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 :مقدمة الناشر
 بسم ا الر٘نن الرحيم

احلمد  رب العاملٌن، وصلى ا وسللم لللى دملد و للط ال ي لٌن 
ال للللا رملن املع للللجمٌن املنلل للللٌن، واللعنللللة الدادمللللة ا بدملللللة السللللرمدملة للللللى 
ألللداد م ومنيللري لهللادل م أٗنعللٌن مللن ا ن مذل ليللام ملللجم الللدملن ومللا بعللد 

 .ملجم الدملن  مٌن رب العاملٌن
ل شخ لللية  لللًنت مسلللار أملللة  للل  ملللن كثلللر اللولللال واليللل م حلللج 

بنقلد ذذع بقداسلة للدى ل لة ملن  لمة ا ملة، و  ٕنيزتا مم، شخ ية خًن 
 .من ل ة أخرى من نفس تلك ا مة

املللرأة اللل   (... لادشللة بنللي لليلليب بللن أ  ل الللة ) مهنللا شخ للية 
كانلي ، بلب  لللي م السل مكثلًناً   أ لب بيللط  كاني تؤذي رسلجل ا

 .بإملماد ا لن يط امل  فى تؤذي ا
للللللى  املللللرأة اللللل  أل للللي انيللللجش وأشللللعلي نللللار الفلنللللة وا نقلللل ب

املجحللدملن  ذلأمللًن امللؤمنٌن ومللج  ممام لا وسلليد ا وصلل  الرسلجل ا ل للم
 .وملعسجب الدملن لليط ألهب ص ة امل لٌن

ي دون دللللللن سللللل ال الرسلللللجل ا كللللل  كلللللرًن أ لللللب امللللللرأة الللللل  حالللللل
سلليد شلل اب أ للب  لليللط السلل ما مللام احلسللن ا لللى  م السلل ملللليال يللي
 .اننة
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وسللللللليد  واملللللللرأة الللللللل  كانللللللي تللللللل و  سللللللل ال النلللللل  ا ل لللللللم
، واللل  لللج لاشللي لر للي للللى ممام للا احلسللٌن بللن لليللط السلل مالشلل دا 
 .من ل لط لليط الس مكما خر ي للى أبيط  لليط الس ملل 

أن ملنللالج  انللي بسلليال  املللرأة اللل  ذ ملسللل يأ شللخر أن ملللللرأ
للللللي م ملللن حياألللللا  هنلللا مللللن احللللزب ا مللللجي املعلللادي لللللال أ لللب ال يللللي 

لم للللًن مللللن مللفللللجة مللللد ا ولللللج بيلمللللة بسللللي ة القلللللب واللشللللرملد  السلللل م
 .واللعمملي

ذ   وليللن ا بللالر أمللرة، لقللد لللي  سلل  انط    للمة ا مللة للمللا
: مللز بقجللط سل  انطكلابلط العز مملن ملدح م    خيشجن ليط لجمة ذدم، و م ال

  ملَللْ ِ  اللنللُط بَِقللْجٍم ََ ملَللا أملَلَ للا النللِمملَن  َمنُللجاْ َمللن ملَلْرتَللدن ِمللنُيْم َلللن ِدملنِللِط َلَسللْج
ََُاِ للُدوَن ِ  َسللِ يِب  لل َلُ ْم َوُيَُِ جنَللُط أَِذلنللٍة َللَللى اْلُمللْؤِمِنٌَن أَِلللزنٍة َللَللى اْلَيللاِلرملَن  ُيُِ

 َلْجَمَة ذدٍِم َذِلَك َلْهُب اللنِط ملُلْؤتِيِط َمن مَلَشا  َواللنلُط َواِسلٌأ َللِليمٌ  اللنِط َوَذ خَيَاُلجنَ 

= ٘ٗ  ٔ. 
  خدملللة  اللللمملن نلللمروا أنفسللل م وملللن  لللؤذ  العلملللا  املخل لللٌن

مساحلللة  مللللة ا  لليلللط السللل ماللللدملن، واللللدلاع للللن حيلللاض سللليد الجصللليٌن
، لقللللد (ف للللط ا ورلللللاةح)املا للللد اقلللليب الشلللليد دمللللد ٗنيللللب ٘نللللجد العللللامل  

                                                           

 .سجرة املاددة( ٔ
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أحللللد املنلللللدملات املجاليللللة   لهللللية ل للللب مللللن  لللللن سللللؤال و للللط مليللللطأ للللاب 
لادشللللة بنللللي لليلللليب لعن للللا ا الفاحشللللة بعللللد اسلشلللل اد رسلللللجل  ارتيللللاب

ّنلا ذ  ، لقد أ اب مساحلط َنلجاب صلرملو وواملو    لمة املسل لةا
 .ملدع جماذً للشك    مة القهية
( دام ظللط)ل  ث الرادأ اسللزنا مساحلط وبعد تشرلنا بقرا ة  ما ا

 :ب  عط وتجزملعط للى ا صدلا ، ليان  جاب مساحلط كاللارل
 

 م ازة مساحة الشيد ب  الة ُنثط
 :نر طلي ا  ازة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالـ عليكم، سماحة آية اهلل المجاهد الشيخ المحقق محمد 

كم إجازتنا في طباعة جميل حمود العاملي داـ ظله، نريد من سماحت
جوابكم وبحثكم حوؿ وقوع عائشة في فاحشة الزنا، فإننا سوؼ نطبعه 

، ونريد من جنابكم انتخاب ...على األصدقاء  على شكل ُكتيب ونوزعه
عنواف لهذا البحث حتى نضعه على غالؼ الكتيب فيكوف أحد 
مؤلفاتكم، وسوؼ نزودكم بإذف اهلل تعالى بنسخه على اإليميل بعد 

 .النتهاءا
 والسالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ... ـ ع: بنكمإ
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 :(دام ظلط)نر ا  ازة من مساحلط 

 بسمه تعالى
والحمد هلِل على سبوغ نعمائه ووفور ألطافػِه بػي ولػه الشػكر و لػِه 
قػػادة الػػبالد وساسػػة الخلػػق الِمنلػػة والفضػػل،ولعنته الدائمػػة والسػػرمدية علػػى 

الماتهم من األولين وا خرين إلى معارفهم وظُ أعدائهم ومنكري معاجزهم و 
 ...قياـ يـو الدين

 .وبعد..السالـ عليكم ورحمته وبركاته
غيػػركم حسػػبما  أنتفػػ كمػػا   - انتفػػاعكملقػػد سػػررت كثيػػرا  ألجػػل 

ببحثي المتعلق بتحطيم الصورة الجمالية للحميراء عائشة  -أفادونا بذلك 
المخالفوف  أنسحقالية التي تلك اأُلسطورة الخي.. صاحبة الجمل المدبب
ـ  إيمانهػػا المزيلػ  وأسػػهله تعػالى مجػػدي أف يجعػل بحثػػي فػي ميػػزاف  .....أمػا

حبِّ سيِّدة النساء الحوراء الزهراء مػوالتي الصػدِّيقة الكبػرا فاطمػة روحػي 
ِفداها وحػبِّ إمػاـ الخلػق وسػيِّد الموحػدين مػوالي ومػوالكم أميػر المػؤمنين 

ال سػػيلما بقيػػة اهلل المػػولى  للللي م السلل مالمطهػػرينعلػػيِّ وأوالدي الطػػاهرين و 
المعظػػػم اإلمػػػاـ الموعػػػود صػػػاحب الزمػػػاف روحػػػي ِفػػػداي وجعلنػػػا اهلُل تعػػػالى 

 ...وإيػػاكم مػػن خدمػػة دينػػه ومػػن أعوانػػه وأوليائػػه والمستشػػهدين بػػين يديػػه
ومػػػن هػػػذا المنطلػػػق المبػػػارؾ فػػػإني ُأجيػػػزكم بطبػػػ  بحثػػػي المػػػذكور بشػػػر  

،موافقتي األخيرة له ب  عد تصػميمكم للالػالؼ واإلطػالع عليػه بشػكلل كامػلل
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وهػػا نحػػن نطلػػق عليػػه  ...ومعرفػػة البلػػد الػػذي سػػُيطب  فيػػه بحثنػػا المػػذكور
واهلل تعػػالى يسػػّددكم  [ خيانللُة لادشللة بللٌن ا سللل الِة والجالللأ]  :العنػػواف التػػالي

 ... ونحن ننتظر المهموؿ منكم.. ويوفقكم
 والسالـ عليكم ورحمته وبركاته

 د محملد جميل حمُّود العامليالعب
 بيروت

للهجػػرة النبويػػة علػػى صػػاحبها وآلػػه 1431ربيػػ  الثػػاني 2الجمعػػة الموافػػق 
 .آالؼ السالـ والتحيلة

 
 

 ...وا ن نقجم بعرض ال  ث
 .وصلى ا للى سيدنا دمد وللى  لط ال ي ٌن ال ا رملن

 
 
 

 الناشر                                                      
 جممجلة من الش اب املجارل

 
 :أحد املنلدملات لسماحة الشيد املج ط من سؤالال
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السالـ عليكم، عندنا سؤاؿ استفساري لسماحتك فنرجو منكم أف 
 يكوف جوابه صريح ألننا نود نقله إلى المنتديات وإلى بعض األخوة وهو

 .منقسم إلى ثالثة أقساـ
ة وقامت بالفاحشة فإف كانت هل تُعتبر عائشة خائن: القسم األوؿ

 اإلجابة كال فما هو حكم من قاؿ عنها أنها خائنة بمعنى الفاحشة؟
 :  جاب مساحلط دام ظلط

 تعاذل بسمط
 ب تعل   :لنا بعُ  املجالأ ا ليرتونية السؤال اللارل لقد و  ني

لما  ج حيُم  كاني ا  ابُة ك ، لإن لادشة خادنة ولامي بالفاحشة؟
 .الفاحشة؟  ا أهنا خادنة ّنعىنمن لال لن
تجلفنا لن ا  ابة لرتًة و يزًة حرصًا منا للى لدم مثارِة ما  ولد

لج انم جِر بسي احلسن لاددٍة وليننا ملا و دنا  ُ  ذ ملرتتُي لليط مزملد
، نجملنا اللخاروذ مزملد  الل ارالن ِّ ليس هلنن  لند م وك نن  ًن ا من نسا 

لّلقنا ا للى ما ترت يط ملُد الويِي   السماح  ينناا  ابة لن السؤال، ل
ََ   رولنا   -و لِط صفجتِط من خلقِط، الفهُب واملننُة  ولطُ  -لنا بملك لُقِم

هبمُط املوال جن وأسدل الو اَ  أَ  اللشمًُن لن سالد الل قييِب ليشِف ما
 ل  ً لنجر احليبِّ وم لل قاديِب ومطفا ً  من م للى معرللط امل  لجن مب اذً 

وذ  لياني باكجرُة ُنثنا    ا   لإلييمج ا  ًن منقجصةٍ  ..ل اطبِ ل
ممنجلة تقرَباً مذل ا تعاذل وحلِلِط ال ا رملن وذ ن ارل بسخال من سخال 
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 ألجُل وبط ...    احلقيقة بعد السماح لنا بملكدامي  امللنا  ما
 :أسلعٌنُ 

 ِن الرنحيمالرن٘ن بسم اِ 
وصلجاتط اللامات وتسليماتط امل اركات  العاملٌن، واحلمد ِ ربِّ 

للى امل عجِث ر٘نًة للخ ديِب أٗنعٌن سيِّدنا املع نم رسجلِط اليرًن  الزاكيات
لعن اُ تعاذل  ال ا رملن امل  رملن والقادة الور ا نجار املقدنسٌن، دمند و ِلط
 ها  مذل ليام ملجموظاملي م والناص ٌن هلم ولشيعل م العداوة وال و ألداَ  م
 .وبعد ...الدملن

 ...الس م للييم ور٘نلط وبركاتط
 

 :ٕن يد
من تقدًن ٕن يٍد بسياٍل  ل ب ا  ابة للى سؤاليم امللقّدم ذ بدن 

بيلط  أن املل ّفو للارملد لادشة املشاكس لرسجل ا وأ ب: مفادة
وما ارتي لط ُنق م مللهو لدملط امليب مذل لدم  للي م الس ما خيار

الفاحشة من ا،  ّن ما  نلط للى الن  و لط  ج أل م  اسل الة صدور
ملجم  للى سيدة نسا  العاملٌن بيثًن من صدور لاحشة، لل رمله ا
وكّسروا أم ل ا وأسق جا  نين ا  السقيفة وملجم دخلجا دار ا روح  لدا ا

ومنع ا سيد ش اب أ ب  مث ت اوهلا للى أمًن املؤمنٌن وداربلط ملجم انمب
بالن ال  اننة من الدلن َنجار  ّدة حىت حّرمي من لام برشيب  نازتط
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حىت صارت كالقنفم من الس ام، ذ ملع م لليط خمالفل ا  مر تشرملع  
وهني ا لن خمال ل ا للر ال ال  تسلل أ ٓنرملك  ٔ  بيل ا  ج القرن

أن ملزا٘نن الر ال    من املقّدس النسا  الش جات ولد منأ الشارع
بالس م  نن  ُ ادرو مل  واملنلدملات والشجارع بب وكرة للر ال أن ا سجاق

وتشييأ  وانلجس ميان املرأة حىت مل د بب وكرة هلا ص ة انمعة وانمالة
كب ذلك تر ي ًا هلا .. اننادز وأمر ا بال  ة   بيل ا و  املخدع

والجرع واحلشمة وحرصًا للي ا من السج  والللجث بالن ر مذل  بالعفاَ
ملي ا و ًن ذلك مما ملؤدي هبا مذل معاص  ا تعاذل  الر ال أو ن ر الر ال

للي ا والنزوات للى مسلي ا  بس ي معف ممياهنا لول ة العجاطف
للي ٌت   كب ل ر  وألعاهلا، ل َم ا مش اع ر  ل ا مذن من رحم ر  و نن 

 ..وزمان
 :لجد للى بد 

ة للى سؤاليم بنعم أو بعد  ما اللم يد ذ بد لنا ل ب ا  اب
أدلة ال َر ا خر القادب بعدم  جاز صدور لاحشة  ذ، من اسلعراض

ٕني أدللط للى املدنلى ل  ا ونعمي ومذ  من امرأة ن ٍّ ليجنط ن يناً، لإن
                                                           

 = ..األولىوقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية  : و ج لجلط س  انط( ٔ

33   سجرة ا حزاب. 
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با دلة ا خرى املعاكسة  دلة  ليلي للينا انلخاب الرأي ا خر املؤملد
مننا سنسلك  - للى ما نقجل واُ تعاذل ملش د -ال م، وحنن  نا 

 طرمليب الدليب لإن ٕني مقّدماتط أخمنا بط ومذن لإننا سنقف ملجم القيامة

لل ساب والسؤال، ولسنا   معرض الل ّيم للى لادشة  رد أهنا لادشة 
ن رنا  طاحلقاديب كما    ُنسي ما وصب مليمننا سنعرض  ّنا       بب

ذب ك ًن بٌن العلما  لدمياً مجرد ْنا العلم  الفق     مس لٍة   
للى مبدا  ما ملعلقدة ث جتًا    وحدملثاً، ودل ملللرّأ أحٌد من دقق  ا مامية

دلأ ل وممنا للقيةٍ   ممناً  اً والعو س مث اتًا ما اللقدة ث جتًا لادشة بب لاكحيبِّ 
وا  داد  مفسدة، وبقية العلما  ذ رأي هلم سجى ا رتار ما اللقدة ا با 

ا مامية؛ وحنن ذ شوب لنا مأ  ؤذ  وذ مأ أول ك، بب  املة  من للما 
نروم مليط مظ ار احليب كما  ج  ج وبالو  لّما لد ملسللزم من ردود  ما

للى صاحي اهلّمة أن ذ ملقف للى ألارش العجام  لعب  نا و ناك لين
   من امللزمّلٌن بثجب الدملن دون  ولج كانجا بثجب العلما ، لإّن م ي لنا

و ا  نا .. الجذملة جن هلم حٌظ من معاَر مشياة الن جة وم  احأن ملي
 مفردًة تلج اُ خرى نسلعرض أدلة املانعٌن من صدور الفاحشة وننالش ا

 :الدليقية باللفاصيبو 
 

 !املانعٌن من صدور الفاحشة من لادشة أدلة
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نسا  الن   اسلدل املانعجن من صدور الفاحشة من بع 
مذل  أش ط بالدلاوى ليجهنا ألرب بث ثة أدلة    ا ل م

 :والقياس من أن تيجن أدلة لق ية و   ا   اذسل سان
 :الدلجى ا وذل

َمَرَب اللنُط َمَثً    :العاشرة من سجرة الل رًن من اليانَة   ا ملة
 ِلَ اِدنَا َصاحلٌَِْنِ  نُجٍح َوِاْمرَأََة ُلجٍط َكانَلَلا َٓنَْي َلْ َدمْلِن ِمنْ  لِّلنِمملَن َكَفُروا ِاْمَرأَةَ 

ُ َما ِمَن اللنِط َشْيً ا َوِليَب اْدُخ َ  اِخِلٌنَ  َلَخانَلَلاُُهَا لَلَلْم ملُلْوِنَيا َلنلْ   النناَر َمَأ الدن
= ٔٓ   امرأةبوي  ملُراُد من ا اليانة   الدملن وليس الفاحشة، مذ ما 

 الدملن، انة  لقد لّسر أص اب  مة الدلجى اليانة ب هنا الي.. ن ٍّ لال
 ..اننس  أنن مراد م منط  ج الع يان السلجك  وليس ال ا رُ و 

 : مة الدلجى با ملرادات ا تية نجرد للى
ذ ملرى أثراً من  ملٍة أو  امل ِحظ لألخ ار الشرملفة: ( ا ملراد ا ول )

ل اس تناللط  بنخٍ  للدلجى املمكجرة، بب كب ما  نالك  ج جمّرُد لجٍل  
، َمْن دل ملركي   ذ نط مميانية صدور الفاحشة من زو ة ن ٍّ  لنط كبَ 
املفّسرملن دراملة، ولجل ا خ ار رواملة، ل  خًن   الدراملة مقابب  ولجل

 .ا ل اد   ل ال النر، وصاح ط لّياس مسل سن الرواملة، بب  ج
أص اُب الدلجى اليانَة  لقد لسنَر بب وح رَ  :( ثاينا ملراد ال )

 ٍ وامٌو   معىن   و ج اليانة   الدملن، وليس هلم تفسًنٌ   أمٍر معٌنن
ما بالت امرأة نبيٍّ " اليانة سجى ما أشاروا مليط ّنقالة بعه م املش جرة
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ل  روا اليانة  الزنا، الا كثر ح ر ا باليانة   الدملن نالٌن كجهن "قط
ا الموق  ومنش ُ  الدملن لقال،   ، سانواذسل ح ر م ليس ا خ ار ومَّنن

 :مانٌأ من كجهنا ألّم من ذلك  مرملن مأ أننط ليس ٖنةَ 
للى سعة م ادمليب  املعىن اللوجي العام الدال :( ولا  مرا  )

للى  اليانة ُنيث ذ تيجن مقل رة للى معىًن واحٍد دون ان  اق املف جم
نقصاف الوفاء  ): خرى، لقد  ا    لجاميس اللوة أّن اليانة   معاٍن أُ 
ومن املعلجم أن نق ان الجلا  ونق  الع د كما ملن  يب  ( العهدونقض 

ملن  يب للى معاٍن أخرى ب  تيّلف أو  لككمللى معىًن واحٍد معٌّنٍ،
وا لراَ الاصة والعامة، من  نا  لنا  كما دّلي لليط القرادن اللوجملة

 ..لراشط قال للزانية من ورا  زو  ا ب هنا خادنة لط  ملُ 
املعىن اذص  ح  الاص الدال للى ح جل  :( ثاينال مرا  )

ذاِت امل ادمليِب  اليانة العامة الفاحشة و   خيانة خاصة تهاَ مذل
اليانة   الدملن، لا خم ّن داٍق واحٍد دون م داٍق من ا  امللعددِة وال 
لآلملة ّن داٍق دون  خر  ًا  ج تقييدٌ واص  ح ةً لليط ا ملة لو  خر تن  يب

عل  ل ً  مل داق لن بقية الروادية، و يما تقييد ملُ  نةدّلي لليط القرمل
مل داٍق وُه ٍّ للى م داٍق حقيق ٍّ  تقدًنٌ  بب  ج امل ادمليب من دون دليبٍ 

سل سايٌن من  ٌّ ا و ج   حدِّ ذاتط لمبٌ  ال  ي ة، دّلي لليط ا خ ار
 .ّنقلهى ا خ ار الق عينة لنط شرلاً 
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 "ما بالت امرأة نبيٍّ قط" دمة ب نطالدلجى امللق :( ثالثا ملراد ال )
تناللط لنط  بن ل اسبب    جمرُد لجٍل   لليط الس م ملع جم ليسي مقالةً 

، (صلنى اُ لليِط و لِطِ )ا ل م َمن منأ الفاحشة لن بع  نسجة الن 
بانراِح أّن  ملني اللعّ د هبا، وما  ولجل  ؤذ  ليس حلًة شرليًة َي

ا خ ار و ج من أللي  بن ل اس وتركجاابقجل  ؤذ  العلما  أخموا 
 وللى لرض ص ة مقالة  ؤذ  العلما  ل   دلجى لامة لابلة!! العلي

للنق  وا برام ولللخ ير واذسلثنا ، مذ مّن مقالل م  مة ت قى جمرَد 
ا ذ تسللزُم  دراملًة كما أشرنا ليما س يَب و   ليسي حلنًة للينا كما أهنن

مل ً  أي  اذسلثنا مرأُة واحٍد من ا ن يا ، لييجن ا سل الَة أن ت و َ ا
ل  و ط  (ما بالت امرأة نبي قط إاّل امرأة نبي واحد فقد بالت)

احلالة العامة لند  ذسل الة أن ت و  زو ة ن  من ا ن يا  ومْن كاني
 لل ُنسي ال ا ر لل مذ دل ملُع د زو ات ا ن يا   ج لدم اليانة الاصة،

 قله  بالهرورةِ ذ مل مادور لاحشة الزنا من نن و ن ياِ  صا  من أزواج
سل الُة لعدم املع جدملنِة ش ٌ  واذ أو العرلينة، العقلينة أو الشرلينة سل الةَ اذ

ل ج باطٌب من الناحينِة الشرلينِة  ل  معىن لل  ما ب ع ٍ  ش ٍ   خر،
و ة  حد ا ن يا  دل ٔنن و جد ز  وما ملدرملنا بعدم... والعقلينِة والعرلينةِ 

 ومن كان ا صب! مذ لدم الج دان ليس دليً  للى لدم الج جد؟ زو  ا؟
ملقله  لدم تلَ س  للل   حال الشّك ُن جل لاحشٍة من واحدة من نن للل

ا صب ُخرَق با ث ات  لينن  ما مرأة ن ٍّ بش ٍ  من اليانة الفراشّية،ا
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حس ما دلي لليط  (صلنى ا لليط و لط) ما ل الار   بعد رحيب الن ِّ 
ث العلماُ  املسل سنجن والقيناسجن، ا خ ار ال  رله ا  يو ؤذ  لد حدن

م مل رحجن ا خ ار بس ي ميل م مذل الل َج  لن م أخ ارنا الشرملفة ب هنن
الن جص  للى ا سل سانينة والفلسفة، وملراد بملك  ج تقدمي م  راد م

وامليموب  خٍ  ذ تق لط لقجهلم ملنعلجنط باملزملنف واملدلنس ليبَ  الشرلينة،
تر ي ًا لعقجهلم الهعيفة للى ا خ ار  للي م الس مللى أ ب ال يي

وللى كبِّ حاٍل ل  شَك   صدور اليانة العامة من نسا  !!. الشرملفة
و   أل م من اليانِة الاصِة،لإذا  از ا ل م، از ا دىن منط ا ن يا ،

سل الة ب دور اليانة باملعىن ا خر، و ط ل  وباللارل ل   رمليٍب أوذل،ب
ٔنجنط   أمر الدملن و ج أل م من  ّنا  ج  ج أن لإذا  از لزو ة الن ِّ 

ألب خ رًا من اليفر  خيانة الزنا لِلَم مُلسلوَرُب صدوُر لاحشٍة من ا و  
لقجم ا  ناً والجشاملة للى ميَج زو  ا الن  كزو ة لجط ال  كاني لي

ا لجط؟ أليس الرام  بفعِب لجم  للخ  م بج جد ميَج لند زو  ا ن ِّ 
لإذا كاني زو ة لجط رامية ب ن مُل ط بهيَج ! مع م ليط؟ كالداخب

لمن رميي  اللجاط ا انس لعملية الزنا، زو  ا لي هنا شاركل م   لمب
الزنا مأ للي ا ممارسة  ّنمارسة اللجاط مأ ميَج زو  ا  ب ملسل يب

ملُفعب هبا  وك هنا رميي أن!!... أول ك ال د ٌن الفاللٌن واملفعجل هبم؟؟
ل  ملج د مانأ لند ا من أن !! ذلك لج سن ي هلا ال رَو بملك؟
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 ا لل و   ٍة شاَ  لل سج     لُ ِل ا أو   دبر   أ ن  من أيّ  ملني  ا ر بٌ 
 !!.ولٍي    تشا  أيِّ 

صدور الفاحشة من  ف  ُنرمةن ملُ العلي ممّ : ( رابأا ملراد ال )
أو أحٍد من نسا  ا ن يا   (صلنى اُ لليِط و لِط)ا ل م بع  أزواج الن ِّ 
ب نط زّوج  لليط الس ملاحشة   حيب أبينا  دم ث ي أل م  حٌن أنط ملُ 

مجالقة للعامة ومعارمة لألخ ار  بناتط من بنيط معلمدملن للى أخ ارٍ 
الفاحشة ل نات ن ِّ ا  عقب نس ةل ب ملُ !! ج املمكجراُ خرى النالية للزوا 

لعادشة أو حف ة أو  أو تُل جنر لقً  الفاحشةُ  وذ تُعقب لليط الس م دم
 !أو اليندملة؟ العامرملة

ملُعقب أن تنِسَي لادشُة الفاحشَة ملارملة الق  ية وذ ملُعقب  و ب
!!... لاٌن ل يمس  انك ربننا من  ما مذن هب!! نس ة الفاحشة ملي ا؟

 !!باَ  مارملَة ذ ُْنرَ  لي  ر أنن باَ  لادشة ُْنَر ولينن 
لليط أليس من العار أن تُل يب ألمة احلرام ب نات ن ِّ ا  دم

