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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
كثريا طيبًا مبارًكا ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا
حنمد هللا عز وجل ً
محدا ً
اللهم آمني.
خنصه بزمن طويل يف الدراسة واملراجعة،
جنتمع حول هذه السورة العظيمة (سورة النور) وهذه السورة فيها من العلوم ما حيتاج أن ّ

كون أن هذه السورة فيها آايت بيّنات تدل على عظمة هللا وعظمة شرعه وأن النور يف هذا الشرع وليس يف غريه ،وأن كثرياً
من اخللق أتوا إىل هذا النور العظيم وتركوه وحتولوا منه إىل غريه وليس غريه بنور ،ونور اإلميان ونور القرآن ونور حكم هللا كلها
أنوار تنفع املؤمنني ،ومن هنا كانت هذه السورة اتبعة لسورة املؤمنون السابقة هلذه السورة اليت فيها أوصاف للمؤمنني اخلُلّص،

تبني أن املؤمنني ال ُك ّمل اخلُلّص استفادوا من النور وأن املنافقني رغم أن النور أمام أعينهم لكنهم مل ينتفعوا
مث أتت سورة النور ّ
منه.
َِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين أُوتُوا ال ِعل َم َماذَا
فسورة املؤمنون وسورة النور كأهنم ميثلوا قوله تعاىل يف سورة حممدَ { :ح َّت إذَا َخ َر ُجوا من عند َك قَالُوا للذ َ
ال آنِفا} فاملؤمنون واملنافقون حيضرون جملس النيب صلى هللا عليه وسلم  ،هؤالء املؤمنون يدخل إىل قلوهبم النور فيفلحوا كما
قَ َ
ال آنِفا} مستهزئني فتكون النتيجة
مسعنا يف سورة املؤمنون ،وهؤالء املنافقون ال يسمعون وإن مسعوا ال ينتفعون ويقولون { َماذَا قَ َ
َِ
س َراب بِِق َيعة
كما ضرب هللا املثل قال هللا يف هذه السورة العظيمة ذاك الذي سار وراء السراب فتاهَ { :والذ َ
ين َك َف ُروا أَع ََاُُم َك َ
ِ
ََيسبه الظََآ ُن ماء ح َّت إِذَا جاءه َل ََِيده َشيئا ووج َد َ ِ
يع اْلِس ِ
سابَهُ َو َ
اب} أو كذاك الذي {أَو
ُ
َ ُ
َُُ
ََ َ
َ َ
اّللُ َس ِر ُ َ
اّللَ عن َدهُ فَ َوفَاهُ ح َ
ج يَ َدهُ َل يَ َكد يَ َر َاها
كظُلُ ََات ِف ََبر ُّلِج جي يَغ َ
شاهُ َموج ِجمن فَ وقِ ِه َموج ِجمن فَ وقِ ِه َس َحاب ظُلُ ََات بَع ُ
ض َها فَ و َق بَعض إِ َذا أَخ َر َ
َوَمن َل ََي َع ِل َ
اّللُ لَهُ نُورا فَ ََا لَهُ ِمن نُور} ويف سورة النور الذي جيعل اجملتمع اإلسالمي فيه نور ،ينور كيف يتصرف مع
األحداث الىت من أمهها وليست أي إشاعة إمنا خاصة (اإلشاعة اليت يف العرض) وهذا دأب أهل النفاق  ،وأهل النفاق أيتوا
إىل النساء العفيفات فيهتكون أستار العفة معهن بغمزهن وملزهن ،ويظهروا أهل الفسق الفاسقات الفاجرات على أهنن
مستحسنات مقبوالت ،ففي اآلايت اليت سنتدارسها القصة املشهورة وهي (حادثة اإلفك) وهذه احلادثة مع شهرهتا –وحنن

