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مقدمة
دونية المرأة المسلمة فى الدنيا واآلخرة
يتحفنا مشايخ الفضائيات من حين آلخر بأن االسالم أنصف المرأة .واألدهى
واألمر أن بعض عالمات األزهر من أمثال الدكتورة سعاد صالح والدكتورة آمنة
نصير يرددان نفس األكاذيب دون أن يجفل لهما رمش .
الحقيقة والواقع يكذبانهم جميعا .
فالمرأة فى االسالم قطعة من اللحم األحمر ال أكثر وال أقل .
يستحل الرجل فرجها بأجر (سورة الممتحنة . ) 38
وتمتلكها يمينه ( سورة النساء  31 , 32 , 1وسورة المؤمنون  3وسورة النور 13
و األحزاب  13 , 18وسورة المعارج .) 18
ويطأها ( ووطئ المرأة  .يطؤها  :نكحها  -لسان العرب ألبن منظور ج  3ص) 2833
وهى تحته ( فيقال مثال أن مليكة بنت خارجة بن سنان كانت تحت زبان بن سيار بن عمرو بن
جابر بن عقيل بن هالل بن سمى بن مازن بن فزارة الفزارى فخلف عليها ابنه منظور بن زبان –
أسد الغابة ج 1باب النساء ص . ) 313
وهى حرث له ( البقرة . ) 331
وله أن يضربها ( النساء . ) 12
وقال عنها نبى االسالم فى الحديث الصحيح :

هذا كان مجرد غيض من فيض مما يزخر به القرآن والحدديث الصدحيح والثقافدة العربيدة االسدالمية
عموما من مهانة وتحقير للمرأة .

444 -4-

44 -4-

فاذا كانت هذه مكانة المرأة فى المرجعية األولى ( القرآن) وعند النموذج األمثل ( النبى) فالمرء ال
يجب عليه أن يعجب اليوم من ما صار اليه حالها فى القرن الواحد والعشرين بعد أن أدلى الفقهاء
وأصحاب الفتاوى بدلوهم فى أمرها  .فها هم اليوم يفتون بجواز مفاخذتها وهى طفلة ونكاحها بعد
موتها ناهيك عن "جهاد النكاح" للتيسير على المجاهدين المناضلين المغاوير الصناديد الرجال !!
ففى كتابه "تحرير الوسيلة" أفتى اإلمام الخميني بتحليل مفاخذة الطفلة الرضيعة
فقال  " :ال يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين  ،دواما كان النكاح أو منقطعا ،
و أما سائر االستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فال بأس بها حتى فى
الرضيعة .

( كتاب "تحرير الوسيلة" مسألة رقم  33الصفحة . ) 333
والتَ ْف ِخ ْيذ لغةّ :
فخذ بينهم أي ف ّرق  ،و اصطالحا  :إدخال الرجل َذ َكره بين فخذي
من يجامع دون الدخول في الدبر أو القبل .
معنى مفاخذة الصغيرة :التمتع بالطفلة "الزوجة غير المدخول بها" حتى لو كانت
رضيعة وتقبيلها بنشوة وضمها وممارسة الجنس معها دون اإليالج من خالل
استخدام فخذيها أو يدها للحصول على االستنماء.
ويعتمد الفقهاء والعلماء بجوازنكاح الصغيرة أو الرضيعة على مصدرين شرعيين
وهما القرآن والسنة ...في قوله سبحانه وتعالى" :والالئي يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أَشهر والالئي لم يحضن وأوالت األحمال أَجلهن أَن
يضعن حملهن ومن يتق ه
َّللا يجعل له من أَمره يسرا ( الطالق ) 2 :إشارة إلى أن
الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ
ثالثة أشهر .وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل
أنواع االستمتاع المباحة (...اجتمع على هذا التفسير كل المفسرين بما فيهم ابن
كثير والقرطبى والجاللين وغيرهم ) .
قد يتسائل أحد أن نص اآلية لم يذكر المفاخدة والتمتع بالصغيرة صراحة وهذا
صحيح....لكنه أيضا فرض على الصغيرة التي لم تبلغ بعد أن تعتد وعدتها ثالثة
أشهرفما الحاجة إلى العدة إن لم يكن قد دخل بها ؟!
أما في السنة ....فقد ثبت في صحيح البخاري الحديث التالى ( حدثني فروة بن
أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي َّللا
عنها قالت تزوجني النبي صلى َّللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنين
فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق
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شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب
لي فصرخت بي فأتيتها ال أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب
الدار وإني ألنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به
وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من األنصار في البيت فقلن على
الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إال
رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع
سنين).
حديث عائشة " :فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي َّللا عنه يوم
ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير ".وزوج ابن
عمر رضي َّللا عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي َّللا عنه وزوج
عروة بن الزبير رضي َّللا عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل
ابنته الصغيرة من عبد َّللا بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي َّللا عنه وزوجت
امرأة ابن مسعود رضي َّللا عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك
عبد َّللا ( رض).
وعليه فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك
قبل بلوغها.
ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي  :فذهب المالكية
والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر  ،فال تسلم صغيرة ال تحتمل الوطء إلى
زوجها حتى تكبر ويزول المانع  ،فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة  :إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج وأجبرت عليه،
وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم  ،وقد نص اإلمام
أحمد على ذلك  ،لما ثبت أن النبي بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين .....
عند الحنيفية :هذا ويجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من مائه زنا فإذا زنا
بامرأة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها ال تحرم عليه ألن ماء الزنا ال حرمة
له وكما تحل له تحل ألصوله وفروعه .
( ملحوظة  :ألهمية توثيق هذا األمر ستفرد فصال كامال فى هذا الكتاب حتى
يطمئن قلب القارئ الكريم من ثبوته ) .
وأما عن مضاجعة الزوجة بعد موتها فقد قال الشيخ عبد الباري الزمزمي ،رئيس
الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل ،أن الدين اإلسالمي يبيح
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ممارسة الجنس مع الجثث ،بشرط إذا كان الطرفان يربطهما عقد قران قبل
الموت.
وأضاف الزمزمي أنه ال حرج إذا أراد الزوج ممارسة الجنس مع جثة زوجته بعد ساعات من
موتها ،معتبرا أن الدين اإلسالمي لم يحرمه على األزواج.
واسترسل الزمزمي قائال" :حتى إذا كان الرجل نادرا ما يفكر في ممارسة الجنس مع زوجته وقت
وفاتها ،إال أن الدين اإلسالمي سمح له بذلك" ،مبررا موقفه بالقول إن الزوجة حالل لزوجها حتى
بعد مماتها ،وأن الموت ال يفسخ العالقة الزوجية ،باعتبار أنه جاء في القرآن أن الزوج والزوجة
يمكن أن يكونا في الجنة معا ،أي بعد الموت ،حسب تعبيره.
ونفى رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل ،أن يكون
الموت يعادل الطالق ،حسب ما يؤكده بعض علماء الدين اإلسالميين ،وأن ال دليل
سواء في القرآن أو في األحاديث النبوية على ذلك.
أيضا جاء في الجزء  31من كتاب ( كنز العمال ) ما يلى :
"لما ماتت فاطمة بنت أسد ،خلع رسول َّللا قميصه ،فألبسه إياها واضطجع معها في
قبره " .
ولمن ال يعرف من هي فاطمة بنت أسد ،فأقول هي زوجة أبي طالب عم النبي ،وأم
علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي.
صحيح أنه يمكن تفسير كلمة اضطجاع بمعنى النوم بجانب شخص ،وليس العملية
الجنسية الكاملة من ايالج وقذف ،ولكن األرجح هو التفسير الثانى ألنهم يستدلون
بها بعدم تحريم ممارسة الجنس مع الميتة.
وفي كتاب صحيح مسلم بشرح النووي جاء التالي:
"قال أصحابنا ،ولو غيب الحشفة في دبر امرأة ،أو دبر رجل ،أو فرج بهيمة أو
دبرها ،وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا ً أو ميتا ً ،صغيراً أو كبيراً " .
أي ليس المهم اداخله للحشفة في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة حية أو ميتة ،ولكن
مشكلة المشاكل هي هل يغتسل أم ال !
اذا كان هذا هو اكرام االسالم للمرأة كما يقول مشايخ الفضائيات فاهانتها كيف
تكون ؟!
يقولون لنا أن االسالم دين الفطرة  .والسؤال هو  :فطرة من ؟
هل هى فطرة الشواذ الذين يضاجعون الرضع والموتى ويرضعون وهم كبار
ويشربون بول البعير ؟!
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هل هى فطرة الذكر الشهوانى الذى ال يكتفى بأمرأة واحدة ويمارس الجنس مع اربعة
زوجات وما ملكت يمينه ؟ بل ويتلهف شوقا الى مائة حورية وغلمان مخلدون فى
الجنة ؟!

طبعا هى فطرة الرجل  ,فهو المتعدد الزوجات والمتسرى باالماء .يبيت فىى ضنىا امىرمة مفت ى
كل لي بينما باقى زوجاته يبكيا ع ى اسرتها.
هل هذه فطرة انسانية يا سادة ؟!
وهل يبارك اله عادل قدوس هذا الظلم والفساد ويشرعه ؟!
الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئ يسلط الضوء على مدى الظلم والمهانة التى
تتعرض له المرأة المسلمة طول حياتها بموجب آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة.
اننا نأمل بهذا الكتاب أن يكون صرخة استنكار فى وجه الظلم وأن يكون دليال آخر
( باالضافة ألدلة كثيرة دامغة سبق وسقناها فى كتب سابقة لنا) على أن االسالم ليس
دينا سماويا مصدره االله الواحد الحق الحقيقى بل هو دين وضعى بشرى تتضح فيه
بشدة بصمات رجل شهوانى شرير .
أصلى أن يكون سبب استفاقة وهداية لكثير من المخلصين .
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المرأة فى الجاهلية

في البدء عندما كانت المجتمعات بدائية كانت للمرأة مكانة خاصة كونها
صاحبة الرحم الذي يهب الحياة ويجددها .وكان الرجال يخدمون المرأة كما
يخدم ذكور النحل ملكتهم .وبالتدريج أصبحت المرأة إلهةً في أساطيرهم
وسموها إشتار وأيزيس وما إلى ذلك .وحتى عرب ما قبل اإلسالم جعلوا
آلهتهم نساء ،فكانت الالت وال ُعزى ومناة .
ثم جاء اإلسالم فتمرد على المرأة وسخط على العرب ألنهم جعلوا المالئكة
إناثا ً وحطّم تماثيل الالت وال ًعزى وجعل الرجال قوامين على النساء .وحتى
يتسنى لهم محو صورة المرأة قبل اإلسالم ألفوا قصصا ً خيالية عن وأد
الرجال العرب بناتهم وهن أحياء ،كأنما الرجل العربي كان أقل درجة من
الحيوان .فحتى الحيوانات حبتها الطبيعة بغريزة حب صغارها.
وكل من شاهد الحيوانات في الغابة أو رأى أفالما ً عنها يعلم أن أنثى الحيوان
وأنثى الطيور تدافع دفاع المستميت عن صغارها وتضحي بنفسها لحمايتهم.
فحتى لو كان الرجل العربي أقل درجة من الحيوان ،هل كانت المرأة كذلك فسمحت
له بدفن بناتها أحياء؟ مجرد قصص ابتكروها ليمجدوا اإلسالم.
اذا كان العرب يوأدون بناتهم ألندثروا منذ زمن بعيد ولما كان للرجال عدد غير
محدود من النساء قبل أن يحدده االسالم بأربعة فقط كما يروج له .
اذا كان هذا صحيحا أيضا فمن أين يأتى الرجل المسلم بملك اليمين اضافة لألربعة
المنصوص عليهن شرعا ؟!

ولكن السائد في وجهة النظر اإلسالمية عن المرأة أن العرب كانوا يوؤدون بناتهم وأن اإلسالم حرم
ذلك.
والتاريخ اإلسالمي ال يعطينا فكرة واضحة عن مدى انتشار هذه العادة المجرمة واألغلب أنها
كانت نادرة إن نحن حكمنا بندرة أو عدم ذكرها في الشعر "الجاهلي" والمصادر التاريخية األخرى.
مما ال شك فيه أن انتشار الفقر بين بدو القبائل قد أدى إلى الكثير من هضم لحقوق األفراد ولكن
هذا يحدث في أي مجتمع يعيش على على حافة الكفاف
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وعن دور المرأة فى الجاهلية يشير بعض "الفتات" التاريخي ،والمحرر بشكل كبير من قبل مجملي
وجه اإلسالم أن المرأة فيما يسمى بالعصر "الجاهلي" كان لها دور مرموق واحترام كبير بين العرب
في شبه جزيرتهم وفي تاريخهم .
النقطة المهمة التي يجب ذكرها أن المجتمع العربي في ذلك الزمن وفي معظم أنحاء الجزيرة
العربية كان مجتمعا بدويا رعويا .في مثل هذه المجتمعات ،يكون للمرأة دور كبير في النشاط
اإلقتصادي وهذا يعني أنها بجهدها في البيت أو خارجه كانت تفرض احترام المجتمع الكامل لها.
بعد أن ساد األسالم على العرب وبعد غزو المناطق المجاورة ،تحول العرب ،ابتداء من خالفة
عثمان مرورا بالعصر األموي وانتهاء بالعصر العباسي إلى طبقة إرستقراطية محاربة تعتمد في
معيشتها على غنيمة هائلة تحوزها بالسيف .وما حدث لبدو الخليج في عصرنا يشكل مثاال حيا
لما جرى للعرب قبل أربعة عشر قرنا .لقد وجد البدو العرب الذين كانوا في شبه حالة من الجوع
المستمر أنفسهم في حلم تحقق بوجود كنز هائل من األموال واألراضي الخصبة والشعوب
المحكومة والعبيد ،فأبعد هذا النساء العربيات عن المشاركة في الحياة اإلقتصادية وبالتالي إلى
أندثار حقوقهن . .ومن نتائج الغزو العربي للشعوب المجاورة ،أغراق العرب أنفسهم في ملذات
العيش وحياة الترف ونشوء عادة امتالك أعداد كبيرة من الرقيق النسائي الذي غزا الدولة الفتية من
جميع الجبهات .ونتج عن هذا من جملة ما نتج حجب وعزل الحرائر من النساء العربيات في
أبراج عاجية  ،وإبعادهن عن النفوذ الذي تمتعن به في حياة ما قبل اإلسالم  ،وإلى سيادة الرقيق
من النساء على حياة القصور وحياة الحضارة  ،فعاشت المرأة العربية من يومها مغمورة محرومة
إلى حد النفي من الدور الفاعل في المجتمع.
هناك لمحات تاريخية متفرقة تشير إلى أن المرأة العربية قبل اإلسالم كانت تتمتع بكثير من
الحقوق التي يد عي المسلمون أن اإلسالم وهبها إياها .ونحن إن تأملنا هذه الحقوق  ،لوجدنا أن
الحقوق التييقال أن االسالم منحها للمرأة ليست إال امتدادا وإقرارا للحقوق التي حازتها نساء
ما قبل اإلسالم .جاء اإلسالم وقنن هذه الحقوق في قوالب جمدها لألبد بالقرآن والسنة ومنعها

من التطور باختالف الزمن والبيئة.

وألخذ صورة عن حياة المرأة في حياة عرب ما قبل اإلسالم نورد بعض األمثلة التي
توضح الحقوق التي حققتها المرأة العربية في حياة ما يسمى بالجاهلية.
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كما هو معروف فقد عبد العرب قبل األسالم المؤنث من اآللهة  ،مثل الالت والعزى ومناة وتشير
كتب السيرة إلى وجود الكاهنات الالتي كن يخدمن هذه اآللهة المؤنثة ومن األمثلة التي يتغاضى
عنها المسلمون أن أروى بنت حرب بن أمية زوجة أبي لهب المشهورة وأخت أبي سفيان كانت
تخدم العزى إلهة النار  ،عن طريق جمع الحطب إلشعالها في معبدها  ،وقد لقبها القرآن باسم
"حمالة الحطب" ويبدو أنها كانت كاهنة لهذه اآللهة .وما دمنا نتحدث عن أم جميل  ،نذكر هنا
كيف جاءت إلى فناء الكعبة لتشاجر محمد بعد "نزول" كما جاء فى سورة المسد وكيف أنه خاف
ولم ينبس بكلمة إلى أن تركته.

من ناحية عامة نجد لمحات في الشعر العربي الجاهلي لكثير من األمثلة عن صدارة المرأة
في الحياة اإلجتماعية للعرب ولعل أشهر مثل على ذلك سبب معلقة عمرو بن كلثوم والتي
تلمح في أبياتها مجالس للنسوة وتأثيرهن الكبير على الحياة اإلجتماعية .كما أن طريقة نظم
المعلقات وجعل أول أبيات فيها مخصصة لذكر الحبيبة وأطاللها تسطع إذا ما قورنت بإختفاء
المرأة من األدبيات اإلسالمية .وطبعا هنا نعني األدبيات الدينية اإلسالمية وليس ما يسمى
بالشعر اإلسالمي ألن حكم اإلسالم على الشعر بشكل عام معروف وفي اعتقادنا أن الشعر
اإلسالمي في المرأة كان خروجا وتمردا على اإلسالم.
ورغم ندرة ما جاء عن النساء البارزات فى التاريخ العربى قبل االسالم فاننا نستطيع ان نجد
بعض النماذج التى أفلتت من تحت أصابع المؤرخين العرب مثل :



خديجة بنت خويلد :تذكر جميع مصادر السيرة اإلسالمية المكانة العالية التي تمتعت بها
خديجة بنت خويلد في حياة "الجاهلية" القرشية .نجد أنها كانت تملك ثروة ورثتها عن
أبيها وربما من أزواج سابقين كما أنها كانت نشطة بأمور التجارة وكانت بدرجة من "التحرر"
جعلتها ترسل لمحمد من تقترح عليه زواجها منه  ،ثم عدم تجرؤ محمد على الزواج من
نساء أخر في حياتها .ولعل أكبر مثال على نفوذ وسطوة نساء العرب في الجاهلية يتمثل
في الدور الكبير الذي لعبته هذه السيدة القرشية في تشجيع زوجها محمد على نشر
اإلسالم والثبات عليه .من قصة حياتها ونفوذها في حياة محمد يمكن القول أن محمد كان
في هذه الفترة "زوج الست" وليس العكس .والمرجع المختصر التالي واستئذان محمد من
خديجة أن تساعد أمه بالرضاع يحمل الكثير من الداللة على نفوذ وسطوة خديجة أثناء
حياتهما الزوجية قبل الرسالة:
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قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه اهلل تعالى في الحدائق :قدمت حليمة ابنة الحارث
على النبي ب عدما تزوج خديجة فشكت إليه جذب البالد فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة
وبعيرا ،ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها الحارث.


هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان :يشير الدليل التاريخي أن هذه المرأة تمتعت بسطوة ونفوذ
كبيرين .كانت تملك مالها الخاص وحق التصرف به بدليل توجيه عبدها وحشي لقتل حمزة
ثم إعتاقه بعد أن وفى بوعده .وقصة دورها الكبير في التحريض لمعركة أحد يدل على أن
المرأة في ذلك المجتمع لم تكن مهمشة كما حدث لها في ظل المجتمع اإلسالمي .ولعل
إجابتها لمحمد بعد فتح مكة قائلة له "أنبي وحقود" عندما ناداها بهند آكلة الكبود خير
دليل على قوة شخصيتها وثقتها بنفسها .ومن الدالئل على شعور المرأة بالعزة واإلستقاللية
إجابتها لمحمد أثناء مبايعته لنساء قريش بعد فتح مكة عندما قال لهن أال يزنين  ،فأجابته

هند "وهل تزني الحرة؟".


تماضر بنت عمر بن الشريد السلمي (الخنساء) :تقول أحدى ترجماتها للداللة على قوة
شخصيتها ومكانتها في قومها أنها رفضت الزواج من دريد بن الصمة وهو من أشهر وأشجع
فرسان العرب في ذلك الوقت .ومن الطرائف المذكورة عنها في كتب التاريخ أن رجال جاء
ليخطبها بعد أن رأها وهي تطبب جمال لها ،فذهبت إلى مكان كان الرجل قد تبول فيه
لترى أثر بوله في الرمل لتحكم على قدرته الجنسية .وسواء إن صح هذا أم ال فإن في
روايته دليل على أن المرأة كانت المرجع األخير فيمن تتزوج وأنه كان لها حق الرفض أو

القبول.


فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزارية والمعروفة بأم قرفة" :تزوجت مالكا بن حذيفة بن
بدر وولدت له ثالثة عشر ولدا أولهم (قرفة) وبه تكنى ,وكل أوالدها كانوا من الرؤساء في
قومهم .كانت من أعز العرب ,وفيها يضرب المثل في العزة والمنعة فيقال :أعز من أم قرفة

وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت خمارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون.


كان العرب قبل اإلسالم حتى يحترمون حقوق العاهرات ومن األمثلة على ذلك أن والدة
عمرو بن العاص كانت عاهرة عاشرها في ليلة واحدة أربعة من أشراف قريش يقال أنهم
العاص وأبو سفيان وأبو لهب وأمية بن خلف أن كل من هؤالء الرجال ادعى عمرو لنفسه
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ولكنها نسبته إلى العاص ألنه كان أثراهم .فيما بعد استعمل معاوية إبن أبو سفيان هذه

الحادثة ليجذب عمرو بن العاص لصفه بدعوى أنه أخوه من والده الحقيقي أبو سفيان.


في تاريخ العرب القديم هناك شخصيتين مشهورتين من النساء العربيات أولهما بلقيس ملكة
اليمن المذكورة في القرآن واألخرى ملكة تدمر المشهورة بزنوبيا وشملت مملكتها مناطق
واسعة من بالد الشام وجزيرة العرب .يقارن هذين المثلين بالحديث النبوي المشهور :ما

أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة.


مع أن المالحم العربية المشهورة مثل قصة الزير سالم وعنترة كتبت بعد اإلسالم بوقت
طويل ومع أنه ال يمكن اعتمادها كدليل تاريخ موثق ،إال أن فيها بعضا من الدالئل التاريخية
على مكانة المرأة وتمتعها بحقوق تشابه إلى حد كبير ما أقره لها اإلسالم فيما بعد .فمثال
دور البسوس في إشعال الحرب المسماة بإسمها يثبت مكانة المرأة ودورها في هذه
المجتمعات.

من هذه األمثلة القصيرة نجد أن المرأة الجاهلية تمتعت بحق الملك والوراثة واختيار الزوج
والتجارة والحكم  ،والمشاركة فى النشاط الديني وترأسه ،وأنه كان لها دور أساسي في حياة
المجتمع .بالمقابل جمد اإلسالم هذه الحقوق بالقرآن والشريعة ومنعها من التطور حسب العصر
والزمان .كما أن اإلعتماد الشديد على حامالت األوالد والجواري والقيان وعزل المرأة المسلمة

الحرة خلف الحجاب أدى إلى اندثار الكثير من حقوقها

وطمس دورها الى ان انتهى األمر بمهانتها وتحقيرها فى الدنيا واآلخرة .

131313 -13-

1313 -13-

المرأة فى القرآن
يميز القرآن بين الرجال والنساء فى الكثير من آياته وفيما يلي عينة من هذه اآليات :
1ـ للرجال عليهن درجة:
ُ
يتربضن بأن ُفسهن ثالثة قرو ِء وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق هللا في أرحامهن إن كن
ُطلقات
والم
َ
يؤمن باهلل واليوم األخر و ُبعُول ُتهن أحق يردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا ولهن مثل الذي عليهم
بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم [ .سورة البقرة ]228:2
2ـ شهادة المرأة المسلمة نصف شهادة الرجل مهما كانت مكانتها في المجتمع:
َيا أيها الذين أم ُنوا إذا تداين ُتم يدين الى أجل مُسمى فاكتبُوهُ وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب
أن يكتب كما علمه هللا ُ فيكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان
الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل ولي ُه بالعدل واستشهدوا شهيدين
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تصل إحداهما فتذكر
إحداهما األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم
أفسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدنى أال ترتابوا إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس
عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يُضار كاتب وال شعيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء [ .سورة البقرة ]282:2
3ـ ميراث المرأة المسلمة نصف ميراث الرجل:
يوصيك ُم هللاُ في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترط إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصيه يوصي بها أو دين أباؤكم
وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لم نفعا فريضة من هللا إن هللا كان عليما حكيما [ .سورة النساء
]11:1
1ـ ضرب النساء المسلمات وهجرهن في المضاجع:
الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات
قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
واضربوهن فإن أطعنكم فال تب ُغوا عليهن سبيال إن هللا كان عليِّا كبيرا [ .سورة النساء . ]31:1
5ـ حبس المرأة المسلمة حتى الموت:
والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل هللا لهن سبيال [ .سورة النساء ]15:1
6ـ المرأة المسلمة تشارك ثالثة نساء مع زوجها أو عدد ال نهائي من ملكات اليمين:
وإن خفتم أال ُتقسطوا في اليتامى فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خِف ُتم أال
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا [ .سورة النساء ]3:1
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أمثلة قرآنية أخرى لتدني وضع المرأة في اإلسالم:
ـ تشبيه المرأة بالنجاسة التي تذهب وضوء الرجل وذلك بذكرها بعد الغائط.
((أو جاء أحد منكم من الغائط أو المست ُم النساء))

[ سورة المائدة]6 :

ـ النظر للمرأة على انها سلعة قابلة لإلستبدال.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج.

[ سورة النساء]22:

ـ على المرأة التي يطلقها زوجها أن تلتزم البيت في حين يتمتع هو بحريته.
((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال تخرجوهن من
بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه))
[ سورة الطالق]65 :
ـ استنكف هللا أن يكون له األنثى بدال من الذكر واعتبرها قسمة ضيزي (أي ناقصة جائرة :معجم
لسان العرب).
[ سورة النجم]22 :
((الك ُم الذكر ول ُه األنثى تلك إذا قسمه ضيزي))
ـ ((ويجعلون هلل البنات سبحانه ولهم ما يشتهون)).
((أم له البنات ولكم البنون)).

[ سورة النحل]55 :
[ سورة الطور]33 :

ـ للرجل في اآلخرة حور عين وال شيء للمرأة.
(( َوحُ ور عين كأمثال اللؤلؤ ال َمكنون)) .

[ سورة الواقعة]22 :

ـ للرجل اإلحتفاظ بأي عدد من النساء يسمون ملك اليمين له أن يفعل بهم ما يشاء دون سؤال وبأدنى
الحقوق المدنية.
(( وإن ُخفتم أال تقسطوا في اليتامى فإنِكحُ وا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورُباع فإن خِفتم أال
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعُولوا)) [ سورة النساء ]3
 للرجل اغتصاب نساء أعداءه وإن كن محصنات (أي متزوجات) وله أن يجعلهم رقيقا عنده يبيعويشتري بهم كما يشاء.
(( يا أيُها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الالتي أتيت أجُورهُن وما ملكت يمينك مما أفاء هللا ُ عليك))
[ سورة األحزاب]52 :
ـ للرجل القوامة على المرأة وأن كان تكبره سننا وتفوقه رجاحة بالعقل وااحكمة (والقوامة
بإختصار :أن الرجل كالحاكم على المرأة مؤدب لها إذا عوجت وأخطأت وضلت الطريق وأن يتولى
أمرها ويصلح حالها ويأمرها)
ُ
فالصالحات
(( الرجا ُل قوامُون على النساء بما فضل هللا ُ بعضه ُم على بعض وبما أتفقوا من أموالِهم
قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللاُ)) [ سورة النساء.]31 :
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المرمة فى الضديث

ان السيرة النبوية تفصح بحروف من نار كيف كان ينظر نبى االسالم الى المرأة فهى لم تزد عنده
عن أداة لالستمتاع الجنسى .
ف فى زواجه من صفية بنت حيي نموذج صارخ على تلك النظرة الدونية  .وهنا نترك المجال البن
اسحق ليروى لنا عن هذا :
وكان النبي قد قتل كنانة بن أبي الحقيق ،زوج صفية بنت حيي بن أخطب سيد النضير ،وكان قد
سبق وقتل أباها حيي في مذبحة قريظة ،لذلك ،وحتى ال ينصرف ذهن كائد لإلسالم ونبيه الكريم،
إلى أن قتل زوجها كنانة ،كان لالستيالء على صفية ،فإن كتب األخبار تأتي هنا واضحة ال تحمل
في خبرها لبسا ،فتعلمنا أن النبي لم يعلم بجمال صفية بنت حيي زوجة كنانة ،إال بعد أن قتل زوجها
بالفعل ،لنقضه العهود والمواثيق ،وتتفق جميعا حول رواية أنس بن مالك الذي قال :قدمنا خيبر ،فلما
فتح (ص) الحصنُ ،ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا
فاصطفاها لنفسه (.)2
وقد قدرت األقدار ،أن تحظى صفية باإلكرام ،فتحظى بسيد الخلق أجمعين ،رغم أنها بنت عدو
هللا حيي بن أخطب ،الذي حزب األحزاب ،وزوج زعيم يهود خيبر كنانة بن أبي الحقيق ،الذي
نقض العهود والمواثيق ،بعد اتفاقه السلمي مع النبي (ص) ،وهو ما يشرحه أنس في قوله :جُمع
السبي فحاء دحية الكلبي فقال :يا رسول هللا اعطني جارية من السبي ،قال :اذهب فخذ جارية ،فأخذ
صفية بنت حيي ،فجاء رجل إلى رسول هللا فقال :يا نبي هللا ،أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد
قريظة والنضير؟ ما تصلح إال لك !! قال :ادعوا بها ،فلما نظر إليها (ص) قال :خذ جارية من السبي
غيرها (.)3
وفي رواية أخرى أن دحية الكلبي صديق النبي ،تم تعويضه عن صفية بسبعة رؤوس دفعة
واحدة ،وهو ما أخبرنا به ثابت في قوله" :وقعت صفية في سهم دحية ،وكانت جارية جميلة،
فاشتراها رسول هللا (ص) بسبعة رؤوس ،ودفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها".
وما أن ارتحل الجيش عن خيبر ،حتى أناخ في سد الصهباء في الطريق إلى يثرب ،وضربت
للنبي وصفية قبة ،ظل فيها النبي معها من األيام ثالثة ،أو بتعبير ابن كثير :وأقام ثالثة أيام يبني
بها ....وكانت التي جمّلتها إلى رسول هللا (ص) وم ّ
شطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان،
أم أنس بن مالك ( .)1ويروي البيهقي :وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول هللا (ص) قائما قريبا من
قبته .ولما خرج الرسول من القبة سأله عن طوافه حول القبة كل ذلك الوقت ،فر ّد أبو أيوب مفصحا
عن مدى إخالص الرجال لصاحب الدعوة :لما دخلت بهذه المرأة ،وذكرت أنك قتلت أباها وأخاها
وزوجها وعامة عشيرتها ،فخفت لعمر هللا أن تغتالك (.)5
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في واقعة زواج نبي اإلسالم من صفية بنت حيي ملمح ال يجب أن تجاوزه .وهو أنه تزوجها قبل
ما تعتد وبعد أن قتل زوجها وأباها وأخاها وعمها .كيف يعرس "المبعوث رحمة للعالمين" والذى
هو "رحمة مهداة" بإمرأة هو قاتل زوجها وأبيها وأخيها وعمها؟ّ.
الحديث رقم ( )2225من صحيح مسلم :عن مالك بن أنس عن ابن عمر أن رسول هللا (ص) قال:
" الشؤم في الدار والمرأة والفرس".
الحديث رقم ( )6516من صحيح البخاري :عن عمران بن الحصين عن النبي (ص) قال:
" اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء".
الحديث رقم ( )1123من صحيح مسلم :عن جابر أن رسول هللا (ص) رأى امرأة فأتى امرأته زينبب
وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى أصحابه فقال:
" إن المرأة تقبل في صورة شيطان ،وتدبر في صورة شيطان ،فإذا أبصر أحدكم امرأة فإن ذلك يرُ ُد
ما في نفسه".
الحديث رقم ( ) 5113من صحيح البخاري :عن سلمة بن األكوع عن أبيه عن رسول هللا (ص) قال:
" إيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثالث ليال ،فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا".
الحديث رقم ( )1153مسلسل ( )26من صحيح مسلم :أيضا عن عائشة:
جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي (ص) فقالت :يا رسول هللا إني أرى في وجه أبي حذيفبة مبن دخبول
سالم (وهو َحليف ُة) فقال النبي ":أرضعيه " قالبت وكيبف أرضبعه وهبو رجبل كبيبر ،فتبسبم رسبول هللا
وقال ":قد علمت أنه رجل كبير" ،زاد عمر في حديثه ،وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمبر
(فضحك رسول هللا).
الحديث رقم ( )5132من صحيح البخاري :عن سهل بن سعد قال:
" كنا عند النبي جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعبه فلبم يُردهبا .فقبال
رجل من أصحابه :زوّ جنيها يا رسول هللا .قبال :أعنبدك شبيء؟ قبال :مبا عنبدي مبن شبيء .قبال :وال
خاتما من حديد؟ قال :وال خاتما ،ولكن أشق بردي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف .قال :ال .هل
معك من القرآن شيء .قال :نعم .قال :اذهب فقد ملكتها لك بما معك من القرآن.
وفي البخاري ومسلم عن نقص النسباء فبي العقبل والبدين  ..وهبو حبديث رواه الصبحابى الجليبل أببو
سعيد الخدري رضي هللا عنه فقال " :خرج رسول هللا (ص) في أضحى أو فطبر ـ البى المصبلى فمبر
على النساء فقال :يا معشر النساء ما رأيت مبن ناقصبات عقبل وديبن أذهبب للبب الرجبل الحبازم مبن
أحداكن " .قلن :وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول هللا؟ قال ":أليس شبهادة المبرأة مثبل نصبف شبهادة
الرجل "؟ قلن :بلى .قال " :فذلك من نقصان عقلها .أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ قلن :بلى.
قال ":فذلك من نقصان دينها"
هذه مجرد أمثله لبعض اآليات األحاديث النبوية التبي تثببت بمبا ال يبدع مجباال ألي شبك تبدنى مكانبة
المرآة في السنة النبوية .
( للمزيببد مببن األحاديببث النبويببة التببى تهببين المببرأة وتحقرهببا نرجببو الرجببوع الببى الملحببق الخبباص
باألحاديث فى آخر الكتاب).
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م ـافـذة الرنيع
جاء فى كتاب " تحرير الوسيلة " لالمام الخمينى :
" ال يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ،دوامبا كبان النكباح أو منقطعبا ،وأمبا سبئر اإلسبتمتاعات
كاللمس بشهوة والضم والتنفخيذ فال بأس بها حتى في الرضيعة".
و له ايضا فتوى فى هذا األمر :
مسببألة  :12ال يجببوز وطء الزوجببة قبببل إكمببال تسببع سببنين ،دوامببا كببان النكبباح أو منقطعببا ،وأمببا سببائر
اإلستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فال بأس بها حتى في الرضيعة ،ولو وطأها قبل التسع ولم
يفضها لم يترتب عليه شبيء غيبر اإلثبم علبى األقبوى ،وإن أفضباها ببأن جعبل مسبلكى الببول والحبيض
واحدا أو مسلكى الحيض والغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن علبى األحبوط فبي الصبورة الثانيبة،
وعلى أي حال لم تخرج عن زوجته على األقوى ،فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة
وحرمة أختها معها وغيرها ،ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها ببل وإن تزوجبت بعبد الطبالق
على األحوط ،بل ال يخلو من قبوة ،ويجبب عليبه ديبة اإلفضباء ،وهبي ديبة البنفس ،فبإذا كانبت حبرة فلهبا
نصف دية الرجل مضافا الى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ،ولو دخل بزوجته بعبد إكمبال التسبع
فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ،ولكن األحوط اإلنفاق عليها ما دامت حية وإن كان األقوى عبدم
الوجوب.
وهذا ال يقتصر فقط على رأى الشيعة ولكن له ايضا ما يؤيده فى مصبادر أهبل السبنة .فيمبا يلبى بعضبا
منها :
ابن حجر ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة )121( :ـ وقد صبرح ببذلك
الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي ،وقال ابن بطال ،يجبوز تبزوي الصبغيرة ببالكبير إجماعبا
ولو كانت في المهد ،لكن ال يمكن منها حتى تصلح للوطء.
السطر الحادي عشر :الشوكاني ـ نيل األوطار ـ الجزء )6( :ـ رقم الصفحة)252( :
ـ وزعم أن تزوج النبي(ص) عائشة وهي بنبت سبت سبنين كبان مبن خصائصبه ،ويقابلبه تجبويز الحسبن
والنخعي لآلب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا .وفبي الحبديث أيضبا دليبل علبى
أنه يجبوز تبزوي الصبغيرة ببالكبير ،وقبد ببوب لبذلك البخباري وذكبر حبديث عائشبة ،وحكبي فبي الفبتح
اإلجماع على جواز ذلك .قال :ولو كانت في المهد لكن ال يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
الرابط :النووي ـ شرح مسلم ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة)226( :
ـ وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ،فإن اتفق البزوج والبولي علبى شبيء ال ضبرر فيبه
على الصغيرة عمل به ،وإن اختلفا.
ـ فقال أحمد وأبو عبيد :تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
ـ وقال مالك والشافعي وأببو حنيفبة :حبد ذلبك أن تطيبق الجمباع ،ويختلبف ذلبك ببإختالفهن ،وال يضببط
بسن ،وهذا هو الصحيح.
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محي الدين النووي ـ روضة الطالبين ـ الجزء )1( :ـ رقم الصفحة (. )353
ـ الثانية :يجوز وقبف مبا يبراد لعبين تسبتفاد منبه ،كاألشبجار للثمبار ،والحيبوان للببن والصبوف والبوبر
والبيض ،ومبا يبراد لمنفعبة تسبتوفى منبه ،كالبدار ،واألرض .وال يشبترط حصبول المنفعبة والفائبدة فبي
الحال ،بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ،والزمن الذي يرجى زوال زمانتبه ،كمبا يجبوز نكباح
الرضيعة.
محي الدين النووي ـ روضة الطالبين ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة. )153( :
ـ قال ابن الحداد :فلو قبال لهبا :أنبت طبالق ثالثبا ،فلبه فبي الحبال نكباح أختهبا ،لحصبول البينونبة ،وكبذا
الحكببم لببو ارتببدت فخالعهببا فببي الببردة .ولببو كببان تحتببه صببغيرة ،وكبيببرة مببدخول بهببا ،فارتببدت الكبيببرة،
وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة ،وقف نكاح الصغيرة.
محي الدين النووي ـ روضة الطالبين ـ الجزء )6( :ـ رقم الصفحة)125( :
ـ ولبو كبان تحتبه صبغيرة ولبه خمبس مسبتولدات ،فأرضبعتها كبل واحبدة رضبعة بلبنبه لبم ينفسب نكباح
الصغيرة على الوجه األول ،وينفس على الثاني ،وهو األصح ،وال غرم عليهن ،ألنبه ال يثببت لبه ديبن
على مملوكبه ،ولبو أرضبع نسبوته البثالث ومسبتولدتاه زوجتبه الصبغيرة فإنفسباخ نكباح الصبغيرة علبى
الببوجهين ،وأمببا غرامببة مهرهببا ،فببإن أرضببعن مرتبببا ،فاإلنفسبباخ يتعلببق بإرضبباع األخيببرة فببإن كانببت
مستولدة ،فال شيء عليها ،وإن كانت زوجة ،فعليها الغرم.
محي الدين النووي ـ روضة الطالبين ـ الجزء )6( :ـ رقم الصفحة)131(:
ـ فرع تحته صغيرة وكبيرة ،فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفس نكاح الصغيرة قطعا والكبيبرة أيضبا
على األظهر .ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها .أو بنبت أختهبا فكبذلك .ويجبوز فبي الصبور أن يبنكح
واحدة منهما بعبد ذلبك وال يجمعهمبا .ولبو أرضبعتها بنبت الكبيبرة ،فحكبم اإلنفسباخ كمبا ذكرنبا ،وتحبرم
الكبيرة على التأبيد وكذا الصبغيرة إن كانبت الكبيبرة مبدخوال بهبا لكونهبا ربيبتبه ،وحكبم مهبر الصبغيرة
على الزوج ،والغرم على المرضعة كما سبق.
ابن حزم :المحلي ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة)158( :
 1826ـ ولألب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها وال خيار لها إذا بلغت.
ابن حزم :المحلي ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة.)162( :
 1826ـ قال أبو محمد ابن حزم الحجة في إجازة إنكاح األب ابنته الصبغيرة البكرإنكباح أببي بكبر (ر)
النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنبت سبت سبنين وهبذا أمبر مشبهور غنينبا عبن إيبراد اإلسبناد فيبه فمبن
ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول هللا عز وجل لقد كبان لكبم فبي رسبول هللا أسبوة حسبنة لمبن كبان
يردو هللا واليوم اآلخر (األحزاب )21:فكل ما فعله عليبه الصبالة والسبالم فلنبا أن نتأسبى ببه فيبه إال أن
يأتي نص بأنه له خصوص.
عبد هللا ابن قدامة ـ المغني ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة)382( :
ـ وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة واألوزاعي وأبو حنيفة لغير
األب تزوي الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤالء غير أبي حنيفة إذا زوج الصبغيرين غيبر األب
فلهما الخيار إذا بلغا.
الرابط :عبد هللا ابن قدامة ـ المغني ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة)212( :
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ـب ولبو تببزوج كبيبرة وصببغيرة ولبم يببدخل ببالكبيرة حتببى أرضبعت الصببغيرة فبي الحببولين حرمبت عليببه
الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ،وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصبغيرة
على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.
عبد هللا ابن قدامة ـ المغني ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة[ )211( :النص طويل لذا استقطع منه
موضع الشاهد].
ـ وإن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ،فالحكم في التحريم والفس حكبم مبا لبو أرضبعتها الكبيبرة ألنهبا
صارت جدتها ،والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ،وان أرضعتها أم الكبيرة انفس
نكاحهما معا ألنهما صارتا أختين فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما  ....ال .
عبد هللا بن قدامة ـ المغني ـ الجزاء )3( :ـ رقم الصفحة 153( :ـ )162
ـب فبـأما الصبغيرة التبي ال يوطبأ مصبلها ( )1فظباهر كبالم الخرقبي تحبريم قبلتهبا ومباشبرتها لشبهوة قبببل
استبرائها ( )2وهو ظاهر كالم أحمد ،وفي أكثر الروايات عنه قال :تستبرأ وإن كانت في المهد (.)3
ـ وروي عنه أنه قال :إن كانت صغيرة بأي شبيء تسبتبرأ إذا كانبت رضبيعة؟ وقبال فبي روايبة أخبرى:
تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ،وإال بثالثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل .فظباهر هبذا أنبه ال
يجب اسبراؤها وال تحرم مباشرتها( )1وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك ،وهو الصحيح ( )5ألن
سبب اإلباحة متحقبق ( )6ولبيس علبى تحريمهبا دليبل ،فإنبه ال نبص فيبه وال معنبى نبص ( )5ألن تحبريم
مباشبرة الكبيبرة إنمبا كبان لكونبه داعيبا البى البوطء المحبرم ،أو خشبية أن تكبون أم .ولبد لغيببره ( ،)8وال
يتوهم هذا في هذه ( )3فوجب العمل بمقتضى اإلباحة.
ابن نجيم المصري ـ البحر الرائق ـ الجزاء )3( :ـ رقم الصفحة)212( :
ـ واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ،فقيل ال يدخل بها ما لم تبلغ ،وقيل يدخل بها إذا بلغ تسع سبنين،
وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإال فال.
ابن نجيم المصري ـ البحر الرائق ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة)265( :
ـ والعقل شيء مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بخيث ال تطيق الجماع ،وليس له أن يدخل بها قبل أن
تطيقه ،وقدر بالبلوغ ،وقيل بالتسع واألولى عدم التقدير كما قدمناه .فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول
وأنكر اآلب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن .كذا في الخالصة.
ابن عمر الجاوي الشافعي ـ نهاية الزين ـ الجزء )1( :ـ رقم الصفحة)331( :
ـ وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانبت صبغيرة ال تطيبق البوطء ولبو تمتبع بالمقبدمات،
يقصد بالمقدمات األمور التى تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من اإلستمتاعات.
السيواسي الحنفي ـ شرح فتح القدير ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة ()383
ـ قوله :ال يستمتع بها .أي ال توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من اإلستمتاع الوطء وبه قيد الحباكم
قال ال نفقه للصغيرة التي ال تجامع فال نفقة لها الى أن تصير البى حالبة تحتمبل البوطء سبواء كانبت فبي
بيت الزوج أو األب واختلف فيهبا ،فقيبل :أقلهبا سببع سبنين .وقبال العتبابي اختيبار مشبايخنا تسبع سبنين.
والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختالف البنية.
السرخسي ـ المبسوط ـ الجزء )1( :ـب رقبم الصبفحة [ )212( :البنص طويبل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد]
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ـ قال وبلغنا عن رسول هللا (ص) أنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبني بها وهي بنبت
تسبع سبنين وكانبت عنببده تسبعا ففبي الحبديث دليببل علبى جبواز نكباح الصببغير والصبغير بتبزوي اآلببباء
بخالف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر األصم رحمهبم هللا تعبالى أنبه ال يبزوج الصبغير والصبغيرة حتبى
يبلغا .....
ـ  ....ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من اآلثار فإن قدامة بن مزعبون تبزوج بنبت
الزبير (ر) يوم ولدت وقال ان مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.
ـ وزوج ابن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).
ـ وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران.
ـ ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد هللا بن الحسن فأجاز ذلك على (ر).
ـ وزوجت امرأة ابن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد هللا (ر) ولكن أبو
بكر األصم رحمه هللا تعالى كان أصم لم يسمع هذه األحاديث ......
السرخسي ـ المبسوط ـب الجبزء )1( :ـب رقبم الصبفحة[ .)213( :البنص طويبل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد].
ـ  ....وفيه دليل إن الصغيرة يجوز أن تزف الى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها زفت إليبه وهبي
بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء الحديث أنهم سمنوها فلما سبمنت زفبت البى رسبول هللا
(ص).
ـ قال وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصبغير أو الصبغيرة فبذلك جبائز عليهمبا وكبذلك
سائر األوليباء وببه أخبذ علماؤنبا رحمهبم هللا تعبالى فقبالوا يجبوز لغيبر االب والجبد مبن األوليباء تبزوي
الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه هللا تعالى ليس ألحد سوى األب تزوي الصبغير والصبغيرة
وعلبى قبول الشبافعي رحمبه هللا تعبالى لبيس لغيبر األب والجبد تبزوي الصبغير والصبغيرة فمالبك يقبول
القياس أن ال يجوز تزويجهما إال أنا تركنا ذلك في حق األب لآلثار المروية فيه فبقى ما سواه على.
ابن عابدين ـ حاشية رد المحتار ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة.)223( :
ـ وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانبت صبغيرة ال تطيبق البوطئ ال تسبلم البى البزوج حتبى تطيقبه.
والصحيح أنه غير مقدر بالسن ،بل يفوض البى القاضبي ببالنظر إليهبا مبن سبمن أو هبزال .وقبدمنا عبن
التاتر خانية أن البالغة إذا كانت ال تحتمل ال يؤمر بدفعها الى الزوج أيضا ،فقوله :ال تحتمل يشمل ما لو
كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته .وفي االشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ
زوجته مع بقاء النكاح ،قال :وفيما إذا كانت ال تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه .وربما يفهم من سنه
عظم آلته .وحرر الشرنباللي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتبت أو صبارت مفضباة،
فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو ال تطيق تلزمه الدية اتفاقا .فعلم من هذا كله أنبه ال يحبل لبه وطؤهبا بمبا
يؤدي الى إضرارها ،فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء ،وإن لم يعلم بذلك
فيقولها ،وكذا فبي غلبظ اآللبة ،ويبؤمر فبي طولهبا فإدخبال قبدر مبا تطيقبه منهبا أو بقبدر آلبة رجبل معبدل
الخلقة ،وهللا تعالى أعلم.
ابن عابدين ـ حاشبية رد المحتبار ـب الجبزء )3( :ـب رقبم الصبفحةٍٍٍ ] .)211( :البنص طويبل لبذا
استقطع منه موضع الشاهد] .
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ـ قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصبغيرة أي التبي فبي مبدة الرضباع وال يشبترط قيبام
نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في الببدائع لبو تبزوج صبغيرة فطلقهبا ثبم
تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت معليه ألنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ....
ـ  ....وفي الخانيبة لبو زوج أم ولبده بعببده الصبغير فأرضبعته بلببن السبيد حرمبت علبى زوجهبا وعلبى
موالها ألن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليبه ألنهبا كانبت موطبوءة أبيبه وعلبى المبولى ألنهبا امبرأة
ابنه ،قوله وكذا لو أوجره أي لبم الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.
ابن عابدين ـ حاشية رد المحتار ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة)632( :
ـ األولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو مبن غيبره كمبا يفيبد كبالم الفبتح وأشبار البى مبا فبي
الزيلعي من تصحيح عدم تقديربالسن فإن السمينة الضبخمة تحتمبل الجمباع ولبو صبغيرة السبن قولبه أو
تشتهي للوطء فيما دون الفرج ألن الظاهر أن من كانبت كبذلك فهبي مطيعبة للجمباع فبي الجملبة وان لبم
تطقه من خصوص زوج مثال.
عبد الرحمن بن قدامة ـ الشرح الكبير ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة.)226( :
ـ قال الشبي رحمبه هللا :إذا تبزوج كبيبرة لبم يبدخل بهبا وثبالث صبغائر فأرضبعت الكبيبرة إحبداهن فبي
الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفس نكاحهما.
ـ إذا تزوج كبيرة وصبغيرة فأرضبعت الكبيبرة الصبغيرة قببل دخولبه بهبا فسبد نكباح الكبيبرة فبي الحبال
وحرمت على التابيد وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
ـ وقال األوزعي :نكباح الكبيبرة ثاببت وتنبزع منبه الصبغيرة .وال يصبح ذلبك فبإن الكبيبرة صبارت مبن
أمهات النساء فتحرم أبدا لقول هللا وأمهات نسائكم (النساء ،)23:ولم يشبترط دخولبه بهبا فأمبا الصبغيرة
ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثاببت ألنهبا ربيببة ولبم يبدخل بأمهبا فبال تحبرم لقبول هللا فبإن لبم تكونبوا
دخلتم بهن فال جناح عليكم (النساء( .)23:والرواية الثانية) ينفس نكاحها ،وهو قول الشافعي نكاحهمبا
كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا  ........ال .
أبو المناقب الزنجاني ـ تخري الفروع علبى األصبول ـب الجبزء )1( :ـب رقبم الصبفحة 132(:ـب
.)133
ـ اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي الى أن مورده المنبافع أعنبي منبافع البضبع
واحت في ذلك بأمرين  ...وذهب أبو حنيفة الى أن مورده العين الموصبوفة بالحبل وحكمبه ملبك العبين
واحت في ذلك بأمور أربعة أحدها  ....وثانيها :أنه لو كان المعقود عليه المنبافع لمبا صبح نكباح الطفلبة
الرضيعة.
الدسوقي ـ حاشية الدسوفي ـ الجزء )2( :ـ رقم الصفحة.)125( :
ـ وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف علي واحدة منهما أنه ال يطؤها أكثر مبن أربعبة أشبهر لبم
يلزمه بذلك إيالء ،وشمل كالمه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي ال تطيق الوطئ ،ولكبن ال يضبرب لهبا
األجل حتى تطيق.
البهوتي ـ كشاف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة[ )521( :النص طويبل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد]
ـ وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيبره ،ولبم يبدخل الثباني بهبا وتبزوج ببثالث
صبغائر دون الحببولين عمببرهن أقببل مبن سببنتين ،فأرضببعت الكبيببرة إحبداهن حرمببت الكبيببرة أبببدا ألنهببا
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صارت من أمهبات نسبائه .وبقبي نكباح الصبغيرة ألنهبا ربيببة لبم يبدخل بأمهبا وفبارق مبا لبو ابتبدأ العقبد
عليهما ،ألن الدوام أقوى من اإلبتداء ،فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسب
نكاحهما  ....ال .
البهوتي ـ كشاف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة[ )523( :النص طويل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد].
ـ ولو كان إلمرأته ثالث بنات من غيره فأرضعن ثالث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات
الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كامال أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه
ألنها من جدات النساء ولم ينفس نكاح الصبغار ألنهبن لسبن أخبوات إنمبا هبن بنبات خباالت ،وال يحبرم
الجمع بين بنات الخاالت وال يحرمن بكونهن ربائب ألن الربيبة ال تحبرم إال بالبدخول بأمهبا أو جبدتها
ولم يحصل ،وال ينفس نكاح من كمل رضاعها أوال لما ذكرنا وإن كان دخل باألم حرم الصغائر أببدا
أيضا ألنهن ربائب دخل بجدتهن ،وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها
كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى .صححه في المببدع وغيبره ألنهبا صبارت جبدة بكبون
الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل ال تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه
في اإلنصاف .......
البهوتي  :كشاف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقبم الصبفحة[ )532( :البنص طويبل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد]
ـ  .....وان كان زوج الصغيرة ما دخل ببالكبيرة بقبي نكباح الصبغيرة ألنهبا ربيببة لبم يبدخل بأمهبا وإن
طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة ألنها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بها
أي الكبيرة فال مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة ألنها ربيبة غير مدخول بأمها.
ـ ولو تزوج رجل امبرأة كبيبرة وتبزوج آخبر طفلبة صبغيرة ثبم طلقاهمبا ونكبح كبل واحبد منهمبا زوجبة
اآلخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمبت الكبيبرة عليهمبا أقبول واضبح أن الصبغيرة يجبب أن يكبون
عمرها أقل من سنتين ألنها صارت من أمهات تسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخبل ببالكبيرة حرمبت
عليه الصغيرة ألنها ربيبة مدخول بأمها.
البهوتي :كشاف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة.)531( :
ـ وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضبعته بلبنبة خمبس رضبعات انفسب
نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا.
ـ ولو تزوجبت الصببي أوال ثبم فسبخت نكاحهبا لمقبتض كعيبب أو فقبد نفقبة أو اعسبار بمقبدم صبداق ثبم
تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير ألنها صارت من
حالئل أبنائه وعلى الصغير ألنها صارت أمه .قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة ألنه تحبريم طبرأ
لرضاع أجنبي ،قال في المستوعب :وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.
البهوتي :كشاف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة.)531( :
ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فألنها
صارت أمه وأما السيد فألنها من حالئبل ابنائبه وال يتصبور هبذا أي تبزوج أم الولبد أو األمبة لصببي إن
كان الصبي حرا ألن من شرط نكاح الحر األمة خوف العنت وال يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفبل
وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ،ورد بأنبه غيبر مسبلم ألن الشبرط خبوف عنبت العزوببة لحاجبة
متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمبة فيتصبور كمبا فبي المنتهبى وغيبره فبإن تبزوج بهبا الطفبل لغيبر
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حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وان أرضعته لبم تحبرم علبى سبيدها ألنهبا ليسبت مبن حالئبل أبنائبه لفسباد
النكاح وان تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وان أرضعته حرمت عليهما.
البهوتي :كشف القناع ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة.)531( :
ـ وإذا أرضعت زوجته األمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل باألمبة كبان
ما لزمبه مبن صبداق الصبغيرة وهبو نصبفه لبه فبي رقببة األمبة ألن ذلبك مبن جنايتهبا وإن أرضبعتها أي
زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فألنها صارت بنته أو ربيبتبه وأمبا أم الولبد فألنهبا
من أمهات نسبائه وعليبه نصبف مهبر الصبغيرة وال غرامبة عليهبا أي علبى أم الولبد ألنهبا أفسبدت علبى
سيدها وال يجب له عليها عرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجبة الصبغيرة ألنبه
يلزمها أرش جنايتها.
الشرواني والعبادي ـ حواشي الشرواني ـ الجزء )5( :ـ رقم الصفحة.)312( :
ـ قوله :وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثالثا قوله :بجماع من يمكن جماعة أي بأن كان ذكره صغيرا.
محمد الشربيني ـ مغني المحتاج ـ الجزء )3( :ـ رقم الصفحة.)182( :
تنبيه :قوله :ال طفال قد يفهم أنه ال يشترط في الزوجة ذلك ،بل وطؤهبا محلبل وإن كانبت طفلبة ال يمكبن
جماعها.
أببو بكببر الجصباص ـب أحكبام القببرآن ـب الجببزء )2( :ـب رقببم الصبفحة[ .)66( :الببنص طويبل لببذا
استقطع منه موضع الشاهد]
ـ ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال اخبرني عبد هللا بن أبي بكر بن حبزم وعببد هللا ببن الحبارث
ومن ال أنهم عن عبد هللا بن شدادقال كبان زوج رسبول هللا (ص) أم سبلمة ابنهبا سبلمة فزوجبه رسبول هللا
(ص) بنت حمبزة وهمبا صببيان صبغيران فلبم يجتمعبا حتبى ماتبا فقبال رسبول هللا (ص) هبل جرببت سبلمة
بتزويجه إياى أمه وفيه الداللة على ما ذكرنا من وجهين أحبدهما أنبه زوجهمبا ولبيس بباب وال جبد فبدل
على أن تزوي غير األب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي(ص) لمبا فعبل ذلبك وقبد قبال هللا تعلبى
فاتبعوه فعلينا اتباعه فبدل على أن للقاضي تزوي الصغيرين .....
أبو بكر الجصاص ـ أحكام القرآن ـ الجزء )2( :ـ رقبم الصبفحة[ )65( :البنص طويبل لبذا اسبتقطع منبه
موضع الشاهد]
ـ ولما ثببت بمبا ذكرنبا مبن داللبة اآليبة جبواز تبزوي ولبي الصبغيرة إياهبا مبن نفسبه دل علبى أن لبولي
الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها وبدل أيضا على أن العاقد للزوج والمبرأة يجبوز أن يكبون واحبدا
بأن يكون وكيال لهما كما جار لولي الصغيرة أن يزوجهبا مبن نفسبه فيكبون الموجبب للنكباح والقاببل لبه
واحدا ويدل ايضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صباحبه فاآليبة دالبة مبن
هذه الوجوه على بطالن مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة ال يزوجها غير األب والجد .....
( فتاوي حديثة ) فقه األسرة المسلمة ـ النكاح ـ عقد النكاح ـ األركان والشروط ()555
رقم الفتوى11251 :
عنوان الفتوى :حكم زواج الكبير بالصغيرة واإلستمتاع بها.
تاري الفتوى 13 :شعبان 1122

242424 -24-

2424 -24-

السؤال :هل يجوز زواج الكبيبر الببالغ مبن الصبغيرة التبي لبم تبلبغ؟ وإذا كبان الجبواب ببنعم فهبل يجبوز
وطؤها واإلستمتاع بها؟
الفتوى :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد .وقد تزوج النبي (ص) وعمره
فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرهبا سبت سبنوات ،ودخبل بهبا وعمرهبا تسبع ،كمبا فبي الصبحيحين
وغيرهما .كما أن في قوله سبحانه وتعالى :والالئي يئسن من المحبيض مبن نسبائكم إن أرتببتم فعبدتهن
ثالثة أشهر والالئي لم يحضبن وأوالت األحمبال أجلهبن أن يضبعن حملهبن ومبن يتبق هللا يجعبل لبه مبن
أمره يسرا [ الطبالق ]1 :اشبارة البى أن الصبغيرة التبي لبم تحبض بعبد يمكبن أن تتبزوج وتطلبق فتكبون
عدتها حينئذ ثالثة أشهر .وإذا تزوج الرجل الكبيبر البنبت الصبغيرة جباز لبه أن يسبتمتع بهبا بكبل أنبواع
اإلستمتاع المباحة شرعا ،أما وطؤها فال يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث ال يضر بها .وهللا أعلم.
المفتي :مركز الفتوى بإشراف د .عبد هللا الفقيه
فقه األسرة المسلمة ـ النكاح ـ عقد النكاح ـ األركان والشروط (.)283
رقم الفتوى 21361 :
عنوان الفتوى :حكم نكاح الصغيرة واإلستمتاع بها،
تاري الفتوى  2 :ذو القعدة 1123
السؤال :هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز اإلستمتاع بها؟
الفتوى :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب اإلسالم في الزواج بصور متعددة  ..فتارة يذكره أنه من سنن األنبياء وهدى المرسلين :ولقبد
أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية [ ،الرعد.]38 :
وتارة يذكره في معرض االمتنان :وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا [ النحل.]52 :
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتال ،أخرج البخاري ومسلم عن أنس (ر) ،عن النبي(ص) أنه قال :وهللا
إني الخشاكم هلل وأتقاكم له ،ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ،فمن رغبب عبن سبنتي
فليس مني.
وانظالقا من رغبة اإلسالم في هذا شرع سبق العقد في النكاح على علبى الصبغيرة ولبو كانبت فبي سبن
الرضباع إذا لببم يوجبد مببا يمنبع ذلببك مبن نسببب أو رضباع ،ودليببل هبذا قولببه تعبالى :والالئببي لبم يحضببن
وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطالق.]1 :
ووجه الداللة هنا أن العدة ال تكون إال عن نكاح .ولما ثبت في البخاري أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر)
وهي بنت ست سنين ،وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق باإلستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعا وممنوع شرعا ،وعليه فال يجوز ألولياء الطفلة
تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.
وننبه هنا الى أن الزوج غير ملزم باإلنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنبه ال مبانع مبن العقبد علبى الصبغيرة إال أنبه يمنبع زوجهبا مبن اإلسبتمتاع بهبا مبا جامبت فبي
مرحلة ال تطيق معها الجماع .وهللا أعلم.
فقه األسرة المسلمة ـ النكاح ـ الحقوق الزوجية ـ اإلستمتاع وآدابه (.)382
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رقم الفتوى23652 :
عنوان الفتوى :حدود اإلستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاري الفتوى 6 :شعبان .1123
السؤال :أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من اإلقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسببة
لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوى :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعبد :فبإذا كانبت هبذه الفتباة ال
تحتمل الوطء لصغرها ،فال يجوز وطؤها ألنه بذلك يضرها ،وقد قبال النببي (ص) ال ضبرر وال ضبرار
رواه أحمد وصححه األلباني .وله أن يباشرها ،ويضمها ويقبلها ،وينزل بين فخذيها ،ويجتنب الدبر ألن
الوطء فيه حرام ،وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم  13132والفتوى رقم  .3325وهللا أعلم.
المفتي :مركز الفتوى بإشراف د .عبد هللا الفقيه
فقه األسرة المسلمة ـ النكاح ـ عقد النكاح ـ اإلستمتاع وآدابه ()326
رقم الفتوى.13132 :
عنوان الفتوى :العقد على الصغيرة  ......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاري الفتوى 25 :ذو الحجة .1121
السؤال :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ارجو اإلجابة على سؤالي جزاكم هللا خيرا.
السؤال  :1متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجهبا وهبي فبي سبن
صغير مثل سن  11أو  15سنة وما فوق؟ وشكرا وجزاكم هللا خيرا.
الفتوى :الحمد هلل والصالة السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قببل بلوغهبا .ولكبنهم اختلفبوا
في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي :فذهب المالكية والشافعية الى أن من موانع التسليم الصغر،
فال تسلم صغيرة ال تحتمل الوطء الى زوجها حتى تكببر ويبزول المبانع ،فبإذا كانبت تحتمبل البوطء زال
مانع الصغر.
وقال الحنابلة :إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت الى الزوج ،ولبيس لهبم أن يحبسبوها بعبد التسبع ولبو
كانت مهزولة الجسم ،وقد نص اإلمام أحمد على ذلك ،لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت
تسع سنين.
المفتي :مركزالفتوى بإشراف د .عبد هللا الفقيه.
فقه األسرة المسلمة ـ النكاح ـ الحقوق الزوجية ـ اإلستمتاع وآدابه (.)381
رقم الفتوى56312 :
عنوان الفتوى :اإلستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاري الفتوى 16 :شوال 1125
السؤال :أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى23652 :
عنوان الفتوى :حدود اإلستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاري الفتوى 6 :شعبان 1123
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ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ،ويضبمها ويقبلهبا ،وينبزل ببين فخبذيها ،لكبن اإلنبزال ببين الفخبذين ينبافي
القاعدة ال ضبرر وال ضبرار ألبيس كبذلك ،كمبا أنبي بحثبت ولبم أر أيبا مبن العلمباء السبابقين رحمهبم هللا
يجوز اإلنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ،فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر
التي ذكرت ذلك؟ وشكر هللا سعيكم.
الفتوى :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
فإنه ال ضرر في اإلنزال بين فخذي الصغيرة التي ال تطيق الجماع ،وتتضرر به إذا كبان ذلبك اإلنبزال
بدون إيالج ،وقد بين العلماء رحمهم هللا تعالى أن األصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيبف شباء
إذا لم يكن ضرر ،وذكروا من ذلك استمتاءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شي اإلسالم زكريا األنصاري في الغبرر البهيبة( :والبعبل) أي :البزوج (كبل تمتبع) بزوجتبه جبائز
(لببه) حتببى اإلسببتمناء بيببدها ،وإن لببم يجببز بيبده وحتببى اإليببالج فببي قبلهببا مببن جهببة دبرهببا ،انتهببى ،وقببد
أوضحنا ذلك في فتاوي كثيرة سبابقة ،ومبن ذلبك الفتبوى رقبم ،22136 :والفتبوى رقبم .12515 :وهللا
أعلم.
المفتي :مركز الفتوى بإشراف د .عبد هللا الفقيه.
مزيد ما مصادر مهل السن فى نكاح الصغيرة وم افذتها
هكذا الصغار الألئي لم يبلغن سن الحيض تفسير ابن كثير؟

HTTP://QURAN.AL

=ISLAM.COM/TAFSEET/DIS/TAFSEER.ASP?I=ARB&TAF=KATHEER&NTYPE=1&NSORA=65&NAYA

4
نكاح الصغيرات حسب تفسير الجاللين؟ HTTP://QURAN.AL-
ISLAM.COM/TAFSEET/DISPTAFSEER.ASP?I=ARB&TAF=GALALEEN&NTYPE=1&NSORA=65&NAY
A=4

والألئببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي لببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم يحصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن وأوالت
?HTTP://WWW .ISLAMWEB.NET/VER2/ARCHIVE/SHOWAYATAFSEER.PHP
األحمبببببببببببببببببال؟
SWRANO=65&TAFSEERNO=5&AYAANO=4
والألئي يئسن من المحيض تفسير الطبري؟ HTTP://QURAN.AL-
=ISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?I=ARB&TAF=TABARY&NTYPE=1&NSORA=65&NAYA

4

بببباب إنكببباح الرجبببل ولبببدهُ الصبببغار فجعبببل عبببدتها ثالثبببة أشبببهر قببببل البلبببوغ { والألئبببي لبببم يحصبببن}
HTTP://WWW .AL-EMAN.COM/HADEETH/VIEWCHP.ASP?BID=13&CID=145#S37

لقد رأيتني أحت المني من ثوب رسول هللا

(ص)

ESLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=6&REC=25055
HTTP://HADITH.AL-

ت ثببم طلقت ُمببوهُن مببن قبببل أن تمسببوهُن فمببا لكببم علببيهن مببن عِ ببدة
أيهببا الببذين آمنببوا إذا نكح ب ُتم المُؤمنببا ِ
HTTP://QURAN.ALISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?I=ARB&TAF=KORTOBY&NTYPE=1&NSORA=33&NAUA

=
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272727 -27HTTP://QURAN.ALيحضن تفسير القرطبي
والآلتي لم
َ
ISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?I=ARB&TAF
=KORTOBY&NTYPE=1&NSORA=65&NAYA=4

فجعبببببببببببببببببببل عبببببببببببببببببببدتها ثالثبببببببببببببببببببة أشبببببببببببببببببببهر قببببببببببببببببببببل البلبببببببببببببببببببوغ

HTTP://HADITH.AL-

ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=7644

حديث أم حبيبة بنت العباس اشتهاها محمد وهي فوق الفطيم

HTTP://HADITH.AL-

ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.
ASP?HNUM=25636&DOC=6

مسند أحمد ومن مسند بني هاشم بداية مسند عبد هللا بن العبباس حبيببة بنبت عبباس فوضبعتها فبي حجبر
رسببببببببببببببببببببببببول هللا (ص) فبالببببببببببببببببببببببببت فاختلجتهببببببببببببببببببببببببا أم الفضببببببببببببببببببببببببل HTTP://HADITH.AL-
ISLAM.COM/DISPLLAY.ASP?HNUM=2614&DOC=6&IMAGE

يجببببببببوز تببببببببزوي الصببببببببغيرة بالكبيرإجماعببببببببا ولببببببببو كانببببببببت فببببببببي المهببببببببد

HTTP://HADITH.AL-

?ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP
=HNUM=4691&DOC

باب إنكاح الرجل ولده الصغار صحيح البخاري

HTTP://HADITH.AL-

=ISLAM.COM/DISPLALY/DISPLAY.ASP?DOC
0&REC=7644

تزوجني النبي (ص) وأنا بنت ست سنين فاتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعبي صبواحب فبي
صبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببحيح البخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباري المناقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب HTTP://HADITH.AL-
ISLAM.COM?DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=5830

تزوج النببي (ص) عائشبة وهبي بنبت سبت سبنين وبنبى بهبا وهبي بنبت تسبع ومكثبت عنبده تسبعا صبحيح
البخبببببببباري النكبببببببباح مببببببببن بنببببببببى بببببببببإمرأة وهببببببببي بنببببببببت تسببببببببع سببببببببنين HTTP://HADITH.AL-
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=7688

تزوجني رسول هللا لست سنين وبنى بي وأنا بنبت تسبع سبنين صبحيح مسبلم النكباح تبزوي األب البكبر
الصغيرة
HTTP://HADITH.AL-ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=1&REC=3266

النبي (ص) تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سبنين قبال هشبام وأنبئبت أنهبا كانبت
عنبببده تسبببع سبببنين صبببحيح البخببباري والنكببباح تبببزوي األب ابنتبببه مبببن اإلمبببام HTTP://HADITH.AL-
?ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP
DOC=0&REC=7647

صحيح البخاري النكاح إنكاح الرجل ولده الصغار أن النبي (ص) تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت
عليبببببببببببببببه وهبببببببببببببببي بنبببببببببببببببت تسبببببببببببببببع ومكثبببببببببببببببت عنبببببببببببببببده تسبببببببببببببببعاHTTP://HADITH.AL- .
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=7645

في تزويجه
الجزء الثالث.

(ص)

بعد خديجة بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعبة رضبي هللا عنهمبا البدايبة والنهايبة

HTTP://HISTORY.AL-ISLAM.COM/DISPLAY.ASP?F=BDY00487.HTM

فأتتني أمي أم رومان وأني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي.
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282828 -28HTTP://HISTORY.AL-ISLAM.COM/TAKREEJ.ASP?F=HITS960

النساء إذ ذاك حفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه
صحيح البخاري تفسير القرآن لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا.
DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=6951

HTTP://HADITH.ALISLAM.COM/DISPLAY/

فلما سمعت عائشة ذلك قالت :واوجعاه! فقال لها النبي (ص) :ليس هناك وجع.

-HTTP://QURAN.AL

ISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?I=ARB&TAF=KORTOBY&NTYPE=1&NSORA=56&NAYA

=36

إذرمى صبية يُمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك .وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور:
ه ليس بزنى إذ ال حد عليهاHTTP://QURAN.AL-.
ليس بقذف؛ ألن ُ
ISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?1=ARB&TAF=KORTOBY
&NTYPE=1&NSORA=24&NAYA=4

فإذا كانت هذه الفتاة ال تحتمل الوطء لصغرها ،فال يجوز وطؤها ألنه بذلك يضرها ،وقد قال النبي
A.
" ال ضرر وال ضرار" رواه أحمد وصححه األلباني؟

(ص)

HTTP://WWW .ISLAMWEB.NET/VER2/ISTISHARAT/SHOWFAW
PHP?LANG=A&LD=23672&OPTION=FATWALD&X=48&Y=16

ما من جهة مفاخذة رسول هللا لخطيبته عائشبة فقبد كانبت فبي سبن السادسبة مبن عمرهبا وال يسبتطيع أن
يجامعها لصغر سنها لذلك كان (ص) يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفان.
HTTP://WWW .ISLAMIC-FATWA.NET/VIEWTOPIC.PHP?TOPICLD=8330

فتوى مفاخذة الصغار.

HTTP://WWW .ISLAMEYAT.COM/PAL/ALDALIL/FATWA.MOFAKHAZA.HTM

أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا صحيح البخاري
النكببببببببببببببببببببببباح إنكببببببببببببببببببببببباح الرجبببببببببببببببببببببببل ولبببببببببببببببببببببببده الصبببببببببببببببببببببببغارHTTP://HADITH.AL- .
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=7645

هذا هو اإلسالم  ...جواز التفخيذ والتمتع حتى بالرضيعة وإتيبان المبرأة فبي دبرهبا  ...تحريبر الوسبيلة
لإلمببببببام لببببببروح هللا الموسبببببببوي الخمينببببببي  ...كتببببببباب النكبببببباح  ...كتببببببباب النكبببببباح مسبببببببألة .12
HTTP://WWW .ANSAR.ORG/ARABIC/RADEE3AH.HTM

مهزلة  ...المسلمون السنة والشيعة ينشرون غسيلهم القذر  ...حول مفاخذة الرضيعة.
HTTP://WWW .ANSARWEB.NET/DATA/M/INDEX-HTML.111

عروس في الخامسة لتسوية صفقة باكستانية.
HTTP://ARABIC.CNN.COM/2002/WORLD/7/26/YOUNGBRIDE.BLOODDEBT/INDIX.HTML

زواج الشي القرضاوي من طفلة.
تزوي الصغار من الكبار.

HTTP://WWW .GEOCITIES.COM/OSAMA2/DOC42.HTML

HTTP://WWW .GEOCITIES.COM/ISLAMICWORDNEWS//KID.HTML

اقببراء الطببالق  1وتفسببير ابببن كثيببر وتحليببل زواج الرجببل مببن الطفببل واالئببي ينسببن مببن المحببيض مببن
ُ
وأوالت األحمال أجلهُن أن يضعن حملهن ومن
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالتي لم يحضن
يتق هللا يجعل له من أمره يُسرا.
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وكذا الصغار االتي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة االيسة ثالثة أشهر ولهذا قال تعبالى " واالئبي
لم يحضن".
&HTTP://QURAN.AL-ISLAM.COM/TAFSEER/DISPTAFSSER.ASP?I=ARB&TAF=KATHEER&NTYPE=1
NSORA=65&NAYA=4

تبببببببببببببببببببببببببببببببببزوي الصبببببببببببببببببببببببببببببببببغار مبببببببببببببببببببببببببببببببببن الكببببببببببببببببببببببببببببببببببار.

HTTP://HADITH.AL-

ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?HNUM=4691&DOC=0
باب إنكاح الرجل ولده الصغار صحيح البخاريHTTP://HADITH.AL-.
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0& &REC=7644

تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا.
HTTP://HADITH.AL-ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=76

ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال :ما هذا؟ قلت فرس .قال فرس له جناحان؟ قلت :ألم تسمع أنه
كببببببببببببببببببببان لسببببببببببببببببببببيمان خيببببببببببببببببببببل لهببببببببببببببببببببا أجنحببببببببببببببببببببة HTTP://HADITH.AL-
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=9155

وإني لفي أرجوحبة ومعبي صبواحب لبي صبحيح البخباري المناقبب تبزوي النببي (ص) عائشبة وقبدومها
المدينة.
HTTP://HADITH.AL-ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=5830

تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي صحيح
البخاري المناقبHTTP://HADITH.AL-ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=5830 .
وإني لفي أرجوحبة ومعبي صبواحب لبي صبحيح البخباري المناقبب تبزوي النببي (ص) عائشبة وقبدومها
المدينة.
HTTP://HADITH.AL-ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?DOC=0&REC=5830

فوثب الرجال والنساء فخرجوا ،وبنى بي رسول هللا (ص) فبي بيتنبا ،مبا نحبرت علبي جبزور وال ذبحبت
علي شاة ،حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنبة كبان يرسبل بهبا البى رسبول هللا إذا دار البى نسبائه وأنبا
يومئذ ابنة سبع سنين.
HTTP://WWW .AL-EMAN.COM/ISLAMLIB/VIEWCHP.ASP?BID=272&CID=140

محمد يشتهي طفلة فوق الفطيم مسند أحمد  ..باقي مسند األنصار  ..حبديث أم الفضبل ببن نعبباس وهبي
أخبببببببببببببببببببببببببببببببت ميمونبببببببببببببببببببببببببببببببة رضبببببببببببببببببببببببببببببببي هللا عبببببببببببببببببببببببببببببببنهمHTTP://HADITH.AL-.
ISLAM.COM/DISPLAY/DISPLAY.ASP?HNUM=25636&DOC=6

نكاح الرضيعة في الفقه والفتاوي السنية فلماذا التهري على الخميني؟
HTTP://WWW .AL-AKHDOOD.NET/VB/SHOWTHREAD.PHP?P=543

فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمني بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج :بن تيمية.
HTTP://ARABIC.ISLAMICWEB.COM/BOOKS/TAIMIYA.ASP?BOOK=64&ID=889

أحمد بن حنبل يجوز تزوي الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد.
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=HTTP://WWW .ISLAMWEB.NET/VER2/LIBRARY/BOOKSCATEGORY.PGP?FLAG=1&BK.NO=15&ID

5563

حدود اإلستمتاع بالزوجة الصغيرة.
HTTP://WWW .ISLAMWEB.NET/VER2/FATWA/SHOWFATWA.PHP?LANG=A&LD=23672&OPTION=F
ATWALD&X=13&Y=17

كانت عائشة تلعب مع أصحابها الصغار وأن النبي قال لها يوما ما هذا قالبت بنبات يقبال فمبا البذي أرى
في وسطهن قالت فرس قال ما هذا الذي عليه قالت جناحان قال (محمد) فرس لبه جناحبان قبال (عائشبة
الطفلة) أو ما سمعت أنه كان لسليمان ابن داود خيل لها أجنحة قالت فضحك النبي.
وزارة األوقاف في الكويت تؤكد أن محمد رسبول اإلسبالم كبان يفاخبذ لعائشبة مبن عمبر السبت سبنوات
حتى السنة التاسعةHTTP://WWW .ISLAMIC-FATWA.NET/VIEWTOPIC.PHP?TOPICID=8330 .
أما من جهة مفاخذة رسول هللا لخطيبته عائشة فقد كانبت فبي سبن السادسبة مبن عمرهبا وال يسبتطيع أن
يجامعها لصغر سنها لذلك كان (ص) يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا.
HTTP://WWW .ISLAMIC-FATWA.NET/VIEWTOPIC.PHP?TOPICID=8330

الطفلبببببببببببببببببببببببببببببة الزوجببببببببببببببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببببببببببببببي األرجوحببببببببببببببببببببببببببببببة للمقريببببببببببببببببببببببببببببببزي.
HTTP://WWW .YASSAR.FREESURF.FR/LIBRARY/BAL528.35.HTML

فتوى مفاخذة الصغار.

