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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا: سيدنا محمد بن عبد هللا، 
 وعلى آله، وصحبه، ومن وااله.

 :ــــــــــدوبع

ـ في التحذير من الزنا، وبيان من بالغة الرسول ـفهذا بحث بعنوان ) 
شناعة هذه الفاحشة، وقبحها، (، يهدف إلى إبراز مدى كيفية الوقاية منه

إظهار وسائل كذا وعظيم خطرها، وسوء عاقبتها، تحذيًرا من ارتكابها، و
الوقاية منها، وبيان كيف أفرغت في قوالب بالغية أسهمت في اإلبانة عن 

هذه نت على االقتناع بأهمية اتخاذ اشر هذه الفاحشة، وفداحتها، وأع
 ة األعراض، وحمايتها من المحرمات.الوسائل لصيان
، وخاتمة، وفهرس للمصادر ومبحثينفي مقدمة، وتمهيد،  وجاء البحث

 والمراجع، وآخر للموضوعات.
أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له،  تحدثت فيها عنأما المقدمة فقد 
 .ا البحثفي هذ انتهجتهوالمنهج الذي 

التحذير منه، وبيان ، والزناحول مفهوم  موجزةوأما التمهيد ففيه كلمة 
 حرمته، ووســائل الوقاية منه.

 .التحذير من الزنافي  ــ من بالغة النبي: بعنوان المبحث األولجاء و
وسثثائل الوقايثثة فثثي بيثثان  ـثثـ مثثن بالغثثة النبثثي: بعنثثوانالمبحثثث الثثثاني و

 .من الزنا
لت إليها الدراسوأعقبت ذلك بخاتمٍة اشتملت على أهّم النتائج التي  ، ةتوصَّ

 تالها فهرس المصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.
األساليب البالغية البارعة المستخدمة في وتكمن أهمية البحث في كشف 

لتحذير من شر هذه الفاحشة، وبيان أليم بشأن ا البيان النبويأحاديث 
م مدى حرص اإلسالل إظهاًراسبل الوقاية منها، التعرف على عقابها، و

على المحافظة على النَّسل، وعفّة المجتمع، وُطهره، وسالمته، بصيانة 
 األعراض عن الحرام، وحفظ الفروج من الفواحش.

بضرورة اتباع المنهج النبوي في مقاومة هذه  وتوصي هذه الدراسة
الفاحشة، ومكافحتها، باتخاذ وسائل الوقاية منها؛ للحفاظ على عفة 

 من النجس، والقذر، وسالمته من الفواحش. المجتمع، ونقائه، ونزاهته
 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
وعلى ، وصلَّى هللا وسلَّم وبارك على سيدنا محّمد

 أجمعين.وصحبه ، آله
 
   بهيتةمحمد صبري محمد  /بقلم الدكتور. 
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 Praise be to God, and prayers and peace be upon 
the Messenger of Allah: our master Muhammad bin 
Abdullah, and his family, and his companions, and 
his parents. 
 
After: 
This is a research entitled (from the eloquence of 
the Prophet (PBUH)  in warning of adultery, and 
how to prevent it), aimed at highlighting the 
outrageousness of this outrage, and ugliness, and 
the great danger, and bad punishment, a warning of 
its commission, as well as to show the means of 
prevention, and show how emptied In rhetorical 
templates contributed to the demonstration of the 
evil of this outrageousness, and gravity, and helped 
to convince the importance of taking these means 
to maintain symptoms, and protect them from 
taboos. 
 
The research came in an introduction, a preamble, 
two researchers,a conclusion, an index of sources 
and references, and another for topics 
In the introduction, I talked about the importance of 
the subject, the reasons for my choice, and the 
methodology that I took in this research. 
 
The preamble contains a brief word about the 
concept of adultery, its warning, its inviolability and 
the means of prevention. 
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The first topic titled: From the eloquence of the 
Prophet (PBUH) in the warning of adultery. 
The second paper entitled: From the eloquence of 
the Prophet (PBUH) in the statement means of 
prevention of adultery. 
 
This was followed by a conclusion that included the 
most important findings of the study, followed by an 
index of sources and references, and another of the 
topics. 
 
The importance of the research is to expose the 
rhetorical methods used in the hadith of the 
Prophet's statement on warning of the evil of this 
outrage, and the painful statement of punishment, 
and identify ways to prevent them, to show the 
extent of Islam's keenness to preserve the 
offspring, chastity, purification and safety of society 
by maintaining symptoms from the Sacred , And 
save broilers from abominations. 
 
This study recommends the need to follow the 
prophetic approach in the resistance to this outrage, 
and combat, by taking the means of prevention 
Thank God that His grace is righteous . 
 
May Allah bless and bless our master Muhammad, 
his family and his companions. 
 
 by Dr. Mohammed Sabry Mohammed Behitah.  

  



4 
 

 

ن، لظالمياللمتقين، وال عدوان إال على الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة  
 د أنولي الصالحين، وأشه ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

له، آورسوله، صلى هللا، وسلم، وبارك عليه، وعلى  ،سيدنا محمًدا عبده
 وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعـــــــــــــــد

عية الزنا في هذه اآلونة، واستشرت حتى صارت مشكلة اجتما فقد انتشرت فاحشة 
ما مم، بمزمنة، من شأنها إفساد المجتمعات، وإهدار أخالقها، ودمار الشعوب، واأل

 يترتب على ارتكابها من أمراض، وأوبئة، .... إلخ.

والفحشاء؛ ولذا  ،والنجس ،ومجانبة القذر حياء،وال ،والطهر ،اإلسالم دين العفةو 
 ،من أعظم الفواحشوجريمة الزنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،  ــ حرم هللا
 تعالى:، وكيف ال؟ وقد قرنت هذه الفاحشة بالشرك، والقتل، حيث قال وأشنعها

 ِإاِلَّ بِاْلَحّق ُ َم َّللاَّ ِ إِلًَها آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ َوال َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ
 انً يَْزنُوَن َوَمْن يَْفعَْل ذِلَك يَْلَق أَثاماً )*( يُضاَعْف لَهُ اْلعَذاُب يَْوَم اْلِقياَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمها

ُ )*( إاِلَّ  ُ سَيِّئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلًحا فَأُْولَئَِك يُبَّدِ
ِحيًما  .(1) َغفُوًرا رَّ

من االقتراب منها،  ــة هذه الفاحشة، وقبحها، وعظيم خطرها حذرنا هللا لشناعو 
نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء  : وما يدعوا إليها، حيث قال في كتابه الكريم  َواَل تَْقَربُوا الّزِ

ألن هذه الفاحشة تتضمن األضرار جميعها، وتجمع خصال الشر كلها،  ؛(2) َسبِياًل 
أنواعها، وبها تعم فعن طريقها تحل الباليا، والرزايا بشتى صورها، ومختلف 

: "...لَْم تَْظَهِر اْلفَاِحشَةُ فِي قَْوٍم قَطُّ، َحتَّى  ـاألمراض القاتلة في المجتمع، ولذا يقولـ 
يُْعِلنُوا بَِها، إاِلَّ فََشا فِيِهُم الطَّاُعوُن، َواأْلَْوَجاعُ الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت فِي أَْساَلفِِهُم الَِّذيَن 

ومن ثم ... كان الزنا من أكبر الكبائر، وأعظم الفواحش التي حرمها ، (3)َمَضْوا، ..." 
 .ــ ورسوله ،ــهللا 
المتنوعثثة التثثي تحثثذر نصثثوص الوعثثدد كثيثثر مثثن النمثثاذج، ـثث ـسثثنة النبثثي وفثثي  

وضثثثد مثثثدى خطورتهثثثا، وشثثثرها، وسثثثوء عاقبثثثة تمثثثن ارتكثثثاب فاحشثثثة الزنثثثا، و
 التثثثي تسثثثهم فثثثي الحمايثثثة منهثثثا،مرتكبيهثثثا، وتبثثثرز ـ أيضثثثا ـ عثثثددا مثثثن الوسثثثائل 

                                                   
 .70ـ68الفرقان، اآليات/( سورة 1)
 .32( سورة اإلسراء، آية/2)
 ،2/1332 العقوبات ، كتاب الفتن، بابمحمد فؤاد عبد الباقي( سنن ابن ماجة، ت: 3)
 م.1952عيسى البابي الحلبي، ط أولى فيصل- دار إحياء الكتب العربية، 4019حديث رقم/  
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التحثثثذير ـثث فثثي مثثن بالغثثة الرسثثثول ـبعنثثوان ) كانثثت هثثذه الدراسثثثة... ومثثن ثثثم 
 (.كيفية الوقاية منه بيانمن الزنا، و

األساليب البالغية البارعة المستخدمة في  إبرازفي  هذا الموضوعوتكمن أهمية  
وبيان أليم عقابها، لتحذير من شر هذه الفاحشة، بشأن ا البيان النبويأحاديث 

مدى حرص اإلسالم على المحافظة على ل إظهاًراسبل الوقاية منها، الوقوف على و
النَّسل، وعفّة المجتمع، وُطهره، وسالمته، بصيانة األعراض عن الحرام، وحفظ 

 الفواحش.الدنس، والفروج من 
 
 منها: مور،عدة أا الموضوع ومما دفعني إلى اختيار هذ 

كثرة األحاديث النبوية التي حذرت من الزنا، وأبانت عن تعدد وسائل الوقاية  أوال:
منه، وتنوعها، وهذا من شأنه أن يسترعى االنتباه، ويثير في النفس تساؤال حول 

 سبب تلك الكثرة، وهذا التعدد.
ا إلقدام قبحها، وسوء عاقبتها؛ نظرً شرها، ومدى إبراز مخاطر هذه الفاحشة، و ثانيا:
على  قصر تفكيرهم، وضعفت نفوسهم وعقولهم،و ،استزلهم الشيطانممن  كثير

 .من أجل إشباع غريزة ما تلبث أن تُنسى لذتها وتَبقى تبعتهااقتراف تلك الكبيرة؛ 
األنظار نحو التحذير من ارتكاب الزنا،  جذب الرغبة في بيان األثر البالغي في ثالثا:

 ،؛ أمال في تحقيق الطهروبيان مدى شناعته، وضرورة األخذ بسبل الوقاية منه
 والتزامه على مستوى الفرد والمجتمع. ،والعفاف، وصون األعراض، وبث الحياء

واعتمدت في أحاديث هذه الدراسة على ما جاء منها في الصحيحين دون غيرهما؛  
 ألنهما أصد كتب السنة.

 
 أما منهج البحث فقد كان في هذه الخطوات: 

 
مثثثثثثن الصثثثثثثحيحين والوقايثثثثثثة منثثثثثثه  ،التحثثثثثثذير مثثثثثثن الزنثثثثثثا: جمثثثثثع أحاديثثثثثثث أوال

 على قدر االستطاعة.
حاديث التي األ، وجمع الوقاية من الزنا التحذير أو: تقسيم األحاديث على حسب ثانيا

معتمًدا على المنهج  بالغيا، وتحليلها على حدةمبحث منهما في كل  تتالقى حول
الجمالية الكامنة  لطائفالتحليلي الذي يقوم بإبراز األسرار البالغية، واستظهار ال

ة المعنى تذوق ألفاظ هذه األحاديث، وصورها، وتراكيبها؛ لبيان دورها في إبانوراء 
 .وما يتطلبه المقامالمراد تبعا لسياق الكالم، 

: اإلفادة من الروايات األخرى للحديث في الصحيحين، وغيرهما ـ إذا اقتضى ثالثا
 . ... إلخاألمر ذلك ـ في فهم المعنى، وتوجيهه 

 ،التحذير من الزنانماذج وجدير بالذكر أن البحث ليس قائما على استقصاء كل  
، فالباحث ال ، واالنتقاء لهذه النماذج، وإنما هو قائم على االختيارالوقاية منهوسبل 
هذه يع ـ مهما أوتي من جهد ـ أن يستقصي كل ما في الصحيحين من ـيستط

 تفي بمضمون هذه الدراسة.وشواهد  ،فإن ما اخترته من نماذج ...، ومن ثماألحاديث
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، وخاتمة، وفهرس ومبحثينتمهيد، واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة، و 
 للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.

أما المقدمة فقد عرضت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له، والمنهج الذي 
 في هذه الدراسة. انتهجته

التحذير منه، وبيان حرمته، ، والزناحول مفهوم  موجزةوأما التمهيد ففيه كلمة 
 ووســائل الوقاية منه.

 

 .التحذير من الزنافي  ــ من بالغة النبي: بعنوان المبحث األولجاء و

 .وسائل الوقاية من الزنافي بيان  ــ من بالغة النبي: بعنوانالمبحث الثاني و

، تالها ةوأعقبت ذلك بخاتمٍة اشتملت على أهّم النتائج التي توصَّلت إليها الدراس

 فهرس المصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.

 
ــ ل    ــيَّ  وهللاَ أس ــد   ل ــن أس ــ ّس م ــَه ك ــَر وج أن ينّض

ـا، وقـــوَّ  معوج،ــا،  نصــح،ا، وســتر علــيَّ عيبـ،
ـــ   ـــذا العم ـــا، وأن ياعـــ    ـــ  نقص، وأكم
ــولى  ــم الم ــه نع ــريم،  ن ــه ال، ــا لوجه خالص
ــد  هلل  ــا أنس الحم ــر  عوان ــير، وآخ ــم النص ونع
ربّس العــالمين، وصــلى هللا وســـلََّم وبــارَك علــى 

ــيّس ايمــينس  ــدس هللاس، النب ــنس عب : ســيدنا محمــِد ب
 وعلى آله، وصحبه أجمعين.

 
 

   محمد صبري محمد بهيتة /بقلم الدكتور 
مدرس   البالغة والنقـد في كلية الدراسات 

 اإلسالمية والعربية للبنين ـ بدسوق.
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 معنى الزنا:
الزنااا ل ااة : اساام م ااتع ماان الفعاال تنااى، وفياا  ل تااان: إحاادا ما القصاار، و ااي ل ااة  

َ ااااة  َوَساااااَء أ ااال الح،ااااات، ومنااا  قولاااا   عااااالى:  نَااااى إىنناااا ُ َكااااَن فَاحى َوال  َْقَربُاااوا الَزى
والثانيااااة: ل ااااة المااااد لبنااااي  ماااايم، أو ، والنساااابة إلااااى المقصااااور تنااااو ،  (4)َسااابىيا

و سااامى القاااردة تنااااءة، ويقاااا : المااارأة ، الممااادود تناااا يأل ااال ن،اااد، والنسااابة إلاااى 
يقاااا : للحااااقن بولاااا   زاناااي مزانااااة وتنااااء أ :  بااااااي، وأيااال الزنااااء ال اااايع، 

 قااو : َتنَااََ بَْولُاا ُ يزنااَ ُتنااوءا ، إ ا احاااتقن، تناااءأل ألناا  يحااتقن بولاا  في اايع علياا ، 
 .(5)نَ" وتننََ علي   زنئة، أ : ضيع، وتنا الموضع يزنو ضاق ل ة في يز

)أ : اإلياج( خا  عن وايطاحا: إياج ح فة أو قدر ا في فرج محرم لعين   
 .(6)ال بهة المسقطة للحد، م تهى طبعا بَن كان فرج آدمي حي 

 التحذير من الزنا، وبيان حرمته، وطرق الوقاية منه: 
 حرمت ،اك ـ عن الزنا، وحذَر من أل لفح  ، وشناعت أل ولما في  من انتهنهى هللا ـ 

    يؤدوإفساد خلق ، ولما يسبب  من أضرار، وأمراض بال ة، واختاط األنساب الذ
ع، لم،تمإلى  فكك األسر، واضطرابها، وإيقاع الوح ة، وإحداث ال قاق بين أفراد ا

 م.ل،را افيهدد أمن  واستقرارهأل ولذا كانت فاح ة الزنا من كبا ر الذنوب، وأعظم 
َواَل  ـ، وإجماع األمة ، قا   عالى : ـ، وسنة نبي ـ  ـوالزنا محرم بنص كتاب هللا 

َ ة  َوَساَء َسبىيا   نَا إىنن ُ َكاَن فَاحى َوال يَْزنُوَن َوَمْن يَْفعَْل  ، وقا   عالى : (7)  َْقَربُوا الَزى
ياَمةى َويَْخــلُدْ  ، وقــا  (8) فىي ى ُمهانا   لىَك يَْلَع أَثاما  )*( يُ ــاعَْف لَ ُ اْلعَــذاُب يَْوَم اْلقى

َما َرأْفَةٌ فىي  عـالى :  ا َةَ َجْلدَةٍ َواَل  ََُْخذُْكْم بىهى ْنُهَما مى ٍد مى انىي فَاْجلىدُوا ُكلن َواحى انىيَةُ َوالزن الزن
رى َوْليَْ َهدْ َعذَابَُهَما َطا ى  ى َوالْيَْومى اآْلخى نُوَن بىاَّللن ى إىْن كُْنتُْم  ُْؤمى ينى َّللان نىينَ دى َن اْلُمْؤمى  .(9)فَةٌ مى

ْم، َولَُهْم َعذَاٌب وقا ـ  ْم، َوال يَْنظُُر إىلَْيهى يَاَمةى، َوال يَُزكيهى ُ يَْوَم القى ـ: "ثَاثَةٌ ال يَُكلَىُمُهُم َّللان
يٌم َشيٌْخ َتاٍن، َوَملىٌك َكذناٌب، َوَعا ىٌل ُمْستَْكبىٌر"  أَلى
(10). 

ٌن..."ـ: "ال يَْزنىي وقا  ـ يَن يَْزنىي َوُ َو ُمْؤمى انىي حى      .(11)الزن

                                                   
 .32سورة اإلسراء، اآلية /  (4)
عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور ( ينظر: 5)

ن العرب البم، ولسان 1987ـ  هـ1407ط رابعة  ،، دار العلم للماليين ـ بيروت1/54)زنا(
 هـ.1414ط ثالثة ، دار صادر ـ بيروت، 14/359 منظور )زنا(

، دار إحياء التراث ـ 4/143لخطيب الشربيني لمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  (6)
 م.1998بيروت، لبنان، ط أولي 

 .32سورة اإلسراء، آية/( 7)
 .69، واآلية/68الفرقان، بعض اآلية/( سورة 8)
 .2( سورة النور، اآلية/9)
بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار،  ، باباإليمان ( صحيد مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب10)

نظــر ية، وال لقياموالمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم هللا يوم ا
 –بي ، دار إحياء التراث العر107، حديث رقم/ 1/102إليهم، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم 

 بيروت.
، حديث 3/136النُّْهبَى بغير إذن صاحبه ب، باالمظالم والغصب ( صحيد البخاري، كتاب11)

 .هـ1422، ط: دار طوق النجاة، أولى 2475رقم/ 
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ا ٍَة وقا  ـ ، َجْلدُ مى ، اْلبىْكُر بىاْلبْكرى ـ: "ُخذُوا عَنَىي، ُخذُوا َعنَىي، قَدْ َجعََل هللاُ لَُهنن سَبىيا 
ْجُم" ا ٍَة َوالرن نيَىبى، َجْلدُ مى نيَىُب بىالث َونَْفُي سَنٍَة، َوالث
(12) . 

يلَااااةَ ـاااا ـولمااااا ساااائل  عاااان أعظاااام الااااذنب عنااااد هللا  كاااار منهااااا: "أَْن  َُزانىااااَي َحلى
َك "  َجارى
 توجت .، أ : (13)

وما يدعوا  عن االقتراب من ، ــول ناعة الزنا، وخطور  ، وعظيم إثم  نهانا هللا  
لخ وع ر، واإلي  من النظر، واللمس، والخلوة باألجنبية، واالختاط، والتبرج والسفو

ومرافقة أيحاب السوء، وامتناع بعض  في الكام، وشرب الخمور والمسكرات،
.، ، وكذا إ ما  بعض الرجا  حع نسا هن في المبيت..الزوجات من فرش أتواجهن

   أن يكون سببا في ممارسة  ذه الفاح ة.وكل ما من شَن
عية الدا ولكي يقي المرء نفس  من الوقوع في مستنقع الزنا علي  أن يت،نب األسباب

ليصم إلي ، وأن يسعى إلى إحصان فرج  بالزواج، فإن لم يقدر على مؤن النكاح ف
 .كما ســيت ح في الصفحات التالية...إلخ، 

 
 
 

 

 لمبحث األولا

 ــمن بالغة النبي 

 في التحذير من الزنا

  
ا اقبتهعجاء التحذير النبوّي من ارتكاب فاحشة الزنا، وبيان شدة خطورتها، وسوء 

بس المتل تنوعت سياقاتها، فجاء بعُضها في سياق نفي اإليمان عنفي أحاديث كثيرة، 
كون  وسياقبالمعاصي، وبعُضها في سياق التحذير من عاقبة الزاني يوم القيامة، 

الزنا من أقبد الذنوب، وأعظمها عند هللا، وسـياق الحديث عن حرمة نساء 
 المجاهدين، وبيان إثم من خـانهم فيهن....

