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 سنحاول تفكيك اآلية تدريجا للوصول إلى معنى
 

  ألخص نوع المشاكل التي ظھرت لي بعد مطالعة أراء, قبل أن نخوض في تفسير اآلية و أوال

 : المفسرين

 

 : لغوية مشاكل ‐1

 أم الزواج ؟ ( المباشرة( ما معنى نكح في اآلية ھل ھو الوطء  ‐‐‐‐‐‐‐

 

 : تشريعية مشاكل ‐2

 

 ؟ ھل يجوز الزواج بالزاني و الزانية أم ال ‐‐‐‐‐‐

 لزواج بمشرك أو بمشركة ؟ھل يجوز ا ‐‐‐‐‐‐

 أحد الزوجين ؟ ھل يفسخ الزواج إذا زنا ‐‐‐‐‐‐

  أم محكمة ؟  ھل ھذه اآلية منسوخة ‐‐‐‐‐‐

 

اِني ال َينِكُح إاِلَّ َزاِنَيًة أَوْ  " جملة  ھل   :  أوال اِنَيُة ال َينِكُحَھا إاِلَّ َزانٍ  الزَّ حكم شرعي   " ُمْشِرَكًة َوالزَّ

 ؟  أم مجرد خبر يصف واقع الزاني وحاله وھي بھذا ال تحرم وال تحلل, حالال وحراما  يتضمن

 

  حيرة كبيرة وقد احتار فيھا المفسرون, يجب أن نعترف أن اآلية غير واضحة في ھذا األمر 
 

يقصد بھا الزواج أو الوطء  ھل" نكح " مفردة  لعدم وضوح  والسبب الرئيسي لھذه الحيرة يعود
 ؟) جماع(
 

  : و تختلف أمة المفسرين في ھذا األمر على ثالثة وجوه

 

  خبرا وجعل اآلية (الوطء) منھم من رأى أن الفعل نكح في اآلية أتى بمعنى ‐1

  حكما وجعل اآلية ( الزواج) منھم من رأى أن نكح أتى بمعنى ‐2

  خبرا وجعل اآلية  (الزواج) أتى بمعنى منھم من رأى أن نكح ‐3

 

  و اآلية عبارة عن خبر  النكاح في اآلية بمعنى الوطء  : األولدراسة الرأي 

 

 : "الحنفى أحمد بن على الرازى الجصاص" لإلمام" أحكام القرآن"نجد في كتاب 



اِني ال َيْنِكُح إاِلَّ َزاِنَيةً {: يإبراھيم النخع روى مغيرة عن " ، وعن"به الجماع حين يزني يعني: "}الزَّ

  .الزبير مثله عروة بن

 ."يعني بالنكاح جماعھا: "قال ابن عباس عن

اني ال َيْنِكُح إاِلَّ َزاِنَيًة أَْو ُمْشِرَكةً } :وروى ابن شبرمة عن عكرمة إال  ال يزني حين يزني: "قال} الزَّ

 ."بزانية مثله

 

 باشتراكھما في الزنا وأن المرأة كالرجل في اآلية اإلخبار معنى فذھب ھؤالء إلى أن: قال أبو بكر
 "الرجل زانياً فالمرأة مثله إذا طاوعته، وإذا زنت المرأة فالرجل مثلھا؛ ذلك، فإذا كان

 

 "الكيا الھراسي" لإلمام   "أحكام القرآن " في كتاب  ونجد

إال من زان  ال يقع الزنا وطء :فكأنه قال, الوطء ال في عقد النكاح ھو وارد في نفس: وقال بعضھم"

 ".المؤمن فال يقع فأما من, أو مشرك

  :apper&Itemid=32-http://www.shahrour... المرجع

 

كما  الوطء النكاح ال يخلو أن يراد به والذي عندي أن " : في كتابه أحكام القرآن  ابن العربي قال

وذلك عبارة عن  , ال يكون زنى إال بزانية : فإن أريد به الوطء فإن معناه; قال ابن عباس أو العقد 
وطء الزانية ال يقع إال من : ويكون تقدير اآلية ; الرجل والمرأة زنى من الجھتين  أن الوطأين من

  اسانتھى اإلقتب  " وھو معنى صحيح, وھذا يؤثر عن ابن عباس ; أو مشرك  زان

  :apper&Itemid=32-http://www.shahrour... المرجع

 

 عند ھذا الحد وال داعي لإلسھاب في نقل اسماء من قالوا بھذا الرأي نتوقف

 

 : أھمھا, ي مشاكل جمة نوضح أن في ھذا الرأ لكن يجب أن

 