HTTP://WWW .ISLAMEYAT.COM/PAL/ALDALIL/FATWA.MOFAKHAZA.HTM

البنت الرضيعة والجنس.

HTTP://FOSTA.NET/MALAFALJENS/KHOMEINI.HTM

الخميني يفتي في كتابه تحرير الوسيلة بجواز التمتع بالرضيعة
HTTP://WWW .ANSAR.ORG/ARABIC/RADEE3AH.HTM

( عا موقع الك م

).

الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1

بأن كانت دون تسع سنين ،أو كانت وضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمبد شبمول مبورد
الكالم لمن .كانت في المهد.

)2

وأما بعد اإلستبراء فال تحريم في البين وإن المسها أو قبلها بشهوة.

 ) 3وهذه الفتوى من مهبازل فتباوي أحمبد ببن حنببل ،إذ كيبف تسبتبرأ الرضبيعة التبي فبي المهبد مبع عبدم قابليتهبا للحمبل ،وهبل
اإلستبراء إال من أجل
التاكد من عدم الحمل؟
)1

أي ال يجب استبراء الرضيعة ،وال تحرم مباشرتها ،ألنها ليست ممن تحيض ،وال ممن توطأ وتحبل.

 ) 5أي أن القول بجواز مباشبرة الرضبيعة وتقبيلهبا بشبهوة مبن غيبر اسبتبراء هبو قبول اببن أببي موسبى ومالبك ببن انبس ،وهبو
المختار عند ابن قدامة.
 ) 6هذا تعليل لعدم حرمة ماشرة الرضيعة قبل استبرائها ،وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضبيعة وتقبيلهبا بشبهوة متحقبق،
وهو العقد عليها إن كانت روحة والملكية ان كانت الرضيعة أمه.
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)5

أي ال يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ،ال نص صريح ،وال معنى يمكن استفادته من النص.

)8

وأما تحريم مباشرة الكبيرة فألجل أن المباشرة قد تؤدي البى البوطء ،وهبو محبرم قببل اإلسبتبراء ،أو ألجبل أنهبا ثبد تكبون
حامر من غيره ،فتكون أم ولد لذلك الغير ،ووطء أم ولد الغير حرام.

)3

أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير ال يمكن توهمهما في الرضيعة ،إلستبعاد
تحقق.
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متـعـ النسـاء
تواتر عن الخليفة عمر قوله :متعتان كانتا على عهد رسول هللا وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما.
ومتعة النساء فتعريفه في مدرسبة الخلفباء .أن يتبزوج الرجبل المبرأة بشباهدين واذن البولي البى أجبل
مسمى ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها ألن الولد ال حبق
فيه بال شك فإن لم تحمل حلت لغيره وعبدتها حيضبة واحبدة وال يتوارثبان ،وإذا انقضبى األجبل فببدا
لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر.
وتعريفه فبي مدرسبة أهبل البيبت :أن تبزوج المبرأة نفسبها أو يزوجهبا وكيلهبا أو وليهبا إن كانبت
صغيرة لرجل تحل له وال يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو احصبان،
بمهر معلوم الى أجل مسمى وتبين عنه بإنقضاء األجل أو أن يهبب الرجبل مبا بقبى مبن المبدة وتعتبد
المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانبت ممبن تحبيض وإال فبخمسبة
وأربعين يوما وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل البدخول ال عبدة عليهبا ،وشبأن المولبود فبي البزواج
الموقت شأن المولود من الزواج الدائم.

نكاح المتع في كتاب هللا
قببال هللا سبببحانه ":فمببا اسببتمتعتم بببه مببنهن فببأتوهن أجببورهن فريضببة وال جنبباح علببيكم فببي مببا
تراضيتم به من بعد الفريضة ( "....النساء.)21 :
كانت في مصحف ابن عباس " فما استمتعتم به منهن البى أجبل مسبمى" وقرءهبا كبذلك أببي ببن
كعب وابن عباس وسعيد بم جبير والسدي ورواها قتادة ومجاهد.

نكاج المتع في السن
عن عبد هللا بن مسعود ،قال :رخص رسول هللا (ص) أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد
هللا ":يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا ( "....المائدة.)85 :
وعن جابر وسلمة بن األكوع قاال :خرج علينا منادي رسول هللا ،فقال :إن رسول هللا قد أذن لكم
أن تستمتعوا يعني متعة النساء.
وعن سبرة الجهني قال :أذن لنا رسول هللا بالمتعة فإنطلقت أنا ورجل الى امرأة مبن بنبي عبامر
فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي  ...قالت أنبت ورداؤك يكفينبي فمكثبت معهبا ثالثبا
ثم أن رسول هللا قال :من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها.
وعن أبي سعيد الخدري ،قال :كنا نتمتع على عهد رسول هللا (ص) بالثوب .وعن أسماء بنت أبي
بكر ،قالت :فعلناها على عهد النبي (ص).
وعن جابر ،قال :كنا نستمتع بالبضة من التمر والبدقيق األيبام ،علبى عهبد رسبول هللا وأببي بكبر
وعمر حتى إذا كان في آخر خالفة عمبر اسبتمتع عمبرو ببن حريبث بمبرأة فحملبت المبرأة فبلبغ ذلبك
عمر فنهى عنها.
وفي رواية :استمتع عمرو بن حوشب بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فقال عمر :ما
بال رجال يعملون بالمتعة وال يشهدون عدوال ما تمتع رجل ولم يبينها إال حددته فتلقاه الناس منه.
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وفي رواية :تزوج ربيعة بن اميبة ببن خلبف مولبدة بشبهادة امبرأتين فحملبت فصبعد عمبر المنببر
وقال لو كن تقدمت في هذا لرجمت.
وفي رواية :إن سلمة بن أمية استمتع من موالة حكيم بن أمية فولدت فجحد الولد فنهى عمر عن
المتعة وقال :لو أتيت برجل تمتع بإمرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته.
وبعد نهى عمر أصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع اإلسالمي وبقي الخليفة عمر مصرا على
تحريمه ،روى عمر أن بن سوادة أنه قال للخليفة نصبيحة فقبال :مرحببا بالناصبح هبات :فقبال عاببت
أمتك منك إنك حرمت العمرة فبي أشبهر الحب ولبم يفعبل ذلبك رسبول هللا وال أببو بكبر وهبي حبالل.
فقال :إنهم لو اعتمروا فبي أشبهر الحب لرأوهبا مجزيبة وبعيبت مكبة خاليبة مبنهم ،وقبد أصببت .قبال:
ذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من هللا نستمتع بقبضة ونفارق عن ثالث .قبال :إن
رسول هللا أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس الى سعة .واآلن من شاء نكح بقبضة وفارق عبن
ثالث بطالق.
قال المؤلف :هل يسوغ تحريم ما أحل هللا من متعة الح بسبب أن ذلك يؤدي الى فراغ مكة من
المعتمرين بقية السنة؟.
وفي متعة النساء ،هل كان السفر خاصا بعصر الرسول حيث تمتعبوا فبي السبفر ببإذن الرسبول،
وماذا يفعل المسبافر البذي يطبول سبفره شبهورا وسبنين فبي سبائر العصبور وكبذلك اإلنسبان البذي ال
يستطيع الزواج الدائم في وطنه ،هل يتنكبر لغريزتبه ،أم يخبون المجتمبع سبرا أو يسبمح المجتمبع لبه
با لزنا علنا كما هو الحال في المجتمعات المعاصرة ،أمبا مبا ذكبره الخليفبة :أن يبنكح بقبضبة ويفبارق
عن ثالث بطالق ،فإذا كان ذلك بإتفاق ونية مسببقة مبن البزوجين فهبو نكباح المتعبة بعينبه ،أو يخفبي
الزوج نية الفراق في نفسه فهو عذر وخيانة للمرأة وال يقرها اإلسالم.
وهذه المحاورة من الخليفة وائر أحاديثه في شأن المتعة وكذلك أحاديث الصحابة عن رسول هللا
وأخبارهم عن تمتعهم أزمان النبي وأبي بكر وخالفة عمر كبل ذلبك يثببت أن الروايبات التبي رويبت
عن رسول هللا في تحريم المتعة وضعت بعد عصر عمر وإال إلستشهد بها هو ولما قال الصحابة أن
التحريم صدر ف ي آخر خالفته ومن ثم قال علي وابن عباس لوال نهي عمر ما زنى إال شقي.
وقد بقي على تحليلها بعد رسول هللا من الصحابة علي واببن مسبعود واببن عبباس واسبماء وأببو
سعيد الخدري وجابر وسلمة ومعبد ابنا امية ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحصين.
ومن التابعين طاووس وعطاء ،وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة وأهل اليمن كلهم .أما من تابع
عمر في تحريمها فقد اعتمد قسم منهم على الروايات الموضوعة على رسبول هللا وقبال آخبرون :إن
الخليفة اجتهد في ذلك ،واتخذوا اجتهاد الخليفة دينا.
أوردنا في ما سبق أمثلة من استناد الخلفاء على آرائهم في ما افتوه في األحكام اإلسالمية ودانوا
بها ووجدنا أتباعهم يسمون ذلك منهم باإلجتهاد ومن تتبع سيرتهم وفقههبم وجبد ذلبك طبابعهم المميبز
لمدرستهم عن مدرسة أئمة أهل البيت فإن أئمة أهل البيت خالفوهم في ذلبك كمبا سبنراه فبي البحبوث
اآلتية ،إن شاء هللا تعالى.
وندرس في ما يأتي ما إستنبطوه من عمل الصحابة وكيف أصبح اإلجتهاد بعد ذلك من مصبادر
الشريعة اإلسالمية .كيف وجد التناقض في ما روي عن رسول هللا (ص).
وأخيرا نقول :إنا وجدنا تناقضا في ما روي عن رسول هللا (ص) فبي عمبرة التمتبع فبينبا نجبد فبي
روايات أن رسول هللا أفرد الح ونهى عن الجمع بين العمرة والحب معبا ،نجبد فبي روايبات اخبرى
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رويت عنه (ص)  ،أنه أمر بالتمتع بالعمرة الى الح فبي حجبة البوداع ،وفعبل ذلبك جميبع مبن حضبر
حجة الوداع ،فكيف وقع هذا التناقض في حديث الرسول؟
والجواب إن األحاديث التي رويت ،عن رسول هللا أنه أمر بافراد الح ونهى عبن عمبرة التمتبع
إنما وضعت تأييدا لموقف الخلفباء وأمبرهم ببافراد الحب ونهبيهم عبن عمبرة التمتبع .وبنباء علبى هبذا
مهما رأينبا حبديثين متناقضبين نتبرك منهمبا مبا وجبدناه موافقبا لبرأي السبلطة الحاكمبة(.راجع بحبث"
اتجاة السلطة زهاء ثالثة عشر قرنا" في آخر الجزء األول).

كتب مهل السن المصرض ب ِ
ض َّي المتع :
 1ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحبة المتعبة مبا أخرجبه البخباري فبي صبحيحه مبن كتباب التفسبير فبي بباب قولبه
تعال ( :وآنفقوا فبي سببيل هللا وال تلقبوا بأيبديكم البى التهلكبة) ،عبن عمبران ببن الحصبين أنبه قبال" :
نزلت المتعة في كتاب هللا ،ففعلناها مع رسول هللا (ص) ولبم ينبزل قبرآن يحرمهبا ولبم ينبه عنهبا حتبى
مات ،قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر" (صحيح البخاري.)51/3 :
أقول :هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ،وهو أصح الكتبب بعبد القبرآن عنبد أهبل السبنة ،فقبد
نص بصريح العبارة التي ال تقبل التأويل على إباحة المتعة.
واستمرار هذه اإلباحة الى يوم القيامة ،كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمهبا،
وأنه نص في عدم نهي النبي (ص) عنها حتى التحبق ببالرفيق األعلبى ،كمبا أنبه صبريح أيضبا فبي أن
المحرم لها هبو الخليفبة عمبر ببن الخطباب رضبي هللا عنبه ،ومبن هبذه الروايبة يظهبر افتبراء وكبذب
صاحب كتاب " وجاء دور المجوس" في قوله عن مؤلف كتاب المتعة ":ولم يتوقف عند هذه الفريبة
بل وجه سهامه المسمومة الى ثباني الخلفباء الراشبدين" وكبان البالزم أن يوجبه هبذا الكبالم البى شبي
الحديث البخاري البذي روى هبذه الروايبة ،ولكبن الحبق مُبرا علبى السبنة المنحبرفين عبن آل الرسبول
(ص).
أخرج البخاري أيضا في باب قوله تعالى ( :يبا أيهبا البذين آمنبوا ال تحرمبوا طيببات مبا أحبل هللا
لكم) ،من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد هللا ـ ابن مسعود ـ قال :كنبا نغبزو مبع النببي
(ص) ولببيس معنببا نسبباء ،فقلنببا أال نستخصببي فنهانببا عببن ذلببك فببرخص لنببا بعببد ذلببك أن نتببزوج المببرأة
بالثوب ،ثم قرأ عببد هللا( :يبا أيهبا البذين آمنبوا ال تحرمبوا طيببات مبا أحبل هللا لكبم) ( .)1أقبول :وهبذا
الحديث أيضا نص في أن متعة النساء من الطيبات ،وال شيء من الطيبات بحرام البى يبوم القيامبة،
ولهذا ال يصح القبول ببأن المتعبة بعبد إباحتهبا حرمهبا رسبول هللا  .وعلبى هبذا فكبل تأويبل فيهبا غيبر
مقبول ومردود ،ألنه مناف لنصها ،،وعبد هللا بن مسعود هو أحد القراء األربعة البذين أمبر الرسبول
(ص) بتعلم القرآن منهم ،فهو أعرف من ا{خرين بمداليل اآليات ومفاهيمها ،فهذا البخاري يحبدثنا فبي
صحيحه ص 221من جزئبه الثباني فبي بباب مناقبب عببد هللا ببن مسبعود عبن النببي (ص) أنبه قبال" :
استقرؤا القرآن من أربعة من عبد هللا بن مسعود ."....
 2ـ صحيح اإلمام مسلم وإباحة المتعة ،وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي هللا عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنة اإلمام مسلم ،فقد أخرج في صحيحه في بباب نكباح المتعبة عبن
إسب ماعيل عببن قببيس قببال :سببمعت عبببد هللا يقببول ":كنببا نغببزو مببع رسببول هللا لببيس لنببا نسبباء فقلنببا أال
نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نبنكح المبرأة ببالثوب البى أجبل ثبم قبرأ عببد هللا " :يبا أيهبا
الذين ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين" (.)1
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وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال :كنت عنبد جبابر ببن عببد هللا،
فأتاه آت فقال :ابن عباس واببن الزبيبر اختلفبا فبي المتعتبين ،فقبال جبابر :فعلناهمبا مبع رسبول هللا ثبم
نهانها عمر فلم نعد لهما" ( . )2وأخرج اإلمام مسلم أيضا ... ":كبان اببن عبباس يبأمر بالمتعبة ،وكبان
ابن الزبير ينهي عنها ،قال :فبذكرذلك لجبابر ببن عببد هللا ،فقبال :علبى يبدي دار الحبديث ،تمتعنبا مبع
رسول هللا (ص) فلما قام عمبر قبال :إن هللا كبان يحبل لرسبوله مبا شباء بمبا شباء ،وإن القبرآن قبد نبزل
منازلة فأتموا الح والعمبرة هلل كمبا أمبركم هللا .وأبتبوا ( )3نكباح هبذه النسباء ،فبإن أوتبي برجبل نكبح
امرأة الى أجل إال رجمته بالحجبارة ( . )1وعبن أببي وموسبى أنبه كبان يفتبي بالمتعبة ،فقبال لبه رجلبك
رويدك ببعض فتياك ،فإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين فبي النسبك بعبد ،حتبى لقيبه بعبد ،فسبأله
فقال عمر :قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ،ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في األراك ثم
يروحون في الح تقطر رؤوسهم (.)5
وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء أنبه قبال ":قبدم جبابر ببن عببد هللا معتمبرا ،فجئنباه فبي منزلبه
فسببأله القببوم عببن أشببياء ثببم ذكببروا المتعببة فقببال :نعببم اسببتمتعنا علببى عهببد رسببول هللا (ص) وأبببي بكببر
وعمر" ( .)6وفي رواية جابر بن عبد هللا قال ":كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام علي على
عهد رسول هللا (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث".
أقول :هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنة في صبحيحه ،مبن أن المتعبة مبن األمبور التبي
وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ،وأن الصحابة فعلوهبا فبي عهبد رسبول هللا وأببي بكبر
وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر رضي هللا عنه في شأن ابن حريث ،وأنها كانت من الطيبات،
وال يعقل أن يحرم هللا سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات ،أو يمنع رحمته عنهم ،ومن حيث
إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ،وإنها رحمة من هللا رحم بهبا عبباده ،علمنبا أنهبا حبالل البى
يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمهبا مبن النببي  ( ...هللا
أذن لكم أم على هللا تفترون).
 3ـ مسند اإلمام أحمد ،ومأثر األناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى اإلمام أحمد إمام المذه ب في مسنده عن عمران بن الحصبين قبال ":نزلبت آيبة المتعبة فبي
كتاب هللا تبارك وتعالى ،وعملنا بها مع رسول هللا (ص) فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (ص)
حتى مات" (.)5
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسب
أو تحريم زو اج المتعة ،وما قيل في تحريمها ال يصار إليبه لمخالفتبه لصبريح القبرآن الكبريم والسبنة
الصحيحة ،ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن اإلمام أحمد عن أبي النضر أنه قبال " :قلبت لجبابر ببن عببد
هللا إن ابن الزبير رضي هللا عنه ينهي عن المتعة وابن عبباس يبأمر بهبا ،قبال :فقبال لبي :علبى يبدي
جرى الحديث ،تمتعنا مع رسول هللا (ص) ،قال عفان :ومع أبي بكر ،فلما ولبي عمبر رضبي هللا عنبه
خطب الناس فقال :إن القرآن هو القرآن ،وأن رسول هللا (ص) هو الرسول ،وإنهما كانتا متعتان علبى
عهد رسول هللا (ص) إحداهما متعة الح واألخرى متعة النساء (.)8
وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال ":كنا نتمتع على عهد رسول هللا (ص) وأبي
بكر وعمر رضي هللا عنهما حتى نهانا عمر رضي هللا عنه أخيرا يعني النساء" (.)3
يقول القلقشندي في أوليبات الخليفبة عمبر رضبي هللا عنبه ":وهبو أول مبن حبرم المتعبة بالنسباء،
وهي أن تنكح المرأة على شيء الى أجبل ،وكانبت مباحبة قببل ذلبك" ( .)12وهبذا يبدل داللبة واضبحة
على أن زواج المتعة حتى خالفة عمر بن الخطاب كانت مباحة ،فتحريمها تقول على هللا سبحانه.
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 1ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:
وحسبببك علببى إباحببة المتعببة مببا أخرجببه الفخببر الببرازي فببي تفسببير آيببة المتعببة عببن عمببران بببن
الحصين أنه قال " :نزلت آية المتعة في كتاب هللا تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها ،وأمرنبا بهبا
رسول هللا (ص) وتمتعنا بها ،ومات ولبم ينهنبا عنهبا ،ثبم قبال رجبل برأيبه مبا شباء" ( )11يقبول الفخبر
الرازي ":روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه قبال:
لوال أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إال شقي" ( . )12وأنت خبير بتحريم زواج المتعبة لبم يكبن مبن
النبي (ص) كما يدعيه البعض.
يقول الفخر الرازي ":والقول الثاني :أن المراد بهذه اآلية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة ،وهي عبارة
عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم الى أجل معين فيجامعها ،وإتفقوا على أنها كانت مباحة في
ابتداء اإلسالم ،روي أن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ،فشبكا أصبحاب الرسبول
(ص) طول العزوبة ،فقال :اسبتمتعوا مبن هبذه النسباء ،واختلفبوا فبي أنهبا هبل نسبخت أم ال؟.)13( "...
وهذا اإلختالف دليل على عدم نسخها ،خصوصا وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي (ص) البى مكبة
في عمرته في السنوات األخيرة من حياته ،مع أن القبائلين بالنسب أو التحبريم يسبتندون علبى آيبات
وروايات وردت قبل نزول آية المتعة ،والمعروف الثابت لدى علماء األصول أن الناس ال يمكن أن
يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعا للنس  ،ومن هنا يعلبم بطبالن مبا قيبل فبي نسب
اآلية ،مضافا الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النس  ،وأن الصحابة كانوا عملبون بهبا حتبى
زمان الخليفة عمر رضي هللا عنه .وممبا يبدل علبى ذلبك مبا رواه الفخبر البرازي أيضبا فهبو يقبول":
روى عمر رضي هللا عنه أنه قال في خطبته :متعتان كانتا على عهد رسول هللا (ص) أنا أنهي عنهما
وأعاقب عليهما ،ذكر هذا الكالم في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد" ( .)11ولهذا روي " أن أبي
بن كعب كان يقرأ :فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ،فأتوهن أجورهن ،وهبذا أيضبا هبو قبراءة
اب ن عباس ،واألمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة ،فكان ذلبك إجماعبا مبن األمبة علبى صبحة هبذه
القراءة .)15( "...
يقول الفخر البرازي أيضبا ":الحجبة الثانيبة علبى جبواز نكباح المتعبة ،أن األمبة مجمعبة علبى أن
نكاح المتعة كان حاجزا في اإلسبالم ،وال خبالف ببين أحبد مبن األمبة فيبه ،إنمبا الخبالف فبي طريبان
الناس  ،فنقول :لو كان الناس موجودا لكان ذلك الناسب إمبا أن يكبون معلومبا ببالتواتر ،أو باآلحباد،
فإن كان معلوما بالتواتر ،كان علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس وعمران بن الحصين ،منكرين
لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد (ص)  ،وذلك يوجب تكفيرهم ،وهو باطل قطعا ،وإن كان ثابتا
باآلحاد فهذا أيضا باطبل ،ألنبه لمبا كبان ثببوت إباحبة المتعبة معلومبا باإلجمباع والتبواتر ،كبان ثبوتبه
معلوما قطعا ،فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطبوع ،وإنبه باطبل ،قبالوا :وممبا
يدل أيضا على بطالن القبول بهبذا النسب أن بعبض الروايبات تقبول :إن النببي (ص) نهبى عبن المتعبة
وعن لحوم الحمر األهلية يوم خيبر ،وأكثر الروايات أنه عليه الصالة والسالم أباح المتعة فبي حجبة
الوداع وفي يوم الفتح ،وهذان اليومان متأخران عن يبوم خيببر ،وذلبك يبدل علبى فسباد مبا روي أنبه
عليه السالم نسب المتعبة يبوم خيببر ،ألن ال ناسب يمتنبع تقدمبه علبى المنسبوخ ،وقبول مبن يقبول :إنبه
حصل التحليل مرارا والنس مرارا ضعيف ،لم يقل ببه أحبد مبن المعتببرين ،إال البذين أرادوا إزالبة
التناقض عن هذه الروايات" ( . )16وهذا يعني سوف نشير إليه بأدلة صبريخة رويبت عبن أهبل مكبة،
بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمبت مبرات متعبددة ،وهبذا إن دل علبى
شيء فإنما يدل على العبث في األحكام الشبرعية مبن قببل رسبول هللا (ص) .وهبذا ال يمكبن أن يصبار
إليه إلمتناع العبث منه (ص) ألنه ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى.
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الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير ":ما روي أن عمر رضي هللا عنه قال
على المنبر :متعتان كانتا مشروعتين فبي عهبد رسبول هللا (ص) وأنبا أنهبي عنهمبا متعبة الحب ومتعبة
النكاح ،وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول (ص) ما نسخه ،وإنما عمر
هو الذي نسخه ،وإذا ثبت هذا فنقول :هذا الكالم يدل على أن حل المتعة كان ثابتا فبي عهبد الرسبول
(ص) وأنه عليه السالم ما نسخه ،وأنه ليس هناك ناس لها إال نس عمبر ،وإذا ثببت هبذا وجبب أن ال
يصير منسوخا ،ألن ما كان ثابتا في زمن الرسول (ص) وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسبوخا
بنس عمر ،وهذا هو الحجة التي احت بها عمران بن الحصين حيث قبال ":إن هللا أنبزل فبي المتعبة
آية ،وما نسخها بآية أخرى ،وأمرنا رسول هللا (ص) بالمتعة ،وما نهانا عنهبا ،ثبم قبال رجبل برأيبه مبا
شاء ،يريد أن عمر نهى عنها" ( . )15أقول :وبعد كل هذا ،يحاول الفخر الرازي ،أن يثبت بأن المتعة
وإن كانت مباحة في عهد رسول هللا (ص) ،إال أنها نسخت بعد ذلبك ،وهبذه المحاولبة ال تبنهض دلبيال
أمام النصوص الصريحة التي رواها أصحاب الصحاح من أعالم أهل السنة .واألدلة التي استدل بها
أو هي من بيت العنكبوت ،فراجع لتعلم صحة ذلك (.)18
 6ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة:
روى الطبري في ت فسيره عن محمد بن الحسين قبال ":ثنبا أسبباط عبن السبدي ،فمبا اسبتمتعتم ببه
مبنهن البى أجببل مسبمى  ....فهببذه المتعبة" وعبن مجاهببد ":فمبا اسببتمتعتم ببه مبنهن ،قببال :يعنبي نكبباح
المتعة" ويقول الطبري :حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا يحيى بن عيسى ،قال :ثنا نصير بن أبي األشبعث
قال :ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال :أعطاني ابن عباس مصحفا ،فقال هذا على قراءة أبي ،قال أبو
بكر ،قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه :فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى" ( .)13وعبن
أبي نضرة قال :سألت ابن عباس عن متعة النساء ،قال :أما تقرأ سور النسباء ،قبال :قلبت بلبى ،قبال:
فما تقرأ فيها ،فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ،قلت ال لبو قرأتهبا هكبذا مبا سبألتك ،قبال :فإنهبا
كذا (.)22
وفي رواية شعبة عبن الحكبم قبال :سبألته عبن هبذه اآليبة ،والمحصبنات مبن النسباء إال مبا ملكبت
أيمانكم ،البى هبذا الموضبع ،فمبا اسبتمتعتم ببه مبنهم أمنسبوخة هبي ،قبال :ال ،قبال الحكبم ،وقبال علبي
رضي هللا عنه لوال أن عمر رضي هللا عنه نهى عن المتعة ما زنى إال شقي" ( .)21وعن عمرو ببن
مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ ":فما استمتعتم به منهن البى أجبل مسبمى فبأتوهن أجبورهن" (.)22
وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو مبن التبابعين لبدليل واضبح علبى عبدم تحريمهبا.
وأما قول الطبري ":وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما :فما استمتعتم به منهن
الى أجل مسمى ،فقراءة بخالف مبا جباءت ببه مصباحف المسبلمين ،وغيبر جبائز ألحبد أن يلحبق فبي
كتاب هللا تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع  .)23( "...فهو قول باطل ألمرين:
األول :إن وجود الزيادة ـ وهي الى أجل مسمى ـ في آية المتعبة لبيس مبن أجبزاء اآليبة ،ببل هبي
من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى اآلية ،وهذا يدل داللة قاطعة على إباحة زواج المتعة ،وأنها
غير منسوخة وال محرمة.
الثاني :أما قراءة أبي بن كعب وابن عباس ،وكذلك عبد هللا بن مسعود ،كما تقدم ،فهي المنظبور
لها دون غيرهبا مبن القبراءات ،وذلبك بمقتضبى مبا ورد عبن النببي (ص) مبن األخبذ عبن هبؤالء ،وأن
النبي (ص) كان يخص أبي بن كعب بالقراءة ،كما جاء فبي الصبحاح ،وعلبى هبذا يقبال :إمبا أن تكبون
هذه الزيادة من جملة اآلية ،أو أنها من قبيل الشرح والبيان ،فبإن قيبل بباألول ،يلزمبه أن يكبون أببي
بن كعب وابن عباس حبر األمة ،وعببد هللا ببن مسبعود ،قبد حرفبوا القبرآن الموجبب لخبروجهم معبن
اإلسالم ،وهذا القول باطل بإجماع المسلمين ،فيتعبين القبول الثباني ،وهبو أن هبذه الزيبادة ـ البى أجبل
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مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى اآلية الكريمة ،فتثبت إباحبة المتعبة وأنهبا غيبر منسبوخة وال
محرمة.
 6ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان ":اتفقوا على أنها ـ أي المتعبة ـ
كانت مباحة في أول اإلسالم ،ثم السواد األعظم من األمة على أنها صارت منسوخة ،وذهب الباقون
ومبنهم الشبيعة البى أنهبا ثابتبة كمببا كانبت ،ويبروى هبذا عبن ابببن عبباس وعمبران ببن الحصبين ،قببال
عمارة :سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ،قال :ال سفاح وال نكاح ،قلت فما هي ،قال:
هي متعة كما يقال .)21( "...
أقبول ال أدري ،أيوجبد فبي الشبريعة المقدسبة ،أو العبرف ،وسبط ببين السبفاح ـ أي الزنبا ـ وببين
النكاح الصحيح ،فالنكاح إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح ،فيدخل في السبفاح وال وسبط بينهمبا،
فبزواج المتعبة ،ال يخلبو ،إمببا أن يكبون نكاحبا صببحيحا ،فتثببت مشبروعيته وعببدم نسبخه لصبحة هببذا
النكبباح ،وإن كببان زنببا فكيببف يبببيح اإلسببال م الزنببا؟ فمببا لكببم كيببف تحكمببون ،نعببوذ ببباهلل مببن شببطحات
العقول .وال يجوز إدخاله في وطئ الشبهة ،ألن هذا النوع من البوطئ ال يكبون إال إذا اعتقبد البزوج
بببأن هببذه المببرأة زوجتببه ،ثببم وطأهببا ،فتبببين أنهببا أجنبيببة ،وهببذا بخببالف زواج المتعببة المتوقببف علببى
اإليجاب والقبول ورضا الطرفين.
و من أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة ،قال ":إن الناس لما ذكروا األشعار في فتيا ابن
عباس في المتعة ،قال :قاتلهم هللا إني ما أفتيت بإباحتها على اإلطالق ،لكني قلت إنها تحل للمضطر
كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير" (.)25
أقول :إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها الى ابن عباس حبر األمة ،يأخبذه العجبب مبن هبذه
الفتيبا ،أيجببوز الببن عببباس أن يفتببي بجبواز الزنببا فبي حببال الضببرورة ،كمبا يجببوز أكبل الميتببة ولحببم
الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بأباحتها ،ألنها مباحة فبي أصبل الشبريعة كبالزواج البدائم
وملك اليمبين ،فبمباذا يجيبب الحباكم العبادل ،أيبباح الزنبا للمضبطر؟ مبع أن الزانبي ال يزنبي إال وهبو
مضطر إليه ،فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة اإلسالمية.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضا ،وهبذا إن دل علبى شبيء
فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤالء ،وعدم تحرزهم من مخالفبة الشبريعة ،فهبو يبروي
عن " عمران ابن الحصبين فإنبه قبال :نزلبت آيبة المتعبة فبي كتباب هللا ولبم ينبزل بعبدها آيبة تنسبخها
وأمرنا بها رسول هللا وتمتعنا معه ،ومات ولم ينهنا ،ثم قال رجل برأيبه مبا شباء يريبد أن عمبر نهبى
عنها " ( .)26ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ ":فما استمتعتم به منهن الى أجل مسبمى  ...وببه قبرأ اببن
عباس أيضا ،والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا  ...وما يبدل علبى ثببوت المتعبة مبا جباء فبي
الروايات أن النبي (ص) نهى عن المتعة وعبن لحبوم الحمبر األهليبة يبوم خيببر ،وأكثبر الروايبات أنبه
(ص) أباح المتعة في حجة الوداع وفي يبوم الفبتح ،وذلبك أن أصبحابه شبكوا إليبه  .)25( ....ومبن هنبا
يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة البوداع وفبي يبوم الفبتح ،وكبل ذلبك كبان متبأخرا عبن يبوم خيببر
الذي يدعي فيه النهي.
 5ـ الدر المنثور للسيوطي وروايات اإلباحة:
وفبي البدر المنثبور فبي التفسببير بالمبأثور عبن اببن عبباس قببال ":كانبت المتعبة فبي أول اإلسببالم،
وكانوا يقرأون هذه اآلية :فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ،اآلية ،فكان الرجل يقدم البلبدة لبيس
وتصلح له شأنه .)28( "...
له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن األنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن
أبي نضرة قال :قرأت على ابن عباس :فما استمتعتم به مبنهن  ...قبال اببن عبباس :فمبا اسبتمتعتم ببه
منهن الى أجل مسمى ،فقلت :ما نقرؤها كذلك ،فقال ابن عباس :وهللا ألنزلها هللا كبذلك .وأخبرج اببن
أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب :فمبا اسبتمتعتم ببه مبنهن البى
أجل مسمى .أخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع اببن عبباس يقرؤهبا فمبا اسبتمتعتم ببه مبنهن البى
أجل  ....وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد  ...قال يعني نكاح المتعة" (.)23
" وأخبرج عببد البرزاق واببن أبببي شبيبة والبخباري ومسبلم عبن ابببن مسبعود قبال :كنبا نغبزو مببع
رسول هللا (ص)  ...ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ،ثم قرأ عبد هللا ـ بن مسعود ـ يأيها
الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم" (.)32
أقول :إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها هللا سبحانه للمؤمنين بنص القبرآن ،وال شبيء مبن
الطيبات بحبرام ،فت ثببت اسبتمرارية إباحتهبا بالقيباس المنطقبي التبالي :وزاج المتعبة مبن الطيببات وال
شيء من الطيبات بحرام.
فالنتيجة :ال شيء من زواج المتعة بحرام.
الصغرى والكبرى قوله تعالى ( :يأيها الذين آمنوا ال تحرموا طيببات مبا أحبل هللا لكبم )
والمتعة حالل بنص اآلية ( :فما اس تمتعتم به مبنهن  )...فتثببت حليبة زواج المتعبة ،وعبدم تحريمهبا،
وهذا القياس من الشكل األول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ،ولهذا تكون النتيجبة
صحيحة .والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم البى النببي (ص) بعبد إباحتهبا بآيبة الميبراث تبارة،
وبآية الطالق تارة أخرى في تفسبيره ( . )31وهبو نفسبه ينسبب التحبريم فبي كتاببه تباري الخلفباء البى
الخليفببة عمببر بببن الخطبباب رضببي هللا عنببه فببي أولياتببه حيببث يقببول ... ":وأول مببن سببن قيببام شببهر
رمضان ،وأول من عسى بالليل  ...وأول من حرم المتعة"( .)32ويؤيد ذلك ،أن التحريم لبم يكبن مبن
النبي قوله في تفسيره ":وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال :نهى عمر عن متعتين متعة
النساء ومتعة الح " ( .)33ومما يدل على تناقض السيوطي قوله ":وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في
ناسخه وابن جرير عن الحكم ،أنه سئل عن هبذه اآليبة أمنسبوخة ،قبال :ال ،قبال علبي :لبوال أن عمبر
نهى عن المتعة ما زنا إال شقي" ( . )31وأنبت تبرى أن اإلمبام عليبا لبم يقبل لبوال نهبى النببي (ص) عبن
المتعة ،ولهذا يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم البى اإلمبام عليبه السبالم مبع أن المشبهور
من مذهب اإلمام علي عليه السالم إباحتها الى يوم القيامة.
والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عبن المتعبة مبا أخرجبه السبيوطي أيضبا فبي تفسبيره عبن
نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة ،فقال :حرام ،فقيل له ،إن ابن عباس يفتبي بهبا ،قبال :فهبال ترمبرم
بها في زمان عمر (.)31
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال :يرحم هللا عمر ،ما كانت
المتعة إال رحمة من هللا رحم بها أمة محمد ،ولوال نهيه عنها ما إحتاج الى الزنا إال شقي ،قال :وهي
التي في سورة النساء ،فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا  ...وأخبره أنه سمع ابن عباس يراها أنها
حالل " (.)35
أقول :يظهر من هذه الرواية وغيرها ،أن المتعة كانت رحمة من هللا ألمة محمد (ص) ،وليس من
المعقول أن ينهى النبي(ص) عن هذه الرحمة ،ورحمة هللا وسعت كل شيء ،كما أن صريح الروايات
المتقدمة تسند التحريم الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.
 8ـ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
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يقول القرطبي في تفسيره ":وقال الجمهبور :المبراد نكباح المتعبة البذي كبان فبي صبدر اإلسبالم.
وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" ،ثم نهى
عنها النبي (ص) وقال سعيد بن المسيب ":نسختها آيبة الميبراث ،إذ كانبت المتعبة ال ميبراث فيهبا "...
( " .)36وروى عطاء عن ابن عباس قال :ما كانت المتعة إال رحمبة مبن هللا تعبالى رحبم بهبا عبباده،
ولوال نهي عمر عنها ما زنا إال شقي" ( .)35والملتفت الى هاتين الروايتين يرى التناقض واضبحا ال
يحتاج الى دليل ،فكيف يقال بأنها رحمة من هللا ،ولوال تحريم عمر لها لما زنى إال شقي ( ،)38وببين
أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى (ص).
قال القرطبي ":واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ،ففي صحيح مسلم عن عبد هللا قال :كنا
نغزو  ...فنهانا عن ذلك ،ثم رخص لنا أن ننكح المرأة ببالثوب البى أجبل ،قبال أببو حباتم البسبتى فبي
صحيحه ،قولهم للنبي (ص) " أال نستخصي" دليل علبى أن المتعبة كانبت محظبورة قببل أن أببيح لهبم
اإلسبتمتاع ،ولبو لبم تكببن محظبورة لبم يكببن لسبؤالهم عبن هببذا المعنبى ،ثبم رخببص لهبم فبي الغببزو أن
ينكحوا المرأة بالثوب الى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ،ثم أذن فيها عام الفتح ،ثم حرمها بعد ثبالث،
فهي محرمة الى يوم القيامة .وقال ابن العربي :وأما متعبة النسباء فهبي مبن غرائبب الشبريعة ،ألنهبا
أبيحت في صدر اإلسالم ،ثم حرمت يوم خيبر ،ثم أبيحبت فبي غبزوة أوطباس ،ولبيس لهبا أخبت فبي
الشريعة إال مسألة القبلة ،ألن النس طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعبد ذلبك ،وقبال غيبره ممبن جمبع
طرق األحاديث فيها :إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات  .....يقول القرطبي :وهذه ا لطرق
كلها في صحيح مسلم .)33( "...
أقول :يستفاد من هذا الكالم أمور:
األول :إباحة زواج المتعة بنصوص ال تقبل التأويل ،كتابا وسبنة بإجمباع المسبلمين ،وأن المتعبة
لم تكم معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في األسالم ،وأنها كانت رحمة مبن هللا رحبم بهبا عبباده ،وأمبا
قول أبي حاتم ":إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم اإلستمتاع ،ولو لم تكن محظبورة لبم يكبن
لسؤالهم عن هذا معنى" فهو قبول باطبل وببال دليبل ،فبإن مجبرد السبؤال فبي قبولهم ":أال نستخصبي"
ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة ،ولكنها محظورة ،ولو سلمنا وجودها قبل اإلسالم ،فهبل
هي من جملة األنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سبفاحا ،فعلبى األول ،فهبي نكباح صبحيح أقبره
اإلسالم وأباحه للمسلمين ،ولهذا قال أبو عمر ":لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح
الى أجل  "...وقال اببن عطيبة ":وكانبت المتعبة أن يتبزوج الرجبل المبرأة بشباهدين وإذن البولي البى
أجل مسمى" ( .)12وعلى الثاني ،أي كون المتعة سفاحا ،فكيف يرخص النبي (ص) للمسلمين السفاح،
مع أنها كانت رحمة رحم هللا بها أمة محمد.
الثاني :إباحة المتعة ،ثم تحريمها ،ثم إباحتها ،ثم تحريمها مرات متعبددة ،فتبارة أباحهبا لهبم
في الغز و ،ثم نهى عنها عام خيبر ،ثم أباحها عام الفتح ،ثم حرمت ،كل هذا اإلختالف يدل على عدم
تحريمها ،ألن إباحتها لهم ال تخلو ،إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها هللا سبحانه ورحم بها
عباده ،فال يصح النهبي عنهبا .وإن كانبت مبن الخبائبث والفبواحش ،فكيبف يببيح النببي (ص) للمبؤمنين
الفواحش ،وهللا يقول في محكم كتابه ( :قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهبا ومبا بطبن واإلثبم)
( . )11ولهذا روي عن اإلمام مالك فيما لو فعلها أحد ":ال يرجم ،ألن نكاح المتعة ليس بحبرام ،ولكبن
ألصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم
بالقرآن أم ال" ( )12وهذا دليل على عدم تحريم المتعة.
(ص)

الثالث :تكرار النبي (ص) في إباحة المتعة وتحريمها ،يوجب العبث في الشريعة اإلسالمية وعبدم
استقرار األحكام الشرعية ،مع أن حالل محمد حالل الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يبوم القيامبة
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فإذا كانت المتعة حالال وقد أباحها النبي (ص) يلزمه استمرار هذه اإلباحة ،وذلبك للشبك فبي تحريمهبا
فيرجع الى أصل إباحتها.
الرابع :وأما دعو اإلجماع وانعقاده على تحريمها فدعوى باطلة ،لمخالفة جمع من الصحابة لهذا
اإلجماع ،يقول أبو بكر الطرسوسي ":ولبم يبرخص فبي نكباح المتعبة إال عمبران ببن الحصبين واببن
عباس ،وبعض الصحابة وطائفة من آل البيت "  ...وقال أببو عمبر ":أصبحاب اببن عبباس مبن أهبل
مكبة والبيمن كلهببم يبرون المتعبة حببالال وعلبى مبذهب ابببن عبباس" ( .)13وألجبل ذلببك بطبل اإلجمبباع
المدعي على الحرمة ،خصوصا وأنه ال إجماع في مقابل النص ،وقد ورد النص في إباحتها.
 3ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعال ( :فما استمتعتم به منهن  ) ...وقال آخرون :هو نكاح المتعة،
وهو أن تنكح امرأ الى مدة  ...وكان ذلك مباحا في ابتداء اإلسالم" .ويقول أيضا ":وكان ابن عبباس
رضي هللا عنه يذهب الى أن اآلية محكمة ،وتبرخص فبي نكباح المتعبة .روي عبن أببي نضبرة قبال:
سألت ابن عباس رضي هللا عنه عن المتعة فقال :أما تقرأ في سورة النساء ( فما اسبتمتعتم ببه مبنهن
الى أجل مسمى)؟ قلت :ال أقرأها هكذا ،قال ابن عباس :هكذا أنزل هللا ،ثالث مرات  ."...قال الربيع
ابن سليمان :سمعت الشافع ي رضي هللا عنه يقول :ال أعلبم فبي اإلسبالم شبيئا حبرم ثبم أحبل ثبم حبرم
غير المتعة " (.)11
 12ـ تفسير الخازن:
وأما الخازن فيقول في تفسيره ":وقال قوم المراد من حكم اآلية هو نكاح المتعبة ،وهبو أن يبنكح
امرأة الى مدة معلومبة ،بشبيء معلبوم ،فبإذا انقضبت المبدة بانبت منبه بغيبر طبالق  ...وكبان هبذا فبي
ابتداء اإلسالم ثم نهى رسول هللا عن المتعة فحرمها" ( .)15ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عبباس
في قوله :واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة ،فروي عنه أن اآلية محكمبة ،وكبان يبرخص
في المتعة  .)16( "..وهذا يخالف ما يراه من أن النببي (ص) نهبى عبن المتعبة ،وبهبذا يحكبم علبى اببن
عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول هللا (ص) .وهو كما ترى ال يصح الركون إليه.
 11ـ تفسير ابن كثير:
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة " :وقد استدل بعموم هبذه اآليبة علبى نكباح المتعبة ،وال شبك
أنه كان مشروعا في ابتداء اإلسالم ،ثم نس بعد ذلك" وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء الى أنه
أبيح ثم نس  ،ثم أبيح ثم نس مرتين ،وقال آخرون :أكثر من ذلك ،وقال آخبرون :إنمبا أببيح مبرة ثبم
نس  ...وقد روي عن ابن عباس وطائفه من الصحابة القبول بإباحتهبا للضبرورة ،وهبو روايبة عبن
اإلمام أحمد ،وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسبعيد ببن جبيبر والسبدي يقبرأون ( :فمبا اسبتمتعتم ببه
منهن الى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد ،نزلت في نكاح المتعة" (.)15
أقول :إمبا قولبه ":وقبد روي عبن اببن عبباس وطائفبة مبن الصبحابة القبول بإباحتهبا للضبرورة "
يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي مبن ذكبرهم
لإلجل في قولهم " الى أجل مسمى" .وأما قول ابن كثير ":والعمدة ما ثبت في الصحيحين عبن أميبر
المؤمنين علي بن أبي طالب ،قال :نهى رسول هللا (ص) عن نكاح المتعبة وأكبل لحبوم الحمبر األهليبة
يبوم خيببر" ( .)18فهبو تشببث بالطحلبب ،يبطلبه أ يضبا مبا ثببت فبي الصبحيحين وغيرهمبا مبن أن آيبة
المتعة نزلت في كتاب هللا ،وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولن ينه عنها النبي (ص) حتى
مات ،وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر ،فإن كانت هذه الرواية صحيحة ،فقبد بطبل
القول بتحريمها من قبل النبي (ص) ألنها نص صريح بعدم التحريم ،وإن لم تكن صحيحة ،يلزمه عدم
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صحة ما في الصحيحين ،وهذا ماال يرتضيه ابن كثير .أما إذا قلنا بصحة البروايتين ،الروايبة القائلبة
بتحريمهببا يببوم خيبببر ـ مببع أن إباحببة المتعببة متببأخرة عببن خيبببر ـ فمقتضببى الجمببع بببين الببروايتين
المتعارضتين السقوط ،والرجوع الى األصل ،ولما كان األصل فيهبا هبو اإلباحبة بإجمباع المسبلمين،
فيتعين القول باإلباحة ،إضافة الى ذلك ،فإن رواية التحريم مضطربة ،فهي ال تقف في وجه روايات
اإلباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية ،ويقبوي روايبات اإلباحبة لوجبود العاضبد
من القرآن الكريم ،وإجماع المسلمين ،ومن هنا تثبت استمرارية المتعة.
الى هنا إنتهينا من عرض الروايبات المرويبة فبي كتبب أهبل السبنة ،علبى إباحبة المتعبة ،وهنباك
الكثيبر مببن المصببادر تركنبا التعببرض لهببا وذلببك لإلختصبار ،فمببا ذكرنبباه ففيبه الكفايببة لطالببب الحببق،
وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنة .ومن أراد
المزيد فعليه أن يرجع الى المصادر التالي:ـ
 1ـ جامع األصول إلبن األثير.
 2ـ تيسير الوصول إلبن الديبع262./1 :
 3ـ زاد المعاد إلبن القيم111. ، 213/1 :
 1ـ فتح الباري إلبن حجر111./3 :
 5ـ كنز العمال للمتقي الهندي231. ،233 ،232/8 :
 6ـ مالك في الموطأ32./2 :
 5ـ الشافعي في كتاب األم213./5 :
 8ـ البيهقي في السنن الكبرى226./5 ،21/5 :
 3ـ تفسير الثعلبي.
 12ـ تفسير أبي حيان218./3 :
 11ـ أحكام القرآن للجصاص 312/1 :ـ 315.
 12ـ النهاية إلبن األثير213./2 :
 13ـ الفائق للزمخشري331./1 :
 11ـ لسان العرب إلبن منظور166./13 :
 15ـ تاج العروس.222/12 :
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة:
إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب أهل السنة المشار إليها يقطع بأن موقف الخليفة الثاني
عمر ابن الخطاب كان موقفا معاكسا لمشروعية المتعة ،فجميع تلك الروايات تنص على أن المحبرم
لها هو الخليفة نفسه وذلك في قوله المشهور ":متعتان كانتا على عهد رسول هللا (ص) أنا أنهى عنهما
وأعاقب عليهما" .وهذه شهادة صريحة منه رضي هللا عنه علبى إباحتهبا وأن النباهي عنهبا بإعترافبه
هو نفسه ،مع شهاد ة كثير من الصحابة والتابعين بذلك ،ومن هنا كان موقف الشيعة من زواج المتعة
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مخالفا أهل السنة ،فالشيعة ـ إستنادا علبى آيبة المتعبة ومبا ورد مبن نصبوص علبى إباحتهبا ـ تمسبكوا
باآلية واألخبار الناصة على خليتها وإباحتها.
النظرة اإلجتماعية لزواج المتعة:
ال شك أن اإلسالم هو الطبيب اإلجتماعي الكبير الذي أنزلبه هللا تعبالى لعبالج مشبكالت اإلنسبان
في شتى جوانب حياته ،وإشباع جميع غرائبزه إشبباعا كبامال ولمبا كانبت غريبزة الجبنس إحبدى هبذه
الغرائز بل أشدها خطرا على المجتمع ،عمد الشارع المقدس الى اشباعها بتشريعة النكاح ،وجعل له
أبعادا وشروطا ال يجوز أن يتخطاها حفاظبا علبى صبيانة المجتمبع مبن التحلبل والوقبوع فبي مهباوي
الفساد ،ولهذا أباح له من الزواج الدائم مثنى وثالث ورباع إشباعا لتلك الغريبزة المختلفبة فبي طبباع
أفراد اإلنسان شدة وضعفا ،فرب رجل ال يكتفي بواحدة وهو قادر علبى التبزوي ببأكثر وقبد ال يقبدر
بعضهم ع لى أن يقوم بما يجب عليه من اإلنفاق ألكثر من واحدة مع حاجته الملحة الى ثانية وثالثبة،
فأما أن يقع في المحرم عن طريق غير مشروع ،وإما أن يكون له طريق آخر يبعده عن الوقوع في
المحرم ،ولما كان اإلسالم بوصفه آخر أطروحة سماوية ،لم يغفل هذه الناحية ،لبذا أبباح المتعبة لبئال
يقع مثله هذا الصنف من الرجال في جريمة الزنى فيتزوج بأكثر من واحدة من طريق المتعة .ولهذا
كان سبب وقوع المجتمع في الزنا هو تحريم المتعة .ومن هنا كانت المتعبة رحمبة رحبم هللا بهبا أمبة
محمد على حد تعبير ابن عباس ،وبهذا الزواج يبتخلص المبرء مبن الوقبوع فبي الحبرام .كمبا أن هبذا
النوع من الطيبات التي أحلت لقيام مجتمع طيب قائم على اإلرتباط المشروع دون اإلرتباط والعالقة
المحرمبة ( . )13ولهبذا كانبت حكمتبه سببحانه ،حكمبة سببامية ،وغايبة شبريفة عاليبة ،وهبي بقباء النسببل
وحفظ النوع ،فلو خلى اإلنسبان مبن الغريبزة لبطلبت أو ضبعفت فيبه الجبلبة اإلنسبانية ،وعلبى هبذا ال
يبقى للبشر على مر األحقاب عبين وال أثبر .يقبول آل كاشبف الغطباء ":مبن تلبك الشبرائع مشبروعية
المتعة ،فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعبدة والضببط .وحفبظ النسبل
منها النسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنبا والعهبار ،والرتفعبت أو قلبت ويبالت هبذا الشبر
علببى البشببر ،وألصبببح الكثيببر مببن المومسببات المتهتكببات مصببونات محصببنات ،ولتضبباعف النسببل
وكثببرت المواليببد الطبباهرة واسببتراح النبباس مببن اللقببيط والنبيببذ ،وانتشببرت صببيانة األخببالق وطهببارة
األعببراق  ...وهلل در عببالم بنببي هاشببم وحبببر األمببة عبببد هللا بببن عببباس رضببي هللا عنهمببا فببي كلمتببه
الخالدة الشهيرة التي رواها ابن األثير فبي النهايبة والزمخشبري فبي الفبائق وغيرهمبا حيبث قبال :مبا
كانت المتعة إال رحمة رحم هللا بها أمة محمد (ص) ولوال نهيه عنها ما زنبى إال شبقي  ...وفبي الحبق
أنها رحمة واسعة وبركة عظيمة ولكن المسلمين فوتوها على أنفسهم ،وحرمبوا م ثمراتهبا وخيراتهبا
ووقع الكثير في حمأة الخنا والفساد والعار والنار والخزي والبوار ":أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي
هو خير" .فال حول وال قوة إال باهلل" (.)52
ويقول أيضبا ":أمبا النظبر مبن الوجهبة األخالقيبة واإلجتماعيبة ،فبأقول ":ألبيس ديبن اإلسبالم هبو
الصوت اإللهي وا لنغمة الربوبية الشجية التبي هببت علبى البشبر بنسبائم الرحمبة  ...وجباءت لسبعادة
اإلنسان ال لشقائه ولنعمته ال لبالئبه ،هبو البدين البذي يتمشبى مبع الزمبان فبي كبل أطبواره ودور مبع
الببدهر فببي جميببع أدواره ،ويسببد حاجببات البشببر فببي نظببم معاشببهم ومعببادهم وجلببب صببالحهم ودرء
فسادهم ،ما جاء دين اإلسالم ليشق على البشر ويلقيهم في حظيبرة المشبقة وعصبارة الببالء والمحنبة
 ...كال بل جاء رحمة للعالمين ،وبركة علبى الخلبق أجمعبين ،ممهبدا سببل الهنباء والراحبة ،ووسبائل
الرخاء والنعمة ،ولذا كان أكمل األديان ،وخاتمة الشرائع ،إذ لم يدع نقصا في نواميس سعادة البشر،
يأتي د ين بعده يكمله ،أو ثلمة في ناحية من نواحي الحياة فتأتي شريعة أخرى فتسدها" (.)51
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وبالختام أرجو من اإلخوة المسلمين ال سيما من يريد الحقيقة والمحافظة على شريعة هللا مبن أن
تمسها يد التغيير والتبديل أن يتركوا التعصب وينظبروا بعبين البصبيرة واإلنصباف البى مبا جباء فبي
هذ ه المسألة من أقوال واراء ومن تدليل واستدالل على صحة زواج المتعة ،وهذه اآلراء مأخوذة من
كتب علماء أهل السنة ومفسريهم لتكون أقرب الى اإلستدالل علبى حبالل محمبد  ،لكبي نرفبع الفرقبة
عن هذه األمة التي مزقها الخالف واإلختالف ،راجين من المولى أن ينفع بهبذا السبفر المبؤمنين لمبا
فيه خير اإلسالم والمسلمين والحمد هلل رب العالمين.
تم استنساخه في العاشر من محرم الحرام سنة  1115هـ الموافبق 1331/6/2م علبى يبد مؤلفبه
الببدكتور السببيد عببالء الببدين نجببل العالمببة الكبيببر آيببة هللا المغفببور لببه السببيد أميببر محمببد الكبباظمي
القزويني.
(عن بحث لألستاذ مرتضى العسكري).
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متعــ الضــج
من األشياء التي كانت تم ارس في موسبم الحب قببل اإلسبالم مبا يسبمى ببـ " متعبة الحب " التبي أشبار
غالبية المؤرخين وفقهاء اإلسالم الى أنهبا نبوع مبن البزواج يبتم أثنباء أداء شبعيرة الحب  .وقبد ربطبه
هؤالء بالغريزة الجنسية والحاجة إلشباعها كما سنرى.
إال أن هذا الرأي تنتابه بعض نقاط الضعف ألن إشباع الغريزة الجنسية هو شأن فردي ال حاجة ألن
يحدد بممارسة جماعية وفي موسم ديني مثل الح  ،إال أن يكون مرتبطبا بأحبد طقوسبه .وقبد اختلبف
المسلمون بشأن هذه الشعيرة من قائل إنهبا شبعيرة إسبالمية أو مقبرة مبن قببل اإلسبالم البى قائبل إنهبا
شعيرة وثنية ،إال أن اإلسالم لم يشأ معارضتها ألسبباب لهبا عالقبة بظبروف البدعوة آنبذاك .ويسبتدل
أصحاب الرأي األول على رأيهم بداللة النص القرآني الذي يقول :فمن تمتبع ببالعمرة البى الحب فمبا
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام عشرة أيام فيما إذا رجعتم تلك عشرة كاملبة ذلبك لمبن لبم يكبن
أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا هللا واعلموا أن هللا شديد العقاب (.)1
ومما بفهم من هذا النص أنه ال يحل المتعة وحسب ببل ويفبرض ببديال لهبا وهبو الصبيام عشبرة أيبام
فيما إذا لم يتم ممارستها وقت الح  ،وربمبا يشبمل ذلبك مبن لبم يكبن أهلهبم (أي أزواجهبم) حاضبري
المسجد الحرام .كذلك يستدل أصحاب هذا الرأي بداللبة إقرارهبا مبن قببل الرسبول واسبتمرار العمبل
بها في عهد الخليفة أبي بكر؛ إذ لم يقع المنع إال في عهبد الخليفبة عمبر ببن الخطباب؛ فقبد روى عبن
عمر أنه قال :متعتان كانتا علبى عهبد رسبول هللا (ص) أنبا أنهبي عنهمبا وأعاقبب عليهمبا :متعبة الحب
ومتعة النساء (.)2
وروي أحمبد فبي مسبنده عبن جبابر ببن عببد هللا األنصباري أنبه قبال ":تمتعنبا علبى عهبد النببي الحب
والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فإنتهينا " ( . )3وعبن سبعيد ببن المسبيب أنبه قبال " :نهبى عمبرعن
المتعتببين :متعببة النسبباء ومتعببة الحب " ( . )1أمببا القببائلين بوثنيببة هببذه الشببعيرة فيسببتدلون علببى رأيهببم
بممارستها في عهد ما قبل اإلسالم ،ناهيك عما تحتويه من إباحية يأنفها اإلسالم .وبالتالي نحبن أمبام
رأيين :إما أن متعة الحب أحلبت لمبا فيهبا مبن المتعبة أي اللبذة بإباحبة محظبورات اإلحبرام فبي المبدة
المتخللة بين اإلحرامين :إحرام للعمرة وإحرام للح  ،أو ألنها إحدى شعائر الح قبل اإلسالم وبعبده
الى عهد الخليفة عمر بن الخطاب .لكن إذا كانت المتعة هي إحدى شعائر الح فما الذي دفع الخليفة
عمبر ببن الخطباب الببى منعهبا ومعاقببة مببن يمارسبها؟ لقبد اختلفبت الروايببات بشبأن شبرعية المنببع أو
أسبابه ،فبينما عده البعض بدعة وتصرفا جريئا ،من قببل الخليفبة ،لبه عالقبة بالجانبب اإلجتمباعي ال
الشرعي ،عده البعض اآلخر أمرا شبرعيا متوافقبا مبع نهب اإلسبالم .ويسبتدل أصبحاب البرأي األول
بروايات عديدة منها :ما رواه موسى ببن اسبماعيل عبن همبام عبن قتبادة عبن مطبرف عبن عمبر إنبه
قال ":تمتعنا على عهد رسول هللا (ص) فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء" ( .)5وما رواه مسدد عن
يحيى عن عمران أبي بكر عن أبو رجاء عن عمران بن حصين قال ":أنزلبت آيبة المتعبة فبي كتباب
هللا ففعلناها مع رسول هللا (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ،قبال :رجبل برأيبه مبا
شاء" (.)6وكذلك ما رواه عبد البرزاق عبن هشبيم عبن الحجباج ببن أرطبأة عبن الحكبم ببن عتيببة عبن
عمارة عن أبي بردة عن أبي موسبى :أن عمبر قبال ":هبي سبنة رسبول هللا (ص) يعنبي المتعبة ولكنبي
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أخشى أن يعرسوا بهن تحت األراك ثم يروحوا بهن حجاجبا" ( .)5ومبا رواه محمبد ببن المثنبى واببن
بشار عن ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إببراهيم ببن
أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل :رويدك بببعض فتيباك فإنبك ال تبدري
ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ،فقال عمر ":قبد علمبت أن النببي (ص) قبد
فعلببه وأصببحابه ولكببن كرهببت أن يظلببوا معرسببين بهببن فببي األراك ثببم يروحببون فببي الح ب تقطببر
رءوسهم" (.)8
أما أصحاب الرأي الثاني فيستدلون على ذلك بجملة من الروايات منها ما رواه عمران بن سواده من
أنه قال :صليت الصبح مع عمر  ...قلت :نصيحة ،فقال :مرحبا بالناصح غدوا وعشيا ،قلبت :عاببت
أمتك منك أربعا! قال :فوضبع رأس درتبه فبي ذقنبه ووضبع أسبفلها علبى فخبذه ثبم قبال :هبات ،قلبت:
ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الح  ...وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من
هللا نستمتع بقبضبة ونفبارق عبن ثبالث ،قبال :إن رسبول هللا (ص) أحلهبا فبي زمبان ضبرورة ثبم رجبع
الناس الى السعة ،ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها وال عاد إليهبا ،فباآلن مبن شباء نكبح بقبضبة
وفارق عن ثبالث بطبالق ( . )3وعبن أببي نضبرة ،قلبت لجبابر ببن عببد هللا إن اببن الزبيبر ينهبى عبن
المتعة ،وإن ابن عباس يأمر بها ،قال :فقال لي :على يدي جرى الحديث ،تمتعنا مبع رسبول هللا (ص)
ومببع أبببي بكببر ،فلمببا ولببي عمببر خطببب النبباس فقببال :إن القببرآن هببو القببرآن وإن رسببول هللا (ص) هببو
الرسول ،وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول هللا إحداهما متعة الحب واألخبرى متعبة النسباء (،)12
ومما يدل على استحسان المسلمين للمنع واستمرارهم عليه مبا روي عبن أن عببد هللا ببن الزبيبر قبام
بمكة فقال :إن أناسا أعمى هللا قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ،يُعرض برجل ،فناداه فقال
إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقبين ـ يريبد رسبول هللا (ص) ـ فقبال
له ابن الزبير :فجرب بنفسبك فبوهللا لبئن فعلتهبا ألرجمنبك بأحجبارك ( .)11ويبرى الببعض أن تحبريم
عمر للمتعة جاء بعد تحريم الرسول لها قُبيل وفاته؛ فعن ابن عمر قبال :لمبا ولبي عمبر ببن الخطباب
خطب الناس فقال :إن رسبول هللا (ص) أذن لنبا فبي المتعبة ثالثبا ثبم حرمهبا ،وهللا ال أعلبم أحبدا يتمتبع
وهببو مُحصببن إال رجمتببه بالحجببارة إال أن يببأتيني بأربعببة يشببهدون أن رسببول هللا (ص) أحلهببا بعببد أن
حرمها ( .)12وربما يعزى تحريم المتعة الى كثرة الجواري التي جباءت بهبا الفتوحبات والتبي فتحبت
أبوابا جديدة للمتعة.
أما بشأن ممارسة متعة الح فهنباك بعبض التسباؤالت حبول النطباق البذي تمبارس فيبه ،وهبل كانبت
تمارس بين غير المتزوجين ال سيما النساء أم ببين الحجبي جميعبا؟ فحصبول متعبة الحب فبي نطباق
غيببر المتببزوجين هببو أمببر ط بيعببي وليسببت هنبباك حاجببة لتحريمببه ،ثببم أن هببذا ال يميببزه عببن " زواج
المتعة" الذي كان شائعا آنذاك ،فيما يشار الى متعة الح كونهبا شبيء مختلبف وبالتبالي فهبي شبعيرة
قائمة بذاتها كانت تمارس في الحقبة الجاهلية وعهدي الرسبول وأببي بكبر ،وهبو فبرض مبن لبم يكبن
أهله حاضري المسجد الحرام وصورته :أن يحرم بالعمرة الى الح ويلبي بها من الميقات في أشهر
الح  :شوال وذي القعدة وذي الحجبة ثبم يبأتي مكبة ويطبوف بالبيبت سببعا ويصبلي ركعتبي الطبواف
ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر فيحل له جميع ما حبرم عليبه بباإلحرام ،ويقبم بمكبة محبال
حتى ينشئ يوم التروية من تلبك السبنة إحرامبا آخبر ويسبمى هبذا الحب بحب التمتبع وعمرتبه بعمبرة
التمتع لقوله تعالى ":فمن تمتبع ببالعمرة البى الحب " ،وألن الحباج يتمتبع بالحبل ببين إحرامبي العمبرة
والح ومدة الحل بين اإلحرامين هي متعة الح .
وبالطبع فإن المقصود بمتعة الح هو الممارسة الجنسية التي تحصل بين الحجاج من الجنسين أثناء
الح حيث تشبير الروايبات البى أن الحجباج ،ال سبيما النسباء مبنهم ،كبانوا يحجبون وهبم عبراة ،ففبي
تفسير الطبري لآلية" يا بني آدم ُخ ُذوا زينتكم عند ُكل مسجد وكلوا واشربُوا وال تسرفوا إنه ال يُحب
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المسرفين" ( )13أن النساء كن يطفن حبول الكعببة وهبن عبراة .وفبي موضبع آخبر ببدون ثيباب إال أن
تجعل المرأة على فرجها خرقة وتردد :اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فبال أجلبه ،فنزلبت اآليبة:
خذوا زينتكم عند كل مسجد .قال غندر وهي عريانة .وقال ومهبب كانبت المبرأة تطبوف بالبيبت وقبد
أخرجت صدرها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فال أجله وما هنالك .قال غندر وتقبول :مبن
يعيرني تطوافا تجعله على فرجها ثم تردد :اليوم يببدو بعضبه أو كلبه ومبا ببدا منبه فبال أجلبه ،ولبذلك
نزلت اآلية لتؤكد هذا الطقس.
كذلك ورد عن المكي بن إبراهيم عن ابن جري  :قال عطاء قال جبابر قبال أببو عببد هللا وقبال محمبد
بن بكر ا لبرساني حدثنا ابن جري قال أخبرني عطاء سمعت جابر ببن عببد هللا فبي أنباس معبه قبال:
أهللنا أصحاب رسول هللا (ص) في الح خالصا ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقبدم النببي (ص)
صببح رابعببة مضبت مببن ذي الحجبة فلمببا قبدمنا أمرنببا النببي (ص) أن نحببل وقبال أحلببوا وأصبيبوا مببن
النساء قا ل عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهبم فبلغبه أنبا نقبول لمبا لبم يكبن بيننبا وببين
عرفة إال خمس أمرنا أن نحل الى نسائنا فنأتي عرفة تقطبر مبذاكيرنا المنبي ،قبال ويقبول جبابر بيبده
هكذا وحركها فقام رسول هللا (ص) فقال :قد علمتم أني أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم ولوال هديي لحللبت
كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ،فحللنا وسمعنا وأطعنا (.)11
كذلك ورد عن محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري أخبرني عطاء قبال سبمعت جبابر
بن عبد هللا رضي هللا عنهما في ناس معي قال أهللنبا أصبحاب محمبد (ص) ببالح خالصبا وحبده قبال
عطاء قال جابر فقدم النبي(ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجبة فأمرنبا أن نحبل قبال عجطباء قبال
حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لبم يكبن بيننبا وببين عرفبة
إال خمس أمرنا أن نفضي الى نسائنا فنأتي عرفبة تقطبر مبذاكيرنا المنبي قبال يقبول جبابر بيبده كبأني
أنظر الى قوله بيده يحركها قال فقام النبي (ص) فينا وفقال :قد علمتم أني أتقباكم هلل وأصبدقكم وأببركم
ولوال هبديي لحللبت كمبا تحلبون ولبو اسبتقبلت مبن أمبري مبا اسبتدبرت لبم أسبق الهبدي فحلبوا فحللنبا
وسمعنا واطعنا .قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل ببه النببي (ص)
فقال له رسول هللا فاهد وامكث حراما قال واهدى له علبى هبديا فقبال سبراقة ببن مالبك ببن جعشبم يبا
رسول هللا ألعامنا هذا أم ألبد فقال ألبد (.)15
وأخرج مسلم عن جابر أنه قال :أقبلنا مهلين مع رسول هللا (ص) بح مفبرد ،وأقبلبت عائشبة (رضبي
هللا عنها) ب عمرة ،حتى إذا كنا بسرف عركت حتبى إذا قبدمنا طفنبا بالكعببة والصبفا والمبروة ،فأمرنبا
رسول هللا (ص) أن يُحبل منبا مبن لبم يكبن معبه هبدي ،قبال :فقلنبا :حبل مباذا؟ قبال :الحبل كلبه ،فواقعنبا
النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إال أربع ليال ،ثم أهللنا يوم التروية (.)16
وفي رواية أخرى قال :خرجنا مع رسول هللا (ص) مهلين بالح معنا النساء والولدان ،فلما قدمنا مكة
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ،فقال لنا رسول هللا (ص) :من لم يكن معه هبدي فيحلبل ،قبال :قلنبا :أي
الحل؟ قال :الحل كله ،قال :فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب ،فلمبا كبان يبوم الترويبة أهللنبا
بالح ( .)15وأخرج مسلم عن عطاء ،قال :حدثني جابر بن عبد هللا األنصاري أنه ح مع رسول هللا
عام ساق الهدي معه ،وقد اهلوا بالح مفبردا ،فقبال رسبول هللا :أحلبوا مبن إحبرامكم فطوفبوا بالبيبت
وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حالال ،حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالح  ،واجعلبوا التبي
قدمتم بها متعة ،قالوا :كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحب ؟ قبال :افعلبوا مبا آمبركم ببه فبإني لبوال أنبي
سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن ال يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ،فافعلوا (.)18
أخرج البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الح  ،فقال :أحبل المهباجرون واألنصبار وأزواج
النبي في حجة الوداع وأهللنا ،فلما قدمنا مكة ،قال رسول هللا (ص) :اجعلبوا إهاللكبم ببالح عمبرة إال
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من قلد الهدى ،طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ( .)13وروى مسلم عن جابر
بن نعبد هللا (رضي هللا عنه) قال :أهللنا مع رسول هللا بالح  ،فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها
عمرة ،فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ،فبلغ ذلك النبي (ص) فما ندري أشي بلغبه مبن السبماء أم
ُ
فعلبت كمبا فعلبتم ،قبال :فأحللنبا
شي من قبل الناس ،فقال :أيها الناس أحلبوا فلبوال الهبدي البذي معبي،
حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحالل حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهبر ،أهللنبا ببالح
( . )22وفيمبا يخبص هبذه الممارسبة هنباك دالئبل الببى أنهبا كانبت موجبودة قببل اإلسبالم بفتبرة طويلببة،
وهناك من يشير الى أنها بدعة قرشية إذ شرعت قريش للحجي أن يطوفوا عبراة مبا لبم يبذهبوا البى
عرفة فإذا ما رجعوا منها لبم يطوفبوا طبواف اإلفاضبة بالبيبت إال عبراة أو فبي ثبوبي احمسبي ،ومبن
طاف بثوبيه لم يحل له أن يلبسهما ،ومن خلع ثيابه وضعهما على خشبة في الكعبة ،ثم حرم اإلسالم
طواف العراة فقد قرأ علي بن أبي طالب براءة الى الناس يوم النحبر"  ...ال يحب بعبد اليبوم مشبرك
وال يطوف عريان " ( . )21ولكن ما الذي يدعوا الحجي الى الطواف وهم عبراة بحيبث تسبتر المبرأة
عورتها بخرقة صغيرة؟ أليس في هذا دليال على وجود نوع من الشعائر الجنسية التي كانت موجودة
لدى الوثنيين قبل اإلسالم؟ ولعل مما يدعم هذا القبول عببادة الصبنمين (أسباف) و (نائلبة) اللبذان قيبل
عنهمببا إنهمببا كانببا حاجببان مارسببا الجببنس فببي الكعبببة فمسببخا صببنمين .وهببذه القصببة التببي تناولهببا
المؤرخون ربما هي التي تسمح لنا بتأكيد وجود هذه الشعيرة ألن أساف ونائلة إذا كانبا قبد أذنببا كمبا
تزعم الرواية فلماذا أصبحا من معبودات العرب؟ ولمباذا لبم يرجمبان كمبا يبرجم الشبيطان أثنباء أداء
الحجي لشعيرة الح ؟ ال شك أن هذان الصنمان كانا مرتبطان بشعيرة الجنس المقدس الجاهليبة قببل
أن يتم طمسها في وقت الحق ،وقد قيل أن أبو ذر سمع امرأة تطوف بالبيت وتدعوا دعاء جمبيال ثبم
تختتم دعائها بالمناداة " يا أساف يا نائلة " (.)22
إن مما يدل على ممارسة المتعة في موسم الح وجود شعيرة طواف النساء التي بدونها يحرم علبى
المرء زوجه ،فهي إيذان بإنتهاء المتعة المقدسة والعودة الى الزمن الطبيعي .والسؤال الذي يفبرض
ذاته هو :من أين جاءت هذه الشعيرة؟ وهل يمكن أحالتها الى أصول بدوية أم أنها شبعيرة وافبدة مبن
الحضارات المجاورة؟ ولإلجابة نقول إن شعائر كهبذه قبد ال تكبون غريببة عبن الوسبط الببدوي البذي
اعتاد على المشاعية ،لكن أن يمارس في طقس ديني بحجم الح فهو ما يثير الغرابة والتساؤل ،وإذا
ما كان هذا الطقس قد وفد من إحدى الحضارات المجباورة فبال ببد أن يكبون لبه نظيبر فيهبا وهبذا مبا
يمكن أن يصدق على طقس الزواج المقدس المشهور في الحضارة الرافدية .فإذا كان طقبس البزواج
المقدس يهدف الى إدامة الخصب الذي تحتاجه الحياة فمتعة الح تحمل هذا الهدف أيضا ناهيك عبن
كونها تمارس في مكبان مقبدس ( الكعببة) التبي هبي نظيبر المعاببد فبي الحضبارة الرافديبة .أمبا كيبف
وصببلت هببذه الشببعيرة الببى جزيببرة العببرب ،ولمبباذا أصبببحت مببن الطقببوس المشببهودة لببدى العببرب
الوثنيين؛ فهذا ما يجب أن يدرس بعناية ودقة ولنأمل أننا قادرين على ذلك.
(عن مقالة لألستاذ باسم محمد حبيب )
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البغـاء الضالل
من بين اآليات التي طالما تسببت لي في عسر هضم فكري حاد اثناء دراسة القرآن ،تبرز اآلية رقم
بذين ال يجب ُدون نكاحببا حتببى يُغنببي ُه ُم هللاُ مببن فضببل ِه
 33فببي سببورة النببور والتببي تقببول " وليسببتعفِفِ الب َ
هللا البذي آتباكم
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكات ُبهُم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهُم من مال ِ
ال تكرهوا فتيانك ْم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن هللا مبن
بعد إكراههن غفور رحي ٌم .وكبان الجبزاء المتعلبق بالبغباء ،ـ والبذي يببدو أنبه قبد أقحبم ماقحامبا علبى
النص ،وبصورة ال تتناسب مع سياق اآلية ـ يشكل لغزا عصيا بالنسبة لي  ..اآلية موجهة للمسلمين،
فما عالقة المسلمون بالبغاء؟؟
الجواب الذي كبان جباهز لبدى مبدرس البدين انبذاك ـ وهبو أن البغباء (البدعارة) ـ كبان مبن الظبواهر
الالاخالقيببة التببي كانببت منتشببرة فببي الجزيببرة العربيببة فببي العصببر الجبباهلي ،والتببي جبباء اإلسببالم
لمحاربتهبا والقضباء عليهبا قضباء مبرمبا  ..الظباهرة ـ كمبا شبرح األسبتاذ ـ كانبت موجبودة فبي مكبة
عندما تلقى محمد " الرسالة" ،كما أنها كانت موجودة أيضا في يثرب عندما هاجر إليها محمد ،حيث
كبان لبدى بعبض مبن تظباهروا باإلسبالم (المنبافقين) مبواخير تعمبل فيهبا فتيباتهن أي أمبانهن ـ وهبن
الرقيق من النساء .وإن اآلية نزلت لتأمرهم بالكف عن تلك األفعال الشنيعة التي تتناقض مبع أركبان
الدين ،وتشوه صورة اإلسالم والمسلمين.
ولكببن هببذا الجببواب أثببار بببدوره العديببد مببن األسببئلة .وخاصببة فيمببا يتعلببق بالقضبباء المبببرم علببى تلببك
الظاهرة .ألن اآلية تركت الباب مفتوحا ـ من الناحية التشريعية ـ لمالكي الفتيات في أن يستمروا في
مزاولببة تجببارتهم طالمببا أن الفتيببات موافقببات علببى ممارسببة البغبباء ،أي برضبباهن .فببإن أردن ـ أي
الفتيات ـ تحصنا ورفضن اإلستمرار في ممارسة الدعارة ،فإن على المالك أن ال يكرههن على فعبل
ذلك ،وإال  ..وإال ماذا  ..الشيء  ..ألن هللا غفور رحيم!! وبعبارة أخرى إن اإلسالم يتدخل في حالة
اكراه الفتاة غير الراغبة بممارسة الدعارة ،بتقديم النصيحة لمالكها فقط ،وما عدا ذلك فإن هللا غفبور
رحيم!! .هل يعقل هذا  ..دعارة وبغاء وزنا في اإلسالم  ..عيني عينك هكذا ..وفبي عهبد مبن ..عهبد
الرسول محمد الذي اشترط على المؤمنات لدخول اإلسالم عدم ممارسة الزنا؟؟
هذه األسئلة كانت على طرف لساني ،ولكنني لم أجرؤ على طرحها بالطبع ..وإنما احتفظت بأسئلتي
لنفسي وأخذت أطور لنفسي نظرية خاصة للخروج مبن هبذا التنباقض .كبان الحبل الوحيبد فبي وجهبة
نظببري آنببذاك ،إن اإلسببالم قببد وضببع األرضببية المناسبببة لحببل هببذه المعضببلة ،مثلمببا فعببل مببع أصببل
المشكلة أي العبودية .حيث راهن اإلسالم على سموا أخالق المسلمين ووضع لهم الحوافز األخالقية
والدينية ،ورغبهم في عتق العبيد واإلماء ،فإذا ما تم تحرير جميع العبيد واإلماء فلن يعود هناك مبن
سيد يجبر آمته على البغاء ،ولبن تكبون هنباك آمبة تمبارس البدعارة بعبد أخبذ موافقبة مالكهبا  ..ألبيس
كبذلك؟؟؟ .حببل معقببول ،ولكنببه حببل زمنبي أي يحتبباج الببى وقببت لتحققببه والبى أن يببتم ذلببك كببان علببى
الرسول محمد أن يتحمل وجود دور الدعارة في المدينة ،ويغض النظر عنها وعن ما يحدث فيها من
ممارسات يندى لها الجبين؟؟ وهكذا عدت الى نقطة البداية ،ولبم اسبتطع تجاوزهبا إال بعبد أن أخبذت
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أنظببر الببى اإلسببالم ومحمببد نظببرة أكثببر واقعيببة نظببرة انسببانية ،تضببع األمببور فببي سببياقها التبباريخي
الصحيح .ولنعد مرة أخرى الى اآلية السابقة والبحث في الظرف التاريخي الذي نزلت فيه.
يذهب معظم مفسري القرآن الى أن ذلك الجزء من اآلية الوارد في سورة النور المتعلق بالبغاء ،إنما
قد نزل في عبد هللا بن ابي بن سلول ،الذي كان سيد الخزرج وكاد أن يصبح ملكا على يثبرب ،لبوال
قدوم محمد إليها ،مما قضبى علبى طموحاتبه السياسبية .ويجمبع المسبلمون ـ البذي قلمبا أجمعبوا علبى
شيء ـ على أن ابن سلول هو رأس المنافقين الذين دخلوا اإلسالم فبي الظباهر ،وناصببوه العبداء فبي
الباطن .وكان البن سلول مواقف مشهودة تجبرأ فيهبا علبى محمبد واهانبه وتبأمر عليبه .وفبي المقاببل
كان محمد يكظم غيظه ويحاول أن يتفادى الدخول فبي صبراع مكشبوف مبع اببن سبلول ببأي طريقبة
كانت ،ألنه كان يدرك أن مواجهة من هذا النوع تستثار فيها النعرات والعصبيات ،سبتطيح بأحالمبه
بإقامة الدولة اإلسالمية المنشودة .وفي هذا السياق ،حدثت القصة التالية:
كان البن سلول إماء يساعين ـ أي يمارسن البغاء ـ وكان يأخذ منهن ما يحصلن عليه من أجبر ،وإذا
حبلت أي منهن نتيجة ممارسة الزنا ،كان يأخذ المولبود ،يربيبه ويبيعبه .وكبان هبذا أمبرا شبائعا لبدى
العرب أنذاك ،وال ينقص من قدر الرجل الذي يقوم به ـ ببدليل أن أهبل يثبرب كبادوا أن ينصببوا اببن
أبي سلول ملكبا علبيهم .ويببدو أن الكيبل قبد طفبح بإحبدى اإلمباء ،فقبررت التمبرد والثبورة علبى ذلبك
الوضع المزري الذي كانت تعيشه ،ويروي الطبري في تفسيره لسبب نزول هذه اآلية أن " أمة لعبد
هللا بن أبي ،أمرها فزنت ،فجباءت بببرد ،فقبال لهبا ارجعبي فبازني ،فقالبت وهللا ال أفعبل ،إن يبك هبذا
خيرا (أي الزنا) فقد استكثرت منه ،أن يكن شرا فقبد آن لبي أن أدعبه ".وأمبا ايبن كثيبر فيبورد قصبة
أكثر داللة إذ يشير الى أنه بعد غزوة بدر وقع في نصيب ابن أبي سبلول ،أسبير مبن قبريش ،ويقبول
" وكانبت لعبببد هللا اببن أبببي بببن سبلول ،جاريببة يقبال لهببا معبباذه ،وكبان القرشببي األسبير يريببدها علببى
نفسببها ،وكانببت مسببلمة ،وكانببت تمتنببع منببه إلسببالمها ،وكببان عبببد هللا بببن أبببي يكرههببا علببى ذلببك،
ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده".
وايا كانت القصة فإن ما حدث بعد ذلك هو أن األمور تصاعدت بإتجاه حدوث المواجهة التبي طالمبا
سعى إليهبا اببن سبلول ،وكبان يتحاشباها محمبد ببأي ثمبن  ..إذ لجبأت الفتباة البى أببي بكبر وشبكت لبه
حالها ،وبدوره قام أبو بكر باخبار الواقعة للرسول ..وهنا اسقط في يد محمد إذ كان أمامه خيارين ال
ثالببث لهمببا ..أمببا أن ينتصببر للفتبباة المسببكينة ،ويواجببه ابببن سببلول ،ويجببازف بخسببارة كببل مببا سببعى
لتحقيقه ..وأما أن يخذلها ويفقد مصداقيته أمام المؤمنين بدعوته .يقول ابن كثير " فأقبلت الجارية الى
أبي بكر رضى هللا عنه فشكت إليه ذلك ،فذكره أبو بكر للنبي (ص) ،فأمره بقبضها فصاح عبد هللا بن
أبي من يعذرنا من محمبد يغلبنبا علبى مملوكتنبا ،فبأنزل هللا فبيهم هبذا" !!.وكمبا يتضبح مبن قبول اببن
سلول " من يعذرنا من محمد" ـ أي من يلومنا فيه ـ أنه رأى في الواقعة فرصة سانحة للبتخلص مبن
غريمه ،ولعله اعتقد أنه قبد حشبر محمبد فبي الزاويبة ..ولكبن فبات اببن سبلول أن محمبدا كبان يمتلبك
صالحا ال قبل له به ،وهبو جبريبل ـ أي البوحي! إذ مبا إن وصبلت األمبور البى نقطبة الصبدام ،حتبى
نزل جبريل مسرعا ومسعفا محمبد بمخبرج مبن هبذه األزمبة الخانقبة ..فجباءت تلبك اآليبة بصبياغتها
التوفيقية العجيبة ،لتطفئ النار التي كان يحاول ابن سلول اشعالها!! " وال تكرهُوا فتياتِكم على البغاء
هللا مبن بعبد إكبراهِهن غفبورٌ رحبيم".
إن
َ
أردن تحصنا لتبت ُغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن َ
ومببن يببتمعن فببي تلببك اآليببة يجببد أنهببا حاولببت رفببع الحببرج عببن محمببد فببي عببدم التببدخل لنصببرة تلببك
الجارية ،من خالل حصر المسألة بين السيد وآمته ـ والتي تعتبر مما ملكت أيمانه وله أن يفعبل فيهبا
ما يشاء .دور محمد هنا يقتصر على نصبح السبيد بعبدم اكبراه فتاتبه علبى البغباء ،فبإن ضبرب السبيد
عرض الحائط بهذه النصيحة ،فإن المسألة هنا قد خرجت من يد محمد وأصبحت بين مالبك الجاريبة
وبين هللا ،والذي هو بالمناسبة غفور رحيم!!.
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وأما بالنسبة للفتاة المسكينة التي ترفض ممارسة الزنا ألنها تريد تحصين نفسها ،فإنه ال حرج عليها
طالمببا أنهببا مكرهببة علببى فعببل ذلببك .وأمببا بالنسبببة إلبببن سببلول ،فعلينببا أن نالحببظ الصببياغة السياسببية
الركيكة والمخادعة لآلية ،والتي تتحاشى القاء لوم مباشر أو غير مباشر على مالك الفتاة ـ ابن سلول
ـ ومن يُكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفورٌ رحيم "  ..ماذا سيحدث لمن ومن يُكرههن" وما هبو
جزاءه؟؟ ..هذا التعمد الواضح في ترك األمر مبهما على هذا النحو ،إنما يهدف إلفساح المجال أمبام
محمد إلتخاذ الموقف الذي يشاء مبن اببن سبلول .وال يعطبي أي ذريعبة الببن سبلول فبي اتهبام محمبد
بالسعي الى تحريض جواريه عليه أو كما قال " يغلبنا على مملوكتنا" .وهكذا طويت المسبألة ،الفتباة
عادت الى الماخور ،وابن سلول عاد لنصب المكائد لمحمد .وأمبا محمبد البذي نجبا مبن هبذه الورطبة
من حيث ال يدري ،قانونا للبغاء بحكم األمر الواقع يستمد مشروعيته مبن
بواسطة الوحي ،فقد
تلك اآلية ـ الفضيحة!!!.
وأرجو أن تالحظ أن اآليبة اسبتخدمت لفبظ فتباة ،وذكبرت " وال تكرهبوا فتيباتكم" أي أمباءكم ،ولبيس
بناتكم ،وفي ذلك فرق كبير .ألنك لن تجد بالفعل عربيا يجبر ابنته على ممارسة البغباء علنبا ،ال فبي
الماض ي وال في الحاضر .وأمبا اإلمباء فبأمرهن مختلبف .إذ لبم يجبد العبرب آنبذاك ولألسبف الشبديد،
مانعا من استغاللهن في مهن قذرة مثل الدعارة .وكان بعض وجهاء العرب يبديرون بيوتبا للبدعارة،
ولم يكن أحد يجد فبي ذلبك غضاضبة وال عيببا ،ومبن ببين هبؤالء الوجهباء كبان عببد هللا ببن أببي ببن
سلول ،والذي كاد األوس والخبزرج أن ينصببوه ملكبا علبيهم ،لمبا لبه مبن المنعبة والعبزة فبيهم .وهبذا
األمر كان يتم علنا ،وجهارا نهارا ،وبشهادة كتب التاري  .فأرجو أن ال تخلبط ببين مبا يبتم فبي وقتنبا
الحاضر وبين ما كان يحدث آنذاك .وأما قولك " بأن اآلية ليس فيها تشريع للبغبي" .فبأقول لبك بلبى.
ولببو أننببا نعببيش حاليببا فببي دول اسببالمية مثببل موريتانيببا أو النيجببر حيببث ال يببزال يوجببد فيهمببا مئببات
األالف من العبيد ،وطببق فبي احبدى تلبك البدولتين مبا ينبادى ببه إخواننبا اإلسبالميون مبن أن القبرآن
دستورنا ،لطالب مالك العبيد بالسماح لهم بفتح المواخير وبيوت الدعارة ،محتجين بتلك اآلية التي لم
تنص على منبع ممارسبة البغباء  ..ببل اباحتبه ألن األصبل فبي األشبياء اإلباحبة وفبق القاعبدة الفقهيبة
المعروفة!!.