مرة تتعرضون فيها حلادثة مثل حادثة اإلفك
نعرف شهرهتا من السنة  -لكن اخلرب عنها يف القرآن أتى كنموذج،مبعىن أنه يف كل ّ
عليكم أن تفعلوا التايل فنسمع ماذا جيب علينا أن نفعل ،يقال لنا أوالً البد أن تعتقدوا أن الذين جاؤوا ابإلفك عصبة منكم
سبُوهُ َش جرا لَ ُكم بَل ُه َو َخي ر لَ ُكم} أول األمر ال نعتقد أنه شر ،و اإلفك كما هو
وليس من خارجكم أنتم ابدؤوا هبذا { َل ََت َ
شك يف كونه كذب،
معلوم الكذب الذي ال مرية يف كونه كذب ،يعين ليس أي كذب إمنا كذب متفق على أنه كذب ،فال ّ
وهو هبتان يفاجئ الناس ،وأصل كلمة اإلفك من (األفك) يعين قلب األشياء ،ولذلك قرى قوم لوط يسموان (املؤتفكة) يعين
املقلوبة ألن قراهم قُلبت خسفت صار أعالها أسفلها،
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فهذا تقرير أبهنم أيتون أبخبار ختالف الواقع للحقائق فتسمى (الطاهرة ،العفيفة ،املستورة) تسمى عندهم أبمساء قبيحة،
و(الفاجرة) تسمى بكلمات املدح ،فاألوىل عندهم (متخلفة) والثانية (متحضرة) و(حرة) وهكذا مما نسمع ونسأل هللا عز وجل
أن حيفظنا حنن و ذرارينا من اإلفك واألفّاكني وقلب احلقائق.

وهؤالء الذين جاؤوا ابإلفك( ،جاؤوا) مبعىن قصدوا واهتموا ،جاؤوا هبذا اخلرب واهتموا به وحاولوا نشره ،ومنه قوله تعاىل{ :إِن
جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بَأ فَ تَ بَ يَ نُوا} ومن هنا جاؤوا ابإلفك يعين جاؤوا هبذا الكذب الذي اختلقوه ،ومعلوم أن (اإلفك) حديث
َ
اختلقه املنافقون ونفر من الضعفاء بعقلهم من املسلمنيّ ،إما أهنم فقط يتابعون أي أمر أو أهنم يستقبلون اخلرب وهم ليسوا أهل
فحص لألخبار فيسمعون أي شيء وينقلونه ،وهذا كثري ومعلوم يف أحوال الناس و هؤالء كان حاهلم ـ سواء كان املؤمنون أو
املنافقون كانت النتيجة واحدة أهنم تبادلوا الكالم ونشروه ،و{ ِجمن ُكم} هذا معناه أهنم بينكم وليسوا خارجني عنكم ،القصة
معلومة يف كون عائشة رضي هللا عنها كانت يف تلك الغزوة ورحلوا ،أذن هلم النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرحيل آخر الليل إىل
املدينة ،فلما علمت عائشة رضي هللا عنها ـ بذلك خرجت من هودجها وابتعدت عن اجليش يف قضاء شأهنا -كما هو معلوم
يف شأن النساء قبل الرتحل -فلما فرغت وأقبلت إىل رحلها افتقدت عقد كان يف صدرها فرجعت تلتمسه فحبسها طلبه وكان
ليالً فلما وجدته رجعت إىل حيث موضع رحلها فلم جتد اجليش وال رحلها ،وذلك أن الرجال املوكلني برفع اهلودج احتملوه
وهم حيسبون أن عائشة رضي هللا عنها فيه وكانت رضي هللا عنها خفيفة قليلة اللحم ،فلم يشعروا بعدم وجودها ،فرفعوا اهلودج
أحدا اضطجعت يف مكاهنا رجاء أن يتفقدوها فريجعوا إليها فنامت فبقيت يف مكاهنا ،وكان صفوان ابن
وساروا ،فلما مل جتد ً
فلما علم اببتعاد اجليش وأمن
معطّل رضي هللا عنه قد أوكل إليه النيب صلى هللا عليه وسلم حراسة ساقة اجليش يعين مؤخرتهّ ،
فلما بلغ موضع اجليش أبصر سواد إنسان فإذا هي عائشة رضي
عليه من غدر العدو ركب دابّته من أجل أن يلحق ابجليشّ ،
هللا عنها وكان قد رآها قبل احلجاب وهذه من األدلة القويّة على أن قبل احلجاب وبعد احلجاب شأن يف كوهنم يسرتون أنفسهم
ويسرتون وجوههم الشاهد أنه ملا رآها اسرتجع وهي استيقظت بصوت اسرتجاعه ،ونزل عن انقته وأدىن الناقة منها وأانخ انقته
فركبت أمنا رضي هللا عنها وأخذ يقودها حىت حلق ابجليش يف حلن الظهرية ،ق ّدر هللا أن يكون عبدهللا ابن أيب سلول رأس

