القصة، :" السعدي ، ویقول  )١٤(األلوسي ، وبمثلھ عند)١٣( )١٢(عجیبة
في ، وھذه اآلیات، نزلت ~ عت على أشرف النساء، أم المؤمنینالتي وق

                                                
  ٤/١٠٠أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )١(
األعالم ((ھـ ٧١٠ت فقیھ حنفي، مفسر:  ، أبو البركات، حافظ الدینعبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفيھو  )٢(

  ))٦٧/ ٤للزركلي 
. اإلمام أبو البركات عبداهللا بن أحمد بن محمود النسفي.یل وحقائق التأویلمدارك التنزتفسیر النسفي المسمى  )٣(

  ٣/٧٦١  مكتبة نزار مصطفى الباز. سید زكریا: تحقیق
   ١٦٨/ ٤  في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز )٤(
  ١٢/١٧٦الجامع ألحكام القرآن  )٥(
  ١٠/١٧٨القرآن العظیم تفسیر  )٦(
ھـ  ٨٧٥ت یان الجزائرمفسر، من أع: الجزائري، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيھو  )٧(

  ))٣٣١/ ٣األعالم للزركلي ((
اإلمام عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زید . الجواھر الحسان في تفسیر القرآنالمسمى بلثعالبي تفسیر ا )٨(

،  معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجودمحمد الشیخ علي : حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ. الثعالبي المالكي
/ ٤  ھـ١٤١٨ . ١ط. لبنان-بیروت. دار إحیاء التراث العربي. عبدالفتاح أبو سّنة. األستاذ د: حقیقھوشارك في ت

١٧٤    
من بالد " نخجوان " نسبتھ إلى ...  متصوف: ، ویعرف بالشیخ علوان نعمة اهللا بن محمود النخجوانيھو  )٩(
  ))٣٩/ ٨األعالم للزركلي ((ھـ ٩٢٠ت قفقاسال
نعمة اهللا بن محمود النخجواني، . الفواتح اإللھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة )١٠(

  ٢/٥   ھـ١٤١٩   ١ط. مصر- الغوریة .دار ركابي للنشر. ویعرف بالشیخ علوان
  ١٦٠/ ٦ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )١١(
. من أھل المغرب .مفسر صوفي مشارك:  ، الحسني األنجري ةبأحمد بن محمد بن المھدي، ابن عجیھو  )١٢(

  ))٢٤٥/ ١األعالم للزركلي ((ھـ ١٢٢٤ت
أبو العباس أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني األنجري . البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )١٣(

  ـھ١٤١٩. القاھرة .الدكتور حسن عباس زكي :الناشر. رسالن أحمد عبد اهللا القرشي: تحقیقالفاسي الصوفي 
٤/١٥  
  ١٨/١١١ روح المعاني )١٤(
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وفي  )١("قصة اإلفك المشھورة، الثابتة في الصحاح والسنن والمسانید
  .)٢("بالفاحشة~ ھو اتھام أم المؤمنین عائشة :" التفسیر المیسر
  :أقوال المؤرخین

ولم یغفل المؤرخون وأھل السیر عن ھذه الحادثة فأوردوھا في كتبھم، یقول ابن 
بالزور والبھتان، غار اهللا لھا فأنزل  ولما تكلم فیھا أھل اإلفك:" في البدایة كثیر

، ویقول ابن )٣("براءتھا في عشر آیات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان
قال أھل اإلفك ما قالوا في شأن عائشة مما ال حاجة بنا إلى :" تاریخھفي  خلدون

ذكره وھو معروف في كتب السیر وقد أنزل اهللا القرآن الحكیم ببراءتھا 
ابن ھشام في ، و )٥(وممن ذكر الحادثة الواقدي في المغازي ،)٤("وتشریفھا

وابن  ، )٨(ھوالطبري في تاریخ ، )٧(وابن شبة النمیري في تاریخھ ، )٦(السیرة
وابن األثیر في ،  )١٠(وابن الجوزي في المنتظم ، )٩(عساكر في التاریخ

  .)١٣(ھوالذھبي في تاریخ ، )١٢(وأبو الفداء في مختصره ، 
  :جماع على سبب النزولاإل

                                                
  ٥٦٣الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ص سیر یت )١(
. ٢ط. السعودیة .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف. نخبة من أساتذة التفسیرتألیف  .التفسیر المیسر )٢(

  ١/٣٥١  ھـ١٤٣٠
 :تحقیق. أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقيالحافظ عماد الدین  .البدایة والنھایة )٣(
  ١١/٣٣٧ ھـ ١٤١٨.  ١ط. لتوزیع واإلعالندار ھجر للطباعة والنشر وا. عبداهللا بن عبد المحسن التركي.د
). تاریخ ابن خلدون( دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر )٤(

دار . خلیل شحادة: تحقیق. عبدالرحمن بن محمد بن محمد، بن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي
  ٢/٤٤٦   ھـ ١٤٠٨.  ٢ط. بیروت .الفكر

  ٢/٤٢٦المغازي للواقدي  )٥(
  ٢٩٦/ ٢النبویة البن ھشام  السیرة )٦(
: تحقیق. بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید) واسمھ زید(عمر بن شبة . تاریخ المدینة البن شبة )٧(

  ٣١١/ ١  ھـ١٣٩٩.  جدة- السید حبیب محمود أحمد: طبع على نفقة.  فھیم محمد شلتوت
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر  .)تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك  )٨(

  ٢/٦١٠   ھـ١٣٨٧.  ٢ط .بیروت-دار التراث. الطبري
عمرو بن غرامة : یقتحق. أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن عساكر. تاریخ دمشق )٩(

  .العمروي
  ٥/١٢١  ھـ١٤١٥. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

: تحقیق. جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. تظم في تاریخ األمم والملوكالمن )١٠(
  ٥/٣٣٠  ھـ١٤١٢ . ١ط. بیروت .دار الكتب العلمیة. محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا

  ٢/٨١ الكامل في التاریخ )١١(
أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن  .المختصر في أخبار البشر )١٢(

  ١/١٣٨ ١ط المطبعة الحسینیة المصریة. بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز . تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم )١٣(

  ٢/٢٦٩   م٢٠٠٣. ١ط. دار الغرب اإلسالمي. الدكتور بشار عّواد معروف: تحقیق. الذھبي
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لبعض المفسرین یحكي فیھ اإلجماع  وبعد البحث والتقصي وجدت كالمًا
؛ ھذه اآلیات ھو تبرئة أم المؤمنین عائشة وصفوان ٪  سبب نزولأن على 

أجمع  } ! " # $ % & '{: قولھ تعالى:"یقول ابن الجوزي 
،  )١("المفسرون أن ھذه اآلیة وما یتعلق بھا بعدھا نزلت في قصة عائشة

وأجمع المسلمون على أن المراد ما أفك بھ على :" یقول فخر الدین الرازي و
وأجمع المسلمون على أن المراد بما في :" ویقول الشوكاني  ،)٢("عائشة

  . )٣("ئشة أم المؤمنیناآلیة ما وقع من اإلفك على عا
وبعد استعراض أقوال أھل العلم وإجماع المسلمین نخرج من ذلك بأن 

¢ وصفوان بن المعطل ، ~ سبب نزول اآلیات ھو تبرئة أم المؤمنین عائشة 
  .مما نسب إلیھما من إفك واتھام بالزنا

وھذا ما وقفت علیھ أثناء اطالعي على كتب أھل التفسیر والحدیث 
 .ا یخص سبب نزول آیات حادثة اإلفك واهللا تعالى أعلموالتاریخ بم

                                                
  ١٧/ ٦في علم التفسیر  زاد المسیر )١(
  ٢٣/١٧٣الغیب مفاتیح  )٢(
  ٤/١٢ فتح القدیر )٣(
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  المعنى اإلجمالي لآليات :المبحث الثالث
في سورة النور إذ جعل أولھا تعظیم أمر الزنا ، والقذف بھ ، ¸ لقد أبدع اهللا 

٪ ، والتي فیھا قذف الصدیقة بنت الصدیق ، ثم أتبع ذلك بذكر حادثة اإلفك 
! " # $ % & ' ) ( * { :٢؛ ‰وبالتالي الطعن في النبي 
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إن الذین قالوا ھذا اإلفك وھو : أي} إن الذین جاءوا باإلفك عصبة منكم{ 
~ أسوأ الكذب وأقبحھ ، وھو قلب الحقیقة على وجھھا ، وذلك أن عائشة 

: أي} عصبة منكم، {حالھا وأمرھا خالف مارمیت بھ وفي ذلك قلب للحقیقة 
إذ أن منھم المؤمن الصادق في إیمانھ ، إلیكم أیھا المؤمنون جماعة منتسبون 

كحسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن 
 بن عبید اهللا وغیرھم ، ومنھم معلوم النفاق كرأس النفاق عبداهللا بن أبي

وقیل لعائشة ، قیل الخطاب لعائشة وصفوان } التحسبوه شرًا لكم{سلول ، 
، والخطاب ھاھنا عام للمؤمنین بدلیل وصفوان ‰ ھا ، وقیل للنبي وأبوی

وفي ، ؛ وفي ذلك تضمین براءة عائشة ونزاھتھا ) منكم(الضمیر السابق في 
لكل {وفضلھا ، ~ ظھار عظیم شأن عائشة إ} بل ھو خیر لكم{تناول اآلیة 

 وفي ھذا وعید شدید لكل من تلك العصبة} امرئ منھم ما اكتسب من اإلثم
الكاذبة ، والتي أسھمت في نشر اإلفك ، والخوض فیھ ، كل بحسب ما 

، جماعة منھم ‰ وقد حّد النبي ، اجترح من الذنب ، وبقدر ما خاض فیھ 
الذي كان یستوشیھ ویجمعھ ، وكان لھ معظم : أي} والذي تولى كبره{

وقیل حسان ، سلول على قول األكثرین بن وھو عبداهللا بن أبي ، الخوض 
بأنھ عبداهللا بن ~ وقد ثبت عند البخاري وغیره تصریح عائشة ، ابت بن ث
 بن كان الذي تولى كبر اإلفك عبداهللا بن أبيو((تقول عائشة ، سلولبن أبي 

: قول من قال: وأولى القولین في ذلك بالصواب:" ، یقول الطبري )٢())سلول
الذي تولى كبره من عصبة اإلفك ، كان عبد اهللا بن ُأبي ، وذلك أنھ ال 

خالف بین أھل العلم بالسیر ، أن الذي بدأ بذكر اإلفك ، وكان یجمع أھلھ 
بن سلول ، وفعلھ ذلك على ما وصفت ، كان تولیھ  ویحدثھم، عبد اهللا بن ُأبي

                                                
  ١١:سورة النور) ١(
  ) ٣٩١٠(تاب فضائل الصحابة باب حدیث اإلفك ح صحیح البخاري ك] حدیث صحیح[ )٢(
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عذاب النار یوم القیامة ؛ وتنكیر : أي} لھ عذاب عظیم{،  )١("كبر ذلك األمر
  .العذاب ھنا لتھویلھ وبیان عظمھ

٢: }N M L K J I H G F E D C B{ )٢(   
ھال ظننتم وقت : ھذا عتاب من اهللا للمؤمنین والمؤمنات یخاطبھم بھ ، فیقول

ألنكم ، سماعكم خبر اإلفك خیرًا بإخوانكم ، وأھل دینكم فأنتم كنفس واحدة 
 وقلتم مباشرة ھذا كذب واضح عظیم ، وأنھ ال ینبغي التكلم، أھل ملة واحدة

  .فیھ إال بإثباتھ بأربعة شھداء 
٢: } ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

^{ )٣(   
امون بالزنا بأربعة أي ھال أتیتم أیھا الر} لوال جاءوا علیھ بأربعة شھداء{

أن ھؤالء : أي} فإذ لم یأتوا بالشھداء فأولئك عند اهللا ھم الكاذبون{شھداء 
  .العصبة الذین رموا عائشة في حكم اهللا كاذبون بما جاءوا بھ من اإلفك

٢: } m l k j i h g f e d c b a ` _

n{ )٤(   
لوال المؤمنون أیھا : أي} ولوال فضل اهللا علیكم ورحمتھ في الدنیا واآلخرة{

فضلھ ورحمتھ حیث شملكم إحسانھ ، وشرع لكم التوبة ، وجعل العقوبة 
لمسكم فیما : أي} لمسكم فیما أفضتم فیھ عذاب عظیم{مطھرة للذنوب ، 

حیث أن ، خضتم من شأن اإلفك عذاب ال انقطاع فیھ ، وذلك في اآلخرة 
  .عذاب الدنیا قد وقع من جلد وحّد

٢: } } | { z y x w v u t s r q p o
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تلقفونھ ویلقیھ : أي} إذ تلقونھ بألسنتكم وتقولون بأفواھكم مالیس لكم بھ علم{

، والقول  فالتكلم بالباطل، بعضكم لبعض ، وتستوشون حدیثھ ، وھو باطل 

                                                
  ١٧/١٩٧جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(
  ١٢:سورة النور) ٢(
  ١٣:سورة النور) ٣(
  ١٤:سورة النور) ٤(
  ١٥:سورة النور) ٥(
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أو : ، قیل إن الرجل منھم فیما ُذكر یلقى آخر فیقولبال علم أمران محظوران
وتحسبونھ ھینا {ما بلغك كذا وكذا عن عائشة لیشیع علیھا بذلك الفاحشة ، 

أیھا المؤمنون الذین وقعتم في ذلك بسبب الظن ، : أي} وھو عند اهللا عظیم
وحلیلتھ ، ‰ بأنھ سھل ال إثم فیھ ، فھو عند اهللا عظیم ، ألنھ إیذاء للنبي 

  .لذلك كان عند اهللا عظیما
٢: }° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ )١(   
ھال وقت سماعكم : أي} ولوال إذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا أن نتكلم بھذا{

تكلم بھذا ، وال یلیق منكرین ذلك معظمین لھ ما یحل لنا أن ن: خبر اإلفك قلتم
بنا أن نتفوه بھ ، وفي ھذا صیانة للمؤمنین في حفظ أنفسھم من الوقوع في 

موضوع اإلفك ھنا بمعنى التعجب من } سبحانك، {ھذا الخوض المحرم 
ھذا الخبر : أي} ھذا بھتان عظیم{، ~ على عرض عائشة  المفترین وتجرئ

  .كذب عظیم یبھت ویتحیر من عظمتھ
٢: }» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±{ )٢(   
أي مثل  -أن تعودوا لنظیره ¸ یحذركم اهللا : أي} یعظكم اهللا أن تعودوا لمثلھ{

بال علم كرمي المؤمنین  -الذي فعلتموه في أمر عائشة وتناقلكم خبر اإلفك 
رحمة اهللا أن وعظكم وعلمكم ونصحكم بھذه الموعظة ، وھذا من ، بالفجور 

من مقتضى اإلیمان : أي} إن كنتم مؤمنین{وفیھا تحریم ذلك مدى الحیاة 
بھذه الموعظة ، وتأتمرون ألمره  ن، ومنھا أن تتعظو¸ االمتثال ألوامر اهللا 

، وتنتھون عما نھاكم ، فھذا ھو اإلیمان الصادق الذي یمنع صاحبھ من 
  .على المحرماتاإلقدام 

٢: }Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼{ )٣(   
والنواھي ، والمواعظ  ویفصل اهللا لكم األوامر ،: أي} ویبین اهللا لكم اآلیات{

، والزواجر ، والترغیب ، والترھیب ، وغیر ذلك ، لیتبین لھ ، واألحكام
بحالكم  )علیم(: أي} واهللا علیم حكیم{یع منكم والعاصي ، سبحانھ المط

في  )حكیم(علیم بحال عائشة وصفوان، ، ووأفعالكم ال یخفى علیھ شيء 
حكیم في تكلیفھ ما كلفھم من األعمال  ،تدبیر خلقھ ، ومنھ بیان براءة عائشة 
  .، وفرضھ ما فرض علیھم من األفعال

                                                
  ١٦:سورة النور) ١(
  ١٧:سورة النور) ٢(
  ١٨:سورة النور) ٣(
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٢: } Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ú Ù Ø × Ö Õ{ )١(   
ن أن إن الذین یحبو :أي} إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا{

، ویذیع الزنا في الذین صدقوا اهللا ورسولھ عمومًا ، وقیل في تظھر الفاحشة
لھم عذاب : أي} لھم عذاب ألیم في الدنیا واآلخرة{شأن عائشة خصوصًا ، 

عذاب في الدنیا بالحّد ، كما ھو شأن حسان ومسطح ، موجع للقلب والبدن 
سلول وأصحابھ بن أبي  وحمنة ، وفي اآلخرة النار كما توعد اهللا عبداهللا بن

واهللا یعلم كذب الذین جاءوا : أي} واهللا یعلم وأنتم ال تعلمون{المنافقین ، 
باالفك من صدقھم ، وأنتم أیھا الناس ال تعلمون تلك الحقیقة ، وال تعلمون 

  .´الغیب ، إنما یعلمھ عالم الغیوب 
٢: }ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û{ )٢(   
ولوال فضل اهللا : أي} ولوال فضل اهللا علیكم ورحمتھ وأن اهللا رؤوف رحیم{

علیكم أیھا الناس ، والذي أحاط بكم من كل جانب ، ورحمتھ علیكم ، وأن 
 اهللا ذو رأفة بكم ، ورحمة بخلقھ ، لعاجلكم بالعقوبة ، وحذفھ لجواب الشرط

یرید مسطحًا وحسان بن : قیللمعرفة السامع بالمراد من الكالم بعده ، وقد 
  .ثابت وحمنة

٢: } / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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یا أیھا الذین صدقوا اهللا : أي} ت الشیطانیا أیھا الذین آمنوا ال تتبعوا خطوا{
وال تقتفوا أثره بإشاعة ، ورسولھ ال تسلكوا سبیل الشیطان ووساوسھ 

ومن یتبع خطوات الشیطان فإنھ یأمر بالفحشاء {الفاحشة في الذین آمنوا 
بالقبائح من األفعال ، و : أي) بالفحشاء(أن الشیطان یأمر : أي} والمنكر

ولوال فضل اهللا علیكم ورحمتھ ما {وتنكره العقول ، ¸ هللا ما یكرھھ ا) المنكر(
ولوال فضل اهللا علیكم أیھا المؤمنون ورحمتھ : أي} زكى منكم من أحد أبدًا

                                                
  ١٩:سورة النور) ١(
  ٢٠:سورة النور) ٢(
  ٢١:النورسورة ) ٣(
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أن : ما طھر وصلح منكم من أحد أبدًا من دنس ذنوبھ وشركھ ، وقیل
الخطاب للذین خاضوا في اإلفك ، ومعناه ما طھر من ھذا الذنب وال صلح 

ولكن : أي} ولكن اهللا یزكي من یشاء واهللا سمیع علیم، {الذي فعل  أمره بعد
واهللا سمیع علیم ، اهللا یطھر من یشاء من خلقھ من الذنب بالرحمة والمغفرة 

  .بمن یستحق التزكیة
٢: } T S R Q P O N M L K J I H

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U{ )١(   
ذوي التفضل منكم : أي) أولوا الفضل منكم والسعة(ال یحلف : أي} وال یأتل{

من ) أن یؤتوا أولي القربى منكم والمساكین والمھاجرین في سبیل(والغنى 
أن یقطعوا النفقة على ذوي القربى ، والمساكین الفقراء المحتاجین ، 

والمھاجرین الذین تركوا دیارھم وأموالھم في جھاد أعداء اهللا ؛ والمعني ھنا 
و كان ¢ قال أبو بكر الصدیق : " ~ ، تقول عائشة¢ أبو بكر الصدیق : ھو

ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابتھ منھ واهللا ال أنفق على مسطح شیئًا أبدًا بعد 
إلى قولھ } وال یأتل أولو الفضل منكم والسعة{ما قال لعائشة فأنزل اهللا تعالى 

فقال أبو بكر بلى واهللا إني } أال تحبون أن یغفر اهللا لكم واهللا غفور رحیم{
،  )٢(" ب أن یغفر اهللا لي فرجع إلى مسطح الذي كان یجري علیھألح

من المھاجرین في سبیل وومسطح كان من قرابة أبي بكر ، ومن الفقراء ، 
ال یحلف من : ، والمعنى أي‰اهللا ، وكان ممن شھد غزوة بدر مع الرسول 

 ،كان ذو فضل من مال وسعة أیھا المؤمنون باهللا أال یعطوا قرابتھم كمسطح 
لیعفوا ویصفحوا عنھم ، ویتركوا عقوبتھم على : أي) ولیعفوا ولیصفحوا(

أال تحبون أن : أي} أال تحبون أن یغفر اهللا لكم{، ~ خوضھم في خبر عائشة 
واهللا غفور {یستر اهللا علیكم ذنوبكم بإفضالكم علیھم فیترك عقوبتكم علیھا ، 

لذنوب من أطاعھ ،  كما عاملتم عبیده بالعفو والصفح فھو غفور: أي} رحیم
واتبع أوامره ، رحیم بھم أن یعذبھم مع اتباعھم أمره ، وطاعتھم إیاه ، على 

  .ما كان لھم من زلة وھفوة قد استغفروا منھا ، وتابوا إلیھ من فعلھا
٢: } q p o n m l k j i h g f

s r{ )٣(   
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یرمون بالفاحشة العفیفات عن الفجور : أي} إن الذین یرمون المحصنات{
¸ باهللا } المؤمنات{عن الفواحش ، والتي لم یخطر على قلبھا ذلك } الغافالت{

عذبوا : أي} خرةلعنوا في الدنیا واآل{، ~ وھذا ھو حال عائشة ‰ ورسولھ 
الحّد ، واآلخرة بالعذاب في النار ؛ واللعن ال یكون إال على ومنھ في الدنیا 

عذاب عظیم في جھنم ، وفیھ زیادة على : أي} لھم عذاب عظیم{ذنب عظیم 
ھذا خاص في : وقد قیل، م عن رحمتھ ، وأحل بھم أشد نقمتھأبعدھ، اللعنة 

  .عبداهللا بن أبي المنافق
٢: }} | { z y x w v u t{ )١(   

ولھم عذاب عظیم یوم تشھد علیھم ألسنتھم ، وشھادة اللسان قبل أن یختم : أي
على أفواھھم یوم القیامة ، ثم بعد أن یجحد أحدھم ما اكتسب من الذنوب في 

دنیا عند تقریر اهللا إیاه ، یختم اهللا على أفواھھم ، وتشھد بذلك أیدیھم ال
لھذه األعضاء ¸ ولعل من حكم تخصیص اهللا ، وأرجلھم بما كانوا یعملون 

بالشھادة ألن األلسن تنطق بالقذف ، واألیدي تشیر إلى المقذوف ، واألرجل 
فكل جارحة ،  تسعى بصاحبھا إلى المجالس للتكلم بذلك ، واالستماع إلیھ

تشھد علیھم بما عملتھ ینطقھا اهللا الذي أنطق كل شيء ، فال یمكنھ اإلنكار 
  .´والجحود وذلك من تمام عدلھ 

٢: }ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ )٢(   
یومئذ یوم القیامة یجازیھم اهللا على : أي} ئذ یوفیھم اهللا دینھم الحقیوم{

بمعنى الحساب والجزاء : والدین ھنا، أعمالھم الجزاء الحق بالعدل والقسط 
یعلمون یومئذ أن اهللا ھو الحق الذین : أي) ویعلمون أن اهللا ھو الحق المبین(

حینئذ الشك فیھ عن  یبین لھم ما كان بعدھم في الدنیا من العذاب ، ویزول
أھل النفاق الذین كانوا فیما كان بعدھم في الدنیا یمترون ؛ عندئذ یعلمون 