سل الة الإن كان املناط ب! تُل يب ألمة الفاحشة بعادشة؟ وذ الس م
 م  ًن ا  ج محلاق الجصمة بالن  ا ل صدور الفاحشة من لادشة أو

 لليط الس متسل يُب الفاحشة املشرلنة ب وذد  دم ، لِلَم ذ دمند
! ؟لليط الس مالجصمُة ب بي م  دم حيث نيو ا خجة أخجاألم ل  تل يب

 ن !! برسجل ا دمد مأ من محلاق العار بآدم أل م من محلاق العار
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! ؟دمد نياح ا خجات أل م لند ا تعاذل من نياح نسا  الن 
 جمّجزٍ  ا  ن يات من دون نياحِ  ل وَ  لق و نياح ا خجات ذاٌ ، ولينن 

 لند املانعٌن من صدور الفاحشة لل ، ل ار الق ُو الما  ج لرم ٌّ  شرل ٍّ 
،   حٌن صار الق ُو ولق ً  وم رًا شرلاً  حسناً  من بع  نساِ  الن ِّ للل

تعاذل مأ أن  ا العرمَ  مسل يً  ول ي ًا  نط ملل يب العار برسجل
لالف ب ..الق يَ ٌن من سنٍد واحٍد ومن كان أحدُها أل م من ا خر
،ل  ملعدو كجنط مسل سانًا ذ ًا هني ولين بين ما ملعلُ  ل ً  ب  دليٍب ل ع ٍّ

لقد نينس  ؤذ  القالدة العقلينة املسلنمة لند  ...لنط شرملعلنا املقدنسة
 ..!!حس ما أشرنا للى الما ّ  عرم ّ لامة العق   بلقدمي م الق و ال

 : الثانية الدلجى
   ٙ   = ..َوأَزَواُ ُط أُمنَ اتُلُ مْ .. :تعاذل   سجرة ا حزابلجلط 

سلدُل دليب للى ط ارة ولداسة نسا  الن  ا كرم
ُ
 -، لقد  عب امل

 مة ا ملَة دليً  للى  -للى لدم  جاز صدور الفاحشة من لادشة 
ليجهنّن أم ات املؤمنٌن، ومن املعلجم أن ا ُم ذ َجز   ِّ ط ارة نسا  الن

.. لن الدنس ولّمن ملقرتب من ا بسج  نياح ا، وباللارل ل   منّز ة
!! ّنخالفة ا صجل و عب أملهًا القجل ب دور لاحشة من لادشة مل قاً 

 
ُ
ال  ان   ش  للى كلاب تفسًن مة الدلجى وال  س قل ا أصرن للي ا امل

مؤكدًا ب نن القجَل ب دور لاحشٍة من بع  نسا  الن   ٖٔٗص ٘ج
 ..!!صرُية لألصجل خمالفة
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 :ا ملراد للى الدلجى الثانية
الفاحشة من بع   القجل باسل الة صدور :( ولا ملراد ا  )

دل  ُنا ٍة مذل دليبٍ  ومحلالط ّنخالفة ا صجل دلجى نسجة الن  ا كرم
 نالك أّن دليلط ذ خيلج لنملمكرة لنا صاحي الدلجى بب كب ما  

الدلاوى ال ابية ال  ترتيز للى ٓنرملك املشالر والعجاطف و ج أمر ذ 
 .سجق العلم وا دلة الل ار بط  
ا صب المي أكد لليط صاحي الدلجى  ج  :( ثاينا ملراد ال )

و ج حيٌب ذ   ار لليط، ليننط أصب  الرسجل ا كرم حرمة نياح أزواج
با رادة اللشرملعية كوًنة من اللياليف ال ادرة با رادة  تشرملع ٌّ صدرَ 

املسلمجن بيب  رأة وص لة وولاحة، لملّرد كجهنا  اللشرملعية ولد خالف ا
بط امليّلفٌن املسلمٌن، ولج أن  لنييُ  أصً  تشرملعيًا ذ تع م ملعّلق ا

مّن نياح :  يما صاحي الدلجى بّدل خ ابط املمكجر مذل خ اٍب  خر
 لن  من أصجل اللشرملأ لينن بع  ال  ابة دل ملللزمجا بط كما مننسا  ا

ولج بدنل كما أشرنا ليان أبلر   القجل وأمتن  بع  النسجة دل ملللزمن بط،
احللنِة، مذ من الجامو أن ٖنّة تياليف ل مى أ م من حرمة نياح   

ارتي  ا أص اب الن  وْنرّأت للي ا حف ة ولادشة  نسا  الن  لد
أحٌد من املسل ي ت مّذ أت اع املدرسة  ًن ن من نسا  الن  ودل َعل او 

 تلكلن  (صلنى اُ لليط و لط)ا ل م الن  ال يرملة المملن نّز جا أص ابَ 
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 الن ِّ  امورات ال  نعلقد هبا حنن الشيعة ا مامية ُنيب بع  ص ابة
 !!(صلجاُت ر  لليِط و لط)ا كرم

مذا كان صدور الفاحشة من بع  نسا  : ( ثالثا ملراد ال )
 ا حزابا تعاذل   سجرة  الرسجل ا كرم مسل يلة للماذا  ددُ نن 

ملَْ ِت ِمنُينن بَِفاِحَشٍة َم َليلَِّنٍة مُلَهاَلْف هَلَا  ملَا ِنَسا  الننِ ِّ َمن  :بقجلط تعاذل
ا لية ا وذل وال  وملاذا هنا ّن لن ت ّج ان   ٖٓ = ..ِمْعَفٌْنِ  اْلَعَمابُ 

وملاذا هنا ّن لن الهجع بالقجل لي مأ المي   !! من م ادملق ا الزنا؟
ملَا ِنَسا  الننِ ِّ َلْسُُتن َكَ َحٍد مَِّن  : لل ط مرض كما  ج   ا ملات اللالية

وذ خيفى للى ال  ًن أنن .   ٕٖ = ..َلَ  َٔنَْهْعنَ  النَِّسا  ِمِن اتلنَقْيُُتن 
ملين لدى بعه نن لابلية الزنا ملا  للج دل ع بالقجل  ج باب الزنا،الهج 

للج كان صدور الزىن من نن مسل يً  ملا  از هني نن لنط  از هني نن لنط،
ليجن الن ّ  لن املسل يب مسل يً  و ج من باب ٓن يب احلاصب ملق ُو 

وحنن ام،صدورة من املشرِّع احلييم  سللزامط الع ثينة   تقنٌن ا حي
أي أن ليبِّ لعٍب من  ا تعاذل معلنلة با  راض لعالَ أا مامينة نعلقد ب ن 

ألعالط  املًة و رمًا وم ل ًة تر أ مذل الع اد بعيس مللقاد اذشالرة 
 املسلشيبُ القادلٌن ب ن ألعاَل ا تعاذل ليسي معللة با  راض،ل ب ملرى 

ليميب مذل معلقد  اددة ليطالدلجى هنَ  ا تعاذل ل ثًا ذ ل صاحي
ذ أظنط ملل ا ر هبما املعلَقد ليننط ولأ ليط من  ًن  !؟ا شالرة بدون ل دٍ 

  ...دراملة للنيلة العلمينة الدليقية ال  أشرنا ملي ا  نفاً 
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القداسة وال  ارة ملا صّو  املرت ة من نن للى تلكمذا كُ أننط :لاحلاصب
هلنن  ن ذلك ملؤدي مذل  ك جمدةلزن ذكرة وت ار  صدور اللجبيد منط

واذسلخفاَ بقدر ن و ج أمر ذ ملفعلط ا تعاذل ليجنط  اللعرمل  هبنن 
 نن ﴾وذ مل لم رّبك أحداً ﴿ ط  حيم حييمًا لادًذ رحيمًا ذ ُييف

 واُ تعاذل جمُدةوكَب ذلك من صفات ادثات ، جٌر ونقٌر ولقرٌ  ال لمَ 
 .ليجنط الويّن امل ليب  نقر والفقرلن ال منزنةٌ  وا ُي الج جد

ملقله  بالهرورة  أم ات املؤمنٌن ذ كجهننن : ( رابأا ملراد ال )
ر ال  سل الة ارتياب بعه نن للفاحشة،  ن امل زمة بٌن أمجمل ّن وبٌنا

كما   نن ميين انفياك ا لن  ملل ارملنة يةشرلية ولرل روحينة املؤمنٌن م زمة
م ات وأوذد نن   اللارملد الوابر واحلامر حيث ا ُ   ج مل جظ حىت لند
ة الروحية والعاطفية بٌن ا م لبللك الع ( بنا م وا )دل ملللزم ال رلان 

ََ اخَلُط وا ُب أُ  بُن أمنط ونيو ا خُ اذ وَ بن ا، لنيَ او  ُه مأ من حرمة بنَي
وحىت   بع   ذلك من أل م الهرورات   الشرادأ السماوملة بب

 مل ي جن نياح -للى س يب املثال  -ل ا  م ا جس .. لجمعيةالشرادأ ا
ا م ات وال نات ُنسي أصجل شرملعل م، للم مينع م ٓنرًن الشرادأ 

وال حقة للى شرملعل م امل لدلة، لييف خالفجا ذاك  السماوملة السابقة
الشرادأ وتنّفرت منط ال  ادأ  ا صب الع يم المي أط قي لليط كب

ممارسة اننس  ا بناَ  من ل ب منعي ا مجمةُ .. الن يفةالسليمة وا ل دة 
 !!ال نات؟ مأ ا م ات وا خجة مأ ا خجات، وا ب مأ
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 -ذ سينما شرملعُة ا س م  -هنَ  أو ٓنرًُن الشرادِأ  و ب نفأ
والن ارى واملسلمٌن من نياح اارم والل ا    بعَ  أت اِل م من الي جد
  الن ار لشرات املرّات    لمات مللشّ دونبط مأ أن املسلمٌن واملس

أمط ر  ًة من ا أو  لمن ْنرّأ للى نياح.. ك  مث ك ! صلجاألم وخلجاألم؟
لن  ر مًا لن ا ذ ميين لوًنة من أص اب وأزواج رسجل ا أن ملل الدن

حرام ا ر  ًة ّنا لند ا ونيب رماة ولد صدر من ن ومن م العلي 
 !!وساسة الع اد وأركان ال  د للي م الس مسادة  لاب ُنيبالعُ 

ة  َ لَ وأمثالط  َ  امل حظ من صاحي الدلجى: ( امسا ملراد ال )
 بالقياس وال ن  ًن املعل  المي دل ملقم الدليب للى ص لط اسلدذهلم

ملط   تفسًن ال  ان   سجرَ  شرلاً   مقابب ا خ ار ال  مّرت للى ناظرَ 
أ ب  ":أ  حنيفة  للى لالدة بنا ً  اسلدذل  ؤذ وا حزاب، و  الل رًن
لمن أللقد !! "ِن َ ما ملقجلجن ملقجلجن وحنن نقجل للي م الس مال يي

مجّلرًا بب صار ملُنَ ر مذل  بالرواملة صار دقنرًا ومن اللقد بدراملة العامة صار
 يدة ل ا ول بعٌن السخال واله ل و ج ما أشارت مليط ص ي ة أ 

واهلِل إفل  » :ملقجل لليط الس ممسعي أبا  عفر  :أبج ل يدة للا ،احلما 
أحبل أصحابي إليل أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإفل أسوأهم 
عندي حاال  وأمقتهم للذي إذا سم  الحديث يُنس ُب إلينا ويُروا عنلا 
فلم يقبله اشمهز منه وجحدي وكفلر من داف به وهو ال يدري لعلل 
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 ن عندنا خرج وإلينا ُأسند فيكوف بذلك خارجا  عن واليتناالحديث م
 .[ٖٕٕباب اليلمان/ص ٕج :أصجل اليا ]  .ٔ«

 :الدلجى الثالثة
الن  تؤدي مذل تنفًن الناس لنط  صدور لاحشة من بع  نسجة

 مة الدلجى للشيد .. وتل يب بط العار والعيي، لما َي تنزملط الن  لنط
 .الل رًن سجرة -  يانللذكر ا   تفسًنة ا ال جس 

 :الدلجى  مة للى ا ملراد
مذل  لنط ل ّ  ملؤدي ما َي تنزملط الن  والجرل: ( ولا ملراد ا  )

وليس    اللنفًن لنط مَّنا  ج   ال فات الماتية   ما ية الن  أو الجرل
 ا شيا  ال اردة لليط واملنفّية لنط ن ًن الق ادو ال ادرة من أزوا ط أو

دة وما شابط ذلك ومّذ و ي تنزملط ا ن يا  لّما صدر من أزوا  م أوذ
اللنفًن  مة ا مجرق ادو حىت ذ ملؤدي ارتياهبّن هلالو  نيراتوامل اليفر من

 ح ب مأ زو ة ن ًن ما للي م الس م لن أزوا  م ا ن يا  وا وصيا 

                                                           

شرح  )، (باب أخ ق املؤمنٌن/ل سيا  كلاب اللم ير )، (ٚ٘٘ص ب ادر الدر ات )را أ ( ٔ
باب و جب العمب ب حادملث الن  ٕٚج وسادب الشيعة )، ( ٕٚٔصٜللمازندراين جأصجل اليا 

 ٕٙبابٚٛٔصٕج ُنار ا نجار )، ( باب ث جت اليفر َن جد بع  الهرورملاتٓٛصٔج مسلدرك الجسادب )، ( و لط

 مجسجلة أحادملث أ ب ال يي )، ( مسلدرك سفينة ال  ار )، (  امأ أحادملث الشيعة )، (

 .و ًن ا العشرات من امل ادر(..  الفجادد املدنية والشجا د امليية )، (
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ي ا شعث  عدة بنو  لليط الس م لجط الن ِّ  نجح وابنط كنعان وزو ة الن ِّ 
 ..لليط الس مزو ة ا مام احلسن
كما َي أن   لل ّنا  ج  ج لل مننا نعلقد أن الن ن : خرىأُ  وبع ارةٍ 
ب كمب ال فات اللقية  َي أن مليجن مّل فًا ذاتاً  مليجن مع جماً 
ال عثة  أن مليجن منّز ًا لن الرذادب ل ب أملهاً  َيو .. والعقلية وألهل ا

ا أن مليجن منّز ًا لمن و ... جب وتركن مليط النفجسلي  ت م ن مليط القل
مرو تط كالل ّمل بٌن الناس من أكب   ال رمليب أو م ك لاٍل وكب  ملنا 

 وذ ملنا  مرو تط أن مل در ش  ٌ .. العَر العام لمب ملسل لن لعلط لند
لن ذاتط ل  ل و ليط حىت ملرد  من بع  أزوا ط أو أوذدة  ن ذلك خارج

 !لاة الشيد ال جس ا شيال المي ادّ 
ن ّ يب مف جم العار والعيي لّما  ج خارج لن  ولج أردنا أن

من محلاق العيي والعار بط  أو ورلٌّ  ن ٌّ  ة ملا َسِلمَ ن اق المات الن جملة والجلين 
وذ أحد ملقجل بج جب  ليثرة املعاملي ال ادرة من أزوا  م وأوذد م

 ادزًا    فًن كما ذ مليجنلاللن!! تنزمل  م لن معاملي أوذد م وأزوا  م
 كملك ذ مليجن  ادزاً أملهاً    -للى لرض ص ة اللنفًن املدنلى  -الزنا 

تقجد  كركجب انمبلادشة   ًنة من ا لعال املنيرة ال  صدرت من 
ب  ألَيي  وخمال ة الر ال الر اَل حلرب أمًن املؤمنٌن للّ  لليط الس م

ٓنرمله ا قاد ا بإرماع الي ًن و والل واحلدملث مع م   لهاملا اننس
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للمسلمٌن للى الفلنة و لي ا نعج مجذنا ا مام احلسن ا لى س ال 
 .و مخل.. و.. النّ  ا كرم للي ما الس م واملنأ لن دلنط َناني ل   ّدة

املمكجرة وأن صدور  للى لرض ص ة الدلجى: ( ثاينا ملراد ال )
 دليبٌ  محلاق الجصمة بط لليس ٖنةَ الفاحشة من زو ة الن  ملج ي اللنفًن و 

 القجلُ  قد ادنل َ ، وأما ل ب مجتط ل ا بعد مجت الن ِّ صدورِ  سل الةَ ا ملث يُ 
ومن كان  ما أملهًا ذ دليب ملدُل لليط أو  صدور ا من نن، بعدم ص ة

من بع  نسجِة  سل الة صدور الفاحشةا ملش د للى لدم وما... ملدلمط
 ج ما ورد   ا خ ار ال  سنعرض  (ليط و لطصلنى اُ ل)الن ِّ ا ل م

من بعه ن كالعامرملة  -أي الزنا  -اّرم  لسمًا من ا للى ولجع النياح
للي ّن   حياة الن  وبعد  واليندملة بعد مجت الن   ن ٓنرًن النياح

لالقجل بعدم ص ة .. ذ اسل الة   خمالفلط ل ٌّ شر  مجتط مَّنا  ج ٓنرًنٌ 
 مما أن مليجن ذلك مسل ي ً : ذ خيلج من أمرملن ن نن صدور الفاحشة م

ومما أن مليجن مسل يً  تشرملعاً، وحيث مّن ا ول دل ملقب بط أحٌد  تيجملناً،
من  لاّمة، وحيث من ا مر الثاين ليس مسل يً  أملهاً  من املسلمٌن
من الناحينة ا ث اتينة  حين ٍم كجنط ممينًا حدوثاً  لث ي الناحية الث جتينة

وذلك  ّن الجلجع أدّل دليب للى مميانط  وباللارل ذ مسل الة شرلينة ليط،
ا ن ليم من تياليف تشرملعية ملُع ى    الع جر السابقة وال حقة مذل

مّذ خمالفة مبليس  ا تعاذل لي ا من دون خَج أو خشية، ولج دل ملين
لَاَل َما   لنالعنط ا  رادة ا اللشرملعية ليفى هبا دليً  للى ما ل
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اْلَمآلِدَيُة ُكَلُ ْم  َلَسَلدَ  ٔ.  ٕٔ = ..َمنَلَعَك َأذن َتْسُلَد ِمْذ أََمْرُتكَ 

 .ٕ  ٕٖ = السناِ ِدملنَ  ِمذن ِمبِْليَس َأََب َأن مَلُيجَن َمأَ    ٖٔ  = َأْٗنَُعجنَ 
ملُل يب بط العيي  و ب ملسل يب صدور الفاحشة من زو لط ل  

 ب صدور ليٍي ولاٍر من لادشة ُنيب رسجل ا  والعار وذ ملسل ي
أحادملث روألا لادشة لن النَلَ َم اننس  لند رسجل ا كما سَج مل تيك 

 !.الدالة للى صدور الفاحشة من ا؟   الج جة
 :الدلجى الرابعة

ولامة للى ط ارة أذملال نسا  الن   مٗناع املسلمٌن خاصة
س ا من طل ة ليط شنالة ، لالقجل ب ّن لادشة زّو ي نفا كرم

 .مخل..للي ة وخمالفة ظا رة ملا أٗنأ لليط املسلمجن

 ا ملة /  مة الدلجى لال هبا أملهًا اش  للى تفسًن ال  ان
 .  سجرة الل رًن  لخانل ما

 :الدلجى  مة ا ملراد للى
الًا دخجلّيًا أو ا ٗناع    مة املس لة ليس مٗن :( ولا ملراد ا  )

حلماذت ا للى أحسن  مدرك ٌّ  بب  ج مٗناعٌ  طُ خمالفلُ  مَ رُ ٓنحىت  تعّ دملاً 

                                                           

 .سجرة ا لراَ( ٔ
 .احللر( ٕ



 24 

ومن كان  ج بن رنا مٗنالًا لياسّيًا ت لّيًا ذ ل لة لط با ٗناع امل  لو 
 ..والقجالد لليط ليجنط خ َ ا خ ار

باتفاق انميأ  ليسي درنمةً  ا ٗناعِ  مهالًا ملا تقدنم لإنن خمالفةَ 
جرل حس ما أشرنا أل ة، مأ الل كيد للى أنن دلجى سجى ا ٗناع الدخ

ا ٗناع املمكجرة  ًُن ص ي ٍة وذلك ملخالفل ا لنفس دلجى لادشة بزنا 
ا خمالِ   دلجا ا مارملة الق  ينة ومجالقة أ  بيٍر ولمر هلا   فة، كما أهنن

مة لدلجى مس و بن اثاثة وٗنالٍة  خرملن من ال  ابة بزنا لادشة معارِ و 
  تفسًن ا ملة احلادملة لشر  ية ا لك املش جرة   م ادر العامة  له

الي ى للل كالدر املنثجر للسيجط   ، حىت أن م ادر ممن سجرة النجر
الرسجل  أنن  شًن مذلت واللفسًن الي ًن  بن كثًن وتفسًن الرازي لل

مما مسعط  كان لد أصابلط  فجة من لادشة(صلنى ا لليط و لط)ا ل م
 (صلنى ا لليط و لط)لادشة وزاد َُهط مما لال الناس،لاسلشار الن َ لن 

ما تقجل   لادشة لقد :"بش ن لادشة لادً  لطلليط الس ما مام لليناً 
ملا رسجل ا لد :"أُهين ما لال الناس؟ لقال لط ا مام للّ  لليط الس م

املخالفجن أملهاً و  نرٍّ  خر رواة .." لال الناس،ولد حبن لك ط ل ا
ملا رسجل ا دل ملهيِّيب ا لليك والنسا  ": لال لط ا مام لليط الس م

 . .."سجا ا كثًنٌ 
لقد ن و أمًن املؤمنٌن لل ٌّ لليط الس م الرسجل :وال صة

ب  ق لادشة لج جد م رات لق دية تدلج ( صلنى ا لليط و لط)ا ل م



 25 

ح ب من الن ِّ ا كرم  فجة وملا  ملاولج دل ملين   ا مر ش ٌ   لملك،
ولج دل ملين   ،الن ي ةَ  أمًن املؤمنٌن لليط الس م لط  َ خمَ  أصابط  مٌّ وملا

صفجان بن املع ب مذن مقدمات الزنا ليفى َنرأألا للى و  لادشة لهية
ولج كاني لادشة نزمل ة لمنا شاع لن ا   ..املعاص ،مذ ذ دخان ب  نارٍ 

بانفجة ( صلنى ا لليط و لط)ملا كان ٖنَة جمجٌِّز للن ِّ ا ل م ا لمأ املدين
واهلمِّ والومِّ،وملا  از  مًن املؤمنٌن لليط الس م أن ملن َو الرسجَل ا كرم 
ب  ل ا،مذ أن ما لندُها من العلم احلهجري والويّ  ما ملن اُها لن 

ادو وان ب واليمب اللقجل بوًن للٍم،كما أن ل مل ما الماتينة لن الق 
،و ما ِن َ لادشة ال  ملرلع ا ٕننع ما لن القجل   لادشة بوًن حيبٍّ 

أت ال ا لن وصمة العار والليمملي لرسجل ا و لط ال ا رملن للي م 
الس م   كثًٍن من املجامأ ال  أليمي لي ا للى رسجل ا بعدما نزلي 

ُنمد ا ذ ُنمدك وذ :" هلا ملة بر  ألا للل حس ما ملعلقد أت ال ا للل بقج 
أتقجلٌن  ما لرسجل :،لقال هلا أبج ا أبج بيرُنمد صاح ك

ولجهلا  ما وامٌو   ْنرُي  ا ولدح ا بالرسجل ا كرم  "نعم:لالي!ا؟
 ا المي صدنق أملهاً ا شالة كما ملمكر لنا ذلك السيجط    وصاح ط أبي

النّ    لليط الس م المي أشار مذلؤمنٌنأمًنَ  املالدر املنثجر، ولعلن ا تق د 
ا كرم ب  ل ا كما تقدنم أل ة،و ج  ًن بعيٍد ملا   بع  ا خ ار الدالة 
للى أن من ٗنلة ا س اب الدالية مذل بو  لادشة وحرهبا لإلمام لليط 

ا  ج ن ي لط للنّ   الس م   ال  رة  ...ب  ل ا(صلنى ا لليط و لط)مَّنن
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دلجى ا ٗناع ذ ت لُو دليً  للى املدنلى ومذن  أن: واحلاصب
ل ار مٗناع النجاصي والي جد والن ارى حلنًة مأ ولجع اذتفاق للى 

 ...ب  نط
ُدنلى  ج مٗناٌع مدرك ٌّ  :( ثاينا ملراد ال )

للى أبعد  -ا ٗناع امل
للى ل م خاص لألخ ار  وتجلفط بلنادط  شرلينةً  ليس حلةً  -اللقادملر 

ملسلَدِل هبا للى لدم ص ة صدور الفاحشة، و ج   مقابب ا خ ار ا
كما أّن .. ال رُية   دذلل ا للى الفاحشة كما سَج ن يِّن ا ليم

ا ٗناع املّدلى أمٌر حدس  معلجم املدرك أو دلملط ل  مليجن كاشفاً لن 
ط ، وهلما ذ ملسعنا اذللماد للى مثلط   اسلن الليط الس مرأي املع جم

ا حيام الشرلية بج ط ومّذ ل ار ا ٗناع املّدلى كإٗناع الي جد 
 جاز  موالن ارى وا جس واملخالفٌن للى أمجر ل ي ة نق أ ب   هنا ولد

،ولج كان ٖنَة مٗناٌع تع دّي وا للزم ّنهمجهنا وا تيال للي ا اذللقاد هبا
 مر وو ي لسُ ب ا للى مسل الة صدور الفاحشة من لادشة أو دخجرلٌّ 

اللعَ د بط لقيام الدليب الق ع  للى ص لط وو جب ا خم بط،ولينن املجرَد 
و ج  ًن  نفاً، مليط شرنا، بب ا ٗناع  نا  ج كما أليس من  ما الق يب

وا نب  املدرك ّ :وذلك لعدم حلينة ا ٗناع ب لسامط الث ثة جمٍد   املقام
ا لزام هبما وحرمة  دخجرل ٓني لالدةواملنقجل،لي قى ا ٗناع اللع دي وال

خمالفل ما لياشفيل ما لن رأي املع جم لليط الس م المي تعل  خمالفلط 
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 ليًا لط ورّدًا لليط،والراد لليط راٌد للى ا تعاذل و ج للى حدِّ الشرك 
 ...با لزن ممسط وت ارك جمدة

 رُية ل  بدن وبٌن ا خ ار ال  درك ّ ولج دار ا مر بٌن ا ٗناع امل
 !!من تقدًن ا خ ار للى  يما مٗناع ذ ملعلقد بط لقيٌط ممام ٌّ 