                                                   
 .1690 ، حديث رقم/1316 /3كتاب الحدود، باب حد الزنى ( صحيد مسلم، 12)
ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَمُ : ( صحيد البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالي13) ُلوا ّلِِلَّ  ونَ فَال تَْجعَ
ان كون الشرك أقبد الذنوب، وبي، وصحيد مسلم، كتاب اإليمان، باب 4477، حديث رقم/6/18

 .86، حديث رقم/1/90أعظمها بعده 
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لي من الخبر الخافجاء بعضها بأسلوب وتعددت أسـاليب البيان في هذه األحاديث،  
 طريقبها المؤكدات، وبعضـها بأسلــوب اإلنشاء، وبعضها بأســلوب التوكيد، وبعض

 الشرط، والقسم، واالستفهام، والقصر، ... إلخ.
ـ أنه  ــ (14)َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ومن هذه األحاديث ما جاء   ـ: "ال يَْزنِي قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ

انِي ِحيَن يَْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَْشَرُب الَخْمَر ِحيَن يَْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال  يَْسِرُق الزَّ
ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَنْتَِهُب نُْهبَةً يَْرفَُع النَّاُس إِلَْيِه فِيَها أَْبَصاَرُهْم ِحيَن يَنْتَِهبَُها 

 .(15)َوُهَو ُمْؤِمٌن"
     

 المعنى العا :   

ي الزان يؤثر في اإليمان تأثيًرا كبيرا؛ حيث إنه سبب في رفع اإليمان عنالزنا  
، والزانية حال زناهما، وهذا أحرى أن يكون رادعا، وزاجرا عن فاحشة الزنا

ات هللا، ـ منتهك حرميحذر النبيـ وأخطر ما يكون تهديدا ووعيدا، ففي هذا الحديث 
ال عنه ح يمانة فعله، وينذره بانتفاء اإلومرتكب الكبائر )ومنها فاحشة الزنا( من عاقب

كاب بارت ارتكابه هذه القبائد، حيث ينقص إيمانه، ويضعف، وال يزال إيمانه يتضاءل
ضا ـ ـ أي المعاصي حتى يطبع هللا على قلبه؛ ألن اإليمان كما يزداد بالطاعات ينقص

اب تتاب  فإذابالمعاصي، ومن ثم يُنزع منه نور اإليمان، فال يعود إليه حتى يتوب، 
 هللا عليه.
 التحلي  البالغي:   

في هذا البيان النبوي استخدمت عدة أســاليب بالغية أسهمت في اإلبانة عن قبد   
بيانه  ــالزنا، ومدى خطورته، والتحذير من اإلقدام على فعله ، حيث استهل النبي 

انِي ِحيَن يَْزنِي َوهَُو ال يَْزنِي ) الشريف بأسلوب خبري خال من المؤكدات، فقال: الزَّ
(؛ ألن المقام لخالي الذهن، وقُِصَد من الخبر التحذير من ارتكاب هذه الفاحشة، ُمْؤِمنٌ 

والتنبيه إلى مدى خطورتها، من حيث كان النفي موجها إلى القيد )وهو مؤمن(، 

                                                   
كان من أكثر الصحابة حفظا للحـديث ورواية ل ، ن ـَ يتيما ضعـيفا ( أبو  ريرة يحابي جليل، 14)

ـ ، فروى لنبي ـا(  ـ، ولزم يحبة 7فَسلم سنة )ـ بخيبر، في ال،ا لية، وقدم المدينة ورسـو  هللا ـ
مرو بن ختلف في اسم  قبل إسام  فقيل: عبد شمس بن يخر، وقيل: عبد عوا( حديثا، 5374عن  )

ا، أشهر ا:  رحمن بد الععبد انم، وقيل اير  لك، كما اختلف في اسم  بعد إسام  على أقوا  أي  
ة، ليمانيا ريرة ي يرة، و و من قبيلة دوس األتدية بن يخر، وكني بَبي  ريرةأل ألن  كان يحمل 

انت كقيل: ووقد  وفي بالمدينة المنورة سنة سبع وخمسين من اله،رة، و و ابن ثمان وسبعين سنة، 
بن ح،ر بة الوفا   بالعقيع، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع ... ينظر: اإليابة في  مييز الصحا

عام  ـ، وسير أ1412، دار ال،يل ـ بيروت، ط أولى 4/202العسقاني، ت: علي محمد الب،او 
  اسعة ط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،627:  2/262النباء للحافظ الذ بي، ت : شعيب األرنؤوط 

، دار المعرفة ـ 694/  1ويفة الصفوة البن ال،وت ، ت: محمود فاخور ، وآخر  ـ،1413
  م.197بيروت، ط ثانية 

 .7524، حديث رقم/ 3/136النُّْهبَى ب ير إ ن ياحب  ، بابالمظالم وال صب ب( يحيح البخار ، كتا15)
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، (16) نيًاوالنفي هنا لنفي الكمال، أي: ال يكون الزاني كامال في اإليمان حال كونه زا
وجاء النفي موجًها إلى التقييد )اإليمان( إمعانا في التحذير، وزيادة في اإلنذار، 
وتغليظا في التخويف؛ ألن الزاني متى علم أن هللا نفى عنه اإليمان الكامل الذي ينجو 

 به من النار حال ارتكابه هذه الفاحشة ارتدع ولم يقدم على فعلها .
إبراز شدة التحذير، واإلنذار لمرتكب هذه الكبيرة بسوء  ويتآزر مع هذا التقييد في 

الذي يفيد نفي حدوث في سياق النفي بـ )ال( العاقبة التعبيُر بالفعل المضارع )يزني( 
الفعل مستقبال، مما يشير إلى استمرار سلب اإليمان من مرتكب هذه الفاحشة حتى 

يُجاء بـ  ألنه ؛)ال( دون )ما( النفييقلع عنها ويتوب منها، ومن ثم كان التعبير بأداة 
 .(17) )ال( إذا أريد نفي االستقبال، وبـ )ما( في نفي الحال

 ال: )ـثثثـ لحثثثظ الثثثربط بثثثالواو بثثثين قولثثثهتالحثثثديث  أسثثثلوبوبإعثثثادة النظثثثر فثثثي  
انِثثثي ِحثثثيَن يَْزنِثثثي ...( ْمثثثَر ِحثثثيَن يَْشثثثَربُ َوال يَْشثثثَرُب الخَ  :)ـثثثـ ...( وقولثثثهيَْزنِثثثي الزَّ

...( لمثثا تَِهثثُب نُْهبَثثةً َوال يَنْ  :)ـثثـ ...( وقولثثهَوال يَْسثثِرُق ِحثثيَن يَْسثثِرقُ  :)ـثثـ وقولثثه
هثثذا وبثثين هثثذه الجمثثل مثثن التوسثثط بثثين الكمثثالين؛ مثثن حيثثث اتفاقهثثا فثثي الخبريثثة، 

 الوصثثل ينبثث  عثثن اتحثثاد هثثذه الجمثثل فثثي الداللثثة علثثى مثثدى خطثثورة ارتكثثاب هثثذه
 الكبائر ومنها )فاحشة الزنا(.

َن ِحثثثي: ) ـثثثـ تكثثثرار القيثثثد مثثع هثثثذه الجثثثرائم، حيثثثث قولثثثهـ أيضثثثا ـ  كمثثا نلحثثثظ 
: ـثثث ـ (، وقولثثثهِمنٌ ِحثثثيَن يَْشثثثَرُب َوُهثثثَو ُمثثثؤْ : ) ـثثثـ (، وقولثثثهيَْزنِثثثي َوُهثثثَو ُمثثثْؤِمنٌ 

ا َوُهثثثَو ُمثثثْؤِمٌن( وذلثثثك ـثثث : )ِحثثثيَن يَْنتَِهبَُهثثث، وقولثثثه ـ(ِحثثثيَن يَْسثثثِرُق َوُهثثثَو ُمثثثْؤِمنٌ )
رتكثثثب مللتوكيثثثد، واإلمعثثثان فثثثي اإلنثثثذار، والتحثثثذير، والتهديثثثد بسثثثلب اإليمثثثان مثثثن 

 هذه الكبائر ـ ومنها الزنا ـ حال تلبسه بارتكابها 
ـ من ارتكاب هذه الجرائم لكونها ِمن أعظِم أصول المفاسد، وحذر النبي ـ 

مة، وأضداُدَها ِمن أُصولِ  مِة، واألمواِل المحرَّ  المصالد، وهي استباحةُ الفروجِ المحرَّ
كر أغلَب األوجه حرمة التي يؤخذ بها  وما يَُؤّدِي إلى اإلخالل بالعقول، وَخصَّ بالذِّ

 .(18) مال الغير بغير الحق
ُمْؤِمٌن، فَإِيَّاُكْم وفي رواية كما عند اإلمام مسلم )... َوال يَغُلُّ أََحُدُكْم ِحيَن يَغُلُّ َوُهَو  

إِيَّاُكْم(
تقديره: إذا كان اإليمان ، اكم( فصيحة في جواب شرط مقدر، والفاء في )فإيّ (19) 

ينتفي بارتكاب هذه الكبائر فإياكم إياكم أي: فاحذروها، وفي حذف الشرط تسليٌط 
إعالنا للضوء على جواب الشرط الدال على التحذير من ارتكاب هذه الفواحش 

 .هالخطورت

                                                   
بتصرف  2/506، ت: د /عبد الحميد  نداو  ينظر: شرح الطيبي على م كاة المصابيح( 16)

 م.1997 ـ ـ  1417يسير، مكتبة نزار مصطفى البات، مكة المكرمة ـ الرياض، ط أولى 
دار  بتصرف يسير، ط: 82( ينظر: دال ل اإلع،ات لإلمام/ عبد القا ر،  عليع: محمود شاكر/ 17)

 م.1992المدني ب،دة، ثالثة 
( ينظر: المفهم لما أشكل من  لخيص كتاب مسلم للقرطبي، ت: أ / يوسف بديو ، وآخرون 18)
 م.1996 ـ ـ 1417بتصرف يسير، دار ابن كثيرـ بيروت، ط أولى 1/246
بيان نقصان اإليمان بالمعايي ونفي  عن المتلبس بالمعصية  اإليمان، باب يح مسلم، كتاب( يح19)

 .57، حديث رقم/77/ على إرادة نفي كمال 
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ع من المن ، وتأكيدرإلى جانب تصعيد هذا التحذير بالتكرار للداللة على قوة التحذي 
 .فعل هذه القبائد

 
عَْن أَبِي هَُرْيَرةَ ويشتد التحذير في الحديث التالي ببيان ما ينتظره الزاني يوم القيامة، ف 

 

ـ  ــ (20) ِ ُ يَْوَم الِقيَاَمةِ ثاَلثَةٌ ال "قَاَل:  ـَعْن َرُسوِل َّللاَّ َوال يَُزكيِهْم، َوال ، يَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
 .(21) َوَمِلٌك َكذَّاٌب، َوَعائٌِل ُمْستَْكبٌِر"، يَْنظُُر إِلَْيِهْم، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ َشيٌْخ َزانٍ 

 
 المعنى العا :   

 هميدووع ،لثالثة أصناف من العاصين داشتمل هذا البيان النبوي على تحذير شدي 
وهؤالء  بغضب هللا عليهم، وإعراضه عنهم يوم القيامة، وإيالمهم بالعذاب الشديد،

 يوالفقير الذ إذا زنا، والملك الذي اعتاد الكذب على رعيته، الثالثة هم الرجل المسنّ 
زم م التكل واحد منه يستكبر على الناس ويحتقرهم، واستحق هؤالء هذا الوعيد؛ ألن

م ـ نع مع بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده المعصية المذكورة
 ة، والال يعذر أحد بذنب ـ ، ولكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي الضرورة المزعج

قصد والى، الدواعي القوية، أشبه إقدامهم عليها المعاندة، واالستخفاف بحق هللا تع
ن ته لطول ما مر عليه ممعصيته بدون حاجة، فالشيخ لكمال عقله، وتمام معرف

 ة عظمالزمان، وكثرة ما سمع من المواعظ، وضعف أسباب الزنا بانكسار حدة الشهو
لشهوة اغلبة زناه عن زنا الشباب الذي يدفع إليه الحرارة الغريزية، وقلة المعرفة، و

 . وصغر السن، وعدم القدرة على النكاح الحالل ،لضعف العقل
 ه، فإنمن رعيته، وال يحتاج إلى مداهنته ومصانعت وكذلك الملك ال يخشى من أحد 

، أو اإلنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته
ه مآرب يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، والملك غني عن كل ذلك، لقدرته على نيل

 من غير كذب.
والخيالء والتكبر واالرتفاع  وكذلك العائل الفقير قد عدم المال الذي هو سبب الفخر 

على القرناء، فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ ليس هناك إال المعاندة واالستخفاف بحق 
المعبود جل شأنه، ومثل ذلك الفعل بتلك الدوافع جدير بأشد العقاب، ومن ثم استحق 

الوعيد ونفي التزكية، ثم ، ونفي الكالم ،أشد وعيد في هذا الباب بنفي النظرهؤالء 
 .(22) البدني باستحقاقهم العذاب األليم

 
 التحلي  البالغي:   

                                                   
 .4سبقت  رجمت  /( 20)
بيان الظ  حريم إسبا  اإلتار، والمن بالعطية، و نفيع  ، باباإليمان ( يحيح مسلم، كتاب21)

، ولهم يزكيهم ، والن ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهمالسلعة بالحلف، وبيان الثاثة الذي
 .107، حديث رقم/ 1/102عذاب أليم 

، ط: دار ال روق ـ 1/353شا ين الشين  د. موسىينظر: فتح المنعم شرح يحيح مسلم ( 22)
 م.2002- ـ 1423القا رة، أولى 
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جاء التحذير النبوي من الزنا ضمن ذنوب ثالثة، تعرض مرتكبها لغضب هللا،  
ُ : " ــالرسول  وسخطه، وحرمانه من ثواب هللا، ومغفرته، فقال ثاَلثَةٌ ال يَُكلُِّمُهُم َّللاَّ

..."، وكان هذا  يَُزكيِهْم، َوال يَْنُظُر إِلَْيِهْم، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َشيٌْخ َزانٍ َوال ، يَْوَم الِقيَاَمةِ 
التحذير في أسلوب من شأنه أن يحقق اليقظة، واالنتباه، ويرفع درجة التشويق، 
واإلثارة التي تهز الوجدان، ويجعل المخاطب في قمة الترقب واالهتمام لمتابعة 

ره في النفوس؛ نظًرا ألهميته، وخطورته، إنه أسلوب الخبر؛ تمهيًدا لتقري
، وهذا األسلوب بطبيعته من بيانه الشريف ــالرسول الذي استهل به (23)التوشيع

أساليب التشويق والترقب؛ "ألن النفس تتطلع إلى إيضاح المبهم، وإلى تفصيل 
تفصيله، فإذا ما المجمل، فإذا بدئ الكالم باإلجمال ترقبت النفس بيانه، واشتاقت إلى 

جاء التفصيل صادف نفسا مهيأة، مترقبة، فيتمكن فيها، ويثبت، وغالبا ما يكون في 
 .(24)األمور المهمة "

ص وتنكيثثر )ثالثثثة( يحمثثل داللثثة علثثى النوعيثثة، فهثثم ثالثثثة أصثثناف مثثن نثثوع خثثا 
ُ يَثثثْوَم القِ : ـثثثـبثثثدليل وصثثثف النكثثثرة بقولثثثه  ال َزكيِهْم، وَ يُثثث يَاَمثثثِة، َوال)ال يَُكلُِّمُهثثثُم َّللاَّ

مثثثا  م؛ لعظثثثموحقثثثارته، يَْنُظثثثُر إِلَثثثْيِهْم ...(، وأفثثثاد الوصثثثف مثثثدى هثثثوانهم علثثثى هللا
 .آثامارتكبوه من ذنوب و

ُ يَثثوْ فثثالتعبير بنفثثي الكثثالم فثثي قولثثه ـ  ايثثة عثثن شثثدة َم الِقيَاَمثثِة( كنـثث: )ال يَُكلُِّمُهثثُم َّللاَّ
ا إشثثثثارة إلثثثثى هالكهثثثثم، ، وفيهثثثثسثثثثخطه علثثثثى هثثثثؤالء الثالثثثثثةكمثثثثال و ،غضثثثب هللا

 وحرمانهم من رحمته.
 اء عليهم، أو عدمـ: )وال يَُزكيِهْم( ـ أي: عدم الثنوالتعبير بنفي التزكية في قوله ـ 

 ـشارة إوتقريعهم، وفيها  ،تطهيرهم من دنس الذنوب بالعفو عنهم ـ كناية عن ذمهم
 .إلى كونهم صائرين إلى العذابأيضا ـ 

ـ وكذا نفي النظر في قول  اإلعراض عنهم، ـ: )وال يَْنُظُر إِلَْيِهْم( كناية عن ه
إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن  ـ : ـقوله ابن عاشور عند تفسيره لاإلمام االستهانة بهم، يقول و

ُ َوال يَنْ  ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَلِيال أُولَئَِك ال َخالَق لَُهْم فِي اآلِخَرةِ َوال يَُكلُِّمُهُم َّللاَّ ُظُر بِعَْهِد َّللاَّ
يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  يكلمهم هللا وال ومعنى وال " :  (25)إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوال يَُزّكِ

الكالم في الكناية عن الغضب،  إذ قد شاع نفي ،ينظر إليهم يوم القيامة غضبه عليهم
فالنظر المنفي  ،في الغضب وشاع استعمال النظر في اإلقبال والعناية، ونفي النظر

 .(26) "وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى الحقيقي،  هنا نظر خاص

                                                   
وال يظهر  التوشيع: أن يؤ ى في ع،ز الكام بمثَنى مفَسر باثنين، ثانيهما معطوف على األو ، (23)

كذا ال ون، وفرق بين المثنى المفسر باسمين وبين ال،مع المفسر بَسماء، ولعلهم  كروا أقل ما يك
الحرص  ان بَييظهر فرق بين المثنى في ع،ز الكام، وفي أثنا   كَن يقا : ي يب ابن آدم وخصلتاه 

 لعلوماوطو  األمل، فاألظهر أن يحذف الع،ز عن التعريف... ينظر: األطو  شرح  لخيص مفتاح 
  .لبنانـ دار الكتب العلمية، بيروت ، ط: 2/85 عبد الحميد  نداو د.للعصام، ت: 

مطبعة الحسين ، 56ينظر: الت ويع في الحديث النبو  د/ بسيوني عبد الفتاح فيود/ ( 24)
 .م1993 ـ ـ 1414ة، ط أولى اإلسامي

 .77( سورة آ  عمران، اآلية / 25)
سنة  ،، ط: الدار التونسية للن ر ـ  ونس3/290 للطا ر بن عاشور التحرير والتنوير( 26)

 م.1984
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ثة، الثال هؤالءوفي التعبير بنفي الكالم والتزكية والنظر تقرير لمعنى نفي االعتداد ب 
 معاني له منوشدة هوانهم على هللا، وانعدام لطف هللا وعنايته بهم، إلى جانب ما يحم

 والتقريع لهم، واالستهانة بهم يوم القيامة.التوبيخ، 
ازاة، م المجنه يوأللقيامة تهويٌل للوعيد؛ وفي تقييد نفي الكالم والتزكية والنظر بيوم ا 

لفزع، الما يثيره لفظ القيامة في النفوس من معاني ، والتهديدوبه يحصل الوعيد 
 وزاراأله والهول، والرهبة؛ إمعانا في التخويف، والترهيب، والتحذير من ارتكاب هذ

هابة، للم ربية)ومنها الزنا(، إلى جانب التعبير بلفظ الجاللة )هللا( وما فيه من ت
وتعظيم الفعل المنفي، فيوحي بعظم الغضب، وشدة السخط عليهم، ويضفي على 

 الشعور بالرهبة المزيد.
كير (، حيث داللة التنَولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ : )ــ باإلضافة إلى تصعيد هذا الوعيد بقوله 

 ل( ومابصيغة المبالغة )فعي وصفهعلى التهويل والتفخيم لهذا العذاب، إلى جانب 
هي  التية ومنتهاه، ثم داللة اسمية الجملشدة اإليالم يوحي به من قسوة اإليجاع، و

سلوب، ، مما زاد من قوة األوتأبيدههذا العذاب عدم انقطاع على للثبوت والدوام 
 .هاخطورة ارتكاب(، والتي منها الزنا)ا مع عظم هذه الفواحش تناسبً 

ُ يَوْ  كما تلحظ الربط  َزكيِهْم، َوال ِة، َوال يُ ِقيَامَ َم البالواو بين جمل الوعيد )ال يَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
ي يث اتفاقها ف، من حكمالينبالواو للتوسط بين اليَْنظُُر إِلَْيِهْم، َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم( 

 ه،قسوتوينب  عن اتحاد هذه الجمل في الداللة على هول هذا الوعيد  مما، الخبرية
 لتعدد العذاب ما بين األلم النفسي والبدني.

ـ هؤالء الثالثة بعد أن شّوق إليهم، وصارت النفوس مترقبة لمعرفتهم ثم بيّن النبيـ  
"والشيء إذا ، )َشْيٌخ َزاٍن، َوَمِلٌك َكذَّاٌب، َوَعائٌِل ُمْستَْكبٌِر( عن طريق التوشيع، فقال:

وقوع، ويتمكن أي تمكن؛ ألن الذي يحصل جاء بعد التشوق له يقع في النفس فضل 
، ومن ثم فصل جملة )شيخ زان، (27)"  بعد طلب أعزُّ من األمر المنساق بال تعب

...( عن جملة )ثالثة ال يكلمهم هللا، ...( لكمال االتصال؛ لوقــوع الثانية من األولى 
 .)ثالثة(منزلة البيان، حيث أزالت إبهــام النكرة الموصـوفة بما بعــدها 

ه ن زناكر؛ ألوكان أول هؤالء الثالثة الرجل الكبير المسن إن زنا، وُخصَّ الشيخ بالذ
ق استح أقبد وأعظم من زنا الشاب؛ لقلة دواعي الشهوة عنده بخالف الشاب، ومن ثم

 ـزناه   فإنالهذا الوعيد الشديد، وإن قيل: المراد بالشيخ: المحصن سواء كان شابا أم 
 وأشد من غير المحصن؛ لتمكنه من الوطء الحالل.أيضا ـ أقبد 

( داللة ْكبِرٌ عَائٌِل ُمْستَ وَ شَْيٌخ َزاٍن، َوَمِلٌك َكذَّاٌب، : )ــوفي استخدام التنكير في قوله 
 على حقارتهم، وازدرائهم، ومدى هوانهم لسوء صنيعهم.

تنثثاهى  بثثين هثثؤالء الثالثثثة فثثي اسثثتحقاقهم هثثذا الوعيثثد؛ ألنثثه قثثد ـثثـوجمثثع النبثثي 
جثثثثرمهم، وعظثثثثم فثثثثي القثثثثبد، والفحثثثثش كمثثثثا سثثثثبق، فاسثثثثتحقوا ألثثثثيم العثثثثذاب مثثثثع 

 إهانتهم، واإلعراض عنهم.  

                                                   
( موا ااب الفتاااح الباان يعقااوب الم ربااي، وحاشااية الدسااوقي علااى شاارح السااعد )ضاامن شااروح 27)

 ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. 211، 210/  3التلخيص( 
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م ذكر الجزاء ) ُ يَْوَم الِقيَاوقُّدِ ُهْم ْم، َولَ ال يْنُظُر إِلَْيهِ ْم، وَ َوال يَُزكيهِ  ،َمةِ ثالثَةٌ ال يَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
إلى  مبادرة، ولل( على ذنوب هؤالء الثالثة؛ لتفخيم شأن الجزاء، وتهويلهَعذَاٌب أَِليمٌ 

 التنويه على عظم هذه الذنوب، ومدى خطورتها، وسوء عاقبتها.
 