وأفعالھ ھي ، فأوصافھ العظیمة حق ، ¸ أیضًا انحصار الحق المبین في اهللا 
وعبادتھ ھي الحق ، ولقاؤه حق ، ووعده ووعیده وحكمھ الدیني ، الحق 

  .إال في اهللا ومن اهللاورسلھ حق فال ثمَّ حق ، والجزائي حق 
٢: } µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

» º ¹ ¸ ¶ À ¿ ¾ ½ ¼{ )٣(   

                                                
  ٢٤:سورة النور) ١(
  ٢٥:سورة النور) ٢(
  ٢٦:سورة النور) ٣(



       
١٤٧  

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون {
الخبیثات من القول والكالم : قال أكثر المفسرین: "قال البغوي} للطیبات

والخبیثون من الناس للخبیثات من القول ، والطیبات من . للخبیثین من الناس
لناس للطیبات من القول ، القول للطیبین من الناس ، والطیبون من ا

أن الخبیث من القول ال یلیق إال بالخبیث من الناس ، والطیب ال : والمعنى
، ~ یلیق إال بالطیب ، فعائشة ال یلیق بھا الخبیثات من القول ألنھا طیبة 

وقال . فیضاف إلیھا طیبات الكالم من المدح والثناء الحسن وما یلیق بھا
خبیثات إال الخبیث من الرجال والنساء ، وال یتكلم معناه ال یتكلم بال: الزجاج

بالطیبات إال الطیب من الرجال والنساء ، وھذا ذم للذین قذفوا عائشة ، 
معناه الخبیثات من النساء للخبیثین من : وقیل. ومدح للذین برؤوھا بالطھارة

الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من النساء أمثال عبد اهللا بن أبي 
لشاكِّین في الدین ، والطیبات من النساء للطیبین من الرجال ، والطیبون وا

ویرید عائشة طیبھا اهللا لرسولھ الطیب . من الرجال للطیبات من النساء
اإلشارة ھنا إلى عائشة وصفوان ٪ } أولئك مبرؤون مما یقولون{،  )١(".‰

كان طیبًا فھو  فمن، وللمؤمنین والمؤمنات المحصنات الغافالت تبعًا ، أصًال 
مغفرة لھؤالء الطیبین من الناس : أي} لھم مغفرة{مبرأ من كل قول خبیث ، 

ولھم : أي) ورزق كریم(، والخبیث من القول إن كان منھم ، من اهللا لذنوبھم 
أیضًا مع المغفرة عطیة من اهللا كریمة وذلك في الجنة وما أعد لھم فیھا من 

  . الكرامة

                                                
  ٩٠١ص  تفسیر البغوي )١(



       
١٤٨  

  في اآليات القراءات الواردة: مطلب

     }> {: القراءات في قولھ
  )١(.بكسر الكاف) ِكْبَرُه: (قرأت ذلك عامة قراء األمصار -١
 عبد وعمرة بنت قراءة أبي رجاء وحمید ویعقوب وسفیان الثوري -٢

والذي تحمل : بمعنى )٢(بضم الكاف "ُكْبرُه": قطیب وابن الرحمن
 .)٣(رهأكب
القراءة التي علیھا  :"ھي قراءة الكسر كما حكاه الطبري إذ یقول والراجح

، وأن  ، إلجماع الحجة من القّراء علیھا ، وھي كسر الكاف عواّم القّراء
، وأن الكبر بضم الكاف إنما ھو  مصدر الكبیر من األمور: الكبر بالكسر

ھو : في ھذا الموضع ھو ُكبر قومھ، والكبر: من الوالء والنسب من قولھم
، فالكسر في كافھ  فإذا كان ذلك كذلك. ما وصفناه من معظم اإلثم واإلفك

  )٤(."، وإن كان لضمھا وجھ مفھوم ھو الكالم الفصیح دون ضمھا
  

     }p{:القراءات في قولھ
 )٥(.لیھا قراءة األمصار، وع بتاءین )إذ َتَتلقَّْونھ(: قراءة ُأبّي -١
؛ ألنھا كذلك في  بتاء واحدة) َتَلقَّْوَنُھ: (] أي األمصار[قرءوھا ]و[ -٢

 )٧(.}َتَلقَّْوَنُھ إذ{: الناس قراءة] وھي[  )٦(.مصاحفھم
 "ِإْذ َتِلُقوَنُھ: "وابن یعمر وعثمان الثقفي ٪ابن عباس قراءة عائشة و -٣

" َتِلُقوَنُھ"وكأن عائشة وجَّھت معنى ذلك بقراءتھا : الطبريقال  )٨(
إذ تستمّرون في كذبكم علیھا، : بكسر الالم وتخفیف القاف، إلى

إذا استمّر : ولق فالن في السیر فھو َیِلق: وإفككم بألسنتكم، كما یقال
  )٩(.فیھ

                                                
  ١٧/١٩٢جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(
وزارة . أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا المحتسب )٢(

  ١٠٤-١٠٣/ ٢  ھـ١٤٢٠. المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة-األوقاف
  ١٧/١٩٢جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٣(
  المرجع السابق )٤(
  ١٧/٢١٥جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٥(
  المرجع السابق )٦(
  ١٠٤/ ٢عنھا المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح  )٧(
  ١٠٤/ ٢عنھا وجوه شواذ القراءات واإلیضاح المحتسب في تبیین  )٨(
  ١٧/٢١٦جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٩(



       
١٤٩  

 )١(. ابن السََّمْیَفع -من ألقیت-"ِإْذ ُتْلُقوَنُھ: "أقر -٤
) ِإْذ َتَلقَّْوَنُھ: (والقراءة التي ال أستجیز غیرھا :"كما قال الطبري والراجح

  .على ما ذكرت من قراءة األمصار، إلجماع الحجة من القّراء علیھا
  )٢(".وبنحو الذي قلنا من التأویل في ذلك قال أھل التأویل

  
   } I { :في قولھ القراءات

یفتعل من األَلیَّة، : بمعنى) َوال َیْأَتِل. (قرأتھ عامة قّراء األمصار -١
  )٣(.وھي القسم باهللا

 أسلم بن وزید جعفر وأبي ربیعة أبي بن عیاش بن عباس قراءة -٢
 )٥(.، من األِلیة یتفعل: بمعنى )٤() أّلَیَت(

: قراءة من قرأ والصواب من القراءة في ذلك عندي: "كما قال الطبري لراجحوا
یفتعل من األلیة، وذلك أن ذلك في خّط المصحف كذلك، : بمعنى) وال َیْأَتِل(

، فاتباع المصحف مع قراءة جماعة  والقراءة األخرى مخالفة خّط المصحف
  )٦(".القّراء وصّحة المقروء بھ أولى من خالف ذلك كلھ

  
     }Ã{: القراءات في قولھ

  .بالھمز" ُخُطؤاِت: "وسالم عبید بن وعمرو واألعرج علي قراءة -١
  )٧(.السمَّال أبو" َخَطَوات: "قرأ -٢
  

     }8 9{:القراءات في قولھ
، أي ما اھتدى وال أسلم  بتخفیف الكاف )َزكىَما ( :قرأ الجمھور -١

  .أي ما صلح" ما زكى :" وقیل. وال عرف رشدا
، أي أن تزكیتھ لكم )] ما زّكى[( وشددھا الحسن وأبو حیوة -٢

  .وتطھیره وھدایتھ إنما ھي بفضلھ ال بأعمالكم
  

                                                
  ١٠٤/ ٢عنھا المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح  )١(
  ١٧/٢١٧جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٢(
  ١٧/٢٢٣المرجع السابق  )٣(
  ١٠٤/ ٢عنھا اح المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیض )٤(
    ١٧/٢٢٣البیان عن تأویل آي القرآن  جامع )٥(
  ١٧/٢٢٣المرجع السابق  )٦(
  ١٠٥/ ٢المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا  )٧(



       
١٥٠  

     }Y XZ{: القراءات في قولھ
  )١(ءبالیا]‰أي عن النبي[بالتاء وروي عنھ } َوْلَتْعُفوا َوْلَتْصَفُحوا{] قرأت[
  

     }u t  {: القراءات في قولھ
} یوم تشھد{قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر  -١

  .ره أبو حاتمقراءة العامة بالیاء، واختا] وھي[،  بالتاء
بالیاء، " یشھد:" قرأ األعمش ویحیى وحمزة والكسائي وخلف -٢

 .واختاره أبو عبید، ألن الجار والمجرور قد حال بین االسم والفعل
 

     } £ ¢ ¡ � ~ {: القراءات في قولھ
نصبا على النعت للدین، كأنھ ) اْلَحقَّ ِدیَنُھُم. (قرأتھ عامة قّراء األمصار -١

یوفیھم اهللا ثواب أعمالھم حقا، ثم أدخل في الحّق األلف والالم، : قال
 .فنصب بما نصب بھ الدین

 )الحقِّ(برفع  )ُیَوِفیھُم اُهللا دیَنُھُم الَحقُّ(: )٢(قراءة مجاھد وأبي روق -٢
  )٣(.))هللا((على أنھ من نعت 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما : "والراجح كما في قول الطبري
؛ )الدیِن(تباعھ إعراب إعلى  )الحقِّ(علیھ قّراء األمصار، وھو نصب 

  )٤("إلجماع الحجة علیھ
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  ١٠٦/ ٢ المرجع السابق )١(
  ١٠٧/ ٢ المرجع السابق )٢(
  ١٧/٢٣٢البیان عن تأویل آي القرآن  جامع )٣(
  ١٧/٢٣٢المرجع السابق  )٤(



       
١٥١  

  
  

                      :الباب الثالث
  آيات اإلفك في املنظور الشرعي:الفصل الثاني

  األحكام المستنبطة من الحادثة:المبحث األول
  أدلة براءة عائشة قبل نزول اآلیات  :المبحث الثاني
واألحكام ~ بیان استمراریة الطعن في عائشة :المبحث الثالث

  المترتبة على ذلك

  
  



       
١٥٢  

  ةالحادث المستنبطة منوالفوائد األحكام :المبحث األول

٢-١: }! " # $ % '& ( ) * ,+ - . / 10 2 3 4 
5 6 7 98 : ; < = > ? @ A {)١(   

  :بیان الخیریة
،  تبرئة أم المؤمنین: والخیر في ذلك من خمسة أوجھ: "ابن جزيیقول 

لوحي في شأنھا، واألجر الجزیل لھا في الفریة وكرامة اهللا لھا بإنزال ا
  .)٢("علیھا، وموعظة المؤمنین، واالنتقام من المفترین

  )٣(."قضاء اهللا تعالى للمؤمن كلھ خیر لھ: "ویقول الجزائري
  :عظم ھذا اإلفك
العقوبة على قدر الجرم كبرًا  - بشاعة اإلفك وعظیم جرمھ: "یقول الجزائري

  )٤(.وصغرًا قلة وكثرة
  
٢ -٢: }B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R TS U V W X Y Z [ \ ] ^{ 
)٥(   

  التثبت عند سماع األخبار
 یقذف أحدًا ا سمعوا رجًالفأوجب اهللا على المسلمین إذ: "یقول القرطبي

وتواعد من ترك ذلك . ویذكره بقبیح ال یعرفونھ بھ أن ینكروا علیھ ویكذبوه
  )٦(."ومن نقلھ

،  واجب المؤمن أن ال یصدق من یرمي مؤمنًا بفاحشة: "ویقول الجزائري
وأن یقول لھ ھل تستطیع أن تأتي بأربعة شھداء على قولك فإن قال ال قال لھ 

  .)٧("هللا من الكاذبینإذًا أنت عند ا
  :أدب من اهللا تعالى للمؤمنین

                                                
  ١١:سورة النور) ١(
  ٨٥-٢/٨٤التسھیل لعلوم التنزیل  )٢(
  ٣/٥٥٥أیسر التفاسیر  )٣(
  ٣/٥٥٥ المرجع السابق )٤(
  ١٣-١٢:سورة النور) ٥(
  ١٢/١٨١ الجامع ألحكام القرآن )٦(
  ٣/٥٥٥أیسر التفاسیر  )٧(



       
١٥٣  

أنھ كان ینبغي أن یقیس فضالء المؤمنین والمؤمنات األمر : "یقول القرطبي
  )١(".فإن كان ذلك یبعد فیھم فذلك في عائشة وصفوان أبعد ؛ على أنفسھم

حین ~ ھذا تأدیب من اهللا تعالى للمؤمنین في قصة عائشة : "ویقول ابن كثیر
: فقال تعالى ، ، وما ذكر من شأن اإلفك ءبعضھم في ذلك الكالم السي أفاض

}B{  ھال  :یعني}C D{  الذي رمیت بھ أم المؤمنین أي ذلك الكالم  :أي

} ~E F G H I{  قاسوا ذلك الكالم على أنفسھم :أي  ،
فإن كان ال یلیق بھم فأم المؤمنین أولى بالبراءة منھ بطریق األولى 

  )٢( ".رىحواأل
  :فائدة

، وجعل  ظن الناس بعضھم ببعض خیرًایشیر إلى [ھذا : " یقول ابن العربي
، ومنزلة  یمان التي حازھا اإلنسانأصل في أن درجة اإل ]الغیر مقام النفس

ر بھا المسلم ال یزیلھا عنھ سّتتة العفاف التي َس، ولْب رءالصالح التي حلھا الم
وبھ قال  )٣(."أو مجھوًال ، إذا كان أصلھ فاسدًا وإن شاع، خبر محتمل 

  )٤(.القرطبي
  :وجوب اإلتیان بالحجة والبینة

، ولكنھ في حكم  في قذفھ وقد یعجز الرجل عن إقامة البینة وھو صادق
، وھو سبحانھ إنما رتب  الشرع وظاھر األمر كاذب ال في علم اهللا تعالى

الحدود على حكمھ الذي شرعھ في الدنیا ال على مقتضى علمھ الذي تعلق 
وأجمع ...  ، فإنما یبنى على ذلك حكم اآلخرة باإلنسان على ما ھو علیھ

  )٥(."¸وأن السرائر إلى اهللا  ، العلماء أن أحكام الدنیا على الظاھر
٢ -٣: }_ ` a b c d e f g h i j k l m 

n{ )٦(   
  : بعباده المؤمنین™ رحمة اهللا 

                                                
  ١٢/١٨١ الجامع ألحكام القرآن )١(
  ١٠/١٩٢تفسیر القرآن العظیم  )٢(
  ٣٦٥- ٣/٣٦٤لقرآن البن العربي أحكام ا )٣(
  ١٢/١٨١ الجامع ألحكام القرآن )٤(
  ١٢/١٨٢ الجامع ألحكام القرآن )٥(
  ١٤:سورة النور) ٦(



       
١٥٤  

، ولكنھ برحمتھ ستر علیكم  تاب من اهللا تعالى بلیغوھذا ع: "یقول القرطبي
  )١(".في الدنیا ویرحم في اآلخرة من أتاه تائبا

  
 ٢ -٤:}o p q r s t u v w x y z { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã 

Ä {)٢(      
  :فائدة

  )٣(. حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك
  
 ٢ -٥ }Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú{ )٤(   
  :إقامة الحد في الدنیا

  : أصحاب اِإلفك على قولین‰ اختلف ھل حد النبي و: "قال الماوردي
أنھ لم یحّد أحدًا منھم ألن الحدود إنما تقام بإقرار أو بینة ولم یتعبدنا : أحدھما

  . یتعبدنا بقتل المنافقین وإن أخبر بكفرھماهللا أن نقیمھا بإخباره عنھا كما لم 
حد في اِإلفك حسان بن ثابت وعبد اهللا بن أبي  ‰أن النبي : والقول الثاني

فقال ... ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت حجش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
  :بعض شعراء المسلمین

ــاال هجــرياً ومســطح    لقد ذاق حسان الـذي كـان أهلـه      ومحنــةُ إذ ق
  كما خاض يف إفك من القول يفصـح     ســلول ذاق يف احلــد خزيــه وابـن 

  وسخطة ذي العرش العظيم فـأبرحوا     تعاطوا بـرجم الغيـب زوج نبـيهم   
ــوا  ــا فجلل ــول اهللا فيه   خمازي تبقـى عمموهـا وفضـحواْ       وآذواْ رس
شآبیب قطر من ذرى المزن     فصــبت علــيهم حمصــدات كأــا

  )١( تسفح
                                                

  ١٢/١٨٢ المرجع السابق )١(
  ١٨-١٥:سورة النور) ٢(
  ٣/٥٥٥أیسر التفاسیر  )٣(
  ١٩:سورة النور) ٤(



       
١٥٥  

المشھور من األخبار : قلت:"قًا على كالم الماورديقال القرطبي معل
، ولم یسمع بحد  والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان ومسطح وحمنة

  )٢("لعبد اهللا بن أبي
  الغرض من إقامة الحد من عدمھ

، إذ مقصوده إظھار كذب القاذف وبراءة  فائدة الحد: "... یقول القرطبي
لم یحد عبد اهللا بن أبي ألن اهللا تعالى قد أعد  وإنما :قال علماؤنا... المقذوف 

من عذابھ في  فلو حد في الدنیا لكان ذلك نقصًا ؛ عظیمًا لھ في اآلخرة عذابًا
وإنما حد ھؤالء المسلمون لیكفر عنھم إثم ما صدر  ... عنھ اآلخرة وتخفیفًا

  )٣("عنھم من القذف حتى ال یبقى علیھم تبعة من ذلك في اآلخرة

  )٤(."قد بینا أن الحد للمؤمنین كفارةو: "ویقول

٢-٦: }! " # $ % & ' )( * + , - . / 
0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 

CB D E F G{ )٥(   
  :یقول الجزائري

  .تباع الشیطان فیما یزینھ من الباطل والسوء والفحشاء والمنكراحرمة  -١
متابعة الشیطان والجري وراءه في كل ما یدعو إلیھ یؤدي بالعبد أن  -٢

  .یصبح شیطانًا یأمر بالفحشاء والمنكر
على من حفظھم اهللا من الوقوع في السوء أن یتطامنوا وال یشعروا  -٣

  )٦(.بالكبر فإن عصمتھم من اهللا تعالى ال من أنفسھم
  
 ٢-٧:}H I J K L M N O P Q R S 

T U WV X ZY [ \ ]  ̂_ a` b c d e{ )٧(   
                                                                                                                                          

  ٨٢-٤/٨١النكت والعیون  )١(
  ١٢/١٨٠ الجامع ألحكام القرآن )٢(
  ١٢/١٨٠ المرجع السابق )٣(
  ١٢/١٨٥ المرجع السابق )٤(
  ٢١:سورة النور) ٥(
  ٣/٥٥٩أیسر التفاسیر  )٦(
  ٢٢:سورة النور) ٧(
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  .¢بیان فضل أبي بكر الصدیق 
شھادة عظیمة من اهللا سبحانھ بفضل أبي بكر، ]اآلیة[ھذه : "یقول الصابوني

  )٢(* )١(."وأنھ أفضل الصحابة
 } J K{: أجمع المفسرون على أن المراد من قولھ تعالى": قال الرازي

 ...‰رسول الكان أفضل الناس بعد ¢ ، وھذه اآلیة تدل على أنھ ¢أبو بكر 
، والمدح من اهللا تعالى بالدنیا غیر  ألنھ تعالى ذكره في معرض المدح لھ

... تكریرًا } M{ :وألنھ لو أرید بھ الفضل في الدنیا لكان قولھ جائز
فلما أثبت اهللا لھ الفضل المطلق .. اد منھ الفضل في الدینفتعین أن یكون المر

  )٣(."‰وجب أن یكون أفضل الصحابة بعد رسول اهللا 
، وكفى بھ  في الدین } J K L{: قولھ تعالى": أبو السعود یقولو

  )٤(."¢على فضل الصدیق  دلیًال
ھذا خطاب بصیغة الجمع،  } ` _ ^ [ \ ]{: "ویقول الصابوني

، وورد الخطاب بھذه الصیغة للتعظیم كقولھ ¢والمراد بھ أبو بكر الصدیق 
  )٦( ." )٥( }g h i j k l m n{ : تعالى
مع جاللھ بصیغة  فانظر إلى الشخص الذي كناه اهللا سبحانھ": الرازي ویقول

  )٧(."الجمع كیف یكون علو شأنھ
  :كبائر الذنوب ال تحبط العمل

ال یحبط  في ھذه اآلیة دلیل على أن القذف وإن كان كبیرًا: "یقول القرطبي
وكذلك  ؛ یمانبعد قولھ بالھجرة واإل ألن اهللا تعالى وصف مسطحًا ؛ األعمال

                                                
  ٢/١٠٦روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )١(
  .قدمُت كالم الصابوني ألنھ تقریر لما سیأتي بیانھ من كالم المتقدمین*  )٢(
  ٢٣/١٨٨بتصرف مفاتیح الغیب  )٣(
  ١٦٥/ ٦ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٤(
  ٩:سورة الحجر) ٥(
  ٢/١٠٦روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )٦(
  ٢٣/١٨٩الغیب  مفاتیح )٧(



       
١٥٧  

̈  §{ :قال تعالى ، وال یحبط األعمال غیر الشرك باهللا ؛ سائر الكبائر

© ª{ )٢(". )١(  
من حلف على شي ال یفعلھ فرأى فعلھ أولى منھ أتاه وكفر عن : "ویقول
ورأى الفقھاء أن من حلف أال یفعل سنة . .. ، أو كفر عن یمینھ وأتاه یمینھ

ذكره الباجي في  ؛ د ذلك أنھا جرحة في شھادتھوأّب وبًامن السنن أو مند
  )٣(."المنتقى

 
 تحبط ال الذنوب كبائر أن على دلیل الكریمة اآلیة ھذه في: "ویقول الشنقیطي

 لعائشة وقذفھ ، الصالح عملھ من أثاثة بن مسطح ھجرة ألن ؛الصالح العمل
S {:لھا ذفھق بعد فیھ قال اهللا ألن؛  ھجرتھ یبطل ولم ، الكبائر من

WV U T { لعائشة قذفھ یحبطھا لم ، اهللا سبیل في ھجرتھ أن على ذلك فدل 
¢".)٤(  

  ھل العفو عن المسيء واجب على اإلنسان؟
اتفق الفقھاء على أّن العفو والصفح عن المسيء حسن ومندوب :"قال الصابوني

، ولیس  واألمر ھنا للندب واإلرشاد } ZY X{: تعالى لقولھ ، إلیھ
، فلو كان العفو واجبًا  ، ألن اإلنسان یجوز لھ أن یقتص مّمن أساء إلیھ للوجوب

 ~ { |{ :، ومما یدل لرأي الفقھاء قولھ تعالى لما جاز طلب القصاص

¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ®{)٥(  
ال یكون العبد ذا فضل حتى یصل من قطعھ، ویعفو عمن ظلمھ، ":‰ وقال  

 ^ [ \ ]{: فیندب العفو عن المسيء لقولھ تعالى" ویعطي من حرمھ 

                                                
  ٦٥:سورة الزمر) ١(
  ١٢/١٨٦ الجامع ألحكام القرآن )٢(
  ١٢/١٨٦ المرجع السابق )٣(
  ١٨٢/ ٦أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )٤(
  ٤٠:سورة الشورى) ٥(
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ولو لم یدل علیھ ": یقول الرازي )١("؟ فعّلق الغفران بالعفو والصفح}` _
  .)٢("إال ھذه اآلیة لكفى

وجوب العفو والصفح على ذوي المروءات وإقالة عثرتھم :"یقول الجزائري
  )٣(."إن ھم تابوا وأصلحوا

  
  على من حنث في یمینھ؟ھل تجب الكفارة 

،  ذھب جمھور الفقھاء إلى أّن من حلف على یمین: "یقول الصابوني -١
، ثّم  ، أنھ ینبغي لھ أن یأتي الذي ھو خیر فرأى غیرھا خیرًا منھا

ن حلف على یمین فرأى غیرھا خیرًا م(( :‘یكّفر عن یمینھ لقولھ 
  ".)٤())، ولیكّفر عن یمینھ منھا، فلیأت الذي ھو خیر
، سواء كان الحانث في أمر فیھ خیر أو  فتجب الكفارة بالحنث في الیمین

  )٦(.وبھ قال الرازي )٥(."غیر ذلك
الذي ھو خیر ولیس علیھ إنھ یأتي ب: وقال بعضھم: "یقول الصابوني -٢

 H I J K L{، واستدلوا بظاھر ھذه اآلیة  كفارة لیمینھ
M {  ووجھ استداللھم أن اهللا تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم یوجب

  .علیھ كفارة
  )٧(".]المتقدم[َ‰واستدلوا كذلك بقول الرسول 

في ھذه اآلیة داللة على أن الیمین على االمتناع من الخیر : "یقول الرازي
  )٨(".، وإنما تجوز إذا جعلت داعیة للخیر ال صارفة عنھ غیر جائزة

من حلف على شيء ال یفعلھ أو یفعلھ ورأى أن غیره خیٌر :"یقول الجزائري
  )٩(."منھ كفر عن یمینھ وفعل الذي ھو خیر

                                                
  ٢/١١٠روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )١(
  ٢٣/١٩٢مفاتیح الغیب  )٢(
  ٣/٥٥٩أیسر التفاسیر  )٣(
صحیح مسلم كتاب األیمان باب ندب من حلف یمینا فرأى غیرھا خیرا منھا أن یأتي الذي ھو ] حدیث صحیح[ )٤(

  )١٦٥٠(خیر ویكفر عن یمینھ ح 
  ٢/١١٠یر آیات األحكام روائع البیان تفس )٥(
  ١٩٣- ٢٣/١٩٢مفاتیح الغیب  )٦(
  ٢/١١٠روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )٧(
  ٢٣/١٩٢ الغیب مفاتیح )٨(
  ٣/٥٥٩أیسر التفاسیر  )٩(
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  :أرجى آیة في كتاب اهللا
 اهللا كتاب في آیة أرجى ھذه: المبارك بن اهللا عبد قال ": رطبيیقول الق

 حیث من،  تعالى اهللا كتاب في آیة أرجى ھذه :العلماء بعض قال... تعالى
 قولھ ¸ اهللا كتاب في آیة أرجى: وقیل. اللفظ بھذا العصاة بالقذفة اهللا لطف
 في تعالى قال وقد. )١( }: ; > = < ? @ B A{ : تعالى

Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â { :أخرى آیة
Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì{ )في الكبیر الفضل فشرح؛  )٢ 

s { : تعالى قولھ ءالرجا آیات ومن .تلك في المؤمنین بھ وبشر ، اآلیة ھذه
y x w v u t{ )تعالى وقولھ ، )٣ : }\ [ Z{)٤(  .