 الواردة كسبب نزول ھذه اآلية مخالفة ھذا التفسير لكل األحاديث ‐1

 

وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ثم كان رجل يقال له  (3177( روى الترمذي
(( وكان رجال يحمل األسرى من مكة حتى يأتي بھم المدينة قال وكانت امرأة مرثد بن أبي مرثد

وإنه كان وعد رجال من أسارى مكة يحمله قال )) صديقة له((يقال لھا عناق وكانت  بمكة ))بغي
 حتى انتھيت إلى من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت يخلو ظلي بجنب فجئت

ة قال بت عندنا الليلالحائط فلما انتھت إلي عرفته فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأھال ھلم ف
ثمانية  قالت يا أھل الخيام ھذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ((الزنا حرم هللا )) عناق قلت يا



فبالوا فطل بولھم  وسلكت الخندمة فانتھيت إلى كھف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي
قيال حتى وكان رجال ث على رأسي وأعماھم هللا عني قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته

قدمت المدينة فأتيت رسول هللا  انتھيت إلى اإلذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى
صلى هللا عليه وسلم فلم يرد  فأمسك رسول هللا فقلت يا رسول هللا أنكح عناقا صلى هللا عليه وسلم
ا إال زان أو مشرك والزانية ال ينكحھ الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة( علي شيئا حتى نزلت

يا مرثد الزاني ال ينكح إال زانية أو( هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى) وحرم ذلك على المؤمنين
  واسناده حسن) زان أو مشرك فال تنكحھا  مشركة والزانية ال ينكحھا إال

 

 المفردة الغامضةالمشكلة تماما وذالك ألنه أورد ھو كذالك نفس  أوال كما نالحظ فإن الحديث ال يحل

  " نكح "

نستدل به على أن المعنى ال يمكن أن يكون الوطء إذ أن مرثدا ھذا قد سأل محمد  لكن نستطيع أن
عناق  يا" علما اننا نجد مرثدا يقول   !!!!!!!فھل سأله يا ترى عن الزنى بھا ؟ ؟... عناق  عن نكاح

  فكيف يسأل عن الزنا بعد تحريمھا ؟  "حرم هللا الزنا 
 

  : " تفسير آيات أشكلت"تيمية يقول في كتابه  وھنا نجد ابن

  "بزانية التزوج النبي في إن سبب نزول اآلية إنما ھو استفتاء"

 

ألن حمل , ھذه اآلية من أصعب اآليات تحقيقا  ) (6/81(ويقول اإلمام الشنقيطي في أضواء البيان
ال  على الوطء و حمل النكاح فيھا لمشرك ،ال يالئم ذكر المشركة وا, على التزويج  النكاح فيھا

وال أعلم  التزويج ،: المراد بالنكاح في اآلية  ، فانھا تعين أن األحاديث الواردة المتعلقة باآلية يالئم
 . مخرجا واضحا من االشكال في ھذه اآلية اال مع بعض تعسف

 

 

ھذا الباب وبين القول بأن النكاح في اآلية أتى بمعنى  إذن ال يوجد تطابق بين األحاديث الواردة في
  الوطء

 

  اختالل التركيب اللغوي القول بمعنى الوطء يؤدي للتكرار و إلى ‐2

 

 تكرار المعنى -أ

 

 " تفسير آيات أشكلت   "تيمية في كتابه ونستشھد ھنا بقول ابن

 

اآلكل ال يأكل إال مأكوال  ا إال زان كقولالقائل الزاني ال يطأ إال زانية أو الزانية ال يطؤھ إن قول "



كالم ينزه والزوج ال يتزوج إال بزوجة والزوجة ال يتزوجھا إال زوج وھذا إالآكل والمأكول ال يأكله
  "عنه كالم هللا

 

" وطء الزنا ال يقع إال من زاني"فما معنى أن ُيقال   وراءه نعم ھذا من التكرار الذي ال طائل من
 ( ! ن مين إذنيقع م!!!!! ..(.