 
وفي الحديث التالي جاء التحذير من ارتكاب هذه الفاحشة قويا مؤكدا عالي النبرة ،  
ُ َعْنَها ـ قَالَتْ ـ  (28)َشةَ َعائِ أم المؤمنين  عَنْ ف : َخَسفَِت الشَّْمُس فِي َعْهِد  َرِضَي َّللاَّ

 ِ ِ ـ ـَرُسوِل َّللاَّ بِالنَّاِس، فَقَاَم، فَأََطاَل الِقيَاَم، ثُمَّ َرَكَع، فَأََطاَل ـ ـفََصلَّى َرُسوُل َّللاَّ
ُكوعَ، ثُمَّ قَاَم فَأََطاَل الِقيَاَم َوُهَو ُدوَن  ُكوعَ َوُهَو ُدوَن الرُّ ِل، ثُمَّ َرَكَع فَأََطاَل الرُّ الِقيَاِم األَوَّ

ْكعَِة الثَّانِيَِة ِمثَْل َما فَعََل فِي  ِل، ثُمَّ َسَجَد فَأََطاَل السُُّجوَد، ثُمَّ فَعََل فِي الرَّ ُكوعِ األَوَّ الرُّ
َ َوأَثْنَى عَلَْيهِ األُولَى، ثُمَّ اْنَصَرَف َوقَْد اْنَجلَِت الشَّْمُس، فََخَطَب النَّ   ، ثُمَّ قَالَ  اَس، فََحِمَد َّللاَّ

ِ، ال يَْخِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد َوال لَِحيَاتِِه، فَإِذَا َرأَيْتُْم ":  إِنَّ الشَّْمَس َوالقََمَر آيَتَاِن ِمْن آيَاِت َّللاَّ
َ، َوَكبُِّروا َوَصلُّوا َوتََصدَّقُوا ِ َما ِمْن أََحٍد " ثُمَّ قَاَل: " ، ذَِلَك، فَاْدُعوا َّللاَّ ٍد َوَّللاَّ ةَ ُمَحمَّ يَا أُمَّ

ِ لَْو تَْعلَُموَن َما أَعْ  ٍد َوَّللاَّ ةَ ُمَحمَّ ِ أَْن يَْزنَِي َعْبُدهُ أَْو تَْزنَِي أََمتُهُ، يَا أُمَّ لَُم أَْغيَُر ِمَن َّللاَّ
 .(29)"  لََضِحْكتُْم قَِلياًل َولبََكيْتُْم َكثِيًرا

 
 
 

 المعنى العا :   

، فقام فصلى بالناس صالة الخسوف ، ثم  ــ خسفت الشمس على عهد رسول هللا 
انصرف من الصالة، وقد انجلت الشمس، وصادف ذلك الخسوف موت ولده 
"إبراهيم" فقال بعضهم : كسفت الشمس لموت إبراهيم جريًا على عادتهم في الجاهلية 

أن يزيل ما علق  ــأراد النبي ، ف من أنها ال تكسف إال لموت عظيم أو حياة عظيم
م من هذه الخرافات، فخطب الناس، فحمد هللا وأثنى عليه، وقال في خطبته : بأذهانه

إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، وإنما يجريهما 

                                                   
( أم الماؤمنين عا  اة بناات أباي بكاار الصاديع، وأمهااا أم روماان بناات عاامر باان عاويمر الكنانيااة ، 28)

ت ـا و اي بنات سات ، ودخال بهاا و اي بنا زوجهاا النباي ـ ولدت بعد المبعث بَربع سنين أو خماس ،
نة ، ساـا و اي بنات ثمااني ع ارة  سع ، وكان دخول  بها في شوا  في السنة األولى ، وقابض النباي ـ

، وكانت ـ رضاي هللا عنهاا ـ مان أعلام الصاحابة وأفقههام ، وف الت بع ار : م،ايء جبريال بصاور ها
هاا مان الساماء، مرأة أبوا اا مهااجران اير اا، وأناز  هللا براء ـ بكرا اير ا، وال ا ولم ينكح النبي ـ 

ان النباي ـا مان إنااء واحاد، وكاـ و و معها، وكانت   تسل مع النبي ـوكان الوحي ينز  على النبي ـ
ا، ـا باين ساحر ا ونحر اا فاي بيتهاا، وفاي ليلتهاـا يصالي و اي معترضاة باين يديا ، وقابض النباي ــ

ع ارة  ـ رضاي هللا عنهاا ـ سانة ثماان وخمساين، فاي ليلاة الثاثااء لسابعـ فاي ح،ر هاا، ما ات ودفن ـ
 ، ومااا16/  8خلاات ماان رم ااان، ودفناات بااالبقيع . ينظاار: اإليااابة فااي  مييااز الصااحابة الباان ح،اار 

 بعد ا.
، 1044، حديث رقم/ 2/34الصدقة في الكسوف  ال،معة، باب ( يحيح البخار ، كتاب29)

 ، واللفظ للبخار .901ة الكسوف، حديث رقم / ويحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب يا
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هللا تعالى بقدرته ِليخوَف بهما عباده، ويذكرهم نعََمه ، فإذا رأيتم ذلك فتوبوا إلى هللا، 
يفصل لهم شيئًا من المعاصي التي  ــا، وتصدقوا، ثم أخذ وادعوا، وصلوا، وكبرو

أنهم ال يعلمون عن عذاب  ــتوجب غضب هللا وعقابه، ومنها فاحشة الزنا، ثم بين 
 ا ...وهلع الضحكوا قليال، ولبكوا كثيرا خوف ــهللا إال قليالً، ولو علموا ما علمه 

خوف أمته من الكسوف، وحرضهم  لما ــووجه اتصال هذا المعنى بما قبله هو أنه  
الفزع وااللتجاء إلي هللا تعالي بالتكبير والدعاء، والصالة، والتصدق، ناسب  على

ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البالء، وخص منها الزنا، وفخم شأنه 
 .(30)في الفظاعة 

 
 التحلي  البالغي:   

زنثثا، اشثثتمل هثثذا البيثثان النبثثوي علثثى تحثثذير شثثديد اللهجثثة مثثن ارتكثثاب جريمثثة ال 
ِ َمثثا"  :ـثثـيتجلثثى ذلثثك فثثي قثثول النبثثي  ثثٍد َوَّللاَّ ثثةَ ُمَحمَّ َ  يَثثا أُمَّ ِ  ْغيَثثُر ِمثثنَ ِمثثْن أََحثثٍد أ َّللاَّ

ثث ثثةَ ُمَحمَّ ِ أَْن يَْزنِثثَي َعْبثثُدهُ أَْو تَْزنِثثَي أََمتُثثثهُ، يَثثا أُمَّ  لََضثثثِحْكتُْم ْعلَُمثثوَن َمثثا أَْعلَثثمُ تَ  لَثثثْو ٍد َوَّللاَّ
ن أمثثر جلثثل عثث( يفصثثد "، حيثثث البثثدء بالنثثداء )يثثا أمثثة محمثثد قَِلثثياًل َولبََكْيثثتُْم َكثِيثثًرا

غالبثثا  ـذي بثثال، يسثثتدعي انتبثثاه المخاطثثب، وإصثثغاءه لمثثا يلقثثى عليثثه؛ ألن النثثداء 
 ـ ما يتصدر عظائم األمور، وينب  بمهم يتبعه.

 للبعيثثد حلثثيال بالغيثثا يتضثثد أن اسثثتعمال حثثرف النثثداء )يثثا(وبتحليثثل جملثثة النثثداء ت
يحمثثثل داللثثثة علثثثى ارتفثثثاع شثثثأن هثثثذه األمثثثة، وعلثثثو منزلتهثثثا، ومثثثدى شثثثرافتها، 

ن مثثثن شثثثأنه التنبيثثثه إلثثثى مثثثا يجثثثب أ، وهثثثذا ـثثثـوكرامتهثثثا بإضثثثافتها إلثثثى نفسثثثه 
هثثثا ـثثث التثثثي منبون إليثثثه ــتكثثون عليثثثه هثثثذه األمثثثة مثثثن التحلثثثي بثثثأخالق َمثثن ينتسثثث

ن الثثثذود عثثثن الحرمثثثات وحفظهثثثا، ال انتهاكهثثثا وارتكابهثثثا، إلثثثى جانثثثب مثثثا فيثثثه مثثث
 ؟ـزيادة تقبيد لمخالفتهم، وكيف ال وهم أمة النبي محمد ـ

ا أمتي( عن التعبير بالمضمر )ي ـالنبي ـ عدل ، وتحذيروألن المقام مقام تخويف 
نى ا لمعظهارً تكريم، وإه: )أمتي( إشعاًرا بالــإلى المظهر )يا أمة محمد(؛ ألن في قول

 ، وهذا ال يتناسب مع المقام.الشفقة
: " ــ ثم يأتي التحذير من ارتكاب فاحشة الزنا في أسلوب قوي مؤكد، حيث قال 

ِ أَْن يَْزنَِي َعْبدُ  ِ َما ِمْن أََحٍد أَْغيَُر ِمَن َّللاَّ هللا( " فالقسم بلفظ الجاللة ) هُ ْزنَِي أََمتُ ْو تَ هُ أَ َوَّللاَّ
 غضبه يوحي بعظم األمر، وجالله، ومدى خطورته، والتعبير بالغيرة يدل على غاية

فعل لفظ أعلى الزاني، وشدة بغضه له، وإنزال نكاله عليه، إلى جانب التعبير ب ــ
 احشة.ه الف)أغير( الذي يصعد هذا المعنى ويقويه، وينذر بأليم العقاب لمن ارتكب هذ

 لتوكيد العموم.  ؛بعد النفي التعبير بـ )من( باإلضافة إلى 
؛ ألن ميل النفس إلى هذه الفاحشة أكثر من ميلها إلى وخص الزنا من بين الفواحش 

، وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبد (31)غيرها، ولتفحيم شأنها في الفظاعة 

                                                   
 .4/131عبد الحميد  نداو  ، ت: د.شرح الطيبي على م كاة المصابيح( 30)
: دار إحياء التراث العربي، ط ،6/131ر  في شرح يحيح البخار  للكرماني( الكواكب الدرا31)

 م.1981ثانيةط ، بيروت
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وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في  ،ا في إثارة النفوسوأشدها تأثيرً  ،المعاصي
 .(32) ـ سبحانه وتعالىـ هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها 

ا هلل وديتهموالتعبير بلفظ العبد واألمة يشير إلى ما يجب عليهما من القيام بحق عب 
ظ لى لفعالتي منها عدم انتهاك حرماته، إلى جانب ما في إضافتهما للضمير العائد 

 ومنتهى الغضب ،وتعظيم للمضاف؛ بيانا لسبب شدة البغض ،من تشريف الجاللة
 لكونهما مضافين هلل، وإمعانا في التحذير من ارتكاب هذه الفاحشة.

لتنّزهه ـ؛ تعالى ـ ولعل تخصيص العبد واألََمة بالذّكر رعاية لحسن األدب مع هللا  
 .(33) واألهل مّمن يتعلق بهم الغيرة غالبًا، عن الّزوجة

ويتثثآزر مثثع هثثذا التحثثذير تحثثذير آخثثر يعمثثق الرهبثثة، ويصثثعد الخثثوف مثثن بطثثش  
ِ  : "ـثثثـا فثثثي قولثثثه هللا، وهثثثذا تثثثراه جلي ثثث ثثثٍد َوَّللاَّ ثثثةَ ُمَحمَّ  َمثثثا أَْعلَثثثمُ   لَثثثْو تَْعلَُمثثثونَ يَثثثا أُمَّ

يضثثا ـ بثثنفس النثثداء )يثثا أمثثة أ ـثثـ" حيثثث بثثدأه النبثثي  لََضثثِحْكتُْم قَِلثثياًل َولبََكْيثثتُْم َكثِيثثًرا
 ،ليثثهإمحمثثد( لزيثثادة التنبيثثه إلثثى مثثدى خطثثورة األمثثر، وأنثثه ممثثا ينبغثثي اإلصثثغاء 

 والمبادرة إلى االستجابة واالمتثال.
قسم يث أوجالله، ح ،ثم يأتي القسم ـ أيضا ـ بلفظ الجاللة الذي يوحي بعظم األمر 

نه ما لتأكيد خبره، وشعورً  مع كون الصحابة ال يرتابون في صدقه ـ ــالرسول 
 وتحذيرا من ارتكاب الفواحش. ،بمدى هول ما ينتظر العباد ترهيبا

ويأتي جواب القسم في أسلوب شرطي )لَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِلياًل َولبََكيْتُْم  
ك مدى خطورة انتهاب يوحي، ويولد في النفوس شعوًرا بالهيبة والجاللَكثِيًرا( 
والتهويل، وحذف متعلق  ،؛ حيث التعبير باالسم الوصول )ما( إلفادة التفخيمالحرمات

)من عظم انتقام هللا من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوال القيامة  الفعل )أعلم( أي:
لتذهب النفس كل مذهب في تصور ما علمه ؛ (34)( وأحوالها كما علمت لما ضحكتم

 من الهول والفزع. ــالرسول 
رها التي أدت دو (يًرا َكثِ لََضِحْكتُْم قَِلياًل َولبََكْيتُمْ إلى جانب المقابلة في جواب الشرط )

 في إيضاح معنى شدة الهول، وخطره، من حيث وضعت الضد بإزاء الضد، فأبرزت
ا وحزنا ووجال وهوال.  قلة الضحك، وكثرة البكاء هم 

هذا أمته من خطر انتهاك حرمات هللا التي منها الزنا صعّد  ــوبعد أن حذر النبي 
ـ، فهذا التعبير بما فيه مسلم  ـ كما في رواية (35) التحذير وقواه بقوله: )أاَل َهْل بَلَّْغُت؟(

من تنبيه محذر بـ )أال(، واستفهام تقريري بـ )هل( من شأنه أن يبعث الرهبة، 
وخطورة األمر المنبه عليه، وأنه ينبغي  والخوف في قلوب المخاطبين، ويشعر بعظم
 .أال يغفل عنه العاقل، وال يقدم على ارتكابه

                                                   
مؤسسة ، 10/403كوثر المعاني الدرار  في ك ف خبايا يحيح البخار  لل نقيطي( 32)

 .م1995ط أولى  الرسالة، بيروت
 .بيروت –، ط: دار إحياء التراث العربي 7/71للعيني  عمدة القار  شرح يحيح البخار  (33)
 .6/131( الكواكب الدرار  في شرح يحيح البخار  للكرماني 34)
 .901، حديث رقم/2/618 الكسوف، باب ياة الكسوفيحيح مسلم، كتاب  (35)
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كمثثثا جثثثاء التحثثثذير مثثثن ارتكثثثاب هثثثذه الفاحشثثثة )الزنثثثا( ببيثثثان كونهثثثا مثثثن أعظثثثم  
أّي ـثثث ـقثثثال: سثثثألت رسثثثول هللا ـثثث ـثثث( 36)ن عبثثثد هللا ، فعثثثـثثثـالثثثذنوب عنثثثد هللا 

تَْجعَثثَل هلل نِثثد ا َوُهثثَو َخلَقَثثَك، قثثال: قلثثت لثثه: إن ذلثثك الثثذّنب أعظثثُم عنثثد هللا؟ قَثثاَل: أَْن 
؟ قَثثاَل: ثُثثثمَّ أَْن تَْقتُثثَل َولَثثَدَك مَخافثثثةَ أَْن يَْطعَثثَم َمعَثثَك، قثثثال:  لعظثثيم، قثثال: قلثثثت: ثُثثمَّ أَيُّ

؟ قَاَل: ثُمَّ أَْن تَُزانَِي َحِليلَةَ َجاِرَك "  .(37) قلت: ثُمَّ أَيُّ
 
 المعنى العا :   

ا أعظمها إثمً و ،الزنا من أكبر الكبائر أنَّ في هذا الحديث الشريف  ــ النبيُّ ن بيَّ  
 رتها،ومدى خطو ،ا لعظمهابيانً  وقتل النفس ،وقرن هذه الفاحشة بالشرك ،اوعقابً 

 بأن ــبره وأعظمها عقوبة عند هللا، فأخ ،عن أكبر الكبائرـ ـحيث سأله ابن مسعود 
 قر، ثمية الفولد خشالقتل أفحشه و ،، ثم القتل بغير حقأعظم المعاصي هو الشرك باّلِلَّ 

 .الزنا بزوجة الجار ، وأقبحهالزنا
 

  التحلي  البالغي:  

ثُمَّ : )ــ لهموطن الشاهد الدال على التحذير من الزنا، وبيان خطورة هذه الفاحشة قو 
ا من عظائم ، وعدهالقتلو( واقترانها بجريمتي اإلشراك باهلل، أَْن تَُزانَِي َحلِيلَةَ َجاِركَ 

 ابيالصح الذنوب التي تستحق العقاب الشديد، ولهذا الشاهد سبب استدعاه، وهو سؤال
 عن أي الذنوب أعظم عند هللا بعد الشرك، والقتل. ــالرسول  ــ
ستعالم ( استفهام قصد منه االأّي الذّنب أعظمُ عند هللا؟: )ــوقول الصحابي  

 .الذنوب، وأكبرها؛ حرصا على اجتنابها، والتحرز منهاواالستخبار عن أعظم 
هابة، ن المموالتعبير بأفعل )أعظم( مع القيد بـ )عند هللا( يضفي على السياق مزيدا 

 ويشعر بمدى خطورة هذه الذنوب.والجالل، 
َو َوهُ  ْجعََل هلل نِد افقال: )أَْن تَ تحذيًرا منه،  ــ وألن الشرك أعظم الذنوب بدأ به النبي 

لة فه لدالما حذوتقديره )أعظم الذنب جعلك ...(، وإن ،َخلَقََك(، وفيه حذف للمسند إليه
لى ا إبيهً ولتسليط الضوء على جريمة الشرك باهلل تنفال داعي لذكره، السياق عليه، 

 وعظمها. ،خطورتها

                                                   
، أسلم قديما، ، ويكنى أبا عبد الرحمنالهذليبن اافل بن حبيب بن شمخ ... عبد هللا بن مسعود ( 36)

جهر  و  من، و اجر اله،ر ين، وشهد بدرا والم ا د بعد ا، وكان أويقا : كان سادسا في اإلسام
، ودفن بالبقيع  ـ32بال،نة،  وفي عام  ـبة، وشهد ل  الرسو  ـبالقرآن بمكة، وكان من فقهاء الصحا

وما  1/461شعيب األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي للذ بي، ت: سير أعام النباء ... ينظر: 
حياء : دار إط، 17/324بعد ا، والوافي بالوفيات للصفد ، ت: أحمد األرناؤوط، و ركي مصطفى

 .4/332اإليابة في  مييز الصحابة البن ح،ر العسقاني و، م2000-  ـ0142بيروتـ  التراث
ى أَْندَاد ا َوأَْنتُْم  َْعلَُموَن{ يحيح البخار ، كتاب  فسير القرآن، باب قول   عالي (37) ن ُلوا َّللى : }فَا  َْ،عَ
ان كون ال رك أقبح الذنوب، وبي، ويحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب 4477، حديث رقم/6/18

 ، واللفظ للبخار .86، حديث رقم/1/90 أعظمها بعده
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المعنى على ثبوت هذا باسميتها إلى جانب التعبير بجملة الحال )وهو خلقك( ـ الدالة  
إشارة إلى ما استحق ) ودوامه ـ التي تشعر بمدى قبد هذا الذنب؛ ألن في هذه الجملة

به ـ تعالى ـ أن تتخذه ربا وتعبده؛ فإنه خلقك، أو إلى ما به تميزه ـ تعالى ـ عن غيره 
في كونه إلها، أو إلى ضعف الند، أي: أن تدعو له ندا، وقد خلقك غيره، وهو ال يقدر 

 .(38) (على خلق شيء
د كالمه "، وفي تأكيإن ذلك لعظيمهذا الذنب فقال: "ـ ـومن ثم استعظم ابن مسعود 

لتقييد اجانب  بـ )إّن( والالم، مع اسمية الجملة الدالة على الثبوت والدوام، إلى ــ
نب، ة الذباسم اإلشارة )ذلك( الموضوع للبعيد إشعاٌر بأن الشرك باهلل قد بلغ غاي

 وعظمه، ومنتهاه.
؟): ـواالستفهام في قوله ـ  لي ين الذنب الذي ( حقيقي ، قصد منه االستعالم عثُمَّ أَيُّ

( عََم َمعَكَ فةَ أَْن يَطْ  مَخالََدكَ ثُمَّ أَْن تَْقتَُل وَ الشرك باهلل في العظم ، فأجابه النبي قائال : )
د الول ، والقتل في حد ذاته ذنب عظيم، وجرم قبيد، وقتل الولد أقبد وأفحش؛ ألن

(  َمعَكَ ْطعَمَ ْن يَ مَخافةَ أَ أحب األشياء عند اإلنسان عادة، وفي التعبير بعلة قتل الولد )
غاية  ة علىإشارة إلى أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيرها؛ ألنها تحمل دالل
ل ، لخلى هللاالخسة، وكمال قسوة القلب، وجفاء الطبع، وشدة البخل، وانتفاء التوكل عل

 اده بأن هللا هو الرازق، ومن ثم كان هذا القتل عند هللا عظيما.اعتق
تخبار عن )ثم أّي؟( قاصدا منه االس ـثم يأتي االستفهام الثالث من ابن مسعود ـ 

 .كي يتقيه الشرك باهلل، والقتل في العظمالذنب الذي يلي 
َ َجاِركَ ـ )جوابهـ  وكان  الدال  لمسألةاب هو رأس الجوا(، وهذا ثُمَّ أَْن تَُزانَِي َحِليلَة

 على عظم جريمة الزنا التي ينبغي الحذر منها.
ـ    برضاها، بها زنيتزاني( دون )تزني( إشعار بأنه يالمفاعلة في )ـ بوفي تعبيره

 أفحش، وذلك الزاني، إلى قلبها واستمالة زوجها، على وإفسادها الزنا، يتضمن وذلك
 عنه، الذب جاره من يتوقع الجار ألن جرما؛ وأعظم قبحا، أشد الجار امرأة مع وهو
 قابل فإذا إليه، واإلحسان بإكرامه، أمر وقد إليه، ويطمئن بوائقه، ويأمن حريمه، وعن
 منه غيره يتمكن ال وجه على منها تمكنه مع عليه، وإفسادها بامرأته، بالزنا كله هذا
 .(39) القبد من غاية في كان
تجعثثثثل هلل نثثثثدا، وتقتثثثثل ولثثثثدك، ل )افعثثثث)أن( واألومجثثثثيء المصثثثثدر المثثثثؤول مثثثثن  

المصثثثثدر المثثثثؤول ؛ ألنثثثثه يجتمثثثثع فثثثثي فثثثثي كثثثثل ( دون المصثثثثدر الصثثثثريدتزانثثثثي
اإلخبثثثثار عثثثثن الحثثثثدث مثثثثع الداللثثثثة علثثثثى الزمثثثثان، فثثثثالتعبير بصثثثثيغة المضثثثثارع 

فثثثي صثثثورة الثثثذي  ابرازهثثثإو، خطثثثابالحثثثال هثثثذه الثثثذنوب القبيحثثثة  الستحضثثثار
 وعظمها إثما وعقابا... بيانا لشناعتها،يحدث في الحال؛ 

ك ، وولدخلقك وتقييد هذه الذنوب )اإلشراك باهلل، والقتل، والزنا( بهذه القيود )وهو 
 ها.شناعتومخافة أن يطعم معك، وحليلة الجار( لبيان كمال تقبيحها، وزيادة فحشها، 

                                                   
، ط أولى دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 1/121 مرقاة المفا يح شرح م كاة المصابيح للقار ( 38)

 .م2002 ـ ـ 1422
 –ط: دار إحياء التراث العربي  ،3/81للنوو   المنهاج شرح يحيح مسلم بن الح،اج (39)

  ـ.1392، ثانية بيروت
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كون  ل علىوما من شك في أن اقتران جريمة الزنا باإلشراك باهلل، وجريمة القتل يد 
 ... عنها الزنا من أكبر الكبائر، وأعظم المفاسد التي يجب الحذر منها، واالبتعاد

 
وفي الحديث التالي تلحظ تحذيًرا شديًدا من ارتكاب جريمة الزنا بالمرأة المغيبة،  
عَْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ ف

ِ ـ ـ (40)  ــقَاَل: َرأَْيُت َماِعَز ْبَن َماِلٍك ِحيَن ِجيَء بِِه إِلَى النَّبِّي
اٍت أَنَّهُ َزنَى، فَقَاَل  ،َرُجٌل قَِصيٌر، أَْعَضُل، لَْيَس عَلَْيِه ِرَداءٌ  فََشِهَد َعلَى نَْفِسِه أَْربََع َمرَّ

 ِ ِ إِنَّهُ قَْد َزنَى اأْلَِخُر، قَاَل: فََرَجَمهُ ، ــَرُسوُل َّللاَّ ثُمَّ َخَطَب،  : "فَلَعَلََّك" ، قَاَل: ال َوَّللاَّ
ِ َخلََف أََحُدُهْم لَهُ نَبِيٌب  ، (41)َكنَبِيِب التَّْيِس  فَقَاَل: "أاَل ُكلََّما نَفَْرنَا َغاِزيَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

لَنَّهُ عَْنهُ" ،(42)يَْمنَُد أََحُدُهْم الُكثْبَةَ  ِ إِْن يُْمِكنِّي ِمْن أََحِدِهْم أَلُنَّكِ أََما َوَّللاَّ
(43). 