املنافقني يف اجليش وأن يرى هذا األمر فقال" :وهللا ال جنت منه وال جنا منها!" يتهمها وهي الربيئة املربأة العفيفة الصديقة ابنة
الصديق زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وحبيبته رضي هللا عنها يتهمها بذلك.
تبني لنا اجتمع معه على هذا األمر مجاعة منهم مجاعة من املؤمنني ،فنت املنافقون املؤمنني ،ألقوا هذا األمر وكانوا فتنة هلم:
كما ّ
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ ِ
ب ِم َن ِ
اْل ِث َوالَ ِذي
سَ
{إ َن الذ َ
سبُوهُ َش ًّرا لَ ُكم بَل ُه َو َخي ر لَ ُكم ل ُك ِجل ام ِرئ من ُهم َما اكتَ َ
ين َجاءُوا ِب ِْلفك عُصبَة من ُكم َل ََت َ
تَ َو َّل كِب َرهُ ِمن ُهم لَهُ َع َذاب َع ِظيم}
كيف ال حنسب إفكهم هذا شر؟!
مبعىن أن وراء هذا الذي تظنونه شر وراءه خري عظيم ،واخلري ليس الذي تقدرونه لكن اخلري الذي يقدره هللا.
أي امرأة تُكلّم يف عرضها وهي بريئة من ذلك ويتهموهنا أي اهتامات وهي ضعيفة أن
ويف هذا سلوى لكل شخص
ً
وخصوصا ّ
خصوصا ملا
تدافع عن نفسها فيحصل يف النفس أسف مما حيصل من هذا البهتان سواء هذا البهتان أو مثله أو ما يقاربه،
ً
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يكون ذلك من (عصبة) قد تواطأت على ذلك فهذا ألقى الكالم واآلخر استقبله والبقيّة نشروه ،فتكون أثر (العصبة) فيها من

سبُوهُ َش ًّرا لَ ُكم}.
الصعوبة ما فيها ومع ذلك يقول هللا تعلى { َل ََت َ

فالشر املنتظر يف مثل هذا املوقف ملا
وليذهب عنكم األسف فإن هذا اإلفك فيه من اخلري ما ال تدركونه بل هو خري لكمّ ،
يودون أن تكون مجاعتهم خالصة من النقائص ،فهذه املدينة مهجر للنيب صلى هللا عليه وسلم
يُقذف أحد هبذه املنزلة واملؤمنون ّ
تطهرت نفوسهم من هذه األحوال فكيف بعد ما بدأت مشس
مكان الطهارة وقد نفضوا أيديهم من أفعال اجلاهلية واآلن ّ
اإلسالم تشرق ومعها مشس الفضيلة يتهم أهل بيت النيب مبثل هذا االهتام؟!
فكان الشأن عظيم واخلوف على ال ّدين أعظم شيء خياف عليه املؤمنني ،ولذا ملا نسمع كالم يف أعراض علمائنا الكرام الراسخني
احلاملني للواء التوحيد وأييت يتكلم عنهم (رويبضة) ورمبا عمره ال يصل نصف أعمارهم وأحياانً حىت ثلثها هم قضوا أعمارهم
يف طلب العلم عمراً أكثر من عمره! ،وأييت هذا ابإلفك واليوم الوسائل تساعد على أن يكون الذي جاء ابإلفك عصبة منكم.
وأكثر ما يؤمل يف هذا أن يستقبله أهل اإلميان ألهنم يستقبلون أي شيء بدون فحص ويقبلونه ويذيعونه وينشرونه وجيدون يف
أنفسهم على هؤالء الكرام! أو مثل هذا اإلفك ملا تسمعي إف ًكا على جارة أو على مربية فاضلة أو على مديرة يف مدرسة أو
ّ
اهتاما يف العرض والناس يتبادلونه فيُقال يف أول الشأن مثل هؤالء ملا يكون يف هذه األماكن يس ّدون ثغرات فليتأسوا
على معلمة ً
أبدا بل هو خري هلم.
شرا هلم ً
هبذا وليعلموا أنه ليس ً