* * * 

وهبما ملّلهو لدم ث جت أملّة دلجى من الدلاوى امللقّدمة  ث ات 
صلنى اُ لليِط )ا ل م لدم ص ة صدور الفاحشة من بع  نسا  الن ِّ 

و ج صدور  طُ ث ي نقيهُ لاة املانعجن، ليممّا ادن  ، ومذا دل ملث ي ش  ٌ (و لِط
كما سَج نشًُن مليط     لقيام الدليب للى ذلك  نن الفاحشة من بعهِ 

 ..العنجان ا  
 

 ا دلللة للللى صلل ة صللدور الفاحشللة مللن بعلل  نسللجة

 :صلى ا لليط و لط    ا ل م الن ِّ 
بعه نن ليس أمراً  منن صدور الفاحشة من: ( وؿالدليل األ )

 بالل ار نن  من نن  لاحشةٍ  صدورَ  ق ِّوُ ، ل  العقب ملُ مسل يً  لقً  ونق ً 
احلهجرملنة أو ا خليارملنة  بشرًا لادمّلٌن ولسَن مع جماٍت بالع مة الجا  ة

 خليارا للى س يب  نن بلياليٍف كوًن ِ  ، كما أهنّن ميّلفاتٌ ا كلسابينة
أمٌر  لن صدور الفاحشة دون لسٍر وم  ار، وكما للنا سابقًا أن الن  ن 
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وتارخيّية  لر نّية ون جملّة ميين خمالفلط ولد دّلي للى ذلك شجا دٌ  تشرملع ٌّ 
اللنفًن لن  ودلجى محلال ا ب دّلة... لإلرادة اللشرملعية تشًُن مذل خمالفة ألرادٍ 

ل   الرسجل    ًن دّل ا و   اشل اة د  من الشيد ال جس 
 .يما مهى ل  نعيددنلاة كما ألدنا لدليً  للى مُ  أن تيجن ولت 

للى لدم ح جل  لدم و جد مٗناع تعّ دي: ( الدليل الثاني )
 ك كما لّ لناب املدرَ دلمَ  ط مٗناعٌ الفاحشة من بعه ّن، وكب ما  ناك أنن 

 .طُ م خمالفلُ رُ ٓنحىت  شرلّيةٍ  ذلك ليما مهى، و ج ليس ُنّلةٍ 
صدور ملدل للى مفرو ينة  منن لدم ٓنقيب ا ٗناع ومْن دل: من ليب

الجلجع  طر  الفاحشة من بعه نن بب  املة ما ملدل لليط  ج تساوي
 بعه نن؟ لييف مليجن دلي ً للى ث جت الفاحشة من وال ولجع،
أّن لدم و جد مٗناٍع  ذألادة ا شياُل ذ   اَر لليط م ما:للنا

  دلأ لجل من اللمد للى ا ٗناع ا ِّب  فيدتع ديٍّ حس ما ذكرنا ملُ 
 ا ٗناَع اللع ديِّ  مهالًا مذل أنن  الفاحشة، دليً  للى لدم صدوربيجنط 

ا الدالة  ال  ي ة والجام ة مليجن دليً  للى مدنلانا ّنعجنة ا خ ار مَّنن
ونعين ...الفاحشة من حف ة ولادشة والعامرملة واليندملة للى ح جل

نط با ٗناع اللع دّي  نا ليس معناة ا ص  ح  اُ صجرل بب مرادنا م
للى مجالقة املع جم معناة العقدي والفق   المي دل الدليب الق ع  

  ص ة  ال ادفة وذ نشرتطُ لليط الس م ل ع  ا معٌن من لق ا  
ٍ  ٗنيأ لق ا  ا مامينة تسميلط باللع دي متفاقَ  وذ .. للى أمٍر لق  ٍّ معٌنن
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لق ا   تِ اّنفرداٍت ُأصجلينة    من صنأ وخمرتلمشاحة   ا ص  ح 
أننا نعلقد ب نن ا ٗناع اللع دّي  ج  :واحلاصب...لل جاب وال    معرنمٌن

كَب متفاٍق أخم بط اقجن من لق ا  ال ادفة،واملعيار ب حقيل م  ج 
مسلناد م مذل ا خ ار الق عينة ال  ذ ميين الومز بدذذألا للل كما  ج 

 حيبٍّ مدار متفاق ٗنالة للى  ليدور ا ٗناعاحلال   مجرد ُنثنا  ما للل 
 ما ا ٗناع باللع دّي  ،ولج أَب  ًننا تسمينةث ي لدمل م بالق أ واليقٌن

ل  ملقله  ذلك الروج لن مجرد ا ٗناع الل ف  املليّفب ب يانط معادل 
ة للى صاح  ا  ذَ الس م ا مامة ا هلينة وأل اَ الجذملة امل دوملن 

 ..والل ينة
 و ًن صرُية أملهاً  لدم و جد أخ ار صرُية بب :( لثلثاالدليل ا )     
للى نف  صدور الفاحشة من بعه نن بب مّن نف  صدور الفاحشة  تدلُ 
وين ألجاهلم وذ تسمن من  جع ما  ج مذ جمّرد ألجاٍل ملفّسرملن ذ تُ  لن نّ 
 وبو  الن ر لن ذلك لإنن لجلَ  ...الل يّن واذسل سان بلناد ا للى 
نا لع ندملىت ح ليس حلنًة شرلينةً  امل ينِّ للى ال نجِن  ًن املعل ة  جماملع  ًنِ 

بب العيس  ج ال  يو مذ منن ا تعاذل ش نط لد هنانا هبا، اُ س  انط
لن ذلك   كثًٍن من ا ملات القر نينة وأكدنت لليط أخ ارنا 

ملعلُ   لق عينةلاللمسك بال نجن  ًن املعل ة   مقابب ا خ ار ا...الشرملفة
مذن  ل  حلنةَ  ... رميًة ك ى ذ تُولَفر،و   م ل اٌد   مقابب النرّ 
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لليط وما دون لجلط ،لليط الس مللرواملة ال  ي ة ال ادرة لن املع جم
 ...!خرُط القلادة طِ مث اتِ  ونَ ل جاٌ    ش ك ود الس م

رتياب الزنا من ا لقل ٌّ وشرل ٌّ  مانأٌ  ليس ٖنةَ  :( راب الدليل ال )
ا مامية ووالقنا بعُ  للماِ   من بعه نن بعدما ث ي لندنا حنن الشيعة

ا سجد الق    ودل  الق  ية بالزنا من العامة من أّن لادشة لملي مارملّةَ 
أو  ليلنرَ  سل لناً صدورة لند املسلمٌن وذ أّن أحداً من مملين ذلك أمراً مُ 

ل  تج د رواملة واحدة ط بالزنا،ألمة بع  نسجت اِ  للى رسجلِ  لينيَ 
معل ة تشًن مذل تعيًنة ّنا لعلي زو لط لادشة ملنا ٔنلنفي لن القاللة،كما 

ة أحٌد ّنا ُلِمَلي بط زو لط مارملنة الق  ينة، بب كَب ما  ناك  ج أنن دل ملعًنن
بالزنا   ل ة ا لك كما  ج  سجا  أكاني لادشة    املقمولة امللَلَ َمة
   من ..حنن ا مامية عامة أم كاني مارملة الق  ية ُنسي معلقدنالليط ال

ليٌي :،للم ملقب لط أحٌد (صلنى ا لليط و لط)ُليلَِّرت وليس النَ  ا كرم
ا تجن ط مذل ..لليك ملا دمند ّنا لعلي زو لك للم مللج نط مليط ليٌي ومَّنن

  ....زو لط صاح ة العيي
أحد املسلمٌن للى رسجل ا من  دل ُي ب تعيييٌ :وال صة 

صلنى ا )تطسل يً  صدورة من بع  نسج سل لنًا أو مُ كان أمرًا مُ  وذ
 .حلمالا  ولج للى س يب (لليط و لط
لقد دّلي ا خ ار اليثًنة من طرق : ( خامسالدليل ال )
مرماع الي ًن، وا رماع  ف  َنجازأن لادشة كاني تُ  للى املخالفٌن
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بن ر  -، لإذا  ازت املقّدمة  عًا بب  ج من أبرز مقدِّماتطل مقّدمة للزنا
لن هندمل ا  ومذا  از هلا اليشفُ ... !؟املقّدمة ْنجز ذو لِلَم ذ –لادشة 

ارس بقّية العملّية اننسية معط ٕنُ   رماع ر ٍب أ نّ  لن ا،  از هلا أن
  ارتياحٍ  بيبِّ 

ُ
واللمس ُنيث  مل اصا  أ بارلًا  هِ رتَ ذ سينما مذا كان امل

رمعةُ 
ُ
املرتِهأ   وذ سينما مذا كان ا، ا لهً  لمنن حجهلَ نفسَ  تنسى امل

 مذل اللوزل هبا وملس ا   ك ل ة من امللينمٌن بعادشة حىت وصب بط الورامُ 
للى و ط الن ِّ ا كرم  الوهيُ  وليمٍة لعرس زملني بني   ج حىت ظ رَ 

الزنا من  مقدّمةِ  صدورِ  صّ ةُ  عقبو ب ملُ ... القجمِ  حس ما ألادت م ادرُ 
!! الر ب   لر  ا؟ ذكرِ  عقب ولججُ ملُ  وذ -أملًا كاني املرمعة  -املرمعِة 
هلا   حٌن أّن  لن هندمل ا لر ٍب  ًن درمٍ  امرأةٌ  عقب أن تيشفَ و ب ملُ 

  ما ر بٍ   ا للى الر ب الورملي؟ وأيَ شعرِ  ّرم للى املرأة كشفَ ا س م ُيُ 
باننس وش جات لارمة  مسيجنٍ    جملمأٍ  بالوةٍ  رأةٍ ام هندَ  المي ميرَ 

 !! ا مشالَر ا؟ثدملَ  من ميرَ  أو ُيّركَ  ةُ تل ّرك مشالرُ  لند لادشة دون أن
مملازاً لعادشة، أتاح هلا لرصة  لقد  ا  ٓنليب رماع الي ًن، خمر اً 

 .لقا  من تشا  ٓني م ّلة شرٍع م اطّية
ما يثبت به  ": ٕٙص ٓٔص يو مسلم ج لال النجوي شارح

وهو خمس  حكم الرضاع هو ما قالت به عائشة والشافعي وأصحابه
 ." رضعات
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لما ثبت ، ال يحـر أقل من خمس رضعات " :ولال ابن كثًن
عن ، في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد اهلل بن أبي بكر

عشر رضعات  كاف فيما أنزؿ من القرآف: قالت، عن عائشة، ع ْمرة
صلى ا فتوفي النبي ، نسخن بخمس معلومات ثم معلومات يحرمن

وروا عبد الرزاؽ عن ، وهن فيما يُقرأ من القرآف وسلم [و لط] لليط
وفي حديث . عن عائشة نحو ذلك، عن عروة، عن الزهري، معمر

أمرها أف ترض   صلى ا لليط وسلمأف رسوؿ اهلل ، سهلة بنت سهيل
عائشة تهمر من يريد وكانت ، سالما  مولى أبي حذيفة خمس رضعات

وبهذا قاؿ الشافعي ، أف يدخل عليها أف يرض  خمس رضعات
القلم سجرة  دار  عةط ٗٓٗص ٔرا أ تفسًن ابن كثًن ج ." ..وأصحابه
 .  ٖٕ =.. َوأُمنَ اُتُيُم الن ِ  أَْرَمْعَنُيمْ ..  :لجلط، النسا 

ذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي  ": النجوي ولال
وإرضاعها سالما  وهو رجل، واختل  العلماء في هذي حذيفة 

تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما : المسهلة، فقالت عائشة وداود
وروا مسلم عن أـ سلمة وسائر .. تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث

ص يو مسلم شرح  ". أزواج رسوؿ اهلل أنهن خالفن عائشة في هذا
أ   ٗنة سادل مجذلتر  ٗٙص ٖوط قات ابن سعد ج ٕٚص ٓٔج

 .حمملفة
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وكانت عائشة تُفتي : قاؿ الزهري ": سعد   ال  قات لال ابن
بهذي الفتيا، وأخبرني سالم أنه دخل على أـ كلثـو بنت أبي بكر 
لُِترضعه خمس رضعات ليدخل على عائشة فيسم  منها فهرضعته 

وكانت سهلة بنت .. رضعتين أو ثالثا  ثم مرضت فلم يدخل عليها
قد تبّنت سالما  مولى أبي حذيفة وكاف يدخل عليها فرخص لها سهيل 

: بن سعيد قاؿ رسوؿ اهلل أف تُرضعه خمس رضعات، وعن يحيى
أف امرأة أبي حذيفة بن عتبة ذكرت : حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن

لرسوؿ اهلل سالما  مولى أبي حذيفة ودخوله عليها فهمرها رسوؿ اهلل 
را أ ط قات  ." كبير بعدما شهد بدرا    أف ترضعه فهرضعته وهو رجل

 .س يب ترٗنة س لة بني ٕٕٔص ٛابن سعد ج
 :مالحظة *

مجذل أ  حمملفة من ر اذت أ  بير ولمر وأحد أركان  سادل
ملقة  باذللدا  سقيفة بين سالدة وممن شارك للى سيِّدة النسا  ال دِّ

ىت اسلدلاة منط شوفط ب نات أ  بير ح ومل  ر ،الي ى احلجرا  الز را 
وما ملدرملنا لعلنط .. خي لادشة ليدخب للي اذلك مذل ا رتهاع من أُ 

ا  ارتهأ أملهاً من لادشة ك  ٓنبن لط ليسمأ من ا ا حادملث لن رسجل
 أمًن من ذ سينما ةأن مل خم ا من بقينة ال  اب   حٌن كان لادرًا للى

 ..!!  بٌن  ن يطوروحط ال باب مدملنة للمط لليط الس ماملؤمنٌن لل ّ 
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وللى لرض اللسليم بعدم مرتهالط من لا شة صاح ة الفلجى ليننط 
ارتهأ من ُأخل ا أُم كلثجم بفهب للجى لادشة،لي نن لادشة    املرَتَهَعة 

  ا    احلدملث الشرملف ، لقد نن من رم  بفعِب لجٍم ك ننط شارك م ليط 
لرام  بفعب لجٍم كالداخب ليط ا:" لن أمًن املؤمنٌن للّ  لليط الس م لال
ولنط " ممث العمب وممث الرما بط: مع م وللى كبِّ داخٍب   باطٍب مٖنان

ا ! أمل ا الناس:"لليط الس م أملهاًلال ا َمأ الناس الرما والسخال،ومَّنن مَّنن
وليسي " لقر نالة ٖنجد ر ٌب واحٌد لعمن م ا بالعماب ملنا لمنمجة بالرما

أ  حمملفة ل سي بب    لسادل مجذل  بإرماع أُخل الادشة رامينة 
الجحيدة ال  ادنلي ٓنليب الرسجل  رماع الي ًن ودل ملللرأ أحٌد من نسا  
الن ِّ ا ل م وذ أحٌد من املسلمٌن ما ْنرأت لليط صاح ة انمب 

لما ودل ملدنِع من م أحٌد أننط مسأ  يما حدملثًا من النّ  ا كرم، املدبي،
صلنى )مشرٍِّع هلما ا رماع،ولد ث ي لن الرسجل ا كرم  أولَ  لادشةُ  دَ عَ تلُ 

حسنًة  من سنن سننةً :"   م ادر الفرملقٌن لجلط الشرملف( ا لليط و لط
للط أ ر ا وأ ر من لمب هبا مذل ملجم القيامة، ومن سنن سننًة سي ًة لعليط 

ماع  ما احلدملث وتفرد ا بس "وزر ا ووزر من لمب هبا مذل ملجم القيامة
ٕنامًا كلفرد ا ولمر بن الّ اب ُندملث حرمان سيِّدة نسا  العاملٌن 

من أرِض لدٍك بدلجى أن (صلجات ا للي ا)الش يدة امل لجمة الز را  
مننا معاشر ا ن يا  ذ نجنرث ما :"لال ( صلنى ا لليط و لط)الرسجل ا ل م
ط بعادشة ولمر وترك من    لس  ان من أخفى سرن ن يِّ " تركناة صدلة
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ولدمل ما  و ًن م من بهعلط وروحط ال  بٌن  ن يط وزو  ا وأمًن املؤمنٌن و 
أليسي  مة مفارلة !!!! أ    املسلمٌن من خًنة ا ن ار وامل ا رملن 

 !!.للي ة   لادل اللشرملأ؟؟
 مسلم   ص ي ط لدة رواملات لن رمالة أملهاً  ولد روى

يم ال اب بياملط من ص يو مسلم ط عة دار الي ًن و ا حنن ننقب ل
كلاب  ٕٚص ٓٔج م،ٜٜ٘ٔلام  ،ال  عة ا وذل ،اليلي العلمينة
 :ا   الرماع و ج
حدثنا لمرو النالد وابن أ  : لال مسلم :[ ولىالرواية األ ]

ل د الر٘نن بن القاسم لن أبيط لن  لمر لاذ حدثنا سفيان بن ليينة لن
 صلى ا لليط وسلمبنت سهيل إلى النبي جاءت سهلة  :لادشة لالي

يا رسوؿ اهلل أنى أرا في وجه أبى حذيفة من دخوؿ سالم : فقالت
وكي   :قالت ،ارضعيه :صلى ا لليط وسلمفقاؿ النبي  (و ج حليفط)

قد  :وقاؿ صلى ا لليط وسلمفتبسم رسوؿ اهلل  ؟أرضعه وهو رجل كبير
 .وكاف قد شهد بدرا   :يثهزاد عمرو في حد .ٔعلمت أنه رجل كبير
 .صلى ا لليط وسلمفضحك رسوؿ اهلل  :وفي رواية ابن أبي عمر

لال مسلم وحدثنا مس اق بن مبرا يم  :[ ثانيةالرواية ال ]
الثقف  لال ابن أ  لمر حدثنا  لن احلن ل  ودمد بن أ  لمر ٗنيعاً 

                                                           

 .ٕ٘ٙص ٔج( سنن ابن ما ة ) ، ٘٘ٗص ٙذبن حزم ج( الى ) ورد   ( ٔ
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القاسم لن  ل د الج اب الثقف  لن أملجب لن ابن أ  مليية لن
أف سالما  مولى أبى حذيفة كاف م  أبي حذيفة وأهله في  :لادشة

إف  :فقالت صلى ا لليط وسلمالنبي  (تعىن ابنة س يب)بيتهم فهتت 
سالما  قد بلغ ما يبلغ الرجاؿ وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا واني 

صلى ا فقاؿ لها النبي  ،أظن أف في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا  
 ،ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبى حذيفة :لليط وسلم

 .ٔإني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبى حذيفة :فرجعت فقالت
مبرا يم ودمد بن رالأ  وحدثنا مس اق بن :[ ثالثةالرواية ال ]

أخ نا ابن  لال حدثنا ل د الرزاق أخ نا ابن  رملج( واللفظ ذبن رالأ)
أف  :لادشة أخ تط أنمد بن أ  بير اخ ة القاسم بن د أنأ  مليية 

يا  :فقالت صلى ا لليط وسلمسهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي 
معنا في بيتنا وقد بلغ ( لسالم مولى أبى حذيفة)رسوؿ اهلل إف سالما  

 ،ارضعيه تحرمي عليه :قاؿ ،يعلم الرجاؿ ما يبلغ الرجاؿ وعلم ما
ال أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم  فمكثت سنة أو قريبا  منها :قاؿ

فهخبرته  ؟فما هو :قاؿ ،لقد حدثتني حديثا  ما حدثته بعد :فقلت له
 .فحدثه عني إف عائشة أخبرتنيه :قاؿ

                                                           

) ، ٖ٘ٓص ٖللنساد  ج( السنن الي ى ) ، ٘ٓٔص ٙج( سنن النساد  ) ورد   ( ٕ
 .ٕٕص ٓٔذبن حزم ج( الى ) ، ٕٙٗص ٕذبن ا ثًن ج( أسد الوابة 
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حدثنا دمد بن  وحدثنا دمد بن املثىن: [ الرواية الرابعة ] 
 عفر حدثنا شع ة لن ٘نيد بن نالأ لن زملني بني أم سلمة لالي 

انه يدخل عليك الالالـ األيف  الذي ما أحب  :لعادشة سلمة لالي أم
صلى ا أما لك في رسوؿ اهلل  :فقالت عائشة :قاؿ !!أف يدخل ع ل يل 

إف امرأة أبى حذيفة قالت يا رسوؿ اهلل إف  :قالت ؟أسوة لليط وسلم
فقاؿ  ،سالما  يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء

 .ٔارضعيه حتى يدخل عليك :وسلمصلى ا لليط رسوؿ اهلل 
ال ا ر و ارون  لال مسلم، وحدثين أبج :[ خامسةالرواية ال ]

بن  لاذ حدثنا ابن و ي اخ ين خمرمة( واللفظ هلارون)بن سعيد ا ملل  
بيًن لن أبيط لال مسعي ٘نيد بن نالأ ملقجل مسعي زملني بني أ  

 :تقجل لعادشة وسلمصلى ا لليط سلمة زوج الن   سلمة تقجل مسعي أم
 :واهلل ما تطيب نفسي أف يراني الالالـ قد استالنى عن الرضاعة فقالت

 صلى ا لليط وسلمقد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسوؿ اهلل  !؟م  لِ 
يا رسوؿ اهلل واهلل إني ألرا في وجه أبى حذيفة من دخوؿ  :فقالت
إنه  :فقالت .ارضعيه :صلى ا لليط وسلمفقاؿ رسوؿ اهلل  :قالت ،سالم

                                                           

 ، ٛٔٔص ٚللشجكاين ج( نيب ا وطار ) ، ٕٕص ٓٔذبن حزم ج( الى ) ورد   ( ٔ
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 :فقالت ،ارضعيه يذهب ما في وجه أبى حذيفة :فقاؿ !!ذو لحية
 .واهلل ما عرفته في وجه أبى حذيفة

امللك بن شعيي  لال مسلم، حدثين ل د :[ سادسةالرواية ال ]
بن الليث حدثين أ  لن  دي حدثين لقيب بن خالد لن ابن ش اب 

ط زملني بني أ  أمن  أنعة خ ين أبج ل يدة بن ل د ا بن زمأ أنط لال
 :كاني تقجل  صلى ا لليط وسلمسلمة زوج الن   أم ا أم أنسلمة أخ تط 

أف يدخلن عليهن أحدا  بتلك  صلى ا لليط وسلمأبى سائر أزواج النبي 
الرضاعة وقلن لعائشة واهلل ما نرا هذا إال رخصة أرخصها رسوؿ اهلل 

هو بداخل علينا أحد بهذي لسالم خاصة فما  صلى ا لليط وسلم
 .ٔاالرضاعة وال رائين  

لرواملات ا رماع  مة صرُية   ت يّن لادشة هلا ومللاد ا 
: لدملنا من خ ل ا خ ار الث ثة ا خًنة دُ وملل ك حرٍج، ّنهمجهنا من دون

لادشة كاني تُرمَأ بعَ  الر ال لي ِّلجا  الرابأ والامس والسادس أن
إف هذا كاف  " بقجهلا للي ا أُم سلمة يرتطاسلنو ما الفعب  للي ا،

ص يٍو لندنا حنن  و ما أملهًا  ًن ،" م مولى أبي حذيفةالخاصا  بس
 الشيعة  ن ا رماع املمكجر حراٌم شرلًا ومن املجبقات الي ى  ن

                                                           

 ٙج(  مسند أ٘ند )، ٜ٘ص ٖٗج للمزي(  ألمملي اليمال) وورد أملهًا   ( ٔ
 .٘ٔٔص ٜذبن حلر ج(  للو ال اري )، ٕٖٔص
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وملشرتط ليط أملهًا مّر  ا رماع خاٌص بال وار وليس شامً  لوًن م،
لما ذ ي مليط  دون أن مليجن ّنعجنة  لة،حلليي املرمعة  ال فب املرتِهأ

ت عًا للقام  املدالأ لن رماع الو م  للل العامة ذ سينما النجوي لق ا ُ 
تعل ي من حيم  اليالأ من ثدي لادشة وثدي زو ة أ  حمملفة ال 

 خمالفة صرُية لل ما  ج مذن  الرسجل َنجاز مرمال ا لسادل و ج ر ٌب ك ًن
ملفة وا ٗناع الق عّ ، بب  ج م ل اٌد   مقابِب لليلاِب والسننة الشر 

إنله يدخل عليك  " :احلدملث الرابأ ّم سلمة لعادشة  أُ  لقجلُ  ...الننرِ 
أما  " :لجل لادشة هلا مثن  " الالالـ األيف  الذي ما ُأحبُّ أف يدخل عليل 

إرماِع بدذلة وام ة للى تعاط  لادشة  " ..لِك في رسوؿ اهلِل ُأسوة؟
 بب تشًن ...مان بب والر ال أملهًا و ج أمٌر ذ ملق ب الل وملب أبداً الول

أن سادل  ٕٙص ٖج بن سعد   ال  قاتاأخ ار العامة ذ سينما ما رواة 
أ  حمملفة كاني لط صجذت للى أّم كلثجم بني أ  بير وللى  مجذل

من أم كلثجم ليدخَب للى لادشة مأ أنط  لادشة معًا حيث كان ملرتهأ
لادشة ولد أث ي القر ُن   ة مذل مرماع أم كلثجم لي بن للىليس ُنا
 اسلثنا لعامة ر ال املسلمٌن ب    مجمِة نساِ  الن ِّ ا كرماليرًن ب ُ 

من  ..و.. خل ا وسادل ووأُ  ل  خيلج ا مُر لند لادشة للى ا ط ق،
ة أمجم مما   ل م ّنا نزل من  ملات للى رسجل ا تدل للى: شي ٌن
ومما للم م بملك وليّن م  ،لر ال املسلمٌن الرسجل ا كرم نسا 
املسلمٌن أن تيجن لادشة  لإن كان ا ول ل ج م ي ٌة للى ..ل جا
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      العمري وأخل ا وسادل ون ادر م من سادات احللف ال يري
و ن كان الثاين لامل ي ة  ب بسال ا حيام اللشرملعينة امل للى هبا ملجمياً،

لجن أن لادشة ألهب نسا  النّ  تقجًى وورلًا ولفًة مذ كيف ملدن  أل م
؟؟ وشرلاً مث تع   اَ  ل   !...تعاذل   اراً دون وازٍع من حياٍ  أو خَج