 ؛ )٥( }X W V U T{  :¸ اهللا كتاب في آیة أرجى: بعضھم وقال
  )٦(."النار في أمتھ من أحد ببقاء یرضى ال ‰ اهللا رسول أن وذلك

 الدین آیة ¸ اهللا كتاب في آیة جىأر: العلم أھل بعض وقال:"ویقول الشنقیطي
 فیھا وتعالى تبارك اهللا أوضح وقد ، العظیم القرآن في آیة أطول وھي ،

 یدل كما حقیرًا ینالدَّ كان ولو ، الضیاع من الدین بصیانة الكفیلة الطرق
 ، )٧( }z y x w v } | { ~�{ : فیھا تعالى قولھ علیھ
 ضیاعھ وعدم ، المسلم مال صیانة على الدین آیة في المحافظة من ھذا: قالوا
 اللطیف أن على یدل وذلك .المسلم بمصالح التامة العنایة على یدل قلیًال ولو

  .ربھ إلى حاجتھ وشدة ، الھول اشتداد عند القیامة یوم یضیعھ ال الخبیر
 7 6 5 4 3{ : تعالى قولھ العظیم القرآن آیات أرجى من ]و[

8 :9 ; < = > ? @ A B C ED F 

                                                
  ٤٧:سورة األحزاب) ١(
  ٢٢:سورة الشورى) ٢(
  ٥٣:سورة الزمر) ٣(
  ١٩:سورة الشورى) ٤(
  ٥:سورة الضحى) ٥(
  ١٨٧- ١٢/١٨٦ نالجامع ألحكام القرآ )٦(
  ٢٨٢:سورة البقرة) ٧(
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  :ذكر المحصنات دون المحصنین

ولم یقل ھھنا والمؤمنین استغناء بأنھ إذا رمى المؤمنة فال بد أن : ")٤(قال الزجاج
، فاستغنى عن ذكر المؤمنین ألنھ قد جرى ذكر المؤمنین  عھا مؤمنًامیرمي 

J I { :، كما قال ، ودل ذكره المؤمنات على المؤمنین والمؤمنات
K{ )فاستغنى  البرد ، ألن ما كان وقى الحر وقى ولم یقل وتقیكم البرد )٥ ،

  )٦(."عن ذكر أحدھما باآلخر
وأجمع العلماء على أن حكم المحصنین في القذف كحكم : "ویقول القرطبي

  )٧("واستدالًال المحصنات قیاسًا
  قذف المحصنات من السبع الموبقات

قذف المحصنات الغافالت المؤمنات وقد عده رسول عظم ذنب : "یقول الجزائري
  )٩(."، والعیاذ باهللا تعالى )٨(في السبع الموبقات‰ اهللا 

  فائدة
                                                

  ٣٥- ٣٢:سورة فاطر) ١(
   ١٨٤-٦/١٨٣القرآن بالقرآن  حأضواء البیان في إیضا )٢(
  ٢٣:سورة النور) ٣(
ھـ  ٣١١ت ولد ومات في بغداد. عالم بالنحو واللغة:  إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاجھو  )٤(

  ))٤٠/ ١عالم للزركلي األ((
  ٨١:سورة النحل) ٥(
  ٤/٣٧معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  )٦(
  ١٢/١٨٧ الجامع ألحكام القرآن )٧(
والذین یرمون {صحیح البخاري كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة باب رمي المحصنات ] حدیث صحیح[ )٨(

ة وال تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون إال الذین المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلد
إن الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنیا }  {تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحیم

  )٨٩(وصحیح مسلم كتاب اإلیمان باب بیان الكبائر وأكبرھا ح ) ٦٤٦٥(ح } واآلخرة ولھم عذاب عظیم
  ٣/٥٦١یسر التفاسیر أ )٩(
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 \{ : ذكر اهللا تعالى في أول السورة المحصنات بقولھ: "یقول الصابوني

] ^ _ ` a b c{ )ولم یقّید المحصنات ھناك بوصٍف وأما  )١

 f g h i j{: ھنا فقد قّیده بأوصاف عدیدة بقولھ تعالى

k {  والسرُّ في ھذا أن ھذه اآلیات خاصة بأمھات المؤمنین، رضوان
اهللا علیھن أجمعین، وتدخل السیدة عائشة فیھن دخوًال أولیًا، فاتھام ھؤالء 

  )٢(َ"‰، وإیذاء لرسول اهللا ) بیت النبّوة( ـاألزواج الطاھرات إتھام ل
  

 ٢-٩:}t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª{ )٣(   

  :یقول الجزائري
  .تقریر الحساب وما یتم فیھ من استنطاق واستجواب -١
  )٤(.تقریر التوحید بأنھ ال إلھ إال اهللا -٢
  
 ٢-١٠:}« ¬ ® °¯ ± ² ³ 

µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À{ )٥(   
  الخبیث للخبیث والطیب للطیب 

  : یقول الجزائري
فالخبیث ھو الذي یناسبھ القول الخبیث والفعل . حقاق الخبث أھلھاست -١

  .الخبیث
فالطیب ھو الذي یناسبھ القول الطیب والفعل . استحقاق الطیب أھلھ -٢

  )٦(.الطیب

                                                
  ٤:سورة النور) ١(
  ٢/١٠٧روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )٢(
  ٢٥-٢٤:سورة النور) ٣(
  ٣/٥٦١أیسر التفاسیر  )٤(
  ٢٦:سورة النور) ٥(
  ٣/٥٦١أیسر التفاسیر  )٦(
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  إثبات براءة أم المؤمنین
برأ یوسف بلسان : ولقد بّرأ اهللا تعالى أربعة بأربعة: "یقول الزمخشري

وبرأ موسى من قول الیھود فیھ  ، )١(  } r s t u{  :الشاھد
: یم بإنطاق ولدھا حین نادى من حجرھاوبّرأ مر ، بالحجر الذي ذھب بثوبھ

وبّرأ عائشة بھذه اآلیات العظام في كتابھ المعجز المتلّو على  ، إنى عبد اهللا
مثل :"؛ ثم یعلق الزمخشري ویقول )٣(وبنحوه عند القرطبي )٢("وجھ الدھر

، كم بینھا وبین تبرئة أولئك؟ وما ذاك إال  فانظر. ھذه التبرئة بھذه المبالغات
ة محل سید ولد آدم، ف، والتنبیھ على إنا ‰علّو منزلة رسول اهللا  إلظھار

ومن أراد أن یتحقق . ، وحجة اهللا على العالمین وخیرة األّولین واآلخرین
، فلیتلق  وتقّدم قدمھ وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق‰ عظمة شأنھ 

في  ، وكیف بالغ غضب اهللا في حرمتھ ، ولیتأّمل كیف ذلك من آیات اإلفك
  )٤(".نفى التھمة عن حجابھ

  :ویقول الجزائري
  .براءة أم المؤمنین وصفوان مما رماھما بھ أھل اإلفك] إثبات[ -١
وبنحوه  )٥(.بشارة أم المؤمنین وصفوان بالجنة بعد مغفرة ذنوبھما -٢

 .)٦(عند الصابوني في روائعھ
لھ مغفرة ورزق كریم وال یكون الرزق بعد المغفرة إال الجنة كأعظمھ 

  . ما من أھل الجنةفھ

                                                
  ٢٦:سورة یوسف) ١(
  ٤/٢٨١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٢(
  ١٢/١٨٩ الجامع ألحكام القرآن )٣(
  ٤/٢٨١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٤(
  ٣/٥٦١أیسر التفاسیر  )٥(
  ١٠٨-٢/١٠٧روائع البیان تفسیر آیات األحكام  )٦(
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 أدلة براءة عائشة: المبحث الثاني
قبل حادثة اإلفك وفي ~ عائشة  نإن المتأمل والناظر في حال أم المؤمنی

~ ال عائشة الحادثة نفسھا یجد أن ھناك أدلة شرعیة وعقلیة وواقعیة من ح
؛  أو مدركة قبل الحادثة أو خافیة وجلیت بعد الحادثة ھا مما ُقذفت بھتبرؤ

‰ النبي  سیت وخفیت تلك األدلة علىنُأھول المصیبة وعظمھا بعل ول
وعن المؤمنین ٪ وھي من حكم  -أم عائشة –وعائشة وأبي بكر وأم رومان 

قبل نزول براءتھا  ~عائشة  خلقھ ؛ ومن جملة األدلة التي تبرءفي ™ اهللا 
  :ت أقول وباهللا التوفیقواامن فوق سبع سم

عمرو وفي الحدیث عن تحبھ ویحبھا  ،‰ لخیر الخلق  كونھا زوجًا -١
،  ، بعثھ على جیش ذات السالسل‰ ن النبي أ(( :یقول¢ بن العاص 
من الرجال؟ : ، فقلت "عائشة": أي الناس أحب إلیك؟ قال: فأتیتھ فقلت

 )١(الحدیث... ))أبوھا": فقال
لرسول خانتھ في عرضھ فھل یعقل أن تخون زوجة  لم یرد أن زوجًة  -٢

  .خیرھم
 إلیھوحصانتھا والمنزل الذي تربت فیھ والذي انتقلت ~ لق عائشة ُخ -٣

  غافلةوھي 
  :¢ابت ؛ یقول حسان بن ث طیبة محصنة
ــان ــا رزان حص ــزن م ــة ت   )٢(الغوافـل  حلـوم  من غرثى وتصبح    بريب

وھو صفوان ‰ زّكاه النبي  رجل صالح، مع ! ؟ مع منحادثة اإلفك   -٤
  ... )٣())ا علمت علیھ إال خیرام((: ¢بن المعطل 

من الناس مع من اتھمت  ىوبمرألو زنت لم تأِت في وضح النھار   -٥
  .بھ

  .الخصم في خصمھقول  لیقب واألصل أنھ العدو  كون القاذف ھو -٦
  .الرائي أصًالوجود وعدم ، الشھود وجود عدم  -٧

                                                
) ٣٤٦٢(لو كنت متخذا خلیال ح ‰ صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ] حدیث صحیح[ )١(

اهللا  رضيمسلم كتاب فضائل الصحابة وصحیح ) ٤١٠٠(وباب غزوة ذات السالسل وھي غزوة لخم وجذام ح 
  ).٢٣٨٤(عنھ ح اهللا تعالى  رضيتعالى عنھم باب من فضائل أبي بكر الصدیق 

وصحیح البخاري )  ٣٩١٥(صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب حدیث اإلفك ح ] حدیث صحیح[ )٢(
ویبین {بخاري كتاب التفسیر باب قولھ وصحیح ال) ٤٤٧٧(ح } یعظكم اهللا أن تعودوا لمثلھ أبدا{كتاب التفسیر باب 

وصحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى اهللا تعالى عنھم باب ) ٤٤٧٨(ح } اهللا لكم اآلیات واهللا علیم حكیم
  ) ٢٤٨٨(عنھ ح فضائل حسان بن ثابت رضى اهللا تعالى 

إال خیرا أو قال ما صحیح البخاري كتاب الشھادات باب إذا عدل رجل أحدا فقال ال نعلم ] حدیث صحیح[ )٣(
  ) ٢٤٩٤(علمت إال خیرا ح 
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  .وبدون رویة ومزید تأملوتثبت  الخبر دون تحققنقل   -٨
الناس ومعرفة حالھا وأھلھا وزوجھا فمكانة  عند~ عائشة  ةشھر -٩

 .اإلنسان تمنعھ من كثیر من المباحات فكیف بمثل ھذه الجریمة
والطعن ،  ‰في النبي  طعٌن~ ذلك كلھ فإن الطعن في عائشة  وبعد -١٠

  .}»{: ولذلك قال في اهللا فیھ طعُن
كثیر  على، والتي خفیت ~ ھذه بعض األدلة الدالة على براءة عائشة 

وألھلھا ‰ سولھ ممن عاصر تلك الحادثة ؛ ومن كرم اهللا لھا ولر
ت ، فسبحان وااھو اهللا من فوق سبع سم ھاالذي برأ ولصفوان ٪ أن كان
  .لمھ وأحكمھربي ما أعظمھ وأع
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واألحكام  ~بیان استمرارية الطعن في عائشة  :المبحث الثالث
  المترتبة على ذلك

وبعض المستشرقین الرافضة الطاعنین في عائشة كإن الناظر في كتب 
منھا ما ~ یجدھا قد حشدت كمًا كبیرًا من الطعون في أم المؤمنین عائشة 

، إلى غیر ~ ھا وأخالقھا یمس صدق إیمانھا ، ومنھا ما یمس طھارتھا وعفت
ذلك من الطعون ؛ والناظر أیضًا في حال مشایخھم المعاصرین لیجد العجب 

بأقوال باطلة ، وتصریحات ~ العجاب من التفنن في الطعن في عائشة 
وغیرھا تعج  )االنترنت(ھابطة ، والساحة الصوتیة والمرئیة لھم في شبكة 

 ى المتابع لھم ؛ وما حادثة الخبیثوالتي ال تخفى علالعفنة بتلك التصریحات 
 أھل السنة والجماعة والمسلمین قاطبة المدعو یاسر الحبیب والتي أغضبت

 ١٧ببعید ، إذ أقام احتفاًال عظیمًا في بریطانیا یوم الجمعة  عنا
م ، في مدینة لندن تحت رعایة ٢٠١٠أغسطس  ٢٧الموافق  ١٤٣١رمضان

فرحة (فین شیعة ، تحت شعار وبحضور علماء ومثق) ھیئة خدام المھدي(
، فرحین بموت البریئة الصدیقة بنت الصدیق ) عائشة في النار -الحسن
وعن أبیھا ، وإنزال العبارات السیئة علیھا والطعن فیھا بشتى ~ عائشة 

ت ، ولم یخلو وااال یعلمون براءتھا من فوق سبع سمالطعون ؛ وكأنھم 
٪ ؛ ومن مشایخ الشیعة  حفلھم من الطعن في الشیخین أبي بكر وعمر

مجتبى الشیرازي، والشیعي الكویتي اإلیراني األصل المعاصرین كالعراقي 
؛ لذا كان ھذا المبحث  )١(یاسر الحبیب ، والمتشیع المصري حسن شحاتھ

من ھؤالء ~ عائشة  أم المؤمنین والذي فیھ بیان استمراریة الطعن في
ة وإیراد بعض الطعون الرافضة وغیرھم ، وسیتم التركیز على الرافض

  :ثم الرد علیھا ، فأقول وباهللا التوفیقولیس الحصر 
بصفوان فیما ~ أنھ ال یوجد بعد المنافقین األولین من اتھم عائشة : أوًال

  .وقفت علیھ إال ما ورد من الخبیث الرافضي محمد جمیل حّمود العاملي
بالتصریح فیما  - والعیاذ باهللا –ال یوجد من یقول أن عائشة زانیة : ثانیًا

وقفت علیھ من بعض كتبھم وسؤال طلبة العلم المھتمین بھذا الجانب إال ما 
  .-سیأتي بیانھ –ورد من العاملي 

ورود الطعن بأنھا تفعل أمورًا قبیحة یفعلھا أصحاب الفواحش كركوب : ثالثًا
  .-كما سیأتي –البغل أو كما في قصة الجاریة 

بأمور أخرى كأن یكون لھا باب خاص في ورود الطعن في عائشة : رابعًا
  .جھنم یسمى عسكر

                                                
  www.drsregeb.comبتصرف من موقع الدكتور صالح الرقب اإللكتروني  )١(
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ورود التفنن في الطعن في العصر الحدیث علنًا ، والساحة المرئیة : خامسًا
تعج بتلك الطعون ، وال یخفى على كل غیور ما  )الشبكة العنكبوتیة(في 

  .یحصل من الرافضة في قنواتھم الفضائیة واحتفاالتھم السنویة
  

  :قدیمًا~ ة الطعن في عائش
القول بأن آیات اإلفك نازلة في حق أم المؤمنین ماریة القبطیة  -١

وقذف ماریة تواطئًا ‰ وإثبات خیانة عائشة وحفصة لرسول اهللا 
، وھو مشتھر في  مع الشیخین أبي بكر وعمر رضوان اهللا علیھما

كتبھم كما في كتاب بحار األنوار للمجلسي فقد ذكره غیر مره بأنھا 
 ..ماریةنازلة في 

: ‘قولھ عن بعض أسرار اإلمام الحسن  )١(ورد عند رجب البرسي -٢
أنھ لما قدم من الكوفة جاءت النسوة یعزینھ في أمیر : فمن ذلك

، ودخلت علیھ أزواج النبي صلى اهللا علیھ وآلھ ، فقالت ‘ المؤمنین 
یا أبا محمد ما مثل فقد جدك إال یوم فقد أبوك ، فقال لھا : عائشة 
نسیت نبشك في بیتك لیال بغیر قبس بحدیدة ، حتى : الحسن 

ضربت الحدیدة كفك فصارت جرحًا إلى اآلن فأخرجت جردا 
أخضر فیھ ما جمعتھ من خیانة حتى أخذت منھ أربعین دینارا عددا 
ال تعلمین لھا وزنا ففرقتیھا في مبغضي علي صلوات اهللا علیھ من 

 )٢(.ن ذلكقد كا: تیم وعدي ، وقد تشفیت بقتلھ ، فقالت 
لعلنا : روایة عن عائشة أنھا َشوََّفْت جاریة وطافت بھا وقالتذكر  -٣

وھي روایة تكثر في كتبھم بلفظ  )٣(ُنصیب بھا بعض شباب قریش
  ..نصطاد بھا

  :في الوقت المعاصر~ الطعن في عائشة 

                                                
من عرفاء علماء اإلمامیة .. الحلي المعروف بالحافظ  ھو رضي الدین رجب بن محمد بن رجب البرسي) ١(

  )) ٣من كتاب المؤلف مشارق أنوار الیقین ص.. (( لوم وفقھائھا المشاركین في الع
العالمة السید علي : تحقیق. الحافظ رجب البرسي. مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیھ السالم )٢(

  ١٢٩ص  ھـ١٤١٩. ١ط. لبنان-بیروت. منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات. عاشور
اهللا أبو بكر بن أبي شیبة، عبد .اب المصنف في األحادیث واآلثارالكت. مصنف ابن أبي شیبة] حدیث ضعیف[ )٣(

 .١ط.الریاض .مكتبة الرشد .كمال یوسف الحوت: تحقیق. بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي
میزان االعتدال في . ال یصح حدیثھ: قال الذھبي في المیزان عمار بن عمرانفیھ  ٢٢٣٥١ ح ٤/٤٨٤  ھـ١٤٠٩

دار . علي محمد البجاوي :تحقیق. شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي. نقد الرجال
   ٥٩٩٦رقم  ٣/١٦٦ م١٩٦٣ -ھـ١٣٨٢. ١ط. لبنان-بیروت .المعرفة للطباعة والنشر
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والطعن فیھا بشتى الطعون والتفنن ~ عائشة م المؤمنین إظھار البغض أل -١
 أو القنوات الفضائیة )الشبكة العنكبوتیة(ساحة المرئیة سواًء في ذلك ، وال

ال تخفى على كل ذي لب وغیرة على عرض رسول اهللا  المرئیة والمسموعة
وعرض أھلھ إذ ھي تعج بذلك ، وما حادثة الخبیث التي ذكرتھا في ‰ 

مقدمة المبحث تخفى على المسلمین الغیورین ؛ وإنھ واهللا مما یدمي القلب 
اهللا علیھم ؛  نوعرض أھلھ وصحابتھ رضوا‰ وقھرًا على عرضھ  حسرًة

لكترونیة نذرت نفسھا للدفاع عن من أراد الرجوع لھا فھناك مواقع إول
  :وعن صحابتھ كموقع‰الرسول 

   http://alburhan.comموقع البرھان وھو دلیل الباحثین عن الحقیقة * 
ود والدفاع عن الصحابة وأمھات ذلللسرداب اإلسالمیة وھي شبكة ا* 

 المؤمنین و آل البیت أجمعین بالدلیل والبرھان من الكتاب والسنة
www.alserdaab.org   

  . ah.net/forumsunn-www.ddشبكة الدفاع عن السنة * 
وھذه المواقع تحتوي على مقاطع بالصوت أو بالصوت والصورة لھؤالء 

إذ عند بحثك عن أي شي یخصھم ستجد  )الیوتیوب(الرافضة ، وكذلك موقع 
  .مئات المقاطع الخاصة بھم

للمؤلف  خیانة عائشة بین االستحالة والواقع: ُأصدر كتاب حدیث بعنوان -٢
آیة اهللا العالمة المحقق الشیخ محمد جمیل حمود لمرجع الدیني الرافضي ا

وحاشاھا واستخدام ~ وقد صرح غیر مرة بلفظ الزنا لعائشة  )١(العاملي
  .األلفاظ البذیئة تجاھھا