أين اخلري؟! وهذا أصعب ما يف املسألة أن يكون معك من اإلميان أن تظن أن هذه األحداث زاد نفعها على ضرها ،يكون
معك من (اإلميان اليقيين) أن هذه األحداث فيها نفع أكثر مما فيها ضر ،أين سيكون النفع؟!
ّأما النفع فكثري ومتعدد ومن أمهها:
األول :أن أهل اإلميان الب ّد بعد مثل هذه االختبارات أن تظهر حقائقهم وليكون ثواهبم الرفعة يف الدنيا واآلخرة.
األمر ّ
فأمنا الطّاهرة هذا احلدث كان سبب ألن يُتلى يف شأهنا آايت على املنابر ويف اخلطب ويف الصلوات ،وجتد القوم الكثري من
ّ
الرقة ما يقع فيكون لشأن نبينا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ واألذية اليت وقعت عليه ويبكون
األئمة ملا يقرؤها يقع يف قلوهبم من ّ
خصوصا من يعلم أثر مثل هذا الكالم ويعلم كيف يكون أذيّة يف حق الرجل الشهم
لشأن ّأمنا الطاهرة الغافلة وما وقع عليها
ً
العفيف ،وكيف يكون أذيّة يف ح ّقه أن يُتهم أهل بيته بشيء من ذلك.
يتبني مثل هؤالء ،ملا هللا ـ عز
على كل حال فليُعلم أن لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث ،و ً
أيضا هذا شيء من اخلريية أن ّ
أيضا أن هذا مييّز املؤمنني اخلُلّص من املنافقني ،وهبذا
وبني ً
شرا بل هو خريّ ،
وجل ـ طيّب خواطر املؤمنني ّ
وبني هلم أنه ليس ً
تشرع هلم أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم ،إذن سنجد من اخلري أن الفضالء يظهر فضلهم ،ويزيد املنافقون غيظًا ويصبح
الذم وال يفرحون بذمهم حزن املسلمني.
املنافقون يف حال من االحتقار و ّ
واألمر الثاين :أن املؤمنون يتميزون عن املنافقون.
واألمر الثالث :أنه شرعت بسبب هذه األحداث أحكاماً ،وهم أرادوا أذية املؤمنني وإحزان املؤمنني وقلب املسألة على املؤمنني
خريا.
ّ
فرد هللا عليهم هذا كله وجعل هذا الشر الذي ظنوا أهنم كادوه ومكروه جعله سبحانه وتعاىل ً
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خاصة من توىل رأس املسألة مباشرة واهتم وتكلّم
ولكل امرئ من هؤالء الذين وقع يف هذا الفعل ما اكتسب من اإلمث ،له ذنبهّ ،
ونشر ،فهذا له أكرب النصيب يف هذا اإلفك وله أكرب النصيب يف العذاب العظيم ،وهو كما هو معلوم عبدهللا ابن أيب سلول
وهو منافق وليس من املسلمني ،ومعلوم أن له عذاب عظيم يف الدنيا وله عذاب عظيم يف اآلخرة ،ومن عذبه يف الدنيا غيظه
الذي جاءه بعدما أنزل هللا هذه اآلايت.
وهذا الوعيد أبن له عذاب عظيم فيه إنباء أنه ميوت على الكفر ،وأنه والعياذ ابهلل يف الدرك األسفل من النار ،وهذا ج ّد خميف
فإن عبداً يتكلم بلسانه كالم يكون وراءه اإلشهاد أبنه من أهل النار! نعوذ ابهلل من النار.
أيضا ،فهمنا يف األول أن مثل هذه احلادثة إفك
تبني لنا هذه اآلية وفهمنا القصة على وجه العموم وأنيت إىل ما جيب أن نفعله ً
ّ
فيها قلب للحقائق ،وملا جيد اإلنسان نفسه أمام ُهتمه فيها قلب للحقائق أو يشعر هبذا جتاه أحد فعليه أن يسري السري التايل:

سبُوهُ َش جرا لَ ُكم بَل ُه َو َخي ر لَ ُكم}:
1ـ { َل ََت َ

أنيت نقول املسلمني يف ضعف ،املسلمني يف حال نعلمها ونراها من التشتّت مث أييت مثل هذه األخبار على األتقياء على
املؤمنني على الصاحلني كأننا يف نفوسنا نقول هذا احلادث اإلفك زاد الطني بلة نقول ال تعتقد هذا إمنا نعتقد أنه خري لنا.