 
 المعنى العا :   

في  ــ برجم ماعز بن مالك بعد أن أقر على نفسه بالزنا، ثم خطب ــ أمر النبي 
ف يتخل الناس ليبصرهم بخطورة األمر، فقال: كلما خرجنا إلى الحرب في سبيل هللا

حدى إعن الغزو معنا أحد هؤالء القاعدين عن الخروج إلى الجهاد، ويقوم بخداع 
، اللبن المجاهد في سبيل هللا، بإعطائها القليل منالنساء التي غاب عنها زوجها 

ن مكنه هللا من باهلل لئ ـمتاع بها، ثم يقسم النبي ـونحوه؛ كي يفوز بما يريد من االست
  غيره.لتجعله عبرة وأحدهم، وأقدره عليه ليمنعنه عن ذلك بعقوبة من هللا تردعه، 

كما ـ  وليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعًزا كان معتاًدا بمثل هذه الفاحشة" 
بعد رجم ماعز؛ ليعتبر هؤالء المفسدون بعقوبة  ــوإنما ذكره النبي  ـ توهم البعض

 .(44)" ماعز، وينتبهوا بأنه يمكن معاقبتهم ـ أيًضا ـ بمثل هذه العقوبة
 
 
 
  التحليل البالغي: 

                                                   
جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن ح،ير بن ر اب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن ( 40)

نى يعصعة العامر ، حليف بني ت رة، وأم  خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، يك
 بعين منبع وسأبا عبد هللا، ويقا : يكنى أبا خالد، نز  الكوفة، وابتنى بها دارا، و وفي سنة أر

 .1/431ر مييز الصحابة البن ح،: اإليابة في اله،رة. ينظر
فاد. ك ف الم كل من حديث الصحيحين البن ال،وت ، ت: علي 41) ( نبيب التيس: يو   عند الَسى

 م.1997دار الوطن ـ الرياض، سنة، 1/459حسين البواب 
 .5/101( الكثبة: القليل من اللبن أو غيره. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 42)
، حديث رقم/ 3/1319من اعترف على نفس  بالزنا  ( يحيح مسلم، كتاب الحدود، باب43)

1692. 
اج في شرح يحيح مسلم بن الح،اج لمحمد األَُرمي، ت:  اشم ( 44) وض البَهن الكوكب الو ناج والرن

 م.2009- ـ 1430، ط: دار المنهاج، جدة ـ السعودية، أولى 18/444محمد مهد  
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في هذا البيان النبوي تحذير قوي، ووعيد شديد بالتعذيب، والتنكيل لمن يرتكب فاحشة 
 وحرمتهن، وذلك ظاهر جلي في قولهالزنا بالنساء المغيبات، ويعتدي على عرضهن، 

َّْيِس، يَْمنَُد ):  ــ ِ َخلََف أََحُدُهْم لَهُ نَبِيٌب َكنَبِيِب الت أاَل ُكلََّما نَفَْرنَا َغاِزيَن فِي سَبِيِل َّللاَّ
لَنَّهُ عَْنهُ  ِ إِْن يُْمِكنِّي ِمْن أََحِدِهْم أَلُنَّكِ ذلك استخدمت عدة  (، ولبيانأََحُدُهْم اْلُكثْبَةَ، أََما َوَّللاَّ

التي تحقق اليقظة، واالنتباه، وتثير  أساليب بالغية، منها التعبير بأداة التنبيه )أال(
الذهن لضبط ما سيلقى بعدها، وفهمه على وجهه، وهذا يشعر بأن ما بعدها أمر قد 
بلغ من الخطورة واألهمية حّدا يستدعي االنتباه، واإلنصات، والترقب، والفهم للخبر 

 إلقائه؛ تأكيدا على العناية به، وعدم االستهانة به. أثناء
مهم، : )أحدهم( دون سابق ذكر لهم يشعر بذــ والتعبير بضمير الغيبة في قوله

 وتوبيخهم، وتحقير شأنهم، بسبب إقدامهم على تلك الفاحشة.
ومما زاد من ازدراء وتحقير َمن انتهك حرمات هللا وفعل تلك الجريمة التعبيُر بجملة 

َّْيِس الحال ) (، حيث شبه صوت الزاني حين زناه بصياح التيس عند لَهُ نَبِيٌب َكنَبِيِب الت
 ركوبه على أنثاه.

 ووجه الشبه ما في كل من قبد الصوت، مع شناعة الفعل.
وهذا التشبيه يوحي بمدى حقارة الزاني، وخسته، وقبيد فعله؛ لتعديه على زوجة 

 ل الجهاد.المجاهد وقت تغيب زوجها عنها ألج
: ــومما زاد ـ أيضا ـ من الداللة على خسة هذا الزاني، وحقارته التعبيُر بقوله 

( الذي يكشف عن لؤمه، وما يقوم به من خداع النساء المغيبات يَْمنَُد أََحُدُهْم اْلُكثْبَةَ )
 بإعطائهن قليل من اللبن، أو التمر، أو طعام، ونحوه للحصول على مأربه منهن. 

نب التعبير بضمير الغيبة في )أحدهم( الذي أفاد التوبيخ والتحقير، والتعبير إلى جا 
في صورة الذي  ابرزهويبصيغة المضارع الذي يستحضر تلك الصورة القبيحة، 

 بيانا لخسته، ومدى حقارته.يحدث في الحال؛ 
ِ إِْن أََما ) :ــثم يأتي الوعيد الشديد بالتنكيل والتعذيب لهذا الزاني في قوله   َوَّللاَّ

لَنَّهُ َعْنهُ   ( ترهيبًا، وإمعانا في التحذير من ارتكاب تلك الفاحشة.يُْمِكنِّي ِمْن أََحِدِهْم أَلُنَّكِ
حيث التعبير بأداة االستفتاح والتنبيه المكررة، والقسم بلفظ الجاللة )هللا( وما يضفيه 

بعظم التهديد، وشدة  على السياق من القوة، والشعور بالجالل، والرهبة، مما يشعر
 الوعيد لشناعة هذه الجريمة، وفحشها.

بالقسم بيان مزيد العناية باألمر المقسم عليه، وهو ضرورة التنكيل  ــ وأراد النبي 
 بهذا الزاني ومعاقبته. 

لَنَّهُ َعنْهُ إِْن يُْمِكنِّ ويأتي جواب القسم )  ( في أسلوب شرطي يعمق ي ِمْن أََحِدِهْم أَلُنَّكِ
على الزاني، وبغضه له، إمعانا في  ــ الرهبة، ويوحي بمدى غضب الرسول

وذلك لما في طبيعة الجملة الشرطية من التهديد، ومبالغة في التحذير من هذا الفعل، 
وتشويق يجعل المتلقي يتلهف، ويترقب شوقًا لمعرفة جواب الشرط الذي  ،إثارة

فيخيفه من إتيان صنيعه،  ،تضمن تهديد الزاني بعقاب يردعه، ويجعله عبرة لغيره
فإذا جاءت جملة الجواب وصادفت نفسا مهيأة كان تأثيرها في النفس أقوى، وقدرتها 

 .عىدوالتحذير من ارتكاب هذه الفاحشة أ ،على الزجر
وفي مجيء جواب الشرط )ألنكلنه عنه( مؤكدا بالالم، ونون التوكيد داللة على قوة  

 الرغبة في معاقبة الزاني، والتأكيد على ضرورة تنكيله؛ لسوء فعله، وقبيد صنعه.
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غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة، وأنه  ــوفي الحديث التالي يبيِّن النبيُّ  

ما شاء، وعظم الخطب في هذا؛ ألجل الجهاد فِي سبيل هللا، فإن يأخذ من حسناته 
المَجاهدين يجمعُون بين نصر دين هللا، وطاعته، وحفظ عورة القاعدين، وترك 
شهوات النَّفس فِي اإلقامة، فتعين حفظهم على القاعدين من هذه الجَهات، كما عظم 

نا بحليلة الجار؛ لحق الجوار، َوالجَهاد أعظم الّزِ
َ بن الحصيبف ،(45) عَْن بَُرْيَدة

 ــ(46) 
 ِ َهاتِِهْم، َوَما ــقَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ : "ُحْرَمةُ نَِساِء اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن َكُحْرَمِة أُمَّ

إاِل ُوقَِف لَهُ  ِمْن َرُجٍل ِمَن اْلقَاِعِديَن يَْخلُُف َرُجال ِمَن اْلُمَجاِهِديَن في أَْهِلِه فَيَُخونُهُ فِيِهْم،
 .(47)يَْوَم اْلِقيَاَمِة، فَيَأُْخذُ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء، فََما َظنُُّكْم؟ "

 
 المعنى العا :

، م عليهممثل حرمة أمهاتهجعل اإلسالم لنساء المجاهدين من الحرمة على القاعدين  
حرمة للفمن زنى من القاعدين بإحدى نساء المجاهدين كان كمن زنى بأمه، تغليظا 

حدود  له الا لشأنهن، ومن ثم عظم اإلثم والجزاء، فجعل خيانة المجاهد في أهوتعظيمً 
 .ملهعسنات حلجزائها، حيث يقف الخائن يوم القيامة ذليال؛ ليأخذ المجاهد ما شاء من 

 
  التحلي  البالغي: 

 قيامة،وم الفي هذا الحديث تحذير شديد من ارتكاب جريمة الزنا ببيان سوء عاقبتها ي 

ةُ ُحْرمَ قال: )لهذا المعنى بتشبيه يبرز مدى حرمة هذه الجريمة، ف ــوقد مّهد النبّي 
َهاتِهِ  اهدين لمجاتحريم نساء  يث شبهح(، مْ نَِساِء اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن َكُحْرَمِة أُمَّ

 على القاعدين عن الجهاد لعذر أو لغيره بتحريم أمهاتهم عليهم.
 ووجه الشبه: تحريم أمر على أمر تحريما مغلظا.

وهثثثثذا التشثثثثبيه يثثثثوحي بضثثثثرورة احتثثثثرام نسثثثثاء المجاهثثثثدين، وحفثثثثظ حثثثثرمتهن،  
ورعثثثثايتهن، وبثثثثّرهن، والقيثثثثام بثثثثأمر معيشثثثثتهن، وعثثثثدم التعثثثثرض لهثثثثن بخلثثثثوة 

 إلخ.محرمة، أو نظر محرم، ...

                                                   
 .2/29م كل من حديث الصحيحين البن ال،وت  ك ف ال( 45)
بريدة بن الحصيب بن عبد هللا بن الحارث بن األعرج بن سعد األسلمي، أسلم حين مر ب  النبي ( 46)
 لم بعدمهاجرا بال ميم، وأقام في موضع  حتى م ت بدر وأحد، ثم قدم بعد  لك، وقيل: أسـ ـ

ـ ـبي من بدر، وسكن البصرة لما فتحت، وفي الصحيحين عن  أن  ازا مع الن ــ منصرف النبي
ات في ، ثم  حو  إلى )مرو( فسكنها إلى أن مــ ست ع رة ازوة، وازا خراسان في تمن عثمان

بن الحابة خافة يزيد بن معاوية سنة ثاث وستين من اله،رة .... ينظر: اإليابة في  مييز الص
 . 1/286الب،او  ح،ر، ت: علي محمد 

، 3/0815 حرمة نساء الم،ا دين، وإثم من خانهم فيهن ( يحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب47)
 .1897حديث رقم / 
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 عدين،إلى جانب ما فيه من تعظيم، وتفخيم لشأنهن؛ لما لهن من الحرمة على القا
 كحرمة أمهاتهم عليهم.

امة، م القيته يووبعد هذا التشبيه يأتي الوعيد الشديد لمن خان المجاهد في أهله بمجازا 
ء بنسا حيث يأخذ المجاهد ما شاء من عمل هذا الخائن، وهذه الخيانة تتضمن الزنا
ضاء المجاهدين، أو التعرض لهن بنظر محرم، ونحوه، أو عدم اإلحسان إليهن، وق

ذا حوائجهن ... إلخ، وعلى كل جاء هذا الوعيد في أسلوب حاد حاسم تراه في ه

َن ْلُمَجاِهِديا ِمَن لُُف َرُجالَوَما ِمْن َرُجٍل ِمَن اْلقَاِعِديَن يَخْ : )ــالقصر، حيث قال النبي 
(، حيث قصر ِلِه َما َشاءَ ذُ ِمْن َعمَ يَأْخُ ِة، فَ يَُخونُهُ فِيِهْم، إاِل ُوقَِف لَهُ يَْوَم اْلِقيَامَ في أَْهِلِه فَ 

ذ من أخ تكثارجزاء خيانة المجاهد في أهله على استيفائه من الخائن يوم القيامة باالس
 حسناته بال حدود.

فثثي عثثام وهثثذا القصثثر مثثن قصثثر الصثثفة علثثى الموصثثوف قصثثرا حقيقيثثا؛ ألن الن 
، وكثثثان القصثثثر بطريثثثق النفثثثي واالسثثثتثناء ـ يشثثثمل كثثثل مثثثا عثثثدا المقصثثثور عليثثثه

واللهجثثثثة  ،أقثثثوى طثثثرق القصثثثثر ـ لتقويثثثة المعنثثثثى وتوكيثثثده بهثثثذه النبثثثثرة العاليثثثة
أن خيانثثثة المجاهثثثد وفيثثثه إشثثثارة إلثثثى ، (48)الحاسثثثمة التثثثي تراهثثثا فثثثي )مثثثا( و)إال( 

فثثثي أخثثثذ كثثثل الحسثثثنات،  فثثثي أهلثثثه أعظثثثم مثثثن كثثثل خيانثثثة؛ ألن مثثثا عثثثداه ال يخيثثثر
 .وإنما يأخذ بكل خيانة قدًرا معلوًما من حسنات الخائن

يشكون في  كالمه بهذا األسلوب مع كون الصحابة ال يكذبونه، وال ـوأكد النبيُّ ـ 

، وعظم ـ بهذا األمر، واهتماما به؛ لبيان مدى خطورتهـ النبيّ  كالمه عناية من
 العقوبة المترتبة على فعله.

ه( قِف لوبمعاودة النظر في جملة القصر تلحظ التعبير بصيغة المبني للمفعول )وُ  
ك  يملالالتي تشير إلى أن هذا الخائن صار ذليال، بكونه أداة طيعة في يد غيره، 
ب ى جانلنفسه شيئا، لدرجة أنه يُمنع من المضي حتى يستوفي المجاهد منه حقه، إل

 لمعلوملمبني دم االهتمام بذكره، ولو عبر بصيغة الالداللة على تحقيره، وازدرائه، لع
 لما أفاد هذا المعنى.

لى عيامة( )الق وفي تقييد استيفاء الجزاء بيوم القيامة تهويٌل للوعيد؛ لما يضفيه لفظ 
 انة الالخي السياق من معاني الهول، والرهبة، والفزع، إلى جانب اإلشارة إلى أن هذه

وافتضاحه  ال بأخذ المخون حقه من الخائن يوم القيامة،تكفر في الدنيا، وال تغفر إ
 على رؤوس األشهاد.

ذا من ه والتعبير بالفاء في )فيأخذ( يشير إلى مبادرة المجاهد إلى استيفاء حقه 
 الخائن، ومسارعته إلى أخذ ما شاء من أعماله.

 ناية به.عو: )ما شاء(، وقدم عليه اهتماًما، ــ : )من عمله( بيان لقولهــ وقوله

                                                   
بتصارف، مكتباة و باة، القاا رة، ط أولاى 105د / محماد أباو موساى /  ( ينظر: دالالت التراكياب أ.48)

 م.1979 ـ ـ 1399



23 
 

ي نة المجاهد ف: )ما شاء( مفعوال لـ )يأخذ( إشارةٌ إلى أن خياــ وفي التعبير بقوله 
 أهله ال حدود لجزائها؛ ألن المجاهد يأخذ ما شاء من حسنات َمن خانه.

دد لى تجعومما يعضد هذا التعبيُر بصيغة الفعل المضارع )يأخذ( التي تحمل داللة  
 راره.هذا األخذ، واستمراره، وتك

ما شئت  : )فما ظنكم؟( تفصد عن شرط مقدر أي: إذا قيل له خذــ والفاء في قوله 
نه، ن أمكإمن حسنات َمن خانك فما ظنكم أن يفعل؟ ال شك في أنه لن يبقي منها شيئا 

؛ يره حقغذلك اليوم الذي يتمنى فيه المرء أن يكون له عند والسيما يوم القيامة، 
 و كان من أقرب أقربائه.حتى يأخذه ويستوفيه، ول

  مننه هللافما ظنكم فيمن مكّ  ويأتي االستفهام )ما ظنكم؟( يحمل تهديًدا عظيما، أي:
ة، هل أو ما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة العظيم، ؟في أهله حسنات َمن خانه

ة؛ لجريم، وقد تضمن هذا تعظيم هذه اتتركون مع تلك الخيانة أم ينتقم هللا منكم؟
 ترهيبًا، وتحذيًرا من اإلقدام عليها.

الوعيد بالخيانة في نساء المجاهدين؛ ألنهم أفضل من غيرهم من هذا وخصَّ 
 .(49) المشتغلين بالطاعات، والخيانة فيمن هو أفضل أقبد

 
 
من  ــولم يقتصر التحذير من الزنا على ذلك فحسب، بل حذر ـ أيضا ـ النبّي  

يَقُوُل:  ــَسِمَع النَّبِيَّ  أنّهـ ـ (50)َماِلٍك اأْلَْشعَِريّ عن أبي استحالل الزنا بسوء عاقبته، ف
تِي أَْقَوامٌ  َوالَمعَاِزَف، َولَيَْنِزلَنَّ ، َوالَحِريَر، َوالَخْمرَ ، (51)يَْستَِحلُّوَن الِحرَ  "لَيَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ
 ،ِلَحاَجةٍ  –يَْعنِي الفَِقيَر  -يَُروُح عَلَْيِهْم بَِساِرَحٍة لَُهْم، يَأْتِيِهْم أَْقَواٌم إِلَى َجْنِب َعلٍَم 

ُ، َويََضُع العَلََم، َويَْمَسُخ آَخِريَن قَِرَدةً َوَخنَاِزيَر  إِلَى فَيَقُولُوَن: اْرِجْع إِلَيْنَا َغًدا، فَيُبَيِّتُُهُم َّللاَّ
 .(52)يَْوِم الِقيَاَمِة "

 
 

                                                   
ر ينظر: المفا يح في شرح المصابيح لمظه( 49) ْيدَاني الُمْظهى ، دار النوادر، 4/340 ر الدين الزن

 م.2012 ـ ـ 1433إدارة الثقافة اإلسامية ـ وتارة األوقاف الكويتية، ط أولى 
عاامر بان  :ويقاا  ،ظهارأو او  ،كعاب بان عايام :فقيال ،ختلاف فاي اسام ا أبو مالاك األشاعر :( 50)

 ،وااازا معاا ، ـااويااحب النبااي ـ، أساالم ،الحااارث باان الحااارث :ويقااا  ،الحاارث باان  ااانك باان كلثااوم
عاة بان وربي ،وأم الادرداء ،وعباد الارحمن بان اانم ،ـ جاابر بان عباد هللاروى عن  ـوممن  ،وروى عن 

ـا سانة ـ ابـاـمر بان الخطـ اوفي فاي تمان عا، ووحادث بهاا ،عـوقادم دم ا، وايار م، عمرو ال،رشي
 ،67/187 بان اراماة العماارو عمارو ، ت: البان عسااكر  ااريخ دم اعينظار:  .ثماان ع ارة لله،ارة

 ،طأحماد األرنااؤوت:  للصافد ، الاوافي بالوفيااتم، و1995- اـ 1415، أولاىبياروت ـدار الفكراط: 
 .24/262وآخر

ر بتخفيف الراء: الفرج، والمعنى أنهم يستحلون الزنا. عمدة القار  شرح يحيح البخار  ( 51) الحى
 .21/176للعيني 

، 7/610ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمي  ب ير اسم ( يحيح البخار ، كتاب األشربة، باب 52)
 .5590حديث رقم/
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  المعنى العا :

لون لى أمته يستحا مستقبليا عن حال أقوام ممن ينتسبون إأمًرا غيبي   ــ النبيّ  يّنيب 
 معاصيالزنا، والحرير، والخمر، والمعازف، وهؤالء األقوام ممن يستحلون هذه ال
اجة، حيكونون بجوار جبل عال، يرجع إليهم الراعي بماشية لهم، ويسألهم الفقير 

بة، العقو ت بهمأتيهم ِمن الغد، فال يأتي الغد إال وقد نزلويطلبون منه أن ي ،فيمنعونه
 .حيث يهلكهم هللا ليال، ويدك عليهم الجبل، ويمسخ بعضهم قردة وخنازير

 
 التحلي  البالغي: 

ه يان أن هذاألمة من استحالل الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف بب ــحذر النبي  
 الذنوب تستوجب العقاب، واإلهالك، أو مسخ أصحابها قردة، وخنازير...

عدة  ــ ولبيان خطورة استحالل هذه الذنوب بغرض التحذير منها استخدم النبي 
 ) أساليب بالغية، منها البداية بأسـلوب خبري مستخدًما الفعل المضارع )ليكوننَّ
المؤكد بالالم، ونون التوكيد المشددة؛ تنبيًها إلى أهمية ما سيقال، وشعوًرا منه 

 بعظمته، ومدى خطورته.
 هوتنكير )أقوام( للتحقير، أو لإلشارة إلى كونهم من نوع خاص؛ لوصف النكرة بقول 
(، وجملة الوصف تحمل داللة َوالَمعَاِزفَ ، َوالَحِريَر، َوالَخْمرَ ، يَْستَِحلُّوَن الِحرَ : )ــ

على مدى حقارتهم، وخستهم، وقبيد فعلهم؛ ألنهم يفعلون هذه الذنوب فعل المستحل، 
 غير مبالين به، استخفافا، وتهاونا.