  
  :بعض ما جاء في كتاب العامليعرض 

تجد بوادر الطعن تفوح منھ  )فھرس الكتاب( عند النظر في محتویات الكتاب
  :ما جاء في محتویات كتابھ فقد ذكروھذه نظرة سریعة لبعض ، 
من صدور الفاحشة من ] كل من انتسب إلى اإلسالمیشیر [أدلة المانعین "

   ."عائشة
األدلة على صدور الفاحشة من بعض نسوة "وقام بالرد علیھا ، كذلك ذكر 

  ."النبي األعظم علیھما السالم

                                                
وتتلمذ .. وأصل دراستھ في قم المقدسة ...  العاملي... ھو آیة اهللا المحقق الشیخ محمد جمیل بن عبدالحسین  )١(

من كتابھ (( الھرندي والشیخ محمد الغروي أمثال السید أحمد المددي والشیخ مصطفى ... على أیدي كبار العلماء 
  ))خیانة عائشة بین االستحالة والواقع
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یة تمنع من لیس ثمة استحالة عقلیة أو شرع:الدلیل األول: " ومن أدلتھ 
   .صدور الفاحشة

عدم وجود إجماع دخولي أو تعبدي على نفي الفاحشة من :الدلیل الثاني
   .بعضھن

عدم وجود أخبار صریحة تدل على نفي صدور الفاحشة من :الدلیل الثالث
   .بعض نسوة النبي األعظم علیھما السالم

   .لیس ثمة مانع عقلي أو شرعي من ارتكاب الفاحشة:الدلیل الرابع
على ] یشیر إلى أھل السنة والجماعة[دلت أخبار المخالفین :الدلیل الخامس
  .رضاع الكبیر وھو من مقدمات الزناإفتاء عائشة بإ

   .إرضاع الكبیر مخرج شرعي لتلتقي بالفراش من تحب
   .استنكار أم المؤمنین سیدتنا أم سلمة على عائشة

  ."سیةعائشة كانت أكثر نساء النبي عرضة للشائعات الجن
  ."القرائن الدالة على حقیقة الشائعات الجنسیة بحق عائشة" :ثم یذكر 
   .یضع خده على أعلى فخذھا قریبًا من فرجھا" :ومن تلك القرائن 

   .یمص لسان عائشة لشدة شبقھ بھا
   .كانت عائشة تعّلم أخاھا عبدالرحمن كیف یعاشر زوجتھ جنسیًا

   ."شباب قریش عائشة كانت تشوِّف الجواري لتصطاد بھن
ھذه القرائن عامل مساعد على صدور : "ثم یعلق على تلك القرائن قائال

  ."الفاحشة من عائشة
إطباق األخبار على صدور الفاحشة من :" ثم یذكر دلیلھ السادس إذ یقول 

   ."بعضھن
كفر العامریة والكندیة أعظم من " :ثم یورد دالالت من أخبار ذكرھا منھا

   .اصدور الفاحشة منھم
إباحة أبي بكر الزواج للعامریة والكندیة یستلزم عدم اعتقاده بما نزل في 

   .القرآن من تحریم نكاح زوجات النبي األعظم علیھما السالم
   .إذا جاز نكاح العامریة والكندیة جاز نكاح عائشة وحفصة

على استعظام ] یشیر إلى أھل السنة والجماعة[لیس ثمة مبرر عند العامة 
  ."ض الصحابة لبعض نسوة النبي األكرم علیھما السالمنكاح بع

الحرارة الجنسیة على بعض نسوة النبي : "ثم یقول في مالحظة مھمة عنده 
  ."األكرم علیھما السالم لم ینطفىء وھجھا بعد موتھ

المستفیض الدال على تجرؤ طلحة وعثمان على نكاح : "ومن أخباره أیضًا 
  .المنسوة النبي األكرم علیھما الس
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األخبار الدالة على أن بعض نسوة النبي األكرم ُكنَّ یرغبن بنكاح الرجال 
  ."بعد موت النبي األكرم علیھما السالم

  ."تعارض األخبار في معنى الفاحشة: "بعد ذلك یورد إشكاًال عندھم في 
األخبار الصریحة في صدور الفاحشة قرینة : "ومن توجیھاتھ لھذا اإلشكال 

   .نى المعارضصارفة عن المع
  ".فحسب وإنما للفاحشة‘ تطلیق عائشة لیس ألجل حربھا لإلمام علي 

المحتویات القبیحة یتبین حقد وقبح كاتب ھذا فھرس وبعد النظر في تلك  
الكتاب وقبح معتقده ؛ أما ما جاء في متن الكتاب فقد جاء في مقدمة الناشر 

غیرت مسار أمة ھي كثر اللغط والكالم حول شخصیة : "بعض الطعون منھا
كانت تؤذي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم في أھل ... من خیر األمم 

بإیذائھا لنبیھ المصطفى صلى اهللا ¸ بل كانت تؤذي اهللا ، بیتھ علیھم السالم 
المرأة التي ألبت الجیوش وأشعلت نار الفتنة واالنقالب ... علیھ وآلھ وسلم 

... التي حالت دون دفن سبط الرسول األكبر  المرأة... على إمامھا وسیدھا 
والتي لو ... كانت تبغض سبط النبي األعظم صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 

عاشت لخرجت على إمامھا الحسین بن علي علیھما السالم كما خرجت على 
ألنھا من الحزب األموي المعادي لخط أھل البیت علیھم ... من قبلھ ‘ أبیھ 

ومن ھؤالء العلماء المخلصین الذین ": اشر عن المؤلفثم یقول الن" السالم
سماحة ‘ والدفاع عن حیاض سید الوصیین ، نذروا أنفسھم في خدمة الدین 

فقد أجاب عن ... آیة اهللا الماجد المحقق الشیخ محمد جمیل حمود العاملي 
سؤال وجھ إلیھ من قبل أحد المنتدیات الموالیة في قضیة ارتكاب عائشة بنت 

" لعنھا اهللا الفاحشة بعد استشھاد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلمعتیق 
ثم یأتي طلب الناشر إجازة إظھار ھذا البحث ویذكر فیھ التصریح بوقوع  )١(

طباعة جوابكم وبحثكم حول وقوع عائشة في فاحشة : "عائشة في الزنا ومنھ
في عائشة  بعدھا یأتي نص إجازة العاملي وفیھ تلمیح بالطعن )٢("الزنا

ببحثي المتعلق بتحطیم الصورة ... لقد سررت كثیرًا ألجل انتفاعكم : "فیقول
أمام إیمانھا ... تلك األسطورة الخیالیة ... الجمالیة للحمیراء عائشة 

  )٣(".المزیف

                                                
. مجموعة من الشباب الموالي: الناشر. محمد جمیل حّمود العاملي. خیانة عائشة بین االستحالة والواقع )١(

  ٣-١ص   ھـ١٤٣١
  ٣المرجع السابق ص  )٢(
  ٤المرجع السابق ص )٣(
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بعد ذلك یأتي رده عن السؤال الموجھ لھ بقیام عائشة بالفاحشة أو ال وذكر 
وقد : "تلمیح بالطعن في عائشة ما نصھفیھ سبب تأخره عن اإلجابة مع 

فترة وجیزة حرصًا منا على عدم إثارة ما یترتب علیھ توقفنا عن اإلجابة 
لكننا ...  عندھم) ست الحسن ( مزید فائدة ولكننا لما وجدنا غلو الجمھور بـ 

عن ساعد التحقیق لكشف ما أبھمھ التشمیر ... فقذف في روعنا ... علقناھا 
  .)١(..."على معرفتھ المبطلون ل الغطاءالمغالطون وأسد

: وجاء في تمھیده تلمیحًا وإن شئت تصریحًا في الطعن في عائشة إذ یقول
أن المتصفح لتاریخ عائشة المشاكس لرسول اهللا وأھل بیتھ وما ارتكبتھ "

ألن ، بحقھم یتضح لدیھ المیل إلى عدم استحالة صدور الفاحشة منھما 
ومحاربتھ یوم ... أعظم بكثیر من صدور فاحشة  ماجنتھ على النبي وآلھ ھو

الجمل ومنعھا سید شباب أھل الجنة من الدفن بجوار جده حتى حرضت من 
الیعظم علیھ مخالفتھا ألمر تشریعي ھو القرن ... قام برشق جنازتھ بالنبال 

... في بیتھا ونھیھا عن مخالطتھا للرجال التي تستتبع تحریك الشھوات 
  .)٢("لجمعة والجماعةوكره لھا صالة ا

وأحیانًا ~ وعند النظر في متن الكتاب یجد أحیانًا تلمیحًا بالطعن في عائشة 
  : بالزنا والعیاذ باهللا ، ومن ذلك كثیرة تصریحًا

أدلة الطرف اآلخر القائل بعدم جواز صدور فاحشة من امرأة نبي لكونھ "
نا سنسلك طریق الدلیل إن -واهللا تعالى یشھد على مانقول  -ونحن ھنا ... نبیًا

  )٣("فإن تمت مقدماتھ أخذنا بھ
وھنا یعتذر لعلماء اإلمامیة عدم إظھار ما یعتقدونھ وھذا إثبات منھ وتصریح 

ولم یتجرأ أحٌد من محققي اإلمامیة على إبداء ما یعتقده ثبوتًا في حق : "فیقول
 ة وإما لدفع مفسدةّیِقَتإما ِل، ثبوتًا وواقعًا  اعتقدهبل عاكس إثباتًا ما  ،عائشة 

وبقیة العلماء ال أرى لھم سوى اجترار مااعتقده اآلباء واألجداد من علماء 
  )٤("اإلمامیة

مانروم الیھ إظھار الحق : "ذین امتنعوا عن التصریح بقولھثم یلمح غامزًا ال
كما ھو ھو وبالغض عما قد یستلزم من ردود فعل ھنا وھناك لكن على 

فإن ، على تھارش العوام ولو كانوا بثوب العلماء صاحب الھمة أن ال یقف 

                                                
  ٦خیانة عائشة بین االستحالة والواقع ص  )١(
  ٨-٧المرجع السابق ص  )٢(
  ٩-٨المرجع السابق ص  )٣(
  ٩المرجع السابق ص  )٤(
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مصیبتنا ھي من المتزیین بثوب الدین دون أن یكون لھم معارف مشكاة 
  )١("النبوة ومصباح الوالیة

ظاھر أن مرادھم منھ ھو : "ثم یذكر أوجھ رد المانعین وتعلیقھ علیھ ومنھ
األخبار  وقول المفسرین درایة وقول... العصیان السلوكي ولیس الجنسي

... روایة فال خیر في الدرایة مقابل الروایة بل ھو اجتھاد في قبال النص
ومنشُأ حصرھم لیس األخبار وإنما الذوق ، فحصروا الخیانة في الدین فقط

  )٢(واالستحسان مع انھ لیس ثمة مانع من كونھا أعم من ذلك 
للغوي العامالمعنى ا:األمر األول: "عنى الخیانة ومما جاء في قولھویبین م
من ، كما دلت علیھ القرائن اللغویة واألعراف الخاصة والعامة ...    

األمر ... ھنا یقال للزانیة من وراء زوجھا بأنھا خائنة لھ في فراشة 
المعنى االصطالحي الخاص الدال على حصول الفاحشة وھي خیانة :الثاني

ون مصداق فاألخذ بمصداق واحد د... خاصة تضاف إلى الخیانة العامة 
آخر تنطبق علیھ اآلیة لغًة واصطالحًا ھو تقییٌد لآلیة بمصداق دون آخر دلت 

  )٣("علیھ القرینة الروائیة
ما : في كالم المفسرینثم یكمل تعلیقاتھ على أدلة أھل السنة المانعین فیقول 

بل ھي مجرد قول ‘ لیست مقالة لمعصوم : " بغت امرأة نبي قط ما نصھ
ا ینكأ بالجراح أن ھؤالء العلماء أخذوا بقول ابن عباس وم... البن عباس 

وعلى فرض صحة مقالة ھؤالء ! وتركوا األخبار وھو من أعجب العجب
... العلماء فھي دعوى عامة قابلة للنقض واإلبرام وللتخصیص واالستثناء 

كما أنھا ال تستلزم استحالة أن تبغي امرأة واحد من األنبیاء فیكون االستثناء 
وھذا ال )... ما بغت امرأة نبي قط إال امرأة نبي واحد فقد بغت( أي متصًال

وما یدرینا ... یقتضي بالضرورة االستحالة العقلیة أو الشرعیة أو العرفیة 
بعدم وجود زوجة ألحد األنبیاء لم تخن زوجھا ؟ إذ عدم الوجدان لیس دلیًال 

خارجي بعد رحیل لكن ھذا األصل خرق باإلثبات ال! ... على عدم الوجود؟
وعلى كل ... حسبما دلت علیھ األخبار ) صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي األعظم 

وھي أعظم من ، األنبیاء نساء حال فال شك في صدور الخیانة العامة من 
وبالتالي  ،بطریق أولى  منھ جاز األدنى ظمفإذا جاز األع، الخیانة الخاصة 

فإذا جاز لزوجة النبي ،  األخص نىمعبصدور الخیانة بال لالستحالةفال وجھ 
بما ھو ھو أن تخونھ في أمر الدین وھو أعظم من خیانة الزنا َفِلَم ُیستغَرُب 

                                                
  ٩المرجع السابق ص  )١(
  ١١-١٠بق ص المرجع السا )٢(
  ١١المرجع السابق  ص  )٣(
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ألیس الراضي بفعل قوم ... صدور فاحشة منھا وھي أقل خطرًا من الكفر 
  )١(!"كالداخل معھم فیھ؟

نھ في حین أ... العجب ممن ُیفتي بحرمة صدور الفاحشة : " ویقول متعجبًا
بأنھ زّوج بناتھ من بنیھ معتمدین على ‘ ُیثبت أعظم فاحشة في حق أبینا آدم 

!! ... أخباٍر موافقة للعامة ومعارضة لألخبار اُألخرى النافیة للزواج المذكور
وھل یعقل أن تنِسَب عائشُة الفاحشة لماریة القبطیة وال ُیعقل نسبة الفاحشة 

وال ‘ تھمة الحرام ببنات نبي اهللا آدم ألیس من العار أن ُتلصق !! ... إلیھا؟
  )٢(!"ُتلصق تھمة الفاحشة بعائشة؟

القول باستحالة صدور الفاحشة : " ومما جاء في ردوده على أدلة أھل السنة
وإلحاقة بمخالفة األصول دعوى بحاجة إلى ‰ من بعض نسوة النبي األكرم 

من بعض  إذا كان صدور الفاحشة... دلیل لم یذكره لنا صاحب الدعوى 
نسوة الرسول األكرم مستحیلة فلماذا ھددُھنَّ اهللا تعالى في سورة األحزاب 

!! ولماذا نھاھن عن تبرج الجاھلیة األولى والتي من مصادیقھا الزنا؟... 
ولماذا نھاھن عن الخضوع بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض كما ھو في 

... لما جاز نھیھنَّ عنھ فلو لم یكن لدى بعضھنَّ قابلیة للزنا ... اآلیات 
كونھن أمھات المؤمنین ال یقتضي بالضرورة استحالة ارتكاب بعضھنَّ 

ألن المالزمة بین أمومتھّن وبین رجال المؤمنین مالزمة روحیة ، للفاحشة 
ھو في الصفات الذاتیة في ... شرعیة وعرفیة اعتباریَّة یمكن انفكاكھا عنھن 

شیاء الطارئة علیھ والمنفّكة عنھ نظیر ماھیة النبي أو الولي ولیس في األ
لیس ثمَة دلیٌل یثبُت استحالة ... القبائح الصادرة من أزواجھ أو أوالده 

وما یشھد على عدم استحالة صدور الفاحشة ... صدوِرھا بعد موت النبيَّ 
ھو ما ورد في األخبار ) صلى اهللا علیھ وآلھ(من بعض نسوة النبي األعظم 

  )٣(أي الزنا -منھا على وقوع النكاح المحرم  التي سنعرض قسمًا
دعوى اإلجماع المذكورة غیر صحیحة  :ثم یرد على إجماع المسلمین بقولھ

وذلك لمخالفتھا لنفس دعوى عائشة بزنا ماریة القبطیة وموافقة أبي بكر 
كما أنھا مخالفة ومعاِرضة لدعوى مسطح بن أثاثة ، اھا وعمر لھا في دعو

وجماعٍة آخرین من الصحابة بزنا عائشة في قضیة اإلفك المشھورة في 
... حتى أن مصادرھم الكبرى ]... أي أھل السنة والجماعة[مصادر العامة

كان قد أصابتھ جفوة من ) صلى اهللا علیھ وآلھ(تشیر إلى أنَّ الرسول األعظم 

                                                
  ١٣-١٢المرجع السابق ص  )١(
  ١٤ص  المرجع السابق )٢(
  ٢٢-١٦ص  المرجع السابق )٣(
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فقد : والخالصة... ما سمعھ عن عائشة وزاد ھمُّھ مما قال الناس عائشة م
بطالق ) صلى اهللا علیھ وآلھ(الرسول األعظم ‘ نصح أمیر المؤمنین عليُّ 

وإذا لم یثبت شيٌء مما ادَّعاه ... عائشة لوجود مبررات عقالنیة تدعو لذلك 
م الدلیل على فیثبت نقیُضُھ وھو صدور الفاحشة من بعِضھنَّ لقیا، المانعون 

  )١(".ذلك
ثم یشرع في بیان أدلتھ على صحة صدور الفاحشة من بعض نسوة النبي 

أنَّ اإلجماع : " ، ومن أدلتھ عدم وجود اإلجماع التعبدي ومما قالھ‰
التعبديَّ إنَّما یكون دلیًال على مدَّعانا بمعونة األخبار الصحیحة والواضحة 

ونعني ..ئشة والعامریة والكندیةالدالة على حصول الفاحشة من حفصة وعا
باإلجماع التعبدّي ھنا لیس معناه اإلصطالحي اُألصولي بل مرادنا منھ معناه 

لبعض ‘ العقدي والفقھي الذي دل الدلیل القطعي على موافقة المعصوم 
المجمعین من فقھاء الطائفة وال نشترُط في صحة تسمیتھ بالتعبدي إتفاَق 

وال أدري ما اإلجماع الذي  )٢("أمٍر فقھيًّ معین جمیع فقھاء اإلمامیَّة على
  !یریده ویثبتھ في الطعن وینفیھ في اإلنكار؟

عدم وجود أخبار صریحة بل وغیر صریحة : " ومما جاء في أدلتھ الغریبة
أیضًا تدُل على نفي صدور الفاحشة من بعضھنَّ بل إّن نفي صدور الفاحشة 

  . )٣("عنھّن ماھو إال مجرد أقواٍل لمفَسرین
لقد دّلت األخبار الكثیرة : "ثم یتطرق إلى دلیل ویتكلم فیھ كالمًا قبیحًا فیقول

، من طرق المخالفین على أن عائشة كانت ُتفتي بجواز إرضاع الكبیر 
لقد جاء تحلیل ... واإلرضاع مقدمة للزنا قطعًا بل ھو من أبرز مقدَّماتھ 

لھا فرصة لقاء من تشاء تحت أتاح ، مخرجًا ممتازًا لعائشة ، رضاع الكبیر 
  )٥( )٤("مظلة شرٍع مطاطیة

فال عجب : "ما نصھ~ ومما ورد فیھ كتابھ من التعریض واالتھام لعائشة 
تضاف ، في ذلك بعد أن قص علینا تاریُخھا المليء بالجرأة على رسول اهللا 

لیتسنى لھا ... إلى جرأتھا على المحاذیر الجنسیة التي اتصفت بھا شخصیتھا 
فالغایة من تحلیلھا لإلرضاع إنما ھو ، ُترضع من أحّبت أن یدخل علیھا  أن

الشبق الجنسي الذي كانت تّتصف بھ عائشة فلم یكن بإمكانھا الصبر عنھ أبدًا 

                                                
  ٢٧-٢٤المرجع السابق ص  )١(
  ٢٨المرجع السابق ص  )٢(
  ٢٩المرجع السابق ص  )٣(
  ٣١-٣٠المرجع السابق  ص  )٤(
  .الثدي بل المقصود وجود الحلیب ویرد علیھ أن باالرضاع ال یشترط وضع الفم على )٥(



       
١٧٤  

وعائشة تعلم أنھا حراٌم شرعًا على الرجال عاّمة وعلى المسلمین خاصة ... 
ھا ابتدعت فتوى ولكن، فال داعي لإلرضاع لیكون سببًا للتحلیل علیھا 

" إرضاع الكبیر لیتسنى لھا ممارسة الجنس مع َمن ترید من رجال المسلمین
)١(  

وزناھا ‰ ومما صرح بھ ھذا الخبیث زنا عائشة مع صفوان في حیاة النبي 
وثّمة قرائن كثیرة تشیر إلى أن : "ھما ما نصھاوحاش‰مع طلحة بعد وفاتھ 

عرضًة للشائعات ) لى اهللا علیھ وآلھص(عائشة كانت أكثر نساء النبيَّ األكرم 
الجنسیة الطابع كقّصتھا مع صفوان ابن المعطل السلمي كما في قصة اإلفك 

، وكقّصتھا ] یشیر إلى أھل السنة والجماعة[التي یصر علیھا علماء العامة 
بل إّن عائشة ، وھذا ماوصَلنا على األقل، مع طلحة بن عبید اهللا یوم الجمل 

كل نساء النبي التي لم تتوّرع قط عن اتھام ماریة القبطّیة ھي الوحیدة بین 
فھذا الھاجس الجنسي ، زوجة الرسول الكریم بعالقة جنسیة غیر مشروعة 

عند عائشة تعكسھ األحادیث الكثیرة المتناثرة في كتب التراث المروّیة عنھا 
   )٢("والتي الھمَّ لھ سوى الجنس التي منھا

قول : " ویلعق علیھوھو موجود عند أھل السنة ندھم ع ًامشتھرثم یذكر دلیًال 
فیھ من الداللة على  )٣())علَّنا نصطاد بھا بعض فتیان قریشل((:عائشة

ادة الدعارة في مكة بحسب الظاھر عندما ھجرت المدینة أیام تعاطیھا قی
، وھو غیر بعید في حقھا ، عثمان بن عفان فمكثت في مكة حدود السنتین 

رق األنوار ص ولعلَّ ما رواه الحافظ رجب البرسي رحمھ اهللا في كتابھ مشا
مایدُل على صدور خیانة منھا یؤكد تلك ‘ ن المجتبى عن اإلمام الحس ١٢٩

  )٤("حقیقة التي كشفت عنھا مصادر المخالفین من قیادتھا للدعارةال
كما أشیر إلیھ في قصة صفوان مما دعا : "ثم یعرض بحادثة اإلفك ویقول

بطالقھا ولولم یُك ھناك مایوجب الریبة ‘ رسول اهللا إلى استشارة اإلمام علي 
  .)٥("لما كان في اإلستشارة أيُّ معنًى

من كانت بھذا : "فیقول~ حشة من البریئة عائشة ثم یعود ویقرر صدور الفا
المستوى من الجرأة الجنسیة فلماذا ُیستبَعُد في حقھا صدوُر الفاحشة منھا بعد 

ومؤید لألخبار التي دلت !! ... مِوت رسول اهللا وقد اتُِّھَمت بھ في حیاتھ؟
 على صدور الفاحشة منھا ھي فوَق حدَّ اإلستفاضة ، وھي العمدة في إثباِت