وال تكرهوا فتياتكم ع ى البغاء اا اردا تضصنا
تشريع البغاء في اإلسالم ـ فقه األمر الواقع:
من بين اآليات ،التبي طالمبا تسبترعى االنتبباه لبدى أى دارس للقبرآن ،تببرز اآليبة رقبم  33فبي
سورة النور والتي تقول " وليستعفف الذين ال يج ُدون نِكاحا حتى يُعنيهُم هللاُ من فضل ِه والذين يبتغون
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبُوهُم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهُم مبن مبال هللا البذي آتباكم وال تكرهبوا
فتيبباتكم علببى البغبباء إن أردن تحصببنا لتبتغببوا عببرض الحيبباة الببدنيا ومببن يُكببرههن فببإن هللا مببن بعببد
إكببراههن غفببور رحببيم" .الجببزء المتعلببق بالبغبباء ،ـ والببذي يبببدو أنببه قببد أقحببم أقحامببا علببى الببنص،
وبصورة ال تتناسبب مبع سبياق اآليبة ـ يشبكل لغبزا عصبيا بالنسببة لكبل مسبلم عاقبل  ..اآليبة موجهبة
للمسلمين ،فما عالقة المسلمين بالبغاء؟؟
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الجبواب الجباهز لبدى المشباي هبو أن البغباء ـ البدعارة ـ كبان مبن الظبواهر الآلأخالقيبة التبي كانبت
منتشببرة فببي الجزيببرة العربيببة فببي العصببر الجبباهلي ،والتببي جبباء اإلسببالم لمحاربتهببا والقضبباء عليهببا
قضاء مبرما  ..الظاهرة ـ كما يستطرد الشي ـ كانت موجودة في مكة عنبدما تلقبى محمبد " الرسبالة
" ،كما أنها كانت موجودة أيضا في يثرب عندما هاجر إليها الرسبول محمبد ،حيبث كبان لبدى بعبض
من تظاهروا باإلسالم (المنافقين) مواخير تعمل فيهبا فتيباتهن أي أمبائهن ـ وهبن الرقيبق مبن النسباء.
وإن اآليببة نزلببت لتببأمرهم بببالكف عببن تلببك األفعببال الشببنيعة التببي تتنبباقض مببع أركببان الببدين ،وتشببوه
صورة اإلسالم والمسلمين.
ولكن هذا الجبواب ،يثيبر ببدوره العديبد مبن األسبئلة .وخاصبة فيمبا يتعلبق بالقضباء المببرم علبى تلبك
الظاهرة .ألن اآلية تركت الباب مفتوحا ـ من الناحية التشريعية ـ لمالكي الفتيات في أن يستمروا فبي
مزاولببة تجببارتهم طال مببا أن الفتيببات موافقببات علببى ممارسببة البغبباء ،أي برضبباهن ،فببإن أردن ـ أي
الفتيات ـ تحصنا ،ورفضن اإلستمرار في ممارسة الدعارة ،فإن على المالك أن ال يكرههن على فعل
ذلك ،وإال  ..وإال ماذا  ..ال شيء  ..ألن هللا غفور رحيم!!.
وبعبببارة أخببرى أن اإلسببالم يتببدخل فببي حالببة أكببراه الفتبباة غيببر الراغبببة بممارسببة الببدعارة ،بتقببديم
النصيحة لمالكها فقط ،وما عدا ذلك فإن هللا غفور رحيم!! .هبل يعقبل هبذا  ..دعبارة وبغباء وزنبا فبي
اإلسالم  ..عيني عينك هكبذا  ..وفبي عهبد مبن  ..عهبد الرسبول محمبد البذي اشبترط علبى المؤمنبات
لدخول اإلسالم عدم ممارسة الزنا؟؟ هذه األسبئلة كانبت علبى طبرف لسباني ،ولكننبي لبم أجبرؤ علبى
طرحها بالطبع  ..وإنما احتفظت بأسئلتي لنفسي ،وأخذت أطبور لنفسبي نظريبة خاصبة للخبروج مبن
هذا التناقض .كان الحل الوحيد في وجهة نظري آنذاك ،أن اإلسالم قد وضع األرضية المناسبة لحل
هذه المعضلة ،مثلمبا فعبل مبع أصبل المشبكلة أي العبوديبة .حيبث راهبن اإلسبالم ،علبى سبمو أخبالق
المسلمين ،ووضع لهم الحوافز األخالقية والدينية ،ورغبهم في عتق العبيد واإلماء ،فإذا ما تم تحرير
جميع العبيد واإلماء ،فلن يعود هناك من سيد يجبر أمته علبى البغباء ،ولبن تكبون هنباك آمبة تمبارس
الدعارة بعد أخذ موافقة مالكها  ..أليس كذلك؟؟؟ .حل معقول ،ولكنه حل زمني ،أي يحتاج الى وقت
لتحققه ،والى أن يتم ذلك ،كان على الرسول محمد أن يتحمل وجود دور الدعارة في المدينة ،ويغض
النظر عنها ،وعن ما يحدث فيها من ممارسات يندى لها الجبين؟؟ وهكذا عدت الى نقطة البداية ،ولم
استطع تجاوزها ،اال بعد أن أخبذت انظبر البى اإلسبالم ،ومحمبد ،نظبرة أكثبر واقعيبة نظبرة أنسبانية،
تضع األمور في سياقها التاريخي الصحيح .ولنعد مرة أخرى الى اآلية السبابقة ونبحبث فبي الظبرف
التاريخي الذي نزلت فيه .يذهب معظم مفسري القرآن ،الى أن ذلك الجزء من اآلية الوارد في سورة
النور المتعلق با لبغاء ،إنما قد نزل في عبد هللا بن أبي بن سبلول ،البذي كبان سبيد الخبزرج ،وكباد أن
يصبح ملكا على يثرب ،لوال قدوم محمد إليها ،مما قضى على طموحاته السياسية .ويجمع المسلمون
ـ الذين قلما أجمعبوا علبى شبيء ـ عبل أن اببن سبلول ،هبو رأس المنبافقين ،البذين دخلبوا اإلسبالم فبي
الظاهر ،وناصبوه العداء في الباطن .وكان إلبن سلول مواقف مشهوده ،تجرأ فيها على محمد واهانه
وتآمر عليه .وفي المقابل كان محمد ،يكظم غيظه ويحباول أن يتفبادى البدخول فبي صبراع مكشبوف
مع ابن سلول بأي طريقة كانت ،ألنبه كبان يبدرك أن مواجهبة مبن هبذا النبوع ،تسبتثار فيهبا النعبرات
والعصب بيات ،سببتطيح بأحالمببه بإقامببة الدولببة اإلسببالمية المنشببودة .وفببي هببذا السببياق ،حببدثت القصببة
التالية :كان البن سلول اماء يساعين ـ أي يمارسبن البغباء ـ وكبان يأخبذ مبنهن مبا يحصبلن عليبه مبن
أجر ،وإذا حبلت أي منهن نتيجة ممارسة الزنا ،كان يأخبذ المولبود ،يربيبه ويبيعبه .وكبان هبذا أمبرا
شائعا لدى العرب آنذاك ،وال ينقص من قبدر الرجبل البذي يقبوم ببه ـ ببدليل أن أهبل يثبرب كبادوا أن
ينصبوا ابن أبي سلول ملكا عليهم .ويبدو أن الكيل قبد طفبح بإحبدى األمباء ،فقبررت التمبرد والثبورة
على ذلك الوضع المزري الذي كانت تعيشه ،ويروي الطبري في تفسيرة لسبب نبزول هبذه اآليبة أن
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" أمة لعبد هللا بن أبي ،أمرها فزنت ،فجاءت ببرد ،فقال لها ارجعي فبإزني ،فقالبت وهللا ال أفعبل ،أن
يك هذا خيرا (أي الزنا) فقد استكثرت منه ،إن يكن شرا فقد آن لي أن أدعه".
وأما ابن كثير فيورد قصة أكثر داللة إذ يشير الى أنه بعد غزوة بدر وقع في نصيب ابن أبي سلول،
أسير من قريش ،ويقول " وكانت لعبد هللا ابن ابي بن سلول ،جارية يقبال لهبا معباذه ،وكبان القرشبي
األسير يريدها على نفسها ،وكانت مسلمة ،وكانت تمتنع منه إلسالمها ،وكان عبد هللا بن أبي يكرهها
على ذلك ،ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداه ولده".
وآيا كانت ا لقصة ،فبإن مبا حبدث بعبد ذلبك ،هبو أن األمبور تصباعدت بإتجباه حبدوث المواجهبة التبي
طالما سعى إليها ابن سلول ،وكان يتحاشاها محمد بأي ثمن  ..إذ لجأت الفتاة الى ابي بكر وشكت له
حالها ،وبدوره قام أبو بكر بإخبار الواقعة للرسول  ..وهنا أسقط في يد محمد إذ كان أمامه خيبارين
ال ثالث لهما  ..أمبا أن ينتصبر للفتباة المسبكينة ويواجبه اببن سبلول ،ويجبازف بخسبارة كبل مبا سبعى
لتحقيقه  ..وأما أن يخذلها ويفقد مصداقيته أمام المؤمنين بدعوته.
يقول ابن كثير " فأقبلت الجارية الى ابي بكر رضي هللا عنه فشكت إليه ذلك ،فذكره أبو بكبر للنببي،
فأمره بقبضها ،فصاح عبد هللا ببن أببي مبن يعبذرنا مبن محمبد يغلبنبا علبى مملوكتنبا ،فبأنزل هللا فبيهم
هذا"!! .وكما يتضح من قول ابن سلول " من يعذرنا مبن محمبد" ـ أي مبن يلومنبا فيبه ـ أنبه رأى فبي
الواقعة فرصه سانحة للتخلص من غريمه ،ولعله اعتقد أنه قد حشر محمد في الزاوية  ..ولكبن فبات
ابن سل ول أن محمبدا كبان يمتلبك سبالحا ال قببل لبه ببه ،وهبو جبريبل ـ أي البوحي! إذ مبا أن وصبلت
األمور الى نقطة الصدام ،حتى نزل جبريل مسرعا ومسعفا محمد بمخرج من هذه األزمة الخانقة ..
فجاءت تلك اآلية بصياغتها التوفيقية العجيبة ،لتطفيء النار التي كان يحاول ابن سلول اشعالها!! وال
تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن هللا من بعد
إكراههن غفور رحيم".
ومببن يببتمعن فببي تلببك اآليببة يجببد أنهببا حاولببت رفببع الحببرج عببن محمببد فببي عببدم التببدهل لنصببرة تلببك
الجارية ،من خالل حصر المسألة بين السيد وأمته ـ والتي تعتبر مما ملكت أيمانه ولبه أن يفعبل فيهبا
ما يشاء’ دور محمد هنا يقتصر علبى نصبح السبيد بعبدم إكبراه فتاتبه علبى البغباء ،فبإن ضبرب السبيد
عرض الحائط بهذه النصيحة ،فإن المسألة هنا قد خرجت من يبد محمبد ،وأصببحت ببين مالبك الجاريبة
وبين هللا ،والذي هو بالمناسبة غفور رحيم!!.
وأما بالنسبة للفتاة المسكينة التي ترفض ممارسة الزنا ألنهبا تريبد تحصبين نفسبها ،فإنبه ال حبرج عليهبا
طالما أنها مكرهه على فعل ذلك .وأما بالنسبة البن سلول ،فعلينا أن نالحظ الصياغة السياسبية الركيكبة
والمخادعة لآلية ،والتي تتحاشى القاء لوم مباشر أو غير مباشر على مالبك الفتباة ـب اببن سبلول ـب ومبن
هللا من بعبد إكبراههن غفبورٌ رحبيم "  ..مباذا سبيحدث لمبن ومبن يُكبرههن " .ومبا هبو
يُكرههُن فإن َ
جزاءه؟؟ ..هذا التعمد الواضح فبي تبرك األمبر مُبهمبا عبل هبذا النحبو ،إنمبا يهبدف إلفسباح المجبل أمبام
محمد إلتخاذ الموقف الذي يشاء من ابن سلول .وال يعطي أي ذريعة إلبن سلول في إتهام محمد بالسعي
الى تحريض جواريه عليه أو كما قال  :يغلبنا على مملوكتنا".
وهكذا طويت المسألة ،الفتاة عادت الى الماخور ،واببن سبلول عباد لنصبب المكائبد لمحمبد ،وأمبا محمبد
البذي نجبا مبن هبذه الورطبة بواسبطة البوحي فقبد سبن قانونبا للبغباء يسبتمد مشبروعيته مبن تلبك اآليبة ـب
الفضيحة؟
(من موقع الالدينين العرب) .
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عورة صوت المرمة
ال ريببب أن فببي أصببوات الكثيببر مببن النسبباء كثيببرا مببن الجاذبيببة والجمببال ممببا يأخببذ بمجببامع قلببوب
الرجال ،ويفتك بهم إال ما رحم هللا .ولذا ألفينا الكثير من الرجبال يقعبون فبي شبرك اإلفتتبان بصبوت
المبرأة ،ويفقبدون صبوابهم لضبعف إيمبانهم ،وقلبة حيبائهم ومبن هنبا كبان علبى المبرأة أال تتوسبع فبي
الكالم مع الرجال سيما مع جمال الصوت الطبيعي فضال عن تعمد ترقيقه وتليينه!! وهنا يقبع إفبراط
وتفريط تجاه صوت المرأة فمن قائل بأن صوت المبرأة عبورة فبي كبل حبال بحيبث ال يجبوز لهبا أن
تسمع الرجال أي كالم أو ألفاظ مهما كانت ضرورية!
ومنهم من جعل صوت المرأة كصوت الرجل ال عورة فيه وال محذور حتى ذهب بعضهم الى جواز
محاضرتها على القنوات الفضائية يسمعها الماليين عبر الشاشات واإلذاعات!!
ومنهم من توسط ـ وخير األمر أوسطها ـ فأباح للمرأة أن تتكلم عند الحاجبة وبقبدر الضبرورة ،وببال
خضوع أو ليونة فاتنة .وفي نظري فإن منبع الخالف في مسألة صوت المرأة راجع فبي أساسبه البى
عدم تحديد نوعية الصبوت المبأذون ببه ،والصبوت الممنبوع عنبه ،ومبن هنبا حبدث شبيء مبن الخلبط
واإلضطراب ،ولذا يحسن تقسيم صوت المرأة الى األقسام التالية:
أقسام صوت المرأة:
بالنظر الى األدلة الشرعية ،وكبالم أهبل العلبم يتببين أن صبوت المبرأة ينقسبم البى ثالثبة أقسبام ،ولبذا
حصل سوء الفهم لدى الكثيرين في تحرير أقوال أهبل العلبم ،واسبتيعاب مقاصبدهم ،وحقيقبة آرائهبم،
ومتى يكون صوت المرأة عورة ومتى ال يكون!
القسم األول :الخضوع بالقول:
وهو :تليينه وترقيقه ،فهذا القسم ورد النهي الصريح عنه في القرآن والكبريم ،فبي قولبه تعبالى ":فبال
تخضعن بالقول فيطمع الذي فبي قلببه مبرض وقلبن قبوال معروفبا " .وقبد أجمبع العلمباء علبى تحبريم
خضببوع المببرأة بببالقول فببي حضببرة الرجببال األجانببب ،وفيمببا يلببي طببرف مببن أقببوالهم بعببد تعريببف
الخضوع لغة وعرض تعريف الخضوع لغة :قال ابن األثير في النهاية (( :)12/2الخضوع :اإلنقياد
والمطاوعة) وقال ابن منظور في اللسان (( :)53/8قال ابن األعرابي ُ
الخضبع :اللبواتي قبد خضبعن
ببالقول وملبن :قبال :والرجبل يخاضبع المبرأة ،وهبي تخاضبعه إذا خضبع لهبا بكالمبه ،وخضبعت لببه،
ويطمع فيها).
أقوا ُل المفسرين في معنى الخضوع في ضوء قوله تعالى( :يا نساء النبي لسبتن كأحبد مبن النسباء إن
اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا) [األحزاب.]33 :
قال الطبري ـ رحمه هللا ـ :قوله ( :فال تخضعن بالقول) يقول ( :فال تلبن ببالقول للرجبال فيمبا يبتغيبه
أهل الفاحشة منكن) جامع البيان (.)3/22
وقببال الجصبباص الحنفببي ( :فيببه أن ال تلببين القببول للرجببال علببى وجببه يوجببب الطمببع فببيهن مببن أهببل
الريبة ،وفيه الداللة على أن ذلبك حكبم سبائر النسباء فبي نهبيهن عبن إالنبة القبول للرجبال علبى وجبه
يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم) :أحكام القرآن (.)223/5
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قال القرطبي في الجامع :)155/11( :أي ال ُتلن القول ،أمرهن هللا أن يكون قولهن جبزال وكالمهبن
فصال ،وال يكون على وجه يظهر في القلب عالقة بما يظهر عليه مبن اللبين كمبا كانبت الحبال عليبه
في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينبه مثبل كبالم المريببات والمومسبات فنهباهن
عن مثل هذا ..
قال الطحطحاوي في حاشيته (( :)161/1قال فبي الفبتح :الخبالف فبي الجهبر بالصبوت فقبط ،ال فبي
تمطيطه وتليينه )..وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السبماع :وال نجيبز لهبن رفبع أصبواتهن ،وال
تمطيطها وال تليينها.
القسم الثاني :الجهر بالصوت:
أما القسم الثاني من أقسبام صبوت المبرأة :جهرُ هبا بالصبوت أمبام الرجبال األجانبب وقبد اختلبف أهبل
العلم فيه على أقوال عدة إليك ملخصها:
القول األول:
أن جهر المرأة بصوتها ال يجوز ألنه عورة.
قال ابن العربي المالكي( :والمرأة كلها عورة ،بدنها صوتها ،فال يجبوز كشبف ذلبك إال لضبرورة أو
لحاجبببة ،كالشبببهادة عليهبببا ،أو داء يكبببون بببببدنها ،أو سبببؤالها عمبببا يعبببن ويعبببرض عنبببدها) [أحكبببام
القرآن]616/3:
وقال القرطبي في الجامع( :)225/11( :المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فال يجبوز كشبف ذلبك إال
لحاجة كالشهادة أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض)..
وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السماع( :وال يجوز لهبن رفبع أصبواتهن) الحاشبية علبى مراقبي
الفالح (.)161/1
وفي رواية لإلمام أحمد واختارها ابن عقيل :أن صوت المرأة عورة ،يجب تجنبب اسبتماع األجانبب
إليه إال بما تدعو إليه الحاجة (أنظر اإلنصاف.)32/8 :
وقال ابن القيم( :فالمرأة لما كان صوتها عبورة ،منعبت مبن التسببيح وجعبل لهبا التصبفيق) [الحاشبية
.]156/6
قال الطحطحاوي في حاشيته (( :) 161/1قوله :إن صوتها عورة هو ما فبي النبوازل ،وجبرى عليبه
في المحيط والكافي حيث علال عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة).
قال في ال فتح :وعلى هذا لو قيل :إذا جهبرت ببالقراءة فبي الصبالة فسبدت كبان متجهبا ،لكبن قبال اببن
أمير حاج :األشبه أنه ليس بعورة ،وإنما يؤدي الى الفتنة واعتمده في النهر ،وظاهر هذا أن الخالف
في الجهر بالصوت فقط ال في تمطيطه وتليينه.
وهو ينافي ما قاله المصنف ،ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتاب السماع ،ونصه :وال
يظن من ال فطنة له أنا إذا قلنا :صوت المرأة عورة ،أنا إذا قلنا :صوت المرأة عورة ،أنا نريد ببذلك
كالمها؛ ألن ذلك ليس بصحيح ،فإنا نجيز الكالم مبن النسباء األجانبب ومحباورتهن عنبد الحاجبة البى
ذلك ،وال ُنجيز لهن رفع أصواتهن وال تمطيطها وال تليينها.
قال المرداوي في اإلنصاف( :)31/8( :قال اإلمام أحمد ـ رحمة هللا ـ) في رواية صالح ،يُسبلم علبى
المرأة الكبيرة ،فأما الشابة فال تنظق.
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قال القاضي :إنما قال ذلك من خوف اإلفتتان بصبوتها ،وأطلقهبا فبي المبذهب ،وعلبى كبال البروايتين
يحرم التلذذ بسما عه ولو بقراءة جزم به في المستوعب والرعاية ،والفروع وغيرهم.
قال القاضي :يمنع من سماع صوتها.
القول الثاني:
وذهب جمع من أهل العلم الى كراهة جهر المرأة بصوتها أمام الرجال األجانب ومن هؤالء:
قال المروادي في (اإلنصاف( :)31/8 :وقال ابن عقيل في الفصول :يكره سماع صبوتها ببال حاجبة
)...
قال ابن الجوزي في كتاب النساء له :سماع صوت المرأة مكروه ...
القول الثالث:
أن جهر المرأة بصوتها ليس بعورة إذا أمنت الفتنة.
قال الدمياطي في إعانة الطالبين ( ...( :)262/3وليس من العورة أي صوت المرأة ،ومثلبه صبوت
األمرد ،فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإال حُرم).
وقال ابن مفلح في الفروع( :)352/1( :والمذهب أنه ـ أي صوت المرأة ـ ليس بعورة) :قلبت :وكبذا
أورده المرداوي (اإلنصاف  )32/8عن القاضي الزريراني الحنبلي في حواشية على المغنبي وقبال:
هل صوت األجنبية عورة؟ فيه روايتان منصوصتان عن اإلمبام أحمبد ـ رحمبه هللا ـ ظباهر المبذهب
ليس بعورة.
وعنه أنه عورة اختاره ابن عقيل فقال :يجبب تجنبب األجانبب اإلسبتماع مبن صبوت النسباء علبى مبا
تدعو الحاجة إليه؛ ألن صوتها عورة.أ.هـ.
وقال النووي في الروضة (( :)21/5صو ُتها ليس بعورة على األصح ،لكن يحرم اإلصغاء إليه عند
خوف الفتنة.
وإذا قرع بابها ـ أي الرجل ـ فيتبغبي أن ال تجيبب بصبوت رخبيم ببل تغلبظ صبوتها .قلبت :هبذا البذي
ذكره من تغليظ صوتها كبذا قالبه أصبحابنا :قبال :إببراهيم المبروزي :تأخبذ ظهبر كفهبا بفيهبا وتجيبب
كذلك).
تتمببة :وأببباح جماعببة مببن المعاصببرين ،إجهببار المببرأة بصببوتها بببإطالق ،منطلقببين فببي أحكببامهم مببن
عمومات األدلة ،وحوادث أعيان ال تدل على ما ذهبوا إليه.
فمثال :مجيء النساء الى رسول هللا (ص) واستفتاؤه أمبام الصبحابة عب ّد فبي نظبرهم دلبيال ببأن صبوت
المرأة ليس بعورة مُطلقبا؛ فيجبوز لهبا أن ُتلقبي محاضبرة عامبة أو تبذيع برنامجبا فبي قنباة إذاعيبة أو
تلفازية ونحو ذلك و هو قول غير معروف عند السلف ،ولم يقل به عالم يعتد بقوله وإنمبا هبو لببعض
المعاصرين الذين لم يتأملوا حقيقة اآلثار الواردة ولم يعنوا بأقوال السلف ،ولم يطالعوا ويفقهوا أقوال
األئمة كما أنهم لم يدركوا مقاصد الشريعة وأسرارها!!
وقببد وقعببت بعببض الخيببرات مببن النسبباء ضببحايا ه بذه الفتبباوي الجريئببة ،فتسببابقن فببي المشبباركات
الفضائية ،واإلذاعية أو عبر غرف (البالتوك) يدعوى نشر العلم والدعوة فأفسدن أكثر مما أصبلحن،
وقدمن من أنفسهن قدوات للمراهقات والشواب في الجرأة وهللا المستعان.
الترجيح:
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الراجح أن األصبل فبي حبق المبرأة خفبض الصبوت ومنبع الخضبوع ببالقول ولكبن يجبوز لهبا الكبالم
بحدود الحاجة إذا أمنت الفتنة ،وعليه تحمل كل األحاديبث الدالبة علبى كبالم المبرأة بحضبرة الرجبال
وسماعهم صوتها.
ُ
جواز سماع كالم األجنبيبة عنبد الحكبم واإلفتباء عنبد مبن
قال ابن حجر في الفتح (( :)523/3وفيه:
يقول :إن صوتها عورة ،ويقول :جاز هنا للضرورة)
قلت :ومما يدل على جواز رفع المرأة صوتها واإلجهار به لمصلحة شرعية ونحوها أحاديبث كثيبرة
منها :حديث سفعاء الخدين ،وحديث ركب الحجي في الروحاء وهذا نصهما:
 1ـ عبن جبابر رضبي هللا عنبه ،قبال (( :شبهدت مبع رسبول هللا (ص) يبوم العيبد ،فببدأ بالصبالة قببل
الخطبة ب غيبر آذان وال إقامبة ثبم قبام متوكئبا علبى ببالل؛ فبأمر بتقبوى هللا وحبث علبى طاعتبه ووعبظ
النبباس وذكببرهم ،ثببم مضببى حتببى أتببى النسبباء فببوعظهن وذكببرهن فقببال :تصببدقن فببإن أكثببركم حطببب
جهنم ،فقامت امبرأة مبن وسبطة النسباء سبفعاء الخبدين فقالبت :لِبم يبا رسبول هللا؟ قبال :ألنكبن تكثبرن
الشكاة وتكفرن العشير  [ ))....البخاري [ ]:مسلم]885:
 2ـ عن ابن عباس رضي هللا عنهما (( عن النبي (ص) :لقي ركبا بالروحاء فقال :من القوم؟ قبالوا:
المسلمون ،فقالوا :من أنت؟ قال :رسبول هللا ،فرفعبت إليبه صببيا فقالبت :ألهبذا حب ؟ قبال :نعبم ،ولبك
أجر)) [ مسلم.]1336 :
القسم الثالث :وهو كالم المرأة المعتاد من غير خضوع وال جهر عند الحاجة:
وهذا القسم ال أعلم أحدا من أهل العلم حرمه ،إذ ال بد للمبرأة مبن محادثبة األجانبب عنبد الحاجبة مبن
بيببع أو شببراء أو سببؤال أو جببواب ،وعليببه تحمببل اآليببة الكريمببة وهببي قولببه تعببالى (( :فببال تخضببعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا)).
وكذلك ما ثبت من األحاديث والوقائع الكثيرة التي حدثت فيها النساء الرجال في زمن النبي (ص) وما
بعده .وقد تقدم سوق كالم أهل العلم بإباحة كالم النساء للحاجة كإبن العربي المالكي ،والقرطببي فبي
الجامع وأي العباس القرطبي في السماع وأقوال اإلمام أحمد وغيرهم فراجعه إن شئت.
األحكام الشرعية الخاصة بصوت المرأة:
نظرا لما يترتب على جهر النساء بأصواتهن من الفتنة األكيدة ،واآلثار الخطيبرة علبيهن ومبنهن فقبد
جبباءت األحكببام الشببرعية مراعيببة خصوصببية النسبباء ،وحساسببية أوضبباعهن مببن ثببم أعفيببت مببن
المجاهرة بأصواتهن في مقامات تعبدية شتى ناهيك عما دون ذلك مما ال حاجة إليه وال ضرورة من
سائر أمورهن الحياتية واإلجتماعية!!
ومن ذلك:
 1ـ تصفيق المرأة في الصالة:
ولما يترتب على ظهور صوت المرأة من اآلثار السيئة ،وتأجي الفتنة جاءت أحكام الشريعة الغبراء
مانعة من إظهار صوتها في حضرة الرجال ،ولو كانت خلف األئمة في المساجد فأمرت بالتصبفيق،
ونهيت عن التسبيح لتنبيه اإلمام متى سهى أو غفل في صالته كما في حديث أبي هريرة ـ رضي هللا
عنه ـ قال (( :قبال رسبول هللا (ص) ( :التسببيح للرجبال ،والتصبفيق للنسباء))) [ :البخباري[ ]1115 :
مسلم.]122 :
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قالب كمال الدين السيواسي في شبرح فبتح القبدير ( ( :)262/1فبرع :صبرح فبي النبوازل ببأن نغمبة
المرأة عورة ،وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب الي من األعمى ،قال :ألن نغمتها عورة،
ولهذا قال (ص) (( :التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ،فال يحسن أن يسمعها الرجل)).
قال ابن القيم في الحاشية ( ( :)126/6فالمرأة لما كان صو ُتها عورة مُنعت من التسبيح ،وجُ عبل لهبا
التصفيق).
 2ـ ال ُتؤذن وال تقيم:
وفي الباب نفسبه لبم يشبرع للمبرأة أن تبؤذن أو تقبيم حفاظبا علبى مشباعرها ،وصبونا لحيائهبا ،ودرء
لهاجس اإلفتتان بصوتها ..
تخضعن بالقول)) :وفيه الداللة على أن المبرأة
قال جصاص الحنفي عند تفسيره لقوله تعالى (( :فال
َ
منهية عن اآلذان ،وكذلك قال أصحابنا( .األحكام.)223/5 :
قال صحاب المغني( :وال يص اح األذان إال من مسلم معاقل ذكر  ..وال يُعتمد بآان المرأة؛ ألنها ليست
ممن يُشرع له اآلذن ،وهذا كله مذهب الشافعي ،ال نعلم فيه خالفا) [ المغني]68/2 :
 3ـ ال َترفعْ صوتها بالتلبية:
قال ابن قدامة ( المغني( :) 16/5 :قال ابن عبد الببر :أجمبع العلمباء علبى أن السبنة فبي المبرأة أن ال
ترفع صوتها ،وإنما عليها أن تسمع نفسها ،وبهذا قال عطاء ومالك واألوزاعي ،واباقعس ،وأصحاب
الرأي ،وروي عن سليم ان بن يسار أنه قال :السنة عندهم أن المرأة ال ترفع صوتها باإلهالل ،وإنما
كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها)
وقال الشافعي في األم ( ( )156/2النساء مأمورات بالستر فأن ال يسمع صوت المرأة أحد أولى بها
وأستر لها فال ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها).
مفاسد ترقيق الصوت وتنعيمه:
ال ريب أن ترقيق المرأة صبوتها وتنعيمبه بحضبرة رجبال أجانبب ال يحلبون لهبا فيهبا أعظبم الضبرر
عليهببا ومعلببيهم كمببا أن فببي ذلببك أمضببى سبببب الببى فسبباد المجتمببع برمتببه ،وشببيوع الفاحشببة بأسببرع
طريق!
ويمكن تلخيص مفاسد ترقيق المرأة صوتها وخضوعها بالقول في النقاط التالية:
 1ـ إثارة أطماع من في قلبه مرض:
قال هللا جل شأنه (( :فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا)).
فقد نهى هللا تعالى أشرف نساء األمة عن الخضوع بالقول حتى ال يكن سببا في إثارة أطماع مرضى
القلوب ،ذلك أن حالوة الصوت وجاذبيته كثيبرا مبا تحبرك أربباب الشبهوات فيببذلون مبا فبي وسبعهم
إلشباع غرائزهم مع ذات الصوت الجميل!
وقد قيل :يا قوم إن أذني لبعض الحي عاشقة واألذن تعشق قبل العين أحيانا.
 2ـ تعريض أهل العفة والصالح الى فتنة محققة:
قد يكون الرجل في أصله صالحا ،ا ُخلق وعفة ،ال تخطر سفاسف األمور ،وقبيح الفعبال علبى قلببه،
فيبتلى بإمرأة لعوب ذات صوت حسن ،ونغمة رقيقبة ،و ُغبن متعمبد فتثيبر لديبه شبهوة خاملبة ،وفتنبة
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نائمة ،فيخبرج عبن طبوره ،ويتخلبى عبن أدببه ووقباره ،وكبم مبن الصبالحين وقعبوا ضبحايا الغانيبات
الماجنات ،والفاتنات الناعمات!
وصدق نبينا الكريم حيث يقول فيما رواه مسبلم مبن طريبق أسبامة ببن زيبد رضبي هللا عنهمبا (( ،مبا
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
 3ـ شيوع الفاحشة في المجتمع:
إن اعتياد بعض النسوة والفتيات الخضوع بالقول ،وطمع بعض الرجال مبن مرضبى القلبوب فبيهن،
وافتتان آخرين بأصواتهن كفيل بإرباك المنظومة األخالقية في المجتمع ،وإقحامه في أتون الفواحش
والرذائل ،وتعريض عامة الناس الى الفتنة العميباء ،والبردة الصبماء! وقبد رأينبا كيبف وقعبت بعبض
المجتمعات ضحية تهتك النساء ،وتخنت الرجال ،فراجت الفاحشة ،وانتشرت الرذيلة ،وذهب الحياء،
وقل الوقار.
بل قد احترف النساء الغناء والعزف ،والرقص والتمثيل ،بل لعبن كل األدوار التمثيلية المطلوبة بمبا
فيهببا دور الزوجببة النائمببة بجانببب زوجهببا عاريببة تحببت لحبباف واحببد تتبببادل معببه القبببالت الحببارة
والمضاجعة التي تض من هولها الجبال.
وما كان ليحدث شيء مبن هبذا لبوال تببذل النسباء وتغبنجهن ،وشبروعهن فبي طريبق اإلغبواء خطبوة
خطوة حتى آل األمر الى ما ترى وتسمع وهللا المستعان!
 1ـ الخضوع بالقول جرأة على حدود هللا ،وقواعد الشريعة:
ال ريببب أن صببوت المببرأة فببي حببد ذاتببه مهمببا كببان جببادا بعيببدا عببن الريبببة والخضببوع مثيببر لشببهوة
ضعاف النفوس لئام الطبع فكيف إذا صاحب الصوت تغبن وتكسبر ولبين وعذوببة؟! إن األثبر حينئبذ
خطير ،والمفسدة متحققة ال محالة ،وأبرزها.
إفتتانُ الرجال بجمال الصوت ودالله ،فالغريزة في الذكور تجاه اإلناث قابلة للهيجان عند أدنى مؤثر
صادر عن المرأة حتبى ولبو كبان خفبق نعليهبا ،فكيبف إذا كبان الصبوت صبادرا مبن حنجبرة لعبوب،
ولسان ماكر؟! قال هللا تعالى (( :وال يضربن بأرجُلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن)) [ سبورة النبور:
.]31
 5ـ اإلفتتان بالدميمات:
إن هيئة المرأة وصبورتها قبد ال تكبون مثيبرة لإلعجباب لبدى كثيبر مبن الرجبال بسببب دمامبة الوجبه
وقبببح المنظببر ،بيببد أن نعومببة الصببوت وجاذبيببة قببد يتغلبببان علببى ذلببك الببنقص الجبلببي ،فيقببع عقببالء
الرجال فضال عن سفهائهم ضحية تلك األصوات العذبة فتطبيش عقبولهم ويبذهب وقبارهم عنبد أقبدام
النساء!!
 6ـ ذهاب حياء المرأة وزيادة جرأتها:
ومن اآلثبار السبيئة لخضبوع المبرأة ببالقول مبا يتبعبه مبن خطومبات أخبرى أشبد فحشبا ومنهبا ذهباب
حيائها شيئا فشيئا ،ومن ثم جرأ تها علبى إذاعبة صبوتها عببر اإلذاعبات ،والقنبوات ،والمبداخالت فبي
الفضببائيات وغيرهببا فببإن صببفيقات الوجببوه هببن اللببواتي يُكثببرن مببن هببذه المشبباركات بببال مبببرر،
ضروري ،بسبب ما تعودن عليه من التكسر والتغن بأصواتهن ،ببل ربمبا جبرهن ذلبك البى اإلنشباد
والغناء وإال من أين خرجن هؤالء المطربات العاجرات؟!
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خاتمببة :الببى هنببا تببم المقصببود بحمببد هللا ونعمتببه وكرمببه ،وهللا المسببؤول أن يجعلببه خالصببا لوجهببه
الكريم ،وأن ينفع به جامعه وناسخه وناشره وقارئه وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم,
عن مقالة للدكتور رياض بن محمد المسيميرى .
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رنـاع الكبير
عن حوار مع الدكتور عزت عطية رئيس قسبم الحبديث بكليبة أصبول البدين جامعبة األزهبر .أجبرى
الحوار األستاذة هبة عبد المنعم لجريدة البوطني اليبوم بتباري  15مبايو  .2225ولكبن قببل أن ننقبل
الحوار نورد هنبا مقالبة لألسبتاذ سبعد هللا خليبل نشبرت بجريبدة إيبالف اإللكترونيبة بتباري  13مبايو
 . 2225وبعد الحوار نورد أيضا مقالة لألستاذ نهبرو طنطباوي مُعلقبا علبى الفتبوى علبى موقبع أرب
تايمز بتاري .2228/1/11

فتوى رناع الكبير وتشكيك المتأس ميا:
فوجئت األكثرية الساحقة من المسلمين بالفتوى التي تبيح للمرأة المسبلمة إرضباع زميلهبا فبي العمبل
خمس رضعات ،كحل للخلوة المحرمة بينهما ،تلك الفتوى التي أصدرها الدكتور عزت عطية رئيس
قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة األزهر ،مبينا أن اإلرضاع يكبون بالتقبام الثبدي مباشبرة .أي
ليس كما ادعى البعض أنه يكون بشرب حليب المرأة التي سترضعه ،فبي كبأس .وقبد عقبب البدكتور
عطية على هذه الرخصة قائال إن إرضاع الكبير يضع حال لمشكلة الخلوة ،وال يحرم النكباح .وذلبك
تبعا لرأي الليث بن سعد ،مؤكدا إن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمبام
من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير ،فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجبه والبذراعين
ي مكن كشفها ،أما العورات الغليظة فال يجوز كشفها على اإلطالق .مبررا ذلك بأن حماية األعبراض
من المقاصد األصيلة للشريعة .مضيفا أنه مبن أرذل الرذائبل النفبور أو اسبتقباح أمبر أقبره الرسبول،
ويسر به على األمة ،ببدعوى المدنيبة أو الحبرص علبى المحرمبات .فهبل أولئبك البذين يسبتقبحون أو
ينفببرون مببن هببذه الرخصببة أكثببر حرصببا مببن الرسببول؟ وتببابع قببائال :إن هللا أدرى بمصببالح عببباده.
والشرع إلزام بما ألزم هللا به ،ال بما يريده النباس ألهبوائهم ،وخبتم ببالقول أنبه لبو رضبع النباس مبن
بعضهم فهذا فائدة لألسالم ،ألن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها.
كثيرا ما هوجم الذين كتبوا وتحدثوا من قبل ،عن هبذه الرخصبة فبي اإلسبالم ،التبي شبرعها ومنحهبا
الرسبببول للنسببباء ،لحبببل مسبببألة الخلبببوة المحرمبببة ،وكثيبببرا مبببا هببباجمهم بقسبببوة وشبببدة اإلسبببالميون
المسيسببون ،وعامببة المسببلمين الببذين ال يقببرأون ،واتهمببوهم بالكببذب واإلفتتببات ،وتببروي األحاديببث
الموضوعة ،أو المشكوك فيها ،أو الضعيفة ،بقصد اإلساءة لإلسالم والمسلمين ،وتشبويه صبورتهما.
إن أولى النساء اللواتي استخدمن هذه الرخصة هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصبديق حبيبب
الرسول وخليفته ،فكانت تأمر بنات أخواتها وبنات أخواتهبا بإرضباع مبن تسبتدعي الظبروف دخولبه
عليها بدون تحرج شرعي .وأقرتها على فعليها ذاك أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب حبيب
رسول هللا وخليفة خليفته ،التي أرسلت ابن أخيها سالم بن عبد هللا ليرضع من أخت السبيدة عائشبة،
فرضع ثالث مرات ،ولم يتم خمس رضعات ،فلم تدخله السيدة عائشة.
ومع أن هذا الحديث قد ذكره كل من البخاري ومسبلم فبي صبحيحيهما ،فقبد كبان مبن المسبكوت عنبه
لدى مشباي اإلسبالم ،ولبم تعلبم ببه األكثريبة السباحقة مبن المسبلمين ،ألن أمبة اقبرأ تكتفبي بالمشبافهة
والسماع ،وال تقرأ .ال بل تم التعتيم عليه عن قصد ،لظن أولئك الشيوخ أن مضبمونه ال يتناسبب مبع
روح العصر الحديث وأخالق أبنائه .وحتبى بعبد صبدور هبذه الفتبوى التبي أجبازت إرضباع الكبيبر،
وأكدت بشكل قاطع ال لبس فيه أن الحديث صحيح ومتفق عليه ،فإن هذه األكثرية الساحقة مبا زالبت
غير مصدقة ،ال بل مشككة ،وتتهم صاحب الفتوى بأنواع عدة من اإلتهامبات .إن الكتبب التبي تعنبي
بالناس والمنسوخ ـ والعهدة على الراوي ـ تنقل لنا عن السيدة عائشة أن رضاعة الكبير كانت عشر
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رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فقد ذكر صاحب تفسير الجاللبين ،اإلمبام جبالل البدين
السيوطي الشافعي ،في كتابه اإلتقان فبي علبوم القبرآن ،بباب ناسبخه ومنسبوخه( :قالبت عائشبة :كبان
فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ،فتوفي رسبول هللا (ص) وهبن ممبا يُقبرأ
من القرآن) .كما نقل قول السيدة عائشة ابن الجوزي في كتابه نواس القرآن ،مضيفا أنها قالبت فلمبا
اشتكى رسول هللا تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا ،أي الشاة .لقد أثارت هذه الفتبوى غضبب اإلخبوان
المسلمين ،إذ تبدارس خم سبون مبن نبوابهم فبي البرلمبان المصبري هبذه الفتبوى ،وأعرببوا عبن قلقهبم
وتخوفهم من انتشارها إعالميا ،واقترح بعضهم تقديم طلب إحاطة ،لكنهم أرجبأوا ذلبك خوفبا مبن أن
تثير اإلحاطة ما ال تحمد عقباه من تداعيات عليهم ،خاصة وأن هبذا الموضبوع قبد أثبار لغطبا شبديدا
في الشارع المصري ،وخصوصا في أماكن العمل بين أوسباط المبوظفين والموظفبات .فهبل يبرفض
اإلخوان الذين يدعون حرصهم على اإلسالم وتمسكهم به ،ما شرعه هللا ،وأحله الرسول؟
واآلن الى حوار الدكتور عزت عطية:
حبوار ـ هببه عبببد المبنعم :مببا زالبت القضببايا التبي أثارهببا كتباب دفببع الشببهات عببن السبنة والرسببول
للدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث بجامعة األزهر تثير الكثير مبن األخبذ والبرد وخاصبة
فتوى " إرضاع الكبير" وكان رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين د .عزت عطية له آراء جريئبة
في هذا الموضوع ،ونظرا لخطورتها كان البد أن نناقشه فيها في هذا الحوار ..
* آثار رأيك حول إباحة إرضاع الكبير لحل مشكلة الخلوة بين الرجل والمرأة في العمل جدال كبيرا
ويقال إنك لم تتمكن من توضيح رأيك خالل برنام شارع الكالم علي القناة الثقافية فما هو ردك؟
ـ في البدايبة أؤكبد أن مبا قلتبه وأقولبه هنبا هبو فتبوى اسبأل عنهبا أمبام هللا أوال وأمبام أهبل العلبم فأنبا
قصدت كل كلمة قلتها في البرنبام أي أننبي مسبئول عبن كالمبي وكنبت أعنبي كبل كلمبة نطقبت بهبا
وليس صحيحا ما ذكره الدكتور عببد المهبدي عببد القبادر فبي حبواره البذي نشبرته الجريبدة األسببوع
الماضي من " أنني لم تتح لي الفرصة جيدا ألوضح رأيي وأن كالمي ليس فتوى وإنني أريبد طبرح
الفكرة على مجمع البحوث اإلسالمية" فهذا الكالم غير صحيح فأنا استاذ ورئيس قسم الحبديث بكليبة
أصول الدين أي أنني عالم من علماء الدين وكالمي هبو فتبوي شبرعية ولبو أردت عبرض مبا أقولبه
على مجمع البحوث اإلسالمية لكان ذلك قبل إذاعة البرنام والنشر أمبا بعبد ذلبك فكالمبي معبروض
أمام الجميع.
* هل معنى كالمك انك ترفض طرح المسألة على مجمع البحوث؟
ـ ال ،فما أقوله اجتهاد علمي قابل للمناقشة وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد لعدم العصمة بشرط قوة
الدليل ورجاجته ولكن من حقي كعالم دين أن أعلن رأي في أي قضية ببدون موافقبة مجمبع البحبوث
اإلسالمية فأنا ارفض أي قيد على حرية الرأي.
* هل يمكن أن تتراجع عن رأيك إذا اثبت مجمع البحوث عدم صحته؟
ـ رأي صبحيح ألنبه يسبتند البى دليبل وإذا كبان لمجمبع البحبوث رأي آخبر معبارض لرأيبي سبيكون
اختالفبا فبي الببرأي واإلخبتالف فبي الببرأي ال يفسبد للببود قضبية واخبتالف العلمبباء رحمبة ويمكببن أن
أتراجع عن رأيي بشرط اقتناعي وقوة الدليل.
* يتهمك البعض بأنك حولت إرضاع الكبير الى قضية فما هو تعليقك؟
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ـ لم أحول إرضاع الكبير الى قضية ولكنني أوضح حكما شرعيا ورد في السنة النبويبة وهبو ثببوت
إرضاع الكبير إلباحة الدخول والخلبوة ببين رجبل وإمبرأة لبيس بينهمبا صبلة قراببة النسبب وال صبلة
اإلرضاع في حال الصغر قبل الفطام بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية.
* يتعجب البعض كيف تحدث الخلوة بين رجل وإمرأة في العمل؟ فما المقصود بالخلوة؟
ـ الخلوة هبي إغبالق بباب الحجبرة علبى رجبل وأمبرأة وعبدم إمكانيبة رؤيبة مبن ببداخل المكبان ببأي
وسيلة مثل مدير العمل والسكرتيرة وإنارة اللمببة الحمبراء علبى بباب الغرفبة بحيبث ال يسبتطيع أحبد
رؤية ما يحدث بالداخل كذلك الخادمة التبي تضبطرها الظبروف لإلقامبة فبي منبزل ببه رجبال ويغلبق
عليهم الباب ..فالخلوة بين رجل وأمرأة ليس بينهمبا قراببة حبرام إلثبارة الريببة والشبك وال يلبزم مبن
الخلوة اإلتصال الجنسي بل التمكن منه ،وبذلك يضع إرضاع الكبيبر حبال لهبذه المشبكلة ألن حمايبة
األعراض من المقاصد األصيلة للشريعة ويُبنى عليها كثير من األحكام.
* أال يوجد حل آخر غير ارضاع الكبير لحل مشكلة الخلوة في العمل؟
ـ إذا كان قصدك أي مخرج شرعي آخر فال يوجد أي حل فالخلوة بين الرجبل والمبرأة حبرام مبا لبم
يكن بينهما صبلة نسبب أو إرضباع ولكبن يوجبد حبل عملبي آخبر وهبو أن تكبون حبوائط الغبرف فبي
العمل زجاجية بحيث يمكن رؤية ما يحدث بداخل الغرف مبن الخبارج كمبا يحبدث فبي بعبض البدول
األجنبية أو وضع كباميرات فيبديو مراقببة داخبل الغبرف وفبي ذلبك صبيانة لألعبراض ،ومنعبا للشبك
والريبة والقيل والقال بين الناس باستخدام التكنولوجيا قد يغني عن إرضاع الكبير .كما أطالب أيضا
بتوثيق اإلرضاع كتابة ورسميا وذلك لفساد الذمة مثل ما حدث فبي النكباح فهبو لبم يكبن موثقبا ولكبن
اقتضت الضرورة توثيقه حفظا للحقوق ،وكذلك يكون توثيق اإلرضاع زيادة في اإلحتيباط فبي حالبة
وفاة الشهود.
* ما هي صيغة عقد توثيق إرضاع الكبير؟
ـ يُكتب في العقد أن فالنة أرضعت فالنا ونشهد هللا على ذلك ونحن من الشاهدين.
* أال تخاف أن يثير رأيك اعتراض شي األزهر أو بعض زمالئك في الجامعة؟
ـ مبن لبم ي عجببه هبذا البرأي ال يلغبي الحكبم الشبرعي ولكبن يجبب عليبه أن يبأتي بحكبم شبرعي آخبر
بالببدليل ويكببون أقببوى منببه ..أمببا تببرك المسببألة بببدون حكببم فهببذا مببا ال أقبلببه فهببذا رأيببي وأنببا متحمببل
مسئوليته أما الجميع.
* تطبيق إرضاع الكبير لحل خلوة العمل سيترتب عليه أن يكون للمرأة إخوة من اإلرضاع كثيرون
خصوصا إذا غيرت عملها من مكبان آلخبر والعكبس صبحيح بالنسببة للرجبل وببذلك سيصببح جميبع
الناس إخوة من الرضاعة ،ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فما ردك؟
ـ إرضباع الكبيبر ال يحبرم النكباح أو البزواج ألن اإلرضباع بعبد عمبر سبنتين ال أثبر لبه فبي تحبريم
النكاح ،والكبير المقصبود ببه هبو مبا زاد عمبره علبى عبامين أمبا إرضباع الصبغير فهبو البذي يحبرم
النكاح فإرضاع الكبير يترتب عليه إباحة الخلوة وال يحرم النكاح.
* إذن ما الفائدة من اإلرضاع مبا لبم يحبرم البزواج؟ فكيبف يببيح إرضباع الكبيبر الخلبوة وفبي نفبس
الوقت ال يمنع الزواج وهل معنى ذلك أن الرجل يمكن أن يتزوج من أمبه فبي الرضباعة إن أعجبتبه
كإمرأة؟
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ـ عدم اإلقتناع عقال بحديث إرضاع الكبير ال يمنع ثبوته فهو حبديث صبحيح واإلعتبراض عليبه هبو
إعتراض على الرسول (ص) وتشكيك في السنة النبويبة والخبالف ببين عائشبة وأمهبات المبؤمنين فبي
تشخيص الوقائع ال في ثبوت إرضاع الكبير شرعا فرأت عائشة رضي هللا عنها أن الخلوة ضرورة
لتحصببيل العلببم والفتببوى ورأي أمهببات المببؤمنين أن الخلببوة ليسببت ضببرورية إلمكببان اإلسببتعانة فببي
تحصيل العلم بقريب من الرضاع أو النسب وأنا أرى أن رأي عائشة أقوى فبي نظبري ألن المسبائل
العلمية الدينية ال بد فيها من اإلتصال المباشر بين المستفتي والمفتي في خلوة .أما مبن ينكبر رضباع
الكبير عليه إثبات عدم الحاجة الى الخلوة بين رجل وإمرأة ليس بينهما نسب أو رضباع فبي الصبغر
وإذا أثبت ذلك سلمنا له عدم الحاجة الى رضاع الكبير وإذا سلم ذلك في حالة ال يسلم على اإلطالق.
* هل معنى ذلك أنه يمكن للمرأة أن تتحرر من الحجاب أمام أخيها من أرضاع الكبير؟
ـ نعم فيمكنها أن تخلع الحجاب أمامه ويمكن أن تكشف شعرها أمامه ،وهذه هي الحكمة من إرضاع
الكبير فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذراعين يمكن كشفها أما العورات الغليظة فبال يجبوز
كشفها.
* كيف تخلع المرأة الحجاب أمام رجل قد يفكر بالزواج بها تحت ستار رضا الكبير؟
ـ كشف الشعر شيء والزواج شيء آخر.
* هل يصح أن تخلع المرأة الحجاب أمام أوالد عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها؟
ـ ال يصح أن تخلع الحجاب أمامهم.
* إذن كيف تكون صلة رضاع الكبير أقوى من صلة الرحم؟
ـب إرضباع الكبيبر يكبون للضبرورة لحبل مشبكلة الخلبوة ببين رجبل وإمبرأة فتصببح المبرأة أختبه مبن
الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم مبن النسبب فلمباذا تخلبع الحجباب أمبام أوالد عمهبا أو غيبرهم
وال توجد ضرورة لذلك؟!
* إذن ما الضرورة من خلع الحجاب أمام أخيها في إرضاع الكبير؟
ـ إرضاع ا لكبير يكون إلباحة الدخول والخلوة بين رجل وإمرأة ليس بينهما صبلة قراببة النسبب وال
صلة الرضاع في حال الصغر بحيبت تكبون المبرأة علبى طبيعتهبا فبي البيبت وال يكبون عليهبا حبرج
وتكون للضرورة.
* هل مبن المنطقبي أن تكبون أم الرجبل أو أم المبرأة فبي سبن تمكنهبا مبن اإلنجباب واإلرضباع هبذا
معقول؟
ـ أهم شيء أن يحصل بينهما صلة رضاع بأن أمه ترضبعها أو أمهبا ترضبعه أو أختهبا ترضبعه أو
أخته ترضعها بحيث تكون نتيجة الرضاع أخوة من الرضاع.
* هل ترى أن عمل المرأة ضرورة حتى يباح إرضاع الكبير أليس هذا توسعا في الضرورة؟
ـ قد يصبح في بعض األحيان ضرورة ففي حرب العراق مثال وقعت غارة علبى إحبدى القبرى ولبم
تن إال إمرأة واحدة فقدت جمبع أقاربها وال يمكنها أن تعيش بمفردها فإضطرت للعمبل فبي المنبازل
أو تعيش بمفردها في منزل فهل يمكنها اإلستغناء عبن رجبل يقضبي لهبا مصبلحة أو يتعامبل معهبا؟!
ففي هذه الحالة تكون ضرورة وكذلك العكس صحيح رجبل يعبيش بمفبرده نمنبع دخبول النسباء عليبه
فكيف نمنع رحمة هللا تعالى لمن يحتاجها؟! فالضرورة موجودة فمثال إمرأة تسير لبيال ثبم انقطبع بهبا
الطريق وأدخلها رجل بيته لتنام أيمنع دخولها البيت أم يتركها لتأكلها الذئاب؟! ففي هذه الحالة يمكبن
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أن ترضع المرأة من أمه وأ نا ال أتوسع في اسبتخدام الضبرورة فيتصبور النباس أن جميبع المبوظفين
والموظفات في مصلحة حكومية يجب عليهم إرضباع الكبيبر ألن هبذا تصبور خباطئ ولكننبي أقصبد
الغرفة المغلقة التي تجمع رجال وإمرأة بمفردهما وال يدخلها أحد إال بإذن أحدهما.
* إذا إقتضت الضرورة أن تكون المرأة المسلمة في خلوة مع رجل غير مسلم مثل حرب العراق أو
كانت تخدم في منزل جندي أمريكي وهي مضطرة فهل يجب اإلرضاع؟
ـ األحكبام الشبرعية مثبل رضباع الصبغير أو الكبيبر تكبون ببين المسبلمين فقبط وببذلك يجبوز للمبرأة
المسلمة أن تخلو بغير المسلم ولكن المرأة التي مات أهلها في الحرب ولم تجد أي بيت مسلم يؤويهبا
فتكون في هذه الحالة مضطرة وهي ضرورة قصوى فتأخذ حكم األسيرة فجميع الظروف مفروضبة
عليها وتكون مكرهة أما في بالد اإلسالم فال يجوز للمرأة المسلمة أن تخلبو بغيبر المسبلم وعليهبا أن
تبحث عن مسلم يؤويها وتعمل إرضاع الكبير بحيث تكون أخته في الرضاع حال لمشكلة الخلوة.
* هل تعتقد أن حدوث إرضاع الكبير يمنع الرجل أن يفعل أي سوء بالمرأة التي يختلبي بهبا بمعنبى
أن يتحرش بها؟
ـ بعد حدوث اإلرضاع تكون المرأة أخته في الرضاعة فإذا حدث بينهما ما يخدش فيكبون مبا حبدث
بين أخبوين ولبيس غبريبين ولبذلك تغلبظ العقوببة ،ولقبد بعبث الرسبول (ص) سبرية كاملبة لقتبل رجبل
تزوج إمرأة أبيه وكذلك من يفعل الفاحشة مع أخته أو محبرم عليبه فعقوبتبه أشبد ممبن يفعبل الفاحشبة
مع غريبة عنه فعملية الرضاع تمنع مجرد التفكيبر فبي أي اتصبال جنسبي فالحكمبة مبن الرضباع أن
تصبح المرأة قريبة وليست غريبة على الرجل والعكس وحرمبة الرضباع كحرمبة النسبب وفبي ذلبك
صيانة للحرمات.
* يعتبر مهاجمون إرضاع الكبير أنه رخصة للخلوة بالمرأة تحت المظلة الشرعية؟
ـ هي رخصة للضرورة وليس لمجرد الخلوة ألن الخلوة من غير ضرورة حرام فنحن ال نفتح بباب
الخلوة ولكن نعال قضية الخلوة بين الرجل والمرأة عند الضرورة.
* ما الحل إذا لم تجد المرأة أو الرجل من ترضع منه؟
ـ تبحث عن رجل آخر يمكن أن تحدث بينهما صلة رضاع.
* ولكنك قلت أن المرأة إضطرت للخلوة مع رجل وهذا معناه إنها ال تجد بيتا آخر تذهب إليبه فمباذا
تفعل؟
ـ فإذا اضطرت المرأة ولم تجد أي مكان آخر أو أي عمل آخر فتصبح حالة ضرورة والضبرورات
تبيح المحظورات مثل أكل الميتة.
* يتسائل الببعض عبن أهميبة إرضباع الكبيبر فبي الوقبت البذي أمرنبا هللا فيبه بغبض البصبر وصبيانة
األعراض ونهي عن الزنا أليست أوامر هللا كافية حتى نلتزم بها حتى لو وجدت الخلوة؟
ـ هذه أوامر عامة ولكن الحكمة من إرضباع الكبيبر هبي تحويبل العالقبة البهيميبة عنبد اإلنسبان البى
الحقوق.
عالقة دينية تقوم على
ِ
* هل يمكن إذا كانت المرأة ترضع أن ترضعه؟!
ـ نعم يمكن لها أن ترضعه ويصبح ابنها من الرضاع.
* هل يصح إلبنها من اإلرضاع أن يتزوجها؟
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ـ نعم يصح أن يتزوجها ألن الرضاع كان في حبال الكببر والرضباع البذي يحبرم البزواج هبو البذي
يكون في حال الصغر.
* كيف يكون ابنها من الرضاع ثم تتزوجه أليس هذا كالم غريب؟!
ـ الرضاع المحرم للنكاح هو الذي يكون في حدود سنتين من عمر الصبي  ..قال تعالى" والوالدات
يرضعن أوالدهن حولين كاملين" وقال رسول هللا (ص) " ال رضاع إال ما فتق األمعاء" " ،إلرضاع
بعد حولين" وهذا ما جعل بعض العلماء يقول أنه ال يوجد ارضاع الكبير ألنبه ال أثبر لبه فبي تحبريم
النكاح لكن عندما جعله الرسول مُباحا للخلوة اقتصر به على إباحة الخلوة فهي عمليبة مقارنبة فقهيبة
بين األدلة كل دليل يوضح في موط نه وهذا فقه دقيق والعامة ال يمكنهم فهمه وفي أجهزة اإلعبالم ال
يوجبد وقبت لعببرض هبذه األدلبة والمتلقببى دوره أن يعبرف النتبائ  ،وال يمكببنهم البدخول فبي تفاصببيل
اإلجتهاد ألنهم لن يتأهلوا لذلك وال يمكنهم الحكم على صحة إرضاع الكبير ،ولكن الحكمة من طرح
هذه القضايا في وسائل ا إلعالم هو فتح شهية الناس للبحث والدراسة بحيث يرجع الناس الى العلمباء
لفهم التفاصيل ألنه ال يوجد الوقت الكافي في البرام لفهم التفاصيل واألسئلة.
* هل يكون إرضاع الكبير بالحلب في إناء أم بالتقام الثدي؟
ـ إرضاع الكبير يكون مباشرا أي بالتقبام الثبدي وسبالم البذي رضبع كبان كبيبرا ولبه لحيبة والحبديث
صحيح ومن يعترض عليه فيكون إعتراضه على رسول هللا.
* قلت إن اإلرضاع يكون بالتقام الثدي أي يكون اإلرضاع مباشرا وليس بالحلب في إنباء ألبن يثيبر
ذلك الغرائز عند الرجل أو المرأة؟
ـ الرسول (ص) أجاز ذلك واتفق المسلمون جميعا على ثبوت رضاع الكبير إلباحة الدخول والخلوة
بين رجل وإمرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب أو صلة الرضباع فبي حبال الصبغر قببل الفطبام ففبي
حديث رضاع سالم مولي أبي حذيفة وهو كبيبر لبه لحيبة مبن زوجبة أببي حذيفبة وأمبر الرسبول (ص)
بذلك ومن يتحرج مما أباحه الرسول من رضاع الكبير بنفسه يمكنه ارضاع المبرأة ببدال مبن الرجبل
ويتحقق المقصود بشبرط أال يثبور فبي نفسبه أدنبى اعتبراض علبى تشبريع الرسبول (ص) فبال ببد مبن
اإلرضاع الفعلي واألصل في الرضاع أن يكون مباشرا أما الوسائل الموصلة كالحلبب فبي إنباء فهبو
أمر ثانوي فتبأثير الرضباع المباشبر متفبق عليبه وأمبر الرسبول أن يرضبع منهبا ولكبن بعبض النباس
تتحرج من أمر الرسول فهذه عملية شرعية والشرع ليس بذوق الناس ورغبباتهم فيحبل هللا مبا يشباء
ويحببرم مببا يشبباء ومببن يتحببرج مببن حكببم هللا ال يفهببم الشببرع والحببديث صببحيح ومببن يعتببرض عليببه
يعترض على الرسول والدين ليس خاضعا لرغبات الناس.
* ولكن أجاز بعض العلماء الحلب في إناء؟
ـب هببذا نببوع مببن الترفببه أو اإلدعبباء يرجحببه بعببض العلمبباء احتياطببا فببي تفسببير الحببديث لببم يببرد فببي
الروايات أما إذا ثبت النقل أن الشرب كان في إناء فجائز أما إذا لم يثبت النقل فتحمله على الرضباع
المباشر.
* كيف يبيح الشرع كشف عورة أمام أجنبي؟
ـ إذا تحرجبت المبرأة أن يرضبع منهبا الرجبل فبيمكن أن ترضبع هبي مبن أمبه ولكبن ال يوجبد حبرج
شرعي فاإلرضاع المباشرة وهو للضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
* هل يمكن اسبتخدام جهباز اإلرضباع الصبناعي وهبو جهباز تسبتخدمه المبرأة بوضبعه علبى الثبدي
ليحفز الغدد اللبنية على إدرار اللبن فهل يمكن استخدام اللبن في اإلرضاع؟
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ـب هببذا األمببر يرجببع الببى األطببباء أو العلمبباء فهببم يحببددون مببا إذا كببان لبنببا حقيقيببا أي مكوناتببه هببي
مكونات اللبن األصلي أم ال فإذا كان لبنا أصليا يصح اإلرضباع أمبا إذا لبم يكبن نفبس مكونبات اللببن
األصلي فال يصح اإلرضاع منه.
* هل معنى ذلك أنه يصح للبنت التي لم تتزوج أن تستخدم الجهاز وترضع به من تشاء سواء كانت
حالة ضرورة أم ال؟
ـ ال يصح.
* ولكنك قلت أنه يترك األمر لألطباء فإذا قالوا أنه لبنا أصليا يصح اإلرضاع به؟
ـ اللبن الذي يتم به الرضاع هو النات عن عالقة شرعية نشأت عنها الوالدة أما إذا كان اللبن ناتجبا
بدون عالقة مطلقا مثل البنت التي لم تتزوج بإستخدام جهاز اإلرضاع الصناعي ونت عنه اللبن فإذا
أرضبعت بببه ال أثبر لببه شبرعا أي ال يصبببح مبن أرضببعته ابنهبا شببرعا ألن اللببن لببيس نتيجبة عالقببة
شرعية أي زواج وحمل ثم والدة ثم رضاعة.
* ما الحكم إذا أرضعت زوجة عقيم صببيا بإسبتخدام جهباز اإلرضباع الصبناعي ليصببح ابنهبا مبن
الرضاعة؟
ـ العقيم ليس لها لبن وإذا اسبتخدمت الجهباز وأرضبعت الصببي ال اعتببار لبه شبرعا حتبى لبو اثببت
األطباء أن اللبن النات عن استخدام الجهاز له نفس مكونات اللبن الطبيعي ولكن إذا أرادت أن يكون
بينهما صلة رضاع فيمكن ألحد من جهتها أن ترضعه ليصبح أخوها من الرضاعة.
* قلت أن تصوير الفيديو يدرا شبهة الخلوة فكيف ال يثبت به الزنا؟
ـ أي وسيلة تستخدم في إثبات البراءة يؤخذ بها في الشرع فمثال استخدام وسيلة إلثبات جريمة الحد
ال نأخذ بها شرعا لتصنيف دائرة اقامة الحد لذلك ال ببد مبن الرؤيبة المباشبرة حتبى لبو رأى تصبوير
الفيديو مائة شاهد والحدود تدرا بالشبهات فاإلعتببار الرؤيبة المباشبرة ألربعبة شبهود إلثببات جريمبة
الزنا فالتصوير يمكن تزييفه واختالق أحداث ووقائع مخالفة للواقع والحقيقة وفي هذه شبهة والحدود
تدرا بالشبهات.
* حتى لو اثبت المعمل الجنائي صحة المناظر وانها صور ولقطات غير مزورة؟
ـ نعم حتى لو اثبت المعمل الجنائي ان اللقطبات حقيقيبة فالمعمبل الجنبائي نلجبأ لبه فبي الجبرائم التبي
تتعلق بحقوق العباد ويترتب عليها ضرر أما جريمة الزنا فهو حق هللا ولم يطالب اإلسالم بالتجسبس
علببى النبباس إلثبببات الزنببا وإنم ب ا تثبببت الجريمببة بشببهادة الشببهود األربعببة أو اإلعتببراف واثبببات هببذه
الجرائم مرتبط بوضع اإلنسان العادي بدون استعمال آالت حديثة إلثبات الجرائم ولكن اإلسالم يحث
علببى اسببتخدام التكنولوجيببا لتبرئببة مببواطن مظلببوم فاإلسببالم ال يميببل لتطبيببق الحببدود إال للضببرورة
القصوى.