عي يسمى مراعاة وفي الجمع بين )الِحر، والحرير، والخمر، والمعازف( فن بدي 
النظير؛ لتناسب هذه المحرمات في الداللة على كونها بابًا من أبواب اللهو واالستمتاع 
المحرم، ولتالزمها؛ ألنها ـ غالبا ـ تكون من المترفين الذين ال يبالون بشيء، وال َهمَّ 

 لهم سوى إشباع رغباتهم.
َولَيَْنثثِزلَنَّ أَْقثثَواٌم : )ـثثـ مثثدى شثثد هثثؤالء ومثثنعهم العطثثاء، فقثثال ـثثـكمثثا بثثين النبثثي  

 ،ِلَحاَجثثثةٍ  –الفَِقيثثثَر  ييَْعنِثثث -إِلَثثثى َجْنثثثِب َعلَثثثٍم يَثثثُروُح َعلَثثثْيِهْم بَِسثثثاِرَحٍة لَُهثثثْم، يَثثثأْتِيِهْم 
 (.فَيَقُولُوَن: اْرِجْع إِلَْينَا َغًدا

تِي ...( على جملة )َولَيَْنِزلَنَّ أَْقَوامٌ وعطف جملة )  ...( بالواو أَْقَوامٌ لَيَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ
للتوسط بين الكمالين؛ التفاقهما في الخبرية، وهذا الوصل يشير إلى مدى خبث 

 هؤالء، وسوء صنيعهم، وتعدد جرائمهم، وتنوع معاصيهم.
( وصف للنكرة ِلَحاَجةٍ  –الفَِقيَر  ييَْعنِ  -يَُروُح َعلَْيِهْم بَِساِرَحٍة لَُهْم، يَأْتِيِهْم وجملة ) 

ر إلى مدى خستهم وحقارتهم، ومما يعضد هذا تنكيُر )حاجة( الدال على )أقوام( تشي
التقليل، فالفقير يسألهم أدنى حاجة، ومع ذلك يمنعونه، على الرغم من كونهم ذوي 

(، وتنكير )سارحة( للتفخيم، يَُروُح َعلَْيِهْم بَِساِرَحٍة لَُهمْ : )ــثروة عظيمة بدليل قوله 
 ومدى ثرائهم. والتعظيم الدال على غناهم،

( الدال على كذبهم، ومنعهم ذا الحاجة العطاء، اْرِجْع إِلَْينَا َغًداإلى جانب تعبيرهم )
بالتسويف، والمطل، واستهزاءهم بالفقير، وخلفهم الوعد، مما يدل على مبالغتهم في 
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الشد، والمنع، ومن ثم استحقوا العقاب، والفاء في )فيقولون( تشير إلى مسارعتهم 
 منع، والكذب.إلى ال

ُ، َويََضُع العَلََم، َويَْمَسُخ آَخِريَن قَِرَدةً َوَخنَاِزيَر ) :ــويأتي العقاب في قوله   فَيُبَيِّتُُهُم َّللاَّ
(، والتعبير بالفاء في )فيبيتهم( يؤذن بعجلة العقاب، وسرعة وقوع إِلَى يَْوِم الِقيَاَمةِ 

ذنوب التي منها الزنا؛ ألنه ال مهلة اإلهالك، مما يحذر المخاطب من استحالل هذه ال
 في وقوع جزائها.

ومعنى )يبيتهم هللا( يهلكهم بعذاب يصيبهم ليال، وخّص الليل تهويال للوعيد،  
 فاإلهالك بالليل أشد؛ ألنَّ الليل محل الراحة، واألمان، والطمأنينة.

الوعيد مزيًدا من والتعبير بلفظ الجاللة )هللا( فاعال للفعل )يُبَيِّت( يضفي على هذا  
 القوة، والشدة، والتفخيم، والمهابة.

( يشثثير إلثثى قسثثوة العقثثاب، ومثثدى قوتثثه، حيثثث يثثثدك َويََضثثُع العَلَثثمَ : )ـثثـ وقولثثه 
 عليهم الجبل فيهلكهم.

ومثثثن الجثثثزاء أيضثثثثا أن بعضثثثهم يمسثثثثخ قثثثردة، وخنثثثازير، وفثثثثي تنكيثثثر )قثثثثردة،  
وخنثثثازير( داللثثثة علثثثى مثثثدى حقثثثارتهم، وازدرائهثثثم، وتثثثوبيخهم، بسثثثبب اسثثثتحاللهم 

 الزنا، وغيره من هذه الذنوب.
( يفيد أن يوم القيامة هو غاية هذا الجزاء، ومنتهاه، داللة إِلَى يَْوِم القِيَاَمةِ ) :ــ وقوله 

ُ، َويََضُع العَلََم، استمراره، وتكراره، ومن ثم كان التعبير بالمضارع ) على فَيُبَيِّتُُهُم َّللاَّ
( في حاّق موضعه؛ ألنه يحمل داللة على تجدد الحدث، وتوالي حدوثه، مما َويَْمَسخُ 

 يضفي على السياق مزيدا من التهويل، والترهيب، والتحذير.
توسط بين الكمالين، التفاقها في الخبرية، وهذا والعطف بالواو بين جمل العقاب لل 

الوصل يوحي بتنوع العقاب، وتعدد العذاب، مما يبعث في النفس شعورا بعظم 
 خطورة استحالل الزنا، وغيره من الذنوب المذكورة في هذا البيان النبوي الشريف.

ن، )ليكونن، يستحلووالمتأمل في ألفاظ الحديث يلحظ استخدام الفعل المضارع  
؛ ألنه في دون الفعل الماضي لينزلن، يروح، يأتيهم، يقولون، يبيتهم، يضع، يمسخ(

هذا الحديث سياق الحديث عن أمر غيبّي منتظر، لم يقع حال إخباره به، من ثم فإّن 
 .وال سيما في زماننا ،ــ ه رسول َّللاَّ خبر بمن أعالم النبوة، فقد وقع ما أ عدّ يُ 
بأساليبه البالغية المختلفة أكد خطورة استحالل الزنا، وأبان وعلى كل... فالحديث  

 عما ينتظر المستحّل من سوء عاقبة، وأليم عقاب؛ تحذيًرا منه، وترهيبا.
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 المبحث الثاني
 ـ ـمن بالغة النبي 

 بيان وسائ  الوقـــاية من الزنا في

 

 
مدى وفي المبحث السابع ـ من الزنا، وأبان عن حرمت ،  ــ بعد أن حذر النبي 

ن إلنسااشناعت ، وسوء عاقبت   راه ـ  نا ـ يك ف عن عدة وسا ل من شَنها أن  قي 
 من الوقوع في الزنا، و حمي  من شره متى التزم بها.

بير التع وجاءت وسا ل الوقاية من فاح ة الزنا في عدة أحــاديث،  نوعت أســاليب 
 اي.ل الباالتحلي بع ا لدواعيها، وسياقا ها المختلفة، كما سيت ح أثناء الدراسة، وفيها 
 
 ن  ذه الوسا ل:وم 

ى بن مَ ، فـ الزواج أو الصوم1 ى ـ ــ (53)ود عُ سْ عن َعْبدى َّللان ـ أن  قا : ُكننا َمَع الننبىَي

ـ  ى دُ َشيْئ ا، فَقَاَ  لَنَا َرسُوُ  َّللان يَا َمْعَ َر ال نبَابى َمْن اْستََطاعَ اْلبَاَءةَ  ـ:"َشبَاب ا، ال نَ،ى
ىنن ُ  ، فَإ ْومى ْع فَعَلَْي ى بىالصن ، َوأَْحَصُن لىْلفَْرجى، َوَمْن لَْم يَْستَطى بََصرى

ىنن ُ أََاضُّ لىلْ ْج، فَإ  لَ ُ فَْليَتََزون
َجاءٌ   .(54) " وى

 
 المعنى العام:

 على مؤن أل مع ر ال باب وحثهم على الزواج إ ا كانت لديهم المقدرة ــنادى النبي  
على  رة ل ألن الزواج أاض للبصر، وأحفظ للفرج من الوقوع في الزنا، أما َمن ال قد
 ها.مؤن النكاح فعلي  بالصومأل دفعا للمحذورأل ألن الصوم يكسر ال هوة، وي عف

 
 التحلي  البالغي:   

 ما زنا، واشتمل  ذا البيان النبو  ال ريف على وسيلتين من وسا ل الوقاية من ال  
اعَ بَابى َمْن اْستَطَ ـ: )يَا َمْع ََر ال ن )الزواج، والصوم(، أما الزواج فظا ر في قول  ـ

، َوأَْحَصنُ  ىنن ُ أََاضُّ لىلْبََصرى ْج، فَإ  (.فَْرجى  لىلْ اْلبَاَءةَ فَْليَتََزون
إلى أ مية األمر  ـ  نبي ٌ ـ ال باب بـ )يا( على الرام من قربهم من ـ النبيـ  وفي نداء 

ع في المنادى، وضرورة اإلقبا  علي ، واإلي اء إلي ، والعناية ب أل ليكون أعل
 األ  ان، وأرسخ في القلوب.

                                                   
 .10سبقت  رجمت  /( 53)
 .0665، حديث رقم/ 3/ 7يحيح البخار ، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم ( 54)
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ثيرا كدفعهم يوخص ال باب بالنداءأل ألنهم ـ في ال الب ـ أعظم لذة، وأقوى شهوة، مما  
 ى الوقوع في الفاح ة.إل
 شارة إلى أنإـ بَداة ال رط )َمن( التي  ستخدم للعاقل دون اير ا ولعل في  عبيره ـ 

 دعى إلىأاج الزو اإلقبا  على الزواج عند القدرة على مؤن  إنما  و شَن العقاءأل ألن
 و حصين الفرج. ،اض البصر

مقترنة بـالفاءأل ألن ما بعد الفاء ال يصلح ألن )فليتزوج(  جاءت جملة جواب ال رطو 
يقع جواب ا لل رطأل فهو جملة طلبية فعلها أمر، لذلك كان البد من رابط بين ال رط 
وال،واب، وأولى األشياء بالربط حرف )الفاء(أل لمناسبت  معنى ال،زاء، فحرف )الفاء( 

، ولما (55) خفت  لفظا كذلك،  ذا إلىمعناه: التعقيب با فصل، وال،زاء متعقب لل رط 
كان ال،زاء ـ أي ا ـ متسببا عن ال رط ناسب  لك المعنى حرف )الفاء(أل لما في  من 

 . (56) معنى السببية أي ا
اية من وقالزواجأل واقتران ال،واب )فليتزوج( بالفاء يؤ ن ب رورة المبادرة إلى  

 لة.والتعقيب با مه ،الوقوع في الفاح ةأل لداللة الفاء على التر يب
سيلة خا  الوطا فة ال باب إلى ا لالتعبير باألمر )ليتزوج( إرشاد ونصح و وجي  في و 

  .ى مؤنالتي  قيهم شر الوقوع في الزنا، و ذه الوسيلة  ي الزواج عند القدرة عل
وب إلى جانب ما في التعبير باألمر من داللة على قوة الرابة في حصو  المطل

ىنن ُ أََاضُّ : )ــ األمر حيث قا  أل ميت ، ومن ثم  كرت علة  ذا ، َوأَحْ لى فَإ َصُن ْلبََصرى
ي فلزواج ا مية (، وجاءت العلة مؤكدة بـ )إن( مع اسمية ال،ملة  َكيدا على ألىْلفَْرجى 

  حصين الفرج، واض البصر عن الحرام.
لتي اسا ل وأقوى الو ،والتعبير بـ )أفعل( التف يل ي عر بَن الزواج  و أف ل السبل 

  ،نب المسلم كل ما من شَن  أن يعرض  لخطر الزنا.
ىنن ُ أََاضُّ لىْلبََصرى )ـ: ـوالفاء في قول    سرعة في ؤ ن بالل بيد أنها  وإن كانت للتعلي (فَإ

 الحدثأل للمنع من الوقوع في الزنا.
،ابة، واالستوما من شك في أن  كر العلة بعد األمر بال يء أدعى إلى اإلقناع،  

 ـ.وسرعة االمتثا  لما أمر ب  النبيـ 
وم، هي الصزواج فأما الوسيلة الثانية التي  قي المسلم من الزنا عند عدم القدرة على ال 

ْع فَعَلَْي ى بىالصن و ذا ظا ر جلي في قول ـ  ، فَإى ـ: )َوَمْن لَْم يَْستَطى َجاٌء(لَ نن ُ ْومى ، وجاء  ُ وى
ية ل رطن( اشرطي على نمط ال رط األو ، حيث التعبير بـ )مَ   ذا المعنى في أسلوب

لى مؤن عند عدم القدرة عوالمبادرة إلي   ،التي  ناد  كل عاقل الحرص على الصوم
 النكاحأل لئا يقع في المحذور.

ماار، أوكااذا م،اايء جااواب ال اارط )فعلياا  بالصااوم( مقترنااا بالفاااءأل ألناا  اساام فعاال  
أل جز عااان ماااؤن الااازواج وإرشااااده إلاااى الصاااوموال ااارض منااا   وجيااا  ال ااااب العاااا

 يكسر ال هوة وي عفها. ألن 

                                                   
، دار الكتب العلمية ـ 110/  4شرح الرضي على الكافية، ت: د / إميل بديع يعقوب  ينظر: (55)

 م.1998بيروت، أولي 
ماتن المبارك، ومحمد علي حمد  م ني اللبيب عن كتب األعاريب البن   ام، ت: د/ ينظر: (56)

 م.1985ط سادسة ، ، دار الفكر ـ بيروت225هللا 
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ة واقتاااران جاااواب ال ااارط بالفااااء ي اااعر ـ أي اااا ـ ب ااارورة اإلساااراع فاااي الوقايااا 
  مااان الزناااا، والمباااادرة إلاااى ا خاااا  الصاااوم وسااايلة  ،ناااب المسااالم أن يعااارض نفسااا

 لخطر الفاح ة.
ـاا: ـاساامية ال،ملااة حيااث قااا  كمااا جاااءت علااة األماار بالصااوم مؤكاادة بااـ )إن( مااع  

َجاااٌء(  َكيااد ا علااى أ ميااة الصااوم، وبيااان ماادى فاعلي ىنناا ُ لَاا ُ وى فااظ الفااروج تاا  فااي ح)فَإ
 من الوقوع في الزنا.

وفي  ذه العلة أي ا   بي ٌ للصوم بالوجاء، والوجاء: رَض أنثيا الفحل رضا شديدا  
أن  وجَ العروق  يذ ب شهوة ال،ماع، ويتنز  في قطع  منزلة الخصي، وقيل:

ووجيء إ ا دق عروق  ،والخصيتان بحالهما، ووجَ التيس وجَ ووجاء، فهو موجوء
خصيتي  بين ح،رين من اير أن يخرجهما، والمراد أن الصوم يقطع ال هوة كما يفعل  

 ها.حد  وإضعاف ،، ووج  ال ب : ما في كل من كسر ال هوة(57) الوجاء
ي ير  يم، مماالذ  يحمل داللة على التفخيم والتعظإلى جانب  نكير الم ب  ب  )وجاء(  

 سبيل إلى مدى ما يفعل  الصوم في قطع أسباب شهوة الوقاع، وعظم ما يقوم ب  في
 للوقاية من الزنا. ألقمع ال هوة

د في الحديث مبني على أسلوب ال رط الذ  أسهم في  رسيخ المرا ذا وياحظ أن  
، بعةة، والت ويع الذ  ي من للخبر المتااإلثار  ذا األسلوبالنفوسأل فمن شَن 

ف يتعر ، ويحقع اليقظة، والترقب لدى المخاطب عند سماع ال رطأل كيواإلي اء إلي 
 ن.ل  مكعلى ال،زاء، فإ ا جاء يادف من  نفسا يقظى متطلعة إلي ، فيتمكن فيها ف 

ن ةأل لكون ا يوكان العطف بالواو بين ال رطين للتوسط بين الكمالينأل ال فاقهما في اإل 
ضحة، ما واال،زاء فيهما جملة إن ا ية، وال،امع بينهما  و الت اد، والمناسبة بينه

لوقوف يقصد إفادة معنيين مت ادين، فصااهما في جملتين شرطيتين، واـ ـفالنبي 
 ل،ملةار في النفس قوة الرابة في التعرف على معنى على معنى ال،ملة األولى يثي

ا بالبا  عند  كر ضده.  الثانية لت اد ما، فال د أقرب خطور 
بين  بمدى التفاوتوبين ال رطين )من استطاع(، )ومن لم يستطع( طباق سلب ي عر  

ز الع، المعنيين المت ادين، ويوضح ما يلزم حا  القدرة على الزواج ومؤن ، وحا 
 أل ألجل الوقاية من الزنا.ك لعن 
 

عااادم الااادخو  علاااى النسااااء ايااار ـ أي ااااـ  مااان وساااا ل الوقاياااة مااان الزنااااـااا 2 

رو ،ناااب الخلاااوة باااالمرأة األجنبياااة، ف المحاااارم، : أَنن ـاااـااا (58) عَاااْن ُعْقبَاااةَ ْبااانى َعاااامى

                                                   
، ثالثة بيروت –دار يادر ، ط: 1/191)وجَ( ادة م البن منظور، ينظر: لسان العرب (57)

 . ـ1414
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عد  بن عمرو ...ال،هنَي، يحابي م هور، روى عن ( 58)

خوالنَي، ـ كثيرا، وروى عن  ابن عباس، وأبو أمامة، وجبير بن نفير، وأبو إدريس الالنبَي ـ
لقرآن، اجمع  واير م، كان قار ا عالما بالفرا ض والفق ، فصيح اللسان، شاعرا كا با، و و أحد من

أَمره ووية، وشهد عقبة بن عامر الفتوح، وكان  و البريد إلى عمر بفتح دم ع، وشهد يفَين مع معا
: بعد  لك على مصر، و وفي في آخر خافة معاوية سنة ثمان وخمسين من اله،رة.... ينظر

ل، دار ال،ي ،3/1073 علي محمد الب،او االستيعاب في معرفة األيحاب البن عبد البر، ت: 
 .4/429، واإليابة في  مييز الصحابة البن ح،ر العسقاني م1992 ـ ـ 1412بيروت، ط أولى، 
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: ـاا قَاااَ : " إىيناااُكْم َوالاادُُّخوَ  َعلَااى النَىَساااءى "، فَقَاااَ  َرُسااوَ  هللاى ـ ااَن األَْنَصااارى َرُجااٌل مى
ى أَفََرأَْيَت الَحْموَ   . (60)؟ قَاَ : " الَحْمُو الَمْوُت"(59) يَا َرُسوَ  َّللان

 
 المعنى العا :

ا د  ساااأل ـااا مااان الااادخو  علاااى النسااااء ايااار المحاااارم، والخلاااوة بهااانـ ر النبااايُّ ذن حااا 
فاااي ميااال إلاااى المعاياااي، فتقاااع  ، ويفةضاااعن النفاااوس أل، لذريعاااة وقاااوع الفاح اااة

  ، فسااَلرعاان الخلااوة بهاان دفعااا لهااذا الخطاا ـااـ النبااينهااى وماان ثاام المحرمااات، 
رجاال عااان حكااام دخاااو  الحمااو )أقاااارب الااازوج( علاااى بياات الااازوج وفيااا  توجتااا ، 

فاااي الهااااك  وأخباااره بَنااا  كاااالموت ، حاااذيرا شاااديدا  لاااك ـااا مااانفحاااذر النباااي ـ
لياا  ينكاارون  لااك ع، وال الحمااو أل ألن الناااس قااد اعتااادوا التسااا ل باادخو وال اارر

 في الزنا من ايره. وقوع الأقرب إلى  يكونباعتباره قريب الزوج، ف
 

  التحلي  البالغي:  

ـ   مع ـ على حماية الم،تفي  ذا البيان النبو  ال ريف  لحظ مدى حرص النبي
 َسلوبالمسلم من الزناأل ولبيان  لك استخدمت عدة أساليب بااية، منها البدء ب

( الذ  ي عر بمدى خالتحذير  لى النساء علدخو  طورة ا)إىيناُكْم َوالدُُّخوَ  َعلَى النَىَساءى
راد يينما حوقبح أل حيث ال يؤ ى بهذا األسلوب إال  ،اير المحارم، وينب  على فداحت 

  نبي  المخاطب، و خويف  من مكروه شديد ليت،نب .
ى درة إلواإلنذار، ومبا ،روفي  صدير البيان ال ريف بتلك الصي ة  ع،يل بالتحذي 

 ، اد عنإعان الخطورة، فيلقى الخبر بسرعة على مسمع المخاطب فيبادر إلى االبتع
 والحذر من .

ولعل التع،يل في  ذه الصي ة مستفاد من بنا ها على اإلي،ات بحذف الفعل والفاعل،  
 .(61)لتكون بذا ها علما على الخطر 

على  على أمت ، وااية حري  ــ شفقة النبيوالباعث على  ذا التحذير  و شدة  
 هاك.، والييانتهم من الوقوع في الزنا لخطور  ، وإرشاد م إلى ما يدفع عنهم اإلثم

                                                   
الحمو في الحديث أقارب الزوج اير آبا  ، وأبنا  أل ألنهم محارم للزوجة ي،وت لهم  المراد من (59)

، ن األخت، وابالخلوة بها، وال يويفون بالموت، وإنما المراد األخ، وابن األخ، والعم، وابن العم
امرأة ألخ بونحو م ممن يحل لها  زوجي  لو لم  كن متزوجة، وجرت العادة بالتسا ل في ، فيخلو ا
،اج ن الحبأخي ، فهذا  و الموت، و و أولى بالمنع من األجنبي. ينظر: المنهاج شرح يحيح مسلم 

 .14/154للنوو  
يحيح البخار ، كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة إال  و محرم، والدخو  على  (60)

بية ألجن، ويحيح مسلم، كتاب اآلداب، باب  حريم الخلوة با5232، حديث رقم/ 7/37الم يبة 
 .2172، حديث رقم/ 4/1711والدخو  عليها 

بتصرف  165( ينظر: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية د/ كمال عز الدين/ 61)
 م.1984هـ ـ 1404يسير، دار أقرأ ـ بيروت، الطبعة األولي 
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ى أَفََرأَْيَت الَحْموَ   ام د من  االستعقي، قص( حقيواالستفهام في قو  الرجل: )يَا َرُسوَ  َّللان
 لفهمإللزوجأل لتسامح الناس في ، عن حكم دخو  الحمو )أقارب الزوج( على امرأة ا

 يار عادة.حتى ل ، 
بي طاب  مع النخأدب  في  يَا َرُسوَ  هللا" داللة على كما بـ " ــفي ندا   الرسوَ  و 
اداه بويف  الذ  من وحي هللاأل إ  نإنما  و  ـإشـعاٌر بَن ما سـيخبره ب  النبيـ ، وــ

ـ ـ  جالة، كما أن  مظهر من مظا ر إيؤكد اختيار هللا ل  وايطفاءه إياه بالرسال
 ألث مع يتحد وناداه بـ )يا( التي  ي لنداء البعيد مع أن  قريب من ، فهو وقيرهأل حيث 

 لى لفظسو ( إإلى جانب ما في إضافة لفظ )ر نزيا لبُعد المكانة منزلة بُعد المكان، 
 ال،الة )هللا( من  عظيٍم ل َن الم اف.