                                                
  ٤٠ص  خیانة عائشة بین االستحالة والواقع )١(
  ٤١المرجع السابق ص  )٢(
  .سبق تخریجھ وھو ال یصح واللفظ عند ابن أبي شیبة نصیب ولیس نصطاد )٣(
  ٤٧ص خیانة عائشة بین االستحالة والواقع )٤(
  ٤٩-٤٨المرجع السابق  ص  )٥(
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وھو إطباق األخبار على صدور الفاحشة من [ذلك كما ھو في الدلیل السادس
  .)١(]"بعضھن

والناھي عن التبرج : " ثم یورد دالالت تثبت ما یعتقده في ھذه المسألة
بصفات الجاھلیة والتي منھا القیادة الجنسَّیة والزنا والفحش بالقول وإفشاء 

تي كانت تتصُف بھا عائشة وھذه األسرار الزوجیَّة وغیرھا من المصادیق ال
وسبب حرصھما على ... المصادیق من أظھر مصادیق الجاھلیَّة اُألولى 

التفرد بالنبيَّ األعظم ھو الشبق الجنسي وھو عامٌل كبیٌر في االنحراف 
وَمْن ، السلوكي الجنسي الناتج عن عدم خوف عائشة وحفصة من اهللا تعالى 

فِلَم ...ّقھما صدور محرٍَّم آخر بوزن الفاحشة كانتا بھذه الصفة فال یبعد في ح
فعدم حصول ذلك ، لم یفعل ذلك بمن ارتكب الفاحشة مع عائشة وحفصة 

  .بمن فحش مع عائشة وحفصة یستلزم تلفیق القضیة علیھم؟
عدم التعجیل بعقوبة المفحَّش على من ذكرنا لیس دلیًال على عدم صحة : قلنا

وى من الجرأة على حدود اهللا تعالى ال ُیستبَعُد فمن كان بھذا المست... القضیة 
بحقھ وال بحق ابنتیھما صدور ما ھو أقل حرمة من اغتصاب الخالفة 

فإن االعتداء علیھا اعتداء ، الصّدیقة الكبرى الزھراء البتول واالعتداء على
على الذات اإللھیة وھو أمر أعظم بكثیر من زناھنَّ بعد رسول اهللا محمد 

والقدُر ، ومع ھذا كلََّھ فقد نكحوا بعَض نسوِتِھ ... یھ وآلھ وسلم صلى اهللا عل
، عائشة فقد نكحھا طلحة : ( المتیّقن في ذلك ھو نكاحھّن ألربع نسوة ھّن

وحفصھ نكحھا رجٌل لم تفصح األخبار عن اسمھ أیضًا وكذلك العامریة 
عظام إن است... والكندیة لم أعثر على اسَمّي الرجلین الناكَحین لھما 

صلَّى اهللا علیھ (المخالفین نكاح بعض الصحابة لبعض نسوة النبيَّ األكرم 
بل ال ! ال نجد لھ ما یبرره من الناحیة العلمیَّة أو الفقھیَّة أو العقائدیة) وآلھ

یعدو كونھ سوى مجرد تعاطف قتَّال نحو عائشة بالخصوص مع أنَّھم لم 
  .)٢("قة الكبرى الزھراء فاطمةیتعاطفوا مع سیَّدة نساء العالمین الصدَّی

في بیان قولھ تعالى في ‘ ثم یورد روایة عندھم من سؤال ُزرارة ألبي جعفر 
ومما جاء في الروایة من تفسیر  } o  {:قصة زوجتي نوح ولوط

اهللا صلى اهللا علیھ  مایعني بذلك إال الفاحشة وقد زّوج رسول: " الروایة قولھ
  )٣("وآلھ وسلم فالنًا

                                                
  ٤٩المرجع السابق  ص  )١(
  ٦٠-٥١المرجع السابق ص  )٢(
  ٦٢المرجع السابق ص  )٣(
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المھم أن یتزوج مستضعفة ثم إذا ظھر :" ثم یعلق العاملي على الروایة بقولھ 
ولكنَّ زرارة ، كونھا عكس ذلك فلھ أسوة برسول اهللا وبزوجتي نوح ولوط 

بأن بعض أزواج النبي األكرم ُكنَّ ُمِقّرات بحكمھ ومقّرات : ‘ أجاب اإلمام 
ومع ذلك فقد خانتاه بدینھ وحكمھ أي أنھما خالفتاه في حكم اهللا الذي بدینھ 

بأن خیانتھما ‘ فأجابھ اإلمام ، اه في أحكامھُحرََّم علیھنَّ مخالفُتُھ ولكنَّھما خالفت
لرسول اهللا لیست خیانة في الدین كخیانة زوجتي لوط ونوح بل خیانتھما إنما 

طریقین صحیحة سندًا وداللًة وھي فالروایة على كال ال... ھي في الفاحشة 
  )١("حّجة في إیصال المطلوب

: "... ویقول في معرض طعنھ ألم المؤمنین عائشة وطلحة وعثمان ما نصھ
صلى (في روایة أحادیث الرغبة الجنسیة عند بعض أصحاب النبيَّ األكرم 

ھذه الرغبة التي ، في أزواجھ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ) اهللا علیھ وآلھ
-٥٤یشیر إلى اآلیات من سورة األحزاب آیة [ارت إلیھا اآلیات المتقدمة أش

والمّؤیدة بإشارات حسّیة صدرت من بعضھم حیال أزواجھ حسبما دلت ] ٥٧
وقد ُترجم ھذا الھوى فعلیًا یوم حرب الجمل ... علیھ األخبار من الطرفین 

) هللا علیھ وآلھصلى ا(وما قبلھ حیث أقسم عثمان وطلحة أن ینكحا نساَء النبي 
یكون نال من وقد ، وعثمان لم یقدر على أم سلمة ، فطلحة نال بغیتھ بعائشة 

من عائشة التي كانت على عداوة شدیدة معھ وھذا  حفصة ألنھا أقرب إلیھ
لھ ، التحرش الجنسي من ِقبل طلحة وعثمان بن عفَّان بنساء النبي األعظم 

  .)٢("نفًامایؤّیده في أخبار العامة حسبما أشرنا آ
حیث أن : "ثم یعود ویتبجح بكالٍم قبیح نعوذ باهللا من ھذا التفكیر السقیم فیقول

إنما لمسھا عن عمٍد ال عن صدفة أو ، ذاك الصحابي الذي لمس ید عائشة 
  عن سھٍو أو خطأ 

¹ { : كما أن عائشة كانت راضیة بذلك بدلیل قولھ تعالى في اآلیة... 

¼ » º½{ )من الخواطر النفسیة والشیطانیة من كال الطرفین  )٣
ولم لم تكن عائشة راضیة بذلك لما صّح الغمُز ، الصحابي طلحة وعائشة : 

وال یخفى على الخبیر البصیر ما في غمز الید ، بقناتھا في اآلیة المباركة 

                                                
  ٦٦-٦٣المرجع السابق  ص  )١(
  ٦٧المرجع السابق ص  )٢(
  ٥٣:سورة األحزاب) ٣(
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كما أنھا ُتظِھُر الرغبَة ...داللًة جنسیٍَّة مثیرة لألحاسیس ومھیجة للَبْظِر  من
  )١(".الجامحة لدى الطرفین المغَرَمین ببعضھما

بنة منعني من كالم ای((:فقال طلحة "  :ومن أدلتھ وتعلیقاتھ علیھا ما نصھ
فلو لم یكن ثمة رغبة عند طلحة لما صح أنھ ...))عّمي ألتزوجنھا من بعده

ولم یحصل لنا یقیٌن ، یرتاَب الرسوُل األكرم ولما صحَّ یمنعھ من محادثتھا 
وقد تأّكد لنا ذلك بما ، برجوعھ وتوبتھ وإنابتھ فنستصحب فسقھ وفجوره 

ردنا من أخبارنا الصحیحة الدالة على فسقھ وفجوره معھا في طریق و
وكال المعنیین المانع منھما ثبوتًا وإثباتًا في تحقیق الفاحشة لعدم ... البصرة 

مما یعني أن قابلیة الفاحشة موجودة قبل رحیل ، إستحالتھا عقًال و شرعًا 
  )٢("النبي األكرم حسبما أفادت اآلیُة واألخبار

یصرح بوقوع الجریمة التي نفاھا اهللا وبرأ منھا عائشة وھي اإلفك ما وھنا  
وما یدرینا ماذا جرى خلف الكوالیس في قصة اإلفك التي یعتقدھا : " نصھ

عامة المخالفین حیث تخلفت عائشة عن القافلة فباتت في خیمة صفوان بن 
ھ المعطل السلمي الذي كان قد عرَّس وراء الجیش فعرفھا فأناخ راحلت

فركبتھا ثم جاء جمع من الصحابة یتراوح عددھم مابین العشرة إلى األربعین 
منھم عبداهللا  –من سورة النور  ١١حسبما ذكر ذلك البیضاوي في اآلیة  -

بن ُأبي وزید بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش 
ر شیئًا لم تفصح مما یعني أن في األم... ومن ساعدھم ادَّعوا أن عائشة زنت

لم تشر أخبارنا الشریفة إلى أن الرسول األكرم : فالحاصل ... عنھ مرویاتھم 
بل إن ، أقام الحد على عائشة ووالدھا وصاحبھ عمر) صلى اهللا علیھ وآلھ(

حیث سیقیم ‘ ذلك موكوٌل إلى یوم آخر وھو ظھور الحّجة اإلمام المنتظر 
ي یوم الرجعة إلى الدنیا الذي ینكره الحدَّ علیھم بعد إحیائھم من قبورھم ف

، أشدَّ إنكار  ]یقصد باألشاعرة ھنا أھل السنة والجماعة[ علینا األشاعرة
وسبحان اهللا أكان النبي  )٣("ولعل سبب إنكارھم ھو إقامة الحّد على ھؤالء

قد أضاع حدًا من حدود اهللا وعطلھ حتى یأتي المھدي وھو أحرص منھ ‰ 
  !!قیم الحد المعطل؟لی –والعیاذ باهللا  –

أن مسألة عفة بعض نساء النبي : فما نروم قولھ ھنا : " ومما صرح بھ أیضا
لم تكن بتلك الدرجة التي یتوّھُمھا المسلمون ) صلى اهللا علیھ وآلھ(األعظم 

بل العكس ھو الصحیح حیث إن عائشة البطلة الكبیرة في ترویج ، الیوم 

                                                
  ٦٨ص  خیانة عائشة بین االستحالة والواقع )١(
  ٧٤-٧٣المرجع السابق ص  )٢(
  ٧٥-٧٤المرجع السابق ص  )٣(
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 )١("ًا كأبیھا وزمیلھ عمر بن الخطابسیناریو الدعارة وصدور الفاحشة تمام
  .والفاحشة ھنا الزنا كما قرر ذلك

إال الفاحشة } فخانتاھما{:واهللا ما عنى بقولھ: لفقا: "ثم یورد قوًال للقمي
وكان ، فیما أتت في طریق البصرة –أي عائشة  –ولیقیمن الحد على فالنة 

قال لھا فالن ، ة فلما أرادت أن تخرج إلى البصر، یحبھا –أي طلحة  –فالن 
الیحل لِك أن تخرجي من غیر محرم فزّوجت نفسھا من فالن  -أي طلحة –
الخبُر واضُح الداللة "  :ویعلق على ھذا الخبر فیقول )٢("إلخ...-أي طلحة –

على صدور الفاحشة من عائشة وحفصة على وجھ الخصوص ألن المثل 
ئشة وحفصة بقرینة الذي ضربھ اهللا تعالى في سورة التحریم إنما ھو لعا

على حد تعبیر  –التعریض بل التصریح بنفاق عائشة وحفصة وكفرھما 
فقد اقتصر  –باب أحوال عائشة وحفصة ... المحدث المجلسي في البحار 

المحدث المجلسي رحمھ اهللا بالتعریض على نفاق وكفر عائشة وحفصة فقط 
یخ المجلسي دون الفاحشة مع أن التعریض بالفاحشة أولى مما ذكره الش

رحمھ اهللا تعالى وذلك ألن التمثیل بمریم بنت عمران ِمن أنھا أحصنت 
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  {  :فرجھا بقولھ

É È Ç Æ Å Ä Ã Â { )ال یتناسب مع الخیانة  )٣
في الدین بل األولى أن یكون مثًال لھما للردع عن الفاحشة اقتداًء بمریم التي 

ویكمل تعلیقھ ویذكر فیھ أقوى تصریح  )٤(..."أحصنت فرجھا عن الحرام
بعض  هما رواولو فرضنا صحة : "باتھام عائشة بحادثة اإلفك والتدلیل علیھ

من إقامة الحد على من ادعوا ] وھم أھل السنة والجماعة[مؤرخي العامة 
زناھا فال یدل بالضرورة على عدم حصول الزنا خارجًا بل ھو إنما ألجل 
عدم اكتمال البینة بكونھم رأوا زناھا بالعین المجردة كرؤیة المیل في 

ش ومسّطح بن أثاثة حمنة بنت جح: فمن نعتھا بالزنا ھم أربعة، المكحلة 
فالمرأة وھي حمنة ال یمكن لوحدھا ، وحسان بن ثابت وعبداهللا بن ُأبي 

شرعًا أن تكون بمنزلة الرجل الواحد بل البد أن تنضم إلیھا امرأة أخرى 
حتى تكمل شھادتھما مع الرجال الثالثة وذلك ألن المطلوب في الشھادة على 

وثانیھما اكتمال النصاب في الشھادة ، أحدھما الشھادة عن حسًّ : الزنا أمران

                                                
  ٧٦المرجع السابق ص  )١(
  ٧٧ص المرجع السابق  )٢(
  ١٢:سورة التحریم) ٣(
  ٧٨ص  خیانة عائشة بین االستحالة والواقع )٤(
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وعدم اكتمالھا وتحقق ، وكالھما غیر متوفرین فیھا كشھادة مطلوبة شرعًا ، 
والقذف ، الوصف المطلوب فیھا یقتضي شرعًا القذف ظاھرًا ولیس واقعًا 

ثم یبین بعدھا  )١(..."الظاھري یستوجب إقامة الحد على القاذف وھو الجلد 
كل ذلك فیما : "فیقول‰ ویثبت ما بعد وفاتھ ‰ تھ أن الزنا كان في حیا

وأما زناھا بعد شھادتھ ) صلى اهللا علیھ وآلھ(یكون قبل وفاة الرسول األعظم 
بما بینتھ وأوضحتھ سابقًا والحقًا بما ال یدع شكًا لمریب أو –فالتحقیق لدي ، 

سیما یقتضي التسلیم بزناھا ال –لبسًا عند فقیھ معتدل المزاج وسلیم الحواس
بتوفر ھذه األحادیث الصحیحة التي ال یمكن تغافلھا أو اإلعراض 

  )٢(..."عنھا

إن ما رواه : والحاصل: "ثم یعتذر للقمي لذكره روایًة بدون إسناد فیقول
المحدث القمي رحمھ اهللا بال سند إنما ھو لالختصار من األسانید ولیس 

شرعًا إذا لم یكن  لمجرد إبداء نظره في تفسیر اآلیة فإن ذلك غیر جائز
صلى اهللا علیھ (مستندًا إلى روایة السیما أنھ نسب إلى زوجتي النبي األكرم 

مضافًا لكونھ من المحدثین الذین یعتمدون على األخبار فقط ... الفاحشة )وآلھ
  )٣("دون أن یجّوزوا العمَل باآلراء في مقابل األخبار

خبَر : " لق علیھا قولھومما ورد عنده روایة لحریز السجستیاني ومما ع 
فال یعني ذلك نفي ماعداه ، حریز یدل على أّن الفاحشة ھي الخروج بالسیف 

وحیث قد قامت القرائن الشرعیة ... ي الزنا ھأونفي ماورد من أن الفاحشة 
الزنى والخروج بالسیف : على تعیین مصداَقین من مصادیق الفاحشة ھما

أحدھما ، ة صدر منھا فعالن عظیمانألن عائشوكالھما مرادان باللفظ وذلك 
فال تزاحم وال ، وثانیھما عملیة الزنا مع طلحة ، ‘ قتال أمیر المؤمنین علي 

تعارض بین الفعلین الصادرین من عائشة وال بین خبر حریز وغیره من 
سیقیم الحد على عائشة ألجل ما ارتكبتھ مع ‘ أن اإلمام المھدي ... األخبار 

فعائشة لم ترتكب الحرب ضد طلحة وإنما ھو ،  طلحة في طریق البصرة
فما فعلتھ مع طلحة یستوجب الحدَّ الذي ، فاحشة الزنا ولیس فاحشة الحرب 

لفقدان البینة التامة أو لعدم ) صلى اهللا علیھ وآلھ(سقط في عھد النبي األكرم 
وفي موردنا ھذا ... توفر الظروف إلقامة الحد على من كانت زوجتھ 

االرتداد فھي المحالھ بائنة ‘ ائشة بعد محاربتھا لإلمام علي یترتب على ع

                                                
  ٧٩-٧٨المرجع السابق ص  )١(
  ٧٩المرجع السابق ص  )٢(
  ٨١المرجع السابق ص  )٣(
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عن حكم الزوجیة بال طالق لذا فال حاجة لإلمام أن یطلقھا ألجل ھذا السبب 
حصل قبل الحرب ألجل السبب الثاني  -واهللا تعالى العالم–بل إن الطالق ، 

  )١("وھو عصیانھا بالفاحشة مع طلحة قبل نشوب الحرب

، أن عائشة خائنة للرسول األعظم في عقیدتھ : "بحثھ بقولھ ثم یذكر خالصة
ال بدلیل قطعي یخالف وال یمكننا العدول عنھا إ... اشھ وخائنة لھ في فر
ولوال األدلة التي أشرنا إلیھا لما كنا ذھبنا إلى ما قدمناه لكم ، تحقیقنا المتقدم 

تحكیم العقول ني على تولكننا نمیل إلى الدلیل ولیس إلى االستحسان المب
  )٢("البائرة واألقیسة الفاترة فلیس ھذا شأن المحصلین من فقھاء اإلمامیة

" كلبھم الباسط ذراعیھ بالوصید: "بقولھ بالتعریف عن نفسھ ثم یختم بحثھ 
  .وھذا قدره بل الكلب أكرم منھ

  
  :الرد على الطاعنین

  :الرد على ھؤالء من وجوه
! " # $ % {: ¸ن قول اهللا إجماع المسلمین على أ: الوجھ األول

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

A @ ? > = <{ )تقدم بیانھ  -~ نزلت في عائشة وفي براءتھا  )٣
  .؛ ومن خالف اإلجماع فقد ضل وأخطأ كما ھو معلوم من كالم أھل العلم -
  

  :منھم~ كالم أھل العلم في الطاعن في أم المؤمنین :الوجھ الثاني
، ومن سب  من سب أبا بكر وعمر جلد: " )٤(قول اإلمام مالك بن أنس -١

  .عائشة قتل
  .؟ ~ولم یقتل في عائشة : فقیل لھ

                                                
  ٩٨-٩٥المرجع السابق ص  )١(
  ٩٩المرجع السابق  ص )٢(
  ١١:سورة النور) ٣(
إمام دار الھجرة، وأحد األئمة األربعة عند أھل :  بن مالك األصبحي الحمیري، أبو عبد اهللا مالك بن أنسھو  )٤(

  ))٢٥٧/ ٥األعالم للزركلي ((ھـ ١٧٩ت  السنة، وإلیھ تنسب المالكیة، مولده ووفاتھ في المدینة
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± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² { : ، یقول في عائشة¸ألن اهللا : فقال

،  )٢("فمن رماھا فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل: ، قال)١( }«
قول مالك ھاھنا : " قول أبي محمد ابن حزم بعد إیراده كالم اإلمام مالك

  .صحیح، وھي ردة تامة، وتكذیب هللا تعالى في قطعھ ببراءتھا
 :ألن اهللا تعالى یقول. مھات المؤمنین، وال فرقسائر أ في وكذلك القول

}´ ³ ² ±µ º ¹ ¸ ¶»  ¾ ½ ¼

À ¿ {  )والحمد هللا رب  -فكلھن مبرآت من قول إفك  )٣
  )٤(".العالمین

ر ما جاء بھ القرآن یرید بالمخالفة إنكا: "ویعلق ابن عاشور على قول مالك
نصا وھو یرى أن المراد بالعود لمثلھ في قضیة اإلفك ألن اهللا برأھا 

  )٥("بنصوص ال تقبل التأویل، وتواتر أنھا نزلت في شأن عائشة
، كما في  من سب عائشة أدب: قال أصحاب الشافعي: "قول ابن العربي -٢

في عائشة؛ ألن ذلك كفر،  } ¸ º ¹{: سائر المؤمنین، ولیس قولھ تعالى
ولو كان سلب .  )٦( )) یؤمن من ال یأمن جاره بوائقھال((: وإنما ھو كما قال

 یزني الزاني ال(( -‰  -ب عائشة حقیقة لكان سلبھ في قولھ اإلیمان في س
  .حقیقة )٧( ))حین یزني وھو مؤمن

ة المطھرة بالفاحشة، فبرأھا لیس كما زعمتم؛ إن أھل اإلفك رموا عائش: قلنا
. اهللا، فكل من سبھا بما برأھا اهللا منھ فھو مكذب هللا، ومن كذب اهللا فھو كافر

                                                
  ١٧:سورة النور) ١(
لطفي : تحقیق. محمد الغافقي، الجوھري المالكي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن. مسند الموطأ للجوھري)٢(

  ١١٢:ص   م١٩٩٧ . ١ط.بیروت .دار الغرب اإلسالمي. طھ بن علي بوسریحو بن محمد الصغیر
  ٢٦:سورة النور) ٣(
 بیروت. دار الفكر .أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري. المحلى باآلثار )٤(

١٢/٤٤٠  
  ١٨/٨٣التحریر والتنویر  )٥(
وصحیح مسلم ) ٥٦٧٠(صحیح البخاري كتاب األدب باب إثم من ال یأمن جاره بوائقھ ح ] حدیث صحیح[ )٦(

یؤمن واهللا ال یؤمن واهللا ال یؤمن قیل واهللا ال : ((ولفظ البخاري) ٤٦(كتاب اإلیمان باب بیان تحریم إیذاء الجار ح 
  .))ومن یا رسول اهللا قال الذي ال یأمن جاره بوائقھ

  ) ٢٣٤٣(صحیح البخاري كتاب المظالم باب النھبى بغیر إذن صاحبھ ح ] حدیث صحیح[ )٧(
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وھي سبیل الئحة ألھل البصائر، ولو أن رجال سب . فھذا طریق قول مالك
  )٢(* )١(".عائشة بغیر ما برأھا اهللا منھ لكان جزاؤه األدب

بما برأھا اهللا منھ فقد مرق ~ ئشة ومن رمى عا: ")٣(قول ابن أبي موسى -٣
  )٤("من الدین ولم ینعقد لھ نكاح على مسلمة

فأما من سب أزواج : " )٦(یعلى ينقال عن القاضي أب )٥(قول ابن تیمیة -٤
من قذف عائشة بما برأھا اهللا منھ كفر بال : "فقال القاضي أبو یعلى‰ النبي 
غیر واحد من األئمة وقد حكى اإلجماع على ھذا غیر واحد وصرح " خالف

  )٧(".بھذا الحكم
أمھات ‰ الترضي عن أزواج رسول اهللا : ومن السنة: "قول ابن قدامة -٥

المؤمنین المطھرات المبرآت من كل سوء، أفضلھن خدیجة بنت خویلد، 
في ‰ وعائشة الصدیقة بنت الصدیق، التي برأھا اهللا في كتابھ، زوج النبي 

  )٨(".ا برأھا اهللا منھ فقد كفر باهللا العظیمالدنیا واآلخرة، فمن قذفھا بم
،  یعني في عائشة } ± µ ´ ³ ²{:قولھ تعالى: "قول القرطبي -٦