ما ق م :نهرو طنطاوي
رناع الكبير وانضطاط العقل العربي
النشاط العقلي نعمة وهبها هللا لإلنسان ليفكر ويعقل ويتتبدبر وينظبر ويقبرأ مبن حولبه ومبا حولبه مبن
أشياء وحوادث ،وأولى خطوات النشاط العقلي التجرد تماما كذلك من أي نتائ يكون قد وصل إليهبا
الغير من قبل ،إال من بعد مراجعة وتفكير وإعادة قبراءة ونظبر ،لكبن معظبم مبن يسبمون ببالمفكرين
العبرب والكتباب العببرب والمثقفبين العببرب فبي كببل مبرة يعقلببون فيهبا شببيئا مبن األشببياء أو أمبرا مببن
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األمور أو حادثة من الحبوادث يؤكبدون بالبرهبان القباطع علبى إفالسبهم القكبري والعقلبي والنظبري،
ويؤكدون ببرهان قاطع كذلك على طفولتهم الفكرية والعقليبة ،ويؤكبدون كبذلك علبى تبعيبتهم العميباء
الصماء لفكر غيرهم وعقل غيرهم ،مما يؤكد يوما بعد يوم أن هؤالء القوم ما هم إال كائنات طفيليبة
تعتاش وتقتات على عقل ونظر وفكر غيرها
وفي كثير من المواقف يثبت من يسمون بالمفكرين العرب والكتباب العبرب والمثقفبين العبرب سبواء
من يكتب منهم في الشأن الديني أو غيره أنهم يعانون من عقم فكري ،يجعلهم عباجزون عبن إنجباب
أي فكر جديد أو رؤي جديدة أو قراءة جديدة ألي شيء يعرض لهم ،ممبا يحملهبم ذلبك علبى التسبول
على أفكار غيرهم ،كاألغنبام حبين تهبرول خلبف كبل نباعق .إن هبؤالء القبوم لبيس لبديهم مبا يقبدموه
للناس في عالم الفكر أو النظر أو القراءة ،بل إنهم قد أثبتوا فبي أكثبر مبن موقبف أنهبم غيبر جبديرين
بالتفكير في أي شيء وغير جديرين بقراءة أي شيء .وما أكثر األمثلة التي يمكن أن نسبوقها ونبدلل
بهببا علببى أي درك مببن السببفاهة واإلنحطبباط االتبعيببة العميبباء الصببماء قببد انحببدر إليهببا العقببل العربببي
والفكر العرببي ،فهنباك عشبرات األمثلبة ببل مئبات األمثلبة مبن مئبات القضبايا الفكرببة التبي طرحبت
ونوقشت في الساحة اإلعالمية والفكرية العربية ،والتي تكفي قضية واحدة منهبا أن تكبون مثباال حيبا
ودليال قاطعا على اإلنحدار الذي هوى إليه الفكر العربي والعقل العربي.
وفي هذا المقال لن نستعرض سوى قضية واحدة لنرى أيبن وصبل فيهبا الفكبر العرببي وكيبف عقلهبا
العقل العربي إن كان للعرب فكر أو عقل ،هذه القضية هبي بعبض األحاديبث التبي تنسبب البى النببي
(ص) في إفتاءه عليه الصالة والسبالم بإرضباع الكبيبر فبي قصبة سبالم مبولى أببي حذيفبة ،وال يخفبى
على الجميع أن روايات إرضاع الكبير موجودة في كل كتب األحاديث منذ قرون طويلة ،ولم نسبمع
أو نتلوا أن قامت ضجة في يوم من األيبام طيلبة األربعبة عشبر قرنبا الماضبية حبول هبذه الروايبات،
سببوى فببي السببنوات القليلببة الماضببية ،فهببل سببأل أحببدكم نفسببه لمبباذا تببأخرت هببذه الضببجة وكببل هببذا
اإل عتراض على هذه الروايات ولم تظهر مبن قببل كبل هبذه النبداءات لمحبو هبذه الروايبات وإنكارهبا
والحكم بزيفها وكذبها وتكذيب نسبتها الى النبي (ص)؟؟ ،لماذا في اآلونة األخيرة فقط تعالت أصوات
بعببض الكتبباب الببدينيين العببرب ،والعلمببانيين العببرب ،والالشببيئيين العببرب ،وكثيببر مببن سببفهاء الفكببر
والعقل العرب ،بتكذيب نسبة هذه الروايات الى النبي (ص) ،والتبرؤ منها واإلدعاء بأنهبا مدسوسبة
على الرسول الكبريم لتشبويهه عليبه الصبالة والسبالم واإلنتقباص مبن قبدره؟؟ فهبل قبام مبن يسبمون
بالمفكرين العرب على إختالف توجهاتهم الفكرية والثقافية بقراءة هذه الروايات قبراءة علميبة جبادة
ناقببدة متعقلببة محايببدة؟؟ ،وهببل بالفعببل حببوت هببذه الروايببات فببي ظاهرهببا أو باطنهببا مببا يسببيء للنبببي
محمد(ص) كنبي ورسول ،،أو حتى كشخص عادي من البشر؟؟ ،وهل بالفعبل تسبتحق هبذه الحادثبة
(رضبباع الكبيببر) كببل هببذا الصببراخ وكببل هببذا اإلعتببراض والتكببذيب والتبببرؤ والتنصببل والسببخرية
واإلستهزاء والمعايرة التي مألت صفحات الجرائد والصبحف والمجبالت ومواقبع اإلنترنبت فبي كبل
مكان في العالم العربي؟؟ ،وهبل كبل مبن خبط مقباال يسبتنكر فيبه هبذه الحادثبة ويسبخر منهبا ويكبذبها
للنبي (ص)؟؟.
ويبرئ ساحة الرسول منها ،هل قرأ كل الروايات ،وهل فهم منها شيئا يسئ
إن الجببواب علببى كببل تلببك التسبباؤالت لببم يببأت بببه سببفهاء العببرب وجهالئهببم ممببن يسببمون بالكتبباب
والمفكرين الذين كتبوا عن هبذه الحادثبة ،لبم يبأتوا ببه مبن قبراءتهم الواعيبة وفهمهبم العميبق وعلمهبم
بالحادثببة نفسببها ،كببال ،وال مببن التحليببل العلمببي العقالنببي الجبباد لتلببك الروايببات التببي روت لنببا هببذه
الحادثة ،وال من معرفتهم الفائضة بالرواة الذين نقلوا لنا هذه الحادثة ،وال من التثبت من حقيقة هبل
أفتببى النبببي محمببد بهببذه الفتببوى أم ال ،إنمببا الجببواب الحقيقببي جبباءوا بببه مببن مخلفببات الحببرب الببدائرة
رحاها بين بعض المسيحيين والملحدين من جهة وبين بعض المسلمين من جهة أخرى في السباحات
اإلعالميبببة المختلفبببة( ،التلفزيبببون ،الجرائبببد ،المجبببالت ،مواقبببع اإلنترنبببت) .هبببذه الحبببرب الشرسبببة
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الضروس ال يستخدم فيها المقاتلون أسلحة تقليدية أو تقدميبة متطبورة ،وال يسبتخدمون فيهبا األسبلحة
الكيماوية وال النووية وال الجرثومية ،إنما األسبلحة المسبتخدمة فبي هبذه الحبرب القبذرة ،هبي أسبلحة
تشويهية ،حيث يقوم كل من الخصوم المتحاربين بالبحث الدءوب داخل الكتب الدينية التراثية للعدو،
إللتقبباط بعببض الحببوادث التاريخيببة أو بعببض الروايببات الدينيببة ،وقببذف العببدو الخصببم بهببا وتشببويهه
والحط من دينه ونبيبه وإلهبه ،فيقبوم الخصبم إمبا ببالرد بالمثبل كبأن يبأتي بببعض الحبوادث التاريخيبة
وبعض الروايات الدينية المماثلة من كتبب خصبمه ،ليقبذف بهبا عبدوه الخصبم وكبأن لسبان حبال كبل
منهما يقول لخصمه إن دينك أحط من ديني ،وديني أقل شرا من دينك ،ونبيي أفضل خلقا من نبيك،
وإلهي أكثر رحمة وتحضرا من إلهك ،هذا ما يفعله بعبض المقباتلين فبي سباحة المعركبة ،أمبا بعبض
الخصوم غير المشاركين في المعركة أو مكسوري الجناح من الذين سلبهم هللا العقل والفهم ،يقومون
بسببلوك طريببق آخببر لصببد العببدوان ،طريببق ممهببد سببهل لببين ،طريببق ال جببراح فيببه وال شببوك وال
عثرات ،هذا الطريق هو إنكار كل تلك الحوادث وتكذيبها ونبذها والتبرؤ منها ،وتبرئبة سباحة ديبنهم
وإلههببم ونبببيهم مببن تلببك الحببوادث والروايببات ،بادعببائهم الكبباذب الباطببل أن هببذه الروايببات مدسوسببة
مكذوبببة دسببها أعببداء الببدين قببديما لتشببويه هببذا الببدين وتشببويه إلههببم ونبببيهم ،وهببذه هببي حجببتهم مببع
خصببومهم حببين يواجهببونهم بمثببل تلببك الحببوادث التببي وردت فببي كتببب األحاديببث والتببراث ،فتببراهم
يسارعون الى النفي والتكبذيب والتنصبل مبن هبذه الحبوادث ،ومبن الروايبات التبي حملتهبا ،ببل ومبن
الرواة الذين نقلوها ،وهم بذلك يظنون واهمون أنهم بهذا النفي والتكذيب والتبرؤ قد طهبروا سباحتهم
وتخلصوا من عدوهم وخصمهم اللدود وأفحموه وانتصروا عليه وأسكتوه الى األبد.
فهل بالفعل حادثة رضاع الكبير كانت بهذه الصبورة البشبعة وبهبذه السبوداوية التبي رآهبا عليهبا مبن
يسمون بالكتاب والمفكرين العرب ،الذين كتبوا يهاجمون هذه الحادثة يكذبون الروايبات التبي وردت
فيها والرواة الذين نقلوها في كتبهم؟؟ ،أم أن هؤالء القوم يعانون من عقم العقبل وشبح الفكبر وقصبر
النظر ،ويعانون كذلك من عمى البصر والبصيرة كما هي عاداتهم؟؟ ،ولإلجابة على هبذه األسبئلة ال
بد لنا أن نقوم بقراءة الحادثة قراءة موضوعية مبتعدين عن المثالية المفرطبة التبي يبروج لهبا بعبض
النصارى حول شخصية المسيح بن مريم ،والتي ليس لها أي أثر فبي واقبع أي بشبر علبى اإلطبالق،
سوى في أحالم الناس وأوهبامهم ،هبذه المثاليبة الكاذببة المخادعبة التبي ُخبدع بهبا كثيبر ممبن يسبمون
بالمفكرين والكتاب العرب ،فجعلتهم يكذبون وينكرون من دينهم وتاريخهم وتراثهم كل ما ال يتوافبق
وتلك المثالية الوهمية الكاذبة المخادعة ،ومبتعبدين كبذلك عبن الشبعور بالدونيبة والهزيمبة الشبعورية
التي أفلح الخصم أن يوهم بها كثيرا من السفهاء وقصبيري النظبر ممبن يسبمون بالكتباب والمفكبرين
العرب ،فهيبا نتنباول هبذه الحادثبة مبن الروايبات المختلفبة التبي وردت فيهبا ولنبرى مبا هبي الصبورة
الحقيقية لهذه الحادثة؟؟ .لقد وردث حادثة رضاع الكبير في صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن
النسائي ،وسنن أبي داود ،وسنن بن ماجة ،ومسند أحمد بن حنبل ،وموطأ مالك ،وسنن الدارمي .وقد
جاءت هذه الحادثة في هذه الكتب الثمانية في نحو من عشرين رواية ،وتخفيفا على القارئ وتسبهيال
له سأقوم بسرد هذه الحادثة بصورة تتناول كل ما ورد في الروايات العشرين بطريقة سهلة وسلسة،
ثم أقوم بمناقشة هذه الحادثة بطريقة موضبوعية مبع مقارنتهبا بببعض الحبوادث المشبابهة مبن الواقبع
الببذي نعيشببه اآلن ،حتببى نببرى أيببن تكمببن أسببباب هببذه الضببجة التببي أثارهببا مببن يسببمون بالكتبباب
والمفكرين العرب الذين ال يفقهون شيئا وال يهتدون ،وبعدها سأذكر الروايات كاملة في نهاية المقبال
لمن أراد أن يطلع عليها.
 #قص رناع الكبير كما جاءت في كتب األضاديث:
لقد تبنى رجل من صحابة الرسول (ص) يُدعى أبا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد غزوة ببدر ،تبنبى
غالما صغيرا يُدعى سالما ،وكان ذلك قبل نزول تحريم التبني ،وكان الناس قبل اإلسالم وفي صبدر
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اإلسالم يتبنون األطفال والشباب والرجال ،فيحملون أسماء أبائهم بالتبني ،ويرثون من ميراثهم ،كما
كان زيد بن حارثة حين تبناه النبي محمد (ص) فكان يُدعى زيد بن محمد ،كذلك كان سالما الذي تبناه
أبو حذيفة ،وكان سالم يعيش مع أبي حذيفة وزوجته في بيتهم ،ولما شب سبالم وصبار رجبال زوجبه
أبو حذيفة من ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ،وظل األمر على هبذا حتبى أنبزل هللا تحبريم التبنبي
فببي قولببه تعببالى ( :اد ُعببوهم البببائهم هببو أقسببط عنببد هللا فببإن لببم تعلمببوا آببباءهم فببإخوانكم فببي الببدين
ومواليكم) ( األحزاب .) 5 :ولما نزلت هذه اآلية تم رد كل شخص من هؤالء الى أبيه ومبن لبم يعلبم
أباه رُد الى الذين تبنوه ليس كابن ،وإنما كأخ في الدين ومولى ( صاحب وجار) ،فجاءت سهلة بنبت
سهيل زوج أبا حذيفة النبي محمد (ص)  ،فقالت يا رسول هللا إنا كنا نرى سالما ولدا لنا ،وكبان يبأوي
م عي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ،وفي رواية :وليس لنا إال بيت واحد ،وكبان يرانبي فضبال (شببه
عارية) ،وقد أنزل هللا بما قد علمت (تحريم التبني) ،وإني أرى في وجبه أببي حذيفبة بعبض الغضبب
والكره من دخول سالم علي ،وفي رواية إن سالم قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما يعقل الرجال ،وفي
رواية علم ما يعلم الرجال ،وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أببي حذيفبة مبن ذلبك شبيئا ،وفبي
رواية إني أرى في وجه أبي سالم الكراهية من دخول سالم علبي ،فقبال النببي أرضبعيه ،قالبت كيبف
أرضعه وهو رجل كبير؟ ،وفي روايبة إنبه ذو لحيبة ،فتبسبم النببي محمبد (ص) ،وقبال :قبد علمبت أنبه
رجل كبير ،وفي رواية قال :أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ،فرجعت فقالت
إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ،وفي روايبة والبذي بعثبك ببالحق نبيبا مبا رأيبت فبي
وجبه أببي حذيفبة بعبد شبيئا يكرهبه ،وفبي روايبة فأرضبعته خمبس رضبعات فكبان بمنزلبة ولبدها مبن
الرضاعة.
هببذه هببي القصببة الكاملببة كمببا وردت فببي الروايببات العشببرين ،حيببت ال زيببادة وال نقصببان فببي كلمببة
واحدة ،ونناقش اآلن مبا ورد فبي هبذه القصبة مبن أحبداث ،لنبرى مبا هبو الشبيء المسبتهجن فبي هبذه
القصة ،وما هو الشيء الذي دعا كثير من الحمقى والسفهاء ممن يسمون بالكتاب والمفكرين العبرب
إلنكار مثل هذه الحادثة وطالبوا بمحوها من كتب التبراث وادعبوا أنهبا كاذببة ومدسوسبة علبى النببي
محمد لتشويه صبورته والحبط مبن قبدره ،وهبل بالفعبل فبي هبذه الحادثبة مبا يشبوه صبورة النببي (ص)
ويحط من قدره ،أم أن القوم قد ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهم ال يعقلون؟؟.
 #مناقش الضادث :
أبو حذيفة تبنى سالما وهو غالم صغير ،كما هي عادت العرب قبل اإلسالم وأصبح يُبدعى سبالم ببن
أبي حذيفة ،وكان سيرث من أبيه ما يرثه اإلين األصلي ،وعاش سبالم مبع أببوه ببالتبني حذيفبة وأمبه
بالتبني سهلة في بيتهما الذي ال يملكون غيره ،وأصبح سالم ابنا ألببي حذيفبة وزوجتبه ،وكبان يبدخل
عليهما ويبيت معهما في نفس البيت الواحد ،وكان سالم يرى أمه بالتبني سهلة امرأة أبي حذيفة وهي
شبه عارية على اعتبار أنه ابنها وهي أمه ،وشب سالم وكبر فزوجه أبوه من بنت أخيه ،على اعتبار
أنها ابنة عمه ،وظل األمبر علبى هبذا حتبى أنبزل هللا تحبريم التبنبي فبي قولبه ( :ادعبوهُم آلببائهم هبو
اقسط عند هللا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في البدين ومبواليكم) (األحبزاب .)5 :وامتثباال ألمبر هللا
قام كل من تبنى شخصا برده الى أبويه األصليين ،ومن كان منهم ال يُعلم له أبوان ،يظل كما هو مع
من تبنوه ،ليس كإبن  ،وإنما كأخ في الدين ومولى (أي صاحب وجار لهم) ،وسالم كبان مبن البذين ال
يُعلم له أبوان ،فماذا يصنع أبا حذيفة وزوجته مع سالم؟؟ ،هل يطردوه من بيتهمبا أم يظبل معهمبا؟؟،
وكانت هذه هي المشكلة الحقيقية التي واجهت كل من سهلة وزوجها أبا حذيفة ،فالوضع قد تغير عن
ذي قبل ،فسالم في السابق كان ابنهما ،وكان يدخل عليهما كما يبدخل اإلببن علبى أبويبه ،دون إذن أو
استئذان ،كما حال كل بني آدم ،لكن حين حرم هللا التبني ،أصبحت العالقة بين اإلببن واألببوين غيبر
ذي قبل ،فأصبح اإلبن ليس إبنا ،وال األب أببا ،وال األم أمبا ،وعلبى إثبر هبذه العالقبة الجديبدة ،ببدأت
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هناك بعض المشاعر تتغير وتتبدل ،فأبو حذيفة أصبح يرى سالما رجال اجنبيا يقيم معه هو وزوجته
في بيت واحد ،مما أثار في نفس أبي سالم بعض مشاعر الغيرة على زوجته ،وبعض الكبره للوضبع
الجديد ،وكان يتغير وجهه امتعاضا من هذا الوضع الجديد الذي ال يجد مفرا منه وال حال لبه ،فتبرى
ماذا يصنع أبو حذيفة هل يمنع سالما من دخول بيتبه؟؟ ،أم يتركبه ويظبل يعباني ألبم الغيبرة والضبيق
والضجر؟؟ .فما كان من زوجة أبي حذيفة إال أن ذهبت الى النبي (ص) ،تستشبيره وتسبتفتيه فبي هبذا
األمر الحرج ،فقصت عليه ما كان من أمرهما هي وزوجها مبع سبالم ،فأشبار عليهبا النببي (ص) ببأن
ترضعه فتحرم عليه ،فإستغربت المرأة من قول النبي  ،مما جعلها تجيبه قائلبة :أرضبعه وهبو رجبل
كبير؟؟ ،فرد عليها النبي قائال :قد علمت أنه رجل كبيبر ،فرجعبت المبرأة ونفبذت مبا أشبار ببه عليهبا
النبي ،وأرضعت سالم خمس رضعات كما ذكرت الروايات ،وبهذه الرضاعة أصبح سالم ابنا حقيقيا
لهما بالرضاعة ،وحرم سالم عليها وحرمبت سبهلة عليبه بهبذه الرضباعة ،وذهبب مبا يعباني منبه أببو
حذيفة من ضيق وغيرة وكراهية كان سببها إقامة سالم معهما في البيبت .فيبا ايهبا الكتباب العبرب يبا
من تدعون العقل والفكر ،ما الجرم ومبا النقيصبة ومبا الشبذوذ فبي هبذه القصبة؟؟ ،ألبيس مبا أفتبى ببه
النبي محمد (ص) كان عين العقل وعين الفهم وعين الصواب؟؟ ،أليس ما أفتبى ببه النببي محمبد (ص)
قد أنقذ إنسانا مسلما ال أب له وال أم وال أسرة من أن يكون مصيره الطرد مبن بيبت أببي حذيفبة البى
حيث ال بيت يؤويه ،وال أهل يعينوه؟؟ ،أليس ما أفتى به النبي محمد (ص) كان داللة على فطنته وقوة
إدراكه وسعة رحمته بالناس ورغبته في التيسير علبيهم فبي حيباتهم ومعاشبهم وشبئونهم؟؟ ،ألبيس مبا
أفتى به النبي (ص) هو امتثاال للقاعبدة القرآنيبة الضبرورات تببيح المحظبورات؟؟ ،أال تعبدل رضباعة
سهلة لسالم الذي كان في يوم من األيام ابنا لها ،وربته وهو غالم صغير حتى كبر وصار رجال ،أال
تعدل تلك الرضاعة أكل الميتة والدم ولحبم الخنزيبر فبي حبال المخمصبة (شبدة الجبوع)؟؟ ،أال تعبدل
رضاعة سالم من أمه سهلة وهو رجل كبير الكفر بباهلل فبي حبال اإلكبراه؟؟ ،ألبيس أكبل الميتبة شبيء
محرم وشاذ ،ولكنه مباح عند الضرورة؟؟ ،أليس ادعباء الكفبر بباهلل حبرام ومنكبر وشباذ ولكنبه مبباح
عند اإلكراه؟؟ ،فلماذا كل هذه الضجة والصياح والسخرية واإلستهزاء والشجب واإلستنكار والتسفيه
والتكذيب لهذه الحادثة؟؟ هل ألجل أن سالما الشاب الكبير سيضع فمه في ثدي المرأة التي كانت فبي
يوم من األيام تعامله على أنه ابن لها ،وكان يعاملها على أنها أم له؟؟.
ألستم أنتم أيها المفكبرون والكتباب العبرب البذين تبدعون كبذبا ونفاقبا ودجبال أنكبم تنبادون باإلصبالح
الديني والتيسير على الناس ،وتطالبون ليل نهار بتطبيق قاعدة الضبرورات تببيح المحظبورات ،وأن
الواقع هو من يفرض نفسه على أحقية تطبيق النص من عدم تطبيقه ،وفق ما تقتضيه مصالح الناس
وظروفهم في حيباتهم ومعاشبهم؟؟ ،ألسبتم أنبتم مبن تنكبرون علبى السبلفيين والمتشبددين والمتعصببين
دينيا عدم تسباهلهم فبي فتبواهم وعبدم تيسبيرهم علبى النباس فبي أوقبات الضبرورة؟؟ ،ألسبتم أنبتم مبن
أنكرتم على السلفيين والمتشددين والمتعصبين دينيا تحبريمهم علبى النسباء البذهاب البى طبيبب رجبل
للعالج؟؟ ،أال يعبد ذهباب المبرأة لطبيبب رجبل كبي يعالجهبا أو يقبوم ببإجراء عمليبة جراحيبة لهبا ،أو
إجراء عملة والدة ،أو تشخيص مرض من أمراض النساء التبي تصبيب عنبق البرحم وفبرج المبرأة،
وغيرهببا مببن اإلجببراءات الطبيببة التببي ألجببل إجراءهببا يقببوم الطبيببب بكشببف جسببد المببرأة المريضببة
بالكامل وكشف عورتها كذلك ،أال يعد كل هذا من باب الضرورات التبي تببيح المحظبورات؟؟ ،وأال
يعدل كل هذا وضع سالم فمه في ثدي سهلة كي يرضع منها لتحرم عليه ويتمكن من القيام معهم فبي
بيتهم دون التسبب في أي حرج بينه وبين سهلة وأبي حذيفة؟؟ ،ألبيس مبنكم مبن سيصبطحب زوجتبه
أو أمبه أو أختببه أو ابنتبه الببى طبيببب رجبل ليعالجهببا عنبد الضببرورة ،ليجببري لهبا بعببض الفحوصببات
والعمليات التي قد يكشف فيها الطبيب جسد وعورة أي منهن بالكامل إذا استدعى األمر ذلبك؟؟ ،فمبا
لكم تصرخون وال تعوون وال تستنكرون أن يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات الطبية على النسباء؟؟،
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ولماذا ال تطالبون بمنع هذه الجريمة وازدرائهبا ،كمبا عبويتم وصبرختم واسبتنكرتم ونبددتم بروايبات
رضاع الكبير وكذبتموها وأنكرتموها وشنعتم عليها واعتبرتموها مسبة في شخص الرسول ومنقصة
لقدره؟؟.
إن هبؤالء القبوم فببي تنباولهم الفكببري والعقلبي لألشبياء والمواقببف واألحبداث ،ال ينطلقببون مبن قلببوب
سليمة نقيبة نظيفبة ،وإنمبا يتنباولون كبل األشبياء والمواقبف واألحبداث ،انطالقبا مبن أفكبارهم الشباذة،
وقلوبهم المريضة التي طبع هللا عليها بجهلهم وغيهم .وإنهم في كل مرة يثبتون ويؤكدون للناس أنهم
ليسوا أهال للعلم وال للعقل وال للفكر.
 #مم المؤمنيا عائش وروايات رناع الكبير:
لقد وردت بعض الروايات التي تقول أن عائشة أم المؤمنين وزوج النبي محمد (ص) ،كانت ترى في
فتوى النبي لسهلة امرأة أبي حذيفة ،أنها فتوى عامة لكل من يقع له أمر مماثال للذي وقع ألبي حذيفة
وزوجه سهلة وابنهمب ا ببالتبني سبالما ،وذلبك أن هللا قبد فبرض علبى نسباء النببي محمبد (ص) مبن دون
نساء المسلمين ،أال يخاطبهم أحد من المسلمين الرجال إال من وراء حجاب وذلك فبي قولبه تعبالى( :
وإذا سألتموهُن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهرُ لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكبم أن ُتبؤذوا
رسول هللا وال أن تنكحُ وا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند هللا عظيما) (األحبزاب .)53:ولهبذا
األمببر اإللهببي الخبباص بزوجببات النبببي رأت السببيدة عائشببة أنببه لببو أرادت أن يببدخل عليهببا أحببد مببن
الرجال ألمر ما أن تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويبدخل
عليها من كان كبيرا من الرجال ،ثم يدخل عليها ،إال أن أم سلمة أم المؤمنين وزوج النببي (ص) أببت
هي وسائر أزواج النبي أن يدخل عليهن أحدا مبن النباس بتلبك الرضباعة ،وقلبن لعائشبة لعلهبا كانبت
رخصة من النبي لسالم دون الناس .إذا فعائشة كان ظرفها الخاص وهو األمر اإللهي للمسلمين بمنع
سببؤال نسبباء النبببي متاعببا إال مببن وراء حجبباب ،هببو مببن دعاهببا لإلجتهبباد والقيبباس علببى مببا أمببر بببه
الرسببول (ص) امببرأة أبببي حذيفببة ،وكببان هببذا اجتهببادا شخصببيا مببن عائشببة غيببر ملببزم ألحببد سببواها،
اعترضت عليه أم سلمة وسائر زوجات النبي األخريات ،وسواء فعلت السيدة عائشة هذا أم ال ،فهبو
محض اجتهاد شخصي منها وهي لم تخطئ فيه سبواء أصبابت فبي اجتهادهبا أم ال ،وسبواء اسبتدعى
األمر فعل ذلك أم ال ،فهي لبم تخطبئ إنمبا هبو اجتهباد شخصبي منهبا حرصبت فيبه بفهمهبا وإدراكهبا
على اإللتزام بأمر هللا.
 #فتوى الدكتور عزت عطي رئيس قسم الضديث بجامع األزهر:
ننقل جا نبا من فتوى رضاع الكبير كما نشرتها العربية نت في لقاء مع الدكتور عزت عطيبة ،لنبرى
على أي أساس بنى الدكتور عزت عطية فتواه حول إرضاع الكبيبر ،وهبذا مبا جباء فبي الفتبوى( :د.
عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون إلباحة الدخول والخلوة بين رجل وإمرأة ليس بينهما صلة
قرابة النسب وال صبلة الرضباع فبي حبال الصبغر ،ويكبون اإلرضباع للضبرورة فقبط) وحبذر مبن "
التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب علبيهم
إرضاع الكبير ،ألن هذا تصور خاطئ ،ولكنني أقصد أن اإلرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل
داخل الغرفة المغلقة وال يدخلها أحد إال بإذن من أحدهما".
سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة وال يدخل عليهما أحبد إال ببإذن منهمبا ،فقبال إن
هذه خلوة محرمة شرعا ،وعليك أن ترضع منها حتبى تختلبي بهبا بهبذا الشبكل المحبرم ،موضبحا أن
الخلوة تتحقق بإغالق باب الحجرة على رجل وامرأة ،وعدم إمكانية رؤيبة مبن ببداخل المكبان .وأكبد
أن اإلرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك ألن سالم الذي رضع كان كبيبرا ولبه لحيبة ،والحبديث
صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه على رسول هللا .وحول القبول ببأن الواقعبة التبي تحبدث
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عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتبوى تتغيبر بتغيبر العصبور واألزمنبة،
قال إن أحكام اإلسالم ترتبط بذات اإلنسان عبر األزمان واألماكن ،وذات اإلنسان لم تتغير منذ وجبد
على ظهر األرض الى أن يرث هللا األرض ومن عليها.
تعليقا هو أن سالم كان رجال بالغا متزوجا وبالتالي كان يمكن له أن يستقل بأسبرته فبي مكبان يؤويبه
وبهذا تنتهي مشكلة أبي حذيفة ولكن إباحة رضباع الكبيبر أمبر مسبتهجن وهبذا واضبح مبن رد سبهلة
على رسول اإلسالم .هل يرضى األستاذ نهرو أن يرى أمه عارية أو يلتقم ثديها .إذا كان يقف هذا ـ
كما هو طبيعي من كل عاقل ـ فلماذا يلوي عنق العقل والمنطق دفاعا عن رسوله؟! هذه هبي الطامبة
الكبرى.
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نرب الزوجات
في سنة  2221إجتاحت إسبانيا حالة من الغليان والغضبب بسببب أحبد الكتبب الدينيبة التبي أصبدرها
إمام مسجد مدينة فيونجريوال اإلسبانية ،وقد تطرق الشي محمد كمال مصطفى في كتابه الذي يحمل
عنوان " المرأة في اإلسالم" الى مسألة ضرب الزوج لزوجتبه حسبب الشبريعة .أصبدر أحبد القضباة
في برشلونة حكما بتغريم الشي محمد كمال مصطفى مبلبغ ألفبين ومائبة وسبتين يبورو وسبجنة لمبدة
سنة مع وقف تنفيذ الحكم في السابقة األولى ،بشرط أال تزيد مدة العقوبة الصبادرة ضبد المبتهم علبى
سنتين .الجزء الذي آ ثار المشكلة حول كتاب " المرأة في اإلسالم" هو الجبزء البذي يقبول فيبه الشبي
محمد أن تأديب الزوجة العاصية لزوجها يكون بضربها بعصا خفيفة علبى األيبدي والقبدمين .بحيبث
ال يخلف هذا الضرب ندبا أو جروحا ظاهرة على جسمها ،وأوضح الشي محمد أن هبذا الضبرب ال
يجب أن يتم في وقت يكون فيه البزوج عصببيا ،ببل يجبب أن يكبون هادئبا وواعيبا لمبا يفعلبه ،وذكبر
مصطفى في كتابه أن الغرض من ذلك هو شعور الزوجة بنوع من المعانباة النفسبية دون إهانتهبا أو
إيذائها جسديا .ويؤكد كتاب " المرأة في اإلسالم" أن ضرب الزوجة يجب أن يكون آخر ما يلجأ إليه
الزوج في معاقب ة زوجته .فالقرآن الكريم جعل الضرب ثالث خطبوة يلجبأ إليهبا البزوج .أمبا الخطبوة
األولى حسب النص القرآني فهي الحوار الهاديء بدون إنفعال ،والخطوة الثانية هبي هجبر الزوجبة،
ويأتي الضرب في آخر القائمة إذا فشلت الطريقتان السابقتان.
ومن جانبه رأى القاضي أن ما كتبه الشي محمبد كمبال مصبطفى يعتببر تحريضبا علبى العنبف ضبد
المرأة ،كما أوضح القاضي أن المجتمع الحبالي يختلبف تمامبا عمبا كبان عليبه منبذ أربعبة عشبر قرنبا
مشببيرا الببى أن الفقببرات التببي تحببدث فيهببا الشببي عببن ضببرب الزوجببات تعببد خرقببا لقببانون العقوبببات
وانتهاكا للحقوق الدستورية للمرأة ،بينما أوضبح المحبامي البذي يبدافع عبن الشبي محمبد أن مبا كتببه
موكله ال يعبر عن رأيه الشخصي ،بل هبو إعبادة صبياغة لكتاببات إسبالمية فبي القبرن الثالبث عشبر
والقرن التاسع عشر.
إنبرى الدكتور أحمد شوقي الفنجري الى الدفاع عبن اإلسبالم فبي موضبوع ضبرب الزوجبات فيقبول
مُعلقببا علببى اآليببة  31مببن سببورة ال نسبباء " والالتببي تخببافون نشببوزهن فعظببوهن واهجببروهن فببي
المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن هللا كان عليا كبيرا".
الحببل األول :فببي قولببه تعببالى" فعظببوهن" والموعظببة تكببون بالتببذكير بكببالم هللا ورسببوله وبالحكمببة
والرأي.
الحبل الثباني :فببي قولبه تعببالى " واهجبروهن فبي المضباجع" فببإذا لبم يجببد هبذان الحببالن يكبون الحببل
األخير هو الضرب كأمل في إنقباذ البزواج ببدل اللجبوء البى الطبالق ..وقبد الحبظ الكثيبر مبن علمباء
النفس ومن المتخصصين في التربية النفسية أن بعض النساء إذا كانت طائشة ومتهبورة وخاصبة إذا
كانت صغيرة السن وقليلة الشعور بالمسئولية فإن الضرب الخفيف قبد يعيبدها البى الصبواب والرشبد
ويجعلها تفيق الى أخطائها .وهده حقيقة تحدث وال يمكن إنكارها والشواهد عليها كثيرة .وقد شاهدت
فيلما أمريكيا من أفالم " حدث بالفعل" وفيه جدة وجبد مبن كببار السبن يقصبان علبى أحفادهمبا قصبة
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حياتهما ففاجأتهم الجدة بأن أهم ي وم في حياتها الطويلة هو يوم ضبربها زوجهبا ألنهبا كانبت صبغيرة
وطائشببة وكانببت تقابببل بعببض أصببدقائها الشببباب الببذين يتعبباطون المخببدرات والمسببكرات .ويببوم أن
اضطر الى ضربها كان ذلك إيذانا بإنقاذ الزواج ألنها تغيرت بالفعل وعادت الى رشبدها .وقبد نبص
فقهاء الشريعة على شروط هذا الضرب في حالى النشوز وأكدوا أن يكون غير مبرح وال يؤذي وال
يؤدي الى ضرر بالجسم أو يترك عالمبة .واقتبرح بعبض الفقهباء أن يكبون الضبرب بالسبواك أو مبا
يماثله ألن القصد ليس التعذيب بقدر ما هو تعبير عن السخط والتأنيب.
كان هذا رأي الدكتور أحمد شوقي الفنجري وهو إعتراف صريح بضرب الزوجات كحل أخيبر كمبا
هو واصح من نص اآلية .ولكن هناك من يتطرف في محاولة مستميته لتجميل صورة اإلسالم بشكل
ال يخلببوا مببن التببدليس مثببل الببدكتور منصببور الرفبباعي وكيببل وزارة األوقبباف السببابق فيقببول ال  :إن
الضرب دليال على أن الضارب فقد رجولته وبدأ ينتحل المعاذير فأخذ مبن اآليبة القرآنيبة دلبيال علبى
إباحة الضرب ،لكن الحقيقة أن األسالم نهبى عبن ضبرب المبرأة ،وجباءت األحاديبث الصبحيحة ببأن
الرجل ال يضرب زوجته تحت أي ظرف من الظروف .يضيف الشي منصور :إن حقيقة اآلية أنهبا
نبهت الرجل الى أن المرأة إذا التوى بها األمر ولم يعجبه بعبض تصبرفاتها فعليبه أن يوجههبا برفبق
وأسلوب حسن كل ما فيه كالم هين لين يوصي بالترابط والمحبة ،فبإن لبم تسبتجب لهبذا الكبالم رغبم
أنها سارت في الطريق الذي نها عنه تكون كارهة وتسرح.
أما مفهوم الضرب الذي جاء في اآلية فالمقصود منه أن يربت الى جسبدها برفبق مُعلنبا أنبه غاضبب
منها ألنها لم تسمع كالمه ،وهنا تكون العالقة قائمة علبى خيبر مبا يبرام .أن الضبرب البذي ذكبر فبي
القرآن إنمبا شبرع لتقبويم المبرأة الفاسبدة ،وال يعنبي لفبظ الضبرب فبي اآليبة الكريمبة حقيقبة الضبرب
الموجع المؤلم ،وإنما يكون بمثابة طبطبة على الكتف شرط أن يبتعبد عبن الوجبه ،وال يبأتي ذلبك إال
فببي مرحلببة متببأخرة جببدا بعببد إتخبباذ الوسببائل الممكنببة للعببالج األول وهببو التفبباهم والتوجيببه بببالود
واإلحترام .وكان الرسول إذا أراد أن يتخذ موقفا من إحدى نسائه يشير إليها بالسواك البذي فبي يديبه
قائال ":لوال خوفي من هللا ألوجعتك بهذا ضربا" .ومن المعبروف أن السبواك قطعبة خشببية صبغيرة
خفيفة وال يمكن أن توجع حتى طفال رضيعا مما يدل على أن توجيه الرسول في كلمته " لوال خوفي
من هللا" دليل على أن اإلسالم يحترم مشاعر المرأة ونهى عن إيذائها حتى بأبسط األشياء كالسواك.
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الزواج السياضي
الزواج عهد بين اإلنسان وهللا أن يأخذ شريك حياته زوجا في الفقر والغنى في الصحة والمرض الى
أن يفرقهما الموت .هذا العهد يأخذه اإلنسان على نفسه أمام الطرف اآلخر وأمام شبهود .أمبا البزواج
في اإلسالم فهو عقد بين اثنين أمام شهود وفي مقابل مهر .وفي هذا يقول رسول اإلسالم " أعطوهن
مهورهن الالتي استحللتن بها فروجهن" .أكثر من هذا يقول القرآن في اآلية  21من سورة النساء":
فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم ببه مبن بعبد الفريضبة
 ...إن هللا كان عليما حكيما" .وفي عقد الزواج تقول الزوجة " زوجتك نفسي على سنة هللا ورسبوله
وعلى مذهب اإلمام أب حنيفة النعماني على الصدقة المسمى بيننا.
يبروج البببعض كثيببرا لقببول القببرآن عببن الببزواج أنبه مببودة وسببكن ولكببن سببنة رسببول اإلسببالم وواقببع
المسلمين وفتاوي علمائهم المسبتندة علبى آيبات القبرآن وسبنة الرسبول جعلبت مبن البزواج اإلسبالمي
دعببارة صببريحة دون أي شببك أو ريببب .يكفيببك أن تسببتعرض أنببواع ال بزواج اإلسببالمي اليببوم لكببي
تتضح لك حقيقة الزواج في اإلسالم بال رتوش أو مواربة وكلها زيجبات شبرعية تتبوافر فيهبا جميبع
أركببان الببزواج مببن اإليجبباب والقبببول والشببهود والمهببر واإلعببالن والببولى .ومببن أنببواع هببذا الببزواج
المسببيار والعربببي والمتعببة والمصببياف والفرنببد وكلهببا زيجببات شببرعية علببى سببنة هللا ورسببوله وقببد
أقرتها المجامع الفقهية في كل من مصر بلد األزهر والمملكة العربية السعودية حامية حِمى اإلسبالم
استنادا الى مبدأ التيسير في الفقه اإلسالمي وإعماال لسبنة رسبول اإلسبالم فبي إباحبة المتعبة كمبا هبو
ثابت في األحاديث الصحيحة التي نذكر منها هُنا اثنين على سبيل المثال:
ـ عن جابر بن عبد هللا وسلمة بن األكوع رضي هللا عنهما قاال :كنا في جيش فأتانا رسبول هللا
فقال :إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فإستمتعوا .صحيح البخاري .1811

(ص)

ـ عن سلمة بن األكوع عن أبيه عن رسول هللا (ص) قال :إيما رجل وإمبرأة توافقبا فعشبرة مبا بينهمبا
ثالث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا .صحيح البخاري .5113
منواع الزواج اإلسالمي:
 1ـ زواج الفرند :بدل من أن يتخذ الشاب أو الشبابة المسبلمة " ببوي فرنبد" أو جيبرل فرنبد يتزوجبا
وكل منهما يعيش مع أهله وليس هناك بيت زوجية.
 2ـ زواج المصياف :وهو زواج الثري العربي من فتاة صغيرة فقيرة من بلد المصيف إثناء قضاءه
أجازة الصيف وبعدها يعود الى بلده تاركا لها بعد أن يطلقها مبلغا من المال أو بعض الهدايا.
 3ـ زواج المسيار :وهو تيسيرا من الزوجة على رجل األعمال البذي يبزور بلبدها لبدواعي العمبل.
فهي تقيم مع أهلها بصورة دائمبة ولكبن عنبد زيبارة رجبل األعمبال البى بلبدها تقبيم معبه عبدة أيبام أو
أسابيع في إحدى الفنادق.
 1ـ زواج المتعة :وهبو زواج فيبه كبل أركبان البزواج ولكنبه ألجبل معبين وينتهبي البزواج بإنقضباء
المدة المتفق عليها .ويمكن تمديدة بحسب ما جاء في الحديث الشريف وهبو ثاببت بأحاديبث صبحيحة
كثيرة.
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جاء في صحيح مسلم :عن جابر بن عبد هللا قال :كنا نستمتع بالقبضة مبن التمبر والبدقيق أليبام علبى
عهد رسول هللا (ص) وأبي بكر حتى نهى عمر عنه .ومعنى ذلك انتفاء حدوث النس من رسبول هللا
كما ثبت عن عمر قوله :مُتعتان كانتا على عهد رسول هللا وأنبا أنهبى عنهمبا وأعاقبب عليهمبا :متعبة
الح ومتعة النساء .وروى الطببري أن عمبران ببن سبوادة نصبح عمبر فلبم يقببل النصبح إذ قبال لبه:
عابت أمتك منك أربعا  ..إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من هللا نسبتمتع بقبضبة ونفبارق
عن ثالث .واختلفت األحاديث كثيرا في زمن التحبريم فعبددوا لهبا العديبد مبن المواضبع ببين اإلباحبة
والتحريم كل حديث بموضع مختلف :صدر اإلسالم ـ عام أوطباس ـ يبوم خيببر ـ يبوم الفبتح ـ غبزوة
تبوك ـ حجة الوداع ـ وقال عمران ببن الحسبن :مبا حلبت قبلهبا وال بعبدها .وقبد اضبطر فقهباء السبنة
للخروج من مأزق التناقض هذا بالقول بتكرار وتعاقب اإلباحة والتحريم فقال مسلم :إنه أبيح ثم نس
ثم أبيح ثم نس وقال ابن كثير في تفسيره :وقد ذهبب الشبافعي وطائفبة مبن العلمباء البى أنبه أببيح ثبم
نس ثم أبيح ثم نس مرتين .وذكر القرطبي :أنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات .وقد علق ابن
القيم ـ في زاد المعاد ـ على ذلك التردد الشاذ ب ين اإلباحة والتحريم بقوله :وهذا النس ال عهبد .وقبد
ذكر اإلمام فخر الدين الرازي في تفسيره ج  3عن عمران بن حصين قال :أنبزل هللا فبي المتعبة آيبة
وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول هللا وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء.
وأخرج البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب هللا ففعلناها مع رسبول
هللا ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى هللا عليه وآله.
 5ـ الزواج العرفي :وهو زواج شرعي رغم أنه يتم كثيرا بدون ولي وقد أقبر اإلمبام أببو حنيفبة أن
المرأة البالغة العاقلة الرشيد يحق لها أ ن تبزوج نفسبها ببدون ولبي .وأمبا عبن اإلشبهار فإنبه يسبتوفى
بوجود بعض أصدقاء الفتى والفتاة.
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فرني الضجاب
يعتقد الببعض أن الحجباب فبرض عبين يوجبب علبى المبرأة المسبلمة أن ترتديبه والواقبع أنبه "
فرض الفقهاء" الغرض منه مس المرأة وإمتهانها وتجريدها من إنسانيتها وتصويرها على أنها سبب
لفتنببة الرجببال بكشببفها عببن شببعرها .وللمستشببار محمببد سببعيد العشببماوي دارسببة مستفيضببة فببي هببذا
الموضوع تضمنها كتابه " فرضية الحجاب وحجية الحديث " والتي نوجزها فيما يلي:
ما هي حقيقة الحجاب؟ وما المقصود به؟ وما األساس البديني البذي يسبتند إليبه مبن يبدعي أنبه
فريضة إسالمية؟
ولماذا يرى البعض أنه ليس فرضا دينيا ،وإنما مجرد شعار سياسي؟
بيان ذلك يقتضي تتبع اآليات القرآنية التي يستند إليها أنصار " الحجباب" إلسبتجالء حقيقتهبا،
واستقصاء الغرض منها ،ثم بيان الحديث النبوي في ذلك وتتبع مفهومه ونطاقبه ،ثبم عبرض أسبلوب
اإلسالم في تنفيذ أحكامه.
موال :آي الضجاب:
الحجاب لغة هو الساتر ،وحجب الشيء أي ستره ،وامرأة محجوبة أي امرأة قبد سبترت بسبتر
(لسان العرب ،المعجم الوسيط :مادة حجب).
واآلية القرآنية التي وردت عبن حجباب النسباء تتعلبق بزوجبات النببي وحبدهن ،وتعنبي وضبع
ساتر بينهن وبين المؤمنين.
" ي ا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم الى طعام غير نباظرين إنباه ولكبن
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فإنتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيسبتحي مبنكم
وهللا ال يسبتحي مببن الحببق وإذا سبألتموهن (أي نسبباء النبببي) متاعببا فإسبألوهن مببن وراء حجبباب ذلببك
أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم
كان عند هللا عظيما" [ سورة األحزاب 33ـ]53
وهذه اآلية تتضمن ثالثة أحكام:
األول :عن تصرف المؤمنين عندما يدعون الى الطعام عند النبي.
الثاني :عن وضع الحجاب بين زوجات النبي (ص) والمؤمنين.
الثالث :عن عدم زواج المؤمنين بزوجات النبي (ص) بعد وفاته.
وقيل في أسباب نزول الحكم األول مبن اآليبة ( تصبرف المبؤمنين عنبدما يبدعون البى الطعبام
عند النبي) إنه لما تزوج زينب بنت جحش "امرأة زيد" أولم عليها .فبدعا النباس ،فلمبا طعمبوا جلبس
طوائف منهم يتحدثون في بيت النبي (ص) وزوجه "زينب" مولية وجهها الى الحائط ،فثقلوا علبى
النبي (ص) ومن ثم نزلت اآلية تنصح المؤمنين أال يدخلوا بيت التبي إذا ما دعوا الى طعام إال بعد أن
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ينضب هببذا الطعببام ،فببإذا أكلببوا فلينصببرفوا دون أن يجلسببوا طببويال يتحببدثون ويتسببامرون " .تفسببير
القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص "5326
وقيل في أسبباب نبزول الحكبم الثباني مبن اآليبة (والخباص بوضبع حجباب ببين زوجبات النببي
والمببؤمنين) إن عمببر بببن الخطبباب قببال للنبببي (ص) ،يببا رسببول هللا ،إن نسبباءك يببدخل علببيهن البببر
والفاجر ،فلو أمرتهن أن يحتجبن .فنزلت اآلية .وقيل إنه إثر ما حبدث عنبد زواج النببي بزينبب بنبت
جحش نزلت اآلية بأحكامها (الثالثة) تبين للمؤمنين التصرف الصحيح عندما يدعون الى طعبام فبي
بيت النبي (ص) وتضع الحجاب بين زوجات النبي والمؤمنين ،وتنهى عن الزواج بزوجاته بعد وفاته
(المرجع السابق) .وال شيء يمنع من قيام السببين معا.
فالقصد من اآلية أن يوضع ستر بين زوجات النبي (ص) وببين المبؤمنين ،بحيبث إذا أراد أحبد
من هؤالء أن يتحدث مع واحدة من أولئبك ـ أو يطلبب منهبا طلببا ـ أن يفعبل ذلبك وبينهمبا سباتر ،فبال
يرى أي منهما اآلخر ،ال وجهه وال جسده وال أي شيء منه.
هذا الحجاب (بمعنى الساتر) خاص بزوجات النبي وحدهن ،فال يمتد الى ما ملكت يمينه (مبن
الجواري) وال الى بناته ،وال الى باقي المؤمنات ،وفي ذلك يروى عن أنبس ببن مالبك أن النببي (ص)
أقام بين خيبر والمدينة ثالثا (من األيام) يبني عليه (أي يتزوج) بصفية بنت حيي ،فقال المؤمنون إن
حجبها فهي من أمهات المؤمن ين (أي من زوجاته) وإن لم يحجبها فهي ممبا ملكبت يمينبه (أي وضبع
ستر) بينها وبين الناس( .بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهبات المبؤمنين وليسبت مجبرد
جارية)( ،أخرجه البخاري ومسلم).
ثانيا :آي الفمار:
أما آية الخمار فهي ":وقبل للمؤمنبات يغضضبن مبن أبصبارهن ويحفظبن فبروجهن وال يببدين
زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ( سورة النور21 :ـ.)31
وسبب نزول هذه اآلية أن النساء كن في زمان النببي (ص) يغطبين رؤوسبهن بباألخمرة (وهبي
المقانع) ويسدلنها من وراء الظهر ،فيبقى النحر (أعلى الصبدر) والعنبق ال سبتر لهمبا ،فبأمرت اآليبة
بلى (أي إسبدال) المؤمنبات للخمبار علبى الجيبوب ،فتضبرب الواحبدة مبنهن بخمارهبا علبى جيبهبا (
ص ."1622
أعلى الجلباب ) لستر صدرها " المرجع السابق
فعلة الحكم في هذه اآلية هي تعديل عرف كان قائما وقت نزولها ،حيبث كانبت النسباء يضبعن
أخمببرة (أغطيببة) علببى رؤوسببهن ثببم يسببدلن الخمببار وراء ظهببورهن فيبببرز الصببدر بببذلك ،ومببن ثببم
قصدت اآلية تغطية الصدر بدال من كشفه ،دون أن تقصد الى وضع زي بعينه.
وقد تكون علة الحكم في هذه اآلية (على الراجح) هي إحداث تمييز بين المؤمنبات مبن النسباء
وغير المؤمنات (الالتي كن يكشفن عن صدورهن) ،واألمر في ذلبك شببيه بالحبديث النببوي الموجبه
للرجال (احفوا الشوارب وأطلقوا اللحي) وهو حديث يكاد يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه
قصد وقتي ،هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين (الذين كانوا يفعلون العكس فيطلقون الشوارب
ويحفون اللحي).
فالواضح من السياق ـ في اآلية السالفة والحديث السابق ـ أن القصد الحقيقي منهمبا هبو وضبع
فارق أو عالمة واضحة بين المؤمنين والمؤمنات وغير المؤمنين وغير المؤمنات .وممعنى ذلبك أن
الحكم في كل أمر حكم وقتي يتعلق بالعصر الذي أريد فيه وضع التمييز وليس حكما مؤببدا (وسبيلى
بيان أوفى في ذلك).
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ثالثا :آي الجالبيب:
أما آية الجالبيب فنصها كاآلتي:
" يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المزمنين يدنين عليهن من جالبيببهن ذلبك أدنبى أن
يعببرفن فببال يببؤذين" ( سببورة األحببزاب 33ـب )53وسبببب نببزول هببذه اآليببة أن عببادة العربيببات (وقببت
التنزيببل) كانببت التبببذل ،فكببن يكشببفن وجببوههن كمببا يفعببل اإلمبباء (الجببواري) .وإذا كببن يتبببرزن فببي
الصببحراء قبببل أن تتخببذ الكنببف (دورات الميبباه) فببي البيببوت ،فقببد كببان بعببض الفجببار مببن الرجببال
يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجواري أو من غير العفيفات ،وقد شكون ذلك للنبي ومن
ثم نزلت اآليبة لتضبع فارقبا وتمييبزا ببين " الحرائبر" مبن المؤمنبات وببين اإلمباء (الجبواري) وغيبر
العفيفات هو إدناء المؤمنات لجالبيبهن ،حتى يعرفت فال يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن
يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة (المرجع السابق ص .)5326 ،5325
وقببد قيببل إن الجلببباب هببو الببرداء ،وقيببل إنببه ثببوب أكبببر مببن الخمببار ،وقيببل إنببه القنبباع ،ولكببن
الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن (المرجع السابق).
فعلببة الحكببم فببي هببذه اآليببة أو القصببد مببن إدنبباء الجالبيببب أن تعببرف الحرائببر مببن اإلمبباء
(الجواري) ومن غير العفيفات ،حتى ال يختلط األمبر بيبنهن ويعبرفن ،فبال تتعبرض الحرائبر لإليبذاء
وتنقطع األطماع عن هن .والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أمة (جاريبة) قبد تقنعبت
أو أدنبت جلبابهبا عليهببا ،ضبربها بالببدرة محافظبة علببى زي الحرائبر ( ابببن تيميبة ـ حجباب المببرأة
ولباسها في الصالة ـ تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ـ المكتب اإلسالمي ـ ص.)35
وقد اختلف الفقهاء في مع نى إدناء الجالبيب على تفصبيل ال محبل لبه ،واألرجبح أن المقصبود
به أال يظهر جسد المرأة.
وإذا كانت القاعدة في علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما .فإن وجد الحكم
وجببدت العلببة ،وإذا انتفببت العلببة انتفببى (أي رفببع) الحكببم ،إذ كانببت القاعببدة كببذلك ،فببإن علببة الحكببم
ا لمذكور في اآلية ـ وهي التمييبز ببين الحرائبر واإلمباء ـ قبد انتقلبت لعبدم وجبود إمباء "جبواري" فبي
العصر الحالي ،وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما ،ولعدم خروج المؤمنات الى الخالء للتبرز وإيبذاء
الرجال لهن ،ونتيجة إلنتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفي (أي يرتفع) فال يكون واجبب التطبيبق
شرعا.
حديث النبي (ص)  :واضح مما سلف أن اآليات المشار إليها ال تفيد وجود حكبم قطعبي بإرتبداء
المؤمنات زيا معينا على اإلطالق وفي كل العصور ،ولو أن آية من اآليات الثالث اآلنف ذكرها تفيد
هذا المعنى ـ عل سبيل القطع واليقين ـ لما كانت هناك ضرورة للنص على الحكم نفسبه مبرة أخبرى
في آية أخرى ،فتعدد اآليات يفيد أن لكبل منهبا قصبدا خاصبا وغرضبا معينبا يختلبف عبن غيبره ،ألن
المشرع العادي منزه عن التكرار واللغو فما البال بالشارع األعظم؟!.
ومن أجل ذلك ،فقد روى حديثان عن النبي (ص) يستند إليهما فبي فبرض غطباء البرأس (البذي
يسمى خطأ بالحجاب) فقد روى عن عائشة عن النبي (ص) أنه قال ":ال يحل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم
اآلخر إذا عركت (بلغت) أن تظهر إال وجهها ويديها الى هاهنا" وقبض على نصف البذراع .وروى
عن أبي داود عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول هللا (ص) فقال لها ":يبا أسبماء إن
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى فيها إال هذا ،وأشار الى وجهه وكفيه".
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ويالحظ على هذين الحديثين أنهما من اآلحاد أحاديث اآلحباد ال األحاديبث المجمبع عليهبا ،أي
المتواترة أو األحاديث المشهورة ،وفي التقدير الصحيح أن أحاديث لإلسترشاد واإلستثناس ،لكنهبا ال
تنش يء وال تلغي حكما شرعيا ،ومن جانب آخر ،فإنه رغم رواية الحديثين عبن واحبدة ـ هبي عائشبة
زوج النبي (ص) ـ فإنه قد وقع تناقض بينهما ،ففي الحديث األول قيل إن النبي (ص) قبض على نصف
ذراعه عندما قال الحديث ،بما يفيد أن الجائز للمؤمنة البالغة أن تظهر وجههبا ونصبف ذراعهبا (بمبا
فببي ذلببك الكفببين) بينمببا قصببر الحببديث الثبباني اإلجببازة علببى الوجببه والكفببين وحببدهما " دون نصببف
الذراع" ،ومن جانب ثالث ،فقد ورد الحديث األول بصيغة الحالل والحرام ،بينما جاء الحديث الثاني
بصيغة الصالح" ال يصبلح للمبرأة إال كبذا" ،وفبارق مبا ببين اإلثنبين كبيبر ،ذلبك أن الحبالل والحبرام
يببدخل فببي نطبباق الحكببم الشببرعي ،فببي حببين أن "الصببالح" يتعلببق باألفضببل واألصببلح فببي ظببروف
إجتماعية معينة.
ومع هذا اإلختالف البين بين الحديثين ،فإنهما يثيران مسبألة وقتيبة األحكبام ،أي تأقيبت الحكبم
في حديث شريف معين ،بوقت بذاته وعصر محدد ،ذلك أن بعض الفقهباء يبرى أنبه فيمبا صبدر عبن
النبي حتى من تشريعات ـ ما يفيد أنه تشريع زمني روعيت فيه ظروف العصر .فقد يأمر النبي (ص)
بالشيء أو ينهي عنه في حالة خاصة لسبب خاص ،فيفهم الصحابة (أو النباس) أنبه حكبم مؤببد بينمبا
هو في الحقيقة حكم وقتي.
وقد كان لعدم الفصبل ببين النبوعين مبن األحكبام" المؤببد والبوقتي أثبر كبيبر فبي الخبالف ببين
الفقهاء .فقد يرى بعضهم حكما للرسول يظن أنه شرع عام أبدي ال يتغيبر بينمبا يبراه اآلخبر صبادرا
عنه لعلبة وقتيبة ،وأنبه حكبم جباء لمصبلحة خاصبة قبد تتغيبر علبى مبر األيبام (عببد الوهباب خبالف ـ
مصادر التشريع مرنة ـ مجلة القانون واإلقتصاد ـ عبدد أبريبل ـ مبايو سبنة  1311ص  ،353محمبد
مصطفى شلبي ،تعليل األحكام ،طبعة سنة  ،1313ص.)28
وأخذا بهذا النظر ،فإن مبا جباء فبي الحبديثين المنبوه عنهمبا ،وخاصبة ذلبك الحبديث البذي ورد
بلفظ "الصالح" أقرب الى أن يكون حكما وقتيا يتعلق بظروف العصر وليس حكما مؤببدا بحبال مبن
األحوال ،يؤيد هذا النظر ما أنف شرحه من أن آية الخمار قد قصبدت تعبديل عبرف جبار والتمييبز ـ
غالبا ـ بين المؤمنات وغير المؤمنات ،كما أن آية الجالبيب قد قصدت التمييبز ببين الحرائبر واإلمباء
(الجواري) أو بينهن (أي الحرائر العفيفات) وبين غير العفيفات.
أسلوب القرآن في تنفيذ األحكام  :ومهما يكن الرأي ،فإن أسلوب القرآن ونه اإلسالم هو عدم
اإلكراه على تنفيذ أي حكبم مبن أحكامبه ،حتبى أحكبام الحبدود (العقوببات) ،وإنمبا يكبون التنفيبذ دائمبا
بالقدوة الحسنة والنصيحة اللطيفة والتواصي المحمود.
ففي القرآن ":ال إكراه في الدين" [ سبورة البقبرة2:ـب .]256وإذا كبان األصبل أن ال إكبراه فبي
البدين ذاتبه ،فبال إكبراه ـ مبن بباب أولبى ـ فبي تطبيبق أي حكبم مبن أحكامبه أو تنفيبذ أي فريضبة مبن
فرائضه ،إنما تكون نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ إثما دينيا ،وهو أمر يتصل بالعالقة بين اإلنسان
وربه ،وحتى في الحدود (العقوبات) فإن القاعدة فيهبا أن ال حبد علبى تائبب ،ومعنبى ذلبك أن الحبد ال
يقام على من يعلن التوبة وإنما يقام على مبن يبرفض ذلبك ويصبر علبى توقيبع العقوببات عليبه .وفبي
تصرف النبي (ص) إثر رجم أحد الزناة ما يفيد أنبه إذا أراد الجباني أن يفبر مبن تطبيبق العقوببة فعلبى
الجماعة (المجتمع) أن تمكنه من ذلك ،أن الحدود ال تقام إال بإرادة الجاني ،وبقصد تطهيره إن رغب
هو في التطهر.
فإذا كان ذلك هو األساس في اإلسالم ،والقاعدة في القبرآن ،فإنبه ال يجبوز إكبراه أي إمبراة أو
فتاة على إرتداء زي معين ،سواء كان اإلكراه ماديا بإستعمال العنف أم كان معنويبا بالتهديبد ببالعنف

848484 -84-

8484 -84-

أو اإلتهام بالكفر ،ويكون المكره في هذه الحالة آثما إلتباعه غير سبيل اإلسالم ،وانتهاجبه غيبر نهب
القرآن.
وقد كان من نتيجة اإلكراه ،والتلويح باإلكراه ،على تغطية النساء رؤوسهن بغطاء يسمى خطأ
بالحجاب (مع أن الحجاب شيء آخر كما سلف البيان) كان من نتيجة ذلبك أن وضبعت بعضبهن هبذا
الغطاء رياء ،وأحيانا أخرى مع وضبع األصبباغ والمسباحيق علبى الوجبه بصبورة تتنبافى مبع معنبى
الحجاب ،وقد يحدث مع ارتداء ما يسمى بالحجاب أن تقف به سبيدة أو فتباة فبي المبراقص العامبة أو
النوادي الليلية وهي تخاصر رجال أو فتى تراقصه على المأل ،أو قد تسير أو تجلس معه فبي طريبق
مظلم أو مكان موحش دون وجود المحرم.
إن الحجاب الحقيقي هو منبع البنفس عبن الشبهوات وحجبب البذات عبن األثبام ،دون أن يبرتبط
ذلك بزي معين أو بلباس خاص ،غير أن اإلحتشام وعدم التبرج فبي الملببس والمظهبر أمبر مطلبوب
يقره كل عاقل وتتمسك به أي عفيفة.

الفالصـ :
يخلص من كل ذلك:


ال حجاب يعني وضع ساتر معين ،وهو في القرآن يتعلق بوضع ستر بين زوجات
النببي ـ وحبدهن ـ وببين المبؤمنين ،بحيبث ال يبرى المبؤمن مبن يتحبدث إليهبا مبن
أمهات المؤمنين وال هي تراه.



الخمببار كببان وقببت التنزيببل عرفببا تضببع النسبباء بمقتضبباه مقببانع (أغطيببة) علببى
رؤوسببهن ويرسببلنها وراء ظهببورهن فتبببدو صببدورهن عاريببة ،ومببن ثببم فقببد نببزل
القرآن بتعديل هذا العرف بحيث تضرب المؤمنات بالخمار على جيبوبهن ليخفبين
صدورهن العارية ويتميزن بذلك عن غير المؤمنات.



إدناء الجالبيب كان أمرا بقصد التمييز بين النساء المؤمنات الحرائر وبين اإلماء
(الجبواري) مبنهن أو ببين العفيفبات وغيبر العفيفبات ،وإذا انتفبت علبة هبذا التمييببز
لعدم وجود إماء (جواري) في الوقت الحاضر فإنه لم يعد ثم محل لتطبيق الحكم.



حديث النبي (ص) عن الحجاب بالمفهوم الدارج حاال هو مبن أحاديبث اآلحباد التبي
يسترشد ويستأنس بها ،وهو أدنى الى أن يكون أمرا وقتيا يتعلق بظروف العصبر
ل تمييز المؤمنات عن غيرهن ،أما الحكم الدائم فهو اإلحتشام وعدم التبرج.