ات ِِبَن ُف ِس ِهم َخْيا}:
2ـ {لَوَل إِذ ََِسعتُ َُوهُ ظَ َن ال َُؤِمنُو َن َوال َُؤِمنَ ُ

ات
ينور لنا مثل هذه احلالة ماذا نفعل؟! قال هللا عز وجل{ :لَوَل إِذ ََِسعتُ َُوهُ ظَ َن ال َُؤِمنُو َن َوال َُؤِمنَ ُ
أنيت يف الطريق الذي ّ
ِِبَن ُف ِس ِهم َخي را َوقَالُوا َه َذا إِفك ُمبِي}
هذا طريق تعيشه ،فاملؤمنون واملؤمنات الذين يعيشون حول احلدث املفروض أهنم يرون احلدث واإلفك جزء منه.
{لَوَل إِذ ََِسعتُ َُوهُ} كأن فيه عتاب! املتهم هذا من أنفسهم ،وعائشة رضي هللا عنها من أنفسهم ،فما أطيب مثل هذه

األوصاف! جتعل العبد:
يعرف عالقته هبذا اجملتمع.
•
ويكون على نور ويعرف كيف يعاجل ما يف قلبه.
•
ويعرف أين يقع منه الشيطان يف كون أنه يثريه على نفسه.
•

أيضا أن نظن
فلما يثريه على املؤمنني وعلى املؤمنات فإنه يثريه على نفسه ،فمطلوب أن نعتقد أنه خري وليس شّر ومطلوب ً
ّ
خريا ،أنفسنا يعين هذا املتهم الذي عُلم أن احلقائق قد قلبت عليه فليس مع أول شائعة نصدق ومع أول كالم يقال
أبنفسنا ً
مصدق ومكذب فليس هذا شأن املؤمنني.
لنا نصدق ،إمنا نرى
أشخاصا فيهم خري كثري ونرى أن التّهم تدور حوهلم وحنن بني ّ
ً
ِ
س ُكم}
خرياّ ،
وتبني لنا أن معناه أننّا كما يف سورة احلجرات { َوَل تَ لَ ُزوا أَن ُف َ
بل شأهنم أهنم إذا مسعوا مثل هذا أن يظنوا أبنفسهم ً
بيوات {فَ ِ
ِ
فلما نسمع مثل
سلج َُوا َعلَى أَن ُفس ُكم} يعين أننا حنن شيء واحدّ ،
فال نلمز أنفسنا ،ومثله هنا يف النور :وإذا دخلتم ً َ
هذا نفهم أن االشرتاك يف اإلميان يقتضي أال يصدق مؤمن وال مؤمنة على أخيه وأخته يف الدين قول عائب وال طاعن ،ألننا
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مشرتكون يف أمسى رابط يربط اخللق وهو اإلميان برب العاملني ،الذي نرجو أن يقبل منّا إمياننا ويرفعنا به درجات وجيمعنا بسببه
يف اجلنات ونكون وقتها ساملني ونصل إليه غري خزااي وال مفتونني.
ومن أجل أن نصل ساملني وال خزااي وال مفتونني حنتاج أن حنرتم رابطة اإلميان ،وفهمنا أن املؤمن إذا مسع مقالة يف مؤمن أن
يبدي األمر فيها على البحث والنظر إىل القرائن والنظر لصالحية الكالم وإذا نسب سوء إىل من عُرف ابخلري فكيف تصدق
النسبة وتكذب ما تعرفه عنه من اخلري ؟! املفروض مباشرة نقول هذا إفك وهبتان حىت يتضح الربهان فاهلل قال لنا هذا{ :لَوَل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء} إذن
إِذ ََِسعتُ َُوهُ ظَ َن ال َُؤِمنُو َن َوال َُؤِمنَ ُ
ات ِِبَن ُفس ِهم َخي را َوقَالُوا َه َذا إفك ُمبي ( )12لَوَل َجاءُوا َعلَيه ِِبَربَ َعة ُش َه َد َ

هذا ليس رأينا هذا دين هللا إذا أهتم أحد ابهتام ونسب سوء ملن عُرف ابخلري سنقول ال نعتقد هذا ونقول كذب ما تقولونه حىت
يتضح الربهان.
وهذا معناه أن ظن السوء من خصال النفاق اليت قد تسري لبعض املؤمنني بسبب:
•
•
•