  ! الزاني ال يزني إال من زانية

 

فبقولنا الزاني ال يطء , وھو في لفظة المشرك والمشركة  ويوجد تكرار معنى آخر يجب أن ننوه له
ألن لفظة الزانية تحتوي كل زانية   !مبررا لذكر كلمة مشركة ھنا  ال نجد   إال زانية أو مشركة
  نية كذالكوالمئكة ھنا زا.. مھما كان معتقدھا

 :  قائال وھذا ما ذھب إليه ابن تيمية في نفس المرجع السابق

 

وكذلك  فإنه زان لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك أريد الوطء قال ال ينكحھا إال زان أو مشرك فلو  "

 " التقسيم المشركة إذا زنى بھا رجل فھي زانية فال حاجة إلى

 

 تكرار الحكم ‐ ب

 

 : القول

و الزانية ال تزني إال بزاني أو مشرك وحرم ذالك على  الزاني ال يزني إال يزانية أو مشركة "

 " المؤمنين

 فما الفائدة من تكرار, لكن تحريم الزنا قد سبق نزول ھذه اآلية بكثير , الزنا كفعل  يقتضي تحريم
  ما الفائدة من اإلطناب ؟, الحكم ھنا 

 : اثة اللھثانكما قال ابن القيم في كتابه إغ

  " فإنه من المعلوم أن الزاني ال يزنى إال بزانية فأى فائدة في اإلخبار بذلك "

  انتھى اإلقتباس
 

 :  قائال  تيمية في نفس المرجع السابق ابن وھذا ما ذھب إليه

 

أشھر من أن تنزل ھذه اآلية  إن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه"

 "بتحريمه

والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة فأي حاجة إلى أن يذكر  أنه قد قال قبل ذلك الزانية  "

  "ذلك تحريم الزنا بعد

 . انتھى اإلقتباس



تكرار فاضح في   مع  إال بمخالفة األحاديث نرى إذن أن حمل معنى اآلية على الوطء ال يستقيم
 . المعنى والحكم

  قاموس العربي تعني البضاع أي الجماعال رغم أن كلمة نكح في
 

 مقاييس اللغة إلبن فارس

 .واحد، وھو الِبضاع النون والكاف والحاء أصلٌ 

 .وَنَكَح َيْنِكحُ 

 

  الصحاح في اللغة قاموس
 الَوْطُء، وقد يكوُن العقدَ : الُنكاحُ 

 

 الوط ء األصل إذن

مفردة لھا معنين  الغة في استعمالونحن ال نرى ب  ! وتأتي في القرآن على معنى الوطء والزواج
 ! فيختلط ذالك على الناس

 

  تعتبر حكما  الزواج و اآلية النكاح في اآلية بمعنى : الثاني دراسة الرأي ‐2

 

 " أو مشركة والزانية ال يتزوجھا إال زان أو مشرك الزاني ال يتزوج إال من زانية" أي أن 

 

 :وھنا تبدا المشاكل

  المسلم أن يتزوج من زانية ؟  يستطيع ھل
  زنا أحد الزوجين ؟ ھل يفرق بين المرأء وزوجته في حالة حدوث

  ھل يجوز الزواج بالمشركة ؟
 

فنجد الشنقيطي يقول في أضواء , المفسر ھي مشكلة الزواج بالمشركة  أول مشكلة يتعرض لھا
 : البيان

 

 ال يالئم ذكر المشركة , النكاح فيھا على التزويج ملألن ح, ھذه اآلية من أصعب اآليات تحقيقا   "

 "  والمشرك

 

 

  سورة النور" نزول " سبقت قد البقرة فأيات تحريم الزواج بالمشركات التي وردت في



  (والتنكحوا المشركات حتى يؤمن ) سور ة البقرة قوله تعالى

  (الھن حل لھم والھم يحلون لھن( سورة الممتحنة 

 

 :أي في كتاب أحكام القرآن لإلمام الكيا ھراسيونجد ھذا الر

, الزنا ال يتزوج إال مجلودة مثله وذھب بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي إلى أن المجلود في "

 .عمالً بالظاھر فرق بينھما بظاھر ھذه اآلية, فإن تزوج غير زانية

.ية أن تزوج نفسھا من مشركللزان ويجوز, ولكن يلزمه عليه أنه يجوز للزاني أن يتزوج بالمشركة

إن اآلية منسوخة في المشركة , بما قال ھؤالء ,وخروج عن اإلسالم بالكلية, وھذا في غاية البعد
عباس وأبي ھريرة وأبي بن كعب وابن عمر مثل  وھؤالء يروون عن ابن, خاصة دون الزانية

ال ينكح الزاني المجلود : أنه صلى هللا عليه وسلم قال ورووا عن المقبري عن أبي ھريرة, مذھبھم
 -قوله  إلى -َوَمْن َلْم َيْسَتِطع ِمْنُكم َطْوالً أَْن َيْنِكَح الُمْحَصَناِت {: تعالى واستدلوا عليه بقوله, إال مثله

رة وخوف العنت إال لم يبح عند الضرو فإنه تعالى}, ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوالَ ُمّتِخَذاِت أَْخدانٍ 
 .أولى ففي حال الضرورة ألن يحرم, بشرط اإلحصان

, فإذا صح الزنا ببينة, زنت ألنه قد أقر بأنھا, واستدلوا عليه أيضاً بما ثبت من وقوع الفرقة باللعان
 .فالمنع من تزوجھا أولى

. 