الضجاب دعوى سياسي :
الحجباب ـ ببالمفهوم البدارج حباال ـ شبعار سياسبي ولبيس فرضبا دينيبا ورد علبى سببيل الجبزم
والقطببع واليقببين والببدوام ،فببي القببرآن الكببريم أو فببي السببنة النبويببة .لقببد فرضببته جماعببات اإلسببالم
الس ياسي ـ أصال ـ لتميز بعض السيدات والفتيات المنضويات تحت لوائهم عن غيرهن من المسلمات
وغير المسلمات ،ثم تمسكت هذه الجماعات ببه كشبعار لهبا ،وأفرغبت عليبه صببغة دينيبة ،كمبا تفعبل
بالنسببببة للببببس الرجبببال للجلبببباب أو البببزي الهنبببدي "الباكسبببتاني" ،زعمبببا بأنبببه زي إسبببالمي ،وهبببذه
الجماع ات ـ في واقع األمر ـ تتمسك بالظواهر دون أن تتعلق بالجواهر ،وتهتم بالتوافبه مبن المسبائل
والهبوامش مبن األمبور ،وال تنفبذ البى لبب الحقبائق وصبميم الخلبق وأصبل الضبمير ،وقبد سبعت هبذه
الجماعات الى فرض ما يسمى بالحجاب ـ بباإلكراه واإلعنبات ـ علبى نسباء وفتيبات المجتمبع كشبارة
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يظهرو ن بها انتشار نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد أتبباعهم ،دون اإلهتمبام ببأن يعببر المظهبر عبن
الجوهر ،وأن تكون هذه الشارة معنى حقيقيا للعفة واإلحتشام وعدم التبرج.
وقد ساعدهم على انتشار ما يسمى بالحجاب بعبض عوامبل منهبا عامبل اقتصبادي هبو ارتفباع
أسعار تجميل الشعر وتصفيفه ،وازديادهبا عبن مسبتوى قبدرة أغلبب النباس .والبدليل علبى أن للعامبل
اإلقتصادي أثرا في انتشار ما يسمى بالحجاب ،أن هذا العامل ذاتبه هبو البذي يبدفع كثيبرا مبن النسباء
والفتيات الى العمل ـ في الغالب ـ للحصول على موارد مالية أو لزيادة إيراد األسرة مع أن جماعات
اإلسالم السياسي تدعي أن عمل المرأة حرام .فالعامبل اإلقتصبادي ـ فبي غالبب األحيبان ـ هبو البذي
دفع كثيبرا مبن النسباء والفتيبات البى وضبع غطباء للبرأس ،وإن كبان مزركشبا وخليعبا ،كأنمبا الشبعر
وحده هو العورة ال بد أن تستر ثم تكون بعد ذلك غطاء ألي تجاوز أو فجور.
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الرق
موضوع الرق في اإلسالم من أكثر المواضيع حساسية ،ولحساسيته الشديدة يتجنب المسلمون إثارته
بقدر اإلمكان نظرا لما يسببه من حرج بالغ وتعرية كاملة لوجه اإلسالم الحقيقي ،فكيبف لبدين يبدعي
المساواة بين البشر(الناس سواسية كأسنان المشط) أن يقر استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسبان؟ فاإلسبالم
ال يقر فقط العبودية بل يضع العبيد في مرتبة أقل من البشر العاديين حتى في التكليف والعقوبات.
ففي اآلية  158من سورة البقرة نجد ":يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد واألنثبى بباألنثى" .فحيباة العببد ال تسباوي حيباة الحبر ،فلبو قتبل حبرٌ عببدا ال يُقتبل الحبر
بالعبد ،ولكن يُقتل العبد إذا قتل حُرا .أما اإلماء فال تساوي الواحبدة مبنهم ،حتبى المسبلمة ،إال نصبف
الحرة حتى في العقاب ،فبالمرأة الحبرة كلهبا عبورة وال يجبوز أن تكشبف أي جبزء مبن جسبمها غيبر
وجهها ويبديها ،أمبا اآلمبة فعورتهبا مبن سبرتها البى ركبتيهبا ،ولبذا يجبوز لهبا أن تكشبف صبدرها إن
أرادت .واألمة إذا طلقت أو مات زوجها فعدتها نصبف عبدة الحبرة .واألمبة أو العببد ال يتزوجبوا إال
بإذن سيدهم .واألمة إذا كانت متزوجة وباعها سبيدها ،تعتببر طالقبة مبن زوجهبا ولبيس لبه الحبق فبي
اإلعتراض.
واآلية  25من سورة النساء تخبرنا عن األماء ":فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب" .وعليه إذا زنت األمة ال ُترجم حتى وإن كانت متزوجة بل ُتجلد خمسين
جلدة ،ويُقاس عليهن العبيد كما يقول تفسير الجاللين.
وأما نكاح األماء فمباح للسيد متى ما شاء وأي عدد مبن األمباء شباء .ومبن لبم يسبتطع مبن المسبلمين
نكاح المحصنات المؤمنات لعدم مقدرتبه ماديبا فيبنكح أمبة ببإذن أهلهبا ،ولكبن هبذا غيبر مسبتحب ألن
أوالده منها يكونون ملكا لسيدها .ومحمد نفسه يعتبر العبيد أقل درجة من بقية البشر ( وتحديدا العبيد
السود في عنصرية واضحة) .ورد في صحيح البخاري (حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة
عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قبال رسبول هللا اسبمعوا وأطيعبوا وإن اسبتعمل
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فضرب المثل بالعبد الحبشي لقلة شأنه وألنه أقل من بقية البشر.
يبرر معظم المسلمين موقبف اإلسبالم مبن العبوديبة ببأن اإلسبالم حبض علبى العتبق ببأن جعبل العتبق
كفارة للعديد من الذنوب وهذه مغالطة واضحة .فالعتق هو عبارة عن عقاب من هللا للمسلم العاصي ـ
العقاب عن طريق ترك شيء مرغوب ـ فاإلسالم ال يأمر بالعتق بل يعتبره عقاب .كان محمد يمتلبك
الكثير من العبيد واألماء نذكر منهم على سببيل المثبال ال الحصبر :أسبامة ببن زيبد ببن حارثبة ،وأمبه
وكان اسمها بركة ،كانت حاضنة رسول هللا في صغره ،ومنهم أبو رافع القبطي ومنهم أيمن بن عبيد
بن زيد الحبشي ومنهم ثوبان بن يُجدد ويُقال له أبو عبد الكريم ومنهم حنين وهو جد إبراهيم بن عبد
هللا بن حنين ،ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البهي ،ومنهم رباح األسود ومنهم رويفبع ومبنهم
زيد بن حارثة الكلببي ومبنهم زيبد أببو يسبار ،ومبنهم سبفينة أببو عببد البرحمن وهبذا لقبب أعطباه إيباه
الرسول ،ومنهم سبلمان الفارسبي ومبنهم شبقران الحبشبي ومبنهم ضُبميرة ببن أببي ضبميرة الحميبري
ومنهم عُبيد مولى النبي ومنه م فضالة ومنهم قفيز وكركرة وكيسبان ومبابور القبطبي الخصبي ومبنهم
مدعم وكان أسود من مولبدي حسبمي ببارض الشبام ومبنهم مهبران أو طهمبان وميمبون ونبافع وتفيبع
وواقد وهشام مولي النبي ويسار ويقال أنه الذي قتله العرنيون ومثلبوا ببه ،ومبنهم أببو الحمبراء وأببو
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سلمى راعي النبي وابو ضمير ة وأبو عسيب وأبو كبشة األنماري وأبو مويهبة .وكبان لبه عبدد كبيبر
من األماء.
األسئلة التي أود طرحها هنا تتلخص في اآلتي:ـ
 1ـ إذا كان اإلسالم دين إنساني يدعو للمساواة والحرية ِلم لم يحبرم العبوديبة مباشبرة؟ أو بالتبدريح
كما فعل مع الخمر؟
 2ـ بما أن العبودية حالل في اإلسالم فما رأي اإلخوة المسلمين في القوانين" :الوضعية" التي تحرم
الرق في العديد من الدول اإلسبالمية؟ هبل يجبوز إلنسبان تحبريم مبا أحلبه هللا؟ ألبم ينهبي هللا الرسبول
نفسه عن تحريم ما أحله هللا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك)؟ .محمد ليس فقط لبم يعتبق عبيبده
ولك نه أيضا إستهجن من قام بالعتق بدون وجوبه كالكفارة كما نرى في الحديث التالي:
ضديث في الصضيضيا البفاري ومس م:
ـ عن ميمونة بنت الحارث { :أنها أعتقت وليدة لها ولبم تسبتأذن النببي ،فلمبا كبان يومهبا البذي يبدور
عليها فيه ،قالت :أشعرت يارسول هللا أني أعتقت وليدتي؟ قال :أو فعلت؟ قالت :نعم ،قال :أما إنك لو
أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجبرك} متفبق عليبه .نوهنبا نجبد محمبد يعظبم إهبداء العببد لألقبارب مبع
إستمرار عبوديته على أن يعتفه كما أشار الى زوجته بذلك فهو هنا لم يرحم ولم يدع رحمبة ميمونبة
تفببوت دون أن يؤنبهببا علببى إسببرافها الغيببر مبببرر بكفببارة علببى سبببيل المثببال( .عببن منتببدى الملحببدين
العرب).
ننتقل اآلن لنورد المزيد من األدلة من القرآن والسنة على سماح اإلسالم للمسلمين بتملك العبيد وعدم
إلغائه للرق:
لنبدأ من القرآن ولنالحظ ما يلي:
 1ـ القرآن لم يحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد على اإلطالق ،وهذه اشارة ضمنية مبن القبرآن بأنبه
يجوز للمسلم أن يمتلك العبيد وأن يتاجر بهم.
 2ـ القرآن ذكر بصريح العبارة أنه يجوز للمسلم أن يمتلك العبيد وأن يتاجر بهم.
 3ـ القرآن ذكر بصريح العبارة أنه يجوز للرجل المسلم أن يمارس الجنس مع عدد غير محدد من
العبدات ،فمثال لو كان يمتلك  122عبدة فيمكنه ممارسة الجنس معهن.
 1ـ القرآن ذكر بصريح العبارة أنه يجوز للمرآة تملك العبيد.
سأقوم هنا بإيراد بعض آيات القرآن التي تبين ذلك:
سورة األحزاب :آية  : 52يا أيها التبي إنا أحللنا لك أزواجك الالتي آتيت أجورهن ومبا ملكبت يمينبك
مما أفاء هللا عليك و بنات عمك وبنات عماتك وبنا خالك وبنات خاالتك الالتبي هباجرن معبك وامبرأة
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك مبن دون المبؤمنين قبد علمنبا مبا
فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيال يكون عليك حرج وكان هللا غفورا رحيم.
ت سىير الطبىري :وقو لبه { :ومبا ملكببت يمينبك ممبا أفباء هللا عليبك} يقببول :وأحللنبا لبك إمباءك اللببواتي
سبيتهن ،فملكتهن بالسباء ،وصرن لك بفتح هللا عليك من القيء.
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وقوله { :وما ملكت أيمانهم } ويقول تعالى ذكره :قد علمنا مبا فرضبنا علبى المبؤمنين فبي أزواجهبم؛
ألنه ال يحل لهم منهن أكثر من أربع ،وما ملكت أيمانهم ،فإن جمبيعهن إذا كبن مؤمنبات أو كِتابيبات،
لهم حالل بالسباء والتسري وغير ذلك من أسباب الملك.
سورة النساء :آية  :3فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا  .تفسير الطبري { :أو ما ملكت أيمانكم } قال أهبل التأويبل.
ذكر من قال ذلك 6555 :ـ حدثنا بشر بن معاذ ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة { :فإن خفتم
أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكبت أيمبانكم } يقبول :فبإن خفبت أال تعبدل فبي واحبدة ،فمبا ماكبت بمبنبك .ـ
حدثنا محمد بن الحسين ،قال :ثنا أحمد بن مفضل ،قال :ثنا اسباط ،عن السُدى { :أو ما ملكت أيمانكم
} السراري .حدثت عن عمار ،قال :ثنا ابن أبي جعفر ،عن أبيه ،عن الربيبع { :فبإن خفبتم أال تعبدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } فإن خِفت خفت أال تعدل في واحدة فما ملكت يمينك.
سورة المؤمنين :آية  :6إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
ت سير الطبري :يقول :إال من أزواجهم الالتي أحلهُن هللا للرجال بالنكاح ،أو ما ملكت أيمانهم :يعني
بذلك :إماءهُم ,و " ما" التي في قوله { :أو ما ملكت أيمانهم } في محل خفض عطفا علبى األزواج.
وبنحُ و الذي قلنا في ذلك قال أه ل التأويل .ذكر من قال ذلك:ـ حبدثنا محمبد ببن سبعد ،قبال :ثنبي أببي،
قال :ثني عمي ،قال :ثني أبي ،عن أبيه ،عن ابن عبباس ،قولبه { :والبذين هبم لفبروجهم حبافظون إال
على أزواجهم أو ما ملكت أيمبانهم فبإنهم غيبر ملبومين }يقبول :رضبي هللا لهُبم إثيبانهم أزواجهبم ومبا
ملكت أيمانهم.
نكتف ي بهذا القدر من التفاسير وسندرج بعض اآليبات األخبرى التبي تحلبل للمسبلمين امبتالك العببدات
والعبيد ويمكن للقاريء الكريم الرجوع للتفاسير بنفسه:
سورة النساء :آية  : 21والمحصنات من النسباء إال مبا ملكبت أيمبانكم كتباب هللا علبيكم وأحبل لكبم مبا
وراء ذلكببم أن تبتغببوا بببأموالكم مح صببنين غيببر مسببافحين فمببا اسببتمتعتم بببه مببنهن فببأتوهن أجببورهن
فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أن هللا كان عليما حكيما.
سورة النساء :آية  : 25ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكبت أيمبانكم
من فتياتكم المؤمنات وهللا أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجبورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصبف
ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي ألعنت منكم وأن تصبروا خير لكم وهللا غفور رحيم.
سورة النور :آية  :31وقل للمؤمنات يغضضن م ن أبصارهن ويحفظبن فبروجهن وال يببدين زينبتهن
إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعبولتهن أو آببائهن أو أبباء
بعمولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو مبا
ملكت أيمانهن أو التابعين غيبر أو لبي اإلرببة مبن الرجبال أو الطفبل البذين لبم يظهبروا علبى عبورات
النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوببوا البى هللا جميعبا أيهبا المؤمنبون لعلكبم
تفلحون.
سورة األحزاب :آية  : 55ال جناح عليهن في آبائهن وال أبنائهن وال إخوانهن وال أبناء إخبوانهن وال
أبناء أخو اتهن وال نسائهن وال ما ملكت أيمانهن واتقين هللا أن هللا كان على كل شيء شهيدا.
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من خالل اآليات سابقة الذكر يظهر لنا وبوضوح أن القرآن حلل وشرع امتالك العبدات .فحين يضع
اإلسالم قانون يسمح للرجل بنكاح العبدات باإلضافة لزوجاته األرببع المسبلمات .فبإن ذلبك ال يبوحي
وبأي حال من األحوال أن لإلسالم مشكلة مع العبودية.
السِ ن :
سببنكتفي هنببا بببإيراد بعببض األحاديببث مببن صببحيح مسببلم ألن المجببال ال يتسببع إلدراج الكثيببر مببن
األحاديث بهذا الخصوص.
حديث :أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم.
حديث :أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
حديث :إذا أبق العبد لم تقبل له صالة.
المقصود ،إن أي عبد هرب من أسياده فإنه يعتبر كافر وأن ليس له ذمة وأنه لن تقبل منبه صبالة مبا
دام هاربا! فبي هبذه األحاديبث الرسبول يحبث العبيبد علبى السبمع والطاعبة وعبدم الخبروج علبى أمبر
مالكهم ،كيف يكون من يحث العبيد على الهروب من أسيادهم يريد تحرير العبيد؟
حديث :وقع في سهم دحية جارية ،فقيل يا رسول هللا ،إنه وقعت في سبهم دحيبة جاريبة جميلبة ،قبال:
فإشتراها رسول هللا بتسعة رؤس ،ثم دفعها الى أم سليم تصنعا وتهيئها ،قال :وأحسبه قبال :تعتبد فبي
بيتها وهي صفية بنت حيي ،فجعل رسول هللا وليمتها التمر واألقبط والسبمن ،قبال :فحصبت األرض
أفاحيص ،وجيء باألنطاع فوضعت فيها ،ثم جيء باألقط والسمن .فشبع الناس ،قال :وقد قال الناس:
ال ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ،قال :فقالوا :إن حجبها فهي امرأته ،وإن لم يحجبها فهي أم ولبد،
فلما أراد أن يركبها حجبها حتى قعدت على عجز البعير ،فعرفبوا أنبه قبد تزوجهبا .مبن هبذا الحبديث
نالحظ أن الصحابة كانوا يعرفبون طبباع الرسبول فبي موضبوع سببايا الحبرب ،فبإن لبم يقبم الرسبول
بحجب السبية فهذا يعني أنه سيتخذها عبدة له ..وهذا الحبديث يوضبع كيبف أن الرسبول عنبدما سبمع
بجمبال صبفية سبال لعاببه وبعببث لصباحبها ليشبتريها منبه! هبل مببن الممكبن أن يكبون هبذا النبببي أراد
تحرير العبيد؟!
حديث :إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة هللا فلبه أجبره مبرتين .وهنبا أيضبا نالحبظ أن الرسبول
يحث العبيد على اإللتزام وعلى تنفيذ أوامر أسيادهم وأن يكونوا مطيعين.
العبودية في التاري اإلسالمي:
إن أي شخص لديه إطالع بسيط على تاري اإلسالم ببدءا بمحمبد وأببو بكبر وعمبر وإنتهباءا بسبقوط
الخالفة اإلسالمية يعلم علم اليقين أن تجارة العبيد وامتالك الجواري والرقيق كانت رائجة جدا علبى
مدار التاري اإلسالمي .فنبي اإلسالم وزوجاته كانوا يمتلكون العبيد .صحابته كبانوا يمتلكبون العبيبد
ويتاجر ون بهم .الخلفاء المسلمين وعامة المسلمين كلهم كانوا يمتلكون العبيد .لم يكبن أحبد يمبانع فبي
أن يكون لديك عدد من العبيد .ولم يرى المسبلمون فبي ذلبك ممارسبة خاطئبة ،ببل أن الحصبول علبى
العبيببد والغنببائم كببان أحببد األمببور التببي تشببجع المسببلمين علببى شببن حببروبهم وغببزواتهم علببى الببدول
األخرى .حيث من المعروف أنه يجوز للمسلمين سبي النساء واألطفال واسترقاقهم.
وهنا دعوني أتحدث فقط وبإختصار عن المماليك ،كل المسلمين في الوقت الحالي يسمعون عن دولة
المماليك وعن قطز والظاهر بيبرس وغيرهم .ولكن الغالبية الساحقة من المسبلمين ال يعرفبون لمباذا
يتم تسميتهم بهذا اإلسم.
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المماليك كانوا عبيدا يتم جلبهم وهم أطفال من الدول المفتوحة ويتم وضعهم في معسكرات وتنشئتهم
على الطريقة اإلسالمية وتدريبهم كجنود .وكان الهبدف األساسبي مبن القيبام بلبك هبو ضبمان والئهبم
للخليفة .فالجنود األحرار عادة ما يكون والئهم لشيوخ قبائلهم ولتحالفباتهم أكببر مبن والئهبم للخليفبة.
أما إذا أتينا بأطفال صغار السن وقمنا بتربيتهم علبى البوالء للخليفبة فبإنهم سبيكونون أكثبر والءا مبن
الجنود األحرار .والمماليك كانت لهم حقوق أكثر من العبيد العاديين ،ولكنهم في النهاية كانوا عبيبدا،
ومع الوقت وبسبب عددهم الكبير جبدا إذداد نفبوذهم حتبى أصببحوا قبوة سياسبية ونجحبوا فبي تكبوين
دولة قوية.
تخيببل معببي عزيببزي القبباريئ :خليفببة المسببلمين يقببوم بجلببب أطفببال قاصببرين مببن دول عديببدة ،يقببوم
بإبعادهم عن أهلهم وأوطانهم وسلخهم من جذورهم ،ووضعهم في معسكرات وتدريبهم ليكونوا جيشا
له وحماة لعرشه .وكل هذا كان يجري حسب الشرع اإلسالمي البذي يسبمح بإسبترقاق األطفبال .هبل
يمكن أن يسمح دينا سماويا بهذا؟!.
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المرمة في االسالم
يفبرنا ع ماء االسالم اا المرمة في الجاه ي كانت منطهدة ولم يكا لها نصيب في االرث بل
كانت هي ن سها ُتورث اا مات زوجها ،يرثها ابنه االكبر ،وانها كانت ُتومد كط  .ولكا قد رمينا
في ال صول السابق اا المرمة في الجاه ي كاا بامكانها تط يق زوجها ،واا بعنا ً ما النساء قد
ورثا ازواجها ،واا "ذو المجاسد" عامر با جشم با غنم با ضبيب با كعب يشكر كاا اول ما
سا "ل ذكر مثل ضظ االنثييا" في الميراث ما قبل اا يأتي بها االسالم .واما قص ومد البنات ف م
تكا مت شي في كل القبائل العربي  ،وال ضتى في قبائل معين  ،واال النقرنت ت ك القبائل ،وربما
انقرض العرب ك هم منذ امد بعيد قبل ظهور االسالم لو كانت العادة مت شي فيهم وقت وا بناتهم
وها صغار.
ربما كاا هناك بعض الرجال مما يقت وا بناتهم فشي امالق (فقر)ٍ ،ولم يكا قتل االط ال
مضصوراً ع ى البنات فقط ،بل كانوا يقت وا االوالد كذلك ،كما يبيا لنا القرآا في اآلي  13ما
سورة االسراء " :وال تقت وا اوالدكم فشي امالق نضا نرزقهم واياكم اا قت هم كاا فطئا ً كبيراً".
فقتل االوالد والبنات كاا يقوم به بعض االشفاص فوف ال قر واالمالق .وقد رمينا اا اضد
االضناف ،وهو زيد با عمرو با ث يل با عبد ال ُعزى ما قريش ،كاا يقول ل رجل اذا اراد ومد
ابنته " :مهالً ،ال تقت ها ،انا اك يك مؤونتها" .وكاا االب يعطيه ابنته .وهذا يدل ع ى اا الومد كاا
بسبب ال قر وليس النهم كانوا يستاءوا ما البنات .ولو كانوا يستاءوا ما البنات لما جع وا
آلهتهم اناثا ً مثل الالت والعزة ومناة.
وكذلك تفبرنا كتب السيرة اا الجاه ييا كانوا يتزوجوا عشرة نساء او اكثر ضتى جاء االسالم
وضدد عدد الزوجات بأربع  .ف و كاا هذا صضيضا ً ما ميا متوا بكل هوالء النساء ضتى يستطيع
الرجل منهم اا يتزوج عشرة نساء ،اذا كانوا يقت وا بناتهم عند الوالدة؟ المنطق يفبرنا منهم إذا
ومدوا بناتهم فسيكوا عدد الرجال مكبر بكثير ما عدد النساء ،وبالتالي قد يكوا ما نصيب المرمة
الواضدة عدة رجال .ولكا بما ما عدد النساء كاا كبيراً ،فقد تيسر لبعنهم ما يتزوج عشرة
ب صغيرة فقط وكاا بسبب ال قر.
نساء .فأذاّ ومد البنات  ،إذا ضدث ،كاا مضصوراً في جيو ٍ
والقرآا ن سه ال ُيعامل المرمة معام كريم بدليل اا عدداً ما االيات تجعل هللا يبدو وكأنه
يستع ف اا تكوا له البنات ولالعراب االوالد ،ولذا نجد عدة آيات في القرآا تسأل الجاه ييا اا
كاا هللا قد اصط اهم بالبنيا واتفذ لن سه االناث .فنجد في سورة االسراء ،اآلي " : 04مفاص اكم
ربكم بالبنيا واتفذ ما المالئك اناثا ً انكم لتقولوا قوالً عظيماً" .فاهلل هنا يفبر الجاه ييا انهم
ارتكبوا اثما ً عظيما ً اذ جع وا المالئك اناثاً ،كانما هو عار اا تكوا المالئك اناثاً.والمسيضيوا
يعتقدوا ما المالئك نساء ويسموها  Fairiesويرسموا صورها في شكل بنات جميالت.
وفي سورة النضل ،اآلي " : 75ويجع وا هلل البنات سبضانه ولهم ما يشتهوا" .ومرة افرى نرى
هللا يقول سبضانه كيف تكوا له االناث ول جاه ييا االوالد .ونجد في سورة الطور ،اآلي " : 13مم
له البنات ولكم البنوا" .وفي سورة النجم ،اآلي " : 13ملكم الذكر وله االنثى ،ت ك اذاً قسم
نيزى" .وهللا ال يرنى اا تكوا له البنات ولهم البنوا الا هذه قسم نيزى اي غير عادل .
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وفي ن س السورة ،اآلي " : 15اا الذيا ال يؤمنوا باالفرة ليس ّموا المالئك تسمي االنثى".
فهوالء الجاه يوا الذيا ال يؤمنوا باالفرة يسموا المالئك اسماء مؤنث  ،وذلك ال ُيرني هللا.
وفي سورة الصافات ،اآلي  ،303يط ب هللا ما النبي اا يست تي قومه " :فأست تهم ملربك البنات
ت واص اكم بالبنيا".
ولهم البنوا" .واآلي  31ما سورة الزفرف تقول " :مم اتفذ مما يف ق بنا ٍ
وفي اآلي  33ما ن س السورة يقول " :وجع وا المالئك الذيا هم عباد الرضما اناثا ً مشهدوا
ف قهم ،س ُتكتب شهادتهم و ُيسألوا" .ويبدو ما كل هذه االيات اا هللا ال يرنى اا تكوا له البنات
ولهم البنوا ،مما يوضي ل سامع اا البنت اقل مرتب وشأنا ً ما الولد.
وبعد ما قال هللا ما العرب جع وا المالئك إناثا ً وانه سيكتب شهادتهم هذه ويسألهم عنها يوم
القيام  ،نراه في سورة الصافات يجعل المالئك إناثا ً ويقسم بها " :والصافات ص اً ،فالزاجرات
زجراً ،فالتاليات ذكراً" .ورغم ما "المالئك " جمع تكثير ويجوز اا ُيفاطب بصيغ المؤنث ،مثل
ما نقول " الطير صافات" ،والطير فيه المذكر والمؤنث ،إال ما القرطبي في ت سيره لهذه مآليات
قال "( :والصافات" قس ٌم ،الواو بدل الباء ،والمعنى برب الصافات ،والزاجرات ُعط ت ع يه .وها
ف
ص ُ
المالئك في قول مبا عباس ومبا مسعود وعكرم وسعيد با جبير ومجاهد وقتادةُ ،ت َ
المالئك في السماء كص وف الف ق في الدنيا ل صالة ،وقيل تصف مجنضتها في الهواء واق فيه
ضتى يأمرها هللا بما يريد) .فالقرطبي هنا يقول "ها" المالئك  ،و"ها" ال شك ترمز لالناث .مثال ٌ
آفر ل متناقنات.
وهذا هو المنوال الذي سار ع يه القرآا في كل ما يتع ق بالمرمة .ف ما كاا الرسول بمك  ،وقد ظل
بها ثالث عشرة سنه بعد بدء الرسال  ،لم ي رض ع ى النساء ضجاباَ ،ولكا بمجرد اا استتب له
االمر في المدينه وبدم بالتشريع ،فرض الضجاب ع ى المس مات وامرها اال يفرجا ما بيوتها اال
لقناء الضاج اذ لم تكا هناك مراضيض دافل البيوت .فسورة النور ،اآلي  13تقول " :وقل
ل مؤمنات يغننا ما ابصارها ويض ظا فروجها وال يبديا زينتها اال ما ظهر منها ولينربا
بفمرها ع ى جيوبها وال يبديا زينتها اال لبعولتها او آلبائها او آباء بعولتها."........
فالمرمة اذاً ال تترك بيتها اال ل نرورة القصوى ،ووقتها يجب اا تغطي كل جسمها ورمسها بضيث
ال يبدو منها غير الوجه واليديا ،ويجب اال ت بس زين ً او تتطيب بطيب ،ضتى ال يطمع بها الرجال.
عيا زاني والمرمة اذا استعطرت فمرت بالمج س فهي
ث رواه ابو داود والنسائي " :كل
وفي ضدي ٍ
ٍ
زاني ".
وال يصح ل مرمة المس م اا تكشف عا جسمها ضتى امام النساء الغير مس مات ،لئال يصف
هوالء النساء الغير مس مات لرجالها ما رميا ما جسم المرمة المس م  ،فيطمع الرجال الغير
مس ميا بالمرمة المس م .
نساء ما
وكتب الف ي عمر با الفطاب الى ابي عبيدة با الجراح " :اما بعد ،فانه ب غني اا
ً
نساء المس ميا يدف ا الضمامات مع نساء اهل الشرك ،فانه ما قب ك ،فال يضل ألمرمة تؤما باهلل
واليوم اآلفر اا ينظر الى عورتها اال اهل م تها" .فهذا هو امير المؤمنيا يؤكد لنا اا المرمة
المس م ال يجوز لها اا تكشف عا ساقيها او ذراعيها ضتى امام نساء افريات اا كاا هوالء
النساء غير مس مات .وع يه ال يجوز لكل المالييا ما النساء المس مات الالئي يعشا في الغرب
دفول ضمامات السباض التي ت رض يوما ً معينا ً ل نساء فقط ،الا هوالء النساء غير مس مات وال
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يجوز لها اا ينظرا الى جسم امرمة مس م  .وربما يكوا هذا هو السبب في اا النبي قال :
"ع موا اوالدكم السباض والرماي وركوب الفيل" ولم يقل ع موا بناتكم السباض  ،ف يس مهما ً
ل بنت اا تتع م السباض ضتى تستطيع اا تنقذ ن سها ما الغرق اذا غرقت البافرة التي هي
مسافرة ع يها ،فضياة المرمة ليست مهم لهذه الدرج .
ولم يكتف االسالم بالضجاب بل فرض قيوداً ضتى ع ى صوت المرمة ضينما تتضدث ،فاعتبر صوت
المرمة عورة ،ويجب اال ترفع صوتها اذا تضدثت .وفي الضقيق فاا االسالم اعتبر المرمة ك ها
عورة .ف ما نزلت سورة االضزاب ،اآلي  11وما بعدها " :يا نساء النبي لستا كأضد ما النساء
اا اتقيتا فال تفنعا بالقول فيطمع الذي في ق به مرض وق ا قوالً معروفاً" ،زعموا اا النبي
قال اا المرمة ك ها عورة .فقد روى مضمد با المثنى عا عمرو با عاصم عا قتادة عا مورق
عا ابي االضوص عا عبد هللا عا النبي قال " :المرمة عورة فاذا فرجت استشرفها الشيطاا
واقرب ما تكوا برضم ربها وهي في قعر بيتها".
وقد امر االسالم نساء النبي ،وبالتالي نساء المس ميا اال يتبرجا تبرج الجاه ي االولى .فقال
مجاهد في شرح التبرج  :كانت المرمة تفرج تمشي بيا يدى الرجال فذلك تبرج الجاه ي  .وقال
بعنهم اا المرمة اذا مشت في وسط الطريق وهي مرتدي الضجابُ ،يعتبر هذا تبرجاً ،ولذا يجب
اا تسير المرمة بالقرب ما الجدار ضتى يضتك ثوبها به.
واالسالم ال يستضي اا يقول اا هللا قد فنل الرجال ع ى النساء ،ولذلك عاتب هللا الجاه ييا في
عدة آيات عندما قالوا هلل البنات ولهم البنوا .فهاهو القرآا يفبرنا في سورة النساء ،اآلي : 10
"الرجال قواموا ع ى النساء بما فنل هللا بعنهم ع ى بعض وبما ان قوا ما اموالهم."....
فالرجال قواموا ع ى النساء الا هللا فن هم ع ى النساء والنهم ين قوا اموالهم ع ى النساء .فاذا
قوام ع يه ،وي ن ه هللا ،فالمالييا ما النساء
كاا الشفص الذي ين ق ماله ع ى االفر ليعولهّ ،
العامالت اليوم ،وين قا ع ى ازواجها واط الها يجب اا يكا قوامات ع ى الرجال ،ولكا هذا ال
يصح في االسالم.
والا االسالم ي نل الرجال ع ى النساءُ ،تمنع المرمة المس م ما اا تكوا شاهدة في قني قتل
او اي قني جنائي تستوجب القتل .وكذلك ُيضرم ع يها اا تكوا قاني بالمضكم  ،ضتى لو
ض ظت القرآا عا ظهر ق ب وفاقت الرجال في امور ال قه .ويجب اال ُتئم الرجال في الصالة ،وال
تكوا رئيس دول  .وهناك ضديث متعارف ع يه يقول " :ال ي ح قو ٌم ولوا امرهم إمرمة" .ويضدثنا
التاريخ اا النساء ضكما دوالً قبل ظهور االسالم ،فعندما قُتل عمرو با ظرب م ك العماليق ،ف ته
ابنته الزباء ع ى الم ك ،وبنت قصراً ألفتها ع ى ن اف دج  3.وهناك دول عديدة في العصر
الضانر تتولى ممورها نساء ،وبكل جدارة ونجاح .فع ى سبيل المثال نذكر منديرا غاندي بالهند
ومارجريت ساتشر بانج ترا .ونيوزي ندا تتولى رئاس وزرائها ممرمة.
وشهادة المرمة المس م  ،كما نع م ،نصف شهادة الرجل الا االسالم يعتبر المرآة ناقص عقل
وديا .وبما انها ناقص عقل فهي اقرب الى اا ُتنل ما الرجل ،ولذلك جعل هللا شهادة امرمتيا
كشهادة رجل واضد ضتى اذا ن ت اضداهما تذكرها االفرى ،ونرى هذا مونضا ً في اآلي  181ما
سورة البقرة " :واستشهدوا شاهديا ما رجالكم فاا لم يكونا رج يا فرجل وممراتاا مما
ترنوا ما الشهداء اا ُتنل اضداهما فتذكر اضداهما االفرى".
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وفي الميراث ،طبعاً ،ل مرمة نصف ما ل رجل ،كما نرى في سورة النساء " :يوصيكم هللا في
اوالدكم ل ذكر مثل ضظ االنثييا".مما المرمة غير المس م التي يتزوجها رجل مس م ف يس لها مي
ضقوق في االسالم .فإذا مات عنها زوجها ف يس لها ضق في الميراث وليس لها ضق في ضنان
مط الها.
والمرمة ليس لها اي قول في ما يضدث لها ضتى في العالقات الجنسي التي تتع ق بجسدها.
فاالسالم ،كاليهودي قب ه ،يعتبر المرمة نجس اذا كانت ضائنا ً او ن ساء ،وع يه ال يجوز لها اا
تصوم او تص ى او ضتى اا ت مس المصضف وهي ضائض.
اما عندما نأتي ل مباشرة الجنسي ف يس هناك ات اق بيا جميع الع ماء .ف ما سأل المس موا
االوائل النبي عا المضيض ،نزلت اآلي  111ما سورة البقرة " :ويسألونك عا المضيض قل هو
اذى فاعتزلوا النساء في المضيض وال تقربوها ضتى يطهرا فاذا تطهرا فأتوها ما ضيث امركم
هللا اا هللا يضب التوابيا ويضب المتطهريا" .وقالوا في شرح هذه اآلي اا هللا يقول اعتزلوا
ال رج ،وع يه ذهب كثير ما الع ماء او اكثرهم ،كما يقول ابا كثير ،الى انه يجوز مباشرة
الضائض فيما عدا ال رج.
ولم يفبرنا مضد ما الع ماء المس ميا ضتى مالا ما هو مالذي الذي ُيصيب المرمة مو الرجل إذا
جامع ممرمته وهي ضايض .منا كطبيب ال مع م بأي مذي يصيبهم ،ومما الدكتور موريس فأكت ى بأا
قال تع يقا ً ع ى هذه مآلي ( :هذه مآلي وانض في معناها ،فهي ُتنهي صراض ً مي رجل ما ما
1
يتصل جنسيا ً بإمرم ٍة ضائض).
قال ابو داود عا موسى با اسماعيل عا بعض ازواج النبي  :كاا اذا اراد ما الضائض شيئا ً القى
ع ى فرجها ثوباً .وضدثنا بشار ضدثنا عبد الوهاب ضدثنا ايوب عا كتاب با قالب اا مسروقا ً قال
انه سأل عائش  :ما ل رجل ما امرمته وهي ضائض؟ فقالت  :كل شئ اال فرجها .ولذا ُيضل بعض
الع ماء اا يأتي الرجل امرمته ما دبرها اا كانت ضائناً ،وهذا هو ال عل الذي ما اج ه اه ك هللا
قوم لوط.
ولكا بعض الع ماء اض وه ل مس ميا .والع ماء مت قوا ع ى اا الذي يأتي امرمته وهي ضائض فقد
مثم ،ولكا لم يت قوا ع ى هل تكوا ع يه الك ارة اا فعل ام ال 1.فقال االمام اضمد واهل السنا عا
ابا عباس عا النبي  :الذي يأتي امراته وهي ضائض يتصدق بدينار او نصف دينار .يتصدق
بدينار اذا كاا الدم اضمراً وبنصف دينار اذا كاا الدم اص راً .وقول الجمهور انه ال ك ارة ع يه بل
0
يستغ ر هللا.
وهل يأتي الرجل امرمته ما قب ها ام ما دبرها ال يقتصر ع ى المضيض ،انما هي مشك ل مس ميا
ضتى بدوا المضيض ،ف ي سورة البقرة ،اآلي " : 111نساؤكم ضرث لكم فأتوا ضرثكم ا ّنى
شيئتم" .والكل يعرف اا الظرف "منى" قد تكوا ظرف زماا او ظرف مكاا .او بمعني آفر قد
تكوا ل مكاا او الزماا او ضتى بمعنى "كيف" .فعندما يقول "متوا ضرثكم انى شيئتم" فقد يكوا
ت سيره متى شيئتم او في اي مكاا شيئتم ،ما القبل او الدير او كيف شيئتم ،بدليل اا اآلي 343
ما سورة االنعام تقول " :بديع السموات واالرض منى يكوا له ول ٌد ولم تكا له صاضب " .فهو
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هنا استعمل "منى" بمعنى "كيف" .وهناك ما يقول اا القراا ،عا قصد ،استعمل "منى" وكاا
ممكنا ً اا يقول "متى" ،النه اراد اا يعطي المس ميا الفيار .ورغم اا بعض الع ماء يقول اا هللا
اراد القُبل وليس الدبر النه قال "نساؤكم ضرث لكم" والضرث هو الضقل الذي ينتج المضصول،
وع يه يجب اا يأتي الرجل امرمته ما القبل ضتى تأتى بالمضصول وهو االط ال ،يظل الباب
م توضا ً ل ذيا ي سروا "انى" ع ى انها ظرف مكاا .وضتى التشبيه ن سه ال يجعل ل مرمة اي قيم
انساني كشريك ضياة او زوج  ،انما هي ضقل لكم لترموا فيه البذور متى شئتم لتنجب لكم اط االً.
وهنا يقدم لنا الدكتور موريس شرضا ً غريبا ً لآلي "نساؤكم ضرث لكم" فيقول ( :هذه مآلي تؤكد
بطريق غير مباشرة مهمي ما يتذكر الناس ما الهدف االساسي ما االجتماع الجنسي هو
التناسل) .7وهذا طبعا ً قول ينطبق ع ى الضيوانات االفرى ،غير االنساا .فأغ ب الضيوانات ال
تمارس الجنس اال عندما تكوا مالنثى في فترة االفصاب ،بمعنى منها جاهزة ل رز بيويناتها
وبالتالى قاب ل ضمل .وعندها ت رز مالنثى في بولها وفي مهب ها مادة هورموني ُتسمى
" "Fermoneذات رائض قوي لتجذب انتباه الذكور الى انها راغب في الجماع الجنسي .واذا
لم تكا مالنثى قاب ل ضمل فانها تصد كل الذكور الذيا يقتربوا منها .فالجنس هنا غرنه الوضيد
االنجاب.
ولكا مع تقدم االنساا في س م التطور البيولوجي مرتقى عا بقي الضيوانات تناءلت مقدرة
االنثى ع ى فرز ال يرمونات وبالتالي صارت قاب ل جماع في مي وقت ،دوا ما تكوا قاب
ل ضمل .والمرمة هي الضيواا االنثوي الوضيد الذي ي عل ذلك.
ولو كاا الغرض االساسي ما الجنس هو التناسل ،إذاً ل رض هللا ع ي الرجل اال يجامع زوجته
طوال فترة ضم ها ،مي تسع مشهر ،وهذا طبعا ً لم يضدث .وكذلك يوعد هللا المؤمنيا بأعداد هائ
ما بنات الضور في الجن  .ونضا نعرف ما الم سريا ما بنات الضور مبكار وال يأتيها الضيض
ضتى يتسنى ل مؤمنيا االستمتاع بها في مي لضظ شاءوا .وما دامت بنات الضور ال ُيضنا،
فنستطيع ما نقول انها لا يضم ا ،وبالتالي إذا كاا الهدف االساسي ما الجنس هو التناسل،
فيجب ع ى المؤمنيا اال ُيجامعوا بنات الضور
واالسالم قد ضدد عقوب ل مرمة التي تاتي ب اضش غير العقوب التي ضددها ل رجل .ف ي سورة
النساء ،اآلي " : 37والالئي يأتيا ال اضش ما نسائكم فاستشهدوا ع يها اربع منكم فاا
شهدوا فامسكوها في البيوت ضتى يتوفها الموت او يجعل هللا لها سبيالً" .وكاا هذا قبل اا
ي تي الف ي عمر با الفطاب بالرجم ،رغم انه ليس في القرآا ،ولكنه قال اا النبي رجم ويجب
ع ى المس ميا اا يرجموا .فعقوب المرمة قبل الرجم كانت اا ُتمسك في بيتها ال تفرج منه ضتى
يتوفاها الموت .اما العقوب ل رجال فتفت ف كل االفتالف .ف ي اآلي  31ما ن س السورة نجد :
"وال ذاا يأتيانها منكم فاذوهما فاا تابا واص ضا فاعرنوا عنهما اا هللا كاا توابا ً رضيماً".
فالرجل اذا ارتكب إثم ال واط مع رجل آفر ،فاذوهما ،اي انربوهم بالنعل ،فاا تابا فاعرنوا
عنهما .فالرجال ال ُيضبسوا في بيوتهم ضتى يتوفاهم الموت ،رغم اا ال واط ،كما سبق اا ق نا،
كاا سببا ً كافيا ً هلل اا يفسف االرض بقوم لوط .ولكا هللا "كاا توابا ً رضيماً" ل رجال ،كما يبدوا،
اما النساء فيجب اا يكم ا مدة عقوبتها.
واالسالم اضل ل رجل اا ينرب زوجته اا لم تطعه .ف ي سورة النساء ،اآلي  10نجد " :الرجال
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قواموا ع ى النساء بما فنل هللا بعنهم ع ى بعض وبما ان قوا ما اموالهم فالصالضات قانتات
ضافظات ل غيب بما ض ظ هللا والالتي تفافوا نشوزها فعظوها واهجروها في المناجع
وانربوها فاا اطعنكم فال تبتغوا ع يها سبيالً" .فالمرمة التي ال تطيع زوجها ،يهجرها الزوج
في المناجع ويستمتع هو بالزوجات االفريات او بما م كت ايمانه ضتى ترنخ الزوج ل واقع
وتطيعه ،واا لم ين ع معها الهجر ،ينربها ،وقال الع ماء يجب اا يكوا النرب غير مبرح
وهوالء الع ماء ،طبعاً ،لم يفطر بذهنهم اا نرب المرمة ولو كاا بقطع ما ثوب او ضتى باق ٍ
نربت بالعصا .والقرآا يفبرنا
ما الزهور ،اا شئت ،فيه اذالل ل مرمة قد يؤلمها اكثر ما اا لو ُ
اا نرب المرمة كاا مباشراً ما ايام النبي ايوب الذي نرب زوجته ،قال بعنهم النها فانته
وقال آفروا النها باعت ن ير ًة ما شعرها عندما كاا زوجها مرينا ً وال يستطيع العمل ليقتني
بفبز لتطعمه ،فغنب ع يها وض ف اا ش اه هللا لينربها مائ ج دة .ونقرم هذه
لهما قوتاً ،باعتها
ٍ
القص في سورة "ص" اآلي " : 00وفذ بيدك نغثا ً فانرب به وال تضنث انا وجدناه صابراً نعم
العبد انه اواب" .ويقول ع ماء االسالم انه عندما ُ
ش ي ايوب ما مرنه واراد اا يبر بقسمه،
امره هللا اا يافذ شمرافا ً به مائ قنيب وينربها به مرة واضدة ويكوا قد ابر بقسمه باا
ينربها مائ مرة 1.ايا جزاء االضساا باالضساا؟ المرمة قصت شعرها لتشترى فبزاً تطعمه به
ويكوا جزاؤها النرب مائ ج دة .وع ماء االسالم ت ننوا في تف يف العقوب فافترعوا الشمراك
ذا المائ قنيب .ومرة افرى غاب عا ذهنهم تضقير المرمة بنربها ولو مرة واضدة.
والقص اصالً مافوذة ما اليهودي ومضرف  .فس ر ايوب االصضاح الثاني ،اآلي  3وما بعدها
يفبرنا اا زوج ايوب قالت له عندما اشتد ع يه المرض ،مما زلت تؤما بربك هذا بعد ما فعل بك
هذا؟ فأ ّنبها ايوب ع ى قولها وقال لها هل نشكر هللا ع ى الفيرات ون ومه ع ى المصائب .وال تذكر
التوراة اا ايوب نرب زوجته.
اما الضديث عما يضل ل رجل المس م ما نساء فطويل ،وقد يكوا ممالً ما كثرة ما ُكتب عنه .فنضا
نعرف اا الذي ُض ل اكثر ما الذي ُضرم ما النساء ل مس م .فبعد تضريم االمهات واالفوات وما الى
ذلك  ،نجئ الى المض ل .فقد ا ُ ضل ل رجل اربع زوجات في عصمته في آا واضد .والغريب في
االمر اا اآلي الثالث ما سورة النساء تقول " :وإا ف تم اال تقسطوا في اليتامى فانكضوا ما طاب
لكم ما النساء مثنى وثالث ورباع فاا ف تم اال تعدلوا فواضدة" .واآلي  313ما ن س السورة
تقول " :ولا تستطيعوا اا تعدلوا بيا النساء ولو ضرصتم" .فاهلل الذي يع م كل شئ قال لنا ولا
تعدلوا بيا النساء ولو ضرصتم ،وكذلك يقول واا ف تم اال تعدلوا فواضدة .ف ماذا اذاً اضل ل مس ميا
اربع ازواج وهو يع م انهم لا يعدلوا ولو ضرصوا؟
وال شئ يمنع الرجل المس م ما تط يق زوج واستبدالها بأفرى صغيرة ،كما يبدل البعض
سياراتهم كل عام او عاميا بموديل جديد ،او كما كاا ي عل الم ك عبد العزيز آل سعود في المم ك
العربي السعودي  ،اذ كاا ك ما زار قبي ً ط ق اضدى زوجاته االربع وضل مض ها بزوج ما ت ك
القبي  ،ولهذا يصعب ع ى الشفص معرف عدد زوجاته او ضتى عدد اط اله اذ كل االهتمام ينصب
في ضصر االط ال الذكور ،وال يعرف اضد عدد البنات.
ونجد مثالً في سورة النساء ،اآلي " : 10والمضصنات ما النساء اال ما م كت ايمانكم كتاب هللا
ع يكم واضل لكم ما وراء ذلك اا تبتغوا باموالكم مضصنيا غير مسافضيا فما استمتعتم به منها
فأتوها اجورها فرين وال جناح ع يكم فيما ترانيتم به ما بعد ال رين اا هللا كاا ع يما ً
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ضكيماً" .فقد ضرم ع يهم المضصنات ،اي المتزوجات ما النساء ،اال ما م كت ايمانهم .وهذا يعني
اذا اسر الرجل المس م امرم ًة في اضدى الغزوات وكانت هذه المرمة متزوج  ،يضل له اا يعاشرها
جنسيا ً النها ما ما م كت يمينه ،وينطبق هذا ع ى النساء الالئي يشتريها بماله .وطبعا ً ليس هناك
اي عدد مضدد لما يمكا ل رجل اا يشتري او يسبي ما النساء ،اناف الى زوجاته االربع  ،الالئي
يمكا له اا يغير اي منها.
وكأا هذا ال يك ي ،فيمكا ل رجل المس م اا يستمتع يأمرمة انافي لعدد مضدد ما االيام او
الشهور اذا ات ق معها ع ى مجر معيا لقاء استمتاعه بها ،وهذا ما ُيعرف بزواج المتع  .فيذكر
ابا كثير في ت سيره  :ضدثنا عبد الرزاق افبرنا س ياا وهو الثوري عا عثماا البتي عا ابي
الف يل عا ابي سعيد الفدري قال  :مصبنا سبيا ً ما سبي موطاس ولها ازواج ،فكرهنا اا نقع
ع يها ولها ازواج فسألنا النبي (ص) فنزلت االي "والمضصنات ما النساء اال ما م كت
ايمانكم" .فاستض نا فروجها ،وهكذا رواه الترمزي .وعا قيس با عبد هللا قال  :كنا نغزوا مع
رسول هللا –ص -وليس معنا نساء فق نا اال نفتصي فنهانا عا ذلك فرفص لنا بعد ذلك اا نتزوج
تضرموا طيبات ما مضل هللا لكم"( .المائدة855/
المرمة بالثوب ثم قرم " :يا ايها الذيا آمنوا ال ّ
وقد استدل بهذه اآلي ع ى زواج المتع وكذلك بأآلي  10ما سورة النساء " :فما استمتعتم به
منها فأتوها مجورها فرين ً وال جناح ع يكم فيما ترانيتم به ما بعد ال رين " .وال شك انه
كاا مشروعا ً في ابتداء االسالم ثم ُنسخ .وقد روى ابا عباس وطائ ما الصضاب باباضته
ل نرورة .وكاا ابا عباس واُبي با كعب وسعيد با جبير يقرءوا "فما استمتعتم به منها الى
اجل مسمى فاتوها اجورها فرين " ،فادف وا "الى اجل مسمى" .وع ى هذه القراءة يعتمد
الشيع الذيا يض وا زواج المتع ضتى االا .وزواج المتع قد يكوا ثالث ليالي مو مطول ،ولكا
في ايراا قد يكوا زواج المتع لعدة ساعات فقط .وهو في الضقيق نوع ما الدعارة المباض  .وقد
رووي عا امام الشيع الفامس انه قال  :لو لم يضرم عمر با الفطاب زواج المتع فما كاا ما
8
المضتمل الي مس م اا يرتكب جريم الزنا ،ما عدا اق ي منضط .
ويقول ممير طاهري ما اعداداً كبيرة ما االرامل صغيرات السا يتجمعا في مدين ُقم نسب لوجود
اعداد كبيرة ما ط ب الع وم الديني الذيا ال تكوا معهم زوجاتهم او ال يستطيعوا الزواج العادي،
فيمارسوا زواج المتع مع هوالء االرامل الالئي يدف ا في مثل هذه الزيجات كوسي لكسب لقم
3
العيش.
واألم ال ضق لها في االسالم ،فضتى لو كانت متزوج وباعها سيدها ت ُعتبر طالق ً وال ضق لها او
لزوجها في االعتراض ،وسيدها الجديد اضق ببنعها .واألم ال يجوز لها اا تتزوج اال بأذا
سيدها ،ولكا اذا كانت مم وك ً ألمرمة ،فال يمكا لمالكتها اا تزوجها ،وال بد لزوج المالك او ولي
امرها اا يعطي الموافق بزواج األم  .وضتى المرمة الضرة ال يمكنها اا تزوج ن سها ،فاآلي 17
ما سورة النساء تقول " :فانكضوها بأذا اه ها" .والضديث يقول " :ال تزوج المرمةُ المرم َة وال
المرمةُ ن سها ،فاا الزاني هي التي تزوج ن سها" .وغني عا القول ما المرمة المس م التي
تمت ك عبيداً ال يضق لها اا تنكح واضداً منهم مو مكثر ضتى واا لم تكا متزوج  .فهم مما م كت
ايمانها ،لكنها ،عكس الرجل ،ال يضق لها االستمتاع بما م كت يمينها.
والمرمة في االسالم هي "فرج" ال اكثر وال اقل .والكالم عا المرمة دائما ً يكوا عا ال رج .فابو
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سعيد الفنري عندما تك م عا سبايا اوطاس في القص المذكورة اعاله قال  :فاستض نا
ً
فروجها ،ولم يقل استض نا النساء .والقرآا والع ماء المس ميا ال يقولوا تزوج فالاٌ فالن وانما
يقولوا نكضها .وعندما يذكروا قص ض ص بنت عمر با الفطاب زوج النبي ،عندما دف ت
بيتها ووجدت النبي مع ماري القبطي  ،قالوا " :دف ت ع يه وهو يطأ ماري " .واالنساا يطأ الشئ
بقدمه او بنع ه ،و ُيعتبر الشئ الموطوء تافها ً وال قيم له.
والرسول في ضج الوداع قال  :إتقوا هللا في النساء ،فإنكم مفذتموها بأمان هللا ومستض تم
فروجها بك م هللا ،ولكم ع يها مال يوطئا فرشكم مضداً تكرهونه ،فإا فع ا ذلك فانربوها
مبرح 34.فالرسول هنا يقول قد استض تم فروجها ،ولم يقل ضبها مو صداقتها ،وانما
نربا ً غير ّ
فروجها.
واالسالم دائما ً يعامل المرمة معام تفت ف عا معام الرجل .ف ي سورة الممتضن اآلي  34وما
بعدها ،نجد " :يايها الذيا آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فأمتضنوها ،هللا اع م بايمانها،
فاا ع متموها مؤمنات فال ترجعوها الى الك ار ال ها ضل لهم وال هم يض وا لها واتوهم ما
ان قوا وال جناح ع يكم اا تنكضوها اذا اتيتموها اجورها وال تمسكوا بعصم الكوافر وسئ وا ما
ان قتم وليسئ وا ما ان قوا ذلكم ضكم هللا يضكم بينكم وهللا ع يم ضكيم" .فاذا جاء رجل وقال
ل مس ميا انه قد اس م فال امتضاا ع يه ولكا اذا جاءت امرمة وقالت انها اس مت ،يجب اا
نمتضنها لنعرف مدى صدقها ،رغم اا هللا قال في االي "اذا جاءكم المؤمنات" ،فهو قد ع م مسبقا ً
انها مؤمنات وفاطبها ب"المؤمنات" ولكا يجب اا نمتضنها.
واالسالم دائما ً يعامل المرمة ع ى اساس انها س ع تباع وتشترى ولها ثمنها .فاهلل يقول ل مس ميا
اسألوا الك ار كم ان قوا واعطوهم ما ان قوا وامسكوا النساء عندكم وانكضوها ،واذا واضدة ما
نسائكم ذهبت ل ك ار ،اط بوا منهم ما ان قتم ع يها.
وما دامت المرمة س ع ً ولها ثما فهي اذاً جائزة تقدم ل مس م الذي يعمل صالضا ً ويدفل الجن  .وبما
اا المرمة في االسالم عبارة عا "فرج" ،نجد االسالم مهوس بالبكارة وبالعذارى ،فعندما يصف
القرآا الجن دائما يوعد الرجال الذيا يعم وا صالضا ً عذارى ما الضور ،فمثالً في سورة الرضما،
اآلي " : 71فيها قاصرات الطرف لم يطمثها قب هم انس وال جاا".
إنشاء ،فجع نها ابكاراًُ ،عربا ُ اتراباً".
وفي سورة الواقع  ،اآلي  17وما بعدها " :إنا منشأنها
ً
وفي سورة الدفاا ،اآلي " : 71ي بسوا ما سندس واستبرق متقاب يا ،كذلك وزوجناهم بضور
عيا" .وفي سورة "ص" اآلي " : 73متكئيا فيها يدعوا فيها ب اكه كثيرة وشراب ،عندهم
قاصرات الطرف اتراب" .ويقول الم سروا اا بنات الضور عذارى ،وال يأتيها الضيض ضتى ال
تكوا ع يها نجاس  ،وكل ما جامع الرجل اضدى بنات الضور العذارى رجعت عذراء كما كانت
بضيث انه في كل مرة يجامعها فهي عذراء.
وعندما وجدت ض ص النبي مع ماري القبطي في سريرها ،ط ب منها النبي اال تفبر عائش
ضرم ماري ع ى ن سه وال يقربها ابداً .ولكا ض ص افبرت عائش  ،فغنب النبي ع ى
وتعهد اا ُي ّ
نسائه وكاد اا يط قها ،فانزل هللا سورة التضريم ،اآلي " : 7عسى ربه اا ط قكا اا يبدله
ازواجا ً فيراً منكا مس مات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائضات ثيبات وابكاراً" ويقول ابا
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كثير في شرح "ثيبات وابكارا" " :اي منها ثيبات ومنها ابكاراً ليكوا ذلك اشهى الى الن س،
فاا التنويع يبسط الن س" .فالمرمة ُف قت واُعطيت غشاء البكارة لتبسط الرجل الذي يضب التنويع
بيا العذراء والثيب .وقال مضمد با مرزوق عا عبد هللا با امي " :ثيبات وابكاراً" الا هللا كاا
قد وعد نبيه (ص) اا يزوجه بثيب وابكاراً في الجن  ،والثيب هي آسي ممرمة فرعوا واالبكار
مريم بنت عمرآا وك ثم افت موسى.
وفي اضدى الروايات اا النبي دفل ع ى فديج وهي في الموت فقال " :يا فديج اذا لقيت
نرائرك فاقرئيها مني السالم" .فقالت  :يا رسول هللا وهل تزوجت قب ي؟ قال " :ال ،ولكا
زوجني هللا مريم بنت عمرآا وآسي ممرآة فرعوا وك ثم افت موسى" .والا المس ميا مولعيا
بالعذارى انتض وا مثل هذه االضاديث ،وغاب عنهم اا االسالم ُيضرم الجمع بيا االفتيا ،فكيف اذاً
يزوج هللا النبي مضمد ما مريم بنت عمرآا وهي افت هاروا ،ضسب ما يقول القرآا (يا مفت
هاروا) ،وك ثم افت موسى ،اي بمعنى آفر افت هاروا كذلك.
وال نرى في القرآا ولو آي ً واضد ًة تقول ل نساء المؤمنات القانتات ،اذا عم ا صالضا ً سيجازيها
هللا ب تياا ما المالئك او الضور .وقد يقول قائل إا هذا يرجع الى ما المرمة المس م اذا كانت
متزوج فهي ضرام ع ى غير زوجها .ولكا لماذا ال يجازي هللا النساء الالئي لم يتزوجا مو متا
برجال ما المالئك مثل ما جازي الرجال ببنات الضور .وهناك
وها مط قات او ط الت صغيرات،
ٍ
مالييا النساء المس مات الالئي يمتا دوا اا يتزوجا ،فما هو جزاءها في الجن  .وما جزاء
المرمة المتزوج والتى تعمل صالضا ً وتدفل الضن ؟ هل ُتترك بدوا رجل و بدوا متع جنسي الا
زوجها لديه العشرات ما بنات الضور الالئي ال يضنا وتكوا الواضدة منهم عذراء في كل مرة
يأتيها زوجها؟ ،فهي ضتما ً ال تستطيع اا تنافس بنات الضور .مم ُيتوقع منها اا تكت ي بال واكه
وانهار الفمر والعسل؟
واالسالم هو الديا الوضيد الذي اقر صراض ً زواج الط التي لم تب غ سا المضيض .ف ي سورة
الطالق نجد انه اباح لهم اا يتزوجوا الط ويط قوها ،ولم تكا بعد قد ب غت سا المضيض :
"والالئي يئسا ما المضيض ما نسائكم اا ارتبتم فعدتها ثالث اشهر والالئي لم يضنا واوالت
االضمال اج ها اا ينعا ضم ها" .ويقول ابا كثير  :عدة الصغار الالئي لم يب غا سا الضيض
ثالث شهور .وقد سبق اا ذكرنا اا النبي تزوج عائش وعمرها ست سنوات ودفل ع يها
وعمرها تسع سنوات.
وبافتصار المرمة في االسالم اداة ألستمتاع الرجل ال يضق الي رجل آفر النظر اليها كي ال يطمع
بها ،ولذا وجب ع ينا ضبسها في منزلها ال تبرضه اال ل نرورة القصوي ،وعندئذ يجب اا تغطي
كل جسمها ما رمسها الى افمص قدميها .واذا مشت في الطريق يجب اا تضتك بالضائط وال
تمشي بوسط الطريق الا هذا تبرج .والا المرمة تضيض فهي نجس اذا لمسها المتوني انتقض
ونوءه ويجب ع يه اا يتونأ مر ًة افرى ،ضتى واا لم تكا المرمة ضائنا ً وقتها.
والقرآا يفبرنا في سورةالنساء اآلي " : 01واا كنتم مرنى او ع ى س ر او جاء اضدكم ما
الغائط او المستم النساء ف م تجدوا ما ًء فتيمموا صعيداً طيباً" .ونالضظ هنا في نواقض الونوء
اا المرمة ُذكرت بعد الغائط (البراز) مباشرة ،فهي نجس ٌ و قذرةٌ ولذلك اذا جامع الرجل المس م
امرمته قام عنها بمجرد اا قذف ماءه فيها ،وال يصح له اا يظل بداف ها اي مدة اطول ما
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النروري الفصابها .والمرمة ال ُيعتمد ع يها النها ناقص ٌ عقل وديا ولذلك شهادتها نصف شهادة
الرجل .وفي رواي عا عمر با الفطاب  :يض ا وها الكاذبات ويتمنعا وها الراغبات.
وع ى المرمة الطاع العمياء لزوجها لدرج اا بعض الع ماء يقولوا اذا كاا ل رجل عذر شرعي
يضل له اا ي طر في رمناا فع ى زوجته اا ت طر معه ضتى واا لم يكا لها عذر لالفطار ،الا
زوجها قد يفطر له اا يقب ها او يجامعها اثناء النهار .واذا رفنت المرمة اا تطيع زوجها طاع
عمياء يضق له اا ينربها.
واالسالم ال يعترف باالغتصاب .فإذا ادعت المرمة اا رجالً اغتصبها ،فع يها اا تأتي بأربع
شهداء ذكور ،فشهادة المرمة ال تقٌبل في هذه الضال الا الجرم إذا ثبت يستدعي الرجم إذا كاا
الرجل مضصناً ،ولذلك ال تقبل شهادة االنثي .ف و اتت المرمة بعشرة شهود ما النساء ليثبتا انه
اغتصبها ،فال وزا لهذه الشهادة .ويقول اضمد با نجيب المصري " :اذا كاا الجرم يفتص بالزنا
او ال واط ،فيجب اضنار اربع شهود ما الرجال" ويجب اا يكونوا قد رمووا المرود في المكض .
ولذلك عندما اشتكى مضد مالباء في باكستاا اا اضد رجال الديا قد مغتصب ابنته البالغ ما العمر
الثالث عشر ،لم تستطع الشرط اا تقدم رجل الديا ل مضاكم الا قانوا باكستاا االسالمي
يتط ب اضنار اربع شهداء رجال .33وهل هناك رجل عاقل يغتصب إمرمة بضنور مربع رجال
آفريا في ن س الغرف  ،ليشهدوا ع يه؟
وعندما كاا المس موا يتهموا زوجاتهم بالفيان الزوجي ونزلت اآلي " والذيا يرموا
المضصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاج دوهم ثمانيا ج دة وال تقب وا لهم شهادة مبداً ومولئك هم
ال اسقوا" 31،اضتج المس موا ل رسول وقالوا ما ايا لهم باضنار مربع شهداء .وقال
القرطبي  :لما نزلت اآلي المتقدم في الذيا يرموا المضصنات قال سعد با معاذ  :يا رسول هللا
إا وجدت مع امرمتي رجالً مممه ه ضتى آتي بأربع ! وهللا ألنربنه بالسيف غير مص ح عنه .فقال
رسول هللا –ص -متعجبوا ما غيرة سعد ،ألنا مغير منه وهللا مغير مني .31وبعد هذا االضتجاج ما
سمح ل رجل اذا وجد رجالً آفر مع ممرمته ولم يكا هناك
الرجال المس ميا نزلت آي المالعن  ،و ُ
شاهد غيره ،اا يشتكي ل ضاكم و ُيضنر الضاكم المرمة والرجل ليقسم كل واضد منهم انه ع ى ضق،
ف ُي ّرق بينهما .ولكا هذا الضكم ال ينطبق ع ى المرمة التي تدعي اا رجالً اغتصبها.
وال يوجد في الشريع االسالمي تعريف لالغتصاب .ولهذا السبب مي امرمة مس م تدعي اا رجالً
اغتصبها قد تنتهي مدان بجريم الزنا ،النها ال تستطيع اا تضنر االربع شهداء ،وهذا ما يضدث
في باكستاا كما تقول جمعي االفوات المس مات 30 .وليس ببعيد عا االذهاا قص المرمة
النيجيري  ،ص ياتو ضسيني ،التي تقول اا جارها ،يعقوبو مبو بكر ،قد اغتصبها واصبضت ضب ى.
وكالمتوقع فإا مبو بكر انكر انه رآها ،ناهيك عا انه اغتصبها .وبالتالى ضكمت المضكم الشرعي
ع ى ص ياتو بالرجم .وتقول جمعي االفوات المس مات ما  57يالمائ ما النساء في سجوا
31
باكستاا ما المتهمات بالزنا ها في الواقع نضايا اغتصاب.
( عا كتاب قراءة منهجي لالسالم ل دكتور كامل النجار ).
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ملحق
أحاديث الرسول عن النساء
صحيح البخاري حديث 6074:
كتاب النكاح  :باب ما يتقى من شؤم المرأة
حدَّثَنَا آدم حدَّثَنَا ُشعبةُ عن سلَيما َن التَّي ِمي قَ َ ِ
ت أَبَا عُثْ َما َن الن َّْه ِد َّ
ُس َامةَ
ْ ِّ
ال ََس ْع ُ
َُ َ
َ
ي َع ْن أ َ
َْ َ ْ ُ ْ َ
ِ ِ
ٍ ِ
الر َج ِال ِم ْن
َِّب  ..قَ َ
َضَّر َعلَى ِّ
ت بَ ْعدي فْت نَةً أ َ
بْ ِن َزيْد َرض َي اللَّهُ َعْن ُه َما َع ْن النِ ِّ
ال َما تََرْك ُ
ِّس ِاء .
الن َ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4706
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صحيح مسلم حديث 6296 :
كتاب  :الذكر والودعاء والتوبة واالستغفار
باب  :اكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء
ٍِ
يد وُُم َّم ُد بن عب ِد ْاْل َْعلَى َِ
َج ًيعا َع ْن
َحدَّثَنَا عُبَ ْي ُد اللَّ ِه بْ ُن ُم َع ٍاذ الْ َعْن ََِب ُّ
ي َو ُس َويْ ُد بْ ُن َسع َ َ ْ ُ َْ
ال أَِِب َحدَّثَنَا أَبُو عُثْ َما َن َع ْن
ال قَ َ
ال ابْ ُن ُم َع ٍاذ َحدَّثَنَا الْ ُم ْعتَ ِمُر بْ ُن ُسلَْي َما َن قَ َ
الْ ُم ْعتَ ِم ِر قَ َ
ِِ
ِ
يد ب ِن َزي ِد ب ِن َعم ِرو ب ِن نُ َفي ٍل أَنَّهما ح َّدثَا َعن رس ِ
ول اللَّ ِه
ُس َامةَ بْ ِن َزيْد بْ ِن َحا ِرثَةَ َو َسع ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ
ْ َُ
أَ
َّاس فِْت نَةً أَضَّر علَى ِّ ِ ِ
ت بَ ْع ِدي ِِف الن ِ
ِّس ِاء و َحدَّثَنَا أَبُو
 ..أَنَّهُ قَ َ
َ َ
ال َما تََرْك ُ
الر َجال م ْن الن َ
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َْحَُر ح و َحدَّثَنَا ََْي ََي بْ ُن ََْي ََي
بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َوابْ ُن ُُنٍَْْي قَ َ
ال َحدَّثَنَا أَبُو َخالِ ٍد ْاْل ْ
أَخب رنَا هشيم ح و حدَّثَنا إِسحق بن إِب ر ِ
َخبَ َرنَا َج ِرير ُكلُّ ُه ْم َع ْن ُسلَْي َما َن الت َّْي ِم ِّي
اه
يم أ ْ
ْ ََ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ
ِِبَ َذا ِْ
اْل ْسنَ ِاد ِمثْ لَهُ .
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4924
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سنن ابن ماجة حديث8233 :
كتاب الفتن  :باب فنمة النساء
ث بن سعِ ٍ
ِ
يد َع ْن ُسلَْي َما َن الت َّْي ِم ِّي ح و
َحدَّثَنَا بِ ْشُر بْ ُن ِه ََل ٍل َّ
الص َّو ُ
اف َحدَّثَنَا َعْب ُد الْ َوا ِر ْ ُ َ
َحدَّثَنَا َع ْمُرو بْ ُن َرافِ ٍع َحدَّثَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن الْ ُمبَ َارِك َع ْن ُسلَْي َما َن الت َّْي ِم ِّي َع ْن أَِِب عُثْ َما َن
ِ ِ
ي عن أُسامةَ ب ِن زي ٍ
النَّه ِ
ال رس ُ ِ
الر َج ِال
ق
ال
ق
د
د
َ
َ
َ
َ
ِّ
َضَّر َعلَى ِّ
ول اللَّه َ ..ما أ ََدعُ بَ ْعدي فْت نَةً أ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ ََ
َُ
ِ
ِّس ِاء .
م ْن الن َ
راجع صحيح مسلم حديث  , 6288:وسنن الترمذي حديث , 9076:

ومسند أحمد حديث . 97393 , 97002 :
الكافي 024:0
( باب )* ( في تأديب النساء ) *

(  - 0 - ) 42001عدة من أصحابنا  ،عن سهل بن زياد  ،عن علي بن أسباط ،
عن عمه يعقوب بن سامل رفعه قال  :قال أمْي املؤمنني ( ع )  :ال تعلموا نساء كم
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سورة يوسف وال تقرؤوهن إياها فإن فيها الفنت وعلموهن سورة النور فإن فيها املواعظ
.
الكافي 880:0
كتاب :النكاح
( باب )* ( ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن باالزواج )*
 - 6 - 9149عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن أِب عبداهلل  ،عن أبيه  ،عن وهب ،
عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال أمْي املؤمنني ( ع ) خلق الرجال من االرض وإُنا
مههم ِف االرض وخلقت املرأة من الرجال وإُنا مهها ِف الرجال  ،احبسوا نساء كم
يامعاشر الرجال .

عامة أهل النار هم النساء
صحيح البخاري حديث 6020 :
كتاب  :النكاح
باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنة
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حدَّثَنَا مس َّدد حدَّثَنَا إِ َْس ِ
ِ
ال
اع
َِّب  ..قَ َ
يل أ ْ
ُس َامةَ َع ْن النِ ِّ
َ َُ َ
َخبَ َرنَا الت َّْيم ُّي َع ْن أَِِب عُثْ َما َن َع ْن أ َ
َ ُ
ِ
اب ْ ِ
ت َعلَى ب ِ
وسو َن َغْي َر
اب ْ
اْلَنَّة فَ َكا َن َع َّامةَ َم ْن َد َخلَ َها الْ َم َساك ُ
قُ ْم ُ
ني َوأ ْ
َص َح ُ
َ
اْلَ ِّد َُْمبُ ُ
ِ ِِ
ت َعلَى ب ِ
أ َّ
اب النَّا ِر فَِإ َذا َع َّامةُ َم ْن َد َخلَ َها
اب النَّا ِر قَ ْد أُمَر ِب ْم إِ ََل النَّا ِر َوقُ ْم ُ
َن أ ْ
َص َح َ
َ
ِّساءُ .
الن َ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4797
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البخاري حديث 6022:
كتاب النكاح  :باب كفران العشير
ٍ
ِ
ال
َِّب  ..قَ َ
َحدَّثَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن ا ْْلَْيثَ ِم َحدَّثَنَا َع ْوف َع ْن أَِِب َر َجاء َع ْن ع ْمَرا َن َع ْن النِ ِّ
اْلن َِّة فَرأَيت أَ ْكث ر أَهلِها الْ ُف َقراء واطَّلَعت ِِف النَّا ِر فَرأَيت أَ ْكث ر أَهلِ
اء
ِّس
ن
ال
ا
ه
ت ِِف َْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ ُ
اطَّلَ ْع ُ
َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ
وب َو َس ْل ُم بْ ُن َزِري ٍر .
تَابَ َعهُ أَيُّ ُ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4799
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صحيح مسلم حديث 6222 :
كتاب  :الذكر والودعاء والتوبة واالستغفار
باب  :اكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء
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ٍِ
اد بْن سلَمةَ ح و ح َّدثَِِن ُزَهْي ر بْن حر ٍ
ب َحدَّثَنَا ُم َعاذُ
َحدَّثَنَا َهد ُ
َ
ُ ُ َْ
َّاب بْ ُن َخالد َحدَّثَنَا َْحَّ ُ ُ َ َ
ي ح و َح َّدثَِِن ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد ْاْل َْعلَى َحدَّثَنَا الْ ُم ْعتَ ِمُر ح و َحدَّثَنَا إِ ْس َح ُق
بْ ُن ُم َع ٍاذ الْ َعْن ََِب ُّ
ِ ِ
ِ
ضْي ُل بْ ُن
َخبَ َرنَا َج ِرير ُكلُّ ُه ْم َع ْن ُسلَْي َما َن الت َّْي ِم ِّي ح و َحدَّثَنَا أَبُو َكام ٍل فُ َ
يم أ ْ
بْ ُن إبْ َراه َ
ِ
ُحس ْ ٍ
ُس َامةَ بْ ِن َزيْ ٍد
ني َواللَّ ْف ُ
ظ لَهُ َحدَّثَنَا يَِز ُ
يد بْ ُن ُزَريْ ٍع َحدَّثَنَا الت َّْيم ُّي َع ْن أَِِب عُثْ َما َن َع ْن أ َ
َ
ِ
اب ْ ِ
ال رس ُ ِ
ت َعلَى ب ِ
ني َوإِ َذا
قَ َ
اْلَنَّة فَِإ َذا َع َّامةُ َم ْن َد َخلَ َها الْ َم َساك ُ
ول اللَّه  ..قُ ْم ُ
َ
ال قَ َ َ ُ
ِ ِِ
ت َعلَى ب ِ
اب النَّا ِر
اب النَّا ِر فَ َق ْد أُمَر ِب ْم إِ ََل النَّا ِر َوقُ ْم ُ
وسو َن إَِّال أ ْ
أْ
َص َح َ
َص َح ُ
َ
اب ا ْْلَ ِّد َُْمبُ ُ
ِ
ِّساءُ .
فَإ َذا َع َّامةُ َم ْن َد َخلَ َها الن َ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4919
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سنن الترمذي حديث 9093:
كتاب  :صفة جهنم عن رسول اهلل
باب  :ما جاء أن اكثر أهل النار النساء
ِ
ي وُُمَ َّم ُد بْن ج ْع َف ٍر و َعْب ُد الْوَّه ِ
ٍ
اب الثَّ َق ِف ُّي قَالُوا
ُ َ َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّار َحدَّثَنَا ابْ ُن أَِِب َعد ٍّ َ
َ
ِ
حدَّثَنَا عوف هو ابن أَِِب َِ
صٍْ
ال
ال قَ َ
ني قَ َ
َجيلَةَ َع ْن أَِِب َر َج ٍاء الْعُطَا ِرِد ِّ
ي َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
َ َْ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
رس ُ ِ
ت أَ ْكثََر
ت ِِف ا ْْلَنَّة فَ َرأَيْ ُ
ِّساءَ َواطَّلَ ْع ُ
ت ِِف النَّا ِر فَ َرأَيْ ُ
ول اللَّه  ..اطَّلَ ْع ُ
َُ
ت أَ ْكثََر أ َْهل َها الن َ
ِ
ِ
ول َع ْوف َع ْن أَِِب
ص ِحيح َوَه َك َذا يَ ُق ُ
أ َْهلِ َها الْ ُف َقَراءَ قَ َ
يسى َه َذا َحديث َح َسن َ
ال أَبُو ع َ
ول أَيُّوب عن أَِِب رج ٍ
رج ٍاء عن عِ
ٍ
اس وكِ ََل ِْ
ٍ
ِ
ِ
اْل ْسنَ َاديْ ِن
ب
ع
ن
اب
ن
ع
اء
ق
ي
و
ني
ص
ح
ن
ب
ن
ا
ر
م
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ََ
ُ
ُ ْ ََ ْ
َ َ َ ْ َْ
َ
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َجيعا وقَ ْد روى َغي ر عو ٍ
ٍ ِ ِ
ِ
لَْي ِ ِ
ف
س فيه َما َم َقال َوَُْيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكو َن أَبُو َر َجاء ََس َع مْن ُه َما َ ً َ َ َ ْ ُ َ ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
صٍْ
ني .
ضا َه َذا ْ
اْلَد َ
أَيْ ً
يث َع ْن أَِِب َر َجاء َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
مسند أحمد حديث 22773 :
كتاب  :أول مسند البصريين
باب  :حدبث عمران بن حصين
ٍ
ِ
صٍْ
ال
ال قَ َ
ني قَ َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َحدَّثَنَا َع ْوف َع ْن أَِِب َر َجاء َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ول اللَّ ِه  ..اطَّلَعت ِِف النَّا ِر فَرأَيت أَ ْكث ر أَهلِ
ِ
ت أَ ْكثََر
ن
ال
ا
ه
َر ُس ُ
َ ْ ُ ََ ْ
ت ِِف ا ْْلَنَّة فَ َرأَيْ ُ
ِّساءَ َواطَّلَ ْع ُ
ْ ُ
َ
َ
الص َم ِد َح َّدثَنَا َس ْل ُم بْ ُن َزِري ٍر َحدَّثَنَا أَبُو َر َج ٍاء َع ْن ِع ْمَرا َن بْ ِن
أ َْهلِ َها الْ ُف َقَراءَ َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ال رس ُ ِ
صٍْ
َخبَ َرنَا َسعِيد َع ْن أَِِب
ت فَ َذ َكَر ِمثْ لَهُ َحدَّثَنَا ْ
ني قَ َ
اْلََّف ُ
اف أ ْ
ول اللَّه  ..اطَّلَ ْع ُ
ُح َ
ال قَ َ َ ُ
َر َج ٍاء َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
َِّب ِ ..بِِثْلِ ِه .
اس َع ْن النِ ِّ
راجع مسند أحمد حديث  , 22282 , 22737:صحيح البخاري حديث :

 , 4746, 0243 , 8779وصحيح مسلم حديث . 6297 :
الكافي 026:0

( ُ - 3 - ) 42041ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن ابن ُمبوب  ،عن
عبداهلل بن غالب  ،عن جابر اْلعفي  ،عن أِب جعفر ( ع ) قال  :خرج رسول اهلل ..
وآله يوم النحر إَل ظهر املدينة على َجل عاري اْلسم فمر بالنساء فوقف عليهن مث
قال  :يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن ِف النار فلما َسعن ذلك
بكني  ،مث قامت إليه امرأة منهن فقالت  :يا رسول اهلل ِف النار مع الكفار ؟ ! واهلل
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ماحنن بكفار فنكون من أهل النار  ،فقال ْلا رسول اهلل  ..وآله  :إنكن كافرات حبق
أزواجكن .

ثالثة اليكلمهم اهلل
الكافي 080:0
باب الغيرة
(  - 7 - ) 42321عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن عثمان بن عيسى
 ،عن ابن مسكان  ،عن ُممد بن مسلم  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :ثَلثة
اليكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وْلم عذاب أليم  :الشيخ الزاين والديوث واملرأة
تؤطى فراش زوجها .

ناقصات عقل ودين
البخاري حديث 928 :
كتاب الحيض  :باب ترك الحائض الصوم
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َسلَ َم َع ْن
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر قَ َ
يد بْ ُن أَِِب َمْرََيَ قَ َ
َحدَّثَنَا َسعِ ُ
ال أ ْ
ال أ ْ
َخبَ َرِين َزيْد ُه َو ابْ ُن أ ْ
اض ب ِن عب ِد اللَّ ِه عن أَِِب سعِ ٍ
ِ
َض َحى أ َْو فِطْ ٍر
يد ْ
ال َخَر َج َر ُس ُ
ي قَ َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ول اللَّ ِه ِِ ..ف أ ْ
عيَ ِ ْ َْ
َ
َْ
ال يا معشر الن ِ
إِ ََل الْمصلَّى فَمَّر علَى الن ِ
ص َّدقْ َن فَِإ ِّين أُِريتُ ُك َّن أَ ْكثََر أ َْه ِل
ُ َ َ َ
ِّساء تَ َ
ِّساء فَ َق َ َ َ ْ َ َ َ
َ
ال تُ ْكثِر َن اللَّعن وتَ ْك ُفر َن الْع ِشْي ما رأَيت ِمن نَاقِص ِ
النَّا ِر فَ ُق ْلن وِِب يا رس َ ِ
ات
ول اللَّه قَ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ََ َ َُ
ِ
اْلا ِزِم ِ
ِ
صا ُن ِدينِنَا َو َع ْقلِنَا يَا
ق
ن
ا
م
و
ن
ل
ق
ن
ك
ا
د
ح
إ
ن
م
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
ب لِلُ ِّ
ب َّ
ُ
َ
الر ُج ِل َْ ْ ْ
َ ََ َ
َع ْق ٍل َودي ٍن أَ ْذ َه َ
ِِ ِ
ال فَ َذلِ ِ
صِ
ك ِم ْن
الر ُج ِل قُ ْل َن بَلَى قَ َ
ول اللَّ ِه قَ َ
َر ُس َ
ف َش َه َادةِ َّ
س َش َه َادةُ الْ َمْرأَة مثْ َل ن ْ
ال أَلَْي َ
ان ع ْقلِ
ك ِمن نُ ْقص ِ
نُ ْقص ِ
ت َمل تُص ِّل وَمل تَصم قُ ْلن ب لَى قَ َ ِ ِ
َ
ان
ي
ل
أ
ا
ه
َ
س إِ َذا َح َ
َ
ْ
ال فَ َذل ْ َ
َ
َ
اض ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َ
ِدينِ َها .
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سنن أبن ماجة حديث 8228:
كتاب الفتن  :بابفتنة النساء
ث بْ ُن َس ْع ٍد َع ْن ابْ ِن ا ْْلَ ِاد َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ِدينَا ٍر َع ْن
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن ُرْم ٍح أَنْبَأَنَا اللَّْي ُ
ال يا معشر الن ِ
ول اللَّ ِ
َعب ِد اللَّ ِه ب ِن عُمر َعن رس ِ
َّ
َ
ص َّدقْ َن َوأَ ْكثِْر َن ِم ْن
ق
ه
ن
أ
..
ه
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ِّساء تَ َ
َ
َ
ْ ََ ْ َ ُ
َ َ
ِ ِ
ول اللَّ ِه
ت ْامَرأَة ِمْن ُه َّن َجْزلَة َوَما لَنَا يَا َر ُس َ
اال ْست ْغ َفا ِر فَِإ ِّين َرأَيْتُ ُك َّن أَ ْكثََر أ َْه ِل النَّا ِر فَ َقالَ ْ
ال تُ ْكثِر َن اللَّعن وتَ ْك ُفر َن الْع ِشْي ما رأَيت ِمن نَاقِص ِ
ات َع ْق ٍل َوِدي ٍن
أَ ْكثََر أ َْه ِل النَّا ِر قَ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ب ِمْن ُك َّن قَالَت يا رس َ ِ
ال أ ََّما نُ ْقص ِ
ان
صا ُن الْ َع ْق ِل َوالدِّي ِن قَ َ
ب لِ ِذي لُ ٍّ
َ
ول اللَّه َوَما نُ ْق َ
ْ َ َُ
أَ ْغلَ َ
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ني تَع ِد ُل َشهاد َة رج ٍل فَه َذا ِمن نُ ْقص ِ
ث اللَّيَ ِ
ِ
اِل َما
ك
َت
و
ل
ق
ع
ل
ا
ان
ْ
ُ
َْ
ْ
ُ
الْ َع ْق ِل فَ َش َه َادةُ ْامَرأَتَ ْ ِ ْ
َ
َ َ َُ َ ْ َ
َ
َ
ِ
ضا َن فَه َذا ِمن نُ ْقص ِ
ان الدِّي ِن .
صلِّي َوتُ ْفطُر ِِف َرَم َ َ ْ َ
تُ َ
سنن أبو داود حديث 6762:
كتاب السنة  :باب زيادة االيمان ونقصانة
السرِح َحدَّثَنَا ابْن وْه ٍ
ضَر َع ْن ابْ ِن ا ْْلَ ِاد َع ْن
َحدَّثَنَا أ ْ
ب َع ْن بَ ْك ِر بْ ِن ُم َ
َُ
َْحَ ُد بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن َّ ْ
ِ ِ ِ
ال ما رأَيت ِمن نَاقِص ِ
َن رس َ ِ
ِ ِ
ات َع ْق ٍل
ول اللَّه قَ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َعْبد اللَّه بْ ِن دينَا ٍر َع ْن َعْبد اللَّه بْ ِن عُ َمَر أ َّ َ ُ
وَال ِدي ٍن أَ ْغلَب لِ ِذي لُ ٍّ ِ
صا ُن الْ َع ْق ِل
صا ُن الْ َع ْق ِل َوالدِّي ِن قَ َ
ب مْن ُك َّن قَالَ ْ
ال أ ََّما نُ ْق َ
ت َوَما نُ ْق َ
َ
َ
ني شهادةُ رج ٍل وأ ََّما نُ ْقصا ُن الدِّي ِن فَِإ َّن إِح َدا ُك َّن تُ ْف ِطر رمضا َن وتُِ
ِ
يم أَيَّ ًاما
ق
ْ
َ
فَ َش َه َادةُ ْامَرأَتَ ْ َ َ َ َ ُ َ
ُ ََ َ َ ُ
صلِّي .
َال تُ َ
راجع صحيح البخاري حديث  , 9646 , 2842 :وصحيح مسلم حديث :
 , 226ومسند أحمد حديث . 0722 :
الكافي 00 _04:8
( كتاب الحيض )( باب )* ( أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ) *
 - 1 - 1469علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن إَساعيل بن مرار  ،عن يونس  ،عن
بعض رجاله عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :أدىن الطهر عشرة أيام وذلك أن املرأة أول ما
حتيض رِبا كانت كثْية الدم فيكون حيضها عشرة أيام فَل تزال كلما كَبت نقصت
حىت ترجع إَل ثَلثة أيام فإذا رجعت إَل ثَلثة أيام ارتفع حيضها وال يكون أقل من
ثَلثة أيام فإذا رأت املرأة الدم ِف أيام حيضها تركت الصَلة فان استمر ِبا الدم ثَلثة
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أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومني اغتسلت وصلت وانتظرت
من يوم رأت الدم إَل عشرة أيام فإن رأت ِف تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما
أو يومني حىت يتم ْلا ثَلثة أيام فذلك الذي رأته ِف أول االمر مع هذا الذي رأته بعد
ذلك ِف العشرة فهو من اْليض وإن مر ِبا من يوم رأت الدم عشرة أيام ومل تر الدم
فذلك اليوم واليومان الذي رأته مل يكن من اْليض إُنا كان من علة إما من قرحة ِف
جوفها وإما من اْلوف فعليها أن تعيد الصَلة تلك اليومني اليت تركتها الهنا مل تكن
حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصَلة ِف اليوم واليومني وإن مت ْلا ثَلثة أيام
فهو من اْليض وهو أدىن اْليض ومل جيب عليها القضاء وال يكون الطهر أقل من
عشرة أيام فإذا حاضت املرأة وكان حيضها مخسة أيام مث انقطع الدم اغتسلت وصلت
فإن رأت بعد ذلك الدم ومل يتم ْلا من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من اْليض ( ) 4
تدع الصَلة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاين الذي رأته َتام العشرة أيام ( ) 0
ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم االول والثاين عشرة أيام مث هي مستحاضة
تعمل ما تعمله املستحاضة  .وقال  :كل ما رأت املرأة ِف أيام حيضها من صفرة أو
ْحرة فهو من اْليض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من اْليض .
____________
* ( هامش ) * (  ) 4معناه أهنا إن رات الدم مرة اخرى قبل أن ميضى من طهرها من
الدم االول عشرة أيامفذلك من اْليض يعىن من اْليض االول واُنا يكون ذلك من
اْليض إذا مل يزد مع االول على عشرة إال أن جتعل عشرة منها حيضا وتعمل ِف الباقى
عمل املستحاضة ِ ( .ف )
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(  ) 0يعىن تتمة العشرة االيام من أول ما رأت الدم االول فَل تغفل فان فيه دقة ويأتى
تفسْي.
االستحاضة عن قريب ِ ( .ف ).
الكافي 899:0
كتاب النكاح
( باب )* ( غلبة النساء ) *
 - 4 - 9119عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن أِب عبداهلل  ،عن أبيه  ،عن سليمان
بن جعفر اْلعفري  ،عمن ذكره  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال رسول اهلل  ..وآله
 :ما رأيت منضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن .
الكافي 03:8
( باب )* ( المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده ) *
 - 4 - 1473علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،وُممد بن إَساعيل  ،عن الفضل بن
شاذان  ،عنحماد بن عيسى  ،عن حريز  ،عن ُممد بن مسلم قال  :سألت أبا
عبداهلل ( ع ) عن املرأةترى الصفرة ِف أيامها ؟ فقال  :ال تصلي حىت تنقضي أيامها
وإن رأت الصفرة ِف غْي أيامهاتوضأت وصلت ( . ) 4
_________
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* ( هامش ) * (  ) 4هذه االخبار وخَب يونس املتقدم تدل على أن االستظهار ال
يكون إال إذا كان الدم عبيطا أسود فَل تغفل  ( .آت ).
راجع الكافي كتاب الحيض  , 37 _00:8وكتاب النكاح  :باباصناف النساء

( 896:0حديث .) 2606 /6

المرأة ضلع أعوج
البخاري حديث 6034 :
كتاب النكاح  :باب المدارة مع النساء
ال ح َّدثَِِن مالِك عن أَِِب ِّ ِ
ِ ِ
َعَرِج َع ْن أَِِب
الزنَاد َع ْن ْاْل ْ
َحدَّثَنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بْ ُن َعْبد اللَّه قَ َ َ َ َ ْ
ُهَريْ َرَة أ َّ
ت ِِبَا
ال الْ َمْرأَةُ َك ِّ
ول اللَّ ِه  ..قَ َ
َن َر ُس َ
استَ ْمتَ ْع َ
الضلَ ِع إِ ْن أَقَ ْمتَ َها َك َسْرتَ َها َوإِ ْن ْ
ت ِِبَا َوفِ َيها ِع َوج .
استَ ْمتَ ْع َ
ْ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4786
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سنن الترمذي حديث 2272:
كتاب  :الطالق واللعنات عن رسول اهلل
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باب  :في ما جاء مداراة النساء
حدَّثَنَا عب ُد اللَّ ِه بن أَِِب ِزي ٍاد حدَّثَنَا ي ع ُقوب بن إِب ر ِاهيم ب ِن سع ٍد حدَّثَنَا ابن أ ِ
َخي ابْ ِن
َ َْ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ
ُْ
اب عن ع ِّم ِه عن سعِ ِ
ِ ٍ
يد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ب َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
ول اللَِّه  ..إِ َّن الْ َمْرأَةَ
ش َه َ ْ َ َ ْ َ
َُ
ضلَ ِع إِ ْن ذَهب ِ
ال َوِِف الْبَاب
َكال ِّ
ت ِِبَا َعلَى عِ َو ٍج قَ َ
استَ ْمتَ ْع َ
َْ َ
يم َها َك َسْرتَ َها َوإِ ْن تََرْكتَ َها ْ
ت تُق ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِحيح
َع ْن أَِِب َذ ٍّر َو ََسَُرَة َو َعائِ َشةَ قَ َ
يسى َحد ُ
يث أَِِب ُهَريْ َرَة َحديث َح َسن َ
ال أَبُو ع َ
ِ
ِ
ادهُ َجيِّد.
َغ ِريب م ْن َه َذا الْ َو ْجه َوإِ ْسنَ ُ
http://hadith.al&doc=2&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1109
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سنن الدارمي حديث 9290 :
كتاب النكاح :باب في مداراة الرجل أهلة
ال
ال قَ َ
الزنَ ِاد َع ْن ْاْل َْعَرِج َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
َخبَ َرنَا َخالِ ُد بْ ُن َمَْلَ ٍد َحدَّثَنَا َمالِك َع ْن أَِِب ِّ
أْ
الضلَ ِع إِ ْن تُِق ْم َها تَ ْك ِسْرَها َوإِ ْن تَ ْستَ ْمتِ ْع تَ ْستَ ْمتِ ْع َوفِ َيها عِ َوج .
ول اللَّ ِه  ..إَُِّنَا الْ َمْرأَةُ َك ِّ
َر ُس ُ
راجع صحيح البخاري حديث  , 0002 , 6030 , 8736 :صحيح مسلم

حدبث  ,9402 , 9407 , 9442 :مسند أحمد حديث , 2202 :

. 27684 , 27766 , 2622
الكافي 028:0
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( باب )* ( مداراة الزوجة ) *
(  - 4 - ) 42042أبوعلي االشعري  ،عن ُممد بن عبداْلبار  ،عن صفوان  ،عن
إسحاق بن عمار  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال رسول ..وآله  :إُنا مثل املرأ مثل
الضلع املعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته  .وِف حديث آخر  :استمتعت به
.
الكافي 028:0
( باب )* ( مداراة الزوجة ) *
(  - 0 - ) 42044عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن علي بن اْلكم ،
عن أبان االْحر  ،عن ُممد الواسطي قال  :قال أبوعبداهلل ( ع )  :إن إبراهيم ( ع )
شكا إَل اهلل عزوجل ما يلقى من سوء خلق سارة  ،فأوحى اهلل تعاَل إليه إُنا مثل املرأة
مثل الضلع املعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به  ،اصَب عليها .