أمراض يف القلوب
بسبب قلة البصرية
بسبب التعجل

•

بسبب األهواء

3ـ { َوقَالُوا َه َذا إِفك ُمبِي}:

إذا مسعنا اإلفك ال نسكت بل الب ّد أن ننكر حىت لو كنّا ال نتهم  -يعين ال نشارك يف اإلهتام  -لكن فالب ّد أن نقول { َه َذا
أبدا ،ممكن ننخدع نقول ابلربهان،
إِفك ُمبِي} والحظوا نقول :هذا إفك مبني ،يعين ابئن غاية يف البيان ،كأننا نقول ال نصدق ً
فنحن لسنا أغبياء! نرى أحد على استقامة ويكون هذا املتحقق عندان أنه على استقامة ويرسل لنا أبي أداة من األداوت كالم

أحياان ال نعرف من يتكلمه بل غالبًا ال نعلم من يتكلمه مث يراد منا أن نصدقه! ونعتقده وال برهان وجمرد كالم! خصوصاً لو
ً
كان هذا يف األعراض فهو مصيبة عظيمة تدل على انتشار النفاق وانتشار سوء الظن بني أهل اإلميان.
شه َداء فَأُولَئِ َ ِ ِ
اّلل هم ال َك ِ
ِ
ِ
اذبُو َن}:
4ـ {لَوَل َجا ُؤوا َعلَيه ِِبَربَ َعة ُش َه َداء فَِإذ َل ََيتُوا ِِبل ُ َ
ك عن َد َ ُ ُ
ِ
ِ
اء} هذا الذي نريده ،نريد الذي أييت بقرينة وليست قرينة ظنيّة ويقول أظن
قال هللا عز وجل{ :لَوَل َجاءُوا َعلَيه ِِبَربَ َعة ُش َه َد َ
وأظن إمنا الب ّد من مشاهدة أربعة شهداء ،وهؤالء الشهداء يفيد خربهم الصدق وال يكونوا تواطئوا على الكذب ،ومعلوم أنه
إذا كذب األربعة ُجلد امل ّدعي والثالثة إشارة إىل خطورة هذه املسألة ،سنفرتض أهنم صادقني لكن مل يكتمل النصاب وهذا
النصاب يكتمل أبربعة دوانً عن املتهم ،ويكون شهداء لنفس اجلرمية ،يعين ليست الشبه اليت حوهلا إمنا لنفس وقوع جرمية الزان،
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إذا كانوا ثالثة واملتهم قال هللا عز وجل{ :فَأُولَئِ َ ِ ِ
اّلل هم ال َك ِ
ك}
اذبُو َن} لكنهم صادقني؟! والحظ صيغة احلصر {فَأُولَئِ َ
ك عن َد َ ُ ُ

فأولئك عند هللا لزايدة حتقق الكذب ،يعين هو كذب يف علم هللا فهذه األعراض ال لعب فيها ،بل الب ّد فيها من التحرز التام

أبدا.
يف الكالم عن األعراض ،واملعىن ال تتهاونوا وال تستسهلوا مثل هذا ً
مث يقول سبحانه وتعاىل{ :ولَوَل فَضل َِ
س ُكم ِف َما أَفَضتُم فِ ِيه َع َذاب َع ِظيم} هنا
اّلل َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ ِف ال ُدن يَا َواْل ِخ َرةِ لَ ََ َ
َ
ُ
سنجد آاثر رمحة هللا عز وجل ،أين تظهر الرمحة؟!