...apper&Itemid=32-http://www.shahrour 

 

  :أحكام القرآن ابن عربي

 أنَّ النكاَح ال يخلو من أن ُيراد به الوطء، كما قال ابن عباس، أو العقد؛ والذي عندي "

 ...........بزانية،  ، فإن معناه ال يكوُن زنا إالفإن أريد به الوطءُ 

َج الزانية زان، أو يتزوج زاٍن الزانية، وتزويج ا به العقدوإن أرْدنَ   الزانية كان معناه أَْن يتزوَّ

فالََث عليه لوثاً من كالم  بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل: وقد ثبت عن اْبِن ُعمر
ً  قم فانظر في شأنه، فإن له: "وھو َدِھش، فقال لعمر ضيفاً ضافه  إن:"فقام إليه عمر، فقال". شأنا

فأمر بھما أبو بكر  "!قّبحك هللا، أال ستْرَت على ابنتك: "وقال .، فضرب ُعَمر في صدره"فزنى بابنته

با َحْوالً  فُضِرَبا الحّد، ثم  .زّوج أحدھما اآلخر، ثم أمر بھما أَْن يغرَّ

ھا، فجلدهُ أبو بكر، ولم يجلدھا، و وقد روى نافع أّن رجالً  نفاه سنًة، ثم جاء استكره جاريًة فافتضَّ
 .إياھا بعد ذلك، وجلدهُ عمر ونفى أحدھما إلى َخْيبر، واآلخر إلى َفَدك فزّوجه

ھري أّن رجالً َفَجر بامرأٍة وھما ِبكران، فجلدھما أبو بكر، ونفاھما، ثم زوجه وروى إياھا من  الزُّ
 ".بعد الحول

 

 بالزانية الزواج



  القرطبي تفسير
 

قال , المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة : وذلك أنه قال , عن الحسن  ذكره الزجاج وغيره "

 . وقال إبراھيم النخعي نحوه. فال يجوز لزان محدود أن يتزوج إال محدودة , حكم من هللا  وھذا: 
ينكح الزاني  ال: ( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وفي مصنف أبي داود عن أبي ھريرة قال 

  " هللا عنه بينھما وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق علي رضي) . ود إال مثله المحد

 

وذالك " الزواج " فكثير منھم استعصب معنى , كما نرى إذن فإن األمر قد اختلط على المفسرين

 : رھط كبير من الشتفعية بالقول بالنسخ فذھب, لضرورة سماح زواج المشرك من المشركة 

 : الطبري تفسير

أخبرنـي يحيى بن سعيد، عن: ثنـي حجاج، عن ابن ُجَريج، قال: قال حدثنا القاسم، قال ثنا الـحسين "

اِنـَيُة ال } :سعيد بن الـمسيب انـي ال َيْنِكُح إالَّ َزاِنـَيًة أْو ُمْشِرَكًة والزَّ } َيْنِكُحھا إالَّ َزاٍن أْو ُمْشِرٌك  الزَّ

 :نسختھا التـي بعدھا: قال

 { األياَمى ِمْنُكمْ  ِكُحواوأنْ  }

  " .إنھّن من أيامى الـمسلـمين: وقال

 

  اآلية بمعنى الزواج وھي خبر: الرأي الثالث  دراسة ‐ 3

 

 البعض يقول بأناآلية خالية من حكم شرعي بل مرادھا وصف حال الزاني وكيف أنه يرضى نجد
  ھذا خبر وليس حكمب فتكون اآلية ! أو المشركة  ويقبل لنفسه الزواج من الزانية

وكذالك في   فيه كثير من ھذه الشطحات وھو تفسير حديث" التفسير الميسر" فھذا مانجده مثال في
تحدثھا بعض اآليات  المشاكل التي  الذي يحاول فيھا كعادته تسبسيط (4)الجرار مقالة للشيخ بسام

 " أشكلت تفسير آيات" القرآنية بل نجد أن ابن تيمية وضع فيھا كتابا اسمه 

تظھر جلية في حال  و القول بھذا الرأي يوفر على صاحبه مشقة البحث في جملة التناقضات التي
 . اآلية حكما شرعيا كما سنوضح  مااعتبرنا

 : الميسر يقول فنجد التفسير

 

إال بنكاح  إال بنكاح زانية أو مشركة ال ُتِقرُّ بحرمة الزنى، والزانية ال ترضى يرضى ال الزاني"