ألن مثلھ ال یكون إال نظیر القول في المقول عنھ بعینھ، أو فیمن كان في 
في عرضھ ‰ رسول اهللا  إذایةك من لما في ذل ؛‰مرتبتھ من أزواج النبي 

  )٩(".، وذلك كفر من فاعلھ وأھلھ

                                                
  ٣/٣٦٦العربي أحكام القرآن البن  )١(
  الكقدمُت كالم ابن أبي العربي لمناسبتھ بعد قول اإلمام م*  )٢(
ھـ ٤٢٨ت  من أھل بغداد. ، من علماء الحنابلة قاض:  ، أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الھاشميھو ) ٣(

  ))٣١٤/ ٥األعالم للزركلي ((
د بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تقي الدین أبو العباس أحم. الصارم المسلول على شاتم الرسول )٤(

الحرس :الناشر. محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیقأبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
  ٥٦٨:ص  المملكة العربیة السعودیة .الوطني السعودي

أبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقّي الحنبلي، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن عبد اهللا بن ھو ) ٥(
  ))١٤٤/ ١األعالم للزركلي ((ھـ ٧٢٨ت  اإلمام، شیخ اإلسالم:  أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة

والفروع وأنواع عالم عصره في األصول : محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الَفرَّاء، أبو یعلىھو ) ٦(
  ))٩٩/ ٦ألعالم للزركلي ا((ھـ ٤٥٨ت  من أھل بغداد. الفنون

  ٥٦٦-٥٦٥:صالصارم المسلول على شاتم الرسول  )٧(
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي . لمعة االعتقاد )٨(

المملكة العربیة . رة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشادوزا. الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي
  ٤٠:ص ھـ١٤٢٠. ٢ط. السعودیة

  ١٢/١٨٤ الجامع ألحكام القرآن )٩(
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الحادیة واألربعون براءة : " عند تعداده فوائد حادثة اإلفك )١(قول النووي -٧
من اإلفك وھي براءة قطعیة بنص القرآن العزیز فلو تشكك فیھا ~ عائشة 

بن عباس وغیره ال بإجماع المسلمین قا مرتدًا إنسان والعیاذ باهللا صار كافرًا
لم تزن امرأة نبي من األنبیاء صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعین وھذا إكرام 

  )٢("من اهللا تعالى لھم
، وھي أفقھ نسائھ  واتفقت األمة على كفر قاذفھا: ")٣(قول ابن القیم -٩

، بل أفقھ نساء األمة وأعلمھن على اإلطالق، وكان األكابر من  وأعلمھن
  )٤("یرجعون إلى قولھا ویستفتونھا ‰أصحاب النبي 

~ قول ابن كثیر بعد بیان أن آیات اإلفك نزلت في الصدیقة عائشة  -١٠
قاطبة على أن من سبھا بعد ھذا ورماھا بما رماھا بھ  † وقد أجمع العلماء:"

  )٥(".في ھذه اآلیة ، فإنھ كافر ؛ ألنھ معاند للقرآن واذكر نالذی
ھا فقد كفر لتصریح القرآن الكریم ببراءتھا أن من قذف: "قول الزركشي -١١

قال الخوارزمي في الكافي من أصحابنا في كتاب الردة لو قذف عائشة 
بخالف غیرھا من الزوجات ألن القرآن نزل  الزنى صار كافرًاب

  )٦("ببراءتھا
نزلت في براءة : "   }! " # ${: على قولھ معلقًا قول السیوطي -١٢

، فاستدل بھ الفقھاء على أن قاذفھا یقتل لتكذیبھ لنص  فیما قذفت بھ~ عائشة 
: قذف عائشة كفر ألن اهللا سبح نفسھ عند ذكره، فقال: ، قال العلماء القرآن

                                                
:  ، الشافعّي، أبو زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النوويھو ) ١(

  ))١٤٩/ ٨األعالم للزركلي ((ھـ  ٦٧٦ت والحدیث عالمة بالفقھ
دار إحیاء التراث . أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي. المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٢(

  ١١٨-١٧/١١٧   ھـ١٣٩٢. ٢ط. بیروت  .العربي
من أركان اإلصالح :  الدمشقّي، أبو عبد اهللا، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّْرعيھو ) ٣(

  ))٥٦/ ٦األعالم للزركلي ((ھـ ٧٥١ت ار العلماءاإلسالمي، وأحد كب
مؤسسة . محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة. زاد المعاد في ھدي خیر العباد )٤(

    ١٠٣/ ١   ھـ١٤١٥ .٢٧ط. الكویت .مكتبة المنار اإلسالمیة ، بیروت  .الرسالة
   ١٠/١٩٨تفسیر القرآن العظیم  )٥(
اهللا بن بھادر الزركشي أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد . اإلجابة لما استدركت عائشة على الصحابة )٦(

  .الشافعي
  ٢٩:ص   ھـ١٤٢١. ١ط القاھرة .مكتبة الخانجي. رفعت فوزي عبد المطلب.د: تحقیق وتخریج
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ما وصفھ بھ المشركون كما سبح نفسھ عند ذكر   }» ¬ ® ¯{
  )١(".من الزوجة والولد

ومن :")٢(قول أبي العباس أحمد بن محمد الھیتمي السعدي األنصاري -١٣
ففیھ قوالن أحدھما یقتل واآلخر كسائر الصحابة یجلد حد ~ سب عائشة 

وروى أبو مصعب عن مالك من سب آل بیت ...  المفتري قال وباألول أقول
شھر ویحبس طویال حتى یظھر توبتھ ألنھ محمد یضرب ضربا وجیعا وی

  )٣("....  ‰استخفاف بحق رسول اهللا 
وقوعھ  فلو تكلم أحد في اإلفك بعد ھذه اآلیة معتقدًا: "قول ابن عاشور -١٤

  )٤(".فمقتضى الشرط أنھ یكون كافرا
  

  ..بمثابة الرد إجماًالھو كل ما ورد في ھذا البحث كامًال : الوجھ الثالث
  

قوال أھل العلم في الرد على ھؤالء الطاعنین تكون الحجة قد وبعد إیراد أ
قامت علیھم وفیھا بیان واضح وصریح في كفر من طعن في أم المؤمنین 

  .واهللا أعلم~ عائشة 

                                                
سیف الدین عبد القادر : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي تحقیق. التنزیلاإلكلیل في استنباط  )١(

  ١٩٠:ص   ھـ ١٤٠١. بیروت .دار الكتب العلمیة. الكاتب
فقیھ :  دین شیخ اإلسالم، أبو العباسالسعدي األنصاري، شھاب ال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتميھو ) ٢(

  ))٢٣٤/ ١األعالم للزركلي ((ھـ ٩٧٤ت  باحث مصري
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي . الصواعق المحرقة على أھل الرفض والضالل والزندقة )٣(

. كامل محمد الخراطو عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي: تحقیق. األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس
  ١/١٤٤   ھـ١٤١٧. ١ط. لبنان .مؤسسة الرسالة

  ١٨٣ - ١٨/١٨٢التحریر والتنویر  )٤(



       
١٨٥  

  خاتمةخاتمة
الحمدهللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصالة والسالم األتمان األكمالن 

 صلى اهللا علیھ وآلھ وصحبھ سید الخلق محمد بن عبداهللاعلى السراج المنیر 
.وزوجاتھ الطاھرات أمھات المؤمنین وعّنا معھم برحمتك یا أرحم الراحمین

  :أما بعد            
  

ویسر لي إنھاء رسالتي في آیات حادثة اإلفك الواردة في ™ فقد مّن اهللا 
  :والتي توصلت فیھا إلى ٢٦-١١سورة النور من آیة 

 بآیات وان ٪ من فوق سبع سموات إثبات براءة أم المؤمنین عائشة وصف
 .من القرآن الكریم تتلى إلى قیام الساعة

  إجماع المسلمین أن آیات اإلفك نزلت في براءة عائشة وصفوان إال ما
  .ورد من الروافض

  علو شأن عائشة وبیان فضلھا عند اهللا¸. 
  إلى یومنا ھذا~ استمراریة الطعن في عائشة. 
 ان في الحادثة فترة من الزمنحكمة اهللا تعالى في تأخیر البی. 
 بیان اآلداب الرفیعة والسامیة من اهللا تعالى لعباده المؤمنین. 
 بیان حكمة التشریع اإللھي في حیاة المجتمع. 
 أن إقامة الحد على المسلم فیھ تطھیر لھ وتخفیف من عذاب اآلخرة. 
  بیان فضل الصدیق أبي بكر¢. 
 ب ال یكون إال من نصیب الطیب بیان سنة من سنن اهللا الكونیة بأن الطی

 .والخبیث ال یكون إال من نصیب الخبیث
 بعد براءتھا ھاقول العلماء بكفر من یقذف. 

  :أما ما توصلت إلیھ من توصیات فأقول وباهللا التوفیق
 التفسیري أو غیره ببیان شأن زوجات النبي  تكثیف البحث العلمي سواًء

  .وأنھن من آل بیتھ ، وشأن صحابتھ ٪‰ 
 ر الثقافة العامة لعامة الناس عن أمھات المؤمنین وبیان فضلھمنش.  
 إیجاد ردود خاصة على أقوال الشیعة عمومًا والمعاصرین خاصة. 
 ن من أھل السنة مع أبناء الرافضة بین أوساط المعلمی نشر ثقافة التعامل

 .والجماعة ، وكیفیة نشر حب آل البیت وحب صحابتھ رضوان اهللا علیھم
 وأنھن أمھات للمؤمنین ویجب علینا ‰اس بفضل زوجات النبي توعیة الن

حبھن والذود عنھن عن طریق المجاالت العصریة كالقنوات الفضائیة 
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 أجھزة الجوالوأجھزة التواصل اإلجتماعیة ك )الشبكة العنكبوتیة(و
 .وبرامج االتصاالت 

  
أ فمن وإن كان من خیر فھو من اهللا وحده وإن كان من خطواهللا تعالى أعلم 

والحمدهللا على نعمتھ وفضلھ نفسي والشیطان واهللا ورسولھ منھ بریئان ، 
  .وصلى اهللا على رسولھ وآلھ وزوجاتھ وسلم
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م

      سورة البقرة  -٢  
١  }k l{   ١٠١  ٥٤  

٢  }1 2 3 4 5{   ١١٥  ٨٥  

٣  }L M N O{   ٦٧  ١٩٨  

٤  }? @ A B C D E ..{  ١١٩  ٢٠٤  

٧١  ٢٦٨  }.. § ¦ ¥ ¤{  ٥  

٦  }v w x y z { | } ..{  ١٦٩  ٢٨٢  

      سورة آل عمران  -٣  
٧  }½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ..{  ٤٤  ٨  

٨  }F G H I J K {   ١٢٠، ١١٨  ١٦٧  

٩  }È É Ê Ë Ì Í Î Ï ..{  ١١٦  ١٧٣  

      سورة النساء  -٤  
٣٠  ١٥  }.. % $ # " !{  ١٠  

١١  }/ 0 1 2{   ٦٩  ٢٠  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
١٢  }Ç È É Ê Ë Ì Í{   ٥٣، ٥٢  ١٧٠  

      سورة املائدة  -٥  
٩٩  ٧٥   }¾ ½{  ١٣  

١٤  }ê ë ì í î ï ð{   ٥٢  ١٢٠  

      سورة األنعام  -٦  
١٥  }* + , - . / 0{   ٥٣  ١  

١٦  } P Q R S T VU W X Y ..{  ١  ٣٨  

      سورة يونس  -١٠  
١٧  }Ë Ì ÍÎ{   ٦٧  ٦١  

      سورة هود  -١١  
١٨  }l m n o p q r{   ٢٢  ٥٨  

      سورة يوسف  -١٢  
٦٦، ٦٥  ٨   } _ ^ {  ١٩  

٢٠  }_ ` a b c d e f g h ..{  ١١٠  ٢٥  

٢١  }r s t u{   ١٧٢  ٢٦  

      سورة احلجر  -١٥  
٢٢  }g h i j k l m n{   ١٦٦  ٩  

      سورة النحل  -١٦  
٢٣  } I J K {   ١٢٦، ١٧٠  ٨١ ،

١٧٠  
٢٤  }S T U V{   ٧٢  ٩٠  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
      سورة اإلسراء  -١٧  
٢٥  }Z [ \ ] ^ _ ` a b ..{  ٢٧  ٣٢  

      سورة الكهف  -١٨  
٢٦  }ä å æ ç è{   ٧٢  ٧٤  

      سورة مرمي  -١٩  
٢٧  }v w x{   ٦٨  ٩  

١١١  ٨٠   }? < = {  ٢٨  

      سورة املؤمنون  -٢٣  
٢٩  }6 7 8 9 : ; < ..{  ٤٧  ٧-٥  

٣٠  }F G H I J K L ..{  ٤٨  ٧  

٤٨  ١٠١   }¿ ¾ ½ ¼{  ٣١  

٣٢  }Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò{   ٤٧  ١١٨  

      سورة النور  -٢٤  
٢٢، ٢١  ١   }'{  ٣٣ ،

٢٢، ٢٢ ،
١٩، ١٦ ،
٢٣، ٢٢ ،
٤٩، ٤٧ ،
٢٠، ١٦ ،
٢٣، ٢١ ،
٢٠، ١٩ ،
٢٢، ٢١ ،
١٤، ٢٣ ،
١٦، ١٥ ،
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٢٤، ٢٣ ،
١٦، ٢٥ ،
١٨، ١٧ ،
٢٣، ١٩ ،

٤٧  
٣٤  }+ , - . / 0 1 2 3{   ٢٨، ١٥  ٢ ،

٢٣، ١٨ ،
٤٧، ٤٧  

٣٥  } \ ] ^ _ ` a b c ..{  ٣١، ٣٠  ٤ ،
٣٣، ٣٣ ،
٣٣، ٣٠ ،

١٧١  
١١  ٢٦-١١  }.. * ( ) &' % $ # " !{  ٣٦  

٧٨، ٦٦  ١١   }= > ; :{  ٣٧ ،
١١٢، ٧٩ ،
١٤٤، ١٢٨ ،
١٤٥، ١٤٥ ،
١٥٧، ١٤٨ ،
١٠٠، ٧٨ ،
١٦١، ٧٧ ،

٧٩، ٧٨ ،
٧٧، ١١٤ ،
١٩٥، ١٤١ ،

٩٩، ٦٤ ،
١٤١، ١٤٠ ،
١٤٣، ١٤٢ ،

٦٤، ٥٨ ،
١١٢، ٩٨ ،
١٤٠، ١٢٨ ،

١٩٢، ١٤٩  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٣٨  }B C D E F G H ..{  ١٠٠، ٨٠  ١٢ ،

١٠١، ١٠٠  
٣٩  }B C D E F G H ..{  ١١٤  ١٣-١٢  

٤٠  }B C D{   ١١٦، ١١٥  ١٢  

٤١  }B C D E F G H ..{  ١٦١  ١٣-١٢  

٤٢  }C D{   ١٠٠، ١٦٢  ١٢ ،
٨٠، ١١٦ ،
١٢٩، ١٢٨ ،
١٢٨، ٨٠ ،
١٠١، ١٥٠ ،
١٢٩، ١٢٨ ،
١١٦، ١١٥ ،

١٦٢  
٤٣  }O P Q R TS U V W ..{  ١٠٢، ٨١  ١٣ ،

١٠٣، ١٠٣ ،
١٠٣، ١٠٣ ،

٨١، ٣٠ ،
١٣٠، ١٢٩ ،
١٢٩، ١٠٢ ،

١٥٠  
٤٤  } g h i j k {   ٨٢، ٦٧  ١٤ ،

٣٩، ٨٣ ،
٨٢، ٦٧، 
١٥٠، ١٠٣ ،

١٦٣  
٤٥  }y z { | } ~ �{   ٨٤، ٤٧  ١٥ ،

١١٨، ٨٤ ،
١١٩، ١١٨ ،

١١٩  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٤٦  }o p q r s t u ..{  ١٦٣  ١٨-١٥  

٤٧  }o p{   ١١٧، ٨٣  ١٥ ،
١١٨، ٨٤ ،
١٣٥، ٦٨ ،
١١٩، ١١٨ ،
١١٩، ١١٧ ،

٦٨، ١٥٧ ،
١١٧، ٨٣ ،

١٥١، ١٣٠  
١٠٤، ٨٥  ١٦   }¤ £ ¢ ¡{  ٤٨ ،

١٠٥، ١٠٥ ،
١٢٠، ١٢٠ ،
١٢٠، ١٢٠ ،
١٠٥، ١٣١ ،

٨٥، ١٣١ ،
١٩٥، ١٠٥ ،

٨٥، ٦٨ ،
١٢٠، ١٠٤ ،

١٥١، ١٣١  
٤٩  }± ²{   ١٢١، ٨٦  ١٧ ،

١٢٧، ١٢٧ ،
١٩٣، ١٩٢ ،

١٩٤  
٥٠  }± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ..{  ١٢١، ١٠٦  ١٨-١٧  

٥١  }± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ..{  ١٣٢، ٨٦  ١٧ ،
١٩٢، ١٥١  

٥٢  }¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä{   ١٣٣، ٨٧  ١٨ ،
٨٧، ١٥٢ ،
١٣٣، ١٠٦  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٥٣  }Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × ..{  ١٠٧، ٨٧  ١٩ ،

١٣٤، ١٣٤ ،
١٢٧، ٨٧ ،
١٦٣، ٨٧ ،
١٢١، ١٠٦ ،

١٥٢، ١٣٤  
٥٤  }Ü Ý Þ ß{   ٨٨، ١٠٧  ٢٠ ،

٨٨، ١٠٨ ،
٣٩، ١٣٥ ،
١٠٧، ٨٨ ،
١٣٥، ١٢٢ ،

١٥٢، ١٤٣  
٥٥  }3 4 5 6 7 8 9 : ; ..{  ٧٢، ٣٩  ٢١ ،

٨٢، ٨٢ ،
٩٠، ٨٩ ،
٩٠، ٩٠ ،
١٢٤، ١٠٩ ،
١٥٩، ١٣٦ ،
١٢٣، ٨٩ ،
١٦٥، ٨٩ ،
١٠٨، ٦٩ ،
١٣٦، ١٢٣ ،

١٥٣  
٥٦  }H I J K L M N O P ..{  ٩٢، ٩١  ٢٢ ،

١٣٧، ١٢٥ ،
١٣٧، ١٣٧ ،
١٦٥، ١٥٨ ،
١٦٦، ١٦٦ ،
١٠٩، ١٦٧ ،
١٢٥، ١٢٥ ،

٧٣، ١٣٧ ،



       
١٩٤  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
١٦٥، ٩١ ،
١٦٧، ١٦٦ ،
١٢٥، ٧٣ ،
١٠٩، ١٦٨ ،
١٦٧، ١٥٩ ،
١٢٤، ١٠٨ ،

١٥٣، ١٣٧  
٥٧  }f g h i {  ١٢٧، ٤٨  ٢٣ ،

٣٢، ١٧١ ،
٩٢، ٧٤ ،
١٢٦، ١٠٩ ،

١٧٠، ١٥٤  
٥٨  }t u v w x y z { ..{  ١٥٩، ٩٣  ٢٤ ،

١٣٧، ٩٣ ،
١٥٤  

٥٩  }t u v w x y z { ..{  ١٢٧، ١١٠  ٢٥-٢٤ ،
١٧١  

٩٥، ٩٤  ٢٥   }£{  ٦٠ ،
١٣٨، ١١٠ ،

٧٥، ١٥٩ ،
١٣٧، ٩٤ ،

١٥٥  
٦١  }¶ ¸ ¹ º{   ٩٦، ١٧  ٢٦ ،

١٤٣، ١٤١ ،
١٩٢، ١٤٣ ،
١٣٨، ٩٦ ،
١٤٢، ٩٥ ،
١٤٣، ١٤٢ ،

٩٥، ٧٥ ،
١٧، ١٧١ ،
١٣٨، ١١٠ ،



       
١٩٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
١٥٥  

٦٢  }Á Â Ã Ä Å Æ Ç ..{  ٦٠، ٥٩  ٢٧ ،
٦١، ٦٠  

٦٣  }N O P Q R S ..{  ٤١  ٣١-٣٠  

٦٤  }j k l m n o p q ..{  ٢١  ٣٤  

٦٥  }F G H I J{   ٥٥  ٣٩  

٦٦  }Æ Ç È É Ê Ë{   ٥٥، ٢١  ٤٣  

٦٧  }- . / 0 1 2 3{   ٥٥  ٤٥  

٤١  ٥٨  }.. ¢ ¡ � ~ { |{  ٦٨  

٦٩  }® ¯ ° ± ² ³{   ١٠١  ٦١  

٧٠  }L M N O P Q ..{  ٥١  ٦٣  

٧١  }w x y z { | }{   ٥٥  ٦٤  

      سورة الفرقان  -٢٥  
٧٢  }ª « ¬ ®{   ٥٦، ٥١  ١ ،

٥٥، ٥١  
٧٣  }¾ ¿ À Á Â Ã{   ٥٣  ٢  

٥٣  ٣   }$ # " !{  ٧٤  

٧٥  }b c d {  ٥١  ٧  

٥٢  ٢١   }. - , + * ( ) '{  ٧٦  

٧٧  }B C D E F G H I ..{  ٥٥  ٢٣  

٧٨  }Ä Å Æ Ç È É Ê{   ٥٢  ٣٢  
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٧٩  }V W X Y Z{   ٥٥  ٤٨  

٨٠  }¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ..{  ٥٥  ٥٤  

٥٢  ٦٠   }_ ^{  ٨١  

٢٩، ٢٨  ٦٨  }.. ( ) ' & % $ # " !{  ٨٢  

٨٣  }½ ¾ ¿ À Á Â{   ٥٢  ٧٧  

      سورة الروم  -٣٠  
٨٤  }= > ? @ A B C ..{  ٦٨  ٢٧  

      سورة األحزاب  -٣٣  
٨٥  } : ; < = > ? @ A B {   ١٦٩  ٤٧  

٨٦  }¹ º » ½¼{   ١٨٧  ٥٣  

      سورة فاطر  -٣٥  
٨٧  }3 4 5 6 7 8 :9 ..{  ١٧٠  ٣٥-٣٢  

      سورة الزمر  -٣٩  
٨٨  }s t u v w x y{   ١٦٩  ٥٣  

٨٩  }§ ¨ © ª{   ١٦٦  ٦٥  

٩٠  }¸ ¹ º{   ٧٦  ٧٣  

      سورة فصلت  -٤١  
١٢٧  ٢١   }%& $ # " !{  ٩١  

٩٢  }c d e f g h i j lk m ..{  ١  ٤٢  

      سورة الشورى  -٤٢  



       
١٩٧  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
٩٣  }Z [ \{   ١٦٩  ١٩  

٩٤  }Â Ã Ä Å Æ ..{  ١٦٩  ٢٢  

١٦٧  ٤٠  }.. ¤ £ ¢ �¡ ~ { |{  ٩٥  

      سورة اجلاثية  -٤٥  
٩٦  }^ _ ` a{   ٩٨، ٦٤  ٧  

      سورة األحقاف  -٤٦  
٦٥  ٢٢   }@ ? < ={  ٩٧  

      سورة احلجرات  -٤٩  
٩٨  }Ñ Ò Ó{   ١١٥، ١٠١  ١١  

      سورة الذاريات  -٥١  
٦٥  ٩   }- , + * {  ٩٩  

      سورة املمتحنة  -٦٠  
١٠٠  } 4 5 6 7 {   ٦٩  ١٢  

      سورة الصف  -٦١  
١٠١  }t u v w x y z { ..{  ١١٩  ٣  

      سورة املنافقون  -٦٣  
١٠٢  } m n o p q{   ١٠٥  ١  

      حرمي سورة الت -٦٦  
١٠٣  } o {   ١٨٦  ١٠  

١٠٤  } ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ..{  ١٨٩  ١٢  



       
١٩٨  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة  م
      سورة الضحى  -٩٣  
١٠٥  }T U V W X{   ١٦٩  ٥  