شبهت بالغراب االعصم
الكافي 020:0
(  - 0 - ) 422041عنه  ،عن ُممد بن علي  ،عن ُممد بن الفضيل  ،عن
سعدبن أِب عمر ( و ) اْلَلب  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) أنه قال المرأة سعد  :هنيئا
لك يا خنساء فلومل يعطلك اهلل شيئا إال ابنتك ام اْلسني لقد أعطاك اهلل خْيا كثْيا إُنا
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مثل املرأة الصاْلة ِف النساء كمثل الغراب االعصم ِف الغربان (  ) 0وهو االبيض
إحدى الرجلني .
الكافي 020:0
(  - 1 - ) 42002أْحد بن ُممد العاصمي  ،عن علي بن اْلسن بن فضال  ،عن
علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سامل  ،عن ُممد بن مسلم  ،عن أِب جعفر ( ع
) قال  :قال رسول اهلل  ..وآله  :إُنا مثل املرأة الصاْلة الغراب االعصم الذي ال يكاد
يقدر عليه  ،قيل  :وما الغراب االعصم الذي اليكاد يقدر عليه ؟ قال  :االبيض
إحدى رجليه .

والح ُمر
شبهتمونا بالكالب ُ
البخاري حديث 636 :
كتاب الصالة  :باب من قال ال يقطع الصالة شيء
ص ب ِن ِغي ٍ
ال َحدَّثَنَا
ش قَ َ
ال َحدَّثَنَا أَِِب قَ َ
اث قَ َ
ال َحدَّثَنَا ْاْل ْ
َع َم ُ
َحدَّثَنَا عُ َمُر بْ ُن َح ْف ِ ْ َ
ِ ِ
ال ْاْل َْعمش وح َّدثَِِن مسلِم عن مسر ٍ
َس َوِد َع ْن َعائِ َشةَ ح قَ َ
وق َع ْن َعائِ َشةَ
يم َع ْن ْاْل ْ
َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُْ
إبْ َراه ُ
الص ََلةَ الْ َك ْلب و ِْ
ذُكِر ِ
اْلُ ُم ِر
ع
ط
ق
ي
ا
م
ا
ه
د
ن
ع
ت َشبَّ ْهتُ ُمونَا بِ ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
اْل َم ُار َوالْ َمْرأَةُ فَ َقالَ ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
والْكِ ََل ِ ِ
صلِّي َوإِ ِّين َعلَى َّ
ضطَ ِج َعةً
ني الْ ِقْب لَ ِة ُم ْ
ت النِ َّ
الس ِري ِر بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
ب َواللَّه لََق ْد َرأَيْ ُ
َِّب  ..يُ َ
َ
اْلاجةُ فَأَ ْكره أَ ْن أَجلِس فَأ ِ
َِّب  ..فَأَنْ َس ُّل ِم ْن ِعْن ِد ِر ْجلَْي ِه.
ُوذ
ي النِ َّ
فَتَْب ُدو ِِل َْ َ
َ
َُ ْ َ
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ِ
ِ
ِ ِ
َع َم ِ
ش َع ْن ُم ْسلِ ٍم يَ ْع ِِن ابْ َن
يل بْ ُن َخل ٍيل َحدَّثَنَا َعل ُّي بْ ُن ُم ْس ِه ٍر َع ْن ْاْل ْ
َحدَّثَنَا إ َْسَاع ُ
وق عن عائِ َشةَ أَنَّه ذُكِر ِ
ٍ
ب
ل
ك
ل
ا
ا
ه
ع
ط
ق
ي
ا
و
ل
ا
ق
ف
ة
َل
الص
ع
ط
ق
ي
ا
م
ا
ه
د
ن
ع
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
صبَ ْي ٍح َع ْن َم ْسُر َ ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ َ
ِ
و ِْ
ني
اْل َم ُار َوالْ َمْرأَةُ قَالَ ْ
ت النِ َّ
صلِّي َوإِ ِّين لَبَ ْي نَهُ َوبَ ْ َ
ت لََق ْد َج َع ْلتُ ُمونَا ك ََلبًا لََق ْد َرأَيْ ُ
َِّب  ..يُ َ
َ
َستَ ْقبِلَهُ فَأَنْ َس ُّل انْ ِس ََلًال
ضطَ ِج َعة َعلَى َّ
الْ ِقْب لَ ِة َوأَنَا ُم ْ
اجةُ فَأَ ْكَرهُ أَ ْن أ ْ
الس ِري ِر فَتَ ُكو ُن ِِل ا ْْلَ َ
وعن ْاْلَعم ِ ِ ِ
َس َوِد َع ْن َعائِ َشةَ َْحن َوهُ .
يم َع ْن ْاْل ْ
ََْ َْ
ش َع ْن إبْ َراه َ
صحيح مسلم حديث 020 :
كتاب الصاله  :باب االعتراض بين يدي المصلي
حدَّثَنا إِسحق بن إِب ر ِاهيم أَخب رنَا ج ِرير عن مْن ٍ ِ ِ
َس َوِد َع ْن َعائِ َشةَ
يم َع ْن ْاْل ْ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ
صور َع ْن إبْ َراه َ
ت َع َدلْتُمونَا بِالْ ِك ََل ِ
ول اللَّ ِه
الس ِري ِر فَيَ ِجيءُ َر ُس ُ
ضطَ ِج َعةً َعلَى َّ
ب َوا ْْلُ ُم ِر لََق ْد َرأَيْتُِِن ُم ْ
قَالَ ْ
ُ
الس ِري ِر َح َّىت أَنْ َس َّل
 ..فَيَتَ َو َّس ُ
َسنَ َحهُ فَأَنْ َس ُّل ِم ْن قِبَ ِل ِر ْجلَ ْي َّ
ط َّ
صلِّي فَأَ ْكَرهُ أَ ْن أ ْ
الس ِر َير فَيُ َ
ِم ْن ِْلَ ِاِف .
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__________________

راجع صحيح البخاري حديث  , 632 , 603 , 632:صحيح مسلم حديث :

 , 028 , 026سنن أبي داود حديث  , 422 :ومسند أحمد حديث :

98796
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شبهت بالشامة في ثور اسود
الكافي 020:0
(  - 3 - ) 42049علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن حفص بن
البخرتي  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :مثل املرأة املؤمنة مثل الشامة ( ِ ) 3ف الثور
االسود .
_______
(  ) 3الشامة  :عَلمة ختالف البدن الىت هى فيه  ( .القاموس ) ( * )

المالئكة تلعن المرأة
البخاري حديث 9223 :
كتاب بدء الخلق  :بابذكرالمالئكة
َع َم ِ
ش َع ْن أَِِب َحا ِزٍم َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه
َحدَّثَنَا ُم َسدَّد َحدَّثَنَا أَبُو َع َوانَةَ َع ْن ْاْل ْ
ِ ِِ
ضبَا َن َعلَْي َها
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
قَ َ
ول اللَّ ِه  ..إِذَا َد َعا َّ
ات َغ ْ
الر ُج ُل ْامَرأَتَهُ إِ ََل فَراشه فَأَبَ ْ
ت فَبَ َ
ِ
صبِ َح تَابَ َعهُ ُش ْعبَةُ َوأَبُو َْحَْزَة َوابْ ُن َد ُاوَد َوأَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ْاْل َْع َم ِ
ش
لَ َعنَْت َها الْ َم ََلئ َكةُ َح َّىت تُ ْ
.
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__________________

سنن أبي داود حديث 2392 :
كتاب النكاح  :باب في حق الزوج على المرأة
ٍ
َع َم ِ
ش َع ْن أَِِب َحا ِزم َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ
الرا ِز ُّ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َع ْم ٍرو َّ
ي َحدَّثَنَا َج ِرير َع ْن ْاْل ْ
ِِ
ِ ِِ
ضبَا َن َعلَْي َها
َِّب  ..قَ َ
ال إِذَا َد َعا َّ
ات َغ ْ
الر ُج ُل ْامَرأَتَهُ إِ ََل فَراشه فَأَبَ ْ
ت فَلَ ْم تَأْته فَبَ َ
َع ْن النِ ِّ
ِ
صبِ َح .
لَ َعنَْت َها الْ َم ََلئ َكةُ َح َّىت تُ ْ
مسند أحمد حديث 0202 :
كتاب مسند المكثرين  :باب مسند أبي هريره
يد أَخب رنَا ُشعبةُ عن قَتَاد َة وابن جع َف ٍر حدَّثَنَا ُشعبةُ قَ َ ِ
ت قَتَ َاد َة َع ْن ُزَر َارَة
ال ََس ْع ُ
َْ
َحدَّثَنَا يَِز ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ت
َِّب  ..قَ َ
اش َزْوج َها بَاتَ ْ
ال إِذَا بَاتَ ْ
بْ ِن أ َْو ََف َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َع ْن النِ ِّ
ت الْ َمْرأَةُ َهاجَرةً فَر َ
ال ابْ ُن َج ْع َف ٍر َح َّىت تَ ْرِج َع .
تَ ْل َعنُ َها الْ َم ََلئِ َكةُ قَ َ
راجع صحيح البخاري حديث  , 6020 , 6026 :صحيح مسلم حديث :

, 9024 , 9020 , 9026سنن الدارمي حديث  , 9282 :مسند أحمد
حديث , 27828 , 380 , 2446 , 2926 , 3409 , 3996 :
. 27096
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الشؤم في ثالث
البخاري حديث 6076 :
كتاب النكاح  :باب ما يتقى من شؤم المرأة
يد بْ ُن ُزَريْ ٍع َحدَّثَنَا عُ َمُر بْ ُن ُُمَ َّم ٍد الْ َع ْس َق ََلِينُّ َع ْن أَبِ ِيه
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن ِمْن َه ٍال َحدَّثَنَا يَِز ُ
ِ
َِّب  ..إِ ْن َكا َن الش ُّْؤُم ِِف َش ْي ٍء فَِفي
َِّب  ..فَ َق َ
َع ْن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
ال النِ ُّ
ال ذَ َكُروا الش ُّْؤَم عنْ َد النِ ِّ
الدَّا ِر َوالْ َمْرأَةِ َوالْ َفَر ِس.
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__________________

البخاري حديث 6070 :
ِ
َخبَ َرنَا َمالِك َع ْن أَِِب َحا ِزٍم َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد أ َّ
ول
َن َر ُس َ
فأْ
وس َ
َحدَّثَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن يُ ُ
ال إِ ْن َكا َن ِِف َش ْي ٍء فَِفي الْ َفَر ِس َوالْ َمْرأَةِ َوالْ َم ْس َك ِن .
اللَّ ِه  ..قَ َ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4705
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__________________

راجع صحيح البخاري حديث, 0892 , 0829 , 6078 , 9464 :

صحيح مسلم حديث  , 6287 , 6292 , 6293 , 6290 :سنن الترمذي

121121121 -121-

121121 -121-

حديث , 9062 :سنن النسائي حديث  , 8028, 8029 :سنن ابي داود

حديث  , 8692 :سنن ابن ماجة حديث , 2230 :وموطأ مالك حديث :

. 2083

الكافي 043 _040:0
(  - 14 - ) 42104وعنه  ،عن عثمان بن عيسى  ،عن خالد بن جنيح  ،عن أِب
عبداهلل ( ع ) قال  :تذاكروا الشوم عند أِب عبداهلل ( ع ) (  ) 4فقال  :الشوم ِف
ثَلث ِ :ف املرأة والدابة والدارفأما شوم املرأة فكثرة مهرها وعقم رْحها .

المرأة شريرة
الكافي 020:0
(  - 6 - ) 42000عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد الَبقي  ،عن أِب علي
الواسطي رفعه إَل أِب جعفر ( ع ) قال  :إن املرأة إذا كَبت ذهب خْي شطريها وبقي
شرمها  :ذهب َجاْلا وعقم رْحها واحتد لساهنا .
الكافي 020_024:0
( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *
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(  - 0 - ) 42001عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن ابن ُمبوب  ،عن
عبداهلل بن سنان  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :ذكر رسول اهلل  ..فقال  :اعصوهن
ِف املعروف (  ) 4قبل أن يأمرنكم باملنكر وتعوذوا باهلل من شرارهن وكونوا من خيارهن
على حذر .
الكافي 020:0
( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *
(  - 1 - ) 42034عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن أِب عبداهلل  ،عن أبيه  ،عمن
ذكره  ،عن اْلسني ابن املختار  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال أمْي املؤمنني ( ع )
ِف كَلم له  :اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم باملعروف
فخالفوهن كيَل يطمعن منكم ِف املنكر .
الكافي 020:0
( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *
(  - 6 - ) 42030وعنه  ،عن أبيه رفعه إَل أِب جعفر ( ع ) قال  :ذكرعند أِب
جعفر ( ع ) النساء فقال  :التشاوروهن ِف النجوى (  ) 3وال تطيعوهن ِف ذي قرابة
( )3أى ِف االمر الذى ينبغى اخفاؤه فاهنن يفشني ذلك  .واملراد بذى القرابة قرابة
الزوج  ( .آت ) ( * )
الكافي 023:0
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( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *
(  - 40 - ) 42031علي  ،عن أبيه  ،عن عمروبن عثمان  ،عن بعض أصحابه ،
عن أِب عبداهلل ( ع )قال  :استعيذوا باهلل من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على
حذر والتطيعوهن ِف املعروف فيدعونكم إَل املنكر  ،وقال  :قال رسول اهلل  ..وآله :
النسساء اليشاورن ِف النجوىوال يطعن ِف ذوي القرىب  ،إن املرأة إذا أسنت ذهب خْي
شطريها وبقي شرمها وذلك أهنيعقم رْحها ويسوء خلقها وَيتد لساهنا وأن الرجل إذا
أسن ذهب شر شطريه وبقيخْيمها وذلك أنه يؤوب عقله (  ) 4ويستحكم رأيه وَيسن
خلقه .
_______
( هامش ) * (  ) 4أوب العقل كناية عن خلوصه عما شابه من الشهوات النفسانية
الىت جعلته كالذاهب  ( .آت ).

تُدبِر في صورة شيطان
سنن الترمذي حديث 2703:
كتاب  :الرضاع
باب  :ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبة
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ِ
ِ ِ
َّستُ َوائِ ُّي
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َحدَّثَنَا َعْب ُد ْاْلَ ْعلَى َحدَّثَنَا ه َش ُام بْ ُن أَِِب َعْبد اللَّه ُه َو الد ْ
الزب ِْي عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اللَّ ِ
َّ
ِ
َ
ضى
ن
ي
ز
ى
ل
ع
ل
خ
د
ف
ة
أ
ر
ام
َى
أ
..ر
َِّب
ن
ال
َن
أ
ه
َ
ً
َ
َ
َ
ب فَ َق َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َع ْن أَِِب َُّ ْ َ ْ َ ْ َْ
َ
َ َ
َ
ٍ ِ
َح ُد ُك ْم ْامَرأًَة
اجتَهُ َو َخَر َج َوقَ َ
ت أَقْ بَ لَ ْ
ال إِ َّن الْ َمْرأََة إِ َذا أَقْ بَ لَ ْ
ت ِِف ُ
ورةِ َشْيطَان فَإ َذا َرأَى أ َ
َح َ
صَ
ِ ِ
ال وِِف الْباب عن اب ِن مسع ٍ
ِ
ال أَبُو
ود قَ َ
فَأ ْ
َع َجبَْتهُ فَ ْليَأْت أ َْهلَهُ فَإِ َّن َم َع َها مثْ َل الَّذي َم َع َها قَ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
يث جابِ ٍر ح ِديث ِ
ِ
َّستُ َوائِ ُّي ُه َو ِه َش ُام بْ ُن
صحيح َح َسن َغ ِريب َوه َشام الد ْ
َ
يسى َحد ُ َ َ
ع َ
َسْن ٍََب .
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صحيح مسلم حديث 9622 :
كتاب  :النكاح
باب  :نِ ِ
دب من رأى امرأة فوقعت في نفسة إلة أن يأتي
الزبَ ِْْي
َحدَّثَنَا َع ْمُرو بْ ُن َعلِ ٍّي َحدَّثَنَا َعْب ُد ْاْل َْعلَى َحدَّثَنَا ِه َش ُام بْ ُن أَِِب َعْب ِد اللَِّه َع ْن أَِِب ُّ
ول اللَّ ِه  ..رأَى امرأًَة فَأَتَى امرأَتَه زي نَب وِهي َتَْع ِ
َع ْن َجابِ ٍر أ َّ
ضى
َن َر ُس َ
س َمنيئَةً َْلَا فَ َق َ
َ َْ
ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ
ٍ ِ
َصحابِِه فَ َق َ ِ
ِ
ِ
صورةِ
ص ِ
اجتَهُ ُمثَّ َخَر َج إ ََل أ ْ َ
َح َ
ورة َشْيطَان َوتُ ْدبُر ِِف ُ َ
ال إ َّن الْ َمْرأََة تُ ْقب ُل ِِف ُ َ
ِ
ان فَِإ َذا أَبصر أَح ُد ُكم امرأًَة فَلْيأْ ِ
َشيطَ ٍ
ك يَُرُّد َما ِِف نَ ْف ِس ِه َحدَّثَنَا ُزَهْي ُر بْ ُن
ت أ َْهلَهُ فَِإ َّن َذل َ
ْ
ْ ََ َ ْ ْ َ َ
ِ
ب حدَّثَنا عب ُد َّ ِ
ِ
الزبَ ِْْي
ب بْ ُن أَِِب الْ َعالِيَ ِة َحدَّثَنَا أَبُو ُّ
َحْر ٍ َ َ َْ
الص َمد بْ ُن َعْبد الْ َوا ِرث َحدَّثَنَا َحْر ُ
َن النَِِّب  ..رأَى امرأًَة فَ َذ َكر ِبِِثْلِ ِ
عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اللَّ ِ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ب
ن
ي
ز
ه
ت
أ
ر
ام
ى
ت
أ
ف
ال
ق
ه
ن
أ
ر
ي
غ
ه
أ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ْ َ ْ َْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
وِهي َتَْعس منِيئَةً وَمل ي ْذ ُكر تُ ْدبِر ِِف صورةِ َشيطَ ٍ
ان .
َ َ َ ُ َ ََْ ْ ُ ُ َ ْ
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سنن ابي داود حديث 2382:
كتاب النكاح  :بابما يؤمر به غض البصر
ِ ِ
ِ
الزبَ ِْْي َع ْن َجابِ ٍر أ َّ
يم َحدَّثَنَا ِه َشام َع ْن أَِِب ُّ
َِّب ..رَأَى امْرَأَةً
َن النِ َّ
َحدَّثَنَا ُم ْسل ُم بْ ُن إبْ َراه َ
ِ
ب ِبنْ ِت جَحْ ٍ
ال َْلُ ْم إِ َّن
َص َحابِِه فَ َق َ
ش فَقَضَى حَاجَتَهُ منْهَا ُمثَّ َخَر َج إِ ََل أ ْ
فَدَخَلَ عَلَى َزيْنَ َ
ِ ِ
ك َشيئا فَ ْليأْ ِ
ٍ
ض ِمُر َما ِِف
ت أ َْهلَهُ فَِإنَّهُ يُ ْ
الْ َمْرأَةَ تُ ْقبِ ُل ِِف ُ
ورةِ َشْيطَان فَ َم ْن َو َج َد م ْن َذل َ ًْ َ
صَ
نَ ْف ِس ِه .

مسند أحمد حديث 26727 :
كتاب  :باقي مسند المكثرين
باب :مسند جابر بن عبد اهلل
الزبَ ِْْي َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد
الص َم ِد َح َّدثَِِن َحْرب يَ ْع ِِن ابْ َن أَِِب الْ َعالِيَ ِة َع ْن أَِِب ُّ
َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
اللَّ ِه ْاْلَنْصا ِر ِّي أ ََّن رس َ ِ
ب وَِهيَ َتَْعَسُ مَِنيئَةً
َ
َُ
ول َّالله  ..رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى َزيْنَ َ
ان وتُ ْدبِر ِِف صورةِ َشيطَ ٍ
ٍ
ان فَِإ َذا
فَقَضَى ِمنْهَا حَاجَتَهُ َوقَ َ
ورةِ َشْيطَ َ ُ ُ َ ْ
ال إِ َّن الْ َمْرأََة تُ ْقبِ ُل ِِف ُ
صَ
رأَى أَح ُد ُكم امرأًَة فَأَعجبْته فَ ْليأْ ِ
ت أ َْهلَهُ فَِإ َّن ذَ َاك يَُرُّد ِِمَّا ِِف نَ ْف ِس ِه .
َ َ ْ َْ ْ ََ ُ َ

126126126 -126-

126126 -126-

هل يحق للمرأة أن تسجد للرجل
سنن الترمذي حديث 2702:
كتاب الرضاع  :باب ماجاء في حق الزوج على المرأة
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َع ْم ٍرو َع ْن أَِِب َسلَ َمةَ
ود بْ ُن َغْي ََل َن َحدَّثَنَا الن ْ
َّضُر بْ ُن ُُشَْي ٍل أ ْ
َحدَّثَنَا َُْم ُم ُ
ال لَو ُكْنت ِآمرا أَح ًدا أَ ْن يسج َد ِْل ٍ
ت الْ َمْرأََة أَ ْن
َحد َْل ََمْر ُ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َع ْن النِ ِّ
َْ ُ َ
َِّب  ..قَ َ ْ ُ ً َ
ِ ِ
ال وِِف الْباب َعن مع ِاذ ب ِن جب ٍل وسراقَةَ ب ِن مالِ ِ
ك بْ ِن ُج ْع ُش ٍم َو َعائِ َشةَ
ْ ُ َ ْ ََ َ َُ ْ َ
تَ ْس ُج َد لَزْوج َها قَ َ َ َ
اس َو َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِِب أ َْو ََف َوطَْل ِق بْ ِن َعلِ ٍّي َوأ ُِّم َسلَ َمةَ َوأَنَ ٍ
َوابْ ِن َعبَّ ٍ
ال أَبُو
س َوابْ ِن عُ َمَر قَ َ
ِعيسى ح ِ
يث أَِِب هري رةَ ح ِديث حسن َغ ِريب ِمن ه َذا الْوج ِه ِمن ح ِد ِ
يث ُُمَ َّم ِد بْ ِن
د
ُ
ُ
ْ
ْ َ َْ ْ َ
َ
َ
َ َ
ََ
َ
َع ْم ٍرو َع ْن أَِِب َسلَ َمةَ َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة .
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سنن ابن ماجة حديث 2369:
كتاب النكاح :باب حق الزوج على المرأة
اد بْ ُن َسلَ َمةَ َع ْن َعلِ ِّي بْ ِن َزيْ ِد بْ ِن
َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َحدَّثَنَا َع َّفا ُن َحدَّثَنَا َْحَّ ُ
ج ْدعا َن عن سعِ ِ
يد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ب َع ْن َعائِ َشةَ أ َّ
َح ًدا أَ ْن
ول اللَّ ِه  ..قَ َ
َن َر ُس َ
ال لَ ْو أ ََمْر ُ
تأَ
ُ َ َْ َ
َُ
يسج َد ِْل ٍ
ت الْ َمْرأَةَ أَ ْن تَ ْس ُج َد لَِزْوِج َها َولَ ْو أ َّ
َن َر ُج ًَل أ ََمَر ْامَرأَتَهُ أَ ْن تَْن ُق َل ِم ْن
َحد َْل ََمْر ُ
َْ ُ َ
ِ
َْحََر لَ َكا َن نَ ْوُْلَا أَ ْن تَ ْف َع َل .
َس َوَد إِ ََل َجبَ ٍل أ ْ
َجبَ ٍل أ ْ
َس َوَد َوم ْن َجبَ ٍل أ ْ
َْحََر إِ ََل َجبَ ٍل أ ْ
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سنن ابن ماجة حديث 2368:
كتاب النكاح :باب حق الزوج على المرأة
ال حدَّثَنَا َْحَّاد بن زي ٍد عن أَيُّوب عن الْ َق ِ
اس ِم الشَّْيبَ ِاينِّ َع ْن َعبْ ِد
َحدَّثَنَا أ َْزَهُر بْ ُن َمْرَوا َن قَ َ َ
ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ
ِ
ال لَ َّما قَ ِدم معاذ ِمن الش ِ
ال
ال َما َه َذا يَا ُم َعاذُ قَ َ
َِّب ..قَ َ
اللَّ ِه بْ ِن أَِِب أ َْو ََف قَ َ
َّام َس َج َد للنِ ِّ
َ َُ ْ
ِ
ِ
أَتَيت الشَّام فَوافَ ْقتُهم يسج ُدو َن ِْل ِ ِ
ت ِِف نَ ْف ِسي أَ ْن نَ ْف َع َل
َساق َفت ِه ْم َوبَطَا ِرقَت ِه ْم فَ َود ْد ُ
ُْ
َ َ ُْ َْ ُ
َ
ِ
ول اللَّ ِه  ..فَ ََل تَ ْفعلُوا فَإِ ِّين لَو ُكْن ِ
َح ًدا أَ ْن يَ ْس ُج َد لِغَ ِْْي اللَِّه
ال َر ُس ُ
ك فَ َق َ
ك بِ َ
َذل َ
ْ ُ
َ
ت آمًرا أ َ
َْلَمرت الْمرأَةَ أَ ْن تَسج َد لِزوِجها والَّ ِ
س ُُمَ َّم ٍد بِيَ ِدهِ َال تُ َؤِّدي الْ َمْرأَةُ َح َّق َربِّ َها َح َّىت
ف
ن
ي
ذ
ْ
َ
ْ ُ َْ َ َ
َْ ُ َ ْ
ُ
تُ َؤِّدي َح َّق َزْوِج َها ولَو َسأَ َْلَا نَ ْفس َها وِهي َعلَى قَتَ ٍ
ب َملْ َتَْنَ ْعهُ .
َْ
َ
َ َ َ
مسند أحمد حديث 98882:
كتاب باقي مسند االنصار  :حديث السيدة عائشة
َخبَ َرنَا الْ َم ْع َىن َع ْن َعلِ ِّي بْ ِن َزيْ ٍد
الص َم ِد َو َع َّفا ُن قَ َاال َحدَّثَنَا َْحَّاد قَ َ
َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ال َع َّفا ُن أ ْ
عن سعِ ٍ
ول َّاللِه َ ..كا َن ِِف نَفٍَر ِمنْ الْمُهَ ِاج ِرينَ وَ ْاْلَنْصَا ِر فَجَاءَ بَِعْي
يد َع ْن عَ ِائشَةَ أ ََّن رَسُ َ
َْ َ

ك الْبَهَ ِائمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَ ُّق أَ ْن
ال أَصْحَابُهُ يَا رَسُ َ
فَسَجَدَ لَهُ فَقَ َ
ول َّاللِه تَسْجُدُ لَ َ
ِ
ال ْاعب ُدوا ربَّ ُكم وأَ ْك ِرموا أَخا ُكم ولَو ُكْن ِ
َح ٍد
نَسْجُدَ لَ َ
ك فَ َق َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ
َح ًدا أَ ْن يَ ْس ُج َد ْل َ
ت آمًرا أ َ
ِ ِ
ِ
َس َوَد
َْل ََمْر ُ
ت الْ َمْرأََة أَ ْن تَ ْس ُج َد لَزْوج َها َولَ ْو أ ََمَرَها أَ ْن تَْن ُق َل م ْن َجبَ ٍل أ ْ
َص َفَر إِ ََل َجبَ ٍل أ ْ
ِ
ض َكا َن يَْنبَغِي َْلَا أَ ْن تَ ْف َعلَهُ .
َس َوَد إِ ََل َجبَ ٍل أَبْيَ َ
َوم ْن َجبَ ٍل أ ْ
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ال يحل لها الصوم إال بإذن زوجها
صحيح البخاري حديث 6028:
كتابالنكاح  :باب صوم المرأة بأذن زوجها تطوعا
ِ
ِ
َخبَ َرنَا َم ْع َمر َع ْن َمهَّ ِام بْ ِن ُمنَبِّ ٍه َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ
َخبَ َرنَا َعْب ُد اللَّه أ ْ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن ُم َقات ٍل أ ْ
عن النَِِّب َ ..ال تَصوم الْمرأَةُ وب علُها ش ِ
اهد إَِّال بِإِ ْذنِِه .
ُ ُ َْ ََ ْ َ َ
َ ْ ِّ
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صحيح البخاري حديث 6024 :
كتاب النكاح  :بابال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنه
ان أَخب رنَا ُشعيب حدَّثَنَا أَبو ِّ ِ
ِ
ِ
الزنَاد َع ْن ْاْل ْ
َعَرِج َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َرض َي اللَّهُ
ُ
َحدَّثَنَا أَبُو الْيَ َم ْ َ َ َْ َ
ال َال ََِي ُّل لِْلمرأَةِ أَ ْن تَصوم وزوجها ش ِ
َعْنهُ أ َّ
اهد إَِّال بِإِ ْذنِِه َوَال تَأْ َذ َن ِِف
ول اللَّ ِه  ..قَ َ
َن َر ُس َ
ُ َ ََْ ُ َ َ
َْ
ِِ
ِِ
الزنَ ِاد
ت ِم ْن نَ َف َق ٍة َع ْن َغ ِْْي أ َْم ِرهِ فَِإنَّهُ يُ َؤَّدى إِلَْي ِه َشطُْرهُ َوَرَواهُ أَبُو ِّ
بَْيته إَِّال بِِإ ْذنه َوَما أَنْ َف َق ْ
الص ْوِم.
وسى َع ْن أَبِ ِيه َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة ِِف َّ
أَيْ ً
ضا َع ْن ُم َ
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IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
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صحيح مسلم حديث 2076 :
كتاب الزكاة  :باب ما أنفق العبد من مال موالة
ال َه َذا َما
الرَّز ِاق َحدَّثَنَا َم ْع َمر َع ْن َمهَّ ِام بْ ِن ُمنَبِّ ٍه قَ َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َرافِ ٍع َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ٍ ِ ِ
ول اللَّ ِه َ ..ال
ال َر ُس ُ
يث ِمْن َها َوقَ َ
َح ِاد َ
َحدَّثَنَا أَبُو ُهَريْ َرَة َع ْن ُُمَ َّمد َر ُسول اللَّه  ..فَ َذ َكَر أ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ت
ص ْم الْ َمْرأَةُ َوبَ ْعلُ َها َشاهد إَِّال بِِإ ْذنه َوَال تَأْذَ ْن ِِف بَْيته َوُه َو َشاهد إَِّال بِِإ ْذنه َوَما أَنْ َف َق ْ
تَ ُ
ِ
ِِ
ِ
َج ِرهِ لَهُ .
ص َ
م ْن َك ْسبِه م ْن َغ ِْْي أ َْم ِرهِ فَِإ َّن ن ْ
فأْ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1704
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن الترمذي حديث 028 :
كتاب  :الصوم عن رسول اهلل
باب  :ما جاء في كراهية صوم المرأة إال بأذن زوجها
الزنَ ِاد َع ْن ْاْل َْعَرِج َع ْن
صُر بْ ُن َعلِ ٍّي قَ َاال َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيَ ْي نَةَ َع ْن أَِِب ِّ
َحدَّثَنَا قُتَ ْيبَةُ َونَ ْ
ِ
ِ
ضا َن إَِّال
َِّب  ..قَ َ
وم الْ َمْرأَةُ َوَزْو ُج َها َشاهد يَ ْوًما م ْن َغ ِْْي َش ْه ِر َرَم َ
أَِِب ُهَريْ َرَة َع ْن النِ ِّ
ال َال تَ ُ
صُ
ِ
اس وأَِِب سعِ ٍ
ال أَبو ِ
ع
ق
يد
َ
بِِإ ْذنِِه قَ َ
يث أَِِب ُهَريْ َرةَ
َ
يسى َحد ُ
ال َوِِف الْبَاب َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ َ َ
ُ َ
ِ
يث عن أَِِب ِّ ِ
يث حسن ِ
ِ
وسى بْ ِن أَِِب عُثْ َما َن
َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
الزنَاد َع ْن ُم َ
ي َه َذا ا ْْلَد ُ َ ْ
يح َوقَ ْد ُرِو َ
ِ
َِّب ...
َع ْن أَبِيه َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َع ْن النِ ِّ
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_______________

سنن الدارمي حديث 2400:
كتاب  :الصوم
باب  :النهي عن صوم المرأة تطوعاً إال بإذن زوجها
َْح َد حدَّثَنَا س ْفيا ُن عن أَِِب ِّ ِ
َِّب
الزنَاد َع ْن ْاْل ْ
أْ
َعَرِج َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َع ْن النِ ِّ
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن أ ْ َ َ
ُ َ َْ
ال َال تَصوم الْمرأَةُ ي وما تَطَُّوعا ِِف َغ ِْي رمضا َن وزوجها ش ِ
اهد إَِّال بِِإ ْذنِِه.
 ..قَ َ
ْ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ
ً
ُ ُ َ ْ َْ ً
راجع أبو داؤد حديث , 9279 :وابن ماجة حديث  , 2002 :مسند أحمد

حديث  , 27727 , 2470 , 2037 , 2800 , 0362 :الدارمي حديث

. 2403 :

المرأةسلعة
تفسير البغوي لسورة النور ص 80
أخَبنا عبد الوهاب بن ُممد اْلطيب أنا عبد العزيز بن أْحد اْلَلل أنا أبو العباس
اْلصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
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عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النِب أنه قال« :أميا امرأة نكحت نفسها بغْي
إذن وليها فنكاحها باطل ثَلثاً فإن أصاِبا فلها املهر ِبا استحل من فرجها ،فإن
اشتجروا فالسلطان وِل من ال وِل له».
سنن الدارمي حديث 9732 :
كتاب  :النكاح
باب  :النهي عن النكاح بغير ولي
ِ
ي َع ْن عُْرَوَة َع ْن
وسى َع ْن ُّ
الزْه ِر ِّ
َحدَّثَنَا أَبُو َعاص ٍم َع ْن ابْ ِن ُجَريْ ٍج َع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن ُم َ
ِ ِ
ال أَُّميَا امرأَةٍ نُكِح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اح َها
َِّب  ..قَ َ
َ ْ
َعائ َشةَ َع ْن النِ ِّ
اح َها بَاطل فَن َك ُ
ت بغَ ِْْي إ ْذن َوليِّ َها فَن َك ُ
َْ
ِ
ِ ِ
ال أَبو ع ِ
ِ
الس ْلطَا ُن
اص ٍم َوقَ َ
اجُروا فَ ُّ
اح َها بَاطل فَإِ ْن ا ْشتَ َجُروا قَ َ ُ َ
ال َمَّرًة فَإ ْن تَ َش َ
بَاطل فَن َك ُ
ِ
ِ
استَ َح َّل ِم ْن فَ ْرِج َها قَ َ
ِل َم ْن َال َوِ َّ
َوِ ُّ
ال أَبُو َعاص ٍم أ َْم ََلهُ
َصابَ َها فَلَ َها الْ َم ْهُر ِبَا ْ
ِل لَهُ فَِإ ْن أ َ
علَي سنَةَ ِس ٍّ ِ
ني َوِمائٍَة .
ت َوأ َْربَع َ
َ َّ َ
http://hadith.al&doc=8&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2089
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

مسند أحمد حديث 98984 :
كتاب باقي مسند االنصار  :باب حديث السيدة عائشة
حدَّثَنَا حسن حدَّثَنَا ابْن َْلِيعةَ حدَّثَنَا ج ْع َفر بْن ربِيعةَ َع ِن ابْ ِن ِشه ٍ
اب َع ْن عُْرَوَة بْ ِن
َ ُ ُ َ َ
َ
ُ َ َ
ََ َ
َ
ول اللَّ ِه ..أَُّميَا امرأَةٍ نَ َكح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اح َها
ال َر ُس ُ
ت قَ َ
ُّ
َ ْ
الزبَ ِْْي َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
َْ
ت بغَ ِْْي إ ْذن َوليِّ َها فَن َك ُ

132132132 -132-

132132 -132-

ِ
ِ
ِل َم ْن َال
اب ِم ْن فَ ْرِج َها َوإِ ْن ا ْشتَ َجُروا فَ ُّ
الس ْلطَا ُن َوِ ُّ
َص َ
َصابَ َها فَلَ َها َم ْهُرَها ِبَا أ َ
بَاطل فَِإ ْن أ َ
ِل لَهُ .
َوِ َّ
http://hadith.al&doc=6&islam.com/Display/Display.asp?hnum=23236
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن ابن ماجة حديث 2342 :
كتاب النكاح  :باب ال نكاح إال بولي
َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َحدَّثَنَا ُم َعاذُ بْ ُن ُم َع ٍاذ َحدَّثَنَا ابْ ُن ُجَريْ ٍج َع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن
ِ
ول اللَّ ِه  ..أَُّميَا ْامَرأَةٍ َملْ يُْن ِك ْح َها
ال َر ُس ُ
ت قَ َ
وسى َع ْن ُّ
الزْه ِر ِّ
ي َع ْن عُْرَوَة َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الْوِ ُّ ِ
ِ
اب
َص َ
َصابَ َها فَلَ َها َم ْهُرَها ِبَا أ َ
اح َها بَاطل فَِإ ْن أ َ
اح َها بَاطل فَن َك ُ
اح َها بَاطل فَن َك ُ
ِل فَن َك ُ
َ
ِل لَهُ .
ِمْن َها فَِإ ْن ا ْشتَ َجُروا فَ ُّ
ِل َم ْن َال َوِ َّ
السلْطَا ُن َوِ ُّ
سنن الترمذي حديث 9274 :
كتاب النكاح  :باب الشرط في النكاح
اص ٍم عن عب ِد ا ْْل ِم ِ
أَخب رنَا أَبو ع ِ
يد بْ ِن أَِِب َحبِ ٍ
يب َع ْن َمْرثَ ِد بْ ِن َعْب ِد
يد بْ ِن َج ْع َف ٍر َع ْن يَِز َ
ْ ََ ُ َ
َ ْ َْ َ
ال إِ َّن أَح َّق ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
استَ ْحلَلْتُ ْم
َِّب  ..قَ َ
الش ُروط أَ ْن تُوفُوا بِه َما ْ
اللَّه َع ْن عُ ْقبَةَ بْ ِن َعام ٍر َع ْن النِ ِّ
َ
ِِ
وج .
به الْ ُف ُر َ
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راجع سنن الترمذي حديث  , 2792سنن ابي داود , 2390, 2036مسند

أحمد حديث . 98706 :

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف الحاء
أحكام حجة الوداع
حديث  : 29876إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ِف شهركم
هذا ِف بلدكم هذا إن كل شيء من أمر اْلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اْلاهلية
موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن اْلارث بن عبد املطلب ،وربا اْلاهلية
موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله ،فاتقوا
اهلل ِف النساء فإنكم أخذَتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل وإن لكم
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غْي مَبح
وْلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وإين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن
اعتصمتم به كتاب اهلل وأنتم مسؤلون عِن ،فما أنتم قائلون؟ قالوا :نشهد أنك قد
بلغت وأديت ونصحت ،فقال :اللهم اشهد.
(م د ه عن جابر).
SW=12304#SR1&CID=162&http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137

_______________

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف النون
الفصل االول في الوالية واالستئذان
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حديث : 66466اميا امراة نكحت بغْي اذن وليها فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل ،فان دخل ِبا فلها املهر ِبا استحل من فرجها ،فان اشتجروا
فالسلطان وِل من ال وَل له.
(حم ،د ،ت ،ه ،ك  -عن عائشة) (اخرجه ابو داود كتاب النكاح باب ِف الوِل رقم
 0213والرتمذي كتاب النكاح رقم  4420وقال حسن .ص).

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال :حرف النون من قسم االفعال
احكام النكاح
حديث  : 60440عن علي قال :اميا رجل نكح امراة وِبا برص او جنون او جذام
ان قرن فزوجها باْليار ما مل ميسها ،ان شاء امسك ،وان شاء طلق ،وان مسها فلها
املهر ِبا استحل من فرجها.
SW=45665#SR1&CID=638&http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137

_______________

الكافي 840:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( النظر لمن أراد التزويج ) *
 - 4 - 9647علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن أِب أيوب اْلزاز
 ،عن ُممد ابن مسلم قال  :سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يريد أن يتزوج املرأة
أينظر إليها ؟ قال  :نعم إُنا يشرتيها بأغَل الثمن ) 4 ( .
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* ( هامش ) *

(  ) 4اَجع العلما كافة على أن من أراد نكاح امرأة جيوز له النظر إَل وجهها وكفيها

من مفصل الزند واختلفوا فيما عدا ذالك فقال بعضهم جيوزالنظر إَل شعرها وُماسنها
ايضا واشرتط االكثر العلم بصَلحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وان اليكون لريبة
واملراد ِبا خوف الوقوع ِبا ِف ُمرم وان الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس
واملستفاد من النصوص االكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان  ( .آت )
الكافي 840:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( النظر لمن أراد التزويج ) *
 - 0 - 9641عنه  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن هشام بن سامل  ،وْحاد بن
عثمان  ،وحفص ابن البخرتي كلهم  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :ال بأس بأن ينظر
إَل وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( . ) 0
_____ * ( هامش ) *
(  ) 0املعاصم َجع معصم وهو موضع السوارمن الساعد  ( .القاموس ) ( * )
الكافي 840:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( النظر لمن أراد التزويج ) *
 - 3 - 9649أبوعلي االشعري  ،عن ُممد بن عبداْلبار  ،عن صفوان  ،عن ابن
مسكان  ،عن اْلسن بن السري قال  :قلت الِب عبداهلل ( ع )  :الرجل يريد أن
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يتزوج املرأة يتأملها وينظر إَل خلفها وأَل وجهها قال  :نعم ال بأس بأن ينظر الرجل
إَل املرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إَل خلفها وإَل وجهها .
الكافي 840:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( النظر لمن أراد التزويج ) *
 - 1 - 9602اْلسني بن ُممد  ،عن معلى بن ُممد  ،عن بعض أصحابنا  ،عن
أبان بن عثمان  ،عن اْلسن بن السري  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) أنه سأله عن الرجل
ينظر إَل املرأة قبل أن يتزوجها  ،قال  :نعم فلم يعطي ماله .
الكافي 840:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( النظر لمن أراد التزويج ) *
 - 1 - 9104عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد بن خالد  ،عن أبيه  ،عن
عبداهلل بن الفضل  ،عن أبيه  ،عن رجل  ،عن أِب عبداله ( ع ) قال  :قلت له :
أينظر الرجل إَل املرأة يريد تزوجيها فينظر إَل شعرها وُماسنها ؟ قال  :ال بأس بذلك
إذا مل يكن متلذذا .

المرأة َمتاع ( اداة لتفريغ شهوة الرجل )
سنن ابن ماجة حديث 2360:
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كتاب النكاح  :باب أفضل النساء
حدَّثَنَا ِه َشام بن ع َّما ٍر حدَّثَنَا ِ
الر ْْحَ ِن بْ ُن ِزيَ ِاد بْ ِن
ن
و
ي
ن
ب
ى
يس
ع
س َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ُ
ْ
ُ
ُ ُْ َ َ
َ
َ ُ َ
يد َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو أ َّ
ال إَُِّنَا الدُّنْيَا
ول اللَّ ِه  ..قَ َ
َن َر ُس َ
َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن يَِز َ
الص ِ
ولَي ِ
اْلَِة .
ض َل ِم ْن الْ َمْرأَةِ َّ
س م ْن َمتَ ِاع الدُّنْيَا َش ْيء أَفْ َ
َْ َ

أَنْعُ َم
َمتَاع
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_____________

سنن الترمذي حديث 9290 :
كتاب النكاح :باب في مداراة الرجل أهلة
ال
ال قَ َ
الزنَ ِاد َع ْن ْاْل َْعَرِج َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
َخبَ َرنَا َخالِ ُد بْ ُن َمَْلَ ٍد َحدَّثَنَا َمالِك َع ْن أَِِب ِّ
أْ
الضلَ ِع إِ ْن تُِق ْم َها تَ ْك ِسْرَها َوإِ ْن تَ ْستَ ْمتِ ْع تَ ْستَ ْمتِ ْع َوفِ َيها عِ َوج .
ول اللَّ ِه  ..إَُِّنَا الْ َمْرأَةُ َك ِّ
َر ُس ُ
سنن الترمذي حديث 9274 :
كتاب النكاح  :باب الشرط في النكاح
اص ٍم عن عب ِد ا ْْل ِم ِ
أَخب رنَا أَبو ع ِ
يد بْ ِن أَِِب َحبِ ٍ
يب َع ْن َمْرثَ ِد بْ ِن َعْب ِد
يد بْ ِن َج ْع َف ٍر َع ْن يَِز َ
ْ ََ ُ َ
َ ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّب  ..قَ َ ِ
استَ ْحلَْلتُ ْم بِِه
اللَّه َع ْن عُ ْقبَةَ بْ ِن َعام ٍر َع ْن النِ ِّ
َح َّق الشُُّروط أَ ْن تُوفُوا بِه َما ْ
ال إ َّن أ َ
وج .
الْ ُفُر َ
صحيح مسلم حديث 9443 :
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كتاب الرضاع  :باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
َخبَ َرِين
َح َّدثَِِن ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد اللَِّه بْ ِن ُُنٍَْْي ا ْْلَْم َد ِاينُّ َحدَّثَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن يَِز َ
يد َحدَّثَنَا َحْي َوةُ أ ْ
ُشرحبِيل بن َش ِر ٍ
ِّث َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو أ َّ
َن
الر ْْحَ ِن ْ
يك أَنَّهُ ََِس َع أَبَا َعْب ِد َّ
اْلُبُلِ َّي َُيَد ُ
َْ ُ ُْ
الص ِ
اْلَةُ .
ول اللَّ ِه  ..قَ َ
َر ُس َ
ال الدُّنْيَا َمتَاع َو َخْي ُر َمتَ ِاع الدُّنْيَا الْ َمْرأَةُ َّ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2668
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع سنن النسائي حديث  , 8237 :ومسند أحمد حديث. 4902 :
_______________

الكافي 880:0
كتاب  :النكاح
( باب ) * ( مايستدل به من المرأة على المحمدة ) *
 - 7 - 9129عدة من أصحابنا  ،عن سهل بن زياد  ،عن بكربن صاحل  ،عن
بعض أصحاِبعن أِب اْلسن ( ع ) قال  :من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن
امرأة بيضاء .

المرأة خلقت في تسع شهوات فان هاجت لها قوة عشر رجال
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الكافي 883:0
كتاب  :النكاح
( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *
 - 4 - 9103عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد بن عيسى  ،عن اْلسني بن
سعيد  ،عن اْلسني ابن علوان  ،عن سعد بن طريف  ،عن االصبغ بن نباتة قال :
قال أمْي املؤمنني ( ع )  :خلق اهلل الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ِف النساء
وجزء ا واحدا ِف الرجال ولو ال ما جعل اهلل فيهن من اْلياء على قدر أجزاء الشهوة
لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به ) 0 ( .
_____ * ( هامش ) *
(  ) 0اى دخول من اليوثق بامانته على النساء مثل خروجهن إَل َمتلط الناس والفرق
بينهماوكَلمها ِف الفساد سواء.
الكافي 883:0
كتاب :النكاح
( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *
 - 0 - 9103عدة من أصحابنا  ،عن أْحدبن ُممد بن خالد  ،عن أْحد بن ُممد
بن أِب نصر  ،عمن حدثه  ،عن إسحاق بن عمار قال  :قال أبوعبداهلل ( ع )  :إن
اهلل جعل للمرأة صَب عشرة رجال فإذا هاجت كانت ْلا قوة شهوة عشرة رجال .
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الكافي 882:0
كتاب  :النكاح
( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *
 - 6 - 910 7علي بن إبراهيم  ،عن هارون بن مسلم  ،عن مسعدة بن صدقة ،
عن أِب عبداهلل( ع ) قال  :إن اهلل جعل للمرأة أن تصَب صَب عشرة رجال فإذا
حصلت زادها قوة عشرةرجال ) 0 ( .
____ ( هامش ) *
(  ) 0قوله  ( :حصلت ) اى بلغت أو حصلت الشهوة وِف بعض النسخ[ حصنت].
مسند أحمد حديث 20880 :
كتاب مسند الشاميين  :باب حديث أبي كبشة األنماري
ي عن معا ِويةَ ي ع ِِن ابن صالِ ٍح عن أَزهر ب ِن سعِ ٍ
ِ
ي
يد ْ
اْلََرا ِز ِّ
َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
الر ْْحَ ِن بْ ُن َم ْهد ٍّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
ِ
ال َكا َن رس ُ ِ
قَ َ ِ
َص َحابِِه فَ َد َخ َل ُمثَّ َخَر َج
ي قَ َ
ت أَبَا َكْب َشةَ ْاْلَُْنَا ِر َّ
ال ََس ْع ُ
ول اللَّه َ ..جال ًسا ِِف أ ْ
َُ
ت ِِب فََُلنَةُ فَ َوقَ َع ِِف قَلِِْب
ول اللَّ ِه قَ ْد َكا َن َش ْيء قَ َ
َوقَ ْد ا ْغتَ َس َل فَ ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
َج ْل َمَّر ْ
ال أ َ
شهوةُ الن ِ
ِ
ِ
ك فَافْ َعلُوا فَِإنَّهُ ِم ْن أ ََماثِ ِل أ َْع َمالِ ُك ْم
َصْبتُ َها فَ َك َذل َ
ِّساء فَأَتَْي ُ
ت بَ ْع َ
ض أ َْزَواجي فَأ َ
ََْ َ
اْلَ ََل ِل .
إِتْ يَا ُن ْ
http://hadith.al&doc=6&islam.com/Display/Display.asp?hnum=17337
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أهم شيء في المرأة ( الفرج)
الكافي846:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( وجوه النكاح ) *
 - 4 - 9641علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن النوفلي  ،عن السكوين  ،عن أِب
عبداهلل ( ع ) قال َ :يل الفرج بثَلث  :نكاح ِبْياث ونكاح بَلمْياث ونكاح ملك
اليمني ( . ) 4
_____ * ( هامش ) *
(  ) 4قوله  ( :بثَلث ) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله ِف الثاىن ومن جعله
من قبيل التمليك أدخله ِف الثالث ويدل على عدم ثبوت املْياث ِف املتعة  ( .آت ) (
*)
الكافي846:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( وجوه النكاح ) *
ُ - 0 - 9641ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن العباس بن موسى  ،عن
ُممد بن زياد  ،عن اْلسني بن زيد  ،قال َ :سعت أبا عبداهلل ( ع ) يقول َ :يل
الفرج بثَلث  :نكاح ِبْياث و نكاح بَل مْياث ونكاح ِبلك اليمني .

142142142 -142-

142142 -142-

الكافي846:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( وجوه النكاح ) *
 - 3 - 9647علي إبراهيم  ،عن ُممد بن عيسى  ،عن يونس  ،عن اْلسني بن زيد
قال َ :سعتأبا عبداهلل ( ع ) يقول َ :يل الفرج بثَلث  :نكاح ِبْياث ونكاح بَل
مْياث ونكاح ِبلكاليمني .
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف الحاء
أحكام حجة الوداع
حديث  : 29876إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ِف شهركم
هذا ِف بلدكم هذا إن كل شيء من أمر اْلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اْلاهلية
موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن اْلارث بن عبد املطلب ،وربا اْلاهلية
موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله ،فاتقوا
اهلل ِف النساء فإنكم أخذَتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل وإن لكم
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غْي مَبح
وْلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وإين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن
اعتصمتم به كتاب اهلل وأنتم مسؤلون عِن ،فما أنتم قائلون؟ قالوا :نشهد أنك قد
بلغت وأديت ونصحت ،فقال :اللهم اشهد.

(م د ه عن جابر).
SW=12304#SR1&CID=162&http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137
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_______________

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف الحاء
الفرع األول في الوعيد على الزنا
حديث  :28774أوشك أن تستحل أميت فروج النساء واْلرير.
(ابن عساكر عن علي).
SW=13006#SR1&CID=170&http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137

_______________

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف الميم
محظور اللباس  :الحرير
حديث  : 62347عن سعيد بن سفيان القاري قال :توِف أخي وأوصى ِبائة دينار

ِف سبيل اهلل ،فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه
وفروجه مكفوف حبرير ،فلما رآين ذلك الرجل أقبل جياذبِن قبائي ليخرقه ،فلما رأى
ذلك عثمان قال :دع الرجل ،فرتكِن ،مث قال :قد عجلتم ،فسالت عثمان فقلت :يا
أمْي املؤمنني! توِف أخي وأوصى ِبائة دينار ِف سبيل اهلل فما تأمرين؟ قال :هل سألت
أحدا قبلي؟ قلت :ال ،قالْ :لن استفتيت أحدا قبلي فافتاك غْي الذي أفتيتك به
ضربت عنقه ،إن اهلل أمرنا باْلسَلم فأسلمنا كلنا فنحن املسلمون ،وأمرنا باْلجرة
فهاجرنا فنحن املهاجرون أهل املدينة ،مث أمرنا باْلهاد فجاهدمت فأنتم اجملاهدون أهل
الشام ،أنفقها على نفسك وعلى أهلك وعلى ذي اْلاجة ِمن حولك ،فإنه لو خرجت
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بدرهم مث اشرتيت به ْلما فأكلته أنت وأهلك كتب لك بسبعمائة ردهم؛ فخرجت من
عنده فسألت عن الرجل الذي جياذبِن ،فقيل :هو علي بن أِب طالب ،فأتيته ِف منزله
فقلت :ما رأيت مِن؟ فقالَ :سعت رسول اهلل  : ..أوشك أن تستحل أميت فروج
النساء واْلرير ،وهذا أول حرير رأيته على أحد من املسلمني؛ فخرجت من عنده فبعته.
(كر).
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف النون
حديث  : 11916أيها الناس! إن النساء عندكم عوان ،أخذَتوهن بأمانة اهلل،
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم عليهن حق ،وْلن عليكم حق ،ومن حقكم
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا ،وال يعصينكم ِف معروف ،فإذا فعلن ذلك فلهن
رزقهن وكسوهتن باملعروف.
مسند أحمد حديث 2944:
كتاب  :مسند المكثرين
باب  :مسند أبي سعيد الحذري
اْللِ ِيل عن أَِِب سعِ ٍ
ح َّدثَنَا عب ُد َّ ِ
ي
يد ْ
اْلُ ْد ِر ِّ
الرَّزاق َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن عُثْ َما َن الْبَ ِِّّ
َ َْ
َ
يت َع ْن أَِِب َْ َ ْ
ِ
ساءً ِم ْن َس ْب ِي أ َْوطَ ٍ
اج
قَ َ
ال أ َ
اس َوَْلُ َّن أ َْزَواج فَ َك ِرْهنَا أَ ْن نَ َق َع َعلَْي ِه َّن َولَ ُه َّن أَ ْزَو ٌ
َص ْب نَا ن َ
فَسأَلْنا النَِِّب  ..فَن زلَت ه ِذهِ ْاْليةُ والْمحصنات ِمن الن ِ
ال
ت أَْميَانُ ُك ْم قَ َ
ِّساء إَِّال َما َملَ َك ْ
َ َ َّ َ َ ْ َ
َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ
وج ُه َّن .
فَ ْ
استَ ْحلَلْنَا بِ َها فُ ُر َ
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سنن الترمذي حديث 9274 :
كتاب النكاح  :باب الشرط في النكاح
اص ٍم عن عب ِد ا ْْل ِم ِ
أَخب رنَا أَبو ع ِ
يد بْ ِن أَِِب َحبِ ٍ
يب َع ْن َمْرثَ ِد بْ ِن َعْب ِد
يد بْ ِن َج ْع َف ٍر َع ْن يَِز َ
ْ ََ ُ َ
َ ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّب  ..قَ َ ِ
استَ ْحلَْلتُ ْم بِِه
اللَّه َع ْن عُ ْقبَةَ بْ ِن َعام ٍر َع ْن النِ ِّ
َح َّق الشُُّروط أَ ْن تُوفُوا بِه َما ْ
ال إ َّن أ َ
وج .
الْ ُفُر َ
راجع سنن الترمذي حديث  ,9732 ,2764 , 2792سنن ابي داود 2036

 , 2296 ,2397 , 2493 , 2390,راجع صحيح البخاري حديث :
 , 6282, 6277 , 6006 , 9097وصحيح مسلم حديث 9069 :

 , 9280 , 9068,وسنن الدارمي حديث  , 2003 , 9274 :وسنن أبن

ماجةحديث ,2266 ,2342 , 8740 :سنن النسائيحديث , 8992 :

 , 8699 , 8987مسند أحمد حديث , 24446 , 22944 , 6802 :
. 98706 , 98984 , 98049 , 22006 , 24084, 24099

النساء لعبة
الكافي 067:0
( باب )* ( محاش النساء ) *
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(  - 4 - ) 42304اْلسني بن ُممد  ،عن معلى بن ُممد  ،عن اْلسن بن علي
 ،عن أبان  ،عن بعض أصحابه  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته عن إتيان النساء
ِف أعجازهن  ،فقال  :هي لعبتك التؤذها .
صحيح مسلم حديث 9449 :
كتاب الرضاع  :باب استحباب نكاح ذات الدين
و حدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُُنٍَْْي حدَّثَنَا أَِِب حدَّثَنَا َعب ُد الْملِ ِ
ك بْ ُن أَِِب ُسلَْي َما َن َع ْن
ْ
ُْ ْ
َ
َ
َ
ْ َ
ِ
ال تَزَّوجت امرأًَة ِِف عه ِد رس ِ ِ
ِ َّ ِ
َعطَ ٍاء أ ْ ِ ِ
َِّب
يت النِ َّ
ول اللَّه  ..فَلَق ُ
َْ َ ُ
َخبَ َرين َجابُر بْ ُن َعْبد الله قَ َ َ ْ ُ ْ َ
ال فَ َه ََّل بِ ْكًرا
ت ثَيِّب قَ َ
ت نَ َع ْم قَ َ
 ..فَ َق َ
ال بِ ْكر أ َْم ثَيِّب قُ ْل ُ
ت قُ ْل ُ
ال يَا َجابُِر تََزَّو ْج َ
ول اللَّ ِه إِ َّن ِِل أ ٍ ِ
ِ
ال فَ َذ َاك
يت أَ ْن تَ ْد ُخ َل بَْي ِِن َوبَْي نَ ُه َّن قَ َ
ت يَا َر ُس َ
َخ َوات فَ َخش ُ
تََُلعبُ َها قُ ْل ُ
َ
إِذَ ْن إِ َّن الْمرأَةَ تُْن َكح علَى ِدينِها وم ِاْلا و ََج ِاْلا فَعلَي َ ِ
ت يَ َد َاك .
ك بِ َذات الدِّي ِن تَ ِربَ ْ
ُ َ
َ ََ َ َ َ َ َ ْ
َْ
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سنن اين ماجة حديث 2307:
كتاب النكاح  :باب تزويج األبكار
ي حدَّثَنَا َعب َدةُ بن سلَيما َن َعن َعب ِد الْملِ ِ
ك َع ْن َعطَ ٍاء َع ْن َجابِ ِر
َّاد بْ ُن َّ
َحدَّثَنَا َهن ُ
الس ِر ِّ َ
ْ ْ َ
ْ ُْ ُ َْ
ِ
ال تَزَّوجت امرأَةً علَى عه ِد رس ِ ِ
ِ ِ
ال
ول اللَّ ِه  ..فَ َق َ
يت َر ُس َ
ول اللَّه  ..فَلَق ُ
بْ ِن َعْبد اللَّه قَ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ

147147147 -147-

147147 -147-

ِ
ت
ت ثَيِّبًا قَ َ
ت نَ َع ْم قَ َ
ال فَ َه ََّل بِ ْكًرا تََُلعبُ َها قُ ْل ُ
ال أَبِ ْكًرا أ َْو ثَيِّبًا قُ ْل ُ
ت يَا َجابُِر قُ ْل ُ
أَتََزَّو ْج َ
ِ
ال فَ َذ َاك إِ َذ ْن .
يت أَ ْن تَ ْد ُخ َل بَْي ِِن َوبَْي نَ ُه َّن قَ َ
َخ َوات فَ َخش ُ
ُك َّن ِِل أ َ
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مسند أحمد حديث 2644 :
كتاب  :باقي مسند المكثرين
باب  :باقي المسند السابق
ِ
ِ
اشم بن الْ َق ِ
ِ
اس ِم حدَّثَنَا ُش ْعبةُ َعن ُُمَا ِر ِ
ت َجابَِر بْ َن َعْب ِد
ب بْ ِن دثَا ٍر قَا َل ََس ْع ُ
َ
َ ْ
َحدَّثَنَا َه ُ ْ ُ
ِ
ال
ت ثَيِّبًا فَ َق َ
ت قَ َ
ت فَ َق َ
ي قَ َ
صا ِر َّ
ال ِِل النِ ُّ
ت تََزَّو ْج ُ
ال قُ ْل ُ
َِّب َ ..ما تََزَّو ْج َ
ال تََزَّو ْج ُ
اللَّه ْاْلَنْ َ
ما لَ ِ
ال شعبةُ فَ َذ َكر ِ
ِ ِ
ك لِعم ِرو ب ِن ِدينَا ٍر فَ َق َ ِ
ت َجابًِرا
َ َ
ُْ
ال ََس ْع ُ
ت ذَل َ َ ْ ْ
ك َول ْل َع َذ َارى َول َعاِبَا قَ َ ُ ْ َ
َس َوُد بْ ُن َع ِام ٍر يَ ْع ِِن َشا َذا َن
ول قَ َ
يَ ُق ُ
ك َحدَّثَنَ ُ
َِّب  ..أَفَ َه ََّل َجا ِريَةً تََُل ِعبُ َها َوتََُل ِعبُ َ
ال النِ ُّ
امهَا أ ْ
الْ َم ْع َىن .
صحيح البخاري حديث 6427 :
كتاب النكاح  :باب تزويج الثيبات
حدَّثَنَا آدم حدَّثَنَا ُشعبةُ حدَّثَنَا ُُما ِرب قَ َ ِ
ت َجابَِر بْ َن َعْب ِد اللَّ ِه َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما
َ
ال ََس ْع ُ
َْ َ
َُ َ
َ
ال ِِل رس ُ ِ
ك
ت ثَيِّبًا فَ َق َ
يَ ُق ُ
ال َما لَ َ
ت تََزَّو ْج ُ
ت فَ ُق ْل ُ
ول اللَّه َ ..ما تََزَّو ْج َ
ول تََزَّو ْج ُ
ت فَ َق َ َ ُ
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ولِْلع َذارى ولِع ِاِبا فَ َذ َكر ِ
ِ
ت َجابَِر بْ َن َعْب ِد اللَّ ِه
ك لِ َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر فَ َق َ
ت َذل َ
َ َ َ ََ َ ُْ
ال َع ْمرو ََس ْع ُ
ك.
ال ِِل َر ُس ُ
ول قَ َ
يَ ُق ُ
ول اللَّ ِه َ ..ه ََّل َجا ِريَةً تََُل ِعبُ َها َوتََُل ِعبُ َ
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راجع صحيح البخاري حديث 6432, 8064 , 9060, 9268, 2200 :

 , 0273 , 6263 , 6364 , 6366 ,صحيح مسلم حديث , 9448 :

 , 9223, 9440 , 9944 , 9440 , 9446سنن الدارمي حديث

 , 9222 , 2722:مسند أحمد حديث 28034, 28300 , 28447 :
. 26639 , 26688 , 26840 , 26889,

المرأة خدامة (النها ُملك الرجل )
مسند أحمد حديث 28034:
كتاب  :باقي مسند المكثرين
باب  :مسند جابر بن عبد اهلل
ال ِِل رس ُ ِ
ِ
ت
ت َجابًِرا يَ ُق ُ
َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن قَ َ
ت قُ ْل ُ
ول اللَّه َ ..ه ْل نَ َك ْح َ
ال َع ْمرو ََس ْع ُ
ول قَ َ َ ُ
ول اللَّ ِه
ت يَا َر ُس َ
ت ثَيِّبًا قَ َ
نَ َع ْم قَ َ
ال فَ َه ََّل بِ ْكًرا تََُل ِعبُ َها َوتََُل ِعبُ َ
ك قُ ْل ُ
ال أَبِ ْكًرا أ َْم ثَيِّبًا قُ ْل ُ
قُتِل أَِِب ي وم أ ٍ
ٍ
ََجَ َع إِلَْي ِه ْم َخْرقَاءَ ِمثْ لَ ُه َّن َولَ ِك ْن ْامَرأَةً
ت أَ ْن أ ْ
ُحد َوتََرَك َسْب َع بَنَات َوَك ِرْه ُ
َ َْ َ ُ
ِ
ت.
يم َعلَْي ِه َّن قَ َ
َصْب َ
ال أ َ
َُتَ ِّشطُ ُه َّن َوتُق ُ
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مسند أحمد حديث 26889:
كتاب  :باقي مسند المكثرين
باب  :مسند جابر بن عبد اهلل
ال ِِل َر ُسو ُل
ال قَ َ
ي َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َس َوُد َع ْن نُبَ ْي ٍح الْ َعنَ ِز ِّ
َحدَّثَنَا َعبِ َ
يدةُ َح َّدثَِِن ْاْل ْ
ت أ َْم بِ ْكًرا قَ َ
ت نَ َع ْم قَ َ
ك ْامَرأَة قَ َ
اللَّ ِه  ..يَا َجابُِر أَلَ َ
ال قُ ْل ُ
ال أَثَيِّبًا نَ َك ْح َ
ال قُ ْل ُ
ت لَهُ
ك يَ ْوَم
ال ِِل فَ َه ََّل تََزَّو ْجتَ َها ُج َويْ ِريَةً قَ َ
ال فَ َق َ
تََزَّو ْجتُ َها َوِه َي ثَيِّب قَ َ
ت لَهُ قُتِ َل أَِِب َم َع َ
ال قُ ْل ُ
ِ
ص ُع
ت أَ ْن أ ُ
ت ثَيِّبًا تَ ْق َ
َض َّم إِلَْي ِه َّن َجا ِريَةً َكِإ ْح َد ُاه َّن فَتَ َزَّو ْج ُ
ي فَ َك ِرْه ُ
َك َذا َوَك َذا َوتََرَك َج َوار َ
قَملَةَ إِح َداه َّن وَِختي ُ ِ
ك نِ ْع َم َما
ال َر ُس ُ
ال فَ َق َ
ع إِ ْح َد ُاه َّن إِ َذا َختََّر َق قَ َ
ول اللَّ ِه  ..فَِإنَّ َ
ط د ْر َ
ْ ْ ُ َ
ت.
َرأَيْ َ
سنن الترمذي حديث 2722:
كتاب  :النكاح عن رسول اهلل
باب  :ما جاء في تزويج األبكار
ال
اد بْ ُن َزيْ ٍد َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َحدَّثَنَا قُتَ ْيبَةُ َحدَّثَنَا َْحَّ ُ
ال بِ ْكًرا أ َْم ثَيِّبًا
ت نَ َع ْم فَ َق َ
َِّب  ..فَ َق َ
ت النِ َّ
ت يَا َجابُِر فَ ُق ْل ُ
ال أَتََزَّو ْج َ
ت ْامَرأَةً فَأَتَْي ُ
تََزَّو ْج ُ
ول اللَّ ِه إِ َّن َعْب َد اللَّ ِه
ت يَا َر ُس َ
ت َال بَ ْل ثَيِّبًا فَ َق َ
ال َه ََّل َجا ِريَةً تََُل ِعبُ َها َوتََُل ِعبُ َ
ك فَ ُق ْل ُ
فَ ُق ْل ُ
ٍ
ات أَو تِسعا فَ ِجْئ ِ
ال َوِِف الْبَاب
ال فَ َد َعا ِِل قَ َ
وم َعلَْي ِه َّن قَ َ
َم َ
ُ
ات َوتََرَك َسْب َع بَنَ ْ ْ ً
ت ِبَ ْن يَ ُق ُ
ِ
ِ
ب وَك ْع ِ
ٍ
يث
ب بْ ِن عُ ْجَرَة قَ َ
يث َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه َح ِد ٌ
يسى َحد ُ
َع ْن أ َِّ
ال أَبُو ع َ
ُِب بْ ِن َك ْع َ
حسن ِ
يح .
َ ٌَ َ
صح ٌ
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صحيح البخاري حديث 6263 :
كتاب النفقات  :باب عون المرأة زوجها في ولده
اد بْ ُن َزيْ ٍد َع ْن َع ْم ٍرو َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما
َحدَّثَنَا ُم َسدَّد َحدَّثَنَا َْحَّ ُ
ٍ
ٍ ِ
ول اللَّ ِه
ال ِِل َر ُس ُ
ت ْامَرأَةً ثَيِّبًا فَ َق َ
قَ َ
ال َهلَ َ
ك أَِِب َوتََرَك َسْب َع بَنَات أ َْو ت ْس َع بَنَات فَتَ َزَّو ْج ُ
ت بَ ْل ثَيِّبًا قَ َ
ت نَ َع ْم فَ َق َ
ال فَ َه ََّل َجا ِريَةً
ال بِ ْكًرا أ َْم ثَيِّبًا قُ ْل ُ
ت يَا َجابُِر فَ ُق ْل ُ
 ..تََزَّو ْج َ
اح ُكها وتُض ِ
ك وتُ ِ
ِ
ِ
ك َوتََرَك
ك قَ َ
ت لَهُ إِ َّن َعْب َد اللَِّه َهلَ َ
اح ُك َ
ض َ َ َ
تََُلعبُ َها َوتََُلعبُ َ َ َ
ال فَ ُق ْل ُ
ات وإِ ِّين َك ِرهت أَ ْن أ َِجيئ ه َّن ِبِِثْلِ
ٍ
ِ
َ
ال بَ َارَك
ق
ت
ة
أ
ر
ام
ت
ج
و
ز
ت
ف
ن
ه
صلِ ُح ُه َّن فَ َق َ
ً
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ ُ
وم َعلَْي ِه َّن َوتُ ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َُ
بَنَ َ
َ
ال َخْي ًرا .
ك أ َْو قَ َ
اللَّهُ لَ َ
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صحيح البخاري حديث 0273:
كتاب الدعوات  :باب الدعاء للمتزوج
ِ
ك
اد بْ ُن َزيْ ٍد َع ْن َع ْم ٍرو َع ْن َجابِ ٍر َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
ال َهلَ َ
َحدَّثَنَا أَبُو الن ُّْع َمان َحدَّثَنَا َْحَّ ُ
ٍ
ِ
ت نَ َع ْم
ت ْامَرأًَة فَ َق َ
ال النِ ُّ
ت يَا َجابُِر قُ ْل ُ
َِّب  ..تََزَّو ْج َ
أَِِب َوتََرَك َسْب َع أ َْو ت ْس َع بَنَات فَتَ َزَّو ْج ُ
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اح ُكها وتُض ِ
ك أَو تُ ِ
ِ
ِ
ك
ت ثَيِّبًا قَ َ
قَ َ
اح ُك َ
ض َ َ َ
ال َه ََّل َجا ِريَةً تََُلعبُ َها َوتََُلعبُ َ ْ َ
ال بِ ْكًرا أ َْم ثَيِّبًا قُ ْل ُ
ِِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت ْامَرأًَة
ت َهلَ َ
ت أَ ْن أَجيئَ ُه َّن ِبثْل ِه َّن فَتَ َزَّو ْج ُ
ك أَِِب فَتَ َرَك َسْب َع أ َْو ت ْس َع بَنَات فَ َك ِرْه ُ
قُ ْل ُ
ك َملْ يَ ُق ْل ابْ ُن عُيَ ْي نَةَ َوُُمَ َّم ُد بْ ُن ُم ْسلِ ٍم َع ْن َع ْم ٍرو بَ َارَك
وم َعلَْي ِه َّن قَ َ
ال فَبَ َارَك اللَّهُ َعلَْي َ
تَ ُق ُ
ك.
اللَّهُ َعلَْي َ
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رضاع الكبير
مسند أحمد حديث96297:
كتاب  :باقي مسند األنصار
باب :باقي المسند السابق
ال أَخب رنَا عب ي ُد اللَّ ِه بن أَِِب ِزي ٍاد ع ِن الْ َق ِ
اس ِم بْ ِن ُُمَ َّم ٍد
َ َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَ ْك ٍر الْبُ ْر َس ِاينُّ قَ َ ْ َ َ َُ ْ
ُْ
ِ
ول اللَّ ِه إِ َّن َسالِ ًما َكا َن يَ ْد ُخ ُل
ت يَا َر ُس َ
ت َس ْهلَةُ ابْنَةُ ُس َهْي ِل بْ ِن َع ْم ٍرو فَ َقالَ ْ
َع ْن َعائ َشةَ أَتَ ْ
علَي وأَنَا و ِ
ب َوَكَِبَ فَأ َِج ُد ِِف نَ ْف ِسي ِم ْن
اض َعة ثَ ْوِِب ُمثَّ إِنَّهُ يَ ْد ُخ ُل َعلَ َّي ْاْل َن بَ ْع َد َما َش َّ
َ َّ َ َ
ال فَأَر ِضعِ ِيه فَِإ َّن ذَلِ
ذَلِ
ك ي ْذهب بِالَّ ِذي َِجت ِدين ِِف نَ ْف ِس ِ
ك.
ق
ك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
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سالم يشتهي َسهلةُ :
مسند أحمد حديث96096:
كتاب  :باقي مسند األنصار
باب :باقي المسند السابق
ِ
الرَّز ِاق َحدَّثَنَا َم ْع َمر َع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ت َس ْهلَةُ
ت َجاءَ ْ
ي َع ْن عُْرَوةَ َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ت إِ َّن َسالِ ًما َكا َن يُ ْد َعى ِْلَِِب ُح َذيْ َفةَ َوإِ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل
َِّب  ..فَ َقالَ ْ
ت ُس َهْي ٍل إِ ََل النِ ِّ
بِْن ُ
قَ ْد أَنْزَل كِتَابه ْادع ِ ِ
ال
ضيِّ ٍق فَ َق َ
وه ْم ْلبَائ ِه ْم فَ َكا َن يَ ْد ُخ ُل َعلَ َّي َوأَنَا فُ ُ
ضل َوَْحن ُن ِِف َمْن ِزٍل َ
َُ ُ ُ
َ
أ َْر ِضعِي َسالِ ًما َْحتُرِمي َعلَْي ِه .
ض ٌل  :الثوب الذي يتبدل في النوم أو الشغل الخ . ..
فُ ُ
http://hadith.al&doc=6&islam.com/Display/Display.asp?hnum=24724
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ض ٌل ),وسنن اِب داود
راجع  :سنن الدارمي حديث ( 0417:يَ ْد ُخ ُل َعلَْي نَا َوأَنَا فُ ُ
توِ
ٍ
ضالً ).
اح ٍد َويَ َراني فُ ْ
حديث (4761:في بَ ْي َ

عائشة أَحبت أن ترضع كل من يراها ثم يدخل عليها:
سنن ابي داود حديث 2046:
كتاب النكاح  :باب فيمن حرم بة
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َْحَ ُد بْن صالِ ٍح حدَّثَنَا َعْنبسةُ ح َّدثَِِن يونُس َعن ابْ ِن ِشه ٍ
اب َح َّدثَِِن عُْرَوةُ بْ ُن
َ
َحدَّثَنَا أ ْ ُ َ َ
ََ َ ُ ُ ْ
ِ
َن أَبَا ُح َذيْ َفةَ بْ َن عُْتبَةَ بْ ِن َربِ َيعةَ بْ ِن َعْب ِد َُشْ ٍ
َِّب َ ..وأ ُِّم َسلَ َمةَ أ َّ
س
ُّ
الزبَ ِْْي َع ْن َعائ َشةَ َزْو ِج النِ ِّ
ِِ
ِِِ
ِ
يد ب ِن عْتبةَ ب ِن ربِيعةَ وهو موًَل ِالمرأَةٍ
َكا َن تَبَ َّىن َسال ًما َوأَنْ َك َحهُ ابْنَةَ أَخيه هْن َد بِْن َ
ت الْ َول ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ
اْل ِ
اهلِيَِّ
ِمن ْاْلَنْصا ِر َكما تَب َّىن رس ُ ِ
َّاس
ن
ال
اه
ع
د
ة
َ
َ
ُ
ول اللَّه َ ..زيْ ًدا َوَكا َن َم ْن تَبَ َّىن َر ُج ًَل ِِف َْ
ْ َ َ َ َُ
ُ
ِ
وه ْم ِْلبَائِ ِه ْم إِ ََل قَ ْولِِه
ث ِم َْياثَهُ َح َّىت أَنْ َزَل اللَّهُ ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
إِلَْي ِه َوُوِّر َ
اَل ِِف َذل َ
ك ْادعُ ُ
ِ
ِ
َخا ِِف
فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِِف الدِّي ِن َوَم َوالي ُك ْم فَ ُرُّدوا إِ ََل آبَائ ِه ْم فَ َم ْن َملْ يُ ْعلَ ْم لَهُ أَب َكا َن َم ْوًَل َوأ ً
ت ُس َهْي ِل بْ ِن َع ْم ٍرو الْ ُقَرِش ِّي ُمثَّ الْ َع ِام ِر ِّ
ي َوِه َي ْامَرأَةُ أَِِب ُح َذيْ َفةَ
الدِّي ِن فَ َجاءَ ْ
ت َس ْهلَةُ بِْن ُ
ول اللَّ ِه إِنَّا ُكنَّا نَرى سالِما ولَ ًدا وَكا َن يأْ ِوي معِي ومع أَِِب ح َذي َفةَ ِِف ب ي ٍ
ت
ت يَا َر ُس َ
فَ َقالَ ْ
َْ
َ َ ً َ َ َ َ ََ َ ُ ْ
ِ
ِ
وِ
ال
ف تََرى فِ ِيه فَ َق َ
اح ٍد َويَ َرانِي فُ ْ
ت فَ َكْي َ
ض ًال َوقَ ْد أَنْ َزَل اللَّهُ َعَّز َو َج َّل في ِه ْم َما قَ ْد َعل ْم َ
َ
ِ
َْلا النَِِّب  ..أَر ِضعِ ِيه فَأَرضعْته مخَْس رضع ٍ
ك
ات فَ َكا َن ِِبَْن ِزلَِة َولَ ِد َها ِم ْن َّ
اع ِة فَبِ َذل َ
الر َ
ضَ
ْ ََ ُ َ َ ََ
َ ُّ ْ
ِ ِ
ات أ ِ
َكانَت عائِ َشةُ ر ِضي اللَّه عْن ها تَأْمر ب نَ ِ
ِ
ت
َحبَّ ْ
َخ َواهتَا َوبَنَات إِ ْخ َوهتَا أَ ْن يُ ْرض ْع َن َم ْن أ َ
َ
ْ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ
شةُ أَ ْن ي راها وي ْد ُخل َعلَي ها وإِ ْن َكا َن َكبِْيا مخَْس ر ٍ
ت أ ُُّم
َعائِ َ
ً َََ
ض َعات ُمثَّ يَ ْد ُخ ُل َعلَْي َها َوأَبَ ْ
ََ َ ََ َ ْ َ َ
الرض ِ
ِ
َح ًدا ِم ْن الن ِ
َّاس َح َّىت
َِّب  ..أَ ْن يُ ْد ِخ ْل َن َعلَْي ِه َّن بِتِلْ َ
ك َّ َ َ
َسلَ َمةَ َو َسائُر أ َْزَو ِاج النِ ِّ
اعة أ َ
ي رضع ِِف الْمه ِد وقُ ْلن لِعائِ َشةَ واللَّ ِه ما نَ ْد ِري لَعلَّها َكانَت رخ ِ
َِّب  ..لِس ٍِ
امل
ْ ُْ َ
ََ
َْ َ َ َ َ َ
َْ َ َ
صةً م ْن النِ ِّ َ
ُدو َن الن ِ
َّاس .
http://hadith.al&doc=4&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1764
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راجع :موطأ مالك حديث . 2228 :

ترضع رجل ذو لحية :
مسند أحمد حديث 90046 :
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كتاب  :باقي مسند االنصار
باب  :حديث سهلة بنت سهيل بن عمرو وامرأة أبي حديفة
ِ
الر ْْح ِن ب ِن الْ َق ِ
اس ِم َع ِن
س بْ ُن ُُمَ َّم ٍد قَ َ
ال َحدَّثَنَا َْحَّاد يَ ْع ِِن ابْ َن َسلَ َمةَ َع ْن َعْبد َّ َ ْ
َحدَّثَنَا يُونُ ُ
ٍ
ِ
ِ
ول اللَّ ِه إِ َّن َسالِ ًما
ت يَا َر ُس َ
الْ َقاس ِم بْ ِن ُُمَ َّمد َع ْن َس ْهلَةَ ْامَرأَة أَِِب ُح َذيْ َفةَ أَنَّ َها قَالَ ْ
ت قُ ْل ُ
ِِِ
ال رس ُ ِ
ٍِ
ف
ول اللَّه  ..أ َْرضعيه فَ َقالَ ْ
ت َكْي َ
َم ْوََل أَِِب ُح َذيْ َفةَ يَ ْد ُخ ُل َعلَ َّي َوُه َو ذُو ْلْيَة فَ َق َ َ ُ
ٍِ
ض َعْتهُ فَ َكا َن يَ ْد ُخ ُل َعلَْي َها .
أ ُْر ِضعُهُ َوُه َو ذُو ْلْيَة فَأ َْر َ
http://hadith.al&doc=6&islam.com/Display/Display.asp?hnum=25764
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راجع سنن النسائي حديث  , 8940:صحيح مسلم حديث . 9467 :
خالصة الرضاع الكبير  :صحيح مسلم حديث 9484 , 9480: , 9486 :
 ,9462 , 9467 , 9482 , 9483 , 9480 ,سنن ابن ماجه حديث :
,2280 , 2280 , 2286 ,2288 ,2289سنن أبي داود حديث :

 , 2046 , 2049مسند النسائي حديث , 8942 , 8943 , 8940 :

 , 8908 , 8909 , 8902 , 8907سنن الدارمي حديث 9204 :
 , 9200,مسند أحمد حديث 96642 , 96960 , 99202 , 8270 :

, 90667 , 90229 , 90222 , 96238 ,96297 , 96096 ,
 , 90046موطأ مالك حديث .2220 ,2226 ,2228 , 2274 :
فخر الرازي العَلم اْللف الفصل الثاين :بند []761

http://www.fadak.org/quran/book/2.htm#_ftn76.
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ايات رضاع الكبير :
مسند مسلم حديث9486 :
حدثنا َيَي بن َيَي قال قرأت على مالك عن عبد اهلل بن أِب بكر عن عمرة
عن عائشة :

أهنا قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات َيرمن مث نسخن خبمس
معلومات فتوِف رسول  ..وهن فيما يقرأ من القرآن.الرضاع الكبير في مصحف
عائشة

مسند مسلم حديث9480 :
حدثنا عبد اهلل بن مسلمةالقعنِب حدثنا سليمان بن بَلل عن َييىوهو ابن سعيد
عن عمرة أهنا َسعت عائشة تقول وهي تذكر الذي َيرم من الرضاعة قالت عمرة
فقالت عائشة نزل ِف القرآن عشر رضعات معلومات مث نزل أيضا مخس معلومات
و حدثناه ُممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب قال َسعت َيَي بن سعيد قال
أخَبتِن عمرة أهنا َسعت عائشة تقول ِبثله
http://hadith.alislam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3376

المرأة عورة ( في أصول الشريعة )

156156156 -156-

156156 -156-

... .. ...... ........ ...... ....... .. .... ....... .... .......... .. ....
القرطبي 990:26

مسألتهن من وراء حجاب ِف حاجة
ِف هذه اْلية دليل على أن اهلل تعاَل أذن ِف
ّ
تَ ْع ِرض ،أو مسألة يُستفتني فيها؛ ويدخل ِف ذلك َجيع النساء باملعىن ،وِبا تضمنته
أصول الشريعة من أن املرأة كلها عورة ،بدهنا وصوهتا؛ كما تق ّدم ،فَل جيوز كشف ذلك
وتعني عندها.
إال ْلاجة كالشهادة عليها ،أو داء يكون ببدهنا ،أو سؤاْلا عما يعرض َّ
سنن الترمذي حديث 2728 :
كتاب الرضاع
باب  :ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
حدَّثَنَا ُُم َّم ُد بن بشَّا ٍر حدَّثَنَا عمرو بن ع ِ
اص ٍم َحدَّثَنَا َمهَّام َع ْن قَتَ َاد َة َع ْن ُم َوِّرٍق َع ْن أَِِب
َ ْ ُ َ َ َ ُْ ْ ُ َ
َ
ِ ِ
َح َو ِ
استَ ْشَرفَ َها الشَّْيطَا ُن
َِّب ..قَ َ
ال الْ َمْرأَةُ َع ْوَرة فَِإذَا َخَر َج ْ
ص َع ْن َعْبد اللَّه َع ْن النِ ِّ
ْاْل ْ
ت ْ
ِ
يسى َه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريب .
قَ َ
ال أَبُو ع َ
http://hadith.al&doc=2&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1093
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_______________

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال
حرف النون  :ذيل النكاح

157157157 -157-

157157 -157-

 11116عن علي قال قال رسول اهلل  ..للنساء عشر عورات ،فإذا زوجت املرأة سرت
الزوج عورة ،فإذا ماتت سرت القَب عشر عورات.
(الديلمي).
SW=45856#SR1&CID=641&http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137

_______________

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف النون
اإلكمال من محظورات المباشرة
حديث  : 66243إن من النساء عيا (عيا العي :اْلهل .النهاية  .331/3ب)
وعورة ،فكفوا عيهن بالسكوت ،وواروا عوراهتن بالبيوت.
(عق  -عن أنس).
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف النون
حديث  : 66230النساء خلقن من ضلع وعورة ،فاسرتوا عورهتن بالبيوت ،واغلبوا
على ضعفهن بالسكوت.
الكافي 080:0
( باب )* ( التسليم على النساء )
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(  - 4 - ) 42091علي بن إبراهيم  ( ،عن أبيه ) عن هارون بن مسلم  ،عن
مسعدة بن صدقة  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال أمْي املؤمنني ( ع )  :التبدؤوا
النساء بالسَلم وال تدعوهن إَل الطعام فإن النِب ..وآله قال  :النساء عي وعورة
فاسرتوا عيهن بالسكوت واسرتوا عوراهتن بالبيوت ( . ) 4

* ( هامش ) * (  ) 4العى  :العجز عن البيان اى الميكنهن التكلم ِبا ينبغى ِف أكثر
املواطن فاسعوا ِف سكوهتن لئَل يظهر منهن ما تكرهونه فاملراد بالسكوت سكوهتن
وَيتمل ان يكون املراد سكوت الرجال املخاطبني وعدم التكلم معهم لئَل يتكلمن بما

يؤذيهم  .والعورة ما يستحيى منه وينبغى ستره  ( .آت )
الكافي 080:0
( باب )* ( التسليم على النساء )

(  - 1 - ) 42324علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن هشام بن
سامل  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال رسول اهلل  ..وآله  :النساء عي وعورة فاسرتوا
العورات بالبيوت واسرتوا العي بالسكوت .