العُصبة اليت دخلت يف هذا الشأن –وهم اجلماعة املنتسبني إىل اإلسالم -منهم مؤمن صادق لكنه اغرت برتوي املنافقني ومنهم
مسهم فيما تكلموا فيه -ما أفضتم -واإلفاضة يف القول
املنافق ،لوال فضل هللا عليكم ورمحته كان هؤالء الفرقة من املؤمنني ّ
مستعارة من إفاضة املاء يف اإلانء أي كثرته فيه ،يعين ما أكثرمت القول فيه والتحدث عنه.
لوال فضل هللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة الستحققتم فيما أكثرمت وأفضتم فيه عذاب عظيم ،إذن ال ننسى النور الذي نسري
خريا ،وقلنا هلم هذا إفك مبني ،وقلنا هلم هاتوا برهانكم
فيه ال حنسبه ّ
شر بل هو خري ،وإذا مسعناه ظننا يف املؤمنني واملؤمنات ً
إان ال نقبل إال بربهان.
وجل ـ صورة
تبني لنا أن األمر خطري ً
مث ّ
جدا وأن هللا لوال فضله لوقع العذاب أليم على املؤمنني من العصبة  ،ووصف هللا ـ ّ
عز ّ
تفظيعا هلا {إِذ تَلَ َقونَهُ ِِبَل ِسنَتِ ُكم} تتلقون وهو التكلف يف ذلك  ،فكأهنم هتيئوا ألخذ هذا
حديثهم واستفاضتهم يف اإلفك ً
الكالم واستعدوا { ِِبَل ِسنَتِ ُكم} كأن اخلرب هنا شخص وامل ّدعي والراوي للخرب كمن يستعد للقائه ،فكأننا قابلناه واللسان أصبح
اآللة للتّلقي ألن التلقي يكون ابجل ّد يف تناول األشياء ،ونالحظ أن هللا ـ عز وجل ـ قالِِ { :بَل ِسنَتِ ُكم} رغم أن األخبار تتلقى

ابلسماع! فلماذا أبلسنتكم؟!
فكأنكم تقابلوها وكأن اللسان هو الذي يقابل اخلرب ،واألخبار أصالً األمساع هي اليت تتلقاها لكي نتص ّور أن هناية كل هذا
غايته كلّه التحدث ابخلرب ،مبعىن أن هؤالء يف احلدث ما مسحوا أن يدخل اخلرب إىل آذاهنم فيقلبونه بقلوهبم إمنا مباشرة يتلقونه

فينطلق على ألسنتهم وال يفكرون فيه يصلح أو ال يصلح للنشر كالذي يتكلم يف أعراض اخللق دون أن يف ّكر يصلح أو ال
يصلح ،فهو تصوير للحرص على تلقي هذا اخلرب ،كأهنم يبادرون ابألخبار بال ترو وال تريّث.
ِِ
ِ ِ
أيضا صورة حتتاج إىل تصوير ،القول ال يكون إال ابألفواه ،لكن املقصود هنا
س لَ ُكم بِه علم} وهنا ً
{ َوتَ ُقولُو َن ِبَف َواه ُكم َما لَي َ
أنه مل أيت من مصدر صحيح ليس لكم به علم وغري موافق للعلم إمنا جمرد كالم يف كالم ،جمرد ألفاظ جتري على األلفاظ،
تتل ّقاها األفواه قبل أن حتللها وخترجها ،األلسنة تتلقى وخترج الكالم {وََتسبونَه هيِنا وهو ِعن َد َِ
اّلل َع ِظيم} املقصود األمر ألنه
َ َُ ُ َج َ ُ َ
يتصور يف مثل هذا املوقف
متصل ابلكالم وليس ابلفعل ،هم مل يقعوا يف الزان ومل يقعوا يف اجلرائم إمنا تكلموا فقط عن األمر ،ف ّ
أن اجملرم هو الذي يقع يف اجلرمية ،والذي يتهم أحد يف هذه اجلرمية يرى أنه أمر يسري!
{وهو ِعن َد َِ
اّلل َع ِظيم} فيه من تعظيم الكالم يف أعراض املسلمني ما فيه ،كيف حتسبونه هيّنا هبذه الصورة واحلقيقة أنه عند
َ َُ
َِ
ِِ
ين
هللا عظيم !ولذا قال هللا عز وجلَ { :ويُش ِه ُد ج
اّللَ َعلَى َما ِف قَ لبه} قال لنا يف وصف القوم كما يف سورة الصف { َي أَيُ َها الذ َ
آَمنوا ِل تَ ُقولُو َن ما َل تَفعلُو َن {َ }2كب ر مقتا ِعن َد َِ
اّلل أَن تَ ُقولُوا َما َل تَف َعلُو َن} فمعىن هذا أن الكالم شيء خطري الب ّد من
َ
َُ َ
َ
َُ َ
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طبعا هذا ألهنم استخفوا ابلغيبة والطعن يف الناس مع ضعف الوازع
التّنبّه له  ،كيف حتسبون احلديث ابلقذف أمراً هينًا؟! ً
وال ّدين ،فالناس حيذرون من أن ميدوا أيديهم على اخللق وحيذرون أن يسبّوهم لكن العجيب أهنم ميدون ألسنتهم ابلتّهم! دون
ِ
ي َجل َدة} اجلدوهم :معناه عليهم ح ّد وهذا ألهنم اهتموا غريهم .
مباالة هبذا الشأن مع أن احل ّد اثبت {فَاجل ُد ُ
وهم ََثَانِ َ
تبني لنا من كلمة{ :وهو ِعن َد َِ
اّلل َع ِظيم} فال حتكم على الشيء فيه كما عند اخللق ،وال تظن حني ترى أعناق اخللق مشرئبة
ّ
َ َُ
هني وهؤالء كلهم مادام يسمعوك إذن األمر يف دائرة الالمباالة! بل إمنا األمر عظيم عند هللا!
لك فتظن أن األمر ّ
ك َه َذا بُهتَان َع ِظيم}:
5ـ { َولَوَل إِذ ََِسعتُ َُوهُ قُلتُم َما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَتَ َكلَ َم ِِبَ َذا ُسب َحانَ َ