وحفاااظ العاااورات  ،معرفاااة الحكااام لصااايانة الحرمااااتولحااارص  اااذا الرجااال علاااى  
 : )فقاااا  ااراه يسااارع إلاااى  ااذا الساااؤا  بداللااة التعبيااار بااـ )الفااااء( فااي قاااو  الااراو 

 رجل من األنصار(.
ـ   خو  الحمو من د اشديد ا حذير  بي  يحمل ـ )الَحْمُو الَمْوُت( وفي جواب النبي

 ،كالهاو ،ا في كل من المفسدةم :حيث شب  الحمو بالموت، ووج  ال ب ، على المرأة
 والخوف من . ،وال رر، و ذا يستدعي الحذر ،وال ر

 نمعاإلا ن ، و ذا من شَبَن الم ب   و عين الم ب  ب  وفي حذف أداة الت بي  إشعارٌ  
 والتحذير من دخو  أقارب الزوج على توجت . ،والزجر ،في التخويف

حاااذر معنااااه: أن اإلنساااان كماااا يو اااذا الت ااابي  مااان أبلااا  ماااا يكاااون فاااي التحاااذير، ف
لاا  المااوت، ويفاار مناا  فينب ااي علياا  أن يحااذر ماان دخااو  أقارباا  علااى توجتاا ، وأ 
ك باااا محااارمأل ألن النااااس قااااد اعتاااادوا التساااا ل باااادخو  الحماااو، وال ينكااارون  لاااا

ن ثاام وماا ،والفتنااة باا  أمكاان ،علياا  باعتباااره قريااب الاازوج، فيكااون ال اار مناا  أكثاار
 الفاح ة من األجنبي.يكون أقرب إلى وقوع 

يقو  القرطبي: "وبال  في الزجر عن  لك، وشبه  بالموتأل لتسامح الناس ب  من جهة  
الزوج والزوجة، إللفهم بذلك، حتى كَن  ليس بَجنبي من المرأة، فخرج  ذا مخرج 
قو  العرب: األسد الموت، والحرب الموت، أ : لقاؤه يف ي إلى الموت، وكذا دخو  

رأة يف ي إلى موت الدين، أو إلى مو ها بطاقها عند ايرة الزوج، أو الحمو على الم
 .(62)برجمها إن تنت مع "

ة عن إلبانوعلى كل ... فقد  آترت األساليب البااية في  ذا الحديث مع بع ها في ا
ي  سيلة إحدى وسا ل الوقاية من الزنا، وحماية الم،تمع من شره، وخطره، و ذه الو

 النساء با محرم(.) ،نب الدخو  على 
 
وفي الحديث التالي  رى وسيلة أخرى من وسا ل الوقاية من الزنا، و ي اجتناب  

ماتمة للوسيلة السابقة في الحديث ـ با شك ـ الخلوة بالمرأة األجنبية، و ذه الوسيلة 
السابعأل ألن منع الدخو  على النساء اير المحارم يستلزم منع الخلوة بهن من باب 

                                                   
 .5/502المفهم لما أشكل من  لخيص كتاب مسلم  (62)
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ن اْبنى عَبناٍس أولى، فع
ـ ( 63) ى ـ قَاَ : "ال يَْخلَُونن َرُجٌل ـ رضي هللا عنهما ـ َعنى الننبىَي

ة ،  بىاْمَرأَةٍ إىال َمَع  ى  َمْحَرم"، فَقَاَم َرُجٌل، فَقَاَ : يَا َرُسوَ  هللاى، اْمَرأَ ىي َخَرَجْت َحاجن
عْ   .(64) فَُحجن َمَع اْمَرأَ ىَك"َواْكتُتىبُْت فىي اَْزَوةى َكذَا، َوَكذَا، قَاَ : "اْرجى

 
 المعنى العا :

لوقااوع عاان خلااوة الرجاال بااالمرأة األجنبيااة دون محاارمأل خوفااا ماان ا ـااـنهااى النبااي  
ل فااي الزناااأل فال اايطان يوسااوس لهمااا فااي  ااذه الحااا  فتحصاال الفاح ااة، فقااام رجاا

عهااا بَناا  مكتااوب فااي ال اازاة، وأن امرأ اا  خرجاات للحااج، ولاايس م ـااـيخباار النبااي 
باااَن يتااارك ال،هااااد، وياااذ ب ماااع توجااا   ـاااـمحااارم، فماااا ا يفعااال؟ فاااَمره النباااي 

 للحجأل لحمايتها من الوقوع في الخطر ....
 

  التحلي  البالغي:  

تمع ال ريب في أن عدم خلوة الرجل األجنبي بالمرأة يحقع أمنها، ويصون الم، 
لنهي ا ذا  اإلسامي من الوقوع في جريمة الزنا واير ا من المفاسد ...، ومن ثم جاء

حذيرا ه الخلوة، و رمة  ذان ح( لبيال يَْخلَُونن َرُجٌل بىاْمَرأَةٍ إىال َمَع  ى  َمْحَرمالنبو  )
ا ، فيقعلفاح ةأن يوقع ال يطان بين المختليين الفتنة، وي ريهما على فعل امنهاأل خ ية 

 .ـ با شك ـ في المحذور، فا يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما ال يطان
 لتوكيدنون ابو صعيدا لهذا التحذير جاء الفعل الم ارع المنهي عن  )يخلوَن( مقترنا  

 حرم.من الخلوة بالمرأة األجنبية با الثقيلةأل إمعانا في  َكيد معنى النهي ع
نن ْخلُوَ ال يَ إلى جانب القصر بهذا األسلوب الحاسم الذ   راه في النفي واالستثناء ) 

لمحرم، ى    اأة عل(، حيث قصر خلوة الرجل بالمرَرُجٌل بىاْمَرأَةٍ إىال َمَع  ى  َمْحَرم
، ي  ُؤمن الفتنةقصر يفة على مويوف،  َكيدا على مدى حرمة  ذه الخلوةأل لك

 ويُصان الم،تمع المسلم من الوقوع في الزنا.
و ذا القصر من قصر الصفة على المويوف قصرا حقيقياأل ألن النفي عام ي مل كل  

، وكان القصر بطريع النفي واالستثناء ـ أقاوى طارق القصار ـ ما عدا المقصور علي 
الله،ة الحاسمة التي  را ا في )ما( و ،و وكيده بهذه النبرة العالية المراد، لتقوية المعنى

                                                   

ـ، ولد قبل اله،رة بثاث المطب الهاشمي، ابن عم رسو  هللا ـعبد هللا بن عباس بن عبد ( 63)
 ــ  وفي وفهم ، ،لعلم  ألوحبر األمة ، رجمان القرآن ــسنوات في ال عب أثناء الحصار، وكان 

محمد  : عليفي معرفة األيحاب البن عبد البر، ت سنة أربع وثمانين من اله،رة. ينظر: االستيعاب
 حمد رفاعيأفي معرفة الصحابة البن األثير، ت: عاد  د ا، وأسد ال ابة وما بع 933/  3 الب،او 

ابة البن واإليابة في  مييز الصح م،1996دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان  ،295/  3
 وما بعد ا. 4/150محمد الب،او   ح،ر، ت: علي

محرم، والدخو  على يحيح البخار ، كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة إال  و ( 64)
لى حج ، ويحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إ5233، حديث رقم/ 7/37الم يبة 
 ، واللفظ للبخار .1341، حديث رقم/2/978 وايره
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عظم ماا يتر اب علاى فعلهاا مان آثاار وخيماة ، وذه الخلوة ة لبيان مدى خطورو)إال(، 
   ر بالفرد والم،تمع.

ة ، َواْكتُتى وقو  الرجل: )  ( ذَا، َوَكاذَاَكاي َااْزَوةى ْباُت فىايَا َرُسوَ  هللاى، اْمَرأَ ىي َخَرَجْت َحاجن
 ة.وحد ا با محرم، وسبب  خلف  عنها أن  اكتتب مع ال زابيان لخروج توج  للحج 

ْع فَُحجن َمَع اْمَرأَ ىكَ :) ــوجاء قول        حاج لذ   رك امرأا( رد ا على  ذا الرجل اْرجى
 وحد األ حتى ال  تعرض المرأة لفتنة، أو خطر، أو مكروه... إلخ.

اإلساام علاى يايانة بااألمر )ارجاع فحاج( داللاة علاى مادى حارص  ــوفي  عبيره  
المرأة وحمايتها، حياث أمار الازوج باَن يادع ال،هااد، ويصاطحب توجا  للحاج معهااأل 

 إلعانتها على  حصيل الحج، وللقيام على  دبير شؤنها، وحمايتها.
حج وربط األمرين )ارجع فحج( بحرف العطف )الفاء( يؤ ن ب رورة المبادرة إلى ال 

 مع المرأةأل لئا  كون عرضة للمخاطر.
ااْع فَُحااجن َمااَع اْمَرأَ ىااكَ ) ـااـومااا ماان شااك فااي أن أمااره   ا َييااد ا، و اادعيم   يحماال ( اْرجى

ر لمعناااى النهاااي عااان الخلااااوة فاااي بداياااة البياااان ال ااااريفأل ألن  ااارك المااارأة  ساااااف
فاااي  وحااد ا ولااو للحاااج يعرضااها ـ باااا شااك ـ للخلاااوة، فااا  ااَمن الفتناااة، والوقااوع

 الر يلة، و ي ال عيفة بطبيعتها.
د للرجااال الحاااج ماااع امرأ ااا  علاااى سااافره لل ااازوأل ألن ال،هاااا ـاااـرجاااح النباااي  ولاااذا

ب ياااره، بخااااف الحاااج معهاااا، فاااا يقاااوم اياااره فاااي مقامااا ، يحصااال المقصاااود منااا  
 السيما إ ا لم يكن معها محرم.

رمة حوبهذا يت ح أن األساليب البااية قد  عاضدت مع بع ها في  ذا الحديث لبيان 
 ا.ة والزنبا محرم، ومدى خطور هاأل للوقاية من التعرض للفتن الخلوة بالمرأة األجنبية

 
ـأل ألن  لك مظنة والبيات عند األجنبية يعد من الخلوة المحرمة التي نهى عنها النبي ـ

ـ: قَاَ : قَاَ  َرُسوُ  هللاى ـ ــ (65) رالريبة، والفتنة، ووسيلة إلى فعل الفاح ة، فعَْن َجابى 
ا"أاَل ال يَبىيتَنن  ح  ْندَ اْمَرأَةٍ ثَيَىٍب إىال أَْن يَُكوَن نَاكى  .(66)أَْو  َا َمْحَرٍم" ،َرُجٌل عى

 
 المعنى العا :

 ــلنبَي انهى  لما كانت الخلوة بالمرأة األجنبية من أخطر األسباب المؤدية إلى الزنا 
 يا بهاة خالعنها، وحذر منها، فتراه في  ذا الحديث ينهى عن بيات الرجل عند األجنبي

 إال أن يكون  ذا الرجل توجا لها، أو  كون المرأة من  وات محارم .
  التحلي  البالغي:  

                                                   
جابر بن عبد هللا األنصار  السلمي من بني سلمة، وكنيت  أبو عبد هللا، شهد العقبة الثانية مع  (65)

ي صره فبد الم ا د كلها بعد أحد، وكان من المكثرين الحفاظ للسنن، وكف أبي  و و ي ير، وشه
نة. المديبل: سنة سبع وسبعين آخر عمره، و وفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثمان وسبعين، وقي

افظ الذ بي ير أعام النباء للحـ، وس1/219في معرفة األيحاب البن عبد البر تيعابـاالس: رينظ
 . 1/434ة في  مييز الصحابة البن ح،ر العسقاني ، واإلياب3/189
، حديث 4/1710يحيح مسلم، كتاب اآلداب، باب  حريم الخلوة باألجنبية والدخو  عليها( 66)

 .2171رقم/
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ة مااا لااى أ ميااعاسااتهل النبااي بياناا  ال ااريف بااَداة التنبياا  واالسااتفتاح )أال( للتنبياا   
 ، مماااا بعاااد ا، وللتَكياااد علاااى العناياااة بااا ، وأنااا  أحااارى باإلنصاااات، واالساااتماع إليااا

 يعكس مدى خطور  .
ْنااوأعقااب  اااذا التنبياا  بَسااالوب النهااي المؤكاااد )  ( ... أَةٍ ثَيَىااابٍ دَ اْمااارَ ال يَبىيااتَنن َرُجاااٌل عى

ا منهاااا، لتحقاااع حصاااو  الخلاااوة ـ حينئاااذ ـ ال  لبياااان حرماااة  اااذه البيتو اااة، و حاااذير 
 محالة، والوقوع في المحذور.

عنها مطلق ا  ألن الخلوة باألجنبية منهيَ  ألوال بالمرأة الثيب ،وال يختص النهي بالبيات 

الثيب كما سبع، وإنما خص المبيت عند الثيب بالنهيأل ألن الخلوة بالنهار  ندر، وألن 
 ي التي يدخل إليها االبا ، وأما البكر فمصونة في العادة، م،انبة للرجا  كثيرا ، حذرة 

منهم، فلم يحتج إلى  كر ا، و و من باب التنبي ، ألن  إ ا نهي عن الدخو  على الثيب، 

 .(67) التي يتسا ل الناس في الدخو  عليها في العادة، فالبكر أولى

بير ء التعمن  جا النهي عن البيات عند المرأة األجنبية والتحذيروإمعانا في  َكيد معنى  
 بالفعل الم ارع المنهي عن  )يبيتَن( مقترنا بنون التوكيد الثقيلة.

ْندَ اْمَرأَةٍ ثَيَى   ا أَْو  َا ْن يَُكوَن نَال أَ بٍ إى باإلضافة إلى  ذا القصر )ال يَبىيتَنن َرُجٌل عى ح  اكى

، قصر الرجل عند المرأة على كون  توجا أو محرما لهاَمْحَرٍم(، حيث قصر بيات 
بب سيفة على مويوف،  َكيدا على مدى حرمة  ذه البيتو ةأل ألن مثل  ذه الحا  

 لحصو  الخلوة، والوقوع في فاح ة الزنا.

ج أو الزو ولذا جاء أسلوب القصر لينفي بيات الرجل عند المرأة مطلقا، ويقصره على 

 نة. المحرمأل حيث  ؤمن الفت
النفاي عااام  ا حقيقيااأل ألنَ قصار الصافة علاى المويااوف قصار  قبياال مان  ناا والقصار  

رق ، وكان القصر بطريع النفي واالستثناء ـ أقاوى طاي مل كل ما عدا المقصور علي 
  فاي مما يعكس مدى خطاورة األمار، وأ ميتا ه،و وكيد المراد، القصر ـ لتقوية المعنى

 الوقاية من الزنا.
 
سا ر البصر، وحفظ  اضَ عن اإلنسان الوسا ل القوية التي  دفع الزنا من  ـ أي ا3

ى ـ ــ (68)ال،وارح من مقدمات الزنا، فعن أَبي  ريرة  "ُكتىَب َعلَى  ـ قَاَ :أَنن َرُسوَ  َّللان
نَا َن الَزى يبُ ُ مى نَاُ َما ، اْبنى آدََم نَصى ا الننَظُر، َواألُ ُنَانى تى نَاُ مى ُك  َلىَك ال َمَحالَةَ، فَاْلعَْينَانى تى ُمدْرى

نَاَ ا الُخَطا، َواْلقَْلُب  ْجُل تى نَاَ ا الْبَْطُش، َوالَرى نَاهُ اْلَكاَُم، َواْليَدُ تى ْستىماعُ، َواللَىَساُن تى االى
ُق  َلىَك الفَ  بُ ُ" يَْهَوى َويَتََمننى، َويَُصدَى  .(69)ْرُج ويَُكذَى

  

                                                   
دار ابن عفان ـ السعودية، ، ط: 5/192للسيوطي  الديباج على يحيح مسلم بن الح،اج( ينظر: 67)

 م.1996 ــ ـ 1416أولى 
 .4 رجمت  /( سبقت 68)
 .2657 ، حديث رقم/4/2047باب قدر على ابن آدم حظ  من الزنا وايره يحيح مسلم، كتاب القدر، (69)
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 المعنى العا :
 

ر علي ، فمنهم من يكون قدَ من الزنا ابن آدم نصيب  ـ في  ذا الحديث أنَ بين النبيـ  
إلى تناه حقيقيا بإدخا  الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون تناه م،اتا بالنظر 

ونحو  لك، أو بالمس  ،الحرام، أو االستماع إلى الزنا، أو الحديث الحرام مع أجنبية
فكل و مني ، باليد بَن يمس أجنبية بيده، أو بالم ي بالرجل إلى الزنا، أو بالفكر بالقلب، 

 ذه أنواع من الزنا الم،ات ، والفرج يصدق  لك كل  بإ يان ما دعت إلي  ال،وارح 
 .(70) أو يكذب  باالمتناع عن اإلياج ،باإلياج المحرم

 
 التحلي  البالغي:   

لزنا، اإلى  في  ذا الحديث ال ريف بيان لما  قوم ب  ال،وارح من أفعا  محرمة داعية 
ن لي  أومؤ نة بوقوع ، ولكي يقي المرء نفس  من الوقوع في  ذه الفاح ة ينب ي ع

 يحفظ جوارح  من فعل ما ال يحل لها.
فا ، داللة على  حقع وقوع الفعل وفي التعبير بالماضي المبني للمفعو  )كتب( 

 نهاه ألن هللا  عن ألما نهى هللافعل يستطيع العبد دفع ما كتب  هللا علي ، بيد أن  يُام إ ا 
 .على اجتنابها، والتمسك بالطاعة ةقدرعطاه العن المحرمات، وأ

ا على أن مقدمات الزنا مما ــ ولذا قا   ت صعب التحري: )مدرك  لك ال محالة(  نبيه 
لى ا، وععلت ي ا ر يعفى عنها، أو   فر باجتناب الزنمنها، والخاص عنها، ولذا ج

ها، الرام من كونها ي ا ر سميت تنا ـ كما في الحديث ـ داللة على مدى خطور 
 ودور ا الفعا  في حدوث الزنا.

لزنا( اوفُصلت جملة )مدرك  لك ال محالة( عن جملة )كتب على ابن آدم نصيب  من  

ة ال،مل هم منانية بمنزلة ال،واب عن سؤا  مثار يفل ب  كما  اال صا أل ألن ال،ملة الث

ع ال لك واق؟ فكان ال،واب أن  من الزنا  نصيب  ل يخلُص ابن آدم عناألولى، مفاده: 

ير لتعبا، وفي محالة، ومن ثم كان الفصل بين ال،ملتين كما يفصل ال،واب عن السؤا 
ر على ا  ا.لمرء من الزنباسم اإلشارة ) لك(  عظيم، و فخيم لما ُكتب وقُدَى

 مثلة فقا  لك النصيب من الزنا المكتوب على اإلنسان، وضرب ل  أ ــ وأبان النبي 

نَاُ َما: )ــ ا الننَظُر، َواألُ ُنَانى تى نَاُ مى نَاهُ اْلَكاَُم، وَ ، َواللَىسَ ْستىماعُ االى  فَاْلعَْينَانى تى اْليَدُ اُن تى
ْجُل  نَاَ ا اْلبَْطُش، َوالَرى نَاَ ا الُخَطا، َواْلقَْلُب يَْهوَ تى لعينين من الزنا نصيب ا(، فىتََمنن ى َويَ تى

لسان ، والةل هوما يثير ا النظر إلى األجنبية، واأل نان نصيبهما من الزنا االستماع إلى

س ملزنا ونحو ا، واليد حظها من ا ،حظ  من الزنا الكام مع األجنبية، والمواعدة
وى أن يه حظها من الزنا الم ي إلى األجنبية، والقلب تناهاألجنبية بيده، والرجل 

 .وي تاق إلى الزنا، ويطمع في 

                                                   
 .16/206المنهاج شرح يحيح مسلم بن الح،اج للنوو  ( ينظر: 70)
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فرج، يل تنا النسب الزنا إلى العينينأل ألنهما السبب في ، فالعينان أ ــوياحظ أن   

 وبريدهأل ألن النظر ي،ر إلي .

االبااا ـ ماان م تنااا العينااين علااى اياارهأل ألن الوقااوع فااي الزنااا مباادؤه يكااون ـ وقاادَ 

ا علاااى األمااار بحفاااظ البصااارأل ولاااذا جعااال ـ سااابحان  ـ األمااار ب اااض النظااار مقااادم  

نىيَن يَ ُ ُّ   ـااا:الفاااروج، حياااث قاااا  ـ ْلُماااْؤمى ْم َويَْحفَ ـاااـقُاااْل لى اااْن أَْبصاااارى ى ُظوا ـاااـوا مى

َ خَ ــااااـفُُروجَ  ااااَك أَْتكااااى لَُهااااْم إىنن َّللان ناااااتى َوقُااااْل لى  )*( نَعُونَ ــااااـبىيٌر بىمااااا يَصْ ـااااـُهْم  لى ْلُمْؤمى

نن َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنن  ْن أَْبصارى ى  .(71) يَْ ُ ْ َن مى
ها من األ ألنكما سمى ـ أي ا ـ االستماع، والكام، واللمس، والخطا، والتمني ... تن 

 ، ومن األسباب القوية في حصول . ودواعي ،مقدمات تنا الفرج

وأفرد اليد والرجل لإلعام بَن  قد  نفرد كل واحدة عن األخرى في  حصيل  لك  
وأسباب ، فيَثم، بخاف العينين واأل نين فانفراد أحد ما عن األخرى ال يكون، وإن 

 .(72) ويسد أ نا فهو نادر جد ا ،كان بَن ي مض عينا
( صدق، ويكذب، ويالم ارع )يهوى، ويتمنىالتعبير بعد  عن االسم إلى لعل  و 

 واالستمرار في حدوث الفعل. ،إلفادة الت،دد
بُااا ُ ـ وفااي قولااا   اااَك الفَاااْرُج ويَُكذَى ُق  َلى لمكانياااة، اي، عاقتااا  م،اااات عقلااا (ـااا: )َويَُصااادَى

لاا ، حيااث أسااند الفعلااين )يصاادق( و)يكااذب( إلااى الفاارج، والفاارج من ااَ الزنااا، ومح
الزناااا مااان عدمااا ،  دور الفعاااا  للفااارج فاااي حصاااو الاااوقاااد ك اااف  اااذا الم،اااات عااان 

 فاااإ ا  حقاااع اإلياااااج المحااارم يااااار الفااارج مصاااادقا لتلاااك ال،ااااوارح، وإن لااام يااااتم
 اإلياج المحرم فقد كذَب الفرج  لك األع اء.

كم وفي كل من الفعل )يصدق( و)يكذب( استعارة، حيث استعار التصديع و و الح 
 حصو  من  حقعبمطابقة الخبر للواقع للم ب  )وقوع تنا الفرج(، ب،امع ما في كل 

 ،عيةة التبالتصديع الفعل )يصدَق( على سبيل االستعارة التصريحيالفعل، ثم اشتع من 
 إمعانا في  حقع حدوث الزنا.