 ا املل   بانرأة للى رسجل ا، تارخيُ  للي   ذلك بعد أن لرن للينا
َُ مذل  رأألا للى ااذملر اننسينة ال  ات في هبا شخ يل ا،  ُتها

ليلسىّن هلا أن  ّره ا للى  مة الفلجى مَّنا كان بعد مجت رسجل اوْن
 تُرمأ من أحّ ي أن ملدخب للي ا، لالواملة من ٓنليل ا لإلرماع مَّنا  ج
الش يب اننس  المي كاني تّل ف بط لادشة للم ملين بإمياهنا ال   

ملؤكد ما للنا  ج أن ا  ن  لن ا ليس ُنا ة مذل أن  لنط أبداً، ومما
بالل ار كجن ا رماع س  اً شرلياً لل ليب املرمعة  رمعط لُل بن لليط شرلاً تُ 

املجاصفات املعل ة   الل ليب تن  يب لليط  للى الرميأ ال فب، والر ب ذ
لادشة درنمة للى لامة ر ال  شرتاط ال فجلية   ا رماع، و نّ  

ولادشة   أُمنَ اتُلُ مْ  طُ َوأَْزَوا ُ   :املسلمٌن ليجهنا أّمًا هلم لقجلط تعاذل
خاّصًة ل  دال   تعلم أهنا حراٌم شرلًا للى الر ال لاّمة وللى املسلمٌن

الي ًن  لإلرماع لييجن س  اً للل ليب للي ا، ولين ا ابلدلي للجى مرماع
ليلسىّن هلا ممارسة اننس مأ َمن ترملد من ر ال املسلمٌن، و ما وامو ذ 

مّذ لند امليابرملن لن مساع احلقيقة وامل لسٌن لن  ليط وذ ش  ة تعرتملط مرملة
 .احليب الجصجل مذل
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 كثًنة تشًن مذل أن لادشة كاني أكثر نسا  الن ِّ  وٖنّة لرادن
كقّ ل ا مأ  لرمًة للشادعات اننسية ال ابأ (صلنى ا لليط و لط)ا كرم

 لما  َر للي ا لصفجان ابن املع ب السلم  كما   لّ ة ا لك ال  ملُ 
وكقّ ل ا مأ طل ة بن ل يد ا ملجم انمب، و ما ما وصَلنا للى  العاّمة،

مّن لادشة    الجحيدة بٌن كب نسا  الن  ال  دل تلجرّع لال  ا لب، بب
بع لة  نسية  ًن مشرولة،  اليرًن  ارملة الرسجل لن األام مارملة الق  ّية

يثًنة امللناثرة    ا حادملث ال ل ما اهلا س اننس  لند لادشة تعيسط
 :اننس وال  من ا كلي الرتاث املروملّة لن ا وال  ذ  من هلا سجى

 :مها عل ا و   حاد 
كلاب احلي  وكملك   - لقد روت لادشة كما ملنقب ال خاري

كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فهراد  ": أهنا لالي  ًنة من اّدثٌن
و  رواملة ثانية لالي  .ٔ.."هاأف يباشر  صلى ا لليط وسلمرسوؿ اهلل 

كاف النبي يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا  ": لادشة

                                                           

للنجوي ( ا مجع ) ، ٜٙص ٛلل احل  الشام  ج( ُس ب اهلدى والرشاد ) ورد   ( ٔ
 ٖللعيين ج( لمدة القاري ) ، ٕٙٓص ٙذبن حزم ج( الى ) ، ٕٖٙص ٕج
 ٔللسيجط  ج( ثجر الدر املن) ، ٖٓ٘ص ٔللشجكاين ج( نيب ا وطار ) ، ٕٚٙص
 .ٜٕ٘ص
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حضت م  رسوؿ اهلل على  ": و  رواملة ثالثة لالي لادشة .ٔ" حائض
فشّدي عليك : نعم، قاؿ: أحضِت؟ فقلت: فانسللت، فقاؿ فراشه

يهمرنا إذا  كاف ": لالي لادشة و  رواملة رابعة .ٕ" إزارؾ ثم عودي
 .ٖ" حاضت إحدانا أف تّتزر بإزار واس  ثم يلتـز صدرها وثدييها

أخبرؾ : قالت ": حّدثلنا لادشة ُنادثة ل يمة    اللارل ولد
، دخل فمضى إلى مسجدي، صلى ا لليط وسلمبما صن  رسوؿ اهلل 

فما انصرؼ حتى غلبتني عيني  ،تعين مسلد بيل ا: لال أبج داود
اكشفي »فقاؿ ، إني حائض: فقلت« ادني مني»قاؿ فهوجعه البرد ف
دري على فخذي فوض  خّدي وص، فكشفُت فخذي« عن فخذيك

 ٕ٘٘ص ٔكثًن ج بنارا أ تفسًن  .ٗ" وناـ ئوحنيت عليه حتى دف
بن  ا وا حادملث كثًنة    ما املهمار   تفسًن. ٕٕٕسجرة ال قرة ا ملة

 .ٕٕٕكثًن   شرح سجرة ال قرة ا ملة
                                                           

 ٙج( ا مجع ) وذكر النجوي   . ٖٔٔص ٙج( مسند أ٘ند ) ورد ذلك أملهًا   ( ٕ
 .انز  ا ول من احلدملث ٘ٗٔص ٔٔج( لمدة القاري ) ، والعيين   ٓٓ٘ص
 .٘ٛٔص ٙج( مسند أ٘ند ) ورد أملهاً   ( ٖ
 .ٜٛٔص ٔج( سنن النساد  ) أملهاً   ورد ( ٗ
 ٔللسيجط  ج( الدر املنثجر ) ، ٘ٚٔص ٖذبن ل د ال  ج( م يد الل) ورد   ( ٔ
 .ٕٖٔص ٔذبن ل د ال  ج( اذسلمكار ) ، ٜٕ٘ص
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 الن ِّ   ب كاني الش جة اننسية لند: ذ بدن منط تساهلٌ و نا
لجملّة مذل در ة أنط دل ملين مللمالك نفسط  (صلجات ا لليط و لط)ا كرم

ومن شدة ش قط وحّ ط لادشة أنط   أمام امرأة حىت ومن كاني حادهاً؟ بب
ُنيث مل  ُو خَدة لرمل ًا  دًا من  لخم الى كان ملهأ خّدة وصدرة ل

من  ما مّذ هبلان ل يم للى رسجل  ..!!اة وادمداةمس موا !لر  ا
ذ أدري كيف ملق لط املخالفجن لل ذ سينما الج ابيجن ا كثر ن  اً !ا

للشيعة من ملزملد بن معاوملة لل للى رسجل ا،ولج أن الشيعة أملد م املجذل 
احلدملث كما روتط لادشة  للجا  ما لزن ش نط رووا حدملث ا رماع  و 

ا لن بيرة أبينا ومن كننا ذ نسلم من تيفًن م لنا ونعلنا بالزندلة بإبادتن
والشرك  للقادنا ب دمة اهلدى من  ل رسجل ا صلجات ا للي م 

 ...!!أٗنعٌن
 :مر لسان لادشة

 لن ٕ٘ٚٚٗمسند ا ن ار  - لقد روى أ٘ند   مسندة
 ." لسانها كاف رسوؿ اهلل يقبلها وهو صائم ويمص" : لادشة لالي

إف رسوؿ اهلل قبلل بعض  ": لروة لن لادشة لالي وملروي
ومن : (والقادب لروة)نسائه ثم خرج إلى الصالة ولم يتوضه، فقلت 
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ما ": الر٘نن ولالي لادشة مرّة  خي ا ل د .ٔ" هي إاّل أنِت؟ فضحكتْ 
! أقّبلها وأنا صائم: يمنعك أف تدنو من أهلك فتقّبلها وتالعبها؟ فقاؿ

 .ٕ" نعم: قالت
 :مالحظة *

مذل ش يب لادشة ولّلة حياد ا حيث دل  -أخ  القارئ  - أن ر
 (صلنى ا لليط و لط)ا ل م لروة أن تمكر لط كيف كان الن َ  تسلِو من
اللق يب وملعلقاتط من مقدمات الع لة الاصة بٌن  مهالًا مذل أنن ملقّ ل ا،

ملا   ال جح من مفاسد  االزو ٌن ل  َجز ال جح بط  حٍد ليجنط سراً بين م
للرأت لادشة للى ..م لمالينة ودملنينة ذ ٔنفى للى أ ب احللى واللقجى

 لك ا سرار الاصة أش ر من ناٍر للى لَلم،وخًن شا ٍد للى ذلك ما 
سرنة رسجل ا أشارت مليط سجرة الل رًن ُنيب لادشة ال  ألشي سرًا 

إخفادط للم تللزم ّنا أمر ا بط لراحي ملي ا وأمر ا ب( صلنى ا لليط و لط)
ٓندِّث أبا ا ورليقل ا حف ة حىت نزلي هبما سجرة كاملة تنى  لن سج  

                                                           

سنن ابن ) ، ٕٓٔص ٙج( مسند أ٘ند ) ، ٕ٘ٔص ٔج( انج ر النق  ) ورد   ( ٔ
 .ٕٕٗص ٘ج( تفسًن القرط  ) ، ٛٙٔص ٔج( ما ط 

لإلمام مالك ( املجط  ) ، ٕٕ٘ص ٜٙذبن لساكر ج( تارملد مدملنة دمشيب ) را أ ( ٕ
 ٕٗذبن ل د ال  ج( اللم يد ) ، ٕٔٔص ٙذبن حزم ج( الى ) ، ٕٜٕص ٔج
 .ٕٚٙص
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مليط لال ل ما ا خروملنة،ولد الرَت هبمة احلقيقة ثلٌة  لؤولُ سحاهلما وما 
من للما  ومفسري العامة   كل  م اللفسًنملّة،وأما منيار بعه م هلمة 

 ملعدو كجنط ميابرًة و فاً  لن ل جل احليّب،وا نيار احلقيقية الساطعة ل 
ذ ملوًنِّ من الجلادأ الثابلة واحلقاديب الراسخة ال  أ اد هبا القر ن اليرًن 
وا حادملث املجالقة لط،للج دل ملين مذن سجرة الل رًن الجام ة   موزا ا 

 صلنى ا)لدم مميان بع  أزواج الرسجل ا ل مومهامين ا الدالة للى 
ومذ  سينما لجلط ت ارك ش نط وتعاذل جمدة   الفقرات اللالية ﴿( لليط و لط

أسرن النَ  مذل بع  أزوا ط حدملثًا للمنا ن  ت بط وأظ رة ا لليط لرَن 
لالي من أن  ك  ما لال ن  ين  بعهط وألرض لن بع  للّما ن   ا بط

لجبيما للللل ومن ت ا را لليط العليم ال ًن لللل من تلجبا مذل ا لقد صوي ل
لإن ا  ج مجذة و  ملب وصاحل املؤمنٌن وامل دية بعد ذلك ظ ًٌن للل  
لسى ربَط من طلقينن أن مل دلط أزوا ًا خًنًا منينن مسلمات مؤمنات 
لانلات تاد ات لابدات ساد ات ثي اٍت وأبيارًا لللل مرب ا مثً  للمملن  

لجط كانلا ٓني ل َدملن من ل ادنا صاحلٌن كفروا امرأة نجح وامرأة 
 . لخانلاُها للم ملونيا من ا شي اً ليب ادخ  النار مأ الداخلٌن ﴾

منن لادشة وحف ة مش جرتان ب جح ا سرار كما أشارت سجرة :وال صة
الل رًن ودل تُك تلك ا سرار ّنسلجى ا سرار اننسينة الزو ينة ال  دل 

للعليمط كيف ميارس اننس مأ زو لط   إلشاد ا  خي اتقدر لادشة مذن ب
كما كان ميارسط رسجل ا مع ا و ج بريٌ  من  مة النس ة بالييفينة 
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واملقدنسة بن ر د ي ا  والعفيفة اللف يلينة ال  ادنلل ا لادشة ال ا رة
ن وليادألا لللارملات لل  اد هبنن لليا لما روي لن ا    رأألا اننسينة...
 مسند من ا كثًنة للًنا أ  ملي بط م ادُرُ م للى تنجل ا و   لرملج
 .مسند ا ن ار - أ٘ند

بن بب تؤكُد بع  ا خ ار   م ادر القجم كما   امل ننف  
َُ  " باب - كلاب النياح - شي ة أ  ما لالجا   انارملة ُتشجنَ وملُ ا

 امللسلسلة ألحادملثل رلا ٗنا رلموال، " ش اب لرملج هبا لعلننا ن  اد هبا
 :ت الاً  والييمج ا  ٜٕ٘ ج

ثَلَنا أَبُج َبْيٍر لَالَ ( ٔ) وَِكيٌأ َلْن اْلَع ِ  ْبِن َلْ ِد اْلَيرًِِن  نَا: َحدن
ُ ْم َلْن َلاِدَشةَ  اْلَياِم ِّ َلْن َلمناِر ْبنِ  : ِلْمرَاَن َرُ ٍب ِمْن َزمْلِد اللنِط َلْن اْمرَأٍَة ِمنلْ

ل ع للن ا ن ْصط اُد ِبه ا ش ب اب  : ْت ج ارِي ة  و ط اف ْت ِبه ا و ق ال تْ أ نػله ا ش ولف  
 .قُػر ْيشل 

ثَلَنا( ٕ) ثَلَنا وَِكيٌأ لَاَل َحدن ثَلَنا أَبُج َبْيٍر لَاَل َحدن اْلَع ُ  ْبُن َلْ ِد  َحدن
ُ ْم َلْن َلاِدَشةَ َزمْلِد اللنِط َلْن اْمَرأَ  اْلَيرًِِن َلْن َلمناِر ْبِن ِلْمرَاَن َرُ ٍب ِمنْ   :ٍة ِمنلْ

ا بػ ْعض  ش ب اِب : أ نػله ا ش ولف ْت ج ارِي ة  و ط اف ْت ِبه ا و ق ال تْ  ل ع للن ا ُنِصيُب ِبه 
 .قُػر ْيشل 
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الع   بن ل د اليرًن، لن : حدثنا أبجبير وكيأ، حدثنا( ٖ)
 أ نػله ا ش ولف ْت ج ارِي ة   :من م، لن لادشةامرأة لمار بن لمران، لن 

ا ا بػ ْعض   دُ ِصيل ع للن ا ن  : ق ال تْ  ،و ط اف ْت ِبه  قُػر ْيشل  فتيافِبه 
ٔ. 

 :هامة مالحظة *
ليط من  " لعللنا نصطاد بها بعض فتياف قريش " :لجل لادشة
ليادة الدلارة   مية ُنسي ال ا ر لندما  لرت  الدذلة للى تعاطي ا

و ج  ًن  السنلٌن،مية حدود  املدملنة أملام لثمان بن لفان لميثي  
  كلابط  ولعبن ما رواة احلالظ ر ي ال س  ...بعيٍد   حق ا

ملدُل  ما لليط الس ملن ا مام احلسن ا لى ٜٕٔمشارق ا نجار ص
ملؤّكد تلك احلقيقة ال  كشفي لن ا م ادر  للى صدور خيانٍة من ا

ا مام  أنط ملا لدم] ] :لال ال س  ،املخالفٌن من ليادألا للدلارة
من اليجلة  ا ت النسجة ملعزملنط   أمًن املؤمنٌن للّ   لليط الس ماحلسن

ملا أبا دمد : ، لقالي لادشةلليط أزواج الن  ودخلي لليط الس م
 :لليط الس مد أبجك، لقال هلا ا مام احلسنقِ ملجم لُ  مذن  كد  دِّ قْ ما مثب للَ 

                                                           

( الن املة    رملي احلدملث ) ، ٕٔٛص ٕلل ر  ج(  رملي احلدملث ) ورا أ أملهًا ( ٔ
( تاج العروس ) ، ٘ٛٔص ٜذبن من جر ج( لسان العرب ) ، ٜٓ٘ص ٕذبن ا ثًن ج

 ٖٗٔص ٕٔج للزبيدي
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تى ضربت نسيت نبشك في بيتك ليال  بالير قبس بحديدة، ح»
فصارت جرحا  إلى ا ف فهخرجت جردا  أخضر فيه ما  كِ كفل   الحديدةُ 

جمعته من خيانة حتى أخذت منه أربعين دينارا  عددا  ال تعلمين لها 
وزنا ففرقتيها في مبالضي علي صلوات اهلل عليه من تيم وعدي، وقد 

لاليانة  نا ومن كاني . ٔ[[ لد كان ذلك: ، لقالي« تشفيت بقتله
السرلة ومما للى  مما للى : هنا ُٓنَمُب للى ث ثة أمجر من الفاحشة ألمن 

ا اليفر ومما للى الفاحشة بشقي ا ُٓنَمب للى  ليادة الزنا والزنا، مذن أهنن
 وذ ُٓنَمُب الفاحشة للىمما الفاحشة ومما ليادة الفاحشة، :أحد أمرملن

خم املال للى اليفر ليجنط أن ت اليفر مذن نادراً،لمن ال عيد  داً و  السرلة
كما مل ُعُد ٘نُل ا للى السرلِة أملهًا لقرادن مقامية ... دى وذ ملُ اعملُ 

ل ما مما  ،وُها الزنا وليادتط نت رُل ا لن ا، ليلعٌنن ا حلماذن ا خًنا
بعد رحيب الن ِّ  رُها من اصدو   مل عد وذ..مل َو أخم اُ  رة للي ما

 وذلك للقرادن السابقة مجمة،ا ل م وخرو  ا من وسام ا ُ 
صلنى ا لليط )كما ذ مل عد أملهًا صدور الزنا   حياة الن ِّ ...وال حقة

كما أُشًن مليط   ل ة صفجان مما دلا رسجل ا مذل مسلشارة ا مام (و لط

                                                           

( اهلداملة الي ى ) ، ٕٙٚص ٕٖللع مة ا لس  ج( ُنار ا نجار ) ورا أ أملهًا ( ٔ
 .ٜٚٔللخ ي  ص
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للّ  لليط الس م ب  ل ا ولج دل ملُك  ناك ما ملج ي الرمل ة ملا كان   
 .ىًن،لل ملجا  يداً ا سلشارة أَي مع

 

 : للى بد  لجدٌ 
من كاني هبما املسلجى من انرأة اننسية للماذا مُلسل َعُد   

ألََِمي بط   ابعد مجِت رسجل ا ولد  من ا الفاحشة حق ا صدورُ 
 من ا انزم بهرٍس لاطٍأ ب دور الفاحشة ومأ  ما ل  مييننا!! حياتط؟

للى القرادن الجام ة  للماددون اذ  ّرد  رأألا للى ا حادملث اننسية
 ال  ولامٍب مسالٍد ومؤملٍّد لألخ ار لجيٍّ  مّذ أن ذلك مل قى جمّرد احلمالٍ 
   العمدة و  ،   لجَق حدِّ ا سلفامة دلي للى صدور الفاحشة من ا

 .ذلك كما  ج   الدليب السادس مث اتِ   
من الفاحشة  مط اق ا خ ار للى صدور :( سادسالدليل ال )
 :وملييمج ا ت الاً  بعه نن 

 .ذملنةأُ  ص ي ة لمر بن :[ وؿاأل خبرال ]
لن لل  بن مبرا يم، لن أبيط، لن ابن أ   ": روى اليليين

أ  لروة، لن للادة، لن  بن حدثين سعد :لمًن، لن لمر بن أذملنة لال
من بين لامر بن صع عة  تزّوج امرأة احلسن ال  ري أن رسجل ا

لادشة  ىن وكاني من أٗنب أ ب زماهنا للّما ن رت ملي اس: قال هلاملُ 
ذ ملرى : هلا َنماهلا لقاللا للول نا  مة للى رسجل ا: وحف ة لاللا
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تناوهلا بيدة  حرصاً للما دخلي للى رسجل ا منك رسجل ا
لن ا ل لق ا وأحلق ا  ألجذ با لانق هي ملد رسجل ا: لقالي

بني أ  انجن للما مات  امرأة من كندة ب  ل ا وتزوج رسجل ا
لج كان ن يًا ما مات : لالي ابن مارملة الق  ية مبرا يم بن رسجل ا

أن ملدخب هبا للما ل   رسجل  ب  ل ا ل ب ابنط ل حلق ا رسجل ا 
العامرملة واليندملة ولد خ  لا لا لمأ  ووذل الناس أبج بير أتلط ا

ة ااحللاب ومن ش لما ال  اخلارا من ش لما: ماأبج بير ولمر لقاذ هل
لمر ابن  ة للزّو لا للمم أحد الر لٌن و ن ا خر لالالاخلارتا ال 

لليط ل دثي هبما احلدملث زرارة والفهيب لروملا لن أ   عفر: أذملنة
عن شيء إال وقد عصى فيه حتى  ما نهى اهلل »: أنط لال الس م

وذكر  اتٌن العامرملة واليندملة،  « من بعدي لقد نكحوا أزواج النبي
لو سهلتهم عن رجل تزّوج امرأة  »: لليط الس ممث لال أبج  عفر

 فرسوؿ اهلل .ال: فطلقها قبل أف يدخل بها أتحل البنه؟ لقالوا
 ". « أعظم حرمة من آبائهم

باب  - كلاب النياح - ٕٔ٘ص ٘ج (لروع اليا ): امل در
 ،ٛٛٙٛ حدملث رلم ٗج (  انتفسًن ال)و ،ذكر أزواج رسجل ا

 .ٖٖ  ملة ا حزابسجرة  ٜٕٛح ٜٜٕص ٗج (تفسًن نجر الثقلٌن)و
  :دراملة ال  امللقّدم
 :لّدة   ال  دذذت
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من سند ال  ص يو و ج مرويٌّ ب رملقٌن من  :( ا وذل دذلةال )
حلمال ولجع مصدورة ومهمجنط، كما مل عد  الاصة والعاّمة مما ملؤكد صّ ة

ََ السنِد ّنثابِة  يس ليطاللدل لقجة سندة النالية  حلمال اللدليس ، نن لجَة
مذل  وصلي النجبةُ  ال ارلة لإلحلماِل املعاِرض ،ومذا القرملنة الق عينة

َُ أدلة  ا سقاط  رِد ا حلمال لما بقى لألخ ار ذِكٌر وخٌ  ،و ج خ 
لاب اليرًن  ميننا نعم لج كان الُ  معارمًا للي....حلينة ال  الثقة

 مسقاطط لن احللينة ،وليننط ليس خمالفًا أصً  بب  ج مؤِكٌد لليلاب
لعامة النسا  سينما نسا  الن ِّ  اليرًن ا مر بالعفِة وال  ارة واللقجى

النا   لن الل َج ب فات انا لينة وال  و  (صلنى ا لليط و لط)ا ل م
والف ج بالقجل وملشا  ا سرار الزو ينة و ًن ا  امن ا القيادة اننسينة والزن

وليادة املرأة للليجش لل رب و ًن ا من امل ادمليب ال  كاني تل ُف هبا 
 ...من أظ ر م ادمليب انا لينِة اُ وذل  لادشة  و مة امل ادمليب

 الثناد  املرتّبرِ  احللفَ  من لادشة وحف ة كانلا :( ثانيةال دذلةال )
نن وترال ان وكانلا تقجدان ٓنركاألُِ  (صلنى اُ لليِط و لِط) كرما بنسا  الن ِّ 
ُها للى انمي ت من نن أو املقرنبات مذل رسجل بس ي حقدِ  نن ت رلاألِ 

 (صلجاُت ر  لليِط و لِط)ا ل م اللفرد بالن ِّ  ا، وس ي حرص ما للى
اننس  الناتج  السلجك  اذحنراَ ج الش يب اننس  و ج لامٌب ك ًٌن   

خَج لادشة وحف ة من ا تعاذل، وَمْن كانلا هبمة ال فة ل   لن لدم
 .جزن الفاحشةبدرنٍم  خر  مل عد   حّق ما صدور
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دل  ( ليندملةالعامرملة وا)  ك املرأتٌننتيمّن  :( ثالثةال دذلةال )
عّجذت بدليب أّن ا وذل لد ت (صلنى ا لليط و لط)تعلقدا بن ّجة رسجل ا

لو كاف نبيا  ما ": منط، والثانية تفّج ي بيلمة اليفر لندما لالي با
من  نا طّلق ما رسجل ا .. بن ّجتط ملسللزم اليفر لالشك "مات ابنه

 اذللزام امن  با من ذاتط  ب مللجّلأ لالبٌ  ومن تشك بن ّجتط وتلعّجذ. لجراً 
 ..ك  ُنرمة نياح  ًنة؟
خير  ا  اليندملة   ن جة الن ِّ ا كرممنن شك  :لنا من ليب

ا طُلَِّقي  ج بعد رحيب النّ  لما الهًُن ب ن تلزون  ا ُمجمة، من سينما وأهنن
 ؟مجت الن ِّ ا ل م ل ب

ٌ  كان اوسج  أم دل ملدخب، ٌ  أدخب هبااسج  -حىت لج طُلَِّقي  :اللن
لزواج، ولج لعلي ل  َجز هلا ا -ولاتط  أو بعد   حياة الن ِّ ا كرم

و ما ن ًن  ،زانيةً  وُلدنت الفاللةُ  واحدة من نن ذلك لقد الرتلي مٖنًا م يناً 
ل  َجز  وذدة  -ارتدنت  أو ٌ  بقيي مسلمةاسج  -ما لج طُلَِّقي الزو ة 

  ل ب آنرميًا مؤبدًا سج  مِّ الزو ةنياح ا كما ُيرُم للى الزوِج نياُح أُ 
ٌ  ابا س م، وسج  حلرمة أبدملة من دون ٔن يرٍ أم بعدة  ن ا اذرتداد

مؤبدًا كما  من ا ت  ُو حرامًا لليطدخب الزوُج بالزو ة أو دل ملدخب لإنن أُ 
،  هبا أن الزو ة ٓنرُم للى أوذدة المكجر ٓنرميًا مؤبدًا حىت ولج دل ملدخب

ا ملؤكد ومم و يما بالنس ة مذل أزواج النّ  لإن نياح نن درنم ٓنرميًا مؤبداً،
 صيي أحدُها باننجن وا خرالعامرملة واليندملة أُ   ّ أن زو َ   ج ما للنا
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مةلقرملنة الج مهالاً مذل ا بانمام، و   لجلط  ام ة   ذملب ال  ي ة امللقدِّ
لج س لل م لن ر ٍب تزونج امرأًة ل لق ا ل ب أن ملدخب هبا ] لليط الس م 
 .لل ملجا  يداً  ..[أٓنُب  بنط

صدور الفاحشة من العامرملة واليندملة كاني لط من : من ليب
ما  صي ا بانمام واننجن،ملن أُ مسلجى زو ي ما اللمَ  نلادج مللازملة للى