المراةنعجة
َخي لَه تِسع وتِسعو َن نَعجةً وِِل نَعجة و ِ
إِ َّن ه َذا أ ِ
ال أَ ْك ِف ْلنِ َيها َو َعَّزِين ِِف
اح َدة فَ َق َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
ََ
اْلِطَ ِ
اب { }03/31ص .
ْ

159159159 -159-

159159 -159-

القرطبي 207:20
الثامنة :قوله تعاَل{ :إِ َّن ه َذآ أ ِ
ك الذي تكلم
َخي لَهُ تِ ْسع َوتِ ْسعُو َن نَ ْع َجةً} أي قال امللَ َ
َ
عن أوِريا «إِ َّن َه َذا أَ ِخي» أي على ديِن ،وأشار إَل امل ّدعى عليه .وقيل :أخي أي
صاحِب« .لَهُ تِ ْسع َوتِ ْسعُو َن نَ ْع َجةً» وقرأ اْلسن« :تَ ْسع َوتَ ْسعُو َن نَ ْع َجةً» بفتح التاء
فيهما وهي لغة شاذة ،وهي الصحيحة من قراءة اْلسن؛ قاله النحاس .والعرب تكِن
املعجزة وضعف اْلانب .وقد
عن املرأة بالنعجة والشاة؛ ملا هي عليه من السكون و َ
يكىن عنها بالبقرة واْلِ ْجرة والناقة؛ ألن الكل مركوب .قال ابن عون:
خالصة ما تقدم  :ان المراةنعجة وناقة النها مركوب .
http://quran.al&nSora=38&nType=1&taf=KORTOBY&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb
nAya=23

راجع تفسير الطبري

الجاللين 472
ِ ِ
ِ
ِ
{وَِل
{إ َّن َه َذا أَخى } أي على ديِن {لَهُ ت ْسع َوت ْسعُو َن نَ ْع َجةً } يعَب ِبا عن املرأة َ
ٱْلِطَ ِ
ال أَ ْك ِف ْلنِ َيها } أي اجعلِن كافلها {و َعَّزِىن } غلبِن ِ
اب }
{َف ْ
نَ ْع َجة ٰو ِح َدة فَ َق َ
َ
أقره اْلخر على ذلك .
أي اْلدال و ّ
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_______________

الصافي 926:6
وِل نعجة واحدة هي االنثى من الضأن وقد يكىن
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة َ
ِبا عن املرأة فقال أكفلنيها ملكنيها وأصله واجعلِن أكفلها أو اجعلها كفلي أي نصيِب
وعزين ِف اْلطاب وغلبِن ِف َماطبته إياي.
تفسير التبيان 009:3
مث حكى تعاَل ما مكان أحد اْلصمني لصاحبه  ،فقال " إن هذا أخي له تسع
وتسعون نعجة وِل نعجة واحدة " قال وهب بن منية  :يعِن أخي ِف ديِن وقال اكثر
املفسرين انه كىن بالنعاج عن تسع وتسعني إمرأة كانت له وان اْلخر له نعجة واحدة
يعِن امرأة واحدة  .وقال اْلسن  :مل يكن له تسع وتسعون امرأة وإُنا هو على وجه
املثل .
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ميراث المرأه نصف نصيب الرجل
ي ِ
ني فَِإن ُك َّن نِساء فَو َق اثْنَتَ ْ ِ
ظ اْلُنثَيَ ْ ِ
وصي ُكم اللّهُ ِِف أ َْوالَ ِد ُكم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ني فَلَ ُهنَّثُلُثَا
ُ
َ ْ
ْ
ُ
ُ

اح ٍ
اح َد ًةفَلَها النِّص ُفوْلَب وي ِه لِ ُك ِّل و ِ
ما تَرَك وإِن َكانَت و ِ
س ِِمَّا تََرَك إِن َكا َن
د
الس
ا
م
ه
ن
م
د
ِّ
ُّ
ْ
ُ
َ ْ َ ََْ
َُ
َ
ْ َ
َ َ َ
ُ
س ِمن بَ ْع ِد
لَهُ َولَدفَِإن َّملْ يَ ُكن لَّهُ َولَد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ فَأل ُِّم ِه الثُّلُثُ َفِإن َكانَلَ ُهِإ ْخ َوة فَأل ُِّم ِه ُّ
الس ُد ُ
ٍِ ِ
يضةً ِّم َن اللّ ِهإِ َّن
ب لَ ُك ْمنَ ْفعاً فَ ِر َ
َوصيَّةيُوصيبِ َها أ َْو َديْ ٍن آبَآ ُؤُك ْم َوأَبنا ُؤُك ْم الَ تَ ْد ُرونَأَيُّ ُه ْم أَقْ َر ُ
ِ
ِ
يما { }44/1النساء .
اللّ َه َكا َن َعليما َحك ً
ُخت فَلَ َها
ك قُ ِل اللّهُ يُ ْفتِي ُك ْم ِِف الْ َكَلَلَِة إِ ِن ْامُرؤ َهلَ َ
يَ ْستَ ْفتُونَ َ
س لَهُ َولَد َولَهُ أ ْ
ك لَْي َ
ِ
ني فَلَهما الثُّلُثَ ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِِمَّا تََرَك َوإِن
ص ُ
نْ
ف َما تََرَك َوُه َو يَِرثُ َهآ إن َّملْ يَ ُكن َّْلَا َولَد فَإن َكانَتَا اثْنَتَ ْ ُ َ
ني ي ب ِّني اللّه لَ ُكم أَن تَ ِ
ِ
َكانُواْ إِ ْخوةً ِّر َجاالً ونِساء فَلِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ضلُّواْ َواللّهُ بِ ُك ِّل
ظ اْلُنثَيَ ْ َُ ُ ُ ْ
َ
َ َ
ُ
َش ْي ٍء َعلِيم { }476/1النساء .
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قسم للذكر مثل
كتاب بلوغ اْلرب ِف أحوال العرب جزء  4ص (:411وأول من َ
حفظ اْلُنثيني عامر بن اْلهمي ).
صحيح البخاري حديث 9069:
كتاب الوصايا  :باب ال وصيه لوارث
ِ
يح عن عطَ ٍاء عن اب ِن عبَّ ٍ ِ
ف َع ْن َوْرقَاءَ َع ْن ابْ ِن أَِِب َجن ٍ َ ْ َ َ ْ ْ َ
وس َ
اس َرض َي اللَّهُ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ

ِ
ِ ِ
ال َكا َن الْم ُ ِ ِ
ب
َعْن ُه َما قَ َ
َح َّ
ت الْ َو ِصيَّةُ للْ َوال َديْ ِن فَنَ َس َخ اللَّهُ ِم ْن ذَل َ
ال للْ َولَد َوَكانَ ْ
ك َما أ َ
َ

الس ُدس وجعل لِلْمرأَةِ
اح ٍد ِ
ني وجعل لِ ْألَب وي ِن لِ ُك ِّل و ِ
لذ َك ِر ِ
ظ ْاْلُنْثَيَ ْ ِ
فَ َج َعل لِ َّ
ِّ
ا
م
ه
ن
م
ح
ل
ث
م
ُّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َْ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
الربُ َع .
الربُ َع َولِ َّلزْو ِج َّ
الشطَْر َو ُّ
الث ُُّم َن َو ُّ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2542
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث 6929 :
كتاب  :تفسير القرآن
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باب  :قولة ولكم نصف ما ترك أزواجكم
ِ
يح عن عطَ ٍاء عن اب ِن عبَّ ٍ ِ
ف َع ْن َوْرقَاءَ َع ْن ابْ ِن أَِِب َجن ٍ َ ْ َ َ ْ ْ َ
وس َ
اس َرض َي اللَّهُ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ

ِ
ِ ِ
ال َكا َن الْم ُ ِ ِ
ب
َعْن ُه َما قَ َ
َح َّ
ت الْ َو ِصيَّةُ ل ْل َوال َديْ ِن فَنَ َس َخ اللَّهُ ِم ْن َذل َ
ال ل ْل َولَد َوَكانَ ْ
ك َما أ َ
َ
فَجعل لِ
اح ٍد ِ
ني وجعل لِ ْألَب وي ِن لِ ُك ِّل و ِ
لذ َك ِر ِ
ِ
َّ
ِّ
ث
د
الس
ا
م
ه
ن
م
ي
ث
ُن
اْل
ظ
ح
ل
ث
م
ْ
ْ
ُّ
ْ
ْ
ُ
س َوالثُّلُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََ
ََ َ
الربُ َع .
للزْو ِج َّ
الربُ َع َو َّ
الشطَْر َو ُّ
َو َج َع َل لِلْ َمْرأَةِ الث ُُّم َن َو ُّ
صحيح البخاري حديث 4969 :
كتاب  :الفرائض
باب  :ميراث الزوج مع الولد وغيره

ِ
يح عن عطَ ٍاء عن اب ِن عبَّ ٍ ِ
ف َع ْن َوْرقَاءَ َع ْن ابْ ِن أَِِب َجن ٍ َ ْ َ َ ْ ْ َ
وس َ
اس َرض َي اللَّهُ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ
ِ
ِ ِ
ال َكا َن الْم ُ ِ ِ
ب
َعْن ُه َما قَ َ
َح َّ
ت الْ َو ِصيَّةُ ل ْل َوال َديْ ِن فَنَ َس َخ اللَّهُ ِم ْن َذل َ
ال ل ْل َولَد َوَكانَ ْ
ك َما أ َ
َ

ِ
ِ
الس ُدس وجعل لِْلمرأَةِ
ٍِِ
ِ
فَ َج َعل لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ ْاْلُنْثَيَ ْني َو َج َع َل ل ْألَبَ َويْ ِن ل ُك ِّل َواحد مْن ُه َما ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
الربُ َع .
الربُ َع َولِ َّلزْو ِج َّ
الشطَْر َو ُّ
الث ُُّم َن َو ُّ
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سنن الدارمي حديث 8287 :
كتاب الوصايا  :باب الوصية للوارث
يح َع ْن َعطَ ٍاء َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ال
ف َحدَّثَنَا َوْرقَاءُ َع ْن ابْ ِن أَِِب َِجن ٍ
اس قَ َ
وس َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ
ِ
ِ ِ ِ
َكا َن الْم ُ ِ ِ
ب
َح َّ
ني فَنَ َس َخ اللَّهُ ِم ْن ذَل َ
ال ل ْل َولَد َوَكانَ ْ
ت الْ َوصيَّةُ للْ َوال َديْ ِن َو ْاْلَقْ َربِ َ
ك َما أ َ
َ
فَجعل لِ
اح ٍد ِ
ني وجعل لِ ْألَب وي ِن لِ ُك ِّل و ِ
لذ َك ِر ِ
ِ
َّ
ِّ
ث
د
الس
ا
م
ه
ن
م
ي
ث
ُن
اْل
ظ
ح
ل
ث
م
ْ
ْ
ُّ
ْ
ْ
ُ
س َوالثُّلُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََ
ََ َ
الربُ َع .
الربُ َع َولِ َّلزْو ِج َّ
الشطَْر َو ُّ
َو َج َع َل لِلْ َمْرأَةِ الث ُُّم َن َو ُّ

شهاده امرأتان تعادل شهادة رجل
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َولْيَ ْكتُب بَّْي نَ ُك ْم َكاتِب
ين َآمنُواْ إ َذا تَ َدايَنتُم ب َديْ ٍن إ ََل أ َ
يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ب َولْيُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَْي ِه
بِالْ َع ْدل َوالَ يَأْ َ
ب َك َما َعلَّ َمهُ اللّهُ فَ ْليَ ْكتُ ْ
ب َكاتب أَ ْن يَ ْكتُ َ

اْلَ ُّق
ْ

ِ
ِ
ِ
ولْيت َِّق اللّه ربَّه والَ ي بخ ِ
ضعِي ًفا أ َْو الَ
س مْنهُ َشْيئًا فَإن َكا َن الَّذي َعلَْيه ا ْْلَ ُّق َسف ًيها أ َْو َ
ََ
َ َ ُ َ َْ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يديْ ِن من ِّر َجالِ ُك ْم فَِإن َّملْ يَ ُكونَا
استَ ْش ِه ُدواْ َش ِه َ
يع أَن ُمي َّل ُه َو فَ ْليُ ْمل ْل َوليُّهُ بِالْ َع ْدل َو ْ
يَ ْستَط ُ
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ِ ِ
ضو َن ِمن الشُّه َداء أَن تَ ِ
ر ُجلَ ْ ِ
ض َّل إْ ْح َد ُامهَا فَتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُامهَا
ني فَ َر ُجل َو ْامَرأَتَان ِمَّن تَ ْر َ ْ َ َ
َ
اْلُخرى والَ يأْب الشُّه َداء إِذَا ما دعواْ والَ تَسأَمواْ أَن تَ ْكتُب وه ِ
ِ
َجلِ ِه
ُُْ َ
َْ َ َ َ َ
صغ ًْيا أَو َكبِ ًْيا إ ََل أ َ
َ ُ ُ َ ْ ُْ
َذلِ
ط ِ
ند اللّ ِه وأَقْوم لِلشَّهادةِ وأ َْدىن أَالَّ تَرتَابواْ إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِجتارًة ح ِ
َ
اضَرًة
ع
س
ق
أ
م
ك
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ْ ُ
َ
َ
ْ َ
ِ
آر َكاتِب
ض َّ
وها َوأَ ْش ِه ُد ْواْ إِذَا تَبَايَ ْعتُ ْم َوالَ يُ َ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَاح أَالَّ تَ ْكتُبُ َ
تُد ُيرونَ َها بَْي نَ ُك ْم فَلَْي َ
َوالَ َش ِهيد َوإِن تَ ْف َعلُواْ فَإِنَّهُ فُ ُسوق بِ ُك ْم َواتَّ ُقواْ اللّهَ َويُ َعلِّ ُم ُك ُم اللّهُ َواللّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيم

{ }010/0البقرة.
صحيح البخاري حديث 928 :
كتاب الحيض  :باب ترك الحائض الصوم
َسلَ َم َع ْن
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر قَ َ
يد بْ ُن أَِِب َمْرََيَ قَ َ
َحدَّثَنَا َسعِ ُ
ال أ ْ
ال أ ْ
َخبَ َرِين َزيْد ُه َو ابْ ُن أ ْ
اض ب ِن عب ِد اللَّ ِه عن أَِِب سعِ ٍ
ِ
َض َحى أ َْو فِطْ ٍر
يد ْ
ال َخَر َج َر ُس ُ
ي قَ َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ول اللَّ ِه ِِ ..ف أ ْ
عيَ ِ ْ َْ
َ
َْ
ال يا معشر الن ِ
إِ ََل الْمصلَّى فَمَّر علَى النِّس ِ
ص َّدقْ َن فَِإ ِّين أُِريتُ ُك َّن أَ ْكثََر أ َْه ِل
ق
ف
اء
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ
ْ
ِّساء تَ َ
َ
َ
َ َ
َ
ال تُ ْكثِر َن اللَّعن وتَ ْك ُفر َن الْع ِشْي ما رأَيت ِمن نَاقِص ِ
النَّا ِر فَ ُق ْلن وِِب يا رس َ ِ
ات
ول اللَّه قَ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ََ َ َُ
ِ
اْلا ِزِم ِ
ِ
صا ُن ِدينِنَا َو َع ْقلِنَا يَا
ق
ن
ا
م
و
ن
ل
ق
ن
ك
ا
د
ح
إ
ن
م
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
ب لِلُ ِّ
ب َّ
ُ
َ
الر ُج ِل َْ ْ ْ
َ ََ َ
َع ْق ٍل َودي ٍن أَ ْذ َه َ
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ِِ ِ
ول اللَّ ِ
ال فَ َذلِ ِ
صِ
َ
ك ِم ْن
ي
ل
أ
ال
ق
ه
الر ُج ِل قُ ْل َن بَلَى قَ َ
َ
َر ُس َ
َ
َ
ف َش َه َادةِ َّ
س َش َه َادةُ الْ َمْرأَة مثْ َل ن ْ
ْ
َ
ان ع ْقلِ
ك ِمن نُ ْقص ِ
نُ ْقص ِ
ت َمل تُص ِّل وَمل تَصم قُ ْلن ب لَى قَ َ ِ ِ
َ
ان
ي
ل
أ
ا
ه
َ
س إِذَا َح َ
َ
ْ
ال فَ َذل ْ َ
َ
َ
اض ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َ
ِدينِ َها .
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=293
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
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 . 2042 ,سنن أبن ماجة حديث  , 2903 :ومسند أحمد حديث :
. 22226 , 22738 , 27206 , 27332, 27388, 27480

تفرقة الرجال عن النساء
ص َن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثََلَثَةَ قُُرَوٍء َوالَ ََِي ُّل َْلُ َّن أَن يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َق اللّهُ ِِف
َوالْ ُمطَلَّ َق ُ
ات يَتَ َربَّ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ك إِ ْن أ ََر ُادواْ
َح ُّق بَِرِّده َّن ِِف َذل َ
أ َْر َحام ِه َّن إن ُك َّن يُ ْؤم َّن باللّه َوالْيَ ْوم اْلخ ِر َوبُعُولَتُ ُه َّن أ َ
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إِصَلَحاً وَْل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعر ِ
وف َولِ ِّلر َج ِال َعلَْي ِه َّن َد َر َجة َواللّهُ َع ِزيز َح ُكيم
ْ
َْ
َ ُْ
َُ ُ
{ }001البقرة .
ال قَ َّوامو َن علَى الن ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض َوِِبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن
ِّ
َّل اللّهُ بَ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء ِبَا فَض َ
أَمواْلِِم َف َّ ِ
ِ
وه َّن
ات قَانِتَاحتَافِظَات لِّْلغَْيبِبِ َما َح ِف َ
ظ اللّ ُه َوالَلَِِّت َختَافُو َن نُ ُش َ
الصاْلَ ُ
وزُه َّن فَعظُ ُ
َْ ْ
واهجروه َّن ِِف الْم ِ
وه َّن فَِإنْأَطَ ْعنَ ُك ْم َفَلَ تَْب غُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيَلً إِ َّن اللّهَ َكا َن َعلِيًّا
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
َ ْ ُُ ُ
َكبِ ًْيا { }31/1النساء.
ضعتُها أُنثَى واللّه أ َْعلَم ِ
ت ولَْيس َّ
الذ َكُر َكاْلُنثَى
ع
ض
و
ا
ِب
ت َر ِّ
َ
َ
فَلَ َّما َو َ
ْ
ض َعْت َها قَالَ ْ
َ
ب إِ ِّين َو َ ْ َ
َ ُ ُ َ
َ َ
ِ
ك وذُِّريَّتَ ها ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم { }36/3ال عمران .
ان َّ
َوإِ ِّين ََسَّْيتُ َها َمْرََيَ ِوإِ ِّين أُعي ُذ َها بِ َ َ َ َ ْ

أمر الزوجه بالحداد
ِ
ِ
ِ
اْلَْوِل َغْي َر إِ ْخَر ٍاج فَِإ ْن
اعا إِ ََل ْ
اجا َوصيَّةً ِّْل َْزَواج ِهم َّمتَ ً
ين يُتَ َوفَّ ْو َن من ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أ َْزَو ً
والذ َ
خرجن فََلَ جنَاح علَي ُكم ِِف ما فَع ْلن ِِف أَن ُف ِس ِه َّن ِمن َّمعر ٍ
وف َواللّهُ َع ِزيز َح ِكيم
ََ ْ َ
ُْ
ُ َ َْ ْ َ َ َ َ
{}012/0البقرة.

168168168 -168-

168168 -168-

َّ ِ
ِ
ص َن بِأَن ُف ِس ِه َّن أ َْربَ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشًرا فَِإ َذا بَلَ ْغ َن
اجايَتَ َربَّ ْ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن من ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أ َْزَو ً
َوالذ َ
أَجلَه َّن فََلَ جنَاح علَي ُكم فِيما فَع ْلن ِِف أَن ُف ِس ِهنَّبِالْمعر ِ
وف َواللّهُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِْي
َُ
ُ َ َْ ْ َ َ َ
َ ُْ
{}031/0البقرة .

الحبس المؤبد للمرأة
اح َشةَ ِمن ن ِ
والَلَِِّت يأْتِني الْ َف ِ
استَ ْش ِه ُدواْ َعلَْي ِه َّن أ َْربَعةً ِّمن ُك ْم فَِإن
َ َ
ِّسآئ ُك ْم َف ْ
َ
َ
ش ِهدواْفَأَم ِس ُكوهن َِّفي الْب ي ِ
َّ
َّسبِيَلً { }41/1النساء.
ن
ه
ل
ه
ل
ل
َل
ع
جي
َو
أ
ت
و
م
ل
َّا
ن
اه
ف
و
ت
ي
ىت
وحت
ْ
ّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ ْ ُ
ُُ َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ

اهجروهن واضربوهن
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض َوِِبَاأَن َف ُقواْ ِم ْن
الر َج ُ
ِّ
َّل اللّهُ بَ ْع َ
ال قَ َّو ُامو َن َعلَى الن َ
ِّساء ِبَا فَض َ
أَمواْلِِم َف َّ ِ
ات قَانِتَات َحافِظَات لِّْلغَْي ِ
وزُه َّن
ب ِِبَا َح ِف َ
ظ اللّهُ َوالَلَِِّت َختَافُو َن نُ ُش َ
الصاْلَ ُ
َْ ْ
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فَعِظُوه َّن واهجروه َّن ِِف الْم ِ
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فََلَ تَْب غُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيَلً إِ َّن
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
ُ َ ْ ُُ ُ
اللّهَ َكا َن َعلِيًّا َكبِ ًْيا {}31/1النساء .
الجاللين صفحة 227
يؤدبوهنن ويأخذون على أيدي ِه َّن ِ
{ِبَا
{علَى ٱلنّ َساء } ِّ
{ٱلر َج ُ
ال قَ َّو ُامو َن } مسلطون َ
ّ
ض ُه ْم َعلَ ٰى بَ ْع ٍ
ض } أي بتفضيله ْلم عليهن بالعلم والعقل والوالية وغْي
َّل ٱللَّهُ بَ ْع َ
فَض َ
{وِِبَا
ذلك َ

ِِ
ِ
ٱلصٰلِحٰت } منهن {قَٰنِتَٰ ٍ
ت } مطيعات
أَن َف ُقواْ } عليهن {م ْن أ َْم ٰوْل ْم فَ َّ َ ُ

ب } أي لفروجهن وغْيها ِف غيبة أزواجهن ِ
{ح ِفظَٰت لّلْغَْي ِ
ظ}
{ِبَا َح ِف َ
ْلزواجهن َ
عصياهنن لكم
وزُه َّن }
ْلن {ٱللَّ ِه } حيث أوصى
{وٱللَِّٰىت َختَافُو َن نُ ُش َ
ّ
ّ
ّ
عليهن اْلزواج َ
بأن ظهرت أمارته {فَعِظُوه َّن } فخوفوهن اهلل {وٱهجروه َّن َِف ٱلْمض ِ
اج ِع } اعتزلوا إَل
َ َ
َ ْ ُُ ُ
ُ
ّ ّ
مَبح إن مل يرجعن باْلجران
وه َّن } ضرب ا غْي ِّ
{و ْ
ٱض ِربُ ُ
فراش آخر إن أظهرن النشوز َ
ِ
{علَْي ِه َّن َسبِيَلً } طريقا إَل
منهن {فََلَ تَْب غُواْ } تطلبوا َ
{فَإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم } فيما يراد ّ
ِ
ظلمتموهن.
ٱح َذ ُروهُ } أن يعاقبكم إن
ضرِبن ظلما {إِ َّن ٱللَّهَ َكا َن َعليّاً َكبِْياً * فَ ْ
ّ
http://quran.al&nSora=4&nType=1&taf=GALALEEN&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb
nAya=34
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الشيرازي 922:8
«النشوز» من نشز (على وزن نذر) يعِن اْلرض املرتفعة ،ويكىن به هنا عن الطغيان
والرتفع.
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف الحاء
أحكام حجة الوداع
حديث  : 29876إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ِف شهركم
هذا ِف بلدكم هذا إن كل شيء من أمر اْلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اْلاهلية
موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن اْلارث بن عبد املطلب ،وربا اْلاهلية
موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله ،فاتقوا
اهلل ِف النساء فإنكم أخذَتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل وإن لكم
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غْي مَبح
وْلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وإين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن
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اعتصمتم به كتاب اهلل وأنتم مسؤلون عِن ،فما أنتم قائلون؟ قالوا :نشهد أنك قد
بلغت وأديت ونصحت ،فقال :اللهم اشهد.
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  :حرف النون
تربية أهل البيت
حديث  : 66230ال هتجروا النساء إال ِف املضاجع ،واضربوهن ضربا غْي مَبح.
ابن كثير 903_ 904:9
وزُه َّن }[النساء ]13:أي والنساء الَلِت تتخوفون أن
{وٱللَِّٰىت َختَافُو َن نُ ُش َ
وقوله تعاَلَ :
ينشزن على أزواجهن ،والنشوز هو االرتفاع ،فاملرأة الناشز هي املرتفعة على زوجها،
التاركة ْلمره ،املعرضة عنه ،املبغضة له ،فمىت ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها
وليخوفها عقاب اهلل ِف عصيانه ،فإن اهلل قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم
عليها معصيته ملا له عليها من الفضل واْلفضال ،وقد قال رسول اهلل « ..لو كنت آمراً
أحداً أن يسجد ْلحدْ ،لمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ،وروى
البخاري عن أِب هريرة رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « ..إذا دعا الرجل امرأته
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إَل فراشه فأبت عليه لعنتها املَلئكة حىت تصبح» ،ورواه مسلم ،ولفظه «إذا باتت
{وٱللَِّٰىت
املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املَلئكة حىت تصبح» ،وْلذا قال تعاَلَ :
ِ
وه َّن }[النساء.]13:
َختَافُو َن نُ ُش َ
وزُه َّن فَعظُ ُ
http://quran.al&nSora=4&nType=1&taf=KATHEER&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb
nAya=34

_______________

الطباطبائي في الميزان الجزء 6
قوله تعاَل" :و الَلِت ختافون نشوزهن فعظوهن" ،النشوز العصيان و االستكبار عن
الطاعة ،و املراد خبوف النشوز ظهور آياته و عَلئمه ،و لعل التفريع على خوف
النشوز دون نفسه ملراعاة حال العظة من بني العَلجات الثَلث املذكورة فإن الوعظ
كما أن له ُمَل مع حتقق العصيان كذلك له ُمل مع بدو آثار العصيان و عَلئمه و
اْلمور الثَلثة أعِن ما يدل عليه قوله" :فعظوهن و اهجروهن ِف املضاجع و اضربوهن"
و إن ذكرت معا و عطف بعضها على بعض بالواو فهي أمور مرتتبة تدرجيية:
فاملوعظة ،فإن مل تنجح فاْلجرة ،فإن مل تنفع فالضرب ،و يدل على كون املراد ِبا
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التدرج فيها أهنا حبسب الطبع وسائل للزجر َمتلفة آخذة من الضعف إَل الشدة
حبسب الرتتيب املأخوذ ِف الكَلم ،فالرتتيب مفهوم من السياق دون الواو.
الصافي 662_663:2
الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن قيام الوالة على الرعية ِبا فضل اهلل بعضهم
على بعض بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبْي ومزيد القوة
ِف اْلعمال والطاعات وِبا أنفقوا من أمواْلم ِف نكاحهن كاملهر والنفقة ِ .ف العلل عن
النِب  ..أنه سئل ما فضل الرجال على النساء فقال كفضل املاء على اْلرض فباملاء
حتَي اْلرض وبالرجال حتَي النساء ولوال الرجال ما خلقت النساء مث تَل هذه اْلية مث
قال أال ترى إَل النساء كيف َيضن وال ميكنهن العبادة من القذارة والرجال ال يصيبهم
ِ
ات  .القمي عن الباقر عليه السَلم يقول مطيعات
شيء من الطمث فالصاْلات قانتَ ّ
حافظات للغيب ِف أنفسهن وأموال أزواجهن ِ .ف الكاِف عن الصادق عليه السَلم
عن آبائه عليهم السَلم عن النِب  ..ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اْلسَلم أفضل
من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وحتفظه إذا غاب عنها ِف نفسها
وماله ِبا حفظ اهلل حبفظ اهلل اياهن والَلِت ختافون نشوزهن ترفعهن عن طاعتكم
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وعصياهنن لكم فعظوهن بالقول واهجروهن ِف املضاجع ان مل ينجع العظة ِ .ف اجملمع
عن الباقر عليه السَلم أنه َيول ظهره إليها واضربوهن ان مل
تنفع اْلجرة ضربا غْي شديد ال يقطع ْلما وال يكسر عظما .
ِف اجملمع عن الباقر عليه السَلم أنه الضرب بالسواك فإن أطعنكم فَل تبغوا عليهن
سبيَل بالتوبيخ واْليذاء إن اهلل كان عليا كبْيا فاحذروه فانه أقدر عليكم منكم على من
حتت أيديكم .
راجع الطبري , 60 _80:0والبيضاوي  , 239:9القرطبي , 208 _243:0
الدر المنثور  , 099_022:9زاد المسير  , 292:9األلوسي , 96 _98:0
الشيرازي  , 997 _922:8والطوسي في التبيان 232:8

ضرب النساء
ِ
صابًِرا نِ ْع َم الْ َعْب ُد إِنَّهُ أ ََّواب
اض ِرب بِِّه َوَال َْحتنَ ْ
َو ُخ ْذ بِيَد َك ِض ْغثًا فَ ْ
ث إِنَّا َو َج ْدنَاهُ َ
{}11/31سورة ص.
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سنن ابن ماجة حديث 2200:
كتاب النكاح  :باب ضرب النساء
ي َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َعْب ِد
الصبَّ ِ
اح أَنْبَأَنَا ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيَ ْي نَةَ َع ْن ُّ
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َّ
الزْه ِر ِّ
أْ
اس بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِِب ذُب ٍ
ض ِرب َّن إِ
اللَّ ِه بْ ِن عُمر َعن إِ
ِ
ِ
اء
م
ت
ال
..
َِّب
ن
ال
ال
ق
ال
ق
اب
ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
ُ
َ
َ
ََ ْ
َ
ِ
ال يا رس َ َّ ِ
ِ
ِّساءُ َعلَى أ َْزَو ِاج ِه َّن فَأْ ُمْر
اللَّه فَ َجاءَ عُ َمُر إِ ََل النِ ِّ
َِّب  ..فَ َق َ َ َ ُ
ول الله قَ ْد َذئَر الن َ
آل ُُم َّم ٍد  ..طَائِ ِ ٍ ِ
بِ ِ
اف
َصبَ َح قَ َ
ال لََق ْد طَ َ
ض ِربْ َن فَطَ َ
ضْرِِب َّن فَ ُ
َ
اف بِ ِ َ
ُ
ف ن َساء َكث ٍْي فَلَ َّما أ ْ
اللَّي لَةَ بِ ِ ٍ
ٍ
ك ِخيَ َارُك ْم .
آل ُُمَ َّمد َسْب عُو َن ْامَرأًَة ُك ُّل ْامَرأَة تَ ْشتَ ِكي َزْو َج َها فَ ََل َِجت ُدو َن أُولَئِ َ
ْ
سنن ابن ماجة حديث 2204:
كتاب النكاح  :باب ضرب النساء
اْلَ َس ُن بْ ُن ُم ْد ِرٍك الطَّ َّحا ُن قَ َاال َح َّدثَنَا ََْي ََي بْ ُن َْحَّ ٍاد َحدَّثَنَا
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن ََْي ََي و ْ
ِ
الر ْْح ِن الْمسلِي عن ْاْلَ ْشع ِ
ث بْ ِن
أَبُو َع َوانَةَ َع ْن َد ُاوَد بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه ْاْل َْوِد ِّ
َ
ي َع ْن َعْبد َّ َ ُ ْ ِّ َ ْ
ال ِض ْفت عمر لَي لَةً فَلَ َّما َكا َن ِِف جو ِ
قَ ْي ٍ
ض ِربُ َها
س قَ َ
ف اللَّْي ِل قَ َام إِ ََل ْامَرأَتِِه يَ ْ
ُ ُ ََ ْ
َْ
اح َف ْظ َع ِِّن َشْيئًا ََِس ْعتُهُ َع ْن
ت بَْي نَ ُه َما فَلَ َّما أ ََوى إِ ََل فَِر ِاش ِه قَ َ
ال ِِل يَا أَ ْش َع ُ
فَ َح َجْز ُ
ث ْ
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ول اللَّ ِه َ ..ال يسأ َُل َّ ِ
ِ
رس ِ
يت الثَّالِثَةَ
يم يَ ْ
ب ْامَرأَتَهُ َوَال تَنَ ْم إَِّال َعلَى ِوتْ ٍر َونَس ُ
ض ِر ُ
َُ
ُْ
الر ُج ُل ف َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َخالِ ِد بْ ِن ِخ َد ٍ
الر ْْحَ ِن بْ ُن َم ْه ِد ٍّ
اش َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
ي َحدَّثَنَا أَبُو َع َوانَةَ
بِِإ ْسنَ ِادهِ َْحن َوهُ .
http://hadith.al&doc=5&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1976
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_______________

سنن أبي داود حديث 2380 :
كتاب النكاح  :باب في ضرب النساء
حدَّثَنَا ُزَهْي ر بْن حر ٍ
ي َحدَّثَنَا أَبُو َع َوانَةَ َع ْن َد ُاوَد بْ ِن
الر ْْحَ ِن بْ ُن َم ْه ِد ٍّ
ب َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
َ
ُ ُ َْ
ِ
الر ْْح ِن الْمسلِي عن ْاْلَ ْشع ِ
ث بْ ِن قَ ْي ٍ
س َع ْن عُ َمَر بْ ِن
َعْب ِد اللَّ ِه ْاْل َْوِد ِّ
َ
ي َع ْن َعْبد َّ َ ُ ْ ِّ َ ْ
الرجل فِ
اْلَطَّ ِ
ب ْامَرأَتَهُ .
ْ
َِّب..قَ َ
يما َ
اب َع ْن النِ ِّ
ضَر َ
ال َال يُ ْسأ َُل َّ ُ ُ َ
http://hadith.al&doc=4&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1835
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_______________

سنن ابن ماجة حديث 2367
كتاب النكاح  :حق المرأة على زوجها
يد بْ ُن َه ُارو َن َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن أَِِب قَ ْز َعةَ َع ْن
َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َحدَّثَنَا يَِز ُ
َح ِكي ِم بْ ِن ُم َعا ِويَةَ َع ْن أَبِ ِيه أ َّ
ال أَ ْن
الزْو ِج قَ َ
َِّب َ ..ما َح ُّق الْ َمْرأَةِ َعلَى َّ
َن َر ُج ًَل َسأ ََل النِ َّ
ب الْ َو ْجهَ َوَال يُ َقبِّ ْح َوَال يَ ْه ُجْر إَِّال
يُطْعِ َم َها إِذَا طَعِ َم َوأَ ْن يَ ْك ُس َوَها إِذَا ا ْكتَ َسى َوَال يَ ْ
ض ِر ْ
ِِف الْب ي ِ
ت.
َْ
سنن ابي داود حديث 2387:
كتاب النكاح  :باب في حق المرأة على زوجها
حدَّثَنا موسى بن إِ َْسعِيل حدَّثَنا َْحَّاد أَخب رنَا أَبو قَزعةَ الْب ِ
اهلِ ُّي َع ْن َح ِكي ِم بْ ِن ُم َعا ِويَةَ
َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ
ْ ََ ُ َ َ َ
ِ
ال قُلْت يا رس َ ِ
ِِ
ال أَ ْن تُطْعِ َم َها
َح ِدنَا َعلَْي ِه قَ َ
الْ ُق َش ِْْي ِّ
ول اللَّه َما َح ُّق َزْو َجة أ َ
ي َع ْن أَبيه قَ َ ُ َ َ ُ
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ِ
ب الْ َو ْجهَ َوَال تُ َقبِّ ْح َوَال
ت َوَال تَ ْ
ت أ َْو ا ْكتَ َسْب َ
ت َوتَ ْك ُس َوَها إِ َذا ا ْكتَ َسْي َ
إِ َذا طَع ْم َ
ض ِر ْ
تَهجر إَِّال ِِف الْب ي ِ
ول قَبَّح ِ
ك اللَّهُ .
ت قَ َ
َْ
ال أَبُو َد ُاود َوَال تُ َقبِّ ْح أَ ْن تَ ُق َ َ
ْ ُْ
سنن الدارمي حديث 9299 :
كتاب النكاح  :باب في النهي عن ضرب النساء
َْحَ َد ب ِن أَِِب َخلَ ٍ
ي َع ْن عُبَ ْي ِد اللَّ ِه بْ ِن
ف َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ُّ
الزْه ِر ِّ
أْ
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن أ ْ ْ
اس بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِِب ذُب ٍ
ول اللَّ ِه َ ..ال تَ ْ ِ
َعْب ِد اللَّ ِه َع ْن إِيَ ِ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اب قَ َ
َ
ض ِربُوا إ َماءَ
ِ
ِ
اب إِ ََل رس ِ
اْلَطَّ ِ
ص
اللَّ ِه فَ َجاءَ عُ َمُر بْ ُن ْ
ول اللَّ ِه  ..فَ َق َ
ال قَ ْد ذَئْر َن َعلَى أ َْزَواج ِه َّن فَ َر َّخ َ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
ضرِِبِ َّن فَأَطَ َ ِ ِ
َِّب ..
اج ُه َّن فَ َق َ
ال النِ ُّ
اف بآل َر ُسول اللَّه  ..ن َساء َكثْي يَ ْش ُكو َن أ َْزَو َ
ِِف َ ْ
ِ
لََق ْد طَ َ ِ ِ ٍ ِ
ك ِِخبيَا ِرُك ْم .
س أُولَئِ َ
اف بآل ُُمَ َّمد ن َساء َكثْي يَ ْش ُكو َن أ َْزَو َ
اج ُه َّن لَْي َ
الطبري 80:0
حدثِن عباس بن أِب طالب ،قال :ثنا َيي ى بن أِب بكْي ،عن شبل ،قالَ :سعت
أبا قزعة َيدث عن عمرو بن دينار ،عن حكيم بن معاوية ،عن أبيه :أنه جاء إَل
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ض ِر ِ
ب
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال« :يُطْعِ ُمها َويَ ْك ُسوهاَ ،وال يَ ْ
النِب  ..فقال :ما ّ
ّ
الو ْجهَ َوال يُ ْقبِّ ْح َوال يَ ْه ُجْر إالَّ ِِف البيت».
َ
حدثنا اْلسن بن عرفة ،قال :ثنا يزيد ،عن شعبة بن اْلجاج ،عن أِب قزعة ،عن
النِب  ..حنوه.
حكيم بن معاوية عن أبيه ،عن ّ
حدثِن املثىن ،قال :ثنا حبان بن موسى ،قال :ثنا ابن املبارك ،قال :أخَبنا ِبز بن
حكيم ،عن جده ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،نساؤنا ما نأِت منها وما نذر؟ قال:
ك فَأْ ِ
أىن ِ
ضِ
الو ْجهَ َوال تُ َقبِّ ْح َوال تَ ْه ُجْر إالَّ
ب
ر
ت
ال
ن
أ
غْي
،
ت
ئ
ش
ك
ث
ر
ح
ت
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
« َحْرثُ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ض ُك ْم إال
ضى بَ ْع ُ
ف َوقَ ْد أفْ َ
ت؛ َكْي َ
س إ َذا ا ْكتَ َسْي َ
ِِف البيت وأطْع ْم إ َذا طَع ْم َ
ت وا ْك ُ
بَ ْعض إالَّ ِِبَا َح َّل َعلَْيها؟».
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال :حرف التاء
الباب الثاني في األخالق واألفعال المذمومة وفيه ثالثة فصول
حديث  : 7141ال يسأل الرجل فيم ضرب امرأته.
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(د) عن عمر.
حديث  : 7149ال يسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟ وال تنم إال على وتر.
(حم ه (رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب ضرب النساء رقم ( :)4916وال تنم
إال على وتر ،قال ابن اْلثْي :الوتر :الفرد وتكسر واوه وتفتح .النهاية ِف غريب
اْلديث ( .)417/1ص) ك) عن عمر.
الشيرازي 992 _997:8
إِ ّن علماء التحليل النفسي اليوم يرون أن بعض النساء يعانني من حالة نفسية
هي «املازوخية» اليت تقتضي أن ترتاح املرأة لضرِبا وأن هذه اْلالة قد تشتد ِف
املرأة إَِل درجة حتس باللّذة والسكون والرضا إِذا ضربت ضرباً طفيفاً.

إتيان المرأة في دبرها
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نِسآ ُؤُكم حرث لَّ ُكم فَأْتُواْ حرثَ ُكم أ َّ ِ
ِّمواْ ْلَن ُف ِس ُك ْم َواتَّ ُقواْ اللّهَ َو ْاعلَ ُمواْ أَنَّ ُكم
َىن شْئتُ ْم َوقَد ُ
َْ ْ
ْ
َ ْ َْ
ِِ
ني {}003/0البقرة .
ُّمَلَقُوهُ َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
َىن ِشْئتُ ْم )!؟.
الحظ النص (فَأْتُواْ َحْرثَ ُك ْم أ َّ
سنن الدارمي حديث 2223 :
كتاب الطهارة  :باب من أتى امرأتة في دبرها
أَخب رنَا أَبو النُّعم ِ
ان َحدَّثَنَا ُوَهْيب َع ْن َد ُاوَد َع ْن ِع ْك ِرَمةَ َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس أَنَّهُ َكا َن يَ ْكَرهُ
ْ ََ ُ ْ َ
يدا .
إِتْ يَا َن َّ
الر ُج ِل ْامَرأَتَهُ ِِف ُدبُِرَها َويَعِيبُهُ َعْيبًا َش ِد ً
http://hadith.al&doc=8&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1118
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صحيح البخاري حديث 6246 :
كتاب  :تفسير القرآن
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باب  :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتموقدموا
ِ ِ
ال
ت َجابًِرا َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
َحدَّثَنَا أَبُو نُ َعْي ٍم َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ابْ ِن الْ ُمْن َكد ِر ََس ْع ُ
ِ ِ
ت نِ َسا ُؤُك ْم َحْرث
ود تَ ُق ُ
َح َوَل فَنَ َزلَ ْ
َكانَ ْ
ت الْيَ ُه ُ
ول إِذَا َج َام َع َها م ْن َوَرائ َها َجاءَ الْ َولَ ُد أ ْ
َىن ِشْئتُ ْم .
لَ ُك ْم فَأْتُوا َحْرثَ ُك ْم أ َّ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4164
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صحيح مسلم حديث 9029 :
كتاب  :النكاح
باب  :جواز جماعة امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها
حدَّثَنا قُت يبةُ بن سعِ ٍ
ظ ِْلَِِب بَ ْك ٍر قَالُوا
يد َوأَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َو َع ْمرو النَّاقِ ُد َواللَّ ْف ُ
َ َ َ َْ ْ ُ َ
ِ ِ
الر ُج ُل
ود تَ ُق ُ
ول إِذَا أَتَى َّ
َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ابْ ِن الْ ُمْن َكد ِر ََس َع َجابًِرا يَ ُق ُوال َكانَ ْ
ت الْيَ ُه ُ

183183183 -183-

183183 -183-

ِ
ِ
ت نِ َسا ُؤُك ْم َحْرث لَ ُك ْم فَأْتُوا َحْرثَ ُك ْم
َح َوَل فَنَ َزلَ ْ
ْامَرأَتَهُ م ْن ُدبُِرَها ِِف قُبُل َها َكا َن الْ َولَ ُد أ ْ
َىن ِشْئتُ ْم .
أ َّ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2592
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راجع الترمذي حديث  , 9276 :أبي داود حديث  , 2363ابن ماجة
حديث  , 2220 :الدارمي حديث . 9220 , 2229
الكافي 082_083:0
( باب )* ( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *
( ْ - 0 - ) 42341حيد بن زياد  ،عن اْلسن بن ُممد  ،عن عبداهلل بن جبلة
 ،عن معاوية بن عمار  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته عن اْلائض ما َيل
لزوجها منها ؟ قال  :مادون الفرج ) 4 ( .
_____ * ( هامش ) *
(  ) 4الظاهر انصرافه إَل املعتاد وان كان حبسب الغة يشمل الدبر  ( .آت ).
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الرفث ( الجماع ) وقت الصيام
ث إِ ََل نِ َسآئِ ُك ْم ُه َّن لِبَاس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم لِبَاس َّْلُ َّن َعلِ َم
أ ُِح َّل لَ ُك ْم لَْي لَةَ ِّ
الصيَ ِام َّ
الرفَ ُ

اللّهُ

أَنَّ ُكم ُكنتُم َختْتانُو َن أَن ُفس ُكم فَتَاب علَي ُكم وع َفا عن ُكم فَاْل َن ب ِ
ب
ت
ك
ا
م
ا
و
غ
ت
اب
و
ن
وه
ر
اش
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ ُ َ
َ ْ َ َْ ْ ََ َ ْ
ْ ْ
َ
ِ
ط اْلَب ي ِ
َس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر ُمثَّ
ني لَ ُك ُم ْ
اللّهُ لَ ُك ْم َوُكلُواْ َوا ْشَربُواْ َح َّىت يَتَبَ َّ َ
اْلَْي ُ َْ ُ
ض م َن ا ْْلَْيط اْل ْ
ِِ
ِ
أََِتُّواْ ِّ
ود اللّ ِه فََلَ
وه َّن َوأَنتُ ْم َعاكِ ُفو َن ِِف الْ َم َساجد تِْل َ
ك ُح ُد ُ
الصيَ َام إِ ََل الَّ ْلي ِل َوالَ تُبَاشُر ُ
ِ
ني اللّهُ آيَاتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن { }417/0البقرة.
وها َك َذل َ
ك يُبَ ِّ ُ
تَ ْقَربُ َ
الرفث  :الجماع الفاحش (كاستخدام الدبر مثالً) .
سنن الدارمي حديث 2223 :
كتاب الطهارة  :باب من أتى امرأتة في دبرها
أَخب رنَا أَبو النُّعم ِ
ان َحدَّثَنَا ُوَهْيب َع ْن َد ُاوَد َع ْن ِع ْك ِرَمةَ َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس أَنَّهُ َكا َن يَ ْكَرهُ
ْ ََ ُ ْ َ
يدا .
إِتْ يَا َن َّ
الر ُج ِل ْامَرأَتَهُ ِِف ُدبُِرَها َويَعِيبُهُ َعْيبًا َش ِد ً
مسند أحمد حديث 98777:
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كتاب  :باقي مسند االنصار
باب  :حديث السيدة عائشة
حدَّثَنا س ْفيا ُن عن مْن ٍ ِ ِ
اجا فَ َذ َكَر
يم َع ْن َع ْل َق َمةَ َخَر َج َع ْل َق َمةُ َوأ ْ
َ َ ُ َ َْ َ ُ
َص َحابُهُ ُح َّج ً
صور َع ْن إبْ َراه َ
الصائِم ي َقبِّل وي ب ِ
اشر فَ َق َام ر ُجل ِمْن ُهم قَ ْد قَ َام َسنَتَ ْ ِ
آخ َذ
بَ ْع ُ
ص َام ُه َما َمهَ ْم ُ
ت أَ ْن ُ
ني َو َ
ْ
َ
ض ُه ْم َّ َ ُ ُ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ك
ك ِِبَا قَ َ
قَ ْو ِسي فَأ ْ
وها َع ْن َذل َ
َض ِربَ َ
ال فَ ُك ُّفوا َح َّىت تَأْتُوا َعائ َشةَ فَ َد َخلُوا َعلَى َعائ َشةَ فَ َسأَلُ َ
ول اللَّ ِه  ..ي َقبِّل وي ب ِ
اشُر َوَكا َن أ َْملَ َك ُك ْم ِِْل ْربِِه قَالُوا يَا أَبَا ِشْب ٍل
ت َعائِ َشةُ َكا َن َر ُس ُ
فَ َقالَ ْ
ُ ُ َ َُ
ِ
ال َال أَرفُ ُ ِ
صائِم .
وها فَ َقالَ ْ
ث عْن َد َها الْيَ ْوَم فَ َسأَلُ َ
ت َكا َن يُ َقبِّ ُل َويُبَاشُر َوُه َو َ
َس ْل َها قَ َ ْ
مسند أحمد حديث 98042:
ِ
ِ
ِ
ص َد ٍع أَِِب ََيْ ََي
َحدَّثَنَا َع َّفا ُن قَ َ
ال َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن دينَا ٍر َع ْن َس ْعد بْ ِن أ َْو ٍس َع ْن م ْ
ول اللَّ ِه َ ..كا َن ي َقبِّ لُها وهو صائِم وَمي ُّ ِ
ي َع ْن َعائِ َشةَ أ َّ
ت
َن َر ُس َ
صا ِر ِّ
ُ َ ََُ َ َ ُ
ص ل َسانَ َها قُ ْل ُ
ْاْلَنْ َ
ال نَ َع ْم .
ََِس ْعتَهُ ِم ْن َس ْع ِد بْ ِن أ َْو ٍس قَ َ
http://hadith.al&doc=6&islam.com/Display/Display.asp?hnum=23769
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_______________

صحيح البخاري حديث 2029:
كتاب الصوم  :باب المباشرة للصائم
ال عن شعبةَ عن ْ ِ ِ ِ
ٍ
َس َوِد َع ْن َعائِ َشةَ
يم َع ْن ْاْل ْ
َحدَّثَنَا ُسلَْي َما ُن بْ ُن َحْرب قَ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
اْلَ َكم َع ْن إبْ َراه َ
ِ
ِ
صائِم َوَكا َن أ َْملَ َك ُك ْم
َرض َي اللَّهُ َعْن َها قَالَ ْ
ت َكا َن النِ ُّ
صلَّى اللَّهُ ..يُ َقبِّ ُل َويُبَاشُر َوُه َو َ
َِّب َ
ُوِل ِْ
ال طَ ُاوس َغ ِْْي أ ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اجة قَ َ
ال قَ َ
ِِإل ْربِ ِه َوقَ َ
اْل ْربَِة ْاْل ْ
اجةَ لَهُ
اس َمآ ِر ُ
َْحَ ُق َال َح َ
ب َح َ
ِ
ِّس ِاء .
ِف الن َ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=1792
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راجع صحيح البخاري حديث  , 2039 :سنن الترمذي حديث , 9326:سنن
أبي داود حديث  , 2207 , 694:مسند أحمد حديث 92270 ,20307:
 ,سنن الدرامي حديث . 2482 :
الكافي 067:0
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( باب )* ( محاش النساء ) *
( ُ - 0 - ) 42300ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن علي بن اْلكم قال :
َسعت صفوان بنيحَي يقول  :قلت للرضا ( ع )  :إن رجَل من مواليك أمرين أن
أسألك عن مسألة واستحَي منك أن يسألك  ،قال  :وماهي ؟ قلت  :الرجل يأِت
امرأته ِف دبرها ؟ قال  :ذلك له  ،قال  :قلت له  :فأنت تفعل ؟ قال  :إنا النفعل
ذلك  ( .باب )
الكافي 082_083:0
( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *
( ْ - 0 - ) 42341حيد بن زياد  ،عن اْلسن بن ُممد  ،عن عبداهلل بن جبلة ،
عن معاوية بن عمار  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته عن اْلائض ما َيل لزوجها
منها ؟ قال  :مادون الفرج ) 4 ( .
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( هامش ) * (  ) 4الظاهر انصرافه إَل املعتاد وان كان حبسب الغة يشمل الدبر ( .
آت ).
الكافي 082:0
( باب )* ( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *
( ُ - 3 - ) 42346ممد بن َيَي  ،عن سلمة بن اْلطاب  ،عن علي بن اْلسن (
 ، ) 0عن ُممد بن أِب ْحزة عن داود الرقي  ،عن عبداهلل بن سنان قال  :قلت الِب
عبداهلل ( ع )  :ماَيل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال  :مادون الفرج .

تحليل االغتصاب
ضلِ ِه والَّ ِ
ِ
ف الَّ ِذين َال َِجي ُدو َن نِ َكاحا ح َّىت ي ْغنِي هم اللَّه ِ
ولْيستَ ْع ِف ِ
اب
ذ
ف
ن
م
َ
ْ
ُ
ين يَْبتَ غُو َن الْكتَ َ
ُ
ً َ ُ َ ْ
َ َ
َ
ََْ
ِ
ِ ِ
ِ
وهم ِّمن َّم ِال اللَّ ِه الَّ ِذي آتَا ُك ْم َوَال
ِمَّا َملَ َك ْ
وه ْم إِ ْن َعل ْمتُ ْم في ِه ْم َخْي ًرا َوآتُ ُ
ت أَْميَانُ ُك ْم فَ َكاتبُ ُ
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هه َّن
ض ْ
تُ ْك ِرُهوا فَتَ يَاتِ ُك ْم َعلَى الْبِغَاء إِ ْن أ ََرْد َن َحتَ ُّ
اْلَيَاةِ الدُّنْيَا َوَمن يُ ْك ِر ُّ
صنًا لِّتَْبتَغُوا َعَر َ
فَِإ َّن اللَّهَ ِمن بَ ْع ِد إِ ْكَر ِاه ِه َّن َغ ُفور َّرِحيم { }33/01النور .
الطبري 278 _277:23:
القول ف ي تأوي ل قوله تعال ى{ :والَ تُ ْك ِرهواْ فَت ياتِ ُكم علَى ٱلْبِغ ِ
آء إِ ْن أ ََرْد َن َحتَ ُّ
صناً لِّتَْبتَ غُواْ
َ
ُ ََ ْ َ
َ
عرض ْ ِ
هه َّن فِِإ َّن ٱللَّ ِه ِمن بَ ْع ِد إِ ْكَر ِاه ِه َّن َغ ُفور َّرِحيم} يقول تعال ى
ََ َ
ٱْلَيَاة ٱلدُّنْيَا َوَمن يُ ْك ِر ُ
ذكرهَ :زِّوجوا الصال حني من عب ادكم وإمائكم وال تُ ْكرهوا إماءَكم عل ى البغاء ،وهو الزنا
ِ
ض ال َحياةِ ُّ
الدنْيا يقول:
إ ْن َأرْد َن تَ َح ُّ
صنا يقول :إن أردن تعفف ا عن الزنا .لتَْبتَ غُوا َعَر َ
إياهن عل ى الزنا َعَرض ال حياة ،وذلك ما تع ِرض ْلم إل يه ال حاجة
لتلت مسوا بإكراهكم ّ
من ِرياشها وزينتها وأمواْلاَ .وَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن يقول :ومن يُ ْكره فَت ياته عل ى البغاء ،فإن اهلل
من بعد إكراهه إياهن عل ى ذلكْ ،لم َغ ُفور َرِحي م ،وِوْزر ما كان من ذلك عل يهم
دوهنن .وذُكر أن هذه اْلية أنزلت ف ي عبد اهلل بن أب ّي ابن َسلَول حني أكره أمته
ُم َسيكة عل ى الزنا ].ذكر من قال ذلك :حدثنا ال حسن بن الصب اح ،قال :ثنا حجاج
بن م حمد ،عن ابن ُجَريج ،قال :أخَبن ي أبو الزب ْي ،أنه َسع جابر بن عبد اهلل يقول:
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جاءت ُم َسْيكة لبعض اْلنصار فقالت :إن سيدي يكرهن ي عل ى الزنا فنزلت ف ي ذلك:
وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء.
ُ ََ ْ
َ
حدثن ي َيَي بن إبراهي م ال مسعودي ،قال :ثنا أب ي ،عن أب يه ،عن ج ّده ،عن
اْلعمش ،عن أب ي سف يان عن جابر ،قال :كانت جارية لعبد اهلل بن أب ّي ابن َسلول
ت ذلك إل يه،
يقال ْلا ُم َسْيكة ،فآجرها أو أكرهها
الطَبي ّ
شك فأتت النب ّي  ..فش َك ْ
ّ
فأنزل اهلل :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء إ ْن أرد َن تَح ُّ ِ
ض ال َحياةِ ُّ
الدنْيا
ْ
ُ ََ ْ َ
صنا لتَْبتَغُوا َعَر َ
َ َ
َ
ِ
وَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن َّ ِ ِ ِ ِ
ِبن.
فإن اللّهَ م ْن بَ ْعد إ ْكَراهه َّن َغ ُفور َرحي م يعن ي ّ
َ
حدثنا أبو حصني عبد اهلل بن أْحد بن يونس ،قال :ثنا َعْبثَر ،قال :ثنا حصني،عن
الشعب ي ،ف ي قوله :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء قال :رجل كانت له جارية تفجر،
ُ ََ ْ َ
َ
ّ
فل ما أسل مت نزلت هذه.
حدثنا القاسم ،قال :ثنا ال حسني ،قال :ثن ي حجاج ،عن ابن ُجَريج ،قال :أخَبن ي أبو
الزب ْي ،عن جابر ،قال :جاءت جارية لبعض اْلنصار ،فقالت :إن سيدي أكرهن ي
عل ى البغاء فأنزل اهلل ف ي ذلك :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء.
ُ ََ ْ َ
َ
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قال ابن ُجَريج :وأخَبن ي عمرو بن دينار ،عن عك ِرمة ،قال :أمة لعبد اهلل بن أُب ّي،
أمرها فزنت ،فجاءت ببُ ْرد ،فقال ْلا :ارجعي ف ازن ي قالت :واهلل ال أفعل ،إن يك هذا
شرا فقد آن ل ي أن أدعه .قال ابن ُجَريج ،وقال
خْيا فقد استكثرت منه ،وإن يك ًّ
ِ
ِ
مكرهات عل ى
م جاهد ن حو ذلك ،وزاد قال :البغاء :الزناَ .واللّهُ َغ ُفور َرحي م قال :لل َ
الزنا ،وف يها نزلت هذه اْلية.
الزهري :أن رجَلً من
حدثنا ال حسن ،قال :أخَبنا عبد الرزاق ،قال :أخَبنا معمر ،عن
ّ
قريش أ ُِسر يوم بدر .وكان عبد اهلل بن أُب ّي أسره ،وكان لعبد اهلل جارية يقال ْلا ُمعاذة،
فكان القرش ّي اْلسْي يريدها عل ى نفسها ،وكانت مسل مة ،فكانت ت متنع منه
للقرشي ف يطلب
ْلسَلمها ،وكان ابن أُب ّي يُكرهها عل ى ذلك ويضرِبا رجاء أن ت حمل
ّ

فِداء ولده ،فقال اهلل :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
الزهري:
قال
نا
ص
ح
ت
ن
د
أر
ن
إ
غاء
ُّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ ََ ْ َ
َ
ّ
َ
َ
ِ
وَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن َّ ِ ِ ِ ِ
ْلن ما أُ ْك ِرهن عل يه.
فإن اللّهَ م ْن بَ ْعد إ ْكراهه َّن َغ ُفور َرحي م يقول :غفور ّ
َ
حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا ابن ي مان ،عن أشعث ،عن جعفر ،عن سعيد بن ُجب ْي،
أنه كان يقرأَّ « :
فإن اللّهَ ِم ْن بَ ْع ِد إ ْكَر ِاه ِه َّن َْلُ َّن َغ ُفور َرِحي م».
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حدثنا عل ّي ،قال :ثنا أبو صال ح ،قال :ثن ي معاوية ،عن عل ّي ،عن ابن عب اس ،قوله:

وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى الب ِ
صنا يقول :وال تكرهوا إماءكم عل ى الزنا،
غاء إ ْن َأرْد َن تَ َح ُّ
ُ َ ْ َ َ
َ

أكرههن.
هن عل ى من
ّ
ْلن غفور رحي م وإمثُ ّ
فإن فعلت م فإن اهلل سبحانه ّ
حدثن ي م حمد بن سعد ،قال :ثن ي أب ي ،قال :ثن ي عمي ،قال :ثن ي أب ي ،عن أب يه،
عن ابن عب اس ،قوله :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء ...إل ى آخر اْلية ،قال :كانوا
ُ ََ ْ َ
َ
تكرهوهن
ف ي ال جاهل ية يُ ْكرهون إماءكم عل ى الزنا ،يأخذون أجورهن ،فقال اهلل :ال
ّ
اههن غفور
عل ى الزنا من أجل ال َمنالة ف ي الدن يا ،ومن
يكرههن فإن اهلل من بعد إكر ّ
ّ
رحي م ْلن يعن ي إذا أكرهن.
حدثن ي م حمد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى ،عن ابن أب ي ن جيح،
عن م جاهد :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء عل ى الزنا .قال :عبد اهلل بن أُب ّي ابن
ُ ََ ْ َ
َ
شك أبو عاصم فأعطته ،فقال :ارجعي
َسلُ َ
ول أمر أمة له ب الزنا ،فجاءته بدينار أو بَُبد ّ
ف ازن ي بآخر فقالت :واهلل ما أنا براجعة ،ف اهلل غفور رحي م لل م ْكَرهات عل ى الزنا فف ي
هذا أنزلت هذه اْلية.
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حدثن ي ال حارث ،قال :ثنا ال حسن ،قال :ثنا ورقاء ،عن ابن أب ي جنيح ،عن م جاهد،
ن حوه ،إالَّ أنه قال ف ي حديثه :أمر أمة له ب الزنا ،فزنت ،فجاءته بَبد فأعطته .فل م
ك.
يش ّ
ُ
ُحدثت عن ال حسني ،قالَ :سعت أب ا معاذ يقول :أخَبنا عب يد ،قالَ :سعت الضحاك
يقول ف ي قوله :وال تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء يقول :عل ى الزناَّ .
فإن اللّهَ ِم ْن بَ ْع ِد
ُ ََ ْ َ
َ
ِ
ِِ
ْلن ،لل مكرهات عل ى الزنا.
إ ْكَراهه َّن َغ ُفور َرحي م يقول :غفور ّ
حدثن ي يونس ،قال :أخَبنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف ي قولهَ :وَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن َّ
فإن
اللّهَ ِمن بَ ْع ِد إ ْكر ِاه ِ
ْلن حني أكرهن وقُ ِسْرن عل ى ذلك.
م
رحي
ور
غف
قال:
ور
ف
غ
ن
ه
َ
َّ
ُ
ّ
ُ
َ
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن م جاهد ،قال :كانوا يأمرون
والئدهم يب ِ
اغين ،يفعلن ذلك ،ف يصبن ،ف يأت ينهم بكسبهن ،فكانت لعبد اهلل بن
ُ
ول جارية ،فكانت تُب ِ
اغي ،فكرهت وحلفت أن ال تفعله ،فأكرهها
أُب ي ابن َسلُ َ
أهلها ،ف انطلقت فب اغت ببرد أخضر ،فأتتهم به ،فأنزل اهلل تب ارك وتعال ىَ :وال
تُ ْك ِرهوا فَت ياتِ ُكم عل ى البِ ِ
غاء...اْلية.
ُ ََ ْ َ
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_______________

الجاللين ص 643
ِ
صناً }
{علَى ٱلْبِغَاء } أي الزىن {إِ ْن أ ََرْد َن َحتَ ُّ
{والَ تُ ْك ِرُهواْ فَتَ يَٰت ُك ْم } أي إمائكم َ
َ
ض
ُمل ا ِْلكراه فَل مفهوم للشرط {لّتَْبتَغُواْ } با ِْلكراه َ
{عَر َ
تعفف ا عنه ،وهذه اْلرادة ّ
ٱْلي ٰوةِ
ِ
{وَمن
بالزىن
الكسب
على
يه
ر
ا
و
ج
ه
ر
ك
ي
كان
ي
أب
بن
اهلل
عبد
ِف
لت
ز
ن
}
ا
ي
ُّن
ٱلد
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ََْ
َ
ّ
{رِ
هه َّن فِِإ َّن ٱللَّ ِه ِمن بَ ْع ِد إِ ْكر ِاه ِ
ِبن.
}
يم
ح
ْلن
}
ور
ف
غ
ن
ه
َ
َّ
َّ
ُ
يُ ْك ِر ُ
ّ
ّ
َ
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النسفي لسورة النور 88:
ِ
ِ
َ ِ
أِب ست جوار :معاذة
{والَ تُ ْكرُهواْ فَتَ يَٰت ُك ْم َعلَى ٱلْبغَاء }[النور ]33:كان البن ّ
ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة ،يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب،
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فشكت اثنتان منهن إَل رسول اهلل  ..فنزلت .ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد واألمة
والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو مصدر لبغت {إِ ْن أ ََرْد َن َحتَ ُّ
صناً }[النور ]33 :تعففاً
عن الزنا .وإُنا قيده ِبذا الشرط ْلن اْلكراه ال يكون إال مع إرادة التحصن ،فآمر
المطيعة للبغاء ال يسمى مكرهاً وال أمره إكراهاً ،وْلهنا نزلت على سبب فوقع النهي
على تلك الصفة ،وفيه توبيخ للمواِل أي إذا رغنب ِف التحصن فأنتم أحق بذلك
ٱْلَيَ ٰوةِ ٱلدُّنْيَا }[النور ]33:أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن
ض ْ
{لّتَْبتَ غُواْ َعَر َ
هه َّن فِِإ َّن ٱللَّ ِه ِمن بَ ْع ِد إِ ْكَر ِاه ِه َّن َغ ُفور َّرِحيم }[النور ]33:أي
{وَمن يُ ْك ِر ُ
وأوالدهن َ
ْلن ،وِف مصحف ابن مسعود كذلك وكان اْلسن يقولْ :لن واهلل ْلن واهلل .ولعل
اْلكراه كان دون ما اعتَبته الشريعة وهو الذي خياف منه التلف فكانت آمثة أو ْلم إذا
تابوا .
البيضاوي 234:6
ِ
{علَى ٱلْبِغَاء } على الزنا /كانت لعبد اهلل بن أِب
{والَ تُ ْك ِرُهواْ فَتَ يَٰت ُك ْم } إماءكمَ .
َ
ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إَل رسول اهلل
صناً } تعففاً شرط ل ِإلكراه فإنه ال يوجد دونه ،وإن جعل
 ..فنزلت{ .إِ ْن أ ََرْد َن َحتَ ُّ
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شرطاً للنهي مل يلزم من عدمه جواز ا ِْلكراه ْلواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع املنهي
ض
عنه ،وإيثار إن على إذا ْلن إرادة التحصن من ا ِْلماء كالشاذ النادر{ .لّتَْبتَ غُواْ َعَر َ
ْ ِ
هه َّن فِِإ َّن ٱللَّ ِه ِمن بَ ْع ِد إِ ْكَر ِاه ِه َّن َغ ُفور َّرِحيم } أي ْلن أوله إن
ٱْلَيَ ٰوة ٱلدُّنْيَا َوَمن يُ ْك ِر ُ
تاب ،واْلول أوفق للظاهر وملا ِف مصحف ابن مسعود رضي اهلل تعاَل عنه :من بعد
إكراههن ْلن غفور رحيم وال يرد عليه أن املكرهة غْي آمثة فَل حاجة إَل املغفرة ْلن
ا ِْلكراه ال يناِف املؤاخذة بالذات ولذلك حرم على املكره القتل وأوجب عليه القصاص.
راجع ابن كثير  , 02_07:4والثعالبي لسورة النور  , 88:القرطبي , 906:29
الدر المنثور  , 228 _232:4والبغوي لسورة النور صفحة  , 82زاد المسير
, 02 _04:0واأللوسي . 222 _232:23
الطباطبائي في الميزان المجلد 20
قوله تعاَل" :و ال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا الفتيات اْلماء و الوالئد،
و البغاء الزنا و هو مفاعلة من البغي ،و التحصن التعفف و االزدواج و ابتغاء عرض
اْلياة الدنيا طلب املال ،و املعىن ظاهر.
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و إُنا اشرتط النهي عن اْلكراه بإرادة التحصن ْلن اْلكراه ال يتحقق ِف من ال يريد
التحصن ،مث وعدهن املغفرة على تقدير اْلكراه بقوله" :و من يكرههن فإن اهلل من بعد
إكراههن غفور رحيم" و معناه ظاهر.
الشيرازي 24_20:22
وع ّقبت هذه اْلية بإشارة إَل أحد اْلعمال القبيحة اليت كان ميارسها عبّاد الدنيا إزاء
جواريهم( :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً لتبتغوا عرض اْلياة الدنيا).
املفسرين ِف سبب نزول هذه اْلية :كان عبداهلل بن أُِب ميلك ست جوار
قال بعض ّ
جيَبهن على البغاء ،وعندما نزلت آيات قرآنية تنهى عن الفحشاء جئن إَل النِّب ..
دهن عنده ،فنزلت اْلية أعَله وهنت عن ارتكاب هذا
وعرضن شكواهن على سيّ ّ
اْلمث(.)0
وهذه اْلية تكشف عن مدى الرذيلة واْلحنطاط اْللقي الذي كان سائداً ِف عهد
اْلاهليه .وقد واصل البعض أعماله القبيحة هذه حىت بعد ظهور اْلسَلم ،حىت نزلت
اْلية السابقة ،وأهنت هذه اْلعمال.
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ومع بالغ اْلسف جند عصرنا الذي َسي جباهلية القرن العشرينَ ،تارس البشرية هذا
العمل بقوه وعلى قدم وساق ِف بلدان ت ّدعي املدنية واْلضارة والدفاع عن حقوق
اْلنسان .وكذلك كان الوضع ِف بَلدنا على عهد الطاغوت ،إذ كان هذا العمل القبيح
ميارس ببشاعة ومرارة ،وكان البعض خيدع البنات الَبيئات والنساء اْلاهَلت ،ويدفع
وجيَبهن على القيام بأعمال الرذيلة والفساد ،ويغلق أبواب
ِبن إَل مراكز الفساد،
ّ
ّ
بوجوههن ليجِن ثروات طائلة وتفصيل الكَلم ِف ذلك مؤمل وخارج عن عهدة
النجاة
ّ
هذا الكتاب.
التحضر وإزالة معامل العبودية القدمية ،إالّ أ ّن
وبالرغم من أن العامل املعاصر ي ّدعي
ّ
كل ما حدث ِف غابر اْليّام،
اْلرائم واملفاسد اْلُلقية تشيع بشكل أكثر ّ
توحشاً من ّ
شر هؤالء الذين ي ّدعون التم ّدن .كما حنمده
ونسأل اهلل أن َيفظ ا ِْلنسانية من ّ
ونشكره على زوال هذه املعامل من إيران بعيد انتصار الثورة اْلسَلمية.
وجدير بالذكر أن عبارة (إن أردن تحصناً) ال تعني في مفهومها أنهن إن رغبن في
الفساد فال مانع من إجبارهن ،بل تعني نفي الموضوع بشكل تام من قبيل السالبة