ا( الزن كما استعار التكذيب و و عدم مطابقة الخبر للواقع للم ب  )كف الفرج عن 
لى عب( )يكذَ  ب،امع ما في كل من عدم  حقع حدوث الفعل، ثم اشتع من التكذيب الفعل

  حقع حدوث الزنا.عدم سبيل االستعارة التصريحية التبعية، إمعانا في 
  
باين  حقاع حصاو  الزناا،  مادى التبااين (73)ب(ذَ كما أبان الطباق باين )يصادَق( و)يكا 
، عن طريع فعل اإلياج المحرم أو الكف عن ، وأوضاح الفارق حصول  حقع م اعدانو

 بين الزنا الحقيقي والم،ات .

                                                   
 .31/، وبعض اآلية30/( سورة النور، اآلية71)
بة دار مكت، 8/132إبرا يم   ير للصنعاني، ت: د/ محمد إسحاقلتننوير شرح ال،امع الص( ا72)

 م.2011 السام، الرياض، أولى
، هماا خرجاا مخارج االساتعارة كماا ساابعب(يسامي طبااق التكااافؤأل ألنذَ الطبااق باين )يصادَق( و)يك (73)

ت: د/  التحبيار البان أباى اإليابع المصار ،  حريارينظار: . وطباق التكافؤ  او: ماا كاان بلفاظ الم،اات
 . ـ1383ئون اإلسامية، القا رة األعلى لل ، الم،لس 211حفني محمد شرف / 
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 لك( التي ـ )لتعبير بـ ) لك( إشارة إلى المذكور في كل جارحة، وإشارة الرسو ـ وا
ا بعظم خطورة ما ه ب   ذ  قوم للبعيد إلى أمر  كره من قريب للتفخيم والتعظيم،  نويه 

 ال،وارح من أفعا   ؤد  إلى الزنا.
 ألجل ومن ثم ... ينب ي على المرء أن يكف  ذه ال،وارح عن فعل ما ال يحل لهاأل

 الوقاية من الوقوع في الفاح ة.
 
من الوسا ل الرادعة عن جريمة الزنا إقامةُ الحدَى على الزاني، بَن ي،لد البكر كذا ـ 4

ما ة جلدة، وينفى من بلده لمدة عام، وأما الثيب فحده الرجم بالح،ارة حتى الموت، 
الردع للزاني وايره، ويصان الم،ــتمع من  ذه الفاح ـــة، الزجر ووبهذا يحصل 

تى  امى فعَْن ُعــبَادَةَ بْنى الصن
ـ: "ُخذُوا عَنَىي، ُخذُوا عَنَىي، قَــا : قَا  َرُســـوُ  هللاى ـ ــ (74)

ا ٍَة َونَْفُي َسنٍَة،  ، َجْلدُ مى ، اْلبىْكُر بىالْبْكرى ا ٍَة قَدْ َجعََل هللاُ لَُهنن سَبىيا  نيَىبى، َجْلدُ مى نيَىُب بىالث َوالث
ْجُم"  .  (75)َوالرن

 
 المعنى العا :

 
ـ أيحاب  بَن يحفظوا عن   ذا الحكم، حيث بيَن هللا ـ سبحان  ـ السبيل أمر الرسو  ـ 

ُ لَُهنن سَبىيا  ـ : الذ  أجمل  في قول  ـ ،ونسخ ب  ما كان شرع  في حع  أَْو يَْ،عََل َّللان
ن نَىسَا ىُكْم ـ: الا ي يَ ين الفاح ة من النساء بقول  ـ َ ةَ مى والان ىي يََْ ىيَن الفَاحى

ُكو ُنن فىي البُيُوتى َحتنى يَتََوفنا ُنن الَمْوُت  دُوا فَََْمسى نُكْم فَإن َشهى نن أَْربَعَة  َمى دُوا عَلَْيهى فَاْستَْ هى
ُ لَُهنن َسبىيا   ، فحد البكر الذ  تنا ال رب ما ة جلدة والنفي سنة،  (76)أَْو يَْ،عََل َّللان

 وحد تنا الثيب ال رب ما ة جلدة، والرجم بالح،ارة حتى الموت.
 ذا..."وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر ما ة، ورجم الثيب، واختلفوا  

والحسن، ـ، ـفي جلد الثيب مع الرجم، فقالت طا فة: ي،لد ثم يرجم، وب  قا  علي 

والحسين، وبعض أيحاب ال افعي، واير م، وقا  ال،مهور: حده الرجم، واحت،وا 

ـ  ـ اقتصر علي رجم الثيب في أحاديث كثيرة، منها ق ية ماعز، وق ية بَن النبَي
المرأة ال امدية، وحديث ال،مع بين ال،لد والرجم منسوخأل ألن  كان في بدء األمر، 

ل افعي وال،مهور، أن  ي،ب نفي سنة رجا  كان أو امرأة، وأما   ريب عام ففي  ح،ة ل

                                                   
عبادة بن الَصامت بن قيس بن أيرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن انم بن سالم بن عوف بن  (74)

ادة بن نت عبعمرو بن عوف بن الخزرج األنصارَ  الخزرجَي، كنيت  أبو الوليد، وأم  قَرة العين ب
ي مرثد وبين أب ـ بين ن لة بن الع،ان، شهد بدرا، وكان أحد النقباء بالعقبة، وآخى رسو  َّللان ـ

نتقل ص، ثم ابحم مال نوَ ، وشهد الم ا د كلَها بعد بدر، ثم وجه  عمر إلى ال ام قاضيا ومعلما، فَقا
، و و لمقدسإلى فلسطين، ومات بها سنة أربع وثاثين من اله،رة، ودفن بالرملة، وقيل: بالبيت ا

، 2/808،807البر ابن اثنتين وسبعين سنة... ينظر: االستيعاب في معرفة األيحاب البن عبد 
 وما بعد ا. 3/505واإليابة في  مييز الصحابة البن ح،ر العسقاني 

 .1690 ، حديث رقم/1316 /3كتاب الحدود، باب حد الزنى ( يحيح مسلم، 75)
 .15( سورة النساء، آية رقم/76)
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ألن المرأة عورة، وفي  ألوقا  الحسن: ال ي،ب النفي، وقا  مالك: ال نفي علي النساء

 . (77)للفتنة" جعلها عرضةلها، و نفيها   ييعٌ 

 
 التحلي  البالغي:   

 
( َعنَىي ي، ُخذُواـ  ذا البيان ال ريف بَسلوب األمر المكرر )ُخذُوا َعنَى استهل النبيـ  

   .يبل ضرورة حفظ حد الزنا، وعلى حثا 
ومن  لزاني،اعلى  وكرر  ذا األمر  َكيدا على شدة العناية ب ، واال تمام ببيان  إلقامت  

 ثم يحصل الردع، والزجر عن  ذه ال،ريمة، و كون الوقاية من الزنا.
ظيا يدا لفة  وكما فصل بين ال،ملتين لما بينهما من كما  اال صا أل ألن ال،ملة الثانيك 

لى علحرص لل،ملة األولى، وقد أفاد  ذا الفصل  َكيد مدى االعتناء بهذا األمر، وا
 .في  حقع عفاف الم،تمع، وطهره بيان ، وإبااـ  أل ميت 

ـ   ( إشارة إلى ما كان هللا قد أمر ب  المسلمين من ـ: )قَدْ َجعََل هللاُ لَُهنن سَبىيا  وقول 
دُوا ـ: االنتظار في حكم الزناة بقول  ـ ن نَىَسا ىُكْم فَاْستَْ هى والان ىي يََْ ىيَن الفَاحى َةَ مى

ُكوُ نن فىي البُيُوتى َحتنى يَتََوفنا ُنن الَمْوُت  دُوا فَََْمسى نُكْم فَإن َشهى نن أَْربَعَة  َمى ُ َعلَْيهى أَْو يَْ،عََل َّللان
، حيث كان الحكم أن  حبس الزانية في البيوت إلى الموت، أو إلى أن  (78)لَُهنن َسبىيا  

ـ أن  لك ينز  هللا فيها حكما آخر، و و المراد بالسبيل في اآلية، فبين رسو  هللاـ 
 الحكم قد نز ، وأراد إباا  للناس. 

ن في  م ضافة إلى ما)لكم( ا باعا للنظم القرآني، باإل(، ولم يقل: نَ ـ: )لهُ وقا  النبيـ  
 ل هوة.ا حريك ، وال ريزة إثارةمحل أساس الفتنة، و   ليب ل،انب النساءأل ألنهنَ 

ا ٍَة َونَْفُي سَنٍَة، وَ وقول  ـ ، َجْلدُ مى نيَى ـ: )اْلبىْكُر بىاْلبْكرى نيَىبى، ُب بى الث ْجُم(جَ الث ا ٍَة َوالرن  ْلدُ مى
 ث بينبيل المذكور، ببيان حد الزنا الثابت في حع المحصن، وايره، حي فصيل للس
يب زنا للثـ أن حد تنا البكر  و ال،لد ما ة، والت ريب لمدة عام، وحد الالرسو  ـ

يث )المحصن( الرجم بالح،ارة حتى الموت، أما ال،لد فمنسوخ بحديث ماعز، وحد
 ال امدية كما سبع.

 اية منعلى الزاني يعد وسيلة قوية من وسا ل الوق وما من شك في أن إقامة الحد 

دم ععلى  الوقوع في فاح ة الزنا، السيما وأن هللا سبحان  قد حث في كتاب  العزيز
  فة منه طايح ر ،الرأفة بفاعل  ذه الفاح ة، كما أمر بإقامة الحد علي  في مكان عام

 . يرهول ،، وأردع ل المؤمنين، فيكون أشد ألما وإي،اعا للزاني، وأوقع في نفس 
  
ماان الوسااا ل المانعااة ماان جريمااة الزنااا اجتناااب التباارج والساافورأل ألن خااروج ـاا 5 

النساااء متبرجااات، يلبساان ماان الثياااب مااا ال يسااتر أباادانهن، كالقصااير، أو ال اافاف، 
أدعااى إلااى جااذب األنظااار إلاايهن، وسااقوطهن فااي بئاار الفاح ااةأل ولااذا  ...أو ال اايع

ـاا ماان فعاال  ااؤالء النسااوة الكاساايات العاريااات ببيااان سااوء عاااقبتهن، حااذر النبااي ـ

                                                   
 .2514 /8ينظر: شرح الطيبي على م كاة المصابيح ( 77)
 .15( سورة النساء، آية رقم/78)



38 
 

فعَااْن أَبىااي ُ َرْيااَرةَ 
ااْن أَْ االى الننااارى لَااْم قَاااَ : قَاااَ  َرُسااوُ  هللاى ـ ـااـ (79) ااْنفَانى مى ـاا: "يى

بُوَن بىَهاااا الننااااَس، َونىَسااااٌء كَ  ااايَاٌط َكََ ْنَاااابى اْلبَقَااارى يَْ ااارى ااايَاٌت أََرُ َماااا، قَاااْوٌم َمعَُهاااْم سى اسى
يَااااتٌ  ااايَاٌت َماااا ىَاٌت، ُرُءوُساااُهنن َكََْسااانىَمةى اْلبُْخاااتى اْلَما ىلَاااةى، اَل يَااادُْخْلَن اْلَ،نناااةَ،  ،َعارى ُممى

يَرةى َكذَا َوَكذَا" ْن َمسى يَحَها لَيُوَجدُ مى يَحَها، َوإىنن رى دَْن رى َواَل يَ،ى
(80). 

 
 المعنى العا :

 

هماااا و وعاااد م باااَنهم مااان أ ااال الناااار، أماااا أولـااا يااانفين مااان النااااس،  م النباااي ـ 

ت فرجاااا  ظاااالمون ا خاااذوا ساااياطا ل ااارب النااااس وإ اااانتهم، وثانيهماااا نسااااء ا خاااذ
ا ال يسااااتر ن، باااال يك ااااف مفااااا نهن، وفعلاااان مااااا ماااان شااااَن  إثااااارة الرجااااا ، تيَاااا

وفتناااااتهم، وإااااااواء م، فهاااااؤالء يساااااتحقَون الناااااار، والمناااااع مااااان دخاااااو  ال،نَاااااة، 

 وكذا. ،أن  يوجد من مسيرة كذا ن ريحها، معالحرمان مو
 

 التحلي  البالغي:   
 
 سبا مع مقامـ في  ذا البيان ال ريف بعلو النبرة، وشد ها،  ناا سم أسلوب النبي ـ 

ديث  حـ ـ التهديد، والوعيدأل للتحذير من التلبس بفعل  ذين الصنفين، فابتدأ النبي
 ي  مامفو  ويع المخاطب، وجعل  بَسلوب التوشيع الذ  يعمل على إثارة االنتباه، 

ـ: ـ قول ف، اليقظة، والترقب لمتابعة الخبر، لتقريره في النفوسأل أل ميت ، وخطور  
( مثنى م،مل مبهم، يحتاج إلى  فصيل وإ ْن أَْ لى الننارى ْنفَانى مى  عوالنفس  تطل ي اح،)يى

 ن.إلى معرفة  لك، فإ ا ما جاء التفصيل واإلي اح  مكن فيها ف ل  مك
( الااذ  وممااا يمعاان فااي التحااذير ماان فعاال  ااذين الصاانفين التعبياار بلفااظ )أ اال النااار 

هاااي الماااَوى أو فأ اااا لهاااا، ونهماااا ي اااعر بطاااو  مكثهماااا فاااي الناااار، مااان حياااث ك
 البيت الذ  يمكثان في .

يتسااارب  وقولاا : )لَاااْم أََرُ َمااا( احتاااراس حساان اتدان بااا  موقعاا ، حياااث دفااع ماااا قااد 
ـااا، فَفااااد باااذلك وجااود  اااذين الصااانفين فاااي عصااار النبااي ـإلااى الااانفس مااان  اااو م 

 طهارة  ذا العصر من أمثالهما.
ة ـتطلعمت النفس راــنفين بعد أن شَوق إليهما، ويـذين الصـــ  ثم بين النبي ـ 

يَاٌط ...(، وفصلت  ذه ال،رفتهما، فقا  ـــلمع ْنفَا)ملة عن جملة ـ: )قَْوٌم َمعَُهْم سى نى يى
ْن أَْ لى ال ( لما بينهما من كما  اال صا ، من حيث كانت ال،ملمى بينة لل،ملة انية مة الثننارى

 األولى، مما أسهم في  مكن المراد في النفس، واستقراره بها.
و ؤالء القوم معهم سياط ي ربون بها الناس ظلما، وعدوانا، وشبهت  ذه السياط  

ة، وال لظة، و ذا من شَن  أن بَ ناب البقر، ووج  ال ب : ما في كل من الطو ، وال د

                                                   
 .4سبقت  رجمت  /( 79)
 ( يحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات الما ات المميات80)
 .2128، حديث رقم/ 3/1680
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ي،عل  ذه السياط أكثر إي،اعا، وأشد لذعا، وأعظم ألما، مما ي عر بمدى ط يانهم، 
 و ،بر م في الظلم والتعذيب.

، وفي التعبير بصي ة الم ارع )ي ربون( إشعار باستمرار م في  عذيب الناس 
 وظلمهم، و ،دد  لك منهم.

ـ وثاني  ذين الصنفين ـ و و موطن ال  يَ  ا د ـ قول  يَاٌت، ـ: )َونىَساٌء َكاسى اٌت َعارى
يَاٌت َما ىَاٌت، ُرُءوُسُهنن َكََْسنىَمةى الْبُْختى اْلَما ى  دَْن رى َن الْ اَل يَدُْخلْ  لَةى،ُممى يَحَها(، َ،ننةَ، َواَل يَ،ى

أل ألن لعذاباو و يحمل  حذيرا شديدا من التبرج والسفور، ووعيدا لهؤالء النسوة بَشد 
 العفة.و ،طهرفعلهن يؤد  ـ با شك ـ إلى وقوع الفاح ة، وانت ار الر يلة، واندثار ال

يَاٌط َكََ ْنَابى اْلبَ   ..وربط بين  ا ين ال،ملتين )قَْوٌم َمعَُهْم سى يَ كَ  .( و)نىَساءٌ قَرى اٌت اسى
يَاٌت،ــعَ  ، لخبريةا في ا...( بحرف العطف )الواو( للتوسط بين الكمالينأل ال فاقهم ارى

خو  والمنع من د ،و ذا الويل ينبك عن ا حاد  ذين الصنفين في استحقاق النار
 وقبح ينعهما. ،ال،نةأل لعظم جرمهما

تد  هما يعولعل وج  ال،مع بين  ذين الصنفين في استحقاقهما  ذا الوعيد أن كا من 
أو  ،ال،لدعلى اآلخرين، أما األو  فظا ر، حيث ال رب بالسياط، وأما اآلخر فيكون ب
 ن.الرجم عند ار كاب الفاح ة، بسبب  برج  ؤالء الكاسيات العاريات، وفتنته

يَاٌت( ويف لهؤالء النسوة، وفي  طباق يكوقول  ـ  يَاٌت عَارى ي  ف عما فـ: )َكاسى
ن  ذا موفعلهن من  ناقض ع،يبأل ألنهن يلبسن ثيابا ال  ستر ن، بل  برت مفا نهن، 

 للفتنة، واإلعانة على فعل الر يلة.شَن  إثارة ال را ز، والدعوة 
ـ   يَاٌت َما ىَاٌت( ويف آخر لهن يك ف مدى  برجهن، وسوقول  فور ن، ـ: )ُممى

ما ن، وبقلوب الرجا  بما  ظهره  ؤالء النسوة من تينتهن، وجماله نحيث  ميل إليه
يل ثم  م أكتافهن يمينا وشماال، ومن يفعلن  في م يتهن من التثني، والتبختر، و ز

 قلوب الرجا  إلى ار كاب الزنا.
لههن، برت  دخر لهن يآـ: )ُرُءوُسُهنن َكََْسنىَمةى اْلبُْختى اْلَما ىلَةى( ويف وقول  ـ 

 عد أنبوتينتهن، و مايلهن بقصد اإلاراء، والفتنة، حيث شب  رءوس  ؤالء النسوة 
في  ب : ماال  ة، ووج يعظمنها بالخمر، والعما م، ونحو ا، ويملنها بَسنمة اإلبل الما ل

محهن ن، وطكل من العلو، مع التكثير، والتمايل، وك ف  ذا الت بي  عن انعدام حيا ه
ن  ذا مو، للرجا ، ورابتهن في فتنتهم، وإاوا هم، مما يساعد على ار كاب الفاح ة

 ـأل إ   و إخبار عن ايب وقع.عامات نبو  ـ 
يَاٌت،  يَاٌت َعارى يَاٌت َما ىَاٌت، رُ  وجاءت  ذه الصفات )َكاسى لْبُْختى اََْسنىَمةى نن كَ ُءوُسهُ ُممى

( متوالية بهذا ال كلأل لإلمعان في  م  ؤالء النسوة، وبيان بحهن، قمدى  اْلَما ىلَةى
 سفور، ن  منوفسقهن،  حذيرا من التلبس بفعلهنأل ألجل الوقاية من الزناأل ألن ما يفعل

  يلة، ويدعوا إليها.و برج يعين ـ بقوة ـ على ار كاب  ذه الر
 ـ: ا  ــ عقوبة  ؤالء النسوةأل إمعانا في التخويف، والتهديد فقن النبي ـوبيَ  

يَرةى َكذَا َوَكذَا(، ومعناه:  ْن َمسى يَحَها لَيُوَجدُ مى يَحَها، َوإىنن رى دَْن رى )اَل يَدُْخْلَن اْلَ،ننةَ، َواَل يَ،ى
لها، و ،د ريحها العفا ف المتورعات، ال أنهن ال يدخلنها، وال ي،دن ريحها حينما  دخ

ولذا ، (81) "وإن تنى وإن سرق" ثاثا ـ في حديث أبي  ر:أنهن ال يدخلن أبداأل لقول ـ 

                                                   
 .5827، حديث رقم/ 7/149الثياب البيض  ، باباللباسكتاب  ،( ينظر: يحيح البخار 81)
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أحد ما: أن  محمو  على من   ذا يتَو  على وجهين:": - رحم  هللا –قا  النووَ  
ا من  لك، مع علمها في النار، ال  دخل بتحريم ، فتكون كافرةَ مخلندةَ  استحلنت حرام 

  الَ،ننة أبد ا.
 .(82) "أعلم والثاني: يُْحَمل على أننها ال  دخلها أَوَ  األمر مع الفا زين، وهللا

 ـ لم يذكر للرجا  مثل  ذه العقوبة اختصارا. ـ النبي ولعل 
لسااابع اوال شااك فااي أن بيااان عقوبااة التباارج، وإاااواء النساااء للرجااا  يؤيااد الحكاام  

 ث، ويؤكااده، حيااث نفااي عاانهن دخااو  ال،نااة، ممااا يؤكااد كااونهن ماانفااي أو  الحاادي
 أ ل النار   ليظا و ر يبا.

 ا.ل مستقب)يدخلن( في سياق النفي بـ )ال( يفيد نفي حدوث الفع والتعبير بالم ارع 
يَحَها(  تميم يفيد حرمانهم من ريحها، وقول  ـ  دَْن رى عدم  ـأي ا  ـما يؤيد مـ: )َواَل يَ،ى

 ،نة.دخولهم ال
يَرةى َكذَا َوَكذَ وقول  ـ  ْن َمسى يَحَها لَيُوَجدُ مى ي  نبعث د المسافة التعن بع ا( كنايةـ: )َوإىنن رى

نة، منها را حة ال،نة، و ذه الكناية  ك ف ـ أي ا ـ عن مدى ابتعاد م عن ال،
  وحرمانهم من النعيم، والف ل.

 جعا إلىوالم التوكيد ليس راوم،يء  ذه ال،ملة مؤكدة بـ )إن( مع اسمية ال،ملة  
األمر،  ـ بهذاإنكار الصحابة للخبر، أو شكهم في ، بل يعكس مدى ا تمام الرسو  ـ
ا من التلبس ب ، ووقاية من الوقوع   .لفاح ةفي ا وقوة عنايت  ب ، ل دة خطور  ،  حذير 

 
اااـااا 6  ا مااان الوساااا ل المعيناااة علاااى الوقاياااة مااان الزناااا، والحماياااة مااان خطاااره أي  

باااة المااارأة توجهاااا إ ا دعا اااا للفاااراش، وكاااذا عااادم إ ماااا  الرجااال حاااع توجتااا  إجا
ـاا الزوجااة ماان امتناعهااا ماان فااراش توجهااا، فااي المبياات، وماان ثاام حااذر النبااي ـ

ن حتاااى  صااابح، فعَاااْن أَبىاااي ُ َرْياااَرةَ ـااـوأنااذر ا باااَن الما كاااة  ااادعوا عليهاااا باللع
(83) 

اا ى فَََبَااْت، فَبَاااَت ـاا:" إى َا قَاااَ : قَاااَ  َرُسااوُ  هللاى ـ ـااـاا ُجااُل اْمَرأَ َاا ُ إىلَااى فىَراشى دََعااا الرن
َاْ بَاَن َعلَْيَها لَعَنَتَْها اْلَمَا ىَكةُ َحتنى  ُْصبىَح"
(84). 