 (صلنى ا لليط و لط)ا ل م الن ِّ  ملعين تسدملد صيانة ا تعاذل لسمعة
لِلَم دل ملفعب ذلك ّنن ارتيي الفاحشة مأ  ن أن تل قط وصمة العار،م

سي مدنلاكم أليس ذلك أوذل من زو   العامرملة ُن لادشة وحف ة
لادشة وحف ة ملسللزم  لعدم ح جل ذلك ّنن ل ج مأ واليندملة،

 .تلفييب القهية للي م؟
ذكرنا ليس دلي ً  من للىلدم اللعليب بعقجبة املف ِّج  :للنا

 مذ ال ا ر أنن ا تعاذل أراد أن مل  ن للى لدم ص ة القهية،
أ  بيٍر ولمر للجصاملة وال لة بعد النّ  ا ل م للمسلمٌن زملَف دلجى 

 العامرملة واليندملة كان ب مرُها حس ما ألادت الرواملة امللقدِّمة،  ن زواج
القهية ّنعىن أن ا تعاذل أراد أن ملث ي بالفعب وليس  مللاٌز   لثمةَ 

ن لما مل مران بط  ج خ َ مرادة ا اظامل  ن الر لٌنببالقجل ل سي 
العامرملة واليندملة داخٌب   باب  للعبن ما ح ب بزو   لط ووليِّط،ورسج 

ََ  النليلةُ  أمرا ب مٍر لياني أبا بيٍر ولمرَ  نن املعلزة املنيجسة أي أ  خ 
 .ا ل اب ملا أولج للدبروا ..ُهاأمرِ 
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كانلا للى خال أ  بير  من العامرملة واليندملة :( رابعةال دذلةال )
ودل  مذل أ  بير ولمر بعد ش ادة رسجل اولمر بدليب أهنما ر علا 

 نل اك خر   ، و ما بنفسط جمجِّزٌ لليط الس ماملؤمنٌن لليناً  تسلشًنا أمًنَ 
 .حدود ا ب  اسلثنا  للفاحشة أص ً 

بإباحل ما للعامرملة  من أبا بير ولمرَ  :( امسةال دذلةال )
ُنرمة تزوملج  نا  ا لٌنمّما أن مليج : الزواج ذ خيلجان من أمرملن واليندملة
 من بعدة، ومما أن مليجنا لاملٌن ولين ما خالفاة   حيم ا نسا  الن ِّ 

و  ك  ا مرملن ذ َجز هلما اّدلا  ا مامة وال لة، لعلى ا مر .. تعاذل
ذ َجز هلما تسّنم لرش ال لة وُها  ا  ن ب بسال حيٍم ملعرلط : ا ول

ملقرأ القر ن وٕنر أمام لينيط  مللان   سجرة ا حزاب،  الفرد العادي ممّن
 الننِ َ أَْوذَل بِاْلُمْؤِمِنٌَن ِمْن أَنُفِسِ ْم َوأَْزَواُ طُ   :ا ملة ا وذل لجلط تعاذل

 .ا حزاب   ٙ  =..أُمنَ اتُلُ مْ 
ذَ َلُيْم أَن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط وَ  َوَما َكانَ  : وا ملة الثانية لجلط تعاذل

   ٖ٘ = أَبًَدا ِمنن َذِلُيْم َكاَن ِلنَد اللنِط َلِ يًما َأن تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن بَلْعِدةِ 
 .ا حزاب

مث خمالفل ما لط  مللزم من معرلل ما ُنيم ا : الثاين وللى ا مر
، و ما ما ملؤكدة ممياهنما ّنا نزل للى رسجل ا دمد  ولدم كفرُها

 نن وألاليُ  ُ مُ ث ث ُكنن للى ل د رسجل ا أنا أحرِّ  ]:املش جر لجل لمر
مهالاً  [.  وملعة احلج وحّ  للى خًن العمبالنسا ملعة :للى لعل نّ 
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وحرّلج ا امل انًا ليرامة رسجل ا وتيممل اً  لألحيام اليثًنة ال  بّدلج ا
 دُ سل عَ للى حدود ا تعاذل ذ ملُ  لط، لمن كان هبما املسلجى من انرأة

ا ل اب ال لة  صدور ما  ج ألب حرمة من بنلي مامُنقط وذ ُنيب 
اذللدا  للي ا  ، لإنّ للى ال ّدملقة الي ى الز را  ال لجل واذللدا 

ا  اللدا  للى المات ا هلية و ج أمر أل م بيثًن من زنا نن بعد رسجل
 ..دمد

لليط ام أ   عفر ا م الل رملو الجامو ملجذنا :( سادسةال دذلةال )
 أزواج الن ِّ  ب ن نجا   ا تعاذل كّل ا لد ُل يي حىت لقد ني جا الس م

 الن ِّ  من بعدة، لا تعاذل حرنم   سجرة ا حزاب ٓنرميًا أبدملًّا نياح نسا 
نن من حيث حرمِة نياح نن ٕناماً   وأهننن أم ات املؤمنٌن، ّنعىن أهنن
شيٍب من ا شيال ٓنليُب ذلك،لاحلرمُة ذاتينٌة ذ ك م األم ل  َجز ب يِّ 

 ط لقد ني جا بع َ ومأ  ما كلِّ  تدخُب للي ا العناوملُن ال اردة ألَ لنة،
لادشة ) :ذلك  ج نياح ّن  ربأ نسجة  نّ  املليّقن   والقدرُ  ،طِ نسجتِ 

 امسطا خ ار لن  لقد ني  ا طل ة، وحف ة ني  ا ر ٌب دل تف و
 ٌن هلماالر لٌن الناك َ   ّ ممسَ ألثرللى  امرملة واليندملة دلوكملك العأملهًا 

سجى ما ذكرتط الرواملة امللقدِّمة من أنن أحدُها أصابط انمام وا خر 
 (... نن 

ا ب ال  ُلِقد للي ا  مّن حرمة نياح زو ة :( سابعةال دذلةال )
 أزواج وطُّلقي ل ب الدخجل هبا  ج حيم مروري   ا س م، وحيث منّ 
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 مسلمٍ  ُ نن ّنثابة ا م ات ل  َجز  يِّ  (صلنى اُ لليط و لط)الن ِّ 
، لزو ة ا ب     ال  ولدتط  ّيةنسأّمط ال ، ولج لعب لي َّنا نيونياح نن 

 الن ِّ  لإّن نسا َ  كا م ذ َجز مقاربل ا ب ي شيٍب من ا شيال، و يما
  ولج دل ملدخب هبنن نن أم ات ر ال املسلمٌن ل  َجز نياح ن حىت ُ 

للم احل  ذ ميينُ  لل رًن ذلك أبديٌّ  ،(صلنى اُ لليط و لط)ا كرم الن َ 
ة وبّدلط أبج بير رَ  طط، ومأ  ما كلِّ وت ّدلَ  ةُ وال رَو أن تويّلرَ   ماً لقد  ًنن

ا تعاذل ذ مللجاىن لن  لن شرملعة ا تعاذل، ومن ملللرّأ للى ت دملب حيم
 الن ِّ  من بعدة، كما ذ تلجاىن زو ةُ  ا كرم اح نسا  الن ِّ الللّره للى مني

بفلجى لادشّية  ع رلة خاصة مفعمة باننس املشرن  ة   ًنَ  أَ رمِ ن أن تُ ل
 !!ولمرملّة وبيرملّة

ذملنللللة دلّللللي للللللى أنن أن صلللل ي ة لمللللر بللللن أُ : تقللللدنم وحاصللللب مللللا
 ا الفن حيلللمَ للللد خللل للللل ن لللًن العامرملنلللة واليندمللللة للللل بعللل  أزواج رسلللجل ا

ملن املسللمٌن نياحلاً مؤبّلداً  هنملا   كبِّ ر لبٍ   تعاذل   حرمة نياح نن للى
حلىت بعلد ط ل ملا، و لما احليلم ّنثابلة احليلم ُنرملة  أزواج النل ِّ  كانلا من
ل للدق من  ال للا لللللى  بنل للابإ الللزوج ولللج دل ملللدخب م الزو للة حللىتنيللاح أُ 

وأُم لللللللات ...يم وبنلللللللاتيممن لللللللجق لجللللللللط تعاذل﴿حرِّملللللللي لللللللللييم أُم لللللللات
، للللل َُم الزو للللة درنمللللٌة للللللى الللللزوج حللللىت لللللج دل ملللللدخب بزو لللللط﴾..نسللللاديم

وللج دل ملللدخب  حرمللًة مؤبّلدًة حللىت للزوجا للللى وللدِ  ٓنلرمُ  وكلملك للإّن الزو للةَ 
لقجلللط تعللاذل﴿وذ تني للجا مللا نيللو أبللآهكم مللن النسللا   ُب بللللك الزو للةا 
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صلللنى ا )ا ل للم اح أزواج النلل ِّ والسللُر   حرمللة نيلل ،مذن مللا لللد سلللف﴾
دل مللللللدخب  للللللجبعلللللد مجتلللللط حلللللىت و  مللللللن ت لقلللللي منلللللط   حياتلللللط(لليلللللط و للللللط

 :،وذلك  مرملنل نن  طبعد حىت بإحدا ّن بب 
لجللط   لجكجهِنِنن أُم ات املؤمنٌن   حرمة نياح نن م لقاً و (:األمر األوؿ)

أوذل بلللللاملؤمنٌن ملللللن تعلللللاذل   ا مللللللة السادسلللللة ملللللن سلللللجرة ا حلللللزاب﴿النَ  
 .أنفس م وأزوا ط أُم األم﴾

لقجللط تعلاذل (صلنى ا لليط و لط)كجن نياِحِ نن ملؤذي الن ن (:األمر الثاني)
 َوَما َكانَ  : من سجرة ا حزاب و ج لجلط تعاذل   ا ملة الثالثة والمسٌن

  ٖ٘ = ..أَبَللًدا ُط ِمللن بَلْعللِدةِ َلُيللْم أَن تلُللْؤُذوا َرُسللجَل اللنللِط َوذَ أَن تَنِيُ للجا أَْزَواَ لل
  صرُية لوة   دميجمة احلرمة ب  اسلثنا  لفلرتة زمنيّلة  " أبدا   "ل داة الل بيد

م لقللاً  سلللفاد حرمللة نيللاح نن ملُ  "ال "الن لل  للللى ا طلل ق، ل هللميمة أداة
طلق للنن، لللاحليم  وُن اللللط أ دل ملللدخب، وسللجا  أبقللا نن  وسللجا  دخللب هبللنن أ

 وكاللةً  لليلط السل مال  كان أمر ط ل ا بيد أملًن امللؤمنٌن للل ٍّ  ملعّم لادشة
وللللد  حسللل ما  لللا    ا خ لللار املسلفيهلللة ،ملللن رسلللجل ا  ووصلللاملةً 

لنلدما حاربللط مللجم انملب   ال  لرة،  لليلط السل مطّلق ا لعً  ا ماُم للل ٌّ 
بعلللد  وذ ملل لللّدل مذل حليلللة أن تللللزّوج للللاحليم باحلرملللة مل قلللى سلللاري املفعلللجل
م لقلاً ذ مللدور  لنيلاح نسلا  النل ِّ  ت لييب أمًن املؤمنٌن هلا، وٓنرًن ا تعلاذل

ملل لقات برسلجل ا،  م اٍت للملؤمنٌن ل سلي بلب ليلجهننن مدار كجهننن أُ 
،مذ ذ خ جصلية لع ليم نن ل تع يملاً  ملر رسلجل ا ولليسل رمة تزَو نن 
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رسللللجلط وتعملللب صللللاحلاً نؤألللللا هللللنن سللللجى بللللاللقجى﴿ومن ملقنلللي مللللنينن  و 
ََ ك حلللٍد ملللن ..أ ر لللا ملللرتٌن وألللللدنا هللللا رزللللاً كرميلللاً  َّ مللللا نسلللا  النللل ِّ لسلللُّت

نن ّنثابلللللة لُ للللل للللللالزواج ملللللن نن خللللل َ تع للللليم الرسلللللجل،النسلللللا  من اتقيُتن﴾
واللدة،  بن بالنس ة لزو لةا م ات الس  ّيات اّرمات للى ٗنالة من م ا 

بنل للللا، واملرمللللعة بالنسلللل ة مذل ال فللللب الرملللليأ، ا وأم الزو للللة بالنسلللل ة لللللزوج
أم للات ملللن ذكرنللا، وأمللجمل نن سل  ّية وليسللي نسلل ّية، لي للرمن للللى  ل لؤذ 

ن مللن ني  للنن  للنن دل ملللللزمن ُنيللم ا تعللاذل كمللا أو  الللمكجر حرمللة مؤبّللدة
وللدم ا لللزام معللجٌل بالفسليب أو ا تعاذل، ُنيلم أملهلاً  من الر ال دل ملللزم

لللن خللللالف حيلللَم ا تعللللاذل اليفللل ر أو ان ب،وحيللللث أن ان لللب منفلللل ٌّ لمن
ليجنلط حيملاً ملرورملاً ( صللنى ا لليلط و للط)ُنرمة نياح أزواج الن ِّ ا كلرم

مللن ْنللرأ مللن م  نزلللي بللط  ملللٌة كرميللة مسع للا نسللاُ  النلل ِّ ولامللة أصلل ابط سللينما
للإذا  لاز  ...ة ولثملان وأ  بيلر ولملر ل لك للى منل اك حرملة الرسلجل

نيلللاح  ملللن أ  بيلللر ولملللر للِلللَم مليلللجن للعامرمللللة واليندمللللة أن تُني لللا بللل مرٍ 
من اللدملن  ط املروقَ لُ لاد لادشة وحف ة حراماً للى ر ال املسلمٌن وملج يُ 

مللللن حيللللث العللللرض وال لللللي، ومللللا دامللللي  ملسللللاوملةً  نن  ُ لللللرو ُ  مللللا دامللللي
مرملللللة واليندملللللة الفاحشللللة مذل العا و للللب نسلللل ة! ؟القابليّللللات م ّي للللة لنللللد ن  

ال للل ابّيٌن  بنللل ّ   لللادزة ونسللل ل ا مذل لادشلللة وحف لللة  لللًن  لللادزة ليجهنملللا
بلللٌن اليفلللر وا ميلللان ُنيلللث  لارللللةٌ  و لللب ال للل  ُة ل ملللةٌ !!أ  بيلللر ولملللر؟

  حللللٌن ذ  ٌن أ  بيللللٍر ولمللللر و ًنُهللللا ملسللللل يُب اليفللللُر للللللى ال لللل ابيِّ 
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قللللللط بقجهلللللا ملسللللل يب للللللى لثمللللان الللللمي نعللللللط لادشللللة بللللاليفر وأمللللرت ب
للمللاذا ذ ملينفللر املخللالفجن سلليَِّدألم !...؟[ملللللجا نعللث ً لقللد كفللر:]املشلل جر

لادشة ال  كّفرت لثمان بن لفان كما  ا  ذللك مث للاً   م لادر العاملة 
  حللٌن ذ ملفللرتون لللن تيفًننللا حنللن املسلللمجن ا مللاميجن  للقادنللا بلل ع  

رت لادشللللة ألهللللب مللللن ل للللب صللللا !!ال لللل ابة كإللقللللاد لادشللللة بعثمللللان؟؟
للإذا  !خليفل م لثمان المي لق جة بمي النجرملن هبلاناً وزوراً للى رسجل ا؟

كاني لادشة ألهب من لثمان المي ملسل يب الليفًن بن ر لادشلة لعل َم 
لللللل مذاً للللل ملّيفروننللللا حنلللن الشللليعة   للللب للللدم مللقادنلللا ِن لللللة لثملللان ومللللن 

ألرل للا مللن شنشللنة ! يعة ذ ْنللر ؟ل للب بللاُ  لادشللة ْنللَر وبللا  الشلل!  سلل قط؟
لقللد أشلل ط  للؤذ  أبللآَ  م   العقللجق !!.؟.. للب تلللد احلينللة مذن حيّللة...أخللزم

 لعللرتة النلل ِّ ا ط للر للللي م السلل م للل  ملُر للى مللن م الللًن والفلل ح ذ سللينما
د ا ع للللينللا دل ن قللداً ومللوينةً م حِ  ُ الج للابيجن الللمملن ُمِل َللي للللجبلُ  احلن ليللجن

﴿وسللللليعلم اللللللمملن ظلملللللجا أين منقللللللٍي  ..!!ن و املللللان وَّنلللللرود لنلللللد لرللللللج 
 .ملنقل جن ﴾ ﴿والعال ة للملقٌن﴾

 عوٌد على بدء
منن مسلع ام املخالفٌن نياح بع  ال  ابة ل ع  نسجة الن ِّ 

ذ جند لط ما مل رة من الناحية العلمينة أو ( صلنى ا لليط و لط)ا كرم
ملعدو كجنط سجى جمرد تعاطف للنال حنج بب ذ !الفق ينة أو العقاددملة 

ملقة  م دل مللعاطفجا مأ سيِّدة نسا  العاملٌن ال دِّ لادشة بال جص مأ أهنن
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( صلنى ا لليط وللي ا) الي ى الز را  لاطمة مبنة الرسجل ا ل م دمند
لندما  لمجا للى دار ا ومربج ا وكّسروا أم ل ا وأسق جا  نين ا 

أتيجن لادشة !يروا حقن ا من لدٍك واملًناث والمس ؟وكّمبجا لجهلا وأن
ألهب من سّيدة النسا  حىت ت دنق   حٌن ملينمبجن من كان احليَب مع ا 

 يَ رو ولد ُ ! للماذا  ما ا سلع ام ملا للماَ  ا س م؟! ملدور حيثما دارت؟
، لِلَم ملسل يب للى طُ من أُ    ال  يو أن والد لمر بن ال اب نيو

الن ِّ ا كرم وذ ملسل يب  بعد مجت ر بٌ ف ة أن ملني  ا ح حفيدتط
مرماع سادل مجذل أ  حمملفة من أُّم كلثجم ُأخي لادشة ك  ملدخب للى 

زرارة لن مجذنا   ا    ال  يو لن!! ؟لادشة ادثل ا كما ملزلمجن
وال هم يستحلوف أف يتزّوجوا  »: لال لليط الس ما مام أ   عفر
مؤمنين، وإفل أزواج رسوؿ اهلل في الحرمة مثل  أمهاتهم إف كانوا

باب ذكر  ٗح ٕٔٗص ٘را أ لروع اليا  ج. ، انل ى« أمهاتهم
 .أزواج رسجل ا

حرمة نياح  لليط الس ممجذنا ا مام أبج  عفر لقد لّليب
أن املؤمن با تعاذل ذ ملنيو أمنط  م ات للى ا ميان با تعاذل أيا ُ 

وذ تمر،    قنارًا ذ تُ  ند ا تعاذل ولد أولد صاح ط ن ذلك ل يو ل
ليفعب ما ملشا   وأما  ًن املؤمن با تعاذل وبجليدة لإّن ا مر س ب لليط

 مادام ذ ملعلقد بج جد ا تعاذل أو ملعلقُد حلينة ذلك كما  ج لند
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ل  مانأ حين ٍم من مرتياب امور وذلك لج جد املقله  ..ا جس
  ..ملانأ وُها  ز ا العلة لل قيب املعلجل،لل ملجا  يداً لإننط دلييبٌ ولقدان ا
 
 :ص ي ة زرارة: [ ثانيال خبرال ]

روى اليليين لن لل  بن مبرا يم، لن دمد بن ليسى، لن 
: للي لط" : لال لليط الس ملن أ   عفر ملجنس، لن ر ب، لن زرارة

: وما تزو ي لال، لقال تراة لما تقجل   مناك ة الناس لإين لد بلوين ما
ٓنّب  ما مينعين مذ أنين أخشى أن ذ: لقلي « وما يمنعك من ذلك؟ »

 فكي  تصن  وأنت شاب، أتصبر؟ »: رل مناك ل م لما ت مرين؟ لقال

 « فهات ا ف فبما تستحل الجواري؟ »: لال أّٔنم انجاري: للي «
: واللزلل ا، لالبعل ا    بش من ا مة ليسي ّننزلة احلرة من رابلين: للي
: لقلي لط. للم ملين لندي  جاب: لال « فحدثني بما استحللتها؟ »

ما : أرأملي لجلك: ، للي« بالي أف تفعلما أُ  »: لما ترى أتزّوج؟ لقال
لسي أبارل أن ت مث من  ًن : ذلك للى   لٌن تقجل بارل أن تفعب، لإنّ أُ 

كاف رسوؿ قد   »: لقال رل أن  مرك، لما ت مرين ألعب ذلك ب مرك؟
تزّوج وقد كاف من أمر امرأة نوح وامرأة لو  ما قد كاف،  اهلل

 من رسجل :، لقلي« إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
مقرّة  ليس   ذلك ّننزل  مَّنا    ٓني ملدة و   مقرّة ُنيمط، ا

 : ما ترا من الخيانة في قوؿ اهلل »: لقال رل: بدملنط لال
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 ما يعني بذلك إال الفاحشة وقد زّوج رسوؿ اهلل  اُُهَاَلَخانَللَ 
أصل ك ا ما ت مرين أن ليب ل تزّوج ب مرك؟ لقال : للي: ، لال« فالنا  
وما ال ل ا  : للي « إف كنت فاعال  فعليك بالبلهاء من النساء »: رل
 من    للى دملن سادل بن: لقلي. « ذوات الخدور العفائ  »: لال

 »: من    للى دملن ربيعة الرأي؟ لقال: ، لقلي«ال»: أ  حف ة؟ لال
: ، للي« ال ولكن العواتق اللواتي ال ينصبن كفرا  وال يعرفن ما تعرفوف

تصـو وتصلي وتتقي اهلل  »: كالرة؟ لقال و ب تعدو أن تيجن مؤمنة أو
ُ َج النِمي َخَلَقُيْم   :لد لال ا: لقلي « وال تدري ما أمركم؟

أحد من الناس ليس ّنؤمن  ذ وا ذ مليجن  َكاِلٌر َوِمنُيم َمْؤِمنٌ َلِمنُيْم  
قوؿ اهلل أصدؽ من  »: لليط الس ملقال أبج  عفر: لال. وذ كالر

َخَل ُجْا َلَمً  َصاحِلًا َو َخَر َسيًِّ ا   :قولك يا زرارة أرأيت قوؿ اهلل
 ما  م مذ: سى؟ لقليللما لال ل «  َلَسى الّلُط َأن ملَلُلجَب َلَلْيِ مْ 
ِمذن  : ما تقوؿ في قوله »: لقال: مؤمنٌن أو كالرملن، لال

 اْلُمْسَلْهَعِفٌَن ِمَن الرَِّ اِل َوالنَِّسا  َواْلِجْلَداِن َذ مَلْسَلِ يُعجَن ِحيَلًة َوذَ 

ما  م مذ مؤمنٌن أو كالرملن، : ، لقلي« إلى اإليماف  ملَلْ َلُدوَن َسِ ي ً 
ما  »: مث أل ب للّ  لقال «  ما هم بمؤمنين وال كافرينواهلل »: لقال

 م مذ مؤمنٌن أو كالرملن، من  ما: لقلي « تقوؿ في أصحاب األعراؼ؟
واهلل ما  »: لقال دخلجا اننة ل م مؤمنجن ومن دخلجا النار ل م كالرون،
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ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها ; هم بمؤمنين وال كافرين
ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافروف ولكنهم المؤمنوف 

قـو قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم األعماؿ وإنهم 
: اننة  م أم ِمن أ ب النار؟ لقال أِمن أ ب: لقلي. « لكما قاؿ اهلل

كما   أرجئهمنعم  »: ألرت   م؟ لال: للي « أتركهم حيث تركهم اهلل »
اء أدخلهم الجنة برحمته وإف شاء ساقهم إلى النار أرجههم اهلل، إف ش

 ،« ال »:  ب ملدخب اننة كالر؟ لال: ، لقلي« بذنوبهم ولم يظلمهم
ال إال أف يشاء اهلل، يا  »: لقال: مذ كالر؟ لال  ب ملدخب النار ل: للي

تقوؿ ما شاء اهلل، أما إنك إف   زرارة إنني أقوؿ ما شاء اهلل وأنت ال
 ." « ت عنك عقدؾكبرت رجعت وتحلل

 - واليفرا ميان  كلاب  ٕٓٗص ٕأصجل اليا  ج: امل در
 .ٕباب اله ل ح

 :ال  الل ّمب   لقط
 ت خر دذلة ال  ملرى بجمجح العّلة ال  اسلدلي املل ّ ر  

ذ ملجّليب بزو ة لارلة ب مر أ ب  زرارة   الزواج بس ي خجلط من أن
ب نط ذ دال   لليط الس مأبج  عفر، ل  ابط ا مام للي م الس مال يي

النسا   هلما الَج ل إميانك الزواج من املسلهعفات و ّن ال ُلُلط من
 بعدم اللعّميب لليط الس مال   ذ ملعرلن وذ ملن نب، مث أشار مليط ا مام

  انلخاب النسا ، بب امل م أن مللزّوج مسلهعفة مث مذا ظ ر كجهنا 
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 وبزو   نجح ولجط، ولينن زرارة أ اب برسجل ا ليس ذلك للط أسجة
ُنيمط اٍت رّ قِ ُكنن مُ   ا كرم الن ِّ  أزواجِ  بع َ  ب نن : لليط الس ما مام
اة   لخالف بدملنط ومأ ذلك لقد خانلاة بدملنط وحيمط أي أهنما اتومقرّ 

اة   أحيامط، ل ما خالفولينن  طُ خمالفلُ  للي نن  مَ رِّ حيم ا المي حُ 
ب ن خيانل ما لرسجل ا ليسي خيانة    لليط الس ممام ا  ل  ابط

 .بب خيانل ما مَّنا      الفاحشة ونجح الدملن كخيانة زو   لجط
 الن ِّ  لالرواملة صرُية ب دور الفاحشة من بع  أزواج

: ا ول شِيَب للى الرواملة بإشيالٌن،؛ ولد أُ (صلنى ا لليط و لط)ا كرم
 .ليسى اليق يين ف ا ّن مد بنمع: مرساهلا، والثاين

 :وك  ا شيالٌن ذ ليمة هلما
 خر معل  وص يو رواة  لألّن سند الرواملة ورد ب رمليب: أما ا ول

أ٘ند بن  لن اليليين لن دمد بن ُيٍن لن ( تفسًن ال  ان )ال  راين   
لليط دمد لن ابن لهال لن ابن بيًن لن زرارة لن ا مام أ   عفر