  



       
١٩٩  

 
  
  الصفحة  طرف الحدیث  م
  ١٤٠  ..)) ٻ ٻ ٱ(¸ قالت فأنزل اهللا ((...    ١
  ٦٩  ..))أتدرون ما الغیبة ؟ قالوا ((   ٢
  ٣٢  ..))اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ((   ٣
  ٧٤  ))أكثر أھل الجنة البلھ((   ٤
  ١٣٧  ..))إن اهللا تجاوز ألمتي عما ((   ٥
  ٧٠  ))إن اهللا یبغض الفاحش المتفحش((   ٦
  ١٧٣  ..))بعثھ على جیش ‰ أن النبي ((   ٧
  ٧  ..))بعثھ على جیش ‰ أن النبي ((   ٨
  ١١٩  ..))بحسب المرء من الكذب أن ((   ٩

  ١٢٦  ..))إني ألحب أن یغفر ، بلى واهللا ((   ١٠
  ٢٨  ))...یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن  ال((   ١١
  ١٣٨  ...))الحالل بین والحرام بین ((   ١٢
  ٧  ..))فضل عائشة على النساء ((   ١٣
  ١١  ..))إذا أراد ‰ كان رسول اهللا ((   ١٤
  ٧٠  ..))فإن اهللا ال . ال تقولي ذلك ((   ١٥
  ٧١  ))ال تكوني فاحشة((   ١٦
  ١٩٣  ..))ال یزني الزاني حین یزني ((   ١٧
  ١٩٣  ..))ن من ال یأمن ال یؤم((   ١٨
  ١٨٥  ..))لعلَّنا نصطاد بھا بعض ((   ١٩
  ١٧٣  ))ما علمت علیھ إال خیرا((   ٢٠
  ٨  ))ما علمت منھ إال خیًرا((   ٢١
  ١٠٢  ..))مثل المسلمین في تواصلھم ((   ٢٢
  ١٦٨  ..))من حلف على یمین فرأى ((   ٢٣
  ١٢٥  ))من ال َیرحم ال ُیرحم((   ٢٤
  ١٠٢  ..))المؤمنون للمؤمنین كالبنیان ((   ٢٥
  ١٤٩  ..))وكان الذي تولى كبر ((   ٢٦
  ٢٨  ..))قال إذا زنى العبد خرج منھ اإلیمان فكان((   ٢٧
  ٢٨  ..))ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة وال((   ٢٨
  ٢٩  ...))أي الذنب عند اهللا أكبر قال أن تجعل هللا ندا((   ٢٩



       
٢٠٠  

  الصفحة  طرف الحدیث  م
  ٢٩  ))...إنھ أتاني اللیلة آتیان وإنھما ابتعثاني((...   ٣٠
  ٤٣  ..))ن لقولھ الذي یقول وواهللا إ((   ٣١
  ١٨٨  ..))یمنعني من كالم ابنة ((   ٣٢
  



       
٢٠١  

 
  الصفحة  العلم  م
  ٢٣  وھبة بن مصطفى الزحیلي.د. أ   ١
  ٢٠٦  ابن تیمیة   ٢
  ٣٢  ابن َحَجر   ٣
  ١٥٦  ابن عجیبة   ٤
  ٦٧  ابن منظور   ٥
  ١٠٦  أبو الحسن الواحدي   ٦
  ٧  أبو الحسن عز الدین ابن األثیر   ٧
  ١٢٠  العربّيأبو بكر ابن    ٨
  ٦٠  أبو بكر الجزائري   ٩
  ١٠٠  أبو جعفر النحاس   ١٠
  ٤٨  أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي   ١١
  ٢٠٨  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي   ١٢
  ٢١  أحمد بن مصطفى المراغي   ١٣
  ٢٠  إسماعیل بن عمر بن كثیر   ١٤
  ١٤٩  البخاري   ١٥
  ١٨٨  البرسي   ١٦
  ١٨  البقاعي أبو الحسن برھان الدین   ١٧
  ١٠٥  بیضاويال   ١٨
  ١٥٥  الثعالبي   ١٩
  ٦٢  جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق   ٢٠
  ١٨١  الزجاج   ٢١
  ٢٨  زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري   ٢٢
  ٧٣  الزمخشرّي   ٢٣



       
٢٠٢  

  الصفحة  العلم  م
  ٦٠  سید قطب بن إبراھیم   ٢٤
  ٤٩  السیوطي جالل الدین   ٢٥
  ١٥١  الشوكاني   ٢٦
  ٨  صفوان بن المعطل   ٢٧
  ٧  عائشة بنت أبي بكر الصدیق   ٢٨
  ١٣٤  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   ٢٩
  ٥٩  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السَّْعدي   ٣٠
  ٣١  عبد اهللا بن محمد بن قدامة المقدسي   ٣١
  ٦٣  عبدالقادر محمد مال حویش   ٣٢
  ١٥  عبدالكریم محمود یونس أحمد الخطیب   ٣٣
  ٦٧  الَعْسَكري أبو ھالل   ٣٤
  ٨١  العكبرّي البغدادي أبو البقاء محّب الدین   ٣٥
  ٦٩  علي بن إسماعیل المعروف بابن سیده  أبوالحسن   ٣٦
  ٢٨  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال   ٣٧
  ١٧  علي بن محمد حبیب أبو الحسن الماوردي   ٣٨
  ٦٢  عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقّي   ٣٩
  ٢١  فخر الدین الرازّي   ٤٠
  ٦٨  الفیروزآبادي   ٤١
  ١٤٠  القرطبي   ٤٢
  ٢٠٤  مالك بن أنس   ٤٣
ی    ٤٤ د األم ي    محم دالقادر الجكن ن عب ار ب د المخت ن محم ن ب

  الشنقیطي
١٤٩  

  ١٩  محمد الطاھر بن عاشور   ٤٥
  ٢٠٧  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّْرعي   ٤٦



       
٢٠٣  

  الصفحة  العلم  م
  ٦٧  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازّي   ٤٧
  ١٥٠  محمد بن أحمد الشربیني شمس الدین   ٤٨
  ٢٠٦  محمد بن أحمد بن أبي موسى الھاشمي  أبو علي   ٤٩
  ٢٨  مد بن أحمد بن حمزة شمس الدین الرملّيمح   ٥٠
و      ٥١ بھاني أب اري األص ورك األنص ن ف ن ب ن الحس د ب محم

  بكر
١٥٤  

  ٢٢  محمد بن الحسین بن محمد بن موسى األزدي السلمي   ٥٢
  ١  محمد بن بھادر بن عبد اهللا الزركشي   ٥٣
  ٢٠  محمد بن علي الصابوني   ٥٤
  ٢٢  محمد بن عمر نووي الجاوي   ٥٥
  ١٩  مصطفى العمادي المولى أبو السعودمحمد بن محمد بن    ٥٦
  ١٨٩  العاملي... محمد جمیل بن عبدالحسین    ٥٧
  ٥٩  محمد سید طنطاوي   ٥٨
  ١٩  محمد عزت دروزة   ٥٩
  ٦٣  محمد محمود حجازي   ٦٠
  ٢٠  محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي   ٦١
  ٨١  محیي الدین بن أحمد مصطفى الدرویش   ٦٢
  ١٥٥  النسفي   ٦٣
  ١٧  راھیم السََّمْرَقْندينصر بن محمد بن أحمد بن إب   ٦٤
  ١٥٥  نعمة اهللا بن محمود النخجواني   ٦٥
  ٢٠٧  النووي   ٦٦

  



       
٢٠٤  

  
 

  الصفحة  المصدر  م
دین     . اإلتقان في علوم القرآن   ١ و الفضل جالل ال الحافظ أب

یوطي  ر الس ي بك ن أب دالرحمن ب ز . عب ق مرك تحقی
ة ان القرآنی ح. الدراس ة المص د لطباع ك فھ ع المل ف مجم

  ـھ١٤٢٦. الشریف

٤٥  

د اهللا   . اإلجابة لما استدركت عائشة على الصحابة    ٢ و عب أب
ي    ادر الزركش ن بھ د اهللا ب ن عب د ب دین محم در ال ب

ق وتخریج د  . الشافعي ب    .تحقی د المطل وزي عب . رفعت ف
  ـھ١٤٢١. ١القاھرة ط. مكتبة الخانجي

١٩٥  

رازي الجصاص    . أحكام القرآن   ٣ ر ال أحمد بن علي أبو بك
دار الكتب . تحقیق عبد السالم محمد علي شاھین. فيالحن

  ـھ١٤١٥. ١ط. لبنان-بیروت. العلمیة

١٠٢  

ي     . أسد الغابة في معرفة الصحابة   ٤ ن أب ي ب أبو الحسن عل
د      د الواح ن عب ریم ب د الك ن عب د ب ن محم د ب رم محم الك

ر      ن األثی دین اب ز ال زري ع یباني الج ي  . الش ق عل تحقی
وض  د مع د   -محم د عب ادل أحم ودع ب . الموج دار الكت

  م ١٩٩٤ - ـھ١٤١٥. ١ط. العلمیة

٨  

رآن     ٥ ب الق رار ترتی یوطي   . أس دین الس الل ال افظ ج . للح
  ـھ١٣٩٨. ٢ط. دراسة وتحقیق عبدالقادر أحمد عطا

٤٨  

القرآن   ٦ رآن ب ي إیضاح الق ان ف د . أضواء البی یخ محم الش
ر   .األمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي  إشراف بك

  دار عالم الفوائد.أبو زید  بن عبداهللا

١٤٠  

درویش . إعراب القرآن الكریم وبیانھ   ٧ دار . محیي الدین ال
ة للنشر   -حمص. اإلرشاد للشئون الجامعیة سوریة  الیمام

. بیروت  دار ابن كثیر للطباعة والنشر-دمشق. والتوزیع
  م١٩٩٢-ـھ١٤١٣. ٣ط. بیروت-دمشق

٧٧  

اس     ٨ رآن للنح راب الق امع أل  ٩٠/ ٣إع رآن  الج ام الق حك
رآن  ( ام الق امع ألحك د      ). الج ن أحم د ب داهللا محم و عب أب

ي  اري القرطب دي  . األنص دالرزاق مھ ق عب دار . تحقی
  ـھ١٤٢٢. ٤ط. لبنان –بیروت . الكتاب العربي

٧٨  



       
٢٠٥  

  الصفحة  المصدر  م
رآن   ٩ راب الق ن   . إع د ب ن محم د ب اس أحم ر النَّحَّ و جعف أب

وي     رادي النح ونس الم ن ی ماعیل ب یھ  . إس ع حواش وض
ھ عب   راھیم   وعلق علی ل إب نعم خلی د   . د الم منشورات محم
ي بیضون ة. عل ب العلمی روت. دار الكت  ١٤٢١ ١.ط. بی

  ـھ

٧٧  

ل   ١٠ اب اهللا المرت د . اإلعراب المفصل لكت ت عبدالواح بھج
  دار الفكر للنشر والتوزیع. صالح

٧٧  

األعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب    ١١
ر ا . والمستعربین والمستشرقین   ي   خی دین الزركل دار . ل

ین م للمالی ر. العل ة عش ة الخامس ان . الطبع روت لبن بی
  م٢٠٠٢

١  

ل   ١٢ تنباط التنزی ي اس ل ف ر . اإلكلی ي بك ن أب رحمن ب د ال عب
ادر         د الق دین عب یف ال ق س یوطي تحقی دین الس الل ال ج

  ـھ ١٤٠١. بیروت. دار الكتب العلمیة. الكاتب

١٩٥  

الدین أبو سعید عبد ناصر . أنوار التنزیل وأسرار التأویل   ١٣
تحقیق محمد . اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي

لي دالرحمن المرعش ي . عب راث العرب اء الت . دار إحی
  ـھ١٤١٨. ١ط. بیروت

٩٩  

ر        ١٤ ي الكبی الم العل یر لك ر التفاس ابر   . أیس ر ج و بك أب
ري المؤلف. الجزائ ة ب ة خاص  -ـھ١٤١٤. ١ط. طبع

  م١٩٩٣

٥٧  

ھ      ١٥ ي مناھج ث العلم ھالبح ر  . وتقنیات ان عم د زی . محم
  م٢٠٠٢. الھیئة المصریة العامة للكتاب. القاھرة

٣  

د     ١٦ رآن المجی د    . البحر المدید في تفسیر الق اس أحم و العب أب
بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني األنجري الفاسي  

الن  ي رس د اهللا القرش د عب ق أحم وفي تحقی ر . الص الناش
  ـھ١٤١٩. القاھرة. الدكتور حسن عباس زكي

١٤٦  

ة    ١٧ داء إسماعیل       . البدایة والنھای و الف دین أب اد ال الحافظ عم
قي     ري الدمش ي البص ر القرش ن كثی ر ب ن عم ق . ب تحقی

ي   .د ن الترك د المحس ن عب داهللا ب ة  . عب ر للطباع دار ھج
  ـھ١٤١٨. ١ط. والنشر والتوزیع واإلعالن

١٤٧  



       
٢٠٦  

  الصفحة  المصدر  م
د   . البرھان في تناسب سور القرآن   ١٨ ن  اإلمام الحافظ أحم ب

ر ي إب ر الثقف ن الزبی راھیم ب و جعف ق. أب دیم وتحقی : تق
ن  : تقدیم الشیخ الدكتور. سعید بن جمعة الفالح.د عبداهللا ب

ن الجوزي  . عبدالمحسن التركي  ة   ال. دار اب ة العربی مملك
  ھـ١٤٢٨. ١ط. السعودیة

٤٨  

رآن     ١٩ وم الق ي عل ان ف ن   . البرھ د ب دین محم در ال ام ب اإلم
ي داهللا الزركش راھیم. عب ل إب و الفض د أب ق محم . تحقی
  القاھرة. مكتبة دار التراث

٤٥  

زول    -ان المعاني بی   ٢٠ ب الن ادر   . مرتب حسب ترتی د الق عب
اني   ازي الع ود آل غ ید محم ویش الس ا ح ن مّل ة  .ب مطبع

  ھـ ١٣٨٢. ١ط. دمشق. الترقي

٦٠  

ات المشاھیر واألعالم      ٢١ دین   . تاریخ اإلسالم ووفی شمس ال
ذھبي    از ال ن َقاْیم . أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان ب

روف     ّواد مع ار ع دكتور بش ق ال رب . تحقی دار الغ
  م٢٠٠٣. ١ط. سالمياإل

١٤٧  

ر  ). تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك    ٢٢ محمد بن جری
ري          ر الطب و جعف ي أب ب اآلمل ن غال ر ب ن كثی د ب . بن یزی

  ـھ١٣٨٧. ٢ط. بیروت-دار التراث

١٤٧  

ن شبة    . تاریخ المدینة البن شبة   ٢٣ ر ب د  (عم ن  ) واسمھ زی ب
د     و زی ري البصري أب یم   . عبیدة بن ریطة النمی ق فھ تحقی

د  . حمد شلتوتم ود أحم -طبع على نفقة السید حبیب محم
  ـھ١٣٩٩. جدة

١٤٧  

ق    ٢٤ اریخ دمش ة اهللا     . ت ن ھب ن ب ن الحس ي ب م عل و القاس أب
اكر ابن عس روف ب ة  . المع ن غرام رو ب ق عم تحقی

روي ع   . العم ر والتوزی ة والنش ر للطباع . دار الفك
  ـھ١٤١٥

١٤٧  

رآن    ٢٥ ن     . التبیان في إعراب الق داهللا ب اء عب و البق الحسین  أب
ري اوي   . العكب ي البج د عل ق محم ى  . تحقی ر عیس الناش

  البابي الحلبي وشركاه

٧٨  

ر رمضان یوسف   . تتمة األعالم للزركلي   ٢٦ دار . محمد خی
  ـھ١٤٢٢لبنان -بیروت. ٢ط. ابن حزم

١٤  



       
٢٠٧  

  الصفحة  المصدر  م
د      . التسھیل لعلوم التنزیل   ٢٧ ن أحم د ب و القاسم محم اإلمام أب

ھ  . بن ُجزّي الكلبي د   ضبطھ وصححھ وخرج أحادیث محم
م  الم ھاش ة . س ب العلمی روت. دار الكت ان-بی . ١ط. لبن

  ـھ١٤١٥

١١٧  

ون      ٢٨ آخر سورة    -تفسیر ابن فورك من أول سورة المؤمن
جدة اري      . الس ورك األنص ن ف ن ب ن الحس د ب محم

ر و بك بھاني أب ادر  . األص د الق الل عب ق ع ة وتحقی دراس
رى   ). ماجستیر (بندویش  ة أم الق ة    -جامع ة العربی المملك

  ـھ١٤٣٠. ١ط. دیةالسعو

١٤٥  

ا      ٢٩ ى مزای تفسیر أبي السعود المسمى إرشاد العقل السلیم إل
د  . القرآن الكریم قاضي القضاة أبو السعود محمد بن محم

  لبنان –بیروت . دار إحیاء التراث العربي. العمادي

١٨  

محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان . تفسیر البحر المحیط   ٣٠
ي  ق وتعل. األندلس ة وتحقی د دراس ادل أحم یخ ع ق الش ی

ي        ارك ف وض وش د مع ي محم یخ عل دالموجود والش عب
د      دكتور أحم وتي وال د الن تحقیقھ الدكتور زكریا عبدالمجی

ل   ولي الجم دالحي   النج دكتور عب تاذ ال ھ األس وقرظ
اوي روتدا. الفرم ة بی ب العلمی ان-ر الكت  .١ط. لبن

  ھـ ١٤١٣

٤٩  

ل " تفسیر البغوي     ٣١ الم التنزی ي  ". مع ام محی و  اإلم السنة أب
ھ   . محمد الحسین بن مسعود البغوي ھ وخرج أحادیث : حقق

لیمان       میریة وس ة ض ان جمع ر وعثم داهللا النم د عب محم
رش لم الح ع. مس ر والتوزی ة للنش . دار طیب

     ھـ١٤١١.الریاض

٩٩  

ویر     ٣٢ ر والتن یر التحری ن    . تفس اھر اب د الط یخ محم الش
  م١٩٨٤تونس . الدار التونسیة للنشر. عاشور

١٨  

الجوا      ٣٣ مى ب البي المس یر الثع یر  تفس ي تفس ان ف ھر الحس
د  . القرآن اإلمام عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زی

ھ الشیخ  حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیث . الثعالبي المالكي
ود      د الموج د عب ادل أحم یخ ع وض والش د مع ي محم عل

ھ ي تحقیق ارك ف تاذ د: وش ّنة. األس و س دالفتاح أب دار . عب

١٤٦  



       
٢٠٨  

  الصفحة  المصدر  م
  ھـ١٤١٨ . ١ط. لبنان-بیروت. إحیاء التراث العربي

دیث    ٣٤ یر الح زول  -التفس ب الن ب ترتی ب حس د . مرت محم
زت دروزة ة . ع ب العربی اء الكت اھرة –دار إحی . الق

  ـھ١٣٨٣

١٨  

یر      ٣٥ ائق التفس و حق لمي وھ یر الس رحمن   . تفس د ال و عب أب
ق سید   . محمد بن الحسین بن موسى األزدي السلمي تحقی

  ـھ١٤٢١بیروت -لبنان. دار الكتب العلمیة. عمران

٢٠  

وم     ٣٦ ث نصر    . تفسیر السمرقندي المسمى بحر العل و اللی أب
تحقیق وتعلیق . بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي

وض  د مع ي محم یخ عل د   -الش ادل أحم یخ ع الش
دالموجود وتي    -عب د الن ا عبدالمجی دكتور زكری دار . ال

  م١٩٩٣-ـھ١٤١٣. لبنان -بیروت. ١الكتب العلمیة ط

١٦  

را   ٣٧ ر ال یر الفخ اتیح تفس ر ومف یر الكبی تھر بالتفس زي المش
ب ة       . الغی ن العالم دین اب ر ال رازي فخ د ال ام محم اإلم

ع    . ضیاء الدین عمر ر للطباعة والنشر والتوزی . دار الفك
  م١٩٨١-ـھ١٤٠١ ١.بیروت ط -لبنان 

٢٠  

ل       ٣٨ ة   . تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأوی ام العالم اإلم
مي    دین القاس ال ال د جم ححھ . محم بطھ وص رج  ض وخ

ود   ون الس ل عی د باس ھ محم ھ وأحادیث ب . آیات دار الكت
  ـھ١٤١٨. ١ط. لبنان-بیروت. العلمیة

٥٩  

اتم        ٣٩ ي ح ن أب یم الب رآن العظ یر الق د   . تفس د عب و محم أب
الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي الحنظلي 

ب  . الرازي ابن أبي حاتم د الطی ة  . تحقیق أسعد محم مكتب
از   طفى الب زار مص عودیة   .ن ة الس ة العربی . ٣ط. المملك

  ـھ١٤١٩

١٤٥  

ریم   ٤٠ رآن الك یر الق داء  . تفس و الف دین أب اد ال افظ عم الح
د  . إسماعیل بن كثیر الدمشقي تحقیق مصطفى السید محم

د    ي أحم ومحمد السید رشاد ومحمد فضل العجماوي وعل
ب للطباعة    . عبدالباقي وحسن عباس قطب  الم الكت دار ع

  ودیةملكة العربیة السعالم. والنشر والتوزیع

١٩  

ب   . التفسیر القرآني للقرآن   ٤١ ونس الخطی ریم ی   ١٦دار . عبد الك



       
٢٠٩  

  الصفحة  المصدر  م
  القاھرة. الفكر العربي

د مصطفى المراغي   . تفسیر المراغي   ٤٢ ة   . أحم شركة مكتب
ر ط  ي وأوالده بمص ابي الحلب طفى الب ة مص . ١ومطبع

  ـھ١٣٦٥

٢٠  

ن   وھ.د. التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج   ٤٣ ة ب ب
ي طفى الزحیل ر. مص ر المعاص ق. دار الفك  ٢ط. دمش

  ـھ١٤١٨

٢٢  

اتذة التفسیر     . التفسیر المیسر    ٤٤ ة من أس ألیف نخب ع  . ت مجم
ریف  حف الش ة المص د لطباع ك فھ عودیة. المل . ٢ط. الس

  ـھ١٤٣٠

١٤٧  

ائق         ٤٥ ل وحق دارك التنزی مى م في المس یر النس تفس
ل  د ب       .التأوی ن أحم داهللا ب ات عب و البرك ام أب ود اإلم ن محم
  مكتبة نزار مصطفى الباز. تحقیق سید زكریا. النسفي

١٤٦  

ح    ٤٦ یر الواض ازي  . التفس ود الحج د محم ل . محم دار الجی
  ـھ ١٤١٣. ١٠ط. بیروت. الجدید

٦١  

ریم   ٤٧ رآن الك یط للق یر الوس اوي.د. التفس ید طنط د س . محم
  ـھ١٤٠٨. ٣ط. مطبعة السعادة

٥٧  

ر  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرا   ٤٨ و  . فعي الكبی أب
ر           ن حج د ب ن أحم د ب ن محم ي ب ن عل د ب ل أحم الفض

  ـھ١٤١٩. ١ط. دار الكتب العلمیة. العسقالني

٣١  

ان     ٤٩ الم المن یر ك ي تفس رحمن ف ریم ال یر الك ة . تیس العالم
ة     . عبدالرحمن بن ناصر السعدي ًا ومقابل ھ تحقیق ى ب اعتن