متاما ،من خيربوهم هبذه األخبار من اإلفك يكونون هلم واعظني زاجرين مانعني لن نتكلم هبذا { َما يَ ُكو ُن لَنَا}
فنمتنع عن نقله ً

وننزهه متعجبني من أن يهون على املؤمنني
وهذا أشد يف نفي الفعل ،مث نزيد على ذلك أن نقولُ { :سب َحانَ َ
ك} يعين نسبح هللا ّ

وينزه هللا ويربأ نفسه أمام هللا أن يفعل مثلما فعلوا ويتكلم يف
أن يتكلموا يف أعراض بعضهم ،فاملتكلم يتربأ من هذا الكالم ّ
أيضا يقولَ { :ه َذا بُهتَان َع ِظيم} والبهتان هو اخلرب الكذب الذي يبهت السامع يبهته ألن ال دليل معه أبداً على
األعراض ،مث ً
الصحة ،وهو من جهة يشبه اإلفك ،يف اإلفك قلب للحقائق ويف البهتان كذب ال دليل على صحته.
أبرأه من كل عيب وأستحي منه سبحانه وتعاىل أن أكون مشارًكا لكم  ،وأعتقد
فمعىن ذلك  :لن أتكلم ،وأسبّح هللا وأنزهه و ّ
أن هذا هبتان عظيم ،يعين هذا مبالغة يف إنكار الشيء ،فكأن هذا العبد يقول سبحانك أعلم أن هذا ال يرضيك ،فيخاطب
من خياطبوه توبوا ال ختوضوا ،نعلم يقيناً أن هذا ال يرضي هللا ،هذا هبتان عظيم ملا فيه من منكرات كذب وطعن يف سالمة
وخصوصا لو كان هذا الذي افرتي عليه من املؤمنني املتقني أو يكون أزواج هؤالء املتقني،
العرض وسبب لفتح ابب االفرتاء،
ً
النيب األمني ومقام أم املؤمنني رضي هللا عنها،
وابلنسبة هلذا احلدث فيه أعظم البهتان وأعظم الفرية ،فإن هذا اجرتاء على مقام ّ
وعامة
فإذن علمنا كيف جيب أن يكون من معه نور ملا أتيت االهتامات يف عرض املؤمنني واملؤمناتّ ،
خاصة يف موضوع الزانّ ،

يف كل هتمة.
وعلى كل حال األمة كلها حتتاج النور الذي يف سورة النور لكي تعيش حياهتا على نور ،وتنظر لألحداث واملواقف بصورة
صحيحة ،فاألخبار اليت أتيت يف القرآن أتيت أخبار عن أحداث حقيقية ومنه حلياة مستقبلية.
أسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعلنا من املتقني خصوصا وحنن نسمع يف هذه اآلايت {إِ َن الَ ِذين َُِيبُو َن أَن تَ ِشيع ال َف ِ
َِ
ين
اح َ
َ
ً
شةُ ِف الذ َ
َ
آمنُوا َُُم َع َذاب أَلِيم ِف ال ُدن يَا َواْل ِخ َرةِ} وهذه اآلية حقيقة حتتاج وحدها مناقشة الفاحشة اليت تنتشر يف جمتمعنا اسأل هللا
َ
أن حيفظنا وحيمينا حنن وذرارينا وذراري املسلمني.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
انتهى اللقاء بفضل هللا..