سجرة  ٜٚٛٓٔح ٖٓٗص ٘ج ( تفسًن ال  ان)  أ را. الس م
 .ٕٔ - ٓٔالل رًن 

والرواملة ص ي ة لجثالة أسناد ا سينما أنن مبن لهال ومبن بيًن ُها ممن   
أٗنعي ل ابة ال ادفة للى ت  يو ما مل َو لن ما وملروملانط  مانل ما 

 .ووثالل ما و  لة لدرُها
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للى بع  امل اين  لعلى لرض معف دمد بن ليسى: وأما الثاين
ملشًن  الر الية لينن ٖنة م ىًن  خر سليط النلاش  وابن الوهادري و ًنُها

فنط  ج مبن الجليد أُسلاذ الشيد ال دوق وأوُل من معمذل وثالة الر ب،
المي سار للى طرمليب أُسلاذة   أكثر مللقاداتط وال  من ا مللقادة 

دلعنا ش  لط اللعينة     بج جب س ج الن ِّ لدلأ ش  ة الولج لنط،ولد
كَب من معفن و ....ح لقادد ا مامينة للًُنا أكلابنا الفجادد ال  ينة   شر 

بن ليسى اليق يين بعد ال دوق للابٌأ للهعيف مبن الجليد،وليس  دمندَ 
ٖنَة و ٌط ص يو للهعيفط للر ب املمكجر سجى دلجاة ب نن ا  ازة ملعل  

لاز للى ا لي ا
ُ
لشيد ا يز،وأن مليجن ا از لاُهًا ملا ملروملط،وُها لرا ة امل

 ًن ملجلرمَلن   اليق يين ل ور سنِّط املام أُسلاذة ملجنس، وما اشرتطط مبن 
 :،وذلك  مرملن الجليد ذ ليمَة للمينة لط

تهعيف  ا تفاق بٌن الر اليٌن للى لدم ص ة اللعجملب للى (:األوؿ)
 . نجن وا ليسة للى ال مبن الجليد  بلنا  تهعيفاتط

أ ب الدراملة ليسجا ملفقٌن للى املنأ من م ازة الرواملة ل وًن  أنن  (:الثاني)
للهعيف مبن الجليد مس لة ن رملة لابلة للردِّ بالل ار ا داخلة   ،  السنِّ 

ذ مل لين للى أساٍس  الن رملات املقابلة للهرورملات ،وذ خًن   ن ريٍّ 
 ...مي ذ ملُوين من احليبِّ شي اً لإننط ّننزلة ال نِّ ال للم ٍّ 

نا لج لرمنا  دًذ ب نن سنَد ال  امللقدِّم معيٌف أنن : ما تقدنم مهالًا مذل
ّن منٍد بن ليسى ل  مللداد بط لندنا ت عًا للملمأ لليط بٌن أص ابنا 
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بال رمليب ا خر  بالسند ال  يو الجارد املمكجر جم جرٌ  الهعفَ وذلك  نن 
 ال  ان،لفسًن يط، كما منط ملقجى بدذلة ال  ا خر املروي بالمي أشرنا مل

 .ال  ان ملقّجملان معَف سنِد ال رمليب ا ول تفسًن لدذلة وسند خ 
ودذلًة و   حّلة    لالرواملة للى ك  ال رملقٌن ص ي ة سنداً 

 .ممل ال امل لجب
 :[ ثالثال خبرال  ]

 ": لال ٕٜٗص بن طاووس ر٘نط ا   طرادفطا روى السيِّدُ 
ومن طرائ  ما شهدوا به على عثماف وطلحة ما ذكري الُسدِّي في 

َلُيْم  َوَما َكانَ  : للقرآف في تفسير سورة األحزاب في قوله تفسيري
أَبًَدا ِمنن َذِلُيْم َكاَن  َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط َوَذ َأن تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن بَلْعِدةِ 

لملا توفي أبو سلمة وخنيس : قاؿ السّدي   ٖ٘ = ..يًماِلنَد اللنِط َل ِ 
وحفصة، قاؿ  ىسلم ِـّ بامرأتيهما أُ  بن حذافة، وتزّوج رسوؿ اهلل

نساء نا إذا متنا وال ننكح نساء ي إذا  دٌ أينكح محمل : طلحة وعثماف
، واهلِل لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهاـ، وكاف طلحة !مات

ـل سلمة، فهنزؿ اهلل تعالىيريد عائشة، وعث  َوَما َكانَ .. : ماف يريد ُأ

  ٖ٘ = ..أَبًَدا َلُيْم َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط َوَذ أَن تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن بَلْعِدةِ 
 وأنزؿ اهلل. ا ية:   ُْٔنُْفجُة لَِإنن اللنَط َكاَن ِبُيبِّ َشْ ٍ   ِمن تُلْ ُدوا َشْيً ا أَو

النِمملَن ملُلْؤُذوَن اللنَط َوَرُسجَلُط َلَعنَلُ ُم اللنُط  ِمنن  :وأنزؿ تعالى   ٗ٘  = َلِليًما
تفسًن ) را أ . نل ىا"    ٚ٘ = َوا ِخرَِة َوَأَلدن هَلُْم َلَمابًا َمِ يًنا ِ  الَدنْلَيا



 67 

) ، وٜٛٙٛاحلدملث رلم ٗ٘ا ملة سجرة ا حزاب ٙٛٗص ٗج ( ال  ان
 .ٕ٘ٓح ٜٕٛص ٗج ( نجر الثقلٌن
 :ال  لقط
  م ادر املخالفٌن ل  ميين م  مج جٌد بيثرةٍ  امللقّدم ال 

باللفّرد   رواملة أحادملث الر  ة  اللمّلر منط أبداً، كما ذ ميين م نعلنا
   (صلنى اُ لليِط و لط)ا كرم اننسية لند بع  أص اب الن ِّ 

مةال  أشارت ملي ا ا  ،  مة الر  ةأزوا ط املّؤملدة و  ملات امللقدِّ
حس ما دلي لليط  بإشارات حسّية صدرت من بعه م حيال أزوا ط

مل جى لادشة، ولثمان مل جى أمن سلمة، ولد  ل ل ة ،ا خ ار من ال رلٌن
ل لط حيث ألسم لثمان  تُر م  ما اهلجى لعليًا ملجم حرب انمب وما

، ل ل ة نال بويلط (لِطصلنى اُ لليِط و )الن ِّ  وطل ة أن ملني ا نسا َ 
ملقدر للى أم سلمة، ولد مليجن نال من حف ة  هنا  بعادشة، ولثمان دل

لداوة شدملدة معط؛ و ما الل ّرش  ألرب مليط من لادشة ال  كاني للى
لط ما  ا ل م، اننس  من ِل ب طل ة ولثمان بن لفنان بنسا  الن ِّ 

قد روى ال يهاوي   تفسًن ، لحس ما أشرنا  نفاً  ملؤملّدة   أخ ار العامة
يا رسوؿ اهلل : روي أف عمر قاؿ" : لجلط ٖ٘ ا ملة ا حزاب سجرة

يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب 
وقيل أنه عليه الصالة   لَاْس َُلجُ نن ِمن َورَا  ِحَلابٍ  فنزلت ا ية 

رجلل يد  عائشة، والسالـ كاف يطعم ومعه بعض أصحابه، فهصابت يُد 
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من   َذِلُيْم أَْطَ ُر لُِقُلجِبُيْم َولُلُلجهِبِنن  فكري النبي ذلك فنزلت 
أَن  وما صّح لكم   َوَما َكاَن َلُيمْ  الخواطر النفسانية والشيطانية 

 َوَذ َأن تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن أف تفعلوا ما يكرهه   َرُسجَل اللنطِ  تُلْؤُذوا
 .نل ىا " ..من بعد ولاتط أو لرالط  َبًدابَلْعِدِة أَ 

 :هامة مالحظة *
ما نعلقدة ُنيب   ا    تفسًن ال يهاوي مشارات م ّمة تجّمو
ا ملس الادشة، حيث من ذاك ال  ا  المي ملس ملَد لادشة لن  ،مَّنن

 لن س ٍج وخ   ومّذ ملا صّو أن ملير ط الن َ  صدلة أوذ لن لمٍد 
  خ  ٍ أو  ، مذ ذ مليرة ما مل در لن س جٍ (ط و لطصلنى ا للي)ا ل م

لن لمٍد من  لد صدرت بب كرا لط هلما ا مر ملسللزم أن تيجن امل مسة
زو لط لادشة، كما مّن لادشة كاني رامية بملك  أحد ص ابلط ليد

   ٖ٘ = ..َذِلُيْم أَْطَ ُر ِلُقُلجِبُيْم َولُلُلجهِبِنن   :بدليب لجلط تعاذل   ا ملة
 ال  ا  طل ة: ال رلٌن الجاطر النفسية والشي انية من ك من 

  ا ملة  بقناألا بملك ملا صّو الومزُ  لادشة راميةً  نولادشة، ولج دل تي
  نسينةٍ  ال  ًن ما    مز اليد من دذلةٍ  ال ًن وذ خيفى للى امل اركة،
ا ُت ِ ُر الر   ...رِ  ْ لألحاسيس وم يِّلة لل َ  مثًنة َة انادة لدى كما أهنن

وَرَمٌن ب عه ما ال رلٌن
ُ
ما أشرنا مليط  ج ما أكدة م لأ ومما ملؤكد ..!امل

﴿ملا أمل ا المملن  سجرة ا حزاب و   لجلط تعاذل ا ملة الثالثة والمسٌن من
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 منجا ذ تدخلجا بيجت النّ  مذن أن ملؤذن ليم مذل طعاٍم  ًن ناظرملن مناة 
ملم لانلشروا وذ مسل نسٌن حلدملٍث منن ولين مذا دليلم لادخلجا لإذا طع

﴾حيث  ..ذليم كان ملؤذي النّ  ليسل   منيم وا ذ ملسل   من احليب
كشفي ا ملة اليرمية لن سج  نجاملا بع  أص ابط المملن كانجا ملرتددون 
مذل بيي النّ    ب ا سل ناس ُندملث بع  نسجتط مما أو ي ذلك 

القجم ب ن بعه م كان مل قى  هي النّ  ا كرم،ولد أّكدت أخ ار 
 السًا مأ بع  نسجة النّ  بعد خرو ط صلجات ر  لليط و لط حىت 
تدنخب لمر بن ال ّاب   ذلك وهنر الر ب القالد مأ بع  

ل ا  ج ..لادشة  م ن أننط طل ة بالل ارة مبن لمِّ النسجة،و ما الر ب ن
ل  اين وابن مردوملط مبن أ  حامت واالسيجط  ملنقب لنا احلادثة بسندة مذل 

ل طال [ و لط]دخب ر ب للى النّ  صّلى ا لليط" لن مبن ل اس لال
لقام النّ  مراراً ك  ملل عط وملقجم لدخب لمر لرأى الر ب ولَر ،  انلجس

ذملي لعّلك  : ر مذل الر ب القالد لقالاليرا ية   و ط رسجل ا،لن
، مي مراراً ك  ملل عين للم ملفعبلقد ل:لقال الن ّ ، النّ  لف ن الر ب لقام

لإن نسا ك لسن كسادر النسا  و ج أط ر لج أنمت حلاباً،:لقال لمر
 ﴾.. منجا ذ تدخلجا بيجت الن  ملا أمل ا المملنلقلجهبّن ل نزل ا تعاذل﴿

 ." ة بملكل رسب مذل لمر ل خ
لليط  صلنى ا)اللدلييب بال  ملفيد ب ن لعجد  ما ال  اّ    منزل الن ّ 

كان مجرد مزلاٍج لط بس ي ما كان لليط من سج  النية للى بع  ( و لط
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مما اسللزم أذملّة الرسجل ا ل م منط ،بب تفيد ا خ ار اُ خرى ب ن  نسادط
بوًن مذنط ( صلنى ا لليط و لط)بع  ال  ابة كانجا ملدخلجن مذل دار الن ِّ 

ما أشار مذل ذلك مبن  ادثة بع  نسادط ٓني لنجان لها  حجادل نن ك
كثًن   تفسًنة لآلملة الثالثة والمسٌن من  سجرة ا حزاب لال بعد لجلط 

دخجليم منزلط بوًن مذنط   أن املراد:"تعاذل﴿من ذليم كان ملؤذي النّ ﴾
كان ملشيب لليط وملل ذى بط ولين كان مليرة أن ملن ا م لن ذلك من شدة 

لال بعد لجلط تعاذل﴿ومذا مث .. أنزل ا لليط الن   لن ذلكحيادط حىت
س للمج ّن ملالًا لاس لج ّن من ورا  حلاب﴾ أي وكما هنيليم لن 
الدخجل للي نن كملك ذ تن روا ملي نن باليلينة ولج كان  حدكم حا ة 

.." ملرملد تناوهلا من نن ل  ملن ر ملي نن وذ ملس هلنن مذن من ورا  حلاب
ل الرسجل ا كرم من دون مذنط ُنلة و ؤذ  المملن كانجا ملدخلجن مذل منز 

 م أبج بير ولمر ولثمان وطل ة،ليجن  لها  حا ة بع  نسادط
ا ول والثاين ترب  ما بالنّ  م ا رة،والثالث كان مل جى أُّم سلمى،والرابأ 

ملس ملد لادشة للل كما تشًن أخ ار الدر املنثجر لل  ثاينكان مل جى لادشة،لال
ن مأ النّ  ا كرم ليرة ذلك النّ  لنزلي وُها لالدان للى ماددة مل ك 

وما الدال   ن ت كب !  ملة احللاب،لما الدال   ن مل كب مع ما لمر؟
رم الدال   ن ملسمو النَ  ا كوما ! لادشة مأ لمر ّن هر زو  ا؟

ة نلقي ا للى املخالفٌن ! لعمر لألكب مأ زو لط؟ ليلي جنا كَل ا أس لة دًنِّ
 ولللاتٍ  مث أنن لعمر صجذتٍ ..!!...ا بالدليب وال  انللي ا مث نرَد  
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ذكر ا القجم   جماميع م احلدملثّية دل مللف نجا مذل ل احل ا بب زملنج ا 
( صلنى ا لليط و لط)بع اراٍت ت َي   خانة لمر و ًنتط للى نسا  الن ّ 

حىت الرتمي لليط زملني بني   ج ب نك توار للينا والجح  ملنزل   
ا ترملد أن تقجل لط! نا؟بيجت ذ حا ة لنا بوًنتك ولندنا رسجل ا :" وك هنن

د لام لما  مة الوًنة لند لمر ول.." أل م  يجر للينا منك ومن أمثالك
ملّا مسأ صجتاً  ًا ل ع  بيجت ا ن ار  بع  الليارل مللسّجر س  
لج د الر ب ملنيو  ارملة ومعط شراب  لارتاب،لنزل للي م من الس و

ملا لدو ا أظنني أنن ا ملسرتك وأني للى :"لنير للى الر ب بقجلطلاس
من كنُي أخ  ت   واحدة لقد !ذ تعلب ملا لمر:مع يلط؟لقال

﴾ولد ْنسسي للينا،ولال ..أخ  ت   ث ث، لال تعاذل﴿ وذ ْنسسجا
تجا ال يجت من أبجاهبا﴾ولد تسّجرت،ولال تعاذل﴿مذا دخللم بيجتاً وأتعاذل﴿
را عجا الق ة   شرح الن ج ....﴾ولد دخلي وما سلنمي..لسلمجا 

 ٙ٘صٕوالرملاض النهرةج ٜٙص ٖوج ٔٙصٔ بن أ  احلدملد ج
ولد لدن مبن انجزي وشالر . ٕٔٔصٙوالودملر   اليلاب والسّنة ج

املنالي واملفاخر  بن النيب حالظ مبرا يم ل َة تسجر لمر للى القجم من 
ومن لشَي أراك الد ُر لل اً ! وألل  ا من أ رب امل ازل ال اب،و ما

.!!! 
لمر ملنقب لنا السيجط  أمله    الدر املنثجر   تفسًن سجرة ا حزاب أّن و 

  ليط للى بع  املناصأ لل و ج مجمأ خم جص لللخلِّ  ربن ال اب تسجن 
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سجدة بني زمعة   محدى  و   لًنى زو ة الن ّ  من ال جل والوادال للل
َل ا للى ٓنليي زو اتط  ننط أمرة بل لي  نن للم الليارل ليل  رسج 

ميلثب رسجُل اِ  مرة،لم ي لمر مذل املن أ للللسس للى بع  نسجة 
" أذ لد لرلناك ملا سجدة:"لرأى سجدة لقال هلا (صلنى ا لليط و لط)الن ِّ 

ولد ادنلي لادشة ال  روت  مة الرواملة ب نن لمر بن ال اب لعب ذلك 
رصاً منط للى أن ملنزل احللاب من ربِّ العزّة،ل نزل ا تعاذل ذلك ر  ًة ح

 ....ملا أرادة لمر
وأما لثمان بن لفان لمقاللط وطل ة مش جرة   كلي القجم و   لجهلما 

ل ن مات :"ملّا منع ما النّ  ا ل م من رهملة نسادط والل دث ملي نن لقاذ
لد أشارت أخ ار القجم ب ن القادب ذلك و  "دمند لنني نن نساَ ة من بعدة

ولينن "  ني نن أمن سلمى:" ج طل ة ولد أخفجا مقال لثمان المي لال
ومل َب ا مذن أن ﴿امللدبِّر ل ع  أخ ار م ملعثر للى ما أخفلط ملُد املير 

ة الل رملو ب يوة انمأ لقد  ا  لن طل  مللم نجرة ولج كرة اليالرون﴾
د لن بنات لّمنا ومللزّوج نساَ نا من بعدنا،ل ن حدث أُيل نا دمن "  يما

نا ملق د بط نفسط مأ .." بط حدٌث لنلزون نن نساَ ة من بعدة ل نات لمِّ
،ورملة بني أ  سفيان صخر بن حرب لثمان ،لعادشة بني لّم طل ة

صلنى ا لليط )ح ي ة كاني زو ًة للرسجل ا ل م اة ب ُمِّ بن أمّية املينن 
 ا صفية بني أ  العاص لّمة لثمان بن لفان بن أ  العاص وأم( و لط

ا بني لّمط  نن بني العمنة ٕنامًا ك ني العّم ذ  ،لي دق للي ا لرلًا أهنن
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أُيل نا "ملفرتلان من حيث ا حيام واللجازم، وباللارل لإنن لجل طل ة
نا  وام ٌة من حيث مشجل لثمان هلما احللي "دمنٌد لن بنات لمِّ

صلنى ا )للعلة الدالية مليط و   الر  ة بنياح نسا  النّ  ا ل معلجل امل
  رواملة أُخرى   الدر املنثجر ما ورد  وملؤملد ما أشرنا مليط(... لليط و لط

لج لد مات رسجل ا تزّو ي :"لال ر ٌب من أص اب النّ  لليط الس م
ا    من لجاو اللخيًن  نا ليسي من .."أو أُّم سلمة. لادشة  طل ة ومَّنن
مان لل فاظ للى صجرة لث رملن حيث أسق جا ك مَ لٌن واملزوِّ صنأ ارِّ 
 .ذي النجرمَلن

 :عوٌد على بدء
متهو مما تقدنم ب ن بع  ال  ابة كانجا   ر  ٍة لارمة لنيلاح نسلا  النل ِّ 

ة ومذن مللا صللون نلزول ا مللة بل للرًن نيلاح نسللا َ ( صللنى ا لليللط و للط)ا كلرم
م لقاً،و لمة الر  للة دل تن فللى  و لل لا ّنلللرد نللزول  مللة الل للرًن بللدليب مللا 

أن طل لللة ملنلللا هنلللاة :ورد   اللللدر املنثلللجر للسللليجط  ب سلللنادة مذل مبلللن ل لللاس
بللالل رًن  ل للب نللزول ا ملللةلللن مياملللة لادشللة ( صلللجات ا لليللط و لللط)النلل َ 

للللي هلللا منيللراً وذ لالللي  واِ مللا (:"لليللط و لللط السلل م)لللال للنللّ  ا ل للم
للليس أحللد أ للًن ملللن ا وأنللط للليس أحلللد :لقللال لليللط و لللط السللل م... رل  

مينعللللين مللللن كلللل م مبنللللة لّملللل   تزون نن للللا مللللن :" لقللللال طل للللة..أ للللًن مللللين
الرسللللجُل  صلللون أن ملرتلللابَ  امللللل ر  لللة لنلللد طل لللة لللللج دل مليلللن ٖنللللة..".بعلللدة

ُي لللب لنلللا ملقلللٌٌن بر جللللط وتجبللللط ودل نعلللط ملللن دادثل لللا،مي صلللون  مللللاو ا كلللرم 
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ومنابللللط لنسل لللل ي لسلللقط وللللللجرة ،وللللد ت ّكللللد لنلللا ذلللللك ّنلللا وردنللللا مللللن 
الدالللة للللى لسللقط وللللجرة مع للا   طرمللليب ال  للرة ،للللم  أخ ارنللا ال لل ي ة

للليس بعللد ملللؤثر ليللط هنلل  النللّ  وذ ٓنللرًن ا تعللاذل لنيللاح نسللجة النللّ  م لقللاً 
 ب رملللللليٍب أوذل  سلللللي بلللللب وحلللللىت   حياتلللللطل (صللللللنى ا لليلللللط و للللللط)تلللللطولا

ومللا صللو ليللم أن " حسلل ما  للا    لللجل ال يهللاوي   ذملللب ك مللط ا خللًن
ذات مولللزًى " او لراللللط"وكلملللة " تفعلللجا ملللا ملير لللط مللن بعلللد ولاتلللط أو لرالللط 
أحللللللللللدُها  للللللللللج لللللللللللراق نسللللللللللجتط :ُٓنَمللللللللللب للللللللللللى معنيللللللللللٌن ذ ثالللللللللللث هلمللللللللللا

ال عللللد لنللللط   ميللللاٍن و بال  ق،وثاني مللللا  للللج لللللراق رسللللجل ا بالسللللفر أ
وكلللل  املعنيللللٌن ذ مللللانأ من مللللا ث جتللللاً ومث اتللللاً   ٓنقلللليب الفاحشللللة لعللللدم ..مللللا

ملعللين أّن لابليّللة الفاحشللة مج للجدة ل للب رحيللب  ممللامسللل الل ا لقلل ً وشللرلاً ،
وا خ ار ذ سينما خل  ال يهلاوي امللقلدِّم  الن ِّ ا كرم حس ما ألادت ا ملةُ 

وملا مللدرملنا ملاذا  لرى خللف .. الق يب مات من  ماالدال للى أن ٖنّة مقدّ 
املخللللالفٌن حيللللث ٔنلنفللللي  اليللللجاليس   ل للللة ا لللللك اللللل  ملعلقللللد ا لامللللة

كلان  لادشة لن القاللة ل اتي   خيمة صفجان بن املع ب السللم  اللمي
مث  للللا  ٗنللللأ مللللن .. لللللد لللللرنس ورا  انلللليج لعرل للللا ل نللللاخ راحللللللط لرك ل للللا

حسل ما ذكلر ذللك  -ا بلٌن العشلرة مذل ا ربعلٌن ملرتاوح لدد م مل ال  ابة
  وزملللد بللن مللن م ل للد ا بللن أُ  -سللجرة النللجر  مللن ٔٔال يهللاوي   ا ملللة 

و٘ننللللة بنللللي   للللج ومللللن  رلالللللة وحسللللان بللللن ثابللللي ومسللللَ و بللللن أثاثللللة
 مليللجنَ  وتنفلل  أكثللر امل للادر العاميّللة أن.. سللالد م ادنلللجا أن لادشللة زنللي
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مللأ أننللط  ألللام احلللدن للللى واحللٍد من م، لللد (لليللط و لللطصلللنى ا )ا كللرم النلل َ 
دل   اً ممللا ملعللين أن   ا مللر شللي كللان ملقلليُم احلللدوَد للللى ا للرمٌن والع للاة ،

ولللللى كلللب حلللاٍل لعللللى تقلللدملر صللل ة أّن صلللاح ة .. مروملّلللاألم تف لللو لنلللط
املقموللللللة بالفاحشلللللة  الق  يلللللة ا للللللك  للللل  لادشلللللة وليسلللللي مارمللللللة

لللملا ا هبللا كمللا تشللًن أخ ارنللا    ولمللر حيللثبجاسلل ة لادشللة وأبللج بيللر 
 ٖ٘ص ٗج ( تفسلللللللًن ال  لللللللان ) جااحلدملثيلللللللة، ذح لللللللو جمامعنلللللللا اللفسلللللللًنملة 

  ٔٔ = ..مِّللنُيمْ  ِمنن النللِمملَن َ للاُهوا بِاِ لْللِك ُلْ للَ ةٌ   :سللجرة النللجر ٙٚ٘ٚح
 ارمللة مل لادشلة دّلي رواملة تفسًن ال  ان للى أمٍر خ لًن و لج للمَ لقد

 لللى لادشلة ر الرواملة للى و جب ملاملة احللدتش ومأ  ما كلط للمالق  ية 
الق  ل   برادل لا  لرملوٌ  املرأة برمل لة شل د لللى للى أ  بير ولملر لقلمل مو 

،للِللللَم ألللللام احلللللدن للللللى حسللللان (هبللللا أي مللللن للللليس لللللط  لللللة ملللللنيو)ا  لللجب 
ومس و و٘ننة بني   لج كملا ادنللى ذللك السليجط    اللدر املنثلجر   

أليسلللللي مارمللللللة الق  يّلللللة ملللللن أزواج النلللللّ  وملللللن املؤمنلللللات !!نلللللجر؟؟سلللللجرة ال
 !.ال ا رات ملسلج ي لمل ا احلدن للى من لمل ا؟

صلللنى ا لليللط )دل تشللر أخ ارنللا الشللرملفة مذل أنن الرسللجل ا كللرم:لاحلاصللب  
ألللام احلللدن للللى لادشللة ووالللد ا وصللاح ط لمللر، بللب من ذلللك مجكللجٌل ( و لللط

حيللث سلليقيم  ظ للجر احلّلللة ا مللام املنل للر لليللط السلل ممذل ملللجٍم  خللر و للج 
احلدن للي م بعد محياد م من ل جر م   مللجم الر علة مذل اللدنيا اللمي ملنيلرة 
للينلللا ا شلللالرة أشلللدن منيلللاٍر ،ولعلللبن سللل ي منيلللار م  لللج ملاملللة احللللّد لللللى 
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اللهللللي لللللدم ملامللللة احلللللدِّ للللللى القللللاذلٌن مللللن  اللللل  واحليمللللة  ... للللؤذ  
لللا  لل  كثللرة أن لللارُها ومللعف /الثنللاد  ال يلللري احللللف  أن لللار العمللري ،مَّنن