 ,"زان أو مشرك ال ُيقِرُّ بحرمة الزنى

 

 : بسام الجرار يقول و نجد

 

"  ً  ‐بغض النظر عن عقيدتھا –فالزانية . وقد يكون غير مسلم، وكذلك الزانية الزاني قد يكون مسلما



ً  الزواج منھا من كان زانياً أو من كان يقبل  يقبل – بغض النظر عن عقيدته –والزاني . مشركا

 " الشرعي ال عالقة له بالحكم وھذا كما تالحظ. كانت زانية أو مشركة ج منه منالزوا
الشيخ   اآلية سھلة حتى قال فيھا و بإضافة كلمة يقبل من ھنا ومن ھناك أصبحت  وھكذا بجرة قلم

 : بسام

 

المفسرين، بل إّن الشنقيطي رحمه هللا ال يعلم مخرجاً  فھي إذن من اآليات التي أشكلت على"

لعلمنا بأّنه  وھذا القول ھو الذي دفعنا إلى تناول ھذه اآلية الكريمة، .ضحاً إال مع بعض التعسفوا

 ".يمكن حل اإلشكال من غير تعسف

 

أو تفسير اآلية بإقحام كلمة من ھنا  بالمحذوف التفسير تناسى شيخنا الفاضل أن ھذا ما يسمى و قد
 ! لك اآلية البينةحتى يتضح معنى ت خيال المفسر  ومن ھناك يوحيھا

 

 " باإلقحام" ودعونا نسوق ھنا مثاال عما يسمى التفسير بالمحذوف أو قل

 

  31- 29آية محمد 

ُكْم َحتَّى) اِبِريَن َوَنْبلَُو أَْخَباَرُكمْ  اْلُمَجاِھِدينَ  َنْعَلمَ  َوَلَنْبلَُونَّ  (ِمْنُكْم َوالصَّ

 

فنجد إمام المفسرين ابن جرير الطبري يفسرھا  !)وھل لم يكن يعلم ؟( هللا  اآلية واضحة تقول ليعلم
 : ھكذا

  " والصابرين هللا المجاھدين منكم أولياء ليعلم "

 ! الُمحال وفسر باإلقحام  بجرة قلم أقحم كلمة أولياء فزال اللبس واإلشكال

 

الذي أعطى اإلنسان اللسان  هللاھكذا عمل الجرار ومن ھم على شاكلته ونحن ال ندري ما الذي منع 
  ھذه اآلية المشكلة فيزول إشكال" يقبل" أو" يرضى"وعلمه البيان أن يضيف كلمة 

 (......... والزاني ال يرضى أن ينكح إال زانية أو مشركة)

 

تفسير  ونجد ,  يكذبه الواقع ألن لكن قد تناسى ھؤالء أن ھذا الخبر ال يستطيع أن يكون من هللا

 : يقول بيانمجمع ال

 

أو  و لكن المراد ھنا الحكم الزاني يتزوج غير الزانية ال يجوز أن تكون ھذه اآلية خبرا ألننا نجد "

 "النھي

 : أحكام القرآن البن عربي ونجد في كتاب

 



  " أخبر هللا به عنه؟ ونحن نرى الزانية ينكحھا العفيف، فكيف يوجد ِخالف ما"

إذا ما أرد ,  ويقرون له المشيخة واإلمامة في فنھم و كم من زاني متمرس يشھد له الُزناة بالبطولة
 إخ..و لھذا أسباب عدة شخصية كانت واجتماعية , على ذالك  الزواج بحث عن امرأة غير معتادة

 

 حشدھا بكلماتوال يستقيم ذالك إال بتزويق اآلية و   اعتبار اآلية خبر ھو مستحيل قد وضحنا ھنا أن
 ! من القرآن في شىء ليست

وأرجح أن محمدا قصد في رده  ؟,وأخيرا نتساءل حقا عن المعنى الذي قصده محمد في ھذه اآلية 
 : على مرثد التالي

إال من يرضى الزنا وال يجد فيه عيبا أو مشرك ال يعيب الزواج  ال تزوج تلك العاھرة فال يتزوجھا
 . بالبغايا

 , ة الجملة قضال عليھا تماما وأدخل الفقھاء في متاھاتو ركاك لكن ضعف

بين الرجل وزوجته في حال زنى أحدھما و منھم من قال بغير ذالك و منھم فمنھم من أوجب الفصل
 الزاني ال يحق له الزواج إال بمجلودة زانية مثله ومنھم من قال بنسخ اآلية تماما حتى من رأى أن
 ! يريح باله

  تحية
 

 

 