 
 المعنى العا :

 
ح ا أباال شك في أن الزواج يعف المرء عن الحرام، حيث يق ي اإلنسان شهو   فيم 

ون ئا يكاشأل لل  هللا، ولذا كان واجب ا على الزوجة االست،ابة لزوجها إ ا طلبها للفر
تهديد ذا ال الزوج عرضة للفتنة، والوقوع في الفاح ة إن لم  لبى رابت ، ومن ثم كان 

من  ت عن طاعت  في ق اء شهو   بدون عذر، ف  ب عليهاوالوعيد بَنها إن امتنع
 لنهار.طلع اأجل  لك با ت الما كة  دعوا عليها باللعن، والطرد من رحمة هللا حتى ي

                                                   
 .17/191المنهاج شرح يحيح مسلم بن الح،اج  (82)
 .4 رجمت  /( سبقت 83)
مين، آمين والما كة في السماء آإ ا قا  أحدكم: باب  بدء الخلع،( يحيح البخار ، كتاب 84)

كتاب  ، ويحيح مسلم،3237، حديث رقم/4/116فوافقت إحدا ما األخر افر ل  ما  قدم من  نب  
 ، واللفظ للبخار .1436، حديث رقم/2/1060 حريم امتناعها من فراش توجها الحج، باب
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 التحلي  البالغي:   

رة ـاا فااي بيااان مااراده  نااا أساالوب ال اارط الااذ  يعماال علااى إثااااسااتخدم النبااي ـ 
 ساااماع ال اارط، لترسااايخ ماااراده فااايالمخاطااب، و  اااويق  إلاااى معرفااة ال،ااازاء عناااد 

 وخطور  . ،النفوسأل نظرا أل ميت 
والتعبياااار بااااـ )إ ا( ال اااارطية ي ااااعر بتحقااااع وقااااوع دعااااوة الرجاااال توجتاااا  إلااااى  

الفااااراش كثيااااراأل ألن )إ ا(  اااادخل علااااى ال اااارط المقطااااوع بوقوعاااا ، وكااااان فعااااا 
ي فاا ، إمعاناااوثبو اا  ،وجواباا  ماضاايين للداللااة علااى  حقااع وقااوع الحاادث ،رطـااـال 

 .التهديد، والتحذير من فعل  ذه الزوجة
 علي  من من الزوج دون الزوجة مع أن لها شهوة أي األ لما جبلتكان ال،ماع  وطلبُ  

بت ، وراالخ،ل، والحياء الذ  يمنعها من دعوة توجها إلى نفسها مهما ثارت شهو ها
 في  لك، بخاف الرجل.

لى إإشارة  الكناية ذه  عة، ولعل فيوالم اج ،ماعـبير بالفراش كناية عن ال،ــوالتع 
 ضرورة التستر حا  ال،ماع.

لب  لبية ط ها عن وفي التعبير بـ )أبت( بيان لسبب استحقاقها لعنة الما كةأل ألن امتناع 
 ير، ن العفي ق اء شهو   ي،علها ظالمة بمنعها إياه حق  في االستمتاع بها، وبكفرا

ن لة، وموتوجها للفتنة، والوقوع في الر يوبسوء المعاشرة، وبكونها عرضت نفسها، 
 .عقابثم استحقت  ذا ال

بهذا ال  ب فوالقيد )ا بان عليها( شرط في  عرض المرأة لوقوع اللعن عليهاأل  
  فإنيتحقع ثبوت معصيتها، بخاف ما إ ا لم ي  ب من  لك فإنها ال  ستحع اللعن، 

 . (85) عذر ا، وإما ألن   نات  عن حق  في  لكألن  إما 
 ،عةـنة الوطء، ووقت الم اجــص الوعيد بمن وقع  لك منها لياأل ألن الليل مظوخُ  

، وإال بَمور البيت، ونحو ا واألنس بالمرأة االبا، بخاف النهار فهو وقت ان  الها
 .(86) فا فرق بين الليل والنهار في  لك

ناااى  ُْصااابىحَ   ل،ااارم الاااذ  ار بعظااام (   اااعوجملاااة جاااواب ال ااارط )لَعَنَتَْهاااا اْلَمَا ىَكاااةُ َحت
ار كبتااا ، ومااادى فظاعتااا ، إلاااى جاناااب ماااا فيهاااا مااان داللاااة علاااى حرماااة عصااايان 

ا ر، المااارأة لزوجهاااا، السااايما فيماااا يتعلاااع بالمعاشااارة الزوجياااة، وكونااا  مااان الكبااا
 .وإال لما  ر ب علي   ذا الوعيد ال ديد

طلوع النهار  و ااية والتعـبير بـ )حتى( في قول : " َحتنى  ُْصبىَح" ي ير إلى أن  
استمرار دعاء الما كة عليها باللعن، ونهايت أل فـ )حتى( حرف ااية دا  على أن ما 

  .(87)بعده ااية لما قبل "

                                                   
دار ط: ، 9/294 ، ت: محمد فؤاد عبد الباقيفتح البار  شرح يحيح البخار  البن ح،ر( 85)

  ـ.1379المعرفة ـ بيروت، 
 .5/2121( ينظر: مرقاة المفا يح شرح م كاة المصابيح للقار  86)
 .172( م ني اللبيب عن كتب األعاريب البن   ام األنصار  / 87)
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، لدعو ا يوجعل الصباح ااية انتهاء اللعن بناء على أن المعتاد في  لك أن الزوج   يا 
نهما م  كل االبا، الن  ا ويست ني عنها عند الصباح بحدوث المانع عن االستمتاع في 

  ر يبفي  ذا الوقت بتدبير أمور المعي ة من سعي على الرتق، وإعداد الطعام، و
 البيت، و نظيف ، ...إلخ.

أ : توجهااا، و ااذه الروايااة   اافي  (88) وفااي روايااة أخاارى )حتااى يرضااى عنهااا( 
علااااى الوعيااااد، والتحااااذير مزياااادا ماااان القااااوة، وال اااادةأل ألن انقطاااااع اللعاااان عنهااااا 
متوقاااف علاااى رضاااا الااازوج، وربماااا يتماااادى الااازوج فاااي ا اااب  عليهاااا فتحصااال 

 الكارثة، مما يؤيد خطورة  ذا األمر.
ع في دف وما من شك في أن إجابة المرأة توجها في ق اء شهو   من الوسا ل القوية 

ا ظر  يثأل نوالوعيد الذ  رأيناه في الحد ،الزنا عن الرجل، ومن ثم كان  ذا التهديد
  ذا األمر في الوقاية من الزنا.أل مية 

 ذا... وقد ا  ح من أحاديث  ذا المبحث أن للوقاية من فاح ة الزنا عدة وسا ل،  
منها على سبيل اإلجما ، ال الحصر الزواج لمن استطاع الباءة، أو الصوم عند عدم 
القدرة على مؤن النكاح، واجتناب الدخو  على النساء اير المحارم، والخلوة بهن، 
واض البصر، وكف سا ر ال،وارح عن المحرمات، واجتناب التبرج والسفور، 

مما  (89)واير  لك وإعطاء الرجل حق  في الفراش، وإقامة الحد على الزاني، ... 
، واستخدمت عدة أساليب بااية متنوعة أسهمت في اإلبانة ي يع المقام عن حصره

أل لئا يسقط اإلنسان في عن  ذه الوسا ل، ومدى أ ميتها، وضرورة العمل بها
 مستنقعات  ذه الفاح ة.

  

                                                   
، حديث 2/1060امتناعها من فراش توجها   حريم ( يحيح مسلم، كتاب الحج، باب88)

 .1436رقم/
واالبتعاد عن أماكن واختيار الزوجة  ات الدين، وكذا الرجل الصالح، ، تيسير سبل الزواج( ك89)

لفراغ ا  ااست واللهو، والفساد، ورفاق السوء، واجتناب الخ وع والتكسر في الكام مع الرجا ، 
 .إلخ...اياب الرجا  عن توجا هم مدة طويلة عدموفيما يعود على المرء بالنفع، 
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الصالة والسالم على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، العالمين، و لحمد هلل ربّ ا
، من اهتدى بهديهوورحمة هللا للعالمين: سيدنا محمد بن عبد هللا، وعلى آله، وصحبه، 

 واقتفى أثره إلى يوم الدين.، وسار على دربه
 

 وبعـــد
 
 أهمها ما يلي:، كان من فقد كشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج 
  

، ــالزنا من كبائر الذنوب، وعظائم الفواحش التي تستوجب غضب هللا  أوال: 

وشدة سخطه على َمن ارتكبه، واستحقاقه العذاب األليم، وهذا أدعى إلى االبتعاد عنه، 
 والحذر منه.

 

في كثرة النماذج النبوية التي حذرت من الزنا، وتعدِد صورها إشارةٌ إلى  ثانيا: 

 مدى خطورة هذه الفاحشة، وقبحها، وفداحتها.
 

في تنوع وسائل الوقاية من الوقوع في هذه الفاحشة، وكثرتِها تنبيهٌ إلى أهمية  ثالثا: 

 على مدى اتخاذ هذه السبل لصيانة األعراض، وحفظ الفروج من المحرمات، وداللةٌ 
 حرص اإلسالم على عفة المجتمع، وطهره، وسالمته من الفواحش.

 

جاءت فاحشة الزنا في البيان النبوي مقترنة بجريمتي الشرك باهلل، والقتل  رابعا: 

على نسق البيان القرآني؛ بيانا لعظمها، ومدى خطورتها، وتنبيها إلى كونها أعظم 
 الكبائر إثما، وفحشا، وقبحا.

 

كان من أسباب ارتكاب هذه الفاحشة عدة أمور، منها: االختالط، والتبرج  خامسا: 

والسفور، والخلوة بالنساء، والدخول عليهن بال محرم، وإهمال كل من الزوجين حق 
اآلخر في المبيت، وعدم حفظ الجوارح من فعل الحرمات، كإطالق البصر نحو 

والسير إليها، ... ونحو ذلك  الحرام، والخضوع في الكالم، واالستماع إلى الفواحش،
من كل ما من شأنه أن يثير الغرائز، ويدعو إلى الفواحش، ومن ثم ... حذرنا النبي 

من فعلها بعدة أساليب بالغية أسهمت في اإلبانة عن ضرورة اجتناب كل ما  ــ
 يؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة.

 

ازدادت األساليب البالغية قوة، واشتدت نبرتها حدة وغلظة ـ أحيانا ـ عن  سادسا: 

طريق القسم، والتوكيد، والقصر بالنفي واالستثناء... ونحوه، تناسبا مع مقام التحذير 
 من الزنا، والتهديِد ببيان عظم العقوبة المترتبة على اقترافه.
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كان ألساليب التنبيه ـ كالشرط، والنداء، والتوشيع، وأال ... ـ دور في تقوية  سابعا: 

المعنى المراد، وترسيخه في النفوس، لما تمتاز به هذه األساليب من إثارة األذهان، 
وتحقق اليقظة، والترقب، واالنتباه، تنبيًها إلى أهمية ما سيقال، وتأكيدًا على العناية 

 ؛ ألنه بلغ من الخطورة، واألهمية ما يستوجب ذلك، ويستدعيه.به، وعدم االستهانة به
   

 الحديث التحذير من الزنا، وبيان كيفية الوقاية منهاستغرقت بعض نماذج  ثامنا:

ملبيا حاجة المقام، ونداء الحديث، وجاء كل منهما  استغرق جزًءا من، وبعضها كامال
 السياق.

 

عالج البيان النبوي فاحشة الزنا بعدة وسائل وقائية، قادرة ـ حقا ـ على منع  تاسعا:

وقوع هذه الفاحشة، واقتالعها من المجتمع، وتنوعت األساليب البالغية في بيان هذه 
 الوسائل؛ تبعا لسياق الكالم، لتجليتها في صورة واضحة.

 
ة هذه الفاحشة، وتوصي هذه الدراسة بضرورة اتباع المنهج النبوي في مقاوم

 ومكافحتها، باتخاذ وسائل الوقاية منها؛ للحفاظ على عفة المجتمع، وطهره، وسالمته.
 
وبعـــــد فهــذا  مــر، جهــدي، فــ  ا كنــ  قــد  

وو فّسقـ  لمـا أر ت  فـذلض فضـ   أصب  فيما قصدت ،
ــر،  ــي ب  ــبي أن ــر  فحي ــن ايخ ــّي، و ن ت، هللا عل
ــور،  ــان والقص ــه النقص ــري يعتري ــ  الب  والعم

ــه و ــذي بنعمت ــد هلل ال ــدا، والحم ــال هلل وه ال،م
ــى  ــارك عل ــلَّم وب ــلَّى هللا وس ــالحات، وص ــتم الص ت

 وصحبه أجمعين. وعلى آله، سيدنا محّمد،

   محمد صبري محمد بهيتة /بقلم الدكتور. 
والنقـــد فـي كليـة الدراسـات  مدرس   البالغة 

 اإلسالمية والعربية للبنين ـ بدسوق.
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 والمراجعفهرس المصادر 
 

هـ( تحقيق 463االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر )ت   -1
أولثثى طبعثثة  دار الجيثثل ـ بيثثروت، طبعثثة: :علثثي محمثثد البجثثاوي،

 م.1992ـ هـ1412

هثـ(، 630بثن األثيثر الجثزري )تالأسد الغابة في معرفة الصثحابة   -2
تحقيثثق: عثثادل أحمثثد رفثثاعي، طبعثثة: دار إحيثثاء التثثراث العربثثي، 

 م .1996هـ ـ 1417ـ لبنان  بيروت

 اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني   -3
 هـ( ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، 852)ت 

 هـ .1412طبعة : دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة األولى 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيثة للجثوهري، تحقيثق: أحمثد عبثد   -4
للماليثثثين ـ بيثثثروت، الطبعثثثة الرابعثثثة الغفثثثور عطثثثار، دار العلثثثم 

 م.1987ـ  هـ1407

 األطـول شرح تلخيص مفتاح العلوم للعصام، تحقيق:  -5
 دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.: بعة، طد/عبد الحميد هنداوي 

ت )كر اسثثتثثاريخ مدينثثة دمشثثق لعلثثي بثثن الحسثثن المعثثروف بثثابن ع  -6
دار الفكثر  بعثة:ط، عمثرو بثن غرامثة العمثرويتحقيثق:  (هثـ 571

 .م1995-هـ 1415 بيروت ـ لبنان، أولى

بثن ال تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القثرآن  -7
، تحقيق : د / حفني محمد شرف هـ(654)ت أبي األصبع المصري

، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، لجنة إحياء التثراث العربثي ، 
 .هـ1383القاهرة ، 

، هـ(1393)تالتحرير والتنوير لإلمام / محمد الطاهر بن عاشور   -8
 م .1984سنة  ، ـ تونس والتوزيع طبعة : الدار التونسية للنشر

التشويق في الحديث النبوي " طرقه وأغراضثه " د / بسثيوني عبثد   -9
هثـ ـ 1414أولثى  بعثةالفتاح فيود ، مطبعثة الحسثين اإلسثالمية ، ط

 م.1993

هـ(، تحقيق: د/ 1182الجامع الصغير للصنعاني )ت: لتَّنوير شرح ا  -10
مكتبثثة دار السثثالم، الريثثاض، طبعثثة ، محمثثد إسثثحاق محمثثد إبثثراهيم

 م.2011هـ ـ  1432أولى، 
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وسثننه  ـثـ الجامع الصحيد المسند المختصر من حديث رسول هللا  -11
محمثد بثن البخثاري لإلمثام/ أبثي عبثد هللا  وأيامه المعروف بصثحيد

هثـ(، تحقيثثق: محمثد زهيثثر بثن ناصثثر 256البخثثاري )ت إسثماعيل 
 هـ.1422 الناصر، طبعة: دار طوق النجاة، الطبعة األولى

:  بعةحاشية الدسوقي على شرح السـعد )ضمن شروح التلخيص( ط  -12
 ـ لبنان. دار الكتب العلمية ، بيروت

الحديث النبوي الشثريف مثن الوجهثة البالغيثة د/ كمثال عثز الثدين،   -13
 م.1984هـ ـ 1404ـ بيروت، الطبعة األولي  دار أقرأ

 هثثثـ471ت )عبثثثد القثثثاهر الجرجثثثاني /دالئثثثل اإلعجثثثاز لإلمثثثام  -14
دار : محمثثود محمثثد شثثاكر، طبعثثة /، قثثرأه وعلثثق عليثثه(هثثـ474أو

 .م1992هـ ـ 1413المدني بجدة، الطبعة الثالثة 

مكتبثثثة وهبثثثة، : محمثثثد أبثثثو موسثثثى، طبعثثثة /د أ.دالالت التراكيثثثب   -15
 .م1979طبعة أولىالقاهرة، 

لجثالل الثدين السثيوطي )ت:  الديباج على صحيد مسلم بن الحجثاج  -16
هـثثـ ـ  1416دار ابثثن عفثثان ـ السثثعودية، طبعثثة أولثثى ، هثثـ(911
 م.1996

محمد بن يزيد القزويني  أبي عبد هللا لإلمام الحافظ /سنن ابن ماجه   -17
 دار إحياءطبعة:  هـ( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،273)ت

فيصل عيسى البابي الحلبي، الطبعة  - الكتب العربية
 م.1952األولى

(، تحقيق هـ748)ت  الذهبيشمس الدين م/ ماسير أعالم النبالء لإل  -18
مؤسسثة الرسثالة ـ  ،: شعيب األرناؤوط، ومحمثد نعثيم العرقسوسثي

 هـ.1413 تاسعة بعة، طبيروت

حقثائق شرح الطيبي على مشثكاة المصثابيد المسثمى بالكاشثف عثن   -19
عبثد  /د: ، تحقيثق(هثـ 743ت )شرف الثدين الطيبثي  /السنن لإلمام

مكتبة نزار مصطفى البثاز، مكثة المكرمثة ـ : الحميد هنداوي، طبعة
 .م1997هـ ـ 1417الرياض، طبعة أولى 

شرح كافيه ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن االسترباذي،   -20
تحقيق: د / إميل بديع يعقوب، طبعة: دار الكتب العلميثة ـ بيثروت، 

 .م1998هـ ـ 1419الطبعة األولي 
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( ، هـ261 أبي الحسين مسلم بن الحجاج )تصحيد مسلم لإلمام /   -21
 –تراث العربي تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء ال

 بيروت.

هـ(، تحقيق: محمود فاخوري، 597صفة الصفوة البن الجوزي )ت  -22
ود. محمد رواس قلعجي، طبعة: دار المعرفة ـ بيروت، طبعة ثانيثة 

 م.1979

ت )بثدر الثدين العينثي  /عمدة القاري شرح صحيد البخاري لإلمام   -23
دار الكتثثب  عبثثد هللا محمثثود عمثثر،: ، ضثثبطه وصثثححه(هثثـ 855

 .م2001أولى طبعة العلمية ـ بيروت، 

فثتد البثاري شثثرح صثحيد البخثاري للحثثافظ/ ابثن حجثر العسثثقالني   -24
 –: دار المعرفثة محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: حقيق، ت(هـ852ت)

 هـ.1379بيروت 

طبعثة: موسثى شثاهين الشثين،  /د .فتد المنعم شرح صحيد مسثلم أ  -25
ع سيبويه المصري ـ رابعة العدويثة ـ شار 8دار الشروق ـ القاهرة 
 .م2002هـ ـ  1423مدينة نصر، ط أولى

هثـ(، 597الجثوزي )ت بثن كشف المشكل من حديث الصثحيحين ال  -26
تحقيثثق: علثثي حسثثين البثثواب، طبعثثة: دار الثثوطن ـ الريثثاض، سثثنة 

 م.1997هـ ـ 1418

 يوسثثف بثثن محمثثدالكواكثثب الثثدراري فثثي شثثرح صثثحيد البخثثاري ل  -27
هثثثـ(، طبعثثثة: دار إحيثثثاء التثثثراث العربثثثي ـ  786)ت  الكرمثثثاني

 م.1981هـ ـ 1401بيروت، الطبعة الثانية 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صثحيد البخثاري للشثنقيطي   -28
 م.1995هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة أولى 1354)ت: 

اج في شرح صحيد مسلم بن الحجاج  -29 وض البَهَّ  الكوكب الوهَّاج والرَّ
لمحمثثد األمثثين بثثن عبثثد هللا األَُرمثثي، تحقيثثق: هاشثثم محمثثد مهثثدي، 

 م.2009طبعة: دار المنهاج، جدة ـ السعودية، أولى 

دار صثثثادر ـ : ، طبعثثثة(هثثثـ711)تبثثثن منظثثثور اللسثثثان العثثثرب   -30
 هـ.1414ثالثة بيروت، 

للعالمة الشثيخ / علثى القثاري شرح مشكاة المصابيد مرقاة المفاتيد   -31
هـ ـ 1422، طبعة أولى دار الفكر، بيروت ـ لبنان، هـ( 1014)ت 

 .م2002
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: ، تحقيقهـ(761)ت:  مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام  -32
مثثازن المبثارك، ومحمثثد علثثي حمثد هللا ، دار الفكثثر ـ بيثثروت ، / د

 .م 1985طبعة سادسة 

 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهثاج لمحمثد بثن أحمثد الشثربيني  -33
األولثي  ، دار إحياء التراث ـ بيثروت، لبنثان، الطبعثةهـ(977)ت: 

 م.1998

 727المفثثاتيد فثثي شثثرح المصثثابيد لمظهثثر الثثدين الُمْظِهثثري )ت:   -34
هـ(، دار النوادر، إدارة الثقافة اإلسالمية ـ وزارة األوقاف الكويتية، 

 م.2012هـ ـ 1433طبعة أولى 

أبي العباس  /المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لإلمام الحافظ   -35
محيثي الثدين ديثب، : ، تحقيثق(هـ 656ت )أحمد بن عمر القرطبي 

، ومحمثود إبثراهيم بثزال، دبديوي، وأحمد محمد السثي علييوسف و
دار ابن كثير ـ دمشثق، بيثروت، دار الكلثم الطيثب ـ دمشثق، : طبعة

 م.1996 هـ ـ 1417سنة  أولى، بيروت، ط
المنهثثثثاج شثثثثرح صثثثثحيد مسثثثثلم بثثثثن الحجثثثثاج لإلمثثثثام / النثثثثووي   -36

بيثثثروت ، ط ثانيثثثة  –، دار إحيثثثاء التثثثراث العربثثثي ( هثثثـ676ت)
 هـ .1392

هـ(، تحقيق: أحمد 764الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي )ت:   -37
األرناؤوط، وتركثي مصثطفى، طبعثة: دار إحيثاء التثراث ـ بيثروت 

 م.2000-هـ 1420
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 فهرس الموضوعات

 

  
الموضـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــوع

رقم 

الصفح

، 

 أ ـ ب المقدمة.
 2ـ  1 .التمهيد

 16ـ  3 .التحــــذير من الزناـ في ـة النبي ـــمن بااالمبحث األو : 

وساا ل الوقاياة مان  ـ في بيانـة النبي ـمن بااالمبحث الثاني: 
 .الزنا

 29ـ  17

 31ـ  30 .الخــا مة
 33ـ  32 فهرس المصادر والمراجع. 

 34 فهرس الموضوعات.
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