،وملش د ملا للنا ملا  لرى لللى  (صلنى ا لليط و لط)وألجان الرسجل ا كرم
سيِّدة النسا  الز را  احلجرا  للي ا السل م ملن الثنلاد  امللمكجر مللجم السلقيفة 

فجة و للج للللى بللب وخللال..بللب ول للَب دلللن النللّ  ا ل للم حيللث تركللجة مسلللنىً 
للللراش امللللجت لنلللدما أملللر م بإحهلللار كللللٍف ودواة حلللىت مليللللي هللللم كلابلللاً 
بشلللل ن خ لللللة أمللللًن املللللؤمنٌن لللللل ٍّ لليللللط السلللل م لخللللالفجة ونعلللللجة بللللاهللر 

لللد ( صلللنى اُ لليللِط و لللط)بللب ونزملللدكم بيانللاً بلل نن الرسللجل ا كللرم..واهلللمملان
من أبجمل ملا ،و لما ملا  مات مسمجماً للى ملد زو لط لادشة وحف ة بإُيا ٍ 

للى مجت الرسلجل مللدوداً بالسمِّ،لسلنا الدالة  أكدنتط بعُ  ا خ ار العامينة
  .ا ن   صدد تعداد ا لهييب ا ال وهلا ولٌي  خر بإذن ا تعاذل

صلنى )ا ل م أن مس لة لفة بع  نسا  الن ِّ : لجلط  نا لما نروم
اليجم، بب   ا املسلمجنال  مللجُهُّ  دل تين بللك الدر ة (ا لليط و لط

العيس  ج ال  يو حيث مّن لادشة ال  لة الي ًنة   تروملج سينارملج 
وصدور الفاحشة ٕنامًا ك بي ا وزميلط لمر بن ال اب حيث نعلا  الدلارة

 ٕ٘ص ٗج ( تفسًن ال  ان) أشار مذل ذلك خ   مارملة بالفاحشة كما
سجرة احللرات لجلط  من ٕٜٜ٘وح ٜٜٓ٘وح ٜٜٛٗح ٖٓٔص ٘وج
 .  ٔٔ  = ..لَلَل َليلنُنجا ِمن َ ا ُكْم لَاِسيٌب بَِنَ  ٍ ..  :تعاذل

 :[ راب ال خبرال  ] 
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نقً  لن  ٜٜٛٓٔح ٖٔٗص ٘ج ( تفسًن ال  ان )ما ورد   
مثال   -أي لادشة وحف ة  -ثم ضرب اهلل فيهما " : القم  لال تفسًن
 ِمملَن َكَفُروا ِاْمرَأََة نُجٍح َوِاْمرَأََة ُلجٍط َكانَلَلا َٓنْيَ َمَثً  لِّلن  َمَرَب اللنطُ  : فقاؿ

 واهلل ما عنى بقوله : فقاؿ  َلْ َدمْلِن ِمْن ِلَ اِدنَا َصاحلٌَِْنِ َلَخانَلَلاُُهَا
 -أي لادشة  -إاّل الفاحشة وليقيمن الحدل على فالنة   َلَخانَلَلاُُهَا

يحبها، فلّما  -أي طل ة  -فيما أتت في طريق البصرة، وكاف فالف 
ال يحل  -أي طل ة  -أرادت أف تخرج إلى البصرة، قاؿ لها فالف 

أي طل ة  -لِك أف تخرجي من غير محـر فزّوجت نفسها من فالف 
 ." مخل... -

 :ال  لقط
للى صدور الفاحشة من لادشة وحف ة  الدذلةِ  واموُ  ال ُ 

 
َ
تعاذل   سجرة الل رًن مَّنا  ب المي مربط اثَ للى و ط ال جص  ّن امل

وحف ة   ج لعادشة وحف ة بقرملنة اللعرمل  بب الل رملو بنفاق لادشة
 ،ٖٖٕص ٕٕث ا لس    ال  ار جدِّ تع ًن ا للى حدِّ  -وكفرُها 

 ادِّث ا لسّ  ر٘نط ا لقد الل ر –لادشة وحف ة  باب أحجال
لفاحشة،مأ أنن لقال دون ا كفرلادشة وحف ةباللعرمل  للى نفاق و 

 وذلك ر٘نط ا تعاذل ا لس  الشيد اللعرمل  بالفاحشة أوذل مما ذكرة
َوَمْرًَنَ ابْلَنة  ا أح ني لر  ا بقجلط أهنن ِمن  لمران  ّن اللمثيب ّنرًن بني
َلْي ِبَيِلَماِت  ِلْمرَاَن النِ  َأْحَ َنيْ  لَلْرَ َ ا لَلنَلَفْخَنا ِليِط ِمن َروِحَنا َوَصدن
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ذ مللناسي مأ اليانة    ٔ  ٕٔ = وَُكُلِ ِط وََكاَنْي ِمَن اْلَقانِِلٌنَ  بلَِّ ارَ 
ّنرًن ال   اللدا ً أن مليجن مثً  هلما للردع لن الفاحشة  الدملن بب ا وذل

 الن ِّ  لَهْرُب املثِب ّنرًن مَّنا  ج تعرمل  بزو َ ِّ  أح ني لر  ا لن احلرام،
ول ل ا ّنقّدمات  بعد ش ادة رسجل ا راماحل الللٌن دل ٓن نا لر ي ما لن

الزنا و ج القدر املليقن   أبسال ا حجال ومذن لإنن ورا  ا َكَمِة ما 
وملش د لملك القرادن اليثًنة الدالة للى ح جل أمٍر ما  ...!!ورا  ا

مسلشارة أمًن املؤمنٌن للّ  ( صلنى ا لليط و لط)مسلج ي الرسجل ا كرم
وأسامة بن زملد،ون ي ة ا مام لليط الس م ب  ل ا ،  لليط الس م

والسؤال من برملرة وزملني بني   ج و ًن م لن حال لادشة،كما أنن 
 ا ملَد لمر أو  ًنة مثن ملخال ل ا للر ال وأكل ا مع م حىت ملسي ملدُ 

عادشة لن مصرار طل ة للى الي م مع ا بعد هن ِّ النّ  ا كرم لط ول
 ثرًا ل يمًا   ت كيد الش  ة للي ا ، مهالًا مذل .. ما اادثة مأ بعه

  ل ة صفجان بن املعّ ب السلم  ال  ابة   لادشة  للقدة بع ُ ما ا
، ولج لرمنا ص ة ما رواة بعُ  مؤرخ  العامة من ملامة احلدِّ للى من 

ا  ج ادنلجا زنا ا ل  ملدل بالهرورة للى لدم ح  جل الزنا خار ًا بب مَّنن
كرهملة امليب     ا ّردة العٌنب زنا ا ب لدم مكلمال ال يِّنة بيجهنم رأوا  

 بن أُثاثة ٘ننة بني   ج ومسّ و:أربعة ،لمن نعل ا بالزنا  ماملي لة
                                                           

 .سجرة الل رًن( ٔ
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 وحسان بن ثابي ول د ا بن ُأّ ،لاملرأة و   ٘ننة ذ ميين لجحد ا
ملي ا ممرأٌة أن تيجن ّننزلة الر ب الجاحد بب ذ بدن أن أن تنهم  شرلاً 

أُخرى حىت تيمب ش ادألا مأ الر ال الث ثة وذلك  ن امل لجب   
،وثاني ما مكلمال :الش ادة للى الزنا أمران أحدُها الش ادة لن حسٍّ

كش ادة م لجبٍة   لي ا نِ ملْ الن اب   الش ادة،وك ُها  ًن ملَجلرَ 
القمَ شرلاً،ولدم مكلماهلا وٓنقيب الجصف امل لجب لي ا ملقله  شرلًا 

ظا رًا وليس والعاً،والقمَ ال ا ري ملسلج ي ملامَة احلدِّ للى القاذَ 
و ج انلد حىت مليجن ل ًة لوًنة ل   ملل م أحدًا بدون بّينة ٓنمب 

كَب ذلك ليما مليجن ل ب ولاة الرسجل ..مجاصفات الش ادة احلسّية
يب لدين لللل ّنا الل قيل ،بعد ش ادتط زنا ا وأمنا (صلنى ا لليط و لط)ا ل م

بيننلط وأوم لط سابقًا وذحقًا ّنا ذ ملدع شيًا ملرملي أو ل سًا لند لقيٍط 
معلدل املزاج وسليم احلجاس لللل ملقله  اللسليَم بزنا ا ذ سينما بلجلر  مة 
ا حادملث ال  ي ة ال  ذ ميين توالل ا أو ا لراض لن ا لإنن ذلك 

يب ا مجر والعلز لن مكلشاَ الجلادأ بب  ج ان ب ُنقاد خ َ الفقا ة
بعقجٍل سليمة وصدور أمينة للى ا خ ار الشرملفة دون الومز هبا 
ومسقاط ا لند لدم احلماهلا وال   للي ا،لإنن أمر م صعٌي مسل عي 
ذ ُيلملط مذن ملٌك مقرنب أو ن ٌّ مرَسب أو ل ٌد امل ن ا لل ط 

صلجات ر  للي م )ذ ُيلملط مذن  م بب منن ِمن أخ ار م من ...لإلميان
 (.أٗنعٌن
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 :عوٌد على بدء
مل ٌب بالسند المي  المي حنن ب دد بيان درامللط و ما ال 

ميين ذ   م لأ سجرة الل رًن  (أللى ا مقامط الشرملف) ذكرة القم َ 
دل   ب نط ب  سند،  ما مهالًا مذل أّن القم ن  حٍد ا شيال لليط 

 - تفاق للما  ا ماميةإا مٌن بكيف؟ و ج الثقة   -ملات برأملط ملفسِّر ا 
املروملّة لن و تفسًنة الرواد  القيِّم خمل ر لن الرواملات امل سجطة املسندة و 

لل  بن  القم ّ  اّدث مؤلفط ولد ش د لليط الس مال ادق ا مام
 أحادملث تفسًنة وأهنا مروملّة لن مبرا يم   مقّدمة تفسًنة بث جت وص ة

  جمَمٌأ للي ا   ال ادفة اقة بووثالُلط .للي م الس مالثقات لن ا دمة
احلسن العسيري لليط  ا مامِ  نزاع ،و ج من أ    الرواة ولد لاصَر ل دَ 

ولد أكثَر الشيُد اليليين ر٘نط ا تعاذل الرواملَة لنط   اليا  ،  ، الس م
رما لليط الس م ،ل ج وابنط ثقلان وذكر أص ابُنا أنن أباة لقَ  ا ماَم ال

وُها لندنا من الثقات امل مجنٌن للى الدنيا والدملن ،وكَب ما رواة .. لي ن
للَ  بن مبرا يم القم    كلابط ص يو سجى ما لامي القرملنُة الق عينة 

 ...للى ب  نط و ج نادٌر  داً ،والنادُر ُنيم املعدوم
كاحلر   املل خرملن من للما  ا مامية ةٌ ثلّ  َة بجثاللطش ادال ولد أّكد

بعد ذكر لجل  العامل  والسيد الجد  و خرون، لال احلر العامل ِّ 
الكالـ داللة  فإّف في هذا ]: ]القم  ب نط ملروي   كلابط لن الثقات

 .[[ ظاهرة على أنه ال يروي في كتابه هذا إالّ عن ثقة
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ناد روايات إّف كل من وق  في إس ]]: الجد  دولال السيِّ 
قد شهد  للي م الس متفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين
.. مشايخ علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم بوثاقته، لذا نحكم بوثاقة جمي 

وأنها انتهت إليه  للي م الس مفرواياته ثابتة وصادرة من المعصومين
ب لتخصيص بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فال موج

بمشايخه الذي يروي عنهم علي بن إبراهيم بال واسطة كما زعمه  التوثيق
 .املقدمة ٓ٘ص ٔج( احلدملث  معلم ر ال) را أ  [[ بعضهم

وكملك النلاش  الر ارل املرمجق لقد حيم بجثالة ٗنيأ مشاملد 
 .تع ًن السيد الجد  القم  للى حدّ 
 ج  مَّنا ب  سندٍ  ط ار٘ن القم َ  ادِّث مّن ما رواة: واحلاصب

خل ار من ا سانيد وليس  ّرد مبدا  ن رة   تفسًن ا ملة لإّن ذلك لإل
 أنط نسي مذل زو َ ّ  مادل ملين مسلنداً مذل رواملة ذسين  ذام شرلاً   ًن  ادزٍ 

مللناسي مأ  لإّن  ما ذ ، الفاحشةَ  (صلنى ا لليط و لط)ا كرم الن ِّ 
 والقم َ  لقً  وشرلاً، لنط ىبالرأي املن ط تفسًنًا ليجن الن ر الشخ  ِّ 

لن  ر٘نط ا ةتنزن لد و ، ط ا تعاذل ذ ٔنفى لليط حرمُة اللفسًن بالرأيِّ ر٘ن
  لة لدرة ووثاللط، مهالًا ليجنط من ادِّثٌن المملن و  للقجاة وورلط ذلك

مقابب با را     عمبَ دون أن َّجزوا ال ملعلمدون للى ا خ ار لقال
 !الرملاح لللم ي دلاوى املشييٌن أدراج ...ا خ ار

 :[ خامسال خبرال  ]
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ما ورد باملسلفي  من ال رلٌن أنط ملا نزلي  ملة احللاب 
..َس َْلُلُمجُ نن َمَلاًلا لَاْس َُلجُ نن ِمن َورَا  ِحَلابٍ  َوِمَذا .. = ٖ٘   

 ليمة ل صابي ملدُ بع  أص ابط مذل و  س ي نزوهلا أنط دلا وكان ،ا حزاب
لنزلي  ،(صلنى ا لليط و لط)لادشة ليرة ذلك الن َ  ملدَ   ما ال  ا ّ 

 ملن انا أن نيّلم بنات لّمنا مّذ من ورا : ا ملة، لثارت ثادرة طل ة لقال
 تزو ّن أم : لادشة، ولال لثمان  تزّو نن  دٌ حلاب، ل ن مات دمن 

 ٖ٘ = ..َلُيْم َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنطِ  َوَما َكانَ ا خرى  سلمة، لنزلي ا ملة
  طل ة ولثمان، و ج أمر مّلفيب لليط بٌن الاصة   خاصٌ  رد نزوهلاومج 

لثمان مّذ   مجارد لليلة حفاظاً للى  سمإوالعامة ومن كانجا ذ مل ّرحجن ب
 .ا مجي صاحي اللقي املزملنف ذي النجرملن

 :الخبر في مصادرنا 
َوَما   :وأما قوله]]: لال ( ن مبرا يمتفسًن لل  ب) لف  

أَبًَدا ِمنن  َلُيْم َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط َوَذ َأن تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن بَلْعِدةِ  َكانَ 
فإنه كاف سبب  ،سجرة ا حزاب   ٖ٘ = َذِلُيْم َكاَن ِلنَد اللنِط َلِ يًما
بِاْلُمْؤِمِنٌَن ِمْن أَنُفِسِ ْم َوأَْزَواُ ُط  الننِ َ َأْوذَل  : نزولها أنه لما أنزؿ اهلل

وحّرـ اهلل نساء النبي على المسلمين غضب    ٙ = ..أُمنَ اتُلُ مْ 
لئن أمات ! ُيحّرـ محمد علينا نساءي ويتزوج هو نساءنا: طلحة فقاؿ

محمدا  لنركضن بين خالخيل نسائه كما ركض بين خالخيل  اهلل
َلُيْم َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط َوَذ َأن  َما َكانَ وَ : اهلل نساءنا، فهنزؿ
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   ٖ٘ = ..أَبًَدا ِمنن َذِلُيْم َكاَن ِلنَد اللنِط َلِ يًما تَنِيُ جا أَْزَواَ ُط ِمن بَلْعِدةِ 
 .ٕ٘ٓح ٕٛٛص ٗج (نجر الثقلٌن) . [[

 ونزلت آية الحجاب لما بنى رسوؿ اهلل ]]: و  جممأ ال يان
 أولم عليها بتمر : وأولم عليها، قاؿ أنس بزينب بنت جحش

وسويق وذبح شاة وبعثت إليه أمي أـ سليم بحيس في تور من حجارة 
إلى الطعاـ فدعوتهم فجعل  ةلصحاباأف ادعوا  فهمرني رسوؿ اهلل

القـو يجيئوف ويهكلوف ويخرجوف، ثم يجيء القـو فيهكلوف ويخرجوف 
ارفعوا : حدا  أدعوي فقاؿاهلل قد دعوت حتى ما أجد أ يا نبيل : قلت

طعامكم فرفعوا وخرج القـو وبقى ثالثة نفر يتحدثوف في البيت، 
وقمت معه لكي يخرجوا فمشى حتى بلغ  فهطالوا المكث فقاـ

حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرج  ورجعت معه، فإذا هم 
وا َلُيْم َأن تُلْؤذُ  َوَما َكانَ  : جلوس مكانهم فنزلت ا ية ونزؿ قوله

لئن قبض : في رجل من الصحابة قاؿ إلى آخر ا ية َرُسجَل اللنِط 
: عائشة بنت أبى بكر، عن ابن عباس، قاؿ مقاتل رسوؿ اهلل ألنكحنل 

نا نساء   دٌ أينكح محمل : أّف رجلين قاال: وهو طلحة بن عبيد اهلل، وقيل
ي واهلل لئن مات نكحنا نساءي وكاف أحدهما يريد ء  وال ننكح نسا

 نجر الثقلٌن) . [[ ئشة وا خر يريد أـ سلمة، عن أبي حمزة الثماليعا
 .ٕٗٓح ٕٛٛص ٗج (
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 :في مصادر العامةالخبر 
قيل سبب " : لقال ٖ٘ا ملة  ا حزاب روى الرازي   سجرة

أّف بعض الناس قيل هو طلحة بن  -أي لجل ا   ا ملة  -نزوله 
فالمراد أّف .. ائشةلئن عشت بعد محمد ألنكحنل ع: عبيد اهلل قاؿ

ثم .. إيذاء الرسوؿ حراـ، والتعّرض لنسائه في حياته إيذاء فال يجوز،
ِمن تُلْ ُدوا َشْيً ا َأْو ُٔنُْفجُة لَِإنن اللنَط َكاَن ِبُيبِّ   :قاؿ مفّسرا  قوله تعالى

يعني إف كنتم ال تؤذونه في الحاؿ وتعزموف على إيذائه   َلِليًما َشْ  ٍ 
 ." اجه بعدي، فاهلل عليم بذات الصدورأو نكاح أزو 

  رواملة  بن ل اسالن  ( أس اب النزول )وروى الجاحدي   
لو توّفي رسوؿ اهلل لتزّوجت : قاؿ رجل من سادة قريش" : ل ا 

 ." عائشة، فهنزؿ اهلل تعالى ما أنزؿ
عن عكرمة عن ابن عباس " : بن كثًن   تفسًنة لقالاوروى 
نزلت في : قاؿ َلُيْم َأن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنِط  ا َكانَ َومَ  : في قوله تعالى

قاؿ رجل ، بعديصلى ا لليط وسلم  رجل همل أف يتزّوج بعض نساء النبي
وكذا قاؿ مقاتل بن ، ذلك قد ذكروا: أهي عائشة؟ قاؿ: لسفياف

وذكر بسندي عن السدي إف ، حياف وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
لحة بن عبيد اهلل حتى نزؿ التنبيه على تحريم الذي عـز على ذلك ط

 ." ..ذلك
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أبج سلمة وخنيس بن ُحمالةنجتزونج رسجل  ملنا تج :ولال السدِّي    
أُم سلمة وحف ةنقال طل ة :بإمرأتي ما(صلنى ا لليط و لط)ا

وا لج ! أملنيو دمنٌد نساَ نا مذا ملنا وذ ننيو نسا ة مذا مات:ولثمان
لقد أ لنا للى نسادط بالس ام ، وكان طل ة ملرملد  لد مات

لادشة،ولثمان ملرملد أُمن سلمة ل نزل ا تعاذل﴿وما كان ليم أن تؤذوا 
رسجل ا وذ أن تني جا أزوا ط من بعدة أبدًا﴾ وأنزل ا تعاذل﴿من 
ت دوا شي ًا أو ٔنفجة لإن ا كان بيبِّ ش ٍ  لليمًا﴾ وأنزل تعاذل﴿من 

ون ا ورسجلط لعن م ا   الدنيا وا خرة وألدن هلم لماباً المملن ملؤذ
نقً  لن مبن طاووس نقً  ٜٛٙٛحٙٛٗصٗتفسًن ال  ان ج.م ينًا﴾

 .لن السّدي
ـٌ  مة الن جص العامية ذح لم أننيم لج:تنبيٌه ها سجى خ   للل امللقدِّ
، لالجاحدي ألامن ِلَ ِب روا  اني ال  ابة مرالاةِ  شدةَ  لللل لج دمت السّدي
من  ب نط ر بٌ ًا ليمدن  لن أن ار القرّا  طمسَ م ىسّم  طل ة بب لمن ذ ملُ 

 بن كثًن ملنسي مذل القرش  أنّط أراد أن مللزّوج لادشة لربةً اسادة لرملج، و 

املرالاة ذ و  الليجنة  مة.. للى الل رًن القر ينَ   تعاذل حىت نزل اللن يطُ 
سن ال ن هبما ُنللي مرالاألما ال  ابة ل سجى أهنما من لش  ٍ 
الشجرى العمرملة وكانا للى اتفاٍق  ما كانا من أن ار أ  بير  أهنن ما ذسين 

مل ل ة  جند  مة املرالاة ودل ،لليط الس ممأ لمر مد أمًن املؤمنٌن لل 
  أخ ار لمَ لادشة   م ادر م ( صلنى ا لليط و لط)الن ِّ ا كرم
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حينما  ه ي لادشة للى رسجل ا ملّا  رسجل ا حيث دل ملرالجا حرمة
،لقال هلا ملا لادشة منن ا لد أنزل حس ما ملزلمجن نزل لر ٌن   ت دل ا

ما دلا أبج ا أن  "ُنمد ا ذ ُنمدك"لمرك،لقالي لط لجًذ ل يعًا 
ل مة "...نعم:لالي! أتقجلٌن  ما لرسجل ا؟:"هلا ملسلنير للي ا لاد ً 

دل تسلدِع القجم (صلنى ا لليط و لط)م ة وأذملّة لرسجل ا دمنٍد  رأٌة وا
أن ملواروا للى الرسجل اليرًن وذ أن ت خم م احلمينة لط كما ملوارون للى 

نعم لند ! حرمة رسجل ا؟ من  ا أل مُ نن حرملَ ِ  أ سّيدألم لادشة،
 هنا  ذ لش   سجى املخالفٌن هل  أل م حرمة من كيان رسجل ا

 بن أ  ل الة المي اللدى للى سيدة النسا م املزملنف بنة ال ّدمليبم

، مهالاً مذل وزو  ا أمًن املؤمنٌن وممام امللقٌن لل  لاطمة احلجرا 
 ذلك لإّن أخ ار م كشفي لن كثًن من ت رّلات لادشة مأ رسجل ا

تين مؤمنة نزلي لي ا سجرة الل رًن للفه  ا وت ٌّن حقيقل ا وأهنا دل لد و 
 ما ال يان  ومأ كبِّ    ٖ = ..َمْن أَنَ َ َك َ َما : حينما لالي با تعاذل

ال َر لنط وملنقل جن مذل مش ٍد  الجامو والل رملو ال دو ترا م ملوّهجن
لًنلعجهنا لجق  ملش د القر ن اليرًن   بيان حقيقة لادشة،  خر مواملرٍ 
، وذ نرى ذكراً للي م الس مً  ال ا رملنوأ ب بيلط  ا ل م مسلجى الن ِّ 

أ  بنُي وامو  هنا  والسر -لعادشة   م ادر م  ٗنيً  لوًن ا كما كان
للى منزلة أمًن املؤمنٌن  ورلعجة ملرتاً  وزوراً  بير المي لّق جة بال ّدمليب

 سلمان وأ  ٘نزة و عفر وبقّية أص ابط امللقٌن أمثال لليط الس ملل 
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و ًن م ممّن ملش د اللارملد ُنسن  بر ا ن اريو اذر ولّمار واملقداد 
ََ كَب ذلك؟.. ألعاهلم ممياهنم وص ح مهنا شنشنة ! اموانجاب و ! دِل
 !!تلُد مذن حينةً  لاحلينُة ذ ،ألرل ا ِمن أخزم

 :[ سادسال خبرال  ]
أي  -كاف سبب نزولها  ]]: ما رواة لل  بن مبرا يم بسندة لال

أنه لملا  - ا حزاب   ٖ٘ = ..أَن تُلْؤُذوا َرُسجَل اللنطِ َلُيْم  َوَما َكانَ آية 
وحرلـ اهلل   أُمنَ اتُلُ مْ  الننِ َ أَْوذَل بِاْلُمْؤِمِنٌَن ِمْن أَنُفِسِ ْم َوأَْزَواُ طُ  : أنزؿ اهلل

 [[... على المسلمين، غضب طلحة نساء النبيِّ 
 ٖ٘ةسجرة ا حزاب  مل ٘ٛٗص ٗج ( ال  ان تفسًن) را أ 

 .ٕ٘ٓح ٜٕٛص ٗج ( نجر الثقلٌن) و ،٘ٛٙٛح
 :[ ساب ال خبرال  ]

 لليط الس مأ   عفر ا مام ما رواة اليليين بسندة لن مجذنا
ا ول من الدليب السادس للى مط اق ا خ ار للى  أي كال  -حنجة 

ولال  -لن العامرملة واليندملة  المي روي ح جل الفاحشة من بعه نن 
وال هم يستحّلوف أف يتزّوجوا أُمهاتهم  »:   حدملثط س ملليط الا مام

 ) « إف كانوا مؤمنين وإفل أزواج رسوؿ اهلل في الحرمة مثل أمهاتهم
 (. ٗح ٕٔٗص ٘اليا  ج

 ما احلدملث مأ احلدملث السادس ملشًنان مذل أّن بع  
 َّ ، ولد (صلنى ا لليط و لط)رسجل ا وا نياح نسا ال  ابة اسل َب
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 م ا تعاذل لن ذلك، وهنيط لن ذلك ليس هنياً تيجملنياً حىت ملسل يبهنا 
لقً  خمالفلط بب  ج هنٌ  تشرملع  ذ اسل الة   خمالفلط لقً  كما أشرنا 