ق    ال اللویح ن مع دالرحمن ب ر  . عب مة للنش دار العاص
  ـھ١٤٢٣ ١ط. السعودیة -الریاض. عوالتوزی

٥٧  

رآن       ٥٠ ل آي الق ان عن تأوی ن     . جامع البی د ب ر محم و جعف أب
ن عبدالمحسن التركي     .تحقیق د. جریر الطبري داهللا ب عب

ة   ات العربی وث والدراس ز البح ع مرك اون م بالتع
دار ھجر و د   ھ   .واإلسالمیة ب ھجر  . عبدالسند حسن یمام

  القاھرة. للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن

١١٥  

ذي     ٥١ نن الترم حیح س امع الص ن    . الج د ب ى محم و عیس أب
لمي ذي الس ى الترم اكر . عیس د ش د محم ة أحم مراجع

٢٨  



       
٢١٠  

  الصفحة  المصدر  م
  بیروت. دار إحیاء التراث العربي. وآخرون

داهللا  . جواھر البیان في تناسب سور القرآن   ٥٢ أبو الفضل عب
اھرة . الصدیق الغماري الحسني د   . مكتبة الق ة محم مطبع

  د طھ وشركاھماعاطف وسی

٤٥  

یم     ٥٣ ن الق د اب رات عن دود والتعزی ة –الح ة وموازن . دراس
د  داهللا أبوزی ن عب ر ب ع . بك ر والتوزی مة للنش . دار العاص

  ـھ١٤١٥. ٢المملكة العربیة السعودیة ط-الریاض

٢٦  

ع     ٥٤ ود    . خیانة عائشة بین االستحالة والواق ل حّم د جمی محم
  ـھ١٤٣١. ليالناشر مجموعة من الشباب الموا. العاملي

١٨٠  

ن         ٥٥ ر وم رب والبرب اریخ الع ي ت ر ف دأ والخب وان المبت دی
ر   أن األكب ن ذوي الش رھم م دون (عاص ن خل اریخ اب ). ت

ي       د ول و زی دون أب ن خل عبدالرحمن بن محمد بن محمد ب
بیلي رمي اإلش دین الحض حادة. ال ل ش ق خلی دار . تحقی

  ـھ ١٤٠٨. ٢ط. بیروت. الفكر

١٤٧  

. محمد علي الصابوني. یات األحكامروائع البیان تفسیر آ   ٥٦
ي  ة الغزال ان   -مكتب ل العرف ة مناھ ق مؤسس  –دمش

   ـھ١٤٠١. ٣ط. بیروت

١٩  

اني         ٥٧ رآن العظیم والسبع المث ي تفسیر الق . روح المعاني ف
ود األلوسي         دین السید محم و الفضل شھاب ال العالمة أب

دادي ة . البغ ة المنیری راث  . إدارة الطباع اء الت دار إحی
  لبنان –بیروت . العربي

١٨  

ع    ٥٨ ار المقن ي اختص تقنع ف ن  . زاد المس د ب ن أحم ى ب موس
م     موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي ث

ن    . الصالحي شرف الدین أبو النجا رحمن ب د ال تحقیق عب
  الریاض. دار الوطن للنشر. علي بن محمد العسكر

٣٠  

دین   اإلمام أبوالفرج. زاد المسیر في علم التفسیر   ٥٩ جمال ال
ي         وزي القرش د الج ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال عب

  ـھ١٤٠٤. ٣ط. المكتب اإلسالمي. البغدادي

١٢٦  

اد      ٦٠ ر العب ن      . زاد المعاد في ھدي خی ر ب ي بك ن أب د ب محم
ة    یم الجوزی ن ق دین اب مس ال عد ش ن س وب ب ة . أی مؤسس

الة المیة   . الرس ار اإلس ة المن روت  مكتب ت. بی . الكوی

١٩٤  



       
٢١١  

  الصفحة  المصدر  م
  ـھ١٤١٥. ٢٧ط

السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم    ٦١
ب  . ربنا الحكیم الخبیر شمس الدین محمد بن أحمد الخطی
افعي ربیني الش والق . الش ة ب ة(مطبع اھرة). األمیری . الق

  ـھ ١٢٨٥

١٤١  

ي  . السنن الكبرى   ٦٢ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن عل
ائي اني النس ل . الخراس نعم ش د الم ن عب ق حس . بيتحقی

  ـھ ١٤٢١. ١ط. بیروت. مؤسسة الرسالة

١٤٥  

و    . شرح بدایة المجتھد ونھایة المقتصد    ٦٣ ام القاضي أب اإلم
د    ن رش د ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم د ب د محم الولی

د    د الحفی ابن رش ھیر ب ي الش ي األندلس رح . القرطب ش
ادي  .وتحقیق وتخریج د  داهللا العب دار السالم للطباعة   . عب

  ١ط. الغوریة. رجمةوالنشر والتوزیع والت

٣٢  

ن بطال      ٦٤ ن     . شرح صحیح البخارى الب ي ب و الحسن عل أب
ك   د المل راھیم      . خلف بن عب ن إب یم یاسر ب و تم ق أب . تحقی

د  ة الرش عودیة. مكتب اض-الس  - ـھ١٤٢٣. ٢ط. الری
  م٢٠٠٣

٢٧  

ان    ٦٥ عب اإلیم ى      . ش ن موس ي ب ن عل ین ب ن الحس د ب أحم
حققھ وراجع  . الُخْسَرْوِجردي الخراساني أبو بكر البیھقي

د      د الحمی ي عب د العل نصوصھ وخرج أحادیثھ الدكتور عب
د     . حامد ار أحم ھ مخت أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیث

  الندوي صاحب الدار السلفیة ببومباي

١٤٥  

ول        ٦٦ اتم الرس ى ش لول عل ارم المس و    . الص دین أب ي ال تق
العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن 

ي الدمشقي   أبي ال قاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبل
د    د الحمی دین عب ي ال د مح ق محم رس  . تحقی ر الح الناش

  یة السعودیةالمملكة العرب. الوطني السعودي

١٩٣  

ان     ٦٧ ن بلب ن     . صحیح ابن حبان بترتیب اب ان ب ن حب د ب محم
اتم      و ح ي أب َد التمیم ن َمْعب اذ ب ن مع ان ب ن حب د ب أحم

تي  دارمي الُبس ؤوط  تح. ال عیب األرن ق ش ة  . قی مؤسس
  ـھ١٤١٤. ٢ط. بیروت. الرسالة

١٤٥  



       
٢١٢  

  الصفحة  المصدر  م
اري     ٦٨ حیح البخ ر  (ص حیح المختص امع الص و ). الج أب

ي    ة د . عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعف . مراجع
ا  ب البغ طفى دی ر . مص ن كثی ة . دار اب روت. الیمام . بی

  ـھ١٤٠٧

٧  

ھ        ٦٩ ر  (صحیح الجامع الصغیر وزیادات تح الكبی د محم). الف
  المكتب اإلسالمي. ناصر الدین األلباني

٢٨  

یري          ٧٠ اج القش ن الحج لم ب ین مس و الحس لم أب حیح مس ص
اقي    . النیسابوري د الب ؤاد عب د ف اء  . مراجعة محم دار إحی

  ـھ١٣٧٤. بیروت. التراث العربي

٧  

الل     ٧١ رفض والض ل ال ى أھ ة عل واعق المحرق الص
ة ي      . والزندق ر الھیتم ن حج ي ب ن عل د ب ن محم د ب أحم

و       ا الم أب یخ اإلس دین ش ھاب ال اري ش عدي األنص لس
ل       . العباس د اهللا التركي وكام ن عب رحمن ب د ال تحقیق عب

  ـھ١٤١٧. ١ط. لبنان. مؤسسة الرسالة. محمد الخراط

١٩٥  

ھ      ٧٢ ر  (ضعیف الجامع الصغیر وزیادات تح الكبی د  ). الف محم
  المكتب اإلسالمي. ناصر الدین األلباني

٧٤  

ب     ٧٣ رآن ورغائ ب الق ان اغرائ ابوري [لفرق یر النیس  .]تفس
ي  ین القم ن حس د ب ن محم ن ب دین الحس ام ال نظ

ق . النیسابوري رات   : تحقی ا عمی ب  . الشیخ زكری دار الكت
  ھـ١٤١٦ .١ط.بیروت .العلمیھ

٤٧  

ة الغرر البھیة في شرح البھجة الور   ٧٤ د    . دی ن محم ا ب زكری
ى         و یحی دین أب ن ال اري زی ا األنص ن زكری د ب ن أحم ب

  المطبعة المیمنیة. السنیكي

٢٧  

م         ٧٥ ن عل ة م ة والدرای ي الروای ین فن امع ب دیر الج تح الق ف
یر وكاني . التفس د الش ن محم ي ب ن عل د ب الم . محم دار ع
ب اض. الكت عودیة -الری ة الس ة العربی -ـھ١٤٢٤. المملك
  م٢٠٠٣

٦٠  

رو   ٧٦ ةالف الل   . ق اللغوی و ھ وي أب ب اللغ ام االدی اإلم
دار العلم .حققھ وعلق علیھ محمد إبراھیم سلیم. العسكري

  القاھرة. والثقافة

٦٤  

ة         ٧٧ م القرآنی ة الموضحة للكل اتح الغیبی   ١٤٦الفواتح اإللھیة والمف



       
٢١٣  

  الصفحة  المصدر  م
نعمة اهللا بن محمود النخجواني ویعرف . والحكم الفرقانیة
وان یخ عل ر. بالش ابي للنش ة. دار رك ر-الغوری  ١ط. مص

  ـھ١٤١٩
رآن   ٧٨ الل الق ي ظ ب. ف ید قط روق. س روت . دار الش بی

  م١٩٧٦-ـھ١٣٩٦. والقاھرة
٥٨  

اموس المحیط     ٧٩ ن    . الق د ب دین محم ة اللغوي مجد ال العالم
ادي وب الفیروزآب ي  . یعق راث ف ق الت ب تحقی ق مكت تحقی

الة ة الرس ي. مؤسس یم العرقسوس د نع راف محم . إش
  ـھ١٤٢٦ .٨ط. مؤسسة الرسالة

٦٥  

ق    . الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل   ٨٠ شیخ اإلسالم موف
ة المقدسي     ن قدام داهللا ب ارس و    . الدین عب د ف ق محم تحقی

د السعدني    ة  . مسعد عبدالحمی ب العلمی روت. دار الكت -بی
  ـھ١٤١٤. ١ط. لبنان

٣١  

رم    . الكامل في التاریخ   ٨١ ي الك ن أب اإلمام أبو الحسن علي ب
ن    د ب ن محم د ب یباني   محم د الش ن عبدالواح دالكریم ب عب

روف   ر  "المع ابن األثی دین    " ب ز ال ب بع زري الملق . الج
ق ي : تحقی داهللا القاض داء عب و الف ة. أب ب العلمی . دار الكت
    ـھ١٤٠٧. ١ط. لبنان-بیروت

١٤٤  

ة       ٨٢ ات الدینی لطانیة والوالی ام الس اب األحك ن  . كت أبوالحس
اوردي  ب الم ن حبی د ب ن محم ي ب ق د. عل د أحم.تحقی

دادي ارك البغ ة. مب ن قتی ة دار اب ت-مكتب  ١ط. الكوی
  م١٩٨٩ - ـھ١٤٠٩

٢٦  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في    ٨٣
ل  وه التأوی ن    . وج ود ب م محم و القاس ار اهللا أب ة ج العالم

ر الزمخشري ادل . عم یخ ع ة الش ق ودراس ق وتعلی تحقی
ارك   وض وش د مع ي محم یخ عل دالموجود والش د عب أحم

ھ اف دكتور  ي تحقیق تاذ ال د  ألس دالرحمن أحم ي عب فتح
  ھـ١٤١٨. ١ط. الریاض. مكتبة العبیكان. حجازي

٧٠  

ة      ٨٤ روق اللغوی طلحات والف ي المص م ف ات معج و . الكلی أب
قابلھ على نسخة . البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي
ع ووضع فھارسھ د    ش و   .خطیة وأعده للطب عدنان دروی

٢٦  



       
٢١٤  

  الصفحة  المصدر  م
ري  د المص الة م. محم ة الرس روت. ؤسس ان-بی  ٢ط. لبن

  ـھ١٤١٩
اب    ٨٥ ر      . اللباب في علوم الكت و حفص عم ام المفسر أب اإلم

تحقیق وتعلیق الشیخ . بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
وض  د مع ي محم یخ عل ود والش د الموج د عب ادل أحم . ع

  ـھ١٤١٩. ١ط. لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة

٥٩  

ر و    . البن منظور. لسان العرب   ٨٦ ي الكبی داهللا عل تحقیق عب
اذلي د الش م محم ب اهللا و ھاش د حس د أحم دار . محم

  مرتب على الطریقة الحدیثة. القاھرة. المعارف

٦٥  

ارات   ٨٧ ائف اإلش یري. لط وازن القش ن ھ ریم ب د الك . عب
اب    . تحقیق إبراھیم بسیونى  ة للكت ة المصریة العام . الھیئ

  مصر

١٧  

الدین عبد اهللا بن أحمد بن أبو محمد موفق . لمعة االعتقاد   ٨٨
ي      م الدمشقي الحنبل محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ث

ي  ة المقدس ابن قدام ھیر ب المیة . الش ؤون اإلس وزارة الش
ة السعودیة  . واألوقاف والدعوة واإلرشاد . المملكة العربی

  ـھ١٤٢٠. ٢ط

١٩٤  

اح           ٨٩ راءات واإلیض واذ الق وه ش ین وج ي تبی ب ف المحتس
ا ت . عنھ و الف لي   أب ي الموص ن جن ان ب وزارة . ح عثم

  ـھ١٤٢٠. المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة-األوقاف

١٥٧  

ز        ٩٠ اب العزی ي تفسیر الكت وجیز ف و   . المحرر ال القاضي أب
ة األندلسي  ن عطی ب ب ن غال ق ب د الح د عب ق . محم تحیق

د    افي محم د الش الم عب د الس ة . عب ب العلمی . دار الكت
  ـھ١٤٢٢. ١ط. لبنان-بیروت

٧٨  

ن إسماعیل      . محكم والمحیط األعظم ال   ٩١ ي ب و الحسن عل أب
ید    ابن س روف ب ي المع یده الُمرس ن س ق . ب تحقی

ة  . عبدالحمید ھنداوي.د ب العلمی روت . دار الكت ان -بی . لبن
  م ٢٠٠٠-ـھ١٤٢١. ١ط

٦٦  

ار   ٩٢ ى باآلث ن  . المحل عید ب ن س د ب ن أحم ي ب د عل و محم أب
  بیروت. دار الفكر. حزم األندلسي القرطبي الظاھري

١٩٢  

ار الصحاح   ٩٣ ي . مخت ن أب د ب د اهللا محم و عب دین أب ن ال   ٦٤زی



       
٢١٥  

  الصفحة  المصدر  م
ق یوسف الشیخ    . بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي تحقی

د ریة . محم ة العص ة -المكتب دار النموذجی روت. ال -بی
  م١٩٩٩-ـھ١٤٢٠. ٥ط. صیدا

ر     ٩٤ ار البش ي أخب ر ف دین   . المختص اد ال داء عم و الف أب
ن محم    ود ب ن محم ي ب ن عل ماعیل ب ن  إس ر ب ن عم د اب

اة      د صاحب حم ك المؤی وب المل ة  . شاھنشاه بن أی المطبع
  ١الحسینیة المصریة ط

١٤٧  

ا           ٩٥ دھا وأنواعھ ات والسور فوائ ین اآلی ذكرة المناسبات ب م
ة  . الدكتور سامي عطا حسن  . وموقف العلماء منھا جامع

  آل البیت

٤٦  

د     ٩٦ رآن مجی ى الق ف معن د لكش راح لبی ر  . م ن عم د ب محم
  ـھ١٣٠٥المطبعة العثمانیة . ١ط. نووي الجاوي

٢١  

ن    . المستدرك على الصحیحین   ٩٧ د ب أبوعبد اهللا الحاكم محم
م الضبي        ن الحك یم ب ن ُنع ھ ب عبد اهللا بن محمد بن حمدوی

ع     ابن البی روف ب ابوري المع اني النیس ق  . الطھم تحقی
ا    ادر عط د الق ة  . مصطفى عب ب العلمی روت. دار الكت . بی

  ـھ١٤١١. ١ط

٤٣  

ي   . مسند أبي یعلى. یعلىمسند أبي    ٩٨ ن عل أبو یعلى أحمد ب
ي         الل التمیم ن ھ ى ب ن عیس ى ب ن یحی ى ب ن المُثن ب

راث . تحقیق حسین سلیم أسد. الموصلي . دار المأمون للت
  ـھ١٤٠٤. ١ط. دمشق

١٤٥  

ل    ٩٩ د      . مسند اإلمام أحمد بن حنب ن محم د ب د اهللا أحم و عب أب
یباني د الش ن أس الل ب ن ھ ل ب ن حنب عیب . ب ق ش تحقی

ن    . رنؤوط وعادل مرشد وآخروناأل د اهللا ب إشراف د عب
  ـھ١٤٢١. ١ط. مؤسسة الرسالة. عبد المحسن التركي

١٤٤  

د    . مسند الموطأ للجوھري   ١٠٠ ن عب رحمن ب أبو القاسم عبد ال
تحقیق لطفي بن . اهللا بن محمد الغافقي الجوھري المالكي

ریح    ي بوس ن عل ھ ب غیر وط د الص رب . محم دار الغ
  م١٩٩٧. ١ط.بیروت. اإلسالمي

١٩٢  

د        . مسنده البحر الزخار     ١٠١ ن عب رو ب ن عم د ب ر أحم و بك أب
البزار       د اهللا العتكي المعروف ب ن عبی . الخالق بن خالد ب

٧٤  



       
٢١٦  

  الصفحة  المصدر  م
ن اهللا   رحمن زی وظ ال ق محف ن  (تحقی زاء م ق األج  ١حق

ى   عد  ) ٩إل ن س ادل ب ن  (وع زاء م ق األج ى  ١٠حق إل
  حقق الجزء(وصبري عبد الخالق الشافعي )١٧

ارق أ   ١٠٢ ھ       مش ؤمنین علی ر الم رار أمی ي أس ین ف وار الیق ن
تحقیق العالمة السید علي . الحافظ رجب البرسي. السالم

ور ات   . عاش ي للمطبوع ة األعلم ورات مؤسس . منش
  ـھ١٤١٩. ١ط. لبنان-بیروت

١٧٦  

یبة    ١٠٣ ي ش ن أب نف اب ث  . مص ي األحادی نف ف اب المص الكت
ار ن         .واآلث د ب ن محم د اهللا ب یبة عب ي ش ن أب ر ب و بك أب

ي   إب تي العبس ن خواس ان ب ن عثم ال  . راھیم ب ق كم تحقی
  ـھ١٤٠٩. ١ط.الریاض. مكتبة الرشد. یوسف الحوت

١٧٧  

دالرزاق    ١٠٤ ن  . مصنف عب ام ب ن ھم رزاق ب د ال ر عب و بك أب
رحمن    . نافع الحمیري الیماني الصنعاني  ب ال ق حبی تحقی

ي المي . األعظم ب اإلس روت. المكت  ـھ١٤٠٣. ٢ط. بی
  اإلفككتاب المغازي حدیث  ٥/٤١٠

١٤٤  

د السید الشریف      . معجم التعریفات   ١٠٥ ن محم ي ب العالمة عل
د صدیق المنشاوي   . الجرجاني دار . تحقیق ودراسة محم

  القاھرة. الفضیلة

٢٦  

ن        . معجم الشیوخ   ١٠٦ ن الحسن ب ي ب و القاسم عل دین أب ثقة ال
. وفاء تقي الدین.تحقیق د. ھبة اهللا المعروف بابن عساكر

  ـھ ١٤٢١. ١ط. دمشق. دار البشائر

١٠٢  

ر    ١٠٧ م الكبی ر      . المعج ن مطی وب ب ن أی د ب ن أحم لیمان ب س
ي      و القاسم الطبران ن    . اللخمي الشامي أب ق حمدي ب تحقی

  ٢ط. القاھرة. مكتبة ابن تیمیة. عبدالمجید السلفي

١٤٥  

یط   ١٠٨ م الوس اھرة   . المعج ة بالق ة العربی ع اللغ ف مجم المؤل
  بإشراف[

٦٨  

ق مارسدن ج   . المغازي للواقدي   ١٠٩ ب  . ونستحقی الم الكت . ع
  ـھ١٤٠٤. ٣ط

١٤٤  

ن    . المغني   ١١٠ د اهللا ب د عب د  العالمة موفق الدین أبو محم أحم
ة المقدسي     د بن قدامةوبن محم ابن قدام ة  . الشھیر ب بعنای

ع  . جماعة من العلماء .  دار الكتاب العربي للنشر والتوزی

٣١  



       
٢١٧  

  الصفحة  المصدر  م
   م ١٩٨٣-ھـ١٤٠٣

أبو القاسم الحسین بن محمد . المفردات في غریب القرآن   ١١١
فھانى  ب األص روف بالراغ داد . المع ق واإلع م التحقی ت

از    زار مصطفى الب . بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة ن
  مكتبة نزار مصطفى الباز

٢٦  

رج    . المنتظم في تاریخ األمم والملوك   ١١٢ و الف دین أب جمال ال
د الجوزي       ن محم ي ب ن عل رحمن ب د   . عبد ال ق محم تحقی

ا  ادر عط د الق طفى عب ا مص ادر عط د الق ب . عب دار الكت
  ـھ١٤١٢. ١ط. بیروت. العلمیة

١٤٧  

بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي . المنثور في القواعد   ١١٣
ق تیسیر ف   . الشافعي ود  تحقی د محم د   . ائق أحم ھ عب راجع

دة   و غ اف والشؤون اإلسالمیة   . الستار أب  –وزارة األوق
  م١٩٨٢ - ـھ١٤٠٢ ١ط. الكویت

١  

أبو زكریا محیي . المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج   ١١٤
. دار إحیاء التراث العربي. الدین یحیى بن شرف النووي

  ـھ١٣٩٢. ٢ط. بیروت

١٩٤  

د اهللا   . لمیزان االعتدال في نقد الرجا   ١١٥ و عب شمس الدین أب
ي   . محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي ق عل تحقی

اوي  د البج ر . محم ة للطباعة والنش روت. دار المعرف -بی
  م١٩٦٣ -ـھ١٣٨٢. ١ط. لبنان

١٧٧  

ور       ١١٦ ات والس ب اآلی ي تناس درر ف م ال ان  . نظ ام برھ اإلم
اعي        ر البق ن عم راھیم ب و الحسن إب دین أب ھ   . ال خّرج آیات

ب المھدي  و دار . أحادیثھ ووضع حواشیھ عبدالرزاق غال
  م١٩٩٥-ـھ١٤١٥. ١ط. لبنان-بیروت. الكتب العلمیة

١٧  

ن     . نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج   ١١٧ د ب دین محم شمس ال
ي    دین الرمل ھاب ال زة ش ن حم د ب اس أحم ي العب دار . أب

  م١٩٨٤-ـھ١٤٠٤بیروت . الفكر

٢٧  

ز   ١١٨ اب العزی یر الكت ي تفس وجیز ف ن أ. ال ي ب و الحسن عل ب
ي الواحدي النیسابوري الشافعي       ن عل د ب . أحمد بن محم

. الدار الشامیة، دار القلم . تحقیق صفوان عدنان داوودي
  ـھ١٤١٥ ١ط.بیروت-دمشق

١٠٠  
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