 أن تُنَيو لليس ٖنَة مانٌأ لند بع  ص ابة الن ِّ ا كرم سابقاً،

ا القرادن ال  ُة من بعدة ذسينما وأنن القابليات ملجّلرة ودّلي للي ه نسا
أن بعه ّن ُكنن ملر نب   النياح لج طلق نن رسجل ا حس ما  من ا

ملَا أملَلَ ا الننِ َ ُلب   :املسلفيهة املفّسرة لقجلط تعاذل ألادت ا خ ار
لإنط كان س ي نزوهلا  ٔ  ٕٛ = ..ُكنُُتن تُرِْدَن احْلََياَة الَدنْلَيا َ ْزَواِ َك ِمن

نسا ة تسعة ولشرملن ليلة،  اللزل (صلنى ا لليط و لط)كرما  أن الن ن 
ملرى رسجل ا من خّلى : ومع ا بع  نسادط لقالي زملني بني   ج

) املفسِّر احلجملزي   لقد روى ادِّث  .مخل.. جند زو اً  ًنة س يلنا أن ذ
لدة أخ اٍر هبما املهمجن  ٕٗٙص ٗج ا حزاب سجرة(  نجر الثقلٌن
 :ا ت الاً لإلييمج 

 ملَا أملَلَ ا الننِ َ ُلب َ ْزَواِ َك ِمن  :وأما لجلط/ الخبر األوؿ
لإنط كان  َأْ رًا َلِ يًما  :مذل لجلط تعاذل  ُكنُُتن تُرِْدَن احْلََياَة الَدنْلَيا

من  زوة خي  وأصاب كنز  ل  س ي نزوهلا أنط ملا ر أ رسجل ا
 :رسجل ا لقال هلنن  ،ما أص ي أل نا أزواجهأ  احلقييب للن 

لعلك : ، لوهنب من ذلك وللنلسملط بٌن املسلمٌن للى ما أمر ا
                                                           

 .سجرة ا حزاب( ٔ
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 مللزو جنا؟ ل نف ا ترى أنك من طلقلنا أن ذ جند ا كفا  من لجمنا
 مبرا يم  مشربة أم  لرسجلط ل مرة أن ملعلزهلن لاللزهلن رسجل ا

 مة ا ملة و    مث أنزل ا تسعة ولشرملن ملجمًا حىت حهن وط رن،
ِمن ُكنُُتن تُرِْدَن احْلََياَة  ملَا أملَلَ ا الننِ َ ُلب َ ْزَواِ كَ   : ملة اللخيًن، لقال

  َأْ رًا َلِ يًما : مذل لجلط تعاذل  أَُمللِّْعُينن  الَدنْلَيا َوزملَنلَلَ ا لَللَلَعاَلٌْنَ 
ت ا ورسجلط لقمن  لد اخرت : لقالي لقامي أم سلمة أول من لامي

ُ نن   :كل ن لعانقنط وللن مثب ذلك، ل نزل ا تُلْرِ   َمن َتَشا  ِمنلْ
من آوا  »: لليط الس ملقال ا مام ال ادق  َوتُلْؤِوي مِلَْيَك َمن َتَشا 

ُ نن   :، ولجلط « فقد نكح ومن أرجى فقد طلق تُلْرِ   َمن َتَشا  ِمنلْ
 مأ  مة ا ملة لجلط :  َْزَواِ َك ِمن ُكنُُتن تُرِْدَن  ا أملَلَ ا الننِ َ ُلبمل َ

ي ً  احْلََياَة الَدنْلَيا َوزملَنلَلَ ا َوِمن    ٕٛ = لَللَلَعاَلٌْنَ أَُمللِّْعُينن َوأَُسرِّْحُينن َسرَاًحا ٗنَِ
اَر ا ِخرََة لَِإنن اللنَط َأَلدن  ُكنُُتن  ْلُمْ ِسَناِت ِمنُينن لِ  تُرِْدَن اللنَط َوَرُسجَلُط َوالدن

 .الل ليف ولد أخرت لن ا     ٜٕ = َأْ رًا َلِ يًما
دمد بن ُيٍن لن أ٘ند بن دمد لن دمد بن  /الثاني الخبر

لال ذكر أبج ل د  أَب ال  اح اليناين لن دمد بن الفهيب لن ممساليب
ذ تعدل وأني رسجل : أّن زملني لالي لرسجل ا لليط الس ما
أكفا نا من لجمنا لاحل س الجح   من طلقلنا و دنا: ، ولالي حف ةا

ملَا  : ل نف ا لرسجلط ل نزل: لقال لشرملن ملجماً، لن رسجل ا
: مذل لجلط ِمن ُكنُُتن تُرِْدَن احْلََياَة الَدنْلَيا َوزملَنلَلَ ا  أملَلَ ا الننِ َ ُلب َ ْزَواِ كَ 
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 َأْ رًا َلِ يًما  لاخرتن ا ورسجلط ولج اخرتن أنفس ن لنب، ومن  :لال
 .  لليس بش اخرتن ا ورسجلط
٘نيد لن احلسن بن مسالة لن و يي بن  /الثالثالخبر 

إّف زينب بنت »: لال لليط الس محفر لن أَب ب ًن لن أ   عفر
تربت : ال تعدؿ وأنت نبي؟ فقاؿ: جحش قالت لرسوؿ اهلل

دعوت اهلل يا رسوؿ اهلل ليقط  : ؿ؟ قالتإذا لم أعدؿ من يعد يداؾِ 
إنك لو طلقتنا وجدنا في : ال ولكن لتترباف فقالت: يداي؟ فقاؿ

تسعا  وعشرين  قومنا أكفاء، فاحتبس الوحي عن رسوؿ اهلل
فهنزؿ  لليط الس مفهن  لرسوله»: لليط الس م، مث لال أبج  عفر«ليلة
:  ِ تُرِْدَن احْلََياَة الَدنْلَيا ِمن ُكنُُتن  كَ ملَا أملَلَ ا الننِ َ ُلب َ ْزَوا  ا يتين

 .«فاخترف اهلل ورسوله ولم يكن شيئا ، ولو اخترف أنفسهن لبن
٘نزة لن أَب ب ًن  ولنط لن ل د ا بن   لة لن لل  بن أَب

 .مثلط
دمد بن ُيٍن لن أ٘ند بن دمد لن ابن لهال  /الخبر الراب 
إف  »: ملقجل لليط الس ممسعي أبا  عفر: زرارة لال لن ابن بيًن لن

مقالة قالتها بعض نسائه فهنزؿ اهلل آية  أن  لرسوله  اهلل
نساءي تسعا  وعشرين ليلة في مشربة  التخيير فاعتزؿ رسوؿ اهلل

أـ إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، فلم يك شيئا ، ولو اخترف 
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املرأة ما   ؟  قالةوس للط لن م: ، لال« أنفسهن كانت واحدة بائنة
أيرا محمد أنه لو طلقنا إال تهتينا األكفاء  »: مهنا لالي: لقال: لال

 .« من قومنا يتزوجونا؟
أخرى لالي  مة املقالة  امرأةومل  ر من احلدملث الرابأ أن ٖنّة 

أو حف ة ليثرة  رأألما للى    ج، ولعّل ا احلمًنا   ًن زملني بني
لجل مجذنا ا مام    و ج ما أشار مليطرسجل ا دون  ًنُها من النسا

مقالة قالتها  أن  لرسوله  إف اهلل »: لليط الس مال ادق
زملني بني ( بع  نسادط)لن ا بل ولج كاني ال  لّ   « ..بعض نسائه

لإخفا   مس ا كما ذكر ا   ا حادملث ا خرى،ا  ج ليان ذكر 
لل كما  شل ارُهاة  حف و  مُلسل  ر منط الدذلة للى لادشة سم تقيةً اذ

 .رسجل اِ  بانرأة للى أشرنا لل
للى امل لجب،  وام ة الدذلة - حس ما لدنمنا – مة ا خ ار 

، وبعه ا ا خر ل عه ا وامو الدذلة للى صدور الفاحشة من بعه نن 
ملشًن مذل مميانية صدور ا،   امذل مقّدمات الفاحشة، وبعه ملشًن
للى نياح بع  أزوا ط ال   ُكنن   ابةملؤكد ت ميم بع  ال   اوبعه

القرادن ذ تسل عد صدور  بع   مة.. ملر نب بالنياح لج مات رسجل ا
أمٌر ذ ملنفيط العقب وذ ملدخلط   املسل ي ت العقلينة  و ج منُ نن  الفاحشة
و ج القدر املليَلَقن من الفاحشة، ، وبعٌ   خر ملؤكد صدور والشرلينة

لجق حدِّ ا سلفامة،و   كاليٌة   احللينة ل  َجز ا خ ار ال     
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رَد ا وذ صرل ا لن دذذألا الق عينة لن املراد  ن ذلك ٓنرملٌف صرملٌو 
 س القرار،لهً  لن كجنط النار وب هلا،والل رملف ِبدلٌة ملعمنب صاح  ا  

ًا لل ينات ال  أمر ا ت ارك وتعاذل ب ث ا وهنى لن مخفاد ا كلمان
 سل الةا ل  أدري ما و ط  ...!!الل لي هبا لواملاٍت رخي ةٍ و 

أوردنا للي ا وليسي  سجى ما ذكروة من وصمة العار ال  سل عادوا 
 .للى م لجهبم ل سلدذلصاحلة 

 
 

ٌَ لوح   عويصٌ  إشكاؿٌ  َّ: 
للى أّن اليانة الجاردة   سجرة  ا خ ار السابقة دّلي نن ملللم 

الجارد   تفسًن لل   ينن خَ  حرملٍز السلسلاينالل رًن    الفاحشة، ل
ملَْ ِت ِمنُينن بَِفاِحَشٍة  ملَا ِنَسا  الننِ ِّ َمن بن مبرا يم   تفسًن لجلط تعاذل 

ملشًن مذل أّن الفاحشة    ٖٓ =.. َم َليلَِّنٍة مُلَهاَلْف هَلَا اْلَعَماُب ِمْعَفٌْنِ 
ال      رت اليانَة بالفاحشةِ لُيلو  ا خ اَر ال  لسن ،الروج بالسيف   
ملف جم اليانِة بالروج  ،أو أن مليجن خُ  حرملٍز السلسلاين مفسِّراً الزىن

 .وال   ج ا   ...بالسيف،أو أن مليجَن الُ  مقيِّداً لألخ ار اُ خرى
ثنا دمند بن أ٘ند لال:لال للَ  بن مبرا يم    حّدثنا دمند بن ل د :حدن

: ي بن ل د الرن٘نان بن أ  جنران لن ٘نناد لن حرملز لالا بن  ال
س لي أبال د ا لليط الس م لن لجل ا لزن و بن﴿ملا نسا  الن ِّ من 
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الفاحشة :مل ِت منينن بفاحشٍة م يننٍة ملهالف هلا العماب مرتٌن﴾لال
 ،ٖٜٔص ٕسجرة ا حزاب ج[  تفسًن القم ] را أ ) "الروج بالسيف

 .(٘ٚح ٕٛٙص ٗج [ الثقلٌننجر ] و
 

من ا خ ار ا خرى أشارت مذل : آخر لإلشكاؿ وبتوضيحل 
ييف بالروج بالسيف، ل الفاحشةَ  ملفسِّرُ  حرملزٍ  صدور الفاحشة، وخ ُ 

 !؟تّدلجن ب ّن الفاحشة    الزىن
 :والجواب من وجوي

أو  مّن خ  حرملز ليس مقّيدًا لللك ا خ ار :(الوجه األوؿ) 
الدالّة للى الفاحشة،  امل ادمليبِ  م دالًا من ا ملجّموُ ، ومَّنن حاكمًا للي ا

روج مأ الر ال الّنعىن  تيجن طجراً ، و الزىن ّنعىن للارة تيجن الفاحشةُ 
أُخرى و جا م هلا، وتارًة  تيجن ّنيب املرأة حنج الر ال طجراً  خرلل رب، و 

 ..الزوج من الن ر واللمس والش جة ال اطنية لوًن ىنتيجن ّنقّدمات الزِّ 
 ل مة م ادمليب ملعّددة للفاحشة ولد لّ  القر ن اليرًن أملهًا لن أنّ . مخل

 :ب أملهاً كما   لجلط تعاذلفعكملك تيجن بال  قجلالفاحشة كما تيجن بال
 ا  بَا نَا َوالّلُط أََمَرنَا َوِمَذا َ َذ هِبَا ُلْب ِمنن الّلَط  لَلَعُلجاْ لَاِحَشًة لَاُلجاْ َوَ ْدنَا َلَليلْ

، لقد ا لراَ   ٕٛ = َذ تَلْعَلُمجنَ  ملَْ ُمُر بِاْلَفْ َشا  أَتَلُقجُلجَن َلَلى الّلِط َما
ا صنام واذدلمام بإمام  دّلي بعُ  ا خ ار للى أّن الفاحشة  نا ل ادة

تفسًن ) را أ . انجر وال جاَ بال يي لراة وأن اَ تعاذل ذ مل مر بملك
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 نقب اللفسًن ولد من سجرة ا لراَ ٕٛا ملة  ٚٛٔص ٕج ( ال ا 
 . واليا  لن القم  امللقدِّم

وملييم ال ،لن تفسًن ال ا  وتفسًن العياش ،و ا حنن 
العياش   ادِّث انليب أ  ن ر دمند بن مسعجد ن ّ  ط للى نسخة

السمرلندي أللى ا مقامط الشرملف  ُهيل ا من حيث كجهنا امل در 
ٌَ ب ع  ألفاظ ا،ما  و ن نسخة الفي  ا ساس للياشاين لي ا حم

و  :لال الفي  الياشاين ....    ما املجرد ملسللزم لدم ا طم نان ملي ا
ال  يو كما   تفسًن ]اليا  مهمرًا والعياش  لن ل د صاحل 

 ب رأملي أحدًا زلم أن ا :لال[ الع د ال احل لليط الس م:العياش 
لال لل أي دمد بن :"عياش   يماال  يو كما   ال..."أمرنا

س للط لن لجل ا﴿ومذا لعلجا لاحشًة﴾ مذل لجلط﴿أتقجلجن للى :"من جر
أرأملي أحدًا ملزلم أن ا أمرنا :"ا ما ذ تعلمجن﴾ لقال لليط الس م

ما  مة :ذ ،لقال:بالزنا وشرب المر وش   من  مة اارم؟ لقلي
منن :ا أللم وولَيط ، لقال : ر هبا؟ لقليلجن أنن ا أمالفاحشة ال  تدن 

ادنلجا أنن ا أمر م با دلمام هبم،لردن ا ذلك  ما من أدمة انجر،
م لد لالجا لليط اليمب لسمنى ذلك من م لاحشة  ".للي م،ل خ  م أهنن

ولن العياش  ر٘نط ا لن أ  ب ًن لن ا مام أ  ل د ا لليط الس م  
من زلم أن ا مل مر بالف شا  لقد كمب :"علط ملقجل لليط الس ممس:لال

 ".للى ا، ومن زلم أنن الًن والشر مليط لقد كمب للى ا
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ادِّث الفي  الياشاين  المي لرمط والعياش  لخ  اليا 
للى  ملن تدبنر وت مب ال ا  وامو الدذلة ر٘نط ا صاحي تفسًن
بب اسلنير للى  ىنبإمام انجر ودل ملفّسر ا بالزِّ  امتفسًن الفاحشة با دلم

 ...بال جص    ما املجرد تفسًن ا ملة بالزىن
للى  الدالة من خ  حرملز مفّسٌر ل ع  امل ادمليب: والحاصل

لعدم تجلر  هلا،وذلك مقّيداً  أو للى بقينة ا خ ار الفاحشة وليس حاكماً 
شف النقاب لن أحِد لي...شروط اللقييد واحليجمة    ما املجرد

حرملز ذ مللعارُض  مهالًا مذل أنن خ َ  ..امل ادمليب ذ مللو  بقينة امل ادمليب
ميين  وذلك ليجهنا من املث لات ال  مأ تليم ا خ ار ال  أشرنا ملي ا،

لناليٌن وذ ملقأ اللعارُض   املث لات بب ذ ملقأ مذن   امل بين ا، انمأ 
كما  ج حاصب   ال ملن   ُنيث ذ ميين انمأ بين ما

أحدُها ملث ي مجمجلًا أو حيمًا معينًا ،وا خر ملنف  نفَس :امللعارَمٌن
للى مجمجٍع  ع ن لنط بالسلي وا َابما ملُ  املجمجع أو احليم،و ج
 .الفقط كما  ج مقرنر   باب اللعارض   أصجل  واحٍد أو حيٍم واحدٍ 

ذ ملنفل  ملا للداة، و   لشل  ٍ  شل  ٍ  مث لاتَ  نن م (:الوجػه الثػاني) 
 ل  الللروج بالسلليف،  حرملللز ملللدل لللى أّن الفاحشللة مجردنلا حيللث مّن خل َ 

، الزنللا للل  ملعللين ذلللك نفللَ  مللا لللداة أو نفلل  مللا ورد مللن أن الفاحشللة  لل 
لاملجرد من ل يب اللفظ املشرتَك بٌن معاٍن ملعددة و لج كثلًٌن   اللولة العربينلة  

فاحشللة للللى الللروج بالسلليف،وللى كمجردنللا  للما حيللث مل للَو مطلل ق ال



 96 

ملللا اشللللّدض ل  لللط ملللن اللللمنجب وال املا،كملللا مل لللَو مط ل لللا لللللى اللللزىن 
أملهللاً،وأكثر مللا ُتسلللعَمب   الللزىن مللن دون ن للي لرملنللة،بب ّنلللرد مطلل ق 

،والل لللادر ل ملللة احلقيقلللة،ل  ملل لللادر اللللم ن مذل لملينلللة الزىن" لاحشلللة"لفلللظ
صلللارلٍة ٕناملللاً كملللا دار اللفلللظ حاصلللب بلللٌن مييلللن العلللدول لن لللا مذن بقرملنلللٍة 

احلقيقللة وا للاز،ل  بللدن مللن ٘نلللط للللى احلقيقللة مذا دل تيللن ٖنللة لرملنللة صللارلة 
لللط لللدة معللاٍن " الفاحشللة"لنللط مذل ا للاز،وا مر مللن  للما الق يللب لللإنن لفللظ 

،كلللَب معلللىًن خيلللللف للللن ا خلللر،ولينن أحلللد املعلللاين أظ لللر ملللن  لللًنة وأكثلللر 
للداة بلب ذ مل علد كجنلط حقيقلًة لوجمللًة أو لرلينلة وشلرلينًة،ليلعٌنن  مسلعماًذ مما

 لما كلَلط ..حين ٍم صرلط لن بقينلة املعلاين مذل املعلىن ال لا ر ليلط واملل لادر مليلط
ليمللا لللج ْنللرد لفللظ الفاحشللة لللن لرملنللٍة شللرلينٍة ت للرلط لللن  للًنة مللن املعللاين 

الشلللللرلينة لللللللى تعيلللللٌن الشلللللرلّية امللعلللللددة ليلللللط،وحيث للللللد لاملللللي القلللللرادن 
الزِّىن والروج بالسيف،وك ُها ملرادان :ٌن من م ادمليب الفاحشة ُهام دالَ 

بللاللفظ وذلللك  ن لادشللة صللدر من للا لعلل ن ل يمان،أحللدُها للللال أمللًن 
 املللؤمنٌن لللل ٍّ لليللط السلل م،وثاني ما لمليّللة الللزىن مللأ طل للة،ل  تللزاحم وذ

،وذ بللٌن خلل  حرملللز و للًنة مللن تعللارض بللٌن الفعلللٌن ال للادرملن مللن لادشللة
ا خ ار،وللى لرض و جد تعارض بينط وبٌن تليم ا خ ار للل ولرض الال 
لللليس دلللاذً لللللل لللل  َلللجز تقلللدًن خللل  حرمللللز ليجنلللط خللل اً واحلللداً ذ ملنلللا   
ا خ للار اُ خللرى املسلفيهللة كمللا  للج وامللٌو   م  للث اللعللادل والرت لليو 

 .لند من ألقى السمأ و ج ش يد
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  ا خ ار ال  أشرنا ملي ا لرملنٌة  لقد  ا  :(وجه الثالثال)
خ  العامرملة واليندملة  وام ٌة للى أّن الفاحشة    الزنا كال  وردت  

سيقيم  لليط الس مبن مبرا يم المي ورد ليط أن ا مام امل دي وخ  لل ِّ 
دل لعادشة احلدن للى لادشة   ب ما ارتي لط مأ طل ة   طرمليب ال  رة،

ا  جلاحشة الزنا وليس لاحشة احلرب،ل ما ترتيي احلرب مد طل ة ومَّنن
صلنى )لعللط مأ طل ة بسلج ي احلدن المي سقال   ل د الن ِّ ا كرم

لفقدان ال يِّنة اللامة أو لعدم تجلر ال رَو  لامة احلّد للى ( ا لليط و لط
املنلَ ر لليط  من كاني زو لط،لسَج ملنجب لنط مجذنا ا مام احللنة

الس م ب مٍر من  دِّة رسجل ا،لإلامة احلّد لرملنة وام ة للى ما 
   صارلة لإلشيال امللقّدم القرادن الجاردة   ا خ ار   ًن ا منأشرنا،وٖنة 

 .أصلط من
 باملسلفي  أن رسجل ا وكنب ملينا لقد ورد :(الوجه الراب ) 

خر ي  بل لييب لادشة من لليط الس ماً أمًَن املؤمنٌن لليّ  للى حنج الجصينة
 ٕٖلليط بالسيف كما  ج مفاد خ  ا حللاج الجارد   ال  ار ج

 .ٕٚٓح ٕٚٙص
و ًنة مما  ج   مهمجنط ومْن كان ملُعلِّب الس ي    ل ما ال 

بالسيف مذن أن ٖنّة لرملنة ليط تشًن مذل أّن  ت ليق ا و ج الروج للى ا مام
طالة، لإذا ل ي ليلي  ٌن ما دامي  للىشَر أمجمل ا للمؤمن

 :ت ليق ا لس  ٌن
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ل ب الللّ س  لليط الس منية الروج للى ا مام  (األوؿ)
الس ي  بالقلال، والثاين الللّ س بالفاحشة، لالس ي الثاين أو ط من

ا ول، ومن كان الس ي ا ول لرملنة بماألا لل ليق ا ل ب نشجب احلرب 
و ج ما أشار مليط نفُس ال  الدال  - لليط الس م ا مام لل بين ا وبٌن

لليط ووكالة من النّ  ا كرم ملجذنا أمًن املؤمنٌن لل ّ  للى و جد رخ ة
لعادشة ل ب  لليط الس ملال ا مام  حيث بل لييب لادشة، الس م
إنك أدخلِت الهالؾ على اإلسالـ وأهله بالالّش الذي  » :احلرب

في موض  الهالؾ للجهالة فإف امتنعِت  حصل منك وأوردتي أوالدؾ
بعد احلرب والللّ س بالقلال لليس ٖنَة داٍع  وأما - « ..وإالل طلقُتكِ 

بينجنَة لسٍد ذ بينجنَة ط ٍق، وذلك  ّن املرأة  للل لييب بب    بادنةٌ 
لإهنا تنف ب  ل رتدادبا س اب املج  ة  املسلمة مذا ارتّدت لن ا س م

ا ثار املرتتّ ة للى اليفر، و   ق وترتّتي للي ا ٗنيألن زو  ا ب  ط 
 لليط الس ملل  مجردنا  ما ملرتتي للى لادشة بعد داربل ا لإلمام

ل  حا ة  ل   ذ دالة بادنة لن حيم الزو ينة ب  ط ٍق، لما اذرتداد
 واُ تعاذل العادل -لإلمام  ن مل ّلق ا   ب  ما الس ي، بب مّن ال  ق 

ح ب ل ب احلرب   ب الس ي الثاين و ج ل ياهنا بالفاحشة مأ  -
تج ي اليفر،  لليط الس ملم اربل ا لإلمام  طل ة ل ب نشجب احلرب،

 ن  ،ومنف ال الزو ٌن لن بعه ما  واليفر مج ي لفسد لقد الزواج
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:  ج حرٌب  تعاذل ولرسجلط لقجل الن  لليط الس محرب ا مام 
 .مخل.. « حربي، وحربي حرب اهلليا علي حربك  »

ا ل م    أّن لادشة خادنة للرسجل: فتحصلل مما تقّدـ
 سعينا الالر  ما ما وصلنا مليط ّنقلهى ..لقيدتط، وخادنة لط   لراشط

اليانة الجاردة   سجرة الل رًن  لف م   ال  ث والل قييب   دناو 
وللى  و ج حلنة للينا، وا خ ار ُنيبِّ لادشة وحف ة والعامرملة واليندملة

وذ مييننا العدول لنط مذن بدليٍب  من ملر أ ملينا   معرلة أحيام الدملن
ولجذ ا دلة ال  أشرنا ملي ا ملا كننا ذ  نا مذل  امللقدِّم، ل ع ٍّ خيالُف ٓنقيقنا

امل لين للى  سل سانا ولينننا َّنيب مذل الدليب وليس مذل  ما لدنمناة ليم
لٌن من لق ا  وا ليسة الفاترة لليس  ما ش ُن ا ِّ  عقجل ال ادرةٓنييم ال

املخالفٌن المملن أثنروا بس ر م للى ط قة خاصة  ا مامينة بب  ج من لقط
صجلط العدملد من للاوى ال ع  ملر أ ب ُ  من لق ا  ا مامينة حىت بلنا نرى

امسط أن ملجلقنا جمدة وت ارك  نس لط تعاذل ..واذسل سانمذل الرأي والقياس 
العارلٌن هبم  وأن َعلنا من للسًن للى خ ى  لِِط وصفجتط من خلقط،

 وصلى اُ للى وُنق م ومن املرحجمٌن بشفالل م مننط أرحُم الرا٘نٌن،
 سيِّدنا رسجِل اِ دمنٍد و لِط الور امليامٌن ولعنلط الدادمة والسرمدملة للى

 واحلمد  رب  ليام ملجم الدملن،ألداد م ومنيري معارل م ومعا ز م مذل
 .والس م للييم ور٘نلط وبركاتط .العاملٌن
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لل لرة الن جملة للى صاحِ  ا و ِلط ٖٔٗٔربيأ الثاين ٕٔحررناة بلارملد  
َُ الس ِم والل ينِة  الفقًن /كل  م ال اسال ذراليط بالجصيد /  ذ

 .بًنوت/لعامل دمند ٗنيب َ٘نجد ا الشيد الع د (صلجات ر  للي م)ملي م
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