199199199 -199-

199199 -199-

بانتفاء الموضوع ،ألن مسألة اإلكراه تصدق في حالة عدم الرغبة فيه .وإالّ فبيع
اْلسد وإشاعة هذا الفعل بأية صورة كانت هو من كبائر الذنوب.
وجاءت هذه العبارة لتثْي غْية مالكي اْلواري إن كان ْلم أدىن غْية ،ومفهومها أ ّن
أهنن من الطبقة الدانية ولكن ال يرغنب ِف ارتكاب الفاحشة .فلماذا
اْلواري مع ّ
ترتكبون هذه اْلعمال املنحطة على الرغم من تصوركم أنّكم طبقة راقية؟
وِف اْلتام على حسب اْلُسلوب الذي يتبعه القرآن يفتح طريق التوبة للمذنبني،
اههن غفور
ويشجعهم على إصَلح أنفسهم( :ومن يكرههن فإ ّن اهلل من بعد إكر ّ
رحيم).
وميكن أن تكون هذه اْلملة كما قلنا إشارة إَل الوضع السائد بني مَلّك اْلواري
الذين غلب عليهم الندم ،واستعدوا للتوبة وإصَلح أنفسهم.
أو تكون هذه اْلملة إشارة إَل النسوة اللواِت يرتكنب هذا العمل القبيح بإكراه من قبل
أسيادهن.
ّ
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 0جممع البيان ِف تفسْي آخر اْلية موضع البحث ،وتفسْي القرطِب (مع بعض
اْلختَلف).
راجع التبيان  ,686:0الصافي. 686:8
صحيح مسلم حديث 0806 :
كتاب :التفسير
باب  :في ال تكرهوا فتياتكم على البغاء
ب َِ
ظ ِْلَِِب ُكريْ ٍ
َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْن أَِِب َشْيبَةَ وأَبُو ُكريْ ٍ
ب َح َّدثَنَا
َج ًيعا َع ْن أَِِب ُم َعا ِويَةَ َواللَّ ْف ُ
ُ
َ
َ َ
ُِب ابْ ُن
ش َع ْن أَِِب ُس ْفيَا َن َع ْن َجابِ ٍر قَ َ
ال َكا َن َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن أ ٍَّ
أَبُو ُم َعا ِويَةَ َحدَّثَنَا ْاْل َْع َم ُ
ول ِْلَا ِريٍَة لَهُ ا ْذ َهِِب فَابْغِينَا َشْيئًا فَأَنْ َزَل اللَّهُ َعَّز َو َج َّل َوَال تُ ْك ِرُهوا فَتَ يَاتِ ُك ْم َعلَى
ول يَ ُق ُ
َسلُ َ
الْبِغَ ِاء إِ ْن أَرد َن َحت ُّ ِ
اْلَيَاةِ الدُّنْيَا َوَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن فَِإ َّن اللَّهَ ِم ْن بَ ْع ِد
ض ْ
َْ َ
صنًا لتَْبتَ غُوا َعَر َ
إِ ْكَر ِاه ِه َّن َْلُ َّن َغ ُفور َرِحيم .
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=5354
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_______________

صحيح مسلم حديث 0800 :
كتاب :التفسير
باب  :في ال تكرهوا فتياتكم على البغاء
ي َحدَّثَنَا أَبُو َع َوانَةَ َع ْن ْاْلَ ْع َم ِ
ش َع ْن أَِِب ُس ْفيَا َن َع ْن َجابِ ٍر
و َح َّدثَِِن أَبُو َك ِام ٍل ا ْْلَ ْح َد ِر ُّ
ِ ِ
أ َّ
ال َْلَا أ َُمْي َمةُ فَ َكا َن
ُخَرى يُ َق ُ
ول يُ َق ُ
ُِب ابْ ِن َسلُ َ
َن َجا ِريَةً ل َعْبد اللَّ ِه بْ ِن أ ٍَّ
ال َْلَا ُم َسْي َكةُ َوأ ْ
ِ
َِّب  ..فَأَنْ َزَل اللَّهُ َوَال تُ ْك ِرُهوا فَتَ يَاتِ ُك ْم َعلَى الْبِغَ ِاء
يُ ْك ِرُه ُه َما َعلَى ِّ
الز َىن فَ َش َكتَا ذَل َ
ك إِ ََل النِ ِّ
إِ ََل قَ ْولِِه َغ ُفور َرِحيم .
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=5355
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سنن أبي داود حديث 2240:
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كتاب الطالق  :باب في تعظيم الزنا
ِ ِ
الزبَ ِْْي أَنَّهُ ََِس َع َجابَِر
يم َع ْن َح َّج ٍ
اج َع ْن ابْ ِن ُجَريْ ٍج قَ َ
َخبَ َرِين أَبُو ُّ
َحدَّثَنَا أ ْ
ال َوأ ْ
َْحَ ُد بْ ُن إبْ َراه َ
ت ِم ْس ِكينَة لِبَ ْع ِ
ت إِ َّن َسيِّ ِدي يُ ْك ِرُه ِِن َعلَى
بْ َن َعْب ِد اللَّ ِه يَ ُق ُ
ول َجاءَ ْ
صا ِر فَ َقالَ ْ
ض ْاْلَنْ َ
ِ
ِ
ك َوَال تُ ْك ِرُهوا فَتَ يَاتِ ُك ْم َعلَى الْبِغَ ِاء .
الْبِغَاء فَنَ َزَل ِِف َذل َ

تحليل زواج الطفلة إذ بلغت 4سنوات
يض ِمن نِّسائِ ُكم إِ ِن ارتَبتُم فَعِدَّتُه َّن ثَََلثَةُ أَ ْشه ٍر و َّ ِ
َو َّ
الَلئِي يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِح ِ
الَلئي َملْ
ُ
ُ َ
ْْ ْ
َ ْ
ت ْاْل ْ ِ
ض ْع َن َْحْلَ ُه َّن َوَمن يَت َِّق اللَّهَ َْجي َعل لَّهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسًرا
ََِي ْ
َجلُ ُه َّن أَن يَ َ
ض َن َوأ ُْوَال ُ
َْحَال أ َ
{ }1/61الطَلق .
صحيح البخاري حديث 6083 :
كتاب النكاح  :باب إنكاح الرجل ولدة الصغار
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ف َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ِه َش ٍام َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي اللَّهُ َعْن َها
وس َ
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ

ت ِسنِني وأ ُْد ِخلَت علَي ِه وِهي بِْنت تِس ٍع وم َكثَ ِ
َن النَِِّب  ..تَزَّوجها وِهي بِْن ِ
ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ
أ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ
ت عْن َدهُ
ت س ِّ َ َ

تِ ْس ًعا .

http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4738
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البخاري حديث 8470 :
كتاب  :المناقب
باب  :تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائة بها
َح َّدثَِِن فَ ْرَوةُ بْ ُن أَِِب الْ َم ْغَر ِاء َحدَّثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن ُم ْس ِه ٍر َع ْن ِه َش ٍام َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي
اللَّه عْن ها قَالَت تَزَّوج ِِن النَِِّب  ..وأَنَا بِْنت ِس ِّ ِ ِ
ني فَ َق ِد ْمنَا الْ َم ِدينَةَ فَنَ َزلْنَا ِِف بَِِن
ت سن َ
ُ
ُ ََ
ْ َ َ
ُّ َ
اْلا ِر ِ
ث ب ِن خزرٍج فَو ِ
ِ
ِ
وما َن َوإِ ِّين لَِفي
ر
ُم
أ
ي
ُم
أ
ِن
ت
َت
أ
ف
ة
م
ي
َج
َف
و
ف
ي
ر
ع
ش
ق
ر
م
ت
ف
ت
ك
ع
ْ
ُّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ً
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َُ
َْ
َ
َ
َ
َ ُ
أُرجوح ٍة ومعِي ِ
ت بِيَ ِدي
ت ِِب فَأَتَْيتُ َها َال أ َْد ِري َما تُِر ُ
َخ َذ ْ
صَر َخ ْ
يد ِِب فَأ َ
ب ِِل فَ َ
ْ ُ َ ََ َ
ص َواح ُ
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ِ
ِ
ح َّىت أَوقَ َفْت ِِن َعلَى با ِ
ت َشْيئًا ِم ْن
َخ َذ ْ
ض نَ َفسي ُمثَّ أ َ
ب الدَّا ِر َوإِ ِّين َْل ُْهن ُج َح َّىت َس َك َن بَ ْع ُ
َ
َ ْ
م ٍاء فَمسحت بِِه وج ِهي ورأْ ِسي ُمثَّ أ َْدخلَْت ِِن الدَّار فَِإذَا نِسوة ِمن ْاْلَنْصا ِر ِِف الْب ي ِ
ت
َ
َْ
َ
َْ ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ ََ
ِ
ِ
َصلَ ْح َن ِم ْن َشأِْين فَلَ ْم يَُر ْع ِِن
فَ ُق ْل َن َعلَى ْ
َسلَ َمْت ِِن إِلَْي ِه َّن فَأ ْ
اْلَِْْي َوالْبَ َرَكة َو َعلَى َخ ِْْي طَائ ٍر فَأ ْ
ول اللَّ ِه  ..ضحى فَأَسلَمْت ِِن إِلَي ِه وأَنَا ي ومئِ ٍذ بِْن ِ ِ ِ
ني .
إَِّال َر ُس ُ
ت ت ْس ِع سن َ
ُ
ُ ً ْ َ ْ َ َْ َ
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راجع صحيح البخاريحديث 6042 , 6082, 6083 , 8470 , 8470 :
 ,صحيح مسلم حديث  , 9007 , 9062, 9063, 9060 :سنن الترمذي
حديث , 2790 :سنن النسائي 8890 , 8970،8974, 8976, 8978
 , 8894,سنن أبي داود حديث  , 6930،6934 , 2322 :سنن أبن ماجة
حديث  , 2340, 2344 :مسند أحمد حديث , 98099, 98798 :
 , 90228سنن الدرامي حديث . 9242 :
الكافي 823:0
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( باب )* ( ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ) *
ُ - 4 - 9731ممد بن إَساعيل  ،عن الفضل بن شاذان  ،وعلي بن إبراهيم  ،عن
أبيه َجيعا  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن هشام بن اْلكم  ،عن أِب عبداهلل  -أو أِب
اْلسن ( ع )  -قال  :قيل له :إنا نزوج صبياننا وهم صغار  ،قال  :فقال  :إذا زوجوا
وهم صغارمل يكادوا يتألفوا .
الكافي 823:0
( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *
 - 4 - 9736عدة من أصحابنا  ،عن سهل بن زياد  ،عن أْحد بن ُممد بن أىب
نصر  ،عن عبد الكرَي بن عمرو  ،عن أِب بصْي  ،عن أِب جعفر ( ع ) قال  :ال
يدخل باْلارية حىت يأِت ْلا تسع سنني أو عشر سنني .
الكافي 823:0
( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *
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 - 0 - 9737علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،وُممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد
َجيعا  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن ْحاد  ،عن اْللِب  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قال
 :إذا تزوج الرجل اْلارية وهي صغْية فَل يدخل ِبا حىت يأِت ْلا تسع سنني .
الكافي 823:0
( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *
ْ - 3 - 9731حيد بن زياد  ،عن اْلسن بن ُممد بن َساعة  ،عن صفوان بن َيَي
 ،عن موسى ابن بكر  ،عن زرارة  ،عن أِب جعفر ( ع ) قال  :اليدخل باْلارية حىت
يأِت ْلا تسع سنني أو عشر سنني .
الكافي 822 _823:0
( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *
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 - 1 - 9739عنه  ،عن زكريا املؤمن أو بينه وبينه رجل وال أعلمه إال حدثِن عن
عمار السجستاين قال َ :سعت أبا عبداهلل ( ع ) يقول ملوَل له  :انطلق فقل للقاضي
 :قال رسول  ..وآله  :حد املرأة أن يدخل ِبا على زوجها ابنة تسع سنني .

مثنى وثالث ورباع ( تعداد الزوجات )
ِ
ِ
ِ
اع
ِّساء َمثْ َىن َوثَُلَ َ
ث َوُربَ َ
َوإِ ْن خ ْفتُ ْم أَالَّ تُ ْقسطُواْ ِِف الْيَتَ َامى فَانك ُحواْ َما طَ َ
اب لَ ُكم ِّم َن الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد َىن أَالَّ تَعُولُواْ {}3/1
ت أَْميَانُ ُك ْم َذل َ
فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أَالَّ تَ ْعدلُواْ فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
النساء .
صحيح البخاري حديث 6404:
كتاب النكاح  :بابالترغيب في النكاح
ِ ِ
ِ ِ
ي قَ َ
يد َع ْن ُّ
الزْه ِر ِّ
س بْ ِن يَِز َ
ال أ ْ
َخبَ َرِين عُْرَوةُ أَنَّهُ
َحدَّثَنَا َعل ٌّي ََس َع َح َّسا َن بْ َن إبْ َراه َ
يم َع ْن يُونُ َ
ِ
ِ
ِ
اب لَ ُك ْم
َسأ ََل َعائِ َشةَ َع ْن قَ ْولِِه تَ َع َ
اَل َوإِ ْن خ ْفتُ ْم أََّال تُ ْقسطُوا ِِف الْيَتَ َامى فَانْك ُحوا َما طَ َ
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ِمن الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ِّساء َمثْ َىن َوثََُل َ
ت أَْميَانُ ُك ْم َذل َ
اع فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أََّال تَ ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ث َوُربَ َ
ْ َ
أَدىن أََّال تَعولُوا قَالَت يا ابن أُخ ِيت الْيتِيمةُ تَ ُكو ُن ِِف حج ِر ولِ
ب ِِف َم ِاْلَا َو ََجَ ِاْلَا
غ
ر
ي
ف
ا
ه
ي
ِّ
َ
َ
َْ
ُ
َ
َ
ْ
َْ َ
ْ َ َْ ْ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن إَِّال أَ ْن يُ ْق ِسطُوا َْلُ َّن
يُِر ُ
ص َداق َها فَنُ ُهوا أَ ْن يَْنك ُح ُ
يد أَ ْن يَتَ َزَّو َج َها بِأ َْد َىن م ْن ُسنَّة َ
ِ
ِ
ِّس ِاء .
اق َوأ ُِمُروا بِنِ َك ِ
فَيُ ْك ِملُوا َّ
الص َد َ
اح َم ْن س َو ُاه َّن م ْن الن َ
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راجع البخاري حديث . 6073 :
الكافي 842:0
كتاب  :النكاح
( باب )* ( الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها ) *
 - 4 - 9626علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن أْحد بن ُممد بن أِب نصر  ،عن
أِب اْلسن الرضا( ع ) قال  :سألته عن الرجل يتزوج املرأة ويتزوج ام ولد أبيها  ،فقال
 :ال بأس بذلك فقلت له  :بلغنا عن أبيك أن علي بن اْلسني ( ع ) تزوج ابنة
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اْلسن بن علي ( ع ) وام ولد اْلسن وذلك أن رجَل من أصحابنا سألِن أن أسألك
عنها  ،فقال  :ليس هكذا إُنا تزوج علي بن اْلسني ( ع ) ابنة اْلسن وام ولد لعلي
بن اْلسني املقتول عندكم فكتب بذلك إَل عبدامللك بن مروان فعاب على علي بن
اْلسني ( ع ) فكتب إليه ِف ذلك فكتب إليه اْلواب فلما قرأ الكتاب قال  :إن علي
بن اْلسني ( ع ) يضع نفسه وإن اهلل يرفعه ( . ) 3
____ ( هامش ) *
(  ) 3مر اْلديث مرسَل بنحو آخر .) * ( .
الكافي 849:0
كتاب  :النكاح
( باب )* ( الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها ) *
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ُ - 0 - 9627ممد بن َيَي  ،عن ُممد بن اْلسني  ،عن ُممد بن سنان  ،عن أِب
اْلسن ( ع ) قال  :سألته عن الرجل يتزوج املرأة ويتزوج ام ولد البيها  ،قال  :ال بأس
بذلك .
الكافي 846_848:0
كتاب :النكاح ( باب ) * ( فيما أحله اهلل عزوجل من النساء ) *
 - 0 - 9643علي بن إبراهيم  ،عن ُممد بن عيسى  ،عن يونس  ،عن هشام بن
اْلكم قال  :إن اهلل تعاَل أحل الفرج لعلل مقدرة العباد ِف القوة على املهر والقدرة
على اال مساك فقال  " :فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثىن وثَلث ورباع فإن
خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم " (  ) 4وقال  " :ومن مل يستطع منكم
طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات "
وقال  " :فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم

به من بعد الفريضة " (  ) 0فأحل اهلل الفرج الهل القوة على قدر قوهتم على إعطاء
املهر والقدرة على االمساك أربعة ملن قدر على ذلك وملن دونه بثَلث واثنتني واحدة
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ومن مل يقدر على واحدة تزوج ملك اليمني وإذا مل يقدر على إمساكها ومل يقدر على
تزويج اْلرة وال على شراء اململوكة فقد أحل اهلل تزويج املتعة بأيسر ما يقدر عليه من
املهر وال لزوم نفقة وأغىن اهلل كل فريق منهم ِبا أعطاهم من القوة على إعطاء املهر
واْلدة ِف النفقة عن االمساك وعن االمساك عن الفجور وأاليؤتوا من قبل اهلل عزوجل
ِف حسن املعونة وإعطاء القوة والداللة على وجه اْلَلل ملا أعطاهم ما يستعفون به
عن اْلرام فيما أعطاهم وأغناهم عن اْلرام وِباأعطاهم وبني ْلم فعند ذلك وضع
عليهم اْلدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ولو مل يغن اهلل كل فرقة منهم ِبا
جعل ْلم السبيل إَل وجوه اْلَلل ملا وضع عليهم حدا من هذه اْلدود فأما وجه
التزويج الدائم ووجه ملك اليمني فهو بني واضح ِف أيدي الناس لكثرة معاملتهم به
فيما بينهم وأما أمر املتعة فأمر غمض على كثْي لعلة هني من هنى عنه وحترميه ْلا وإن
كانت موجودة ِف التنزيل ومأثورة ِف السنة اْلامعة ملن طلب علتها وأراد ذلك فصار
تزويج املتعة حَلال للغِن والفقْي ليستويا ِف حتليل الفرج كما استويا ِف قضاء نسك
اْلج متعة اْلج فما استيسر من اْلدي للغِن والفقْي فدخل ِف هذا التفسْي الغِن لعلة
الفقْي وذلك أن الفرائض إُنا وضعت على أدىن القوم قوة ليسع الغِن والفقْي وذلك
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النه غْيجائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فَل يعرف قوة القوي من
ضعف الضعيف ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء  .مث رغب االقويا فسارعوا
ِف اْلْيات بالنوافل بفضل القوة ِف اال نفس واالموال واملتعة حَلل للغِن والفقْي الهل
اْلدة ِمن له أربع وِمن له ملك اليمني ما شاء كما هي حَلل ملن جيد إال بقدر مهر
املتعة واملهر ما تراضيا عليه ِف حدود التزويج للغِن والفقْي قل أو كثر .
* ( هامش ) *
(  ) 4النساء  ) 0 ( . 1 :النساء ) * ( . 01 :
الكافي 848_849:0
كتاب النكاح  (:باب ) * ( فيما أحله اهلل عزوجل من النساء ) *
 - 4 - 9640علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن نوح بن شعيب  ،وُممد بن اْلسن
قال  :سأل ابن أِب العوجاء هشام بن اْلكم فقال له  :أ ليس اهلل حكيما ؟ قال :
بلى وهو أحكم اْلاكمني  ،قال  :فأخَبين عن قوله عزوجل  " :فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثىن وثَلث ورباعفإن خفتم إال تعدلوا فواحدة (  " ) 4أ ليس هذا
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فرض ؟ قال  :بلى  ،قال  :فأخَبين عن قوله عز وجل  " :ولن تستطيعوا أن تعدلوا
بني النساء ولو حرصتم فَل َتيلوا كل امليل (  " ) 0اي حكيم يتكلم ِبذا فلم يكن
عنده جواب فرحل إَل املدينة إَل أِب عبداهلل ( ع ) فقال  :ياهشام ِف غْي وقت حج
وال عمرة ؟ قال  :نعم جعلت فداك المر أمهِن إن ابن أِب العوجاء سألِن عن مسألة مل
يكن عندي فيها شئ قال  :وماهي ؟ قال  :فأخَبه بالقصة فقال له أبوعبداهلل( ع ) :
أما قوله عز وجل  " :فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثىن وثَلث ورباع فإخنفتم اال
تعدلوا فواحدة " يعِن ِف النفقة وأما قوله  " :ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساء ولو
حرصتم فَل َتيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة " يعِن ِف املودة  ،قال  :فلما قدمعليه
هشام ِبذا اْلواب وأخَبه قال  :واهلل ماهذا من عندك .
* ( هامش ) *
(  ) 4النساء . 3 :
(  ) 0النساء .) * ( . 401 :

التمتع بالنساء
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ِ
والْمحصنَ ِ
اب اللّ ِه َعلَْي ُك ْم َوأ ُِح َّل لَ ُكم َّما
ِّساء إِالَّ َما َملَ َك ْ
َ ُْ َ ُ
ت أَْميَانُ ُك ْم كتَ َ
ات م َن الن َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
استَ ْمتَ ْعتُم بِِه ِمْن ُه َّن
ني َغْي َر ُم َسافح َ
َوَراء ذَل ُك ْم أَن تَْبتَغُواْ بِأ َْم َوال ُكم ُُّْمصن َ
ني فَ َما ْ
فَآتُوه َّن أُجوره َّن فَ ِريضةً والَ جنَاح علَي ُكم فِيما تَراضيتُم بِِه ِمن ب ع ِد الْ َف ِر ِ
َ
َْ
ُ ُ َُ
يضة إِ َّن اللّهَ
َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َْ
ِ
نكح الْمحصنَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
يما {َ }01/1وَمن َّملْ يَ ْستَط ْع من ُك ْم طَْوالً أَن يَ َ ُ ْ َ
يما َحك ً
َكا َن َعل ً
ات فَ ِمن ِّما ملَ َكت أَْميَانُ ُكم ِّمن فَتَ ياتِ ُكم الْمؤِمنَ ِ
الْمؤِمنَ ِ
ات َواللّهُ أ َْعلَ ُم بِِإميَانِ ُك ْم
َ ُ ُْ
ُْ
َ ْ
انكحوه َّن بِِإ ْذ ِن أَهلِ ِه َّن وآتُوه َّن أُجوره َّن بِالْمعر ِ
وف ُُْمصنَ ٍ
ب عض ُكم ِّمن ب ع ٍ ِ
ات
َْ ُ
ض فَ ُ ُ
َْ
َ
ْ َ ُ ُ َ ُ َ ُْ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
ات أَخ َد ٍان فَِإذَا أ ِ
ف
ص ُ
َغْي َر ُم َساف َحات َوالَ ُمتَّخ َذ ْ
ُحص َّن فَِإ ْن أَتَ ْ َ
ني بَِفاح َشة فَ َعلَْي ِه َّن ن ْ
ْ
ات ِمن الْع َذ ِ ِ
ما علَى الْمحصنَ ِ
ك لِمن خ ِشي الْعنَ ِ
صَِبُواْ َخْي ر
اب َذل َ َ ْ َ َ َ َ
ت مْن ُك ْم َوأَن تَ ْ
َ َ
َ َ ُْ َ

لَّ ُك ْم َواللّهُ َغ ُفور َّرِحيم { }01/1النساء .
تفسير الصافي 667 _682:2
( )01واحملصنات

()4

من النساء الَلِت احصنهن التزويج أو اْلزواج وقرئ بكسر

الصاد ْلهنن احصن فروجهن ِ .ف الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السَلم هن ذوات
اْلزواج إال ما ملكت أميانكم من الَلِت سبني وْلن ازواج كفار فاهنن حَلل للسابني .
كما ِف اجملمع عن امْي املؤمنني عليه السَلم والَلِت اشرتين وْلن ازواج فان بيعهن
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طَلقهن .كما ِف الكاِف عن الصادق عليه السَلم ِف عدة روايات والَلِت حتت العبيد
فيأمرهم مواليهم باالعتزال فيستَبؤوهنن مث ميسوهنن بغْي نكاح  .كما ِف الكاِف
والعياشي عنه عليه السَلم كتاب اهلل عليكم مصدر مؤكد اي كتب اهلل عليكم حترَي
هؤالء كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى احملرمات املذكورة وخرج عنه بالسنة ما
ِف معىن املذكورات كسائر ُمرمات الرضاع واْلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها بغْي
اذهنا  .كما ِف الكاِف عن الباقر عليه السَلم ِف عدة روايات وقرئ واحل على البناء
للمفعول أن تبتغوا بأموالكم ُمصنني غْي مسافحني ان تصرفوا اموالكم ِف مهورهن أو
امثاهنن واالحصان العفة والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن مهورهن
َسي اجرا ْلنه ِف مقابلة االستمتاع فريضة مصدر مؤكد ِ .ف الكاِف عن الصادق عليه
السَلم اُنا نزلت فما استمتعتم به منهن إَل اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة .
والعياشي عن الباقر عليه السَلم انه كان يقرؤها كذلك وروته العامة ايضا عن َجاعة
من الصحابة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة ِف املهر أو
اْلجل أو نقصان فيهما أو غْي ذلك ِما ال خيالف الشرع ِ.ف الكاِف مقطوعا .
والعياشي عن الباقر عليه السَلم ال بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع اْلجل فيما
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بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها وال حتل لغْيك حىت تنقضي عدهتا
وعدهتا حيضتان إن اهلل كان عليما باملصاحل حكيما فيما شرع من اْلحكام .
_________
( )4أحصن الرجل إذا تزوج فهو ُمصن بالكسر على القياس وُمصن بالفتح
على غْي القياس وحصنت املرأة أي عفت فهي حاصن وحصان بالفتح واحملصن من له
فرج ويغدو عليه ويروح ( جممع ) .

ِف الكاِف عن الصادق عليه السَلم املتعة نزل ِبا القرآن وجرت ِبا السنة من رسول
اهلل  .وعن الباقر عليه السَلم كان علي يقول لوال ما سبقِن به بِن اْلطاب ما زىن اال
شفي  .أقول  :اال شفي بالفاء يعِن اال قليل  ،اراد انه لوال ما سبقِن به عمر من هنيه
عن املتعة وَتكن هنيه ِف قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا ِبا
عن الزنا فما زىن منهم اال قليل وكان هنيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول
اهلل انا ُمرمهما ومعاقب عليهما متعة اْلج ومتعة النساء واخرى بقوله ثَلث كن على
وحي على خْي
عهد رسول اهلل  ..انا ُمرمهن ومعاقب عليهن متعة اْلج ومتعة النساء ّ
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العمل ِف اْلذان  ،وفيه جاء عبد اهلل بن عمْي الليثي إَل اِب جعفر عليه السَلم فقال
له ما تقول ِف متعة النساء فقال احلها اهلل ِف كتابه وعلى لسان نبيه فهي حَلل إَل
يوم القيامة فقال يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر وهنى عنها فقال وان
كان فعل قال فاين اعيذك باهلل من ذلك ان حتل شيئا حرمه عمر فقال له فأنت على
قول صاحبك وانا على قول رسول اهلل  ..فهلم أُالعنك ان القول ما قال رسول اهلل ..
وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد اهلل بن عمْي فقال يسرك ان نساءك
وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك قال فاعرض عنه أبو جعفر حني ذكر
نساءه وبنات عمه وفيه سأل أبو حنيفة ابا جعفر ُممد بن النعمان صاحب الطاق
فقال له يا ابا جعفر ما تقول ِف املتعة أتزعم اهنا حَلل قال نعم قال فما مينعك ان
تأمر نساءك يستمتعن ويكسنب عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب
فيها وان كانت حَلال وللناس اقدار ومراتب يرفعون اقدارهم ولكن ما تقول يا ابا
حنيفة ِف النبيذ أتزعم انه حَلل قال نعم قال فما مينعك ان تقعد نساءك ِف اْلوانيت
( )4نباذات ( )0فيكسنب عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك انفذ مث قال له
يا ابا جعفر ان اْلية اليت ِف سأل سائل تنطق بتحرَي املتعة والرواية عن النِب  ..قد
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جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا ابا حنيفة ان سورة سأل سائل مكية وآية املتعة
مدنية وروايتك شاذة ردية فقال أبو حنيفة وآية املْياث ايضا تنطق بنسخ املتعة فقال
أبو جعفر قد ثبت النكاح بغْي مْياث فقال أبو حنيفة من اين قلت ذاك فقال أبو
جعفر لو أن رجَل من املسلمني تزوج بامرأة من اهل الكتاب مث توَف عنها ما تقول
فيها قال ال ترث منه فقال قد ثبت النكاح بغْي مْياث مث افرتقا .
وعن الصادق عليه السَلم انه سأله أبو حنيفة عن املتعة فقال عن اي املتعتني تسأل
قال سألتك عن متعة اْلج فأنبئِن عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان اهلل اما تقرأ
كتاب اهلل فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فقال ابو حنيفة واهلل لكأهنا
آية مل اقرأها قط  .وِف الفقيه عنه عليه السَلم ليس منا من مل
يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا  .أقول  :الكرة الرجعة وهي اشارة إَل ما ثبت
__________
( )1اْلانوت دكان اْلمار (ق) .
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( )2النبيذ ما يعمل من اْلشربة من التمر والزبيب والعسل واْلنطة والشعْي وغْي
ذلك يقال  :نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه املاء ليصْي نبيذا فصرف من مفعول
إَل فعيل ( جممع ) .
عنهم عليهم السَلم من رجوعهم إَل الدنيا مع َجاعتهم من شيعتهم ِف زمن القائم
عليه السَلم لينصروه وقد مضت االشارة إليه فيما سلف ويأِت اخبار اخر فيها ان شاء
اهلل .
الطباطبائي في الميزان المجلد الرابع
قوله تعاَل" :فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" كان الضمْي ِف قوله:
"به" راجع إَل ما يدل عليه قوله :و أحل لكم ما وراء ذلكم "و هو النيل أو ما يؤدي
معناه ،فيكون "ما" للتوقيت ،و قوله "منهن" متعلقا بقوله" :استمتعتم" و املعىن :مهما
استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة.و ميكن أن يكون ما موصولة ،و
استمتعتم صلة ْلا ،و ضمْي به راجعا إَل املوصول و قوله "منهن" بيانا للموصول ،و
املعىن :و من استمتعتم به من النساء "إ"خ" .و اْلملة أعِن قوله :فما استمتعتم "إ"خ"
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تفريع ملا تقدمها من الكَلم  -ملكان الفاء  -تفريع البعض على الكل أو تفريع اْلزئي
على الكلي بَل شك فإن ما تقدم من الكَلم أعِن قوله "أن تبتغوا بأموالكم ُمصنني
غْي مسافحني" كما تقدم بيانه شامل ملا ِف النكاح و ملك اليمني ،فتفريع قوله :فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن عليه يكون من تفريع اْلزء على الكل أو تفريع
بعض اْلقسام اْلزئية على املقسم الكلي.و هذا النوع من التفريع كثْي الورود ِف كَلمه
تعاَل كقوله عز من قائل :أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر اْلية:
"البقرة "411 :و قوله :فإذا أمنتم فمن َتتع بالعمرة إَل اْلج اْلية" :البقرة "496 :و
قوله ال إكراه ِف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهلل
اْلية" :البقرة "016 :إَل غْي ذلك.و املراد باالستمتاع املذكور ِف اْلية نكاح املتعة بَل
شك فإن اْلية مدنية نازلةِف سورة النساء ِف النصف اْلول من عهد النِب  ..بعد
اْلجرة على ما يشهد به معظم آياهتا ،و هذا النكاح أعِن نكاح املتعة كانت دائرة
بينهم معمولة عندهم ِف هذه الَبهة من الزمان من غْي شك  -و قد أطبقت اْلخبار
على تسلم ذلك  -سواء كان اْلسَلم هو املشرع لذلك أو مل يكن فأصل وجوده
بينهم ِبرأى من النِب و مسمع منه ال شك فيه ،و كان اَسه هذا االسم و ال يعَب عنه

221221221 -221-

221221 -221-

إال ِبذا اللفظ فَل مناص من كون قوله" :فما استمتعتم به منهن" ُمموال عليه مفهوما
منه هذا املعىن كما أن سائر السنن و العادات و الرسوم الدائرة بينهم ِف عهد النزول
بأَسائها املعروفة املعهودة كلما نزلت آية متعرضة ْلكم متعلق بشيء من تلك اْلَساء
بإمضاء أو رد أو أمر أو هني مل يكن بد من ْحل اْلَساء الواردة فيها على معانيها
املسماة ِبا من غْي أن حتمل على معانيها اللغوية اْلصلية .و ذلك كاْلج و البيع و
الربا و الربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيل فلم ميكن ْلحد أن يدعي أن
املراد حبج البيت قصده ،و هكذا ،و كذلك ما أتى به النِب  ..من املوضوعات الشرعية
مث شاع االستعمال حىت عرفت بأساميها الشرعية كالصَلة و الصوم و الزكاة و حج
التمتع و غْي ذلك ال جمال بعد حتقق التسمية ْلمل ألفاظها الواقعة ِف القرآن الكرَي
على معانيها اللغوية اْلصلية بعد حتقق اْلقيقة الشرعية أو املتشرعية فيها.
فمن املتعني أن َيمل االستمتاع املذكور ِف اْلية على نكاح املتعة لدورانه ِبذا االسم
عندهم يوم نزول اْلية سواء قلنا بنسخ نكاح املتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو مل نقل
فإُنا هو أمر آخر.و َجلة اْلمر أن املفهوم من اْلية حكم نكاح املتعة ،و هو املنقول
عن القدماء من مفسري الصحابة و التابعني كابن عباس و ابن مسعود و أِب بن كعب
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و قتادة و جماهد و السدي و ابن جبْي و اْلسن و غْيهم ،و هو مذهب أئمة أهل
البيت (عليهم السَلم) .و منه يظهر فساد ما ذكره بعضهم ِف تفسْي اْلية أن املراد
باالستمتاع هو النكاح فإن إجياد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا ،و رِبا ذكر
بعضهم أن السني و التاء ِف استمتعتم للتأكيد ،و املعىنَ :تتعتم.و ذلك ْلن تداول
نكاح املتعة ِبذا االسم و معروفيته بينهم ال يدع جماال ْلطور هذا املعىن اللغوي بذهن
املستمعني .على أن هذا املعىن على تقدير صحته و انطباق معىن الطلب على املورد أو
كون استمتعتم ِبعىن َتتعتم ،ال يَلئم اْلزاء املرتتب عليه أعِن قوله" :فآتوهن
أجورهن" ،فإن املهر جيب ِبجرد العقد ،و ال يتوقف على نفس التمتع و ال على طلب
التمتع الصادق على اْلطبة و إجراء العقد و املَلعبة و املباشرة و غْي ذلك ،بل جيب
نصفه بالعقد و نصفه اْلخر بالدخول .على أن اْليات النازلة قبل هذه اْلية قد
استوفت بيان وجوب إيتاء املهر على َجيع تقاديره ،فَل وجه لتكرار بيان الوجوب ،و
ذلك كقوله تعاَل :و آتوا النساء صدقاهتن حنلة اْلية" :النساء  ،"1و قوله تعاَل :و إن
أردمت استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فَل تأخذوا منه شيئا ،اْليتان:
"النساء ،"02 :و قوله تعاَل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل َتسوهن أو
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تفرضوا ْلن فريضة و متعوهن على املوسع قدره و على املقرت قدره  -إَل أن قال  :-و
إن طلقتموهن من قبل أن َتسوهن و قد فرضتم ْلن فريضة فنصف ما فرضتم اْليتان:
"البقرة."037 :و ما احتمله بعضهم أن اْلية أعِن قوله" :فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة" مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من اْليات و
خاصة سياق ذيل قوله" :و إن أردمت استبدال" اْليتني أشد و آكد ْلنا من هذه اْلية
فَل وجه لكون هذه مؤكدة لتلك.
الكافي 600:0
 - 3 - 997 9أْحد بن ُممد  ،عن اْلسني بن سعيد  ،عن ْحاد بن عيسى  ،عن
شعيب بن يعقوبعن أِب بصْي قال  :سألت أبا جعفر ( ع ) عن متعة النساء قال :
حَلل وإنه جيزئ فيهالدرهم فمافوقه .
الكافي 662:0
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 - 3 - 9911علي بن إبراهيم  ،عن ابيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عمن ذكره  ،عن
أِب عبداهلل ( ع )قال  :إُنا نزلت فما استمتعتم به منهن إَل أجل مسمى فآتوهن
اجورهن فريضة ( . " ) 4
______
( هامش ) * (  ) 4قال صاحب اجملمع  :روى عن َجاعة من الصحابة منهم اىب بن
كعب وابن عباس وابن مسعود أهنم قرؤوا ( فما استمتعتم به منهن إَل أجل مسمى
فآتوهن أجورهن ) واورد الثعلىب ِف تفسْيه عن حبيب بن مظاهر قال  :اعطاىن ابن
عباس مصحفا فقال  :هذا على قراءة أىب فرأيت ِف املصحف ( فاستمتعتم به منهن
إَل أجل مسمى ) وباسناده عن اىب بصْي قال  :سألت ابن عباس عن املتعة فقال :
اما تقرأ سورة النساة ؟ فقلت  :بلى  ،فقال  :فما تقرء ( فما استمتعتم به منهن إَل
أجل مسمى ) ؟ قلت  :ال أقرؤها هكذا  ،فقال ابن عباس  :فواهلل هكذا انزْلا اهلل -
ثَلث مرات  -وباسناده عن سعيد بن جبْي أنه قرأ هكذا ( والجناح عليكم  -ا"خ )-
قال السدى  :معناه الجناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد
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انقضاء مدة االجل املضروب ِف عقد املتعة يزيدها الرجل ِف االجر وتزيد فياملدة ( .
آت )  .النساء .) * ( . 09
الكافي 662:0
 - 1 - 9911علي  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن عمربن اذينة  ،عن زرارة
قال  :جاءعبداهلل بن عمْي الليثي إَل أِب جعفر ( ع ) فقال له  :ماتقول ِف متعة
النساء ؟ فقال  :أحلهااهلل ِف كتابه وعلى لسان نبيه ..وآله فهي حَلل إَل يوم القيامة
فقال  :يا أبا جعفر مثلك يقوْلذاو قد حرمها عمر وهنى عنها ؟ ! فقال وإن كان فعل
 ،قال  :إين اعيذك باهلل من ذلك أنتحل شيئا حرمه عمر  ،قال  :فقال له  :فأنت
على قول صاحبك وأنا على قول رسول اهلل  ..وآْلفهلم االعنك أن القول ما قال
رسول اهلل  ..وآله وأن الباطل ما قال صاحبك  ،قال  :فأقبل عبداهلل ابن عمْي فقال :
يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن  ،قال  :فأعرضعنه أبوجعفر (
ع ) حني ذكر نساء ه وبنات عمه .
راجع الكافي  :ابواب المتعة.640_663:0

226226226 -226-

226226 -226-

البخاري حديث 6204:
تفسير القرآن
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
ٍ
ِ
ِ
صٍْ
ني
َحدَّثَنَا ُم َسدَّد َحدَّثَنَا ََْي ََي َع ْن ع ْمَرا َن أَِِب بَ ْك ٍر َحدَّثَنَا أَبُو َر َجاء َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ِ ِ
ال أُنْ ِزلَت آيةُ الْمْت ع ِة ِِف كِتَ ِ ِ
َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما قَ َ
اب اللَّه فَ َف َع ْلنَ َ
ْ َ َُ
اها َم َع َر ُسول اللَّه َ ..وَملْ
ال َر ُجل بَِرأْيِِه َما َشاءَ.
ات قَ َ
يُْن َزْل قُ ْرآن َُيَِّرُمهُ َوَملْ يَْنهَ َعْن َها َح َّىت َم َ
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صحيح البخاري حديث 6204:
كتاب تفسير القرآن  :باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
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ٍ
ِ
ِ
صٍْ
ني
َحدَّثَنَا ُم َسدَّد َحدَّثَنَا ََْي ََي َع ْن ع ْمَرا َن أَِِب بَ ْك ٍر َحدَّثَنَا أَبُو َر َجاء َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ِ ِ
ال أُنْ ِزلَت آيةُ الْمْت ع ِة ِِف كِتَ ِ ِ
َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما قَ َ
اب اللَّه فَ َف َع ْلنَ َ
ْ َ َُ
اها َم َع َر ُسول اللَّه َ ..وَملْ
ال َر ُجل بَِرأْيِِه َما َشاءَ.
ات قَ َ
يُْن َزْل قُ ْرآن َُيَِّرُمهُ َوَملْ يَْنهَ َعْن َها َح َّىت َم َ
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راجع البخاري حديث . 4660 , 6096 , 2000 , 2640 ,2644:
صحيح مسلم حديث9203 :
كتاب الحج  :باب جواز المتمع
ي َوُُمَ َّم ُد بْ ُن أَِِب بَ ْك ٍر الْ ُم َقد َِّم ُّي قَ َاال َحدَّثَنَا بِ ْشُر بْ ُن
َحدَّثَنَا َح ِام ُد بْ ُن عُ َمَر الْبَ ْكَرا ِو ُّ
الْ ُم َفض ِ
َّل َحدَّثَنَا ِع ْمَرا ُن بْ ُن ُم ْسلِ ٍم

ال قَ َ ِ
صٍْ
َع ْن أَِِب َر َج ٍاء قَ َ
ت آيَةُ
ني نََزلَ ْ
ال ع ْمَرا ُن بْ ُن ُح َ

الْمْت ع ِة ِِف كِتَ ِ
اب اللَّ ِه يَ ْع ِِن ُمْت َعةَ ْ
اْلَ ِّج َوأ ََمَرنَا ِِبَا َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ُ ..مثَّ َملْ تَْن ِزْل آيَة تَْن َس ُخ آيَةَ
َُ
اْل ِّج وَمل ي ْنه عْن ها رس ُ ِ
ِ
ال َر ُجل بَِرأْيِِه بَ ْع ُد َما َشاءَ و َح َّدثَنِ ِيه
ات قَ َ
ول اللَّه َ ..ح َّىت َم َ
ُمْت َعة َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ٍِ
يد عن ِعمرا َن الْ َق ِ
ٍِ
ص ِْي َحدَّثَنَا أَبُو َر َج ٍاء َع ْن عِ ْمَرا َن بْ ِن
ُُمَ َّم ُد بْ ُن َحامت َحدَّثَنَا ََْي ََي بْ ُن َسع َ ْ ْ َ
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ِ ِ
صٍْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوَملْ يَ ُق ْل َوأ ََمَرنَا
ني ِبِِثْلِ ِه َغْي َر أَنَّهُ قَ َ
ال َوفَ َع ْلنَ َ
ُح َ
اها َم َع َر ُسول اللَّه َ
ِِبَا .
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2158
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث 9626 :
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ
ال
و َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر قَ َ
ِ
ِّث َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه َو َسلَ َمةَ بْ ِن ْاْلَ ْك َوِع قَ َاال َخَر َج
ت ْ
اْلَ َس َن بْ َن ُُمَ َّم ٍد َُيَد ُ
ََس ْع ُ
َعلَي نَا منَ ِادي رس ِ
ال إِ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه ..فَ َق َ
ول اللَّ ِه ..قَ ْد أ َِذ َن لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْستَ ْمتِعُوا يَ ْع ِِن ُمْت َعةَ
ْ ُ
َُ
ِّس ِاء.
الن َ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2494
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_______________

صحيح مسلم حديث 9624 :
اْل ْلوِاينُّ حدَّثَنَا عب ُد َّ ِ
ال َعطَاء قَ ِد َم َجابُِر
و َحدَّثَنَا ْ
ال قَ َ
َخبَ َرنَا ابْ ُن ُجَريْ ٍج قَ َ
الرَّزاق أ ْ
َْ
اْلَ َس ُن ُْ َ َ
ال نَ َع ْم
بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه ُم ْعتَ ِمًرا فَ ِجْئ نَاهُ ِِف َمْن ِزلِِه فَ َسأَلَهُ الْ َق ْوُم َع ْن أَ ْشيَاءَ ُمثَّ ذَ َكُروا الْ ُمْت َعةَ فَ َق َ
استَمتَ عنَا َعلَى َعه ِد رس ِ
ول اللَّ ِه َ ..وأَِِب بَ ْك ٍر َوعُ َمَر .
ْ ْ ْ
ْ َُ
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صحيح مسلم حديث9207 :
كتاب الحج  :باب جوازالتمتع
ٍ ِ ِ
ٍِ
يم الت َّْي ِم ِّي َع ْن أَبِي ِه
و َحدَّثَنَا قُتَ ْيبَةُ بْ ُن َسعيد َحدَّثَنَا َج ِرير َع ْن فُ َ
ضْي ٍل َع ْن ُزبَْيد َع ْن إبْ َراه َ

قَ َال قَ َال أَبُو َذ ٍّر َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ َال تَصْلُحُ الْمُتْعَتَ ِان ِإَّال لَنَا خَاصَّةً يَعِِْن مُتْعَةَ النِّسَ ِاء
وَمُتْعَةَ ا ْْلَ ِّج .
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صحيح مسلم حديث 9204:
كتاب الحج  :باب في متعة الحج
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْن َح ٍِ
ت
ي قَ َ
ح بْ ُن عُبَ َاد َة َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن ُم ْسلِ ٍم الْ ُقِّر ِّ
ال َسأَلْ ُ
امت َحدَّثَنَا َرْو ُ
ُ
ابْ َن َعبَّ ٍ
الزبَ ِْْي يَْن َهى َعْن َها
اس َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما َع ْن ُمْت َع ِة ْ
ص فِ َيها َوَكا َن ابْ ُن ُّ
اْلَ ِّج فَ َر َّخ َ
ول اللَّ ِه  ..ر َّخ ِ
ِّث أ َّ
وها
َن َر ُس َ
فَ َق َ
ال َه ِذهِ أ ُُّم ابْ ِن ُّ
الزبَ ِْْي ُحتَد ُ
اسأَلُ َ
ص ف َيها فَ ْاد ُخلُوا َعلَْي َها فَ ْ
َ َ
ول اللَّ ِه  ..فِ َيها و
ص َر ُس ُ
قَ َ
ال فَ َد َخ ْلنَا َعلَْي َها فَِإ َذا ْامَرأَة َ
ض ْخ َمة َع ْميَاءُ فَ َقالَ ْ
ت قَ ْد َر َّخ َ
الر ْْحَ ِن ح و َحدَّثَنَاه ابْ ُن بَشَّا ٍر َحدَّثَنَا ُُمَ َّمد يَ ْع ِِن ابْ َن
َحدَّثَنَاه ابْ ُن الْ ُمثَ َّىن َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ
جع َف ٍر َِ
َج ًيعا َع ْن ُش ْعبَةَ ِِبَ َذا ِْ
اْل ْسنَ ِاد فَأ ََّما َعْب ُد َّ
الر ْْحَ ِن فَِفي َح ِديثِ ِه الْ ُمْت َعةُ َوَملْ يَ ُق ْل ُمْت َعةُ
َْ
ال ُمسلِم َال أ َْد ِ
ِّس ِاء .
ن
ال
ة
ع
ت
م
َو
أ
ج
اْل
ة
ع
ت
م
ي
ر
ْ
ْ
ال قَ َ
اْلَ ِّج َوأ ََّما ابْ ُن َج ْع َف ٍر فَ َق َ
ِّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ال ُش ْعبَةُ قَ َ ْ
َ
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صحيح مسلم حديث 9288 :
كتاب الحج :باب بيان وجوة االء حرام وأنة يجوزة إفراد الحج والتمتع
ال قَ ِد ْم ُ َّ
ِّعا بِعُ ْمرةٍ
وسى بْ ُن نَافِ ٍع قَ َ
و َحدَّثَنَا ابْ ُن ُُنٍَْْي َحدَّثَنَا أَبُو نُ َعْي ٍم َحدَّثَنَا ُم َ
ت َمكةَ ُمتَ َمت ً َ
ال النَّاس تَ ِ
ِِ ِ ٍ
ت َعلَى َعطَ ِاء بْ ِن
صْيُ َح َّجتُ َ
ك ْاْل َن َم ِّكيَّةً فَ َد َخ ْل ُ
قَ ْب َل الت َّْرِويَة بأ َْربَ َعة أَيَّام فَ َق َ ُ
ِ ِ
ي َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما
أَِِب َربَ ٍ
استَ ْفتَ ْيتُهُ فَ َق َ
صا ِر ُّ
اح فَ ْ
ال َعطَاء َح َّدثَِِن َجابُِر بْ ُن َعْبد اللَّه ْاْلَنْ َ

أَنَّه ح َّج مع رس ِ
ول اللَّ ِه
ي َم َعهُ َوقَ ْد أ ََهلُّوا بِ ْ
ال َر ُس ُ
اْلَ ِّج ُم ْفَرًدا فَ َق َ
ول اللَّ ِه َ ..ع َام َس َ
ُ َ ََ َُ
اق ا ْْلَْد َ
الص َفا والْمروةِ وقَ ِّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يموا َح ََلًال َح َّىت
 ..أَحلُّوا م ْن إِ ْحَرام ُك ْم فَطُوفُوا بِالْبَ ْيت َوبَ ْ َ
صُروا َوأَق ُ
ني َّ َ َ ْ َ َ

ِ ِ
إِ َذا َكا َن يَ ْوُم الت َّْرِويَِة فَأ َِهلُّوا بِ ْ
ف َْجن َعلُ َها ُمْت َعةً
اج َعلُوا الَِّيت قَد ْمتُ ْم ِبَا ُمْت َعةً قَالُوا َكْي َ
اْلَ ِّج َو ْ
ت ِمثْ َل
َوقَ ْد ََسَّْي نَا ْ
آمُرُك ْم بِِه فَإِ ِّين لَْوَال أ ِّ
اْلَ َّج قَ َ
ي لََف َع ْل ُ
َين ُس ْق ُ
ال افْ َعلُوا َما ُ
ت ا ْْلَْد َ
أَمرتُ ُكم بِِه ولَ ِكن َال ََِي ُّل ِ
ي َُِملَّهُ فَ َف َعلُوا .
د
ْل
ا
غ
ل
ب
ي
ىت
ح
ام
ر
ح
ِن
م
ْ
َّ
ُ
ِّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َْ ْ َ ْ
ُ
َ
صحيح مسلم حديث9260 :
كتاب النكاح  :باب في نسخ التحلل من االءحرام واألمر بالتمام

الَّ ِذي
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ال ابْ ُن الْ ُمثَ َّىن َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َحدَّثَنَا
و َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثَ َّىن َوابْ ُن بَشَّا ٍر قَ َ
اْل َك ِم عن عمارةَ ب ِن عم ٍْي عن إِب ر ِ
وسى أَنَّهُ َكا َن
اه
وسى َع ْن أَِِب ُم َ
يم بْ ِن أَِِب ُم َ
ُش ْعبَةُ َع ْن َْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ك َال تَ ْد ِري ما أَح َد َ ِ
ال لَهُ َر ُجل ُرَويْ َد َك بِبَ ْع ِ
يُ ْف ِيت بِالْ ُمْت َع ِة فَ َق َ
ض فُْت يَ َ
اك فَِإنَّ َ
َ ْ
ث أَمْيُ
ِ
ِِ
ني ِِف النُّس ِ
ت أ َّ
َِّب  ..قَ ْد
ك بَ ْع ُد َح َّىت لَِقيَهُ بَ ْع ُد فَ َسأَلَهُ فَ َق َ
َن النِ َّ
الْ ُم ْؤمن َ
ال عُ َمُر قَ ْد َعل ْم ُ
ُ
فَعلَه وأَصحابه ولَ ِكن َك ِرهت أَ ْن يظَلُّوا مع ِرِس ِِ
ِ
اْلَ ِّج تَ ْقطُُر
وحو َن ِِف ْ
َ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ
ني ِب َّن ِِف ْاْل ََراك ُمثَّ يَُر ُ
وس ُه ْم .
ُرءُ ُ
راجع صحيح مسلم حديث , 9262, 9263 , 9260 , 9264 ,9280 :
, 9623 , 9624 , 9077 , 9620 , 9626 , 9229سنن النسائي
حديث , 9042 , 9047 ,9002 ,9430 , 9434, 9430 , 9406 :
,8820, 9049سنن أبو داود حديث , 2370 , 2099:سنن ابي ماجة
حديث  , 9204 , 9207, 9202:مسند أحمد حديث , 889 , 896 :
, 9200 , 2630 , 2732, 2738, 020, 670, 676 , 860
, 20928 , 26069 , 26830 , 4278, 0247 , 0064 , 0684
 ,80072, 97899, 22747 , 24942, 20280موطأ مالك حديث :
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, 2764 , 220 ,2760سنن الدرامي حديث 2369 , 2764 , :
2066.

تحليل نكاح االخت أو بنت االبنة أو ابنتة من الزنى
ِ
ك قَ ِد ًيرا {}11/01
َوُه َو الَّذي َخلَ َق ِم َن الْ َماء بَ َشًرا فَ َج َعلَهُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا َوَكا َن َربُّ َ
الفرقان .
القرطبي47 _02:28
فيه مسألتان:
اْلوَل :قوله تعاَل{ :وهو ٱلَّ ِذي خلَق ِمن ٱلْم ِ
آء بَ َشراً} أي خلق من النطفة إنساناً.
َ َ َ َ
ََُ
{فَجعلَه} أي جعل اْلنسان «نَسباً ِ
وص ْهراً» .وقيلِ « :م َن الْ َم ِاء» إشارة إَل أصل
ََ ُ
َ
حي َملوق من املاء .وِف هذه اْلية تعديد النعمة على الناس ِف
اْللقة ِف أن ّ
كل ّ
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إجيادهم بعد العدم ،والتنبيه على العَبة ِف ذلك.الثانية :قوله تعاَل{ :فَ َج َعلَهُ نَ َسباً
و ِصهراً} النسب والصهر معنيان يعمان كل قرىب تكون بني ِ
آدميني .قال ابن
َ ْ
العرِب :النسب عبارة عن خلط املاء بني الذكر واْلنثى على وجه الشرع؛ فإن كان
ِبعصية كان خلقاً مطلقاً ومل يكن نسباً ُمققاً ،ولذلك مل يدخل حتت قوله:
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم} (النساء )03 :بنتُه من الزىن؛ ْلهنا ليست
{حِّرَم ْ
ُ
ببنت له ِف أصح القولني لعلمائنا وأصح القولني ِف الدين؛ وإذا مل يكن نسب
َيرم من اْلَلل ال
َيرم الزىن َ
بنت ّأم وال ّأم بنت ،وما ّ
شرعاً فَل صهر شرعاً فَل ّ
امنت بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرمها ،وعلّق
َيرم من اْلرام؛ ْلن اهلل ّ
ّ
اْلحكام ِف اْلل واْلرمة عليهما فَل يلحق الباطل ِبما وال يساويهما.قلت:
فحرم
اختلف الفقهاء ِف نكاح الرجل ابنته من زىن أو أخته أو بنت ابنه من زىن؛ ّ
ذلك قوم منهم ابن القاسم ،وهو قول أِب حنيفة وأصحابه ،وأجاز ذلك آخرون
الشافعي ،وقد مضى هذا ِف «النساء»
منهم عبد امللك بن املاجشون ،وهو قول
ّ
َيل نكاحه .وقاله الزجاج ،وهو قول علي بن
ّ
جموداً .قال الفراء :النسب الذي ال ّ
الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ فكل
أِب طالب رضي اهلل عنه .واشتقاق ّ
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فسميت املناكح صهراً الختَلط الناس
واحد من الصهرين قد خالط صاحبهّ ،
ِبا.قلت :وذكر هذا القول النحاس ،وقالْ :لن املصاهرة من جهتني تكون .وقال
وعلي رضي اهلل عنه؛ ْلنه َجعه معه نسب
النِب ّ ..
ابن سْيين :نزلت هذه اْلية ِف ّ
وصهر.
http://quran.al&nSora=25&l=arb&nSeg=0&=bm&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1
tashkeel=0&taf=KORTOBY&nAya=54

_______________

التبيان في تفسير القرآن مجلد 662 : 0
مث قال تعاَل ( وهو الذي خلق من املاء بشرا ) يعِن من النطفة  .وقيل املاء الذي خلق
اهلل منه آدم بشرا أي انسانا  ،فجعل ذلك االنسان ( نسبا وصهرا ) فالنسب ما رجع
إَل والدة قريبة  ،والصهر خلطة تشبه القرابة  .وقيل الصهر املتزوج بنت الرجل او اخته
 .وقال الفراء  :النسب الذي الَيل نكاحه  ،والصهر النسب الذي َيل نكاحه ،
كبنات العم  ،وبنات اْلال وحنومها  .وقيل  :النسب سبعة أصناف ذكرهم اهلل ِف (

حرمت عليكم امهاتكم  ) . . .إَل قوله ( وبنات االخت )  .والصهر مخسة أصناف
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ذكرهم ِف ( أمهاتكم الَلِت ارضعنكم  ) . . .إَل قوله ( وحَلئل ابنائكم الذين
من اصَلبكم ) (  ) 4ذكره الضحاك  .وقوله ( وكان ربك قديرا ) أي قادرا على
َجيع ما انعم به عليكم .
* ( هامش ) * (  ) 4سورة  1النساء آية . 00
األَ ْمثَل في تفسير ِ ِ
الم َنزل
كتاب اهلل ُ
ُ
اصر مكارم ِ
ِ
الشيرازي
ال َ
شيخ نَ َ
930_936:22
املقصود من «النسب» هو القرابة اليت تكون بني الناس عن طريق الذرية والولد ،مثل
ارتباط اْلب واالبن ،أو اْلخوة بعضهم مع بعضّ ،أما املقصود من «صهر» اليت هي
ِف اْلصل ِبعىن «اْلنت» هو اْلرتباط الذي يقام بني طائفتني عن هذا الطريق ،مثل
ارتباط اْلنسان بأقرباء زوجته ،وهذان اْلثنان مها ما يعَب عنه الفقهاء ِف مباحث
النكاح ب «النسب» و «السبب».
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ِف القرآن اجمليد ِف سورة النساء ،أشْي إَل احملارم النسبية النسب ِف سبعة موارد (اْلم،
البنت ،اْلخت ،العمة ،اْلالة ،بنت اْلخ ،بنت اْلخت) وإَل احملارم السببية ِف أربعة
موارد (بنت الزوجة ،أم الزوجة ،زوجة االبن ،زوجة اْلب).من املؤّكد أن هناك وجهات
نظر أُخرى لدى املفسّرين ِف تفسْي هذه اْلملة ،لكن ماقلناه أوضح وأقوى من
جميعها.فمن َجلتها أ ّن َجاعة منهم اعتَبوا «النسب» ِبعىن أوالد االبن ،و «الصهر»
ِبعىن أوالد البنت ،ذلك ْلن اْلرتباط النسِب َيسب على أساس اْلباء ال على أساس
االُمهات.

الزاني ال ينكح اال زانية( تحليل الزنى )
ِ
الزِاين َال ي ِ
ك َعلَى
نك ُح َّإال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َو َّ
َّ
الزانِيَةُ َال يَنكِ ُح َها إَِّال َز ٍان أ َْو ُم ْش ِرك َو ُحِّرَم َذل َ
َ
ِِ
ني { }3/01النور .
الْ ُم ْؤمن َ
صحيح البخاري حديث 9238 :

238238238 -238-

238238 -238-

كتاب بدء الخلق  :باب ذكر المالئكة
يب ب ِن أَِِب ثَابِ ٍ
ت َع ْن
َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َحدَّثَنَا ابْ ُن أَِِب َع ِد ٍّ
ي َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن َحبِ ِ ْ
َزيْ ِد بْ ِن وْه ٍ
ال ِِل ِج ِْ
ب َع ْن أَِِب ذَ ٍّر َر ِضي اللَّ
ِ
ات
َب
ق
..
َِّب
ن
ال
ال
ق
ال
ق
ه
ن
ع
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
يل َم ْن َم َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ

ال َوإِ ْن َز َىن َوإِ ْن َسَر َق
ك َال يُ ْش ِرُك بِاللَّ ِه َشْيئًا َد َخ َل ْ
َّار قَ َ
ِم ْن أ َُّمتِ َ
اْلَنَّةَ أ َْو َملْ يَ ْد ُخ ْل الن َ
ال َوإِ ْن.
قَ َ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2983
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
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صحيح مسلم حديث 280:
كتاب  :االيمان
باب  :من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات
ال ابْ ُن الْ ُمثَ َّىن َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َحدَّثَنَا
و َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثَ َّىن َوابْ ُن بَشَّا ٍر قَ َ
ب عن الْمعروِر ب ِن سوي ٍد قَ َ ِ
ِ
َِّب
ت أَبَا َذ ٍّر َُيَد ُ
ِّث َع ْن النِ ِّ
ال ََس ْع ُ
َح َد ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ُش ْعبَةُ َع ْن َواص ٍل ْاْل ْ
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ال أَتَ ِاين ِج ِْ
ك َال يُ ْش ِرُك بِاللَّ ِه
َب
 ..أَنَّهُ قَ َ
يل َعلَْي ِه َّ
ات ِم ْن أ َُّمتِ َ
الس ََلم فَبَشََّرِين أَنَّهُ َم ْن َم َ
ُ
ال َوإِ ْن َز َىن َوإِ ْن َسَر َق .
َشْيئًا َد َخ َل ْ
ت َوإِ ْن َز َىن َوإِ ْن َسَر َق قَ َ
اْلَنَّةَ قُ ْل ُ
راجع صحيح مسلم حديث , 2400 , 2406 , 283 :
سنن الترمذي حديث 9043 :
كتاب  :االيمان عن رسول اهلل
باب  :ما جاء في افتراق هذة األمة
يب ب ِن أَِِب ثَابِ ٍ
ت
ود بْ ُن َغْي ََل َن َحدَّثَنَا أَبُو َد ُاوَد أ ْ
َحدَّثَنَا َُْم ُم ُ
َخبَ َرنَا ُش ْعبَةُ َع ْن َحبِ ِ ْ
ِ
ش ُكلُّ ُهم ََِسعُوا َزيْ َد بْن وْه ٍ
ب َع ْن أَِِب ذَ ٍّر أ َّ
ول اللَّ ِه
َن َر ُس َ
ََ
َو َعْبد الْ َع ِزي ِز بْ ِن ُرفَ ْي ٍع َو ْاْل َْع َم ِ ْ
ال أَتَ ِاين ِج ِْ
َب
ات َال يُ ْش ِرُك بِاللَّ ِه َشْيئًا َد َخ َل ْ
 ..قَ َ
اْلَنَّةَ
يل فَبَشََّرِين فَأ ْ
َخبَ َرِين أَنَّهُ َم ْن َم َ
ُ
يث حسن ِ
ِ
ال نَعم قَ َ ِ
ِ
قُ ْل ُ ِ
يح َوِِف
يسى َه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
ت َوإ ْن َز َىن َوإ ْن َسَر َق قَ َ َ ْ
ال أَبُو ع َ
الْبَاب َع ْن أَِِب الد َّْرَد ِاء .
http://hadith.al&doc=2&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2568
IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
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راجع مسند أحمد حديث  , 97830 :حديث . 97622, 97664 :
التبيان في تفسير القرآن674 _670:0
أمر اهلل تعاَل ِف هذه اْلية  :أن جيلد الزاين  ،والزانية اذا مل يكونا ُمصنني(كل واحد
منهما مئة جلدة ) واذا كانا ُمصنني أو أحدمها  ،كان على احملصن الرجم بَل خَلف
 .وعندنا انه جيلد اوال مئة جلدة مث يرجم  ،وِف اصحابنا من خص ذلك بالشيخ
والشيخة إذا زنيا وكانا ُمصنني  ،فأما اذا كانا شابني ُمصنني مل يكن عليهما غْي
الرجم  ،وهو قول مسروق  .وِف ذلك خَلف ذكرناه ِف خَلف الفقهاء  .واالحصان
الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو اليه ويروح على وجه الدوام  ،وكان حرا
 .فأما العبد  ،فَل يكون ُمصنا  ،وكذلك االمة ال تكون ُمصنة  ،واُنا عليهما نصف
اْلد  :مخسون جلدة  ،واْلر مىت كان عنده زوجة يتمكن من وطئها َملى بينه وبينها
سواء كانت حرة او أمة  ،او كان عنده أمة يطؤها ِبلك اليمني  ،فانه مىت زنا وجب
عليه الرجم  ،ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان ُمبوسا او هي ُمبوسة
هذه املدة  ،فَل أحصان  .ومن كان ُمصنا على ما قدمناه مث ماتت زوجته أو طلقها
بطل احصانه  .وَف َجيع ذلك خَلف بني الفقهاء ذكرناه ِف اْلَلف .واْلطاب ِبذه
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اْلية وان كان متوجها إَل اْلماعة  ،فاملراد به االئمة بَل خَلف  ،النه الخَلف أنه
ليس الحد اقامة اْلدود إال لَلمام أو من يوليه االمام  .ومن خالف فيه ال يعتد خبَلفه
 .والزنا هو وطؤ املرأة ِف الفرج من غْي عقد شرعي وال شبهة عقد شرعي مع العلم
بذلك أو غلبة الظن  .وليس كل وطئ حرام زنا  ،النه قد يطؤ امرأته ِف اْليض
والنفاس  ،وهو حرام  ،واليكون زنا  ،وكذلك لو وجد امرأة على فراشه  ،فظنها
زوجته او أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا  ،النه شبهة .
الكافي 804:0
كتاب النكاح  ( :باب )* ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) *
 - 0 - 9112علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ُممد بن أِب عمْي  ،عن ْحاد بن
عثمان  ،عنعبيداهلل بن علي اْللِب  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :أميا رجل فجر بامرأة
مث بداله أن يتزوجها حَلال قال  :أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب
الرجل من مثرها حراما مث اشرتاها بعد فكانت له حَلال .
الكافي 804:0
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كتاب النكاح  ( :باب )* ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) *
ُ - 3 - 9114ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن علي بن اْلكم  ،عن علي
بن أِب ْحزة  ،عن أِب بصْي  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته عن رجل فجر
بأمرءة مث بداله أن يتزوجها فقال  :حَلل  ،أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره
حَلل .
الكافي 070:0
(  - 3 - ) 42412علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،وُممد بن إَساعيل  ،عن الفضل
بن شاذان َجيعا  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن عبدالرْحن بن اْلجاج رفعه قال  :بينا
رسول اهلل  ..وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانه حىت قامت بني يديه  ،فقالت  :يارسول
اهلل إين فجرت فطهرين قال  :وجاء رجل يعد وِف أثرها وألقى عليها ثوبا  ،فقال :
ماهي منك ؟ فقال  :صاحبيت يارسول اللهخلوت جبارييت فصنعت ماترى  ،فقال :
ضمها إليك  ،مث قال  :إن الغْياء (  ) 4ال تبصر أعلى الوادي من أسفله
الكافي 640:0
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(  - 9 - ) 42201علي  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن عمار بن مروان  ،عن
أِب عبداهلل ( ع ) قال  :قلت له  :رجل جاء إَل امرأة فسأْلا أن تزوجه نفسها فقالت
 :ازوجك نفسي على أن تلتمس مِن ماشئت من نظر أو التماس وتنال مِن ماينال
الرجل من أهله إال أنك ال تدخل فرجك ِف فرجي وتتلذذ ِبا شئت فإين أخاف
الفضيحة ؟ قال  :ليس له إال ما اشرتط .

نكح الْمح ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ت أَْميَانُ ُكم
صنَات الْ ُم ْؤمنَات فَمن ِّما َملَ َك ْ
َوَمن َّملْ يَ ْستَط ْع من ُك ْم طَْوالً أَن يَ َ ُ ْ َ
ِ ِ
ات واللّه أ َْعلَم بِِإميَانِ ُكم ب عض ُكم ِّمن ب ع ٍ ِ
ِ
وه َّن بِِإ ْذ ِن أ َْهلِ ِه َّن
ْ َْ ُ
ض فَانك ُح ُ
َْ
ِّمن فَتَ يَات ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ُ
وآتُوه َّن أُجوره َّن بِالْمعر ِ
َّخ َذ ِ
ِ ٍ
وف ُُْم ٍ
ات والَ مت ِ
ات أَخ َد ٍان فَِإ َذا أُح ِ
ص َّن
ْ
ْ
َ
صنَات َغْي َر ُم َساف َح َ ُ
َ ُ ُ َ ُ َ ُْ
ات ِمن الْع َذ ِ ِ
اح َش ٍة فَعلَي ِه َّن نِصف ما علَى الْمحصنَ ِ
فَِإ ْن أَتَني بَِف ِ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي
اب ذَل َ
َْ
َْ
َ َ
ْ ُ َ َ ُْ َ
الْعنَ ِ
صَِبُواْ َخْي ر لَّ ُك ْم َواللّهُ َغ ُفور َّرِحيم { }01/1النساء .
َ َ
ت مْن ُك ْم َوأَن تَ ْ
وإِ ْن ِخ ْفتُم أَالَّ تُ ْق ِسطُواْ ِِف الْيتَامى فَ ِ
اع
ن
ال
ن
م
م
ك
ل
اب
ط
ا
م
ا
و
ح
انك
ُ
َ
َ
ِّ
ْ
ِّساء َمثْ َىن َوثَُلَ َ
ث َوُربَ َ
َ
َ
ُ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد َىن أَالَّ تَعُولُواْ
ت أَْميَانُ ُك ْم ذَل َ
فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أَالَّ تَ ْعدلُواْ فَ َواح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
{}3/1النساء .
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اج َك َّ
ك ِم َّما
ورُهنَ َوَما َملَ َك ْ
ت يَ ِمينُ َ
َحلَلْنَالَ َ
الالتِي آتَ ْي َ
يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي إِنَّا أ ْ
تأُ
ك أَ ْزَو َ
ُج َ
َ
ِ ِ
ك وب نَ ِ
أَفَاء اللَّهُ َعلَْي َكوب نَ ِ
ك َّ ِ
اج ْر َن
ات َخ َاالتِ َ
ك َوبَنَاتِ َع َّماتِ َ
ات َع ِّم َ
الالت َيه َ
ك َوبَنَات َخال َ َ َ
ََ
ِ
ِ
ك ِمن ُد ِ
ِ ِ
ون
صةً لَّ َ
س َهالِلنَّبِيِِّإ ْن أ ََر َ
ادالنَّبِيُّأَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
َم َع َك َو ْام َرأَةً ُّم ْؤمنَةً إن َو َهبَْت نَ ْف َ
ضنَا َعلَْي ِهم فِي أَ ْزو ِ
ِِ
ت أَيْ َمانُ ُه ْم لِ َك ْي َال يَ ُكو َن
ين قَ ْد َعلِ ْمنَا َما فَ َر ْ
اج ِه ْم َوَما َملَ َك ْ
َ
ْ
ال ُْم ْؤمن َ
ك حرج وَكا َن اللَّه غَ ُف ِ
يما {}07/88االحزاب.
ورا َّرح ً
ُ ً
َعلَْي َ َ َ ٌ َ

على المراة ان تذل نفسها في التمتع مع رجل أخر
ِ َّ
ضةً
ِّساء َما لَ ْمتَ َم ُّ
ضواْ لَ ُهن ََفَ ِري َ
وه ُّن أ َْوتَ ْف ِر ُ
س ُ
الَّ ُجنَاح ََ َعلَْي ُك ْم إن طَل ْقتُ ُم الن َ
ِ
ِِ
ِ
ني
َوَمتِّعُ ُ
اعا بِالْ َم ْعُروف َح ًّق َ
وه َّن َعلَى الْ ُموس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى الْ ُم ْقِ ِرت قَ ْد ُرهُ َمتَ ً
اعلَى الْ ُم ْحسن َ
{}036/0البقره.
فَِإن طَلَّ َقها فََلَ َِحت ُّل لَه ِمن ب ع ُد ح َّ ِ
ِ
اح َعلَْي ِه َما أَن
َ
ىت تَنك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ فَإن طَلَّ َق َها فََلَ ُجنَ َ
ُ َْ َ َ

ِ
ِ
ود اللّ ِه يُبَ يِّ نُ َها لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن
ود اللّ ِه َوتِْل َ
ك ُح ُد ُ
يما ُح ُد َ
يَتَ َر َ
اج َعا إن ظَنَّا أَن يُق َ
{ }032/0البقرة .
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الطبري 929_927:9
حدثن ي عب يد اهلل بن إَساعي ل اْلب اري ،وسف يان بن وكيع ،وأبو هشام الرف اعي ،قالوا:
ثنا أبو معاوية ،عن اْلعمش ،عن إبراهي م ،عن اْلسود ،عن عائشة ،قالت :سئل
فتزوجت رجَلً غْيه فدخ ل ِبا مث طلقها قبل أن
رسول اهلل  ..عن رجل طلق امرأته ّ
اْلوِل حت ى
حل لزوجها اْلول؟ فقال رسول اهلل « : ..ال تَ ِح ُّل لَِزْوِجها َّ
يواقعها ،أت ّ
وق عُ ْسيَ لَتَهُ».
اْلخُر عُ َسْي لَتها وتَ ُذ َ
يَ ُذ َ
وق َ
حدثن ي ال مثىن ،قال :ثنا سويد بن نصر ،قال :أخَبنا ابن ال مب ارك ،عن هشام بن
عروة ،عن أب يه ،عن عائشة ،عن النب ي  ، ..ن حوه.
حدثنا سف يان بن وكيع ،قال :ثنا ابن عي ينة ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،قال:
َسعتها تقول :جاءت امرأة رف اعة القرظي إل ى رسول  ، ...فقالت :كنت عند رف اعة
الزب ْي ،وإن ما معه مثل ُه ْدبة الثوب،
فبت طَلق ي ،فت ّزوجت عبد الرْحن بن َّ
فطلقن يّ ،
ِ
ِِ
وق
اعةَ؟ ال ،حت ى تَ ُذوق ي عُ َسْي لَتَهُ ويَ ُذ َ
ين أ ْن تَ ْرجعي إل ى ِرف َ
فقال ْلا« :تُِريد َ
عُ َسْي لَتَك».
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حدثن ي ال مثىن ،قال :ثنا أبو صاحل ،قال :ثن ي الل يث ،قال :ثِن يونس ،عن ابن
شهاب ،عن عروة ،عن عائشة ،ن حوه.
حدثِن املثىن ،قال :ثنا عبد اهلل بن صال ح ،قال :ثِن الل يث ،قال :ثِن عقيل ،عن ابن
شهاب ،قال :ثن ي عروة بن الزبْي ،أن عائشة زوج النب ّي صلى اهلل ..أخَبته أن امرأة
رف اعة القرظي جاءت رسول اهلل ..فقالت :يا رسول اهلل ،فذكر مثله.
حدثنا ال حسن بن َيَي ،قال :أخَبنا عبد الرزاق ،قال :أخَبنا معمر ،عن الزهري ،عن
بعد عبد الرْحن
فبت طَلقها ،فتزوجها ُ
عروة ،عن عائشة أن رف اعة القرظي طلق امرأتهّ ،
الزب ْي ،فجاءت النب ي ..فقالت :يا نب ي اهلل إهنا كانت عند رف اعة ،فطلقها آخر
بن ّ
الزب ْي ،وإنه واهلل ما معه يا رسول اهلل
فتزوجت بعده عبد الرْحن بن ّ
ثَلث تطل يقاتّ ،
ِ ِ
ين أ ْن تَ ْرِجعِي إل ى
إال مثل اْلدبة .فتبسم رسول اهلل  ، ..مث قال ْلا« :لَعلَّك تُِريد َ
وق عُسي لَتَ ِ
ك» قالت :وأبو بكر جالس عند النب ي
ِرف َ
اعةَ؟ ال ،حت ى ت ُذ ِوق ي عُ َسْي لَتَهُ َويَ ُذ َ َ ْ
..وخالد بن سعيد بن العاص بب اب ال حجرة ل م يؤذن له ،فطفق خالد ينادي يا أب ا
بكر يقول :يا أب ا بكر أال تزجر هذه عما ت جهر به عند رسول اهلل  ..؟.
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حدثنا م حمد بن يزيد اْلودي ،قال :ثنا َيَي بن سل ي م ،عن عب يد اهلل ،عن القاسم،
اْلو ُل».
اق َّ
عن عائشة أن رسول اهلل  ..قال« :الَ َّحت ى يَ ُذو َق ِم ْن عُ َسْي لَتِها ما ذَ َ
حدثنا م حمد بن عبد اْلعل ى ،قال :ثنا معت مر بن سل ي مان ،قالَ :سعت عب يد اهلل،
قالَ :سعت القاسم َي ّدث عن عائشة ،قال :قالت :قال رسول اهلل « : ..الَ حت ى
اق ص ِ
ِ
ي ُذ َ ِ
احبُهُ».
وق م ْن عُ َسْي لَتها ما ذَ َ َ
َ
حدثنا ابن ال مثىن ،قال :ثنا َيَي ،عن عب يد اهلل ،قال :ثنا القاسم ،عن عائشة ،أن
فتزوجت زوجا ،فطلقها قبل أن ي مسها ،فسئل رسول اهلل : ..
رجَلً طلق امرأته ثَلثاّ ،
اْلو ُل».
اق َّ
كما َذ َ
لألول؟ قال« :الَ َّحت ى يَ ُذ َ
حل ّ
وق عُ َسْي لَتَها َ
أت ّ
حدثنا سف يان بن وكيع ،قال :ثنا موسى بن عيسى الل يث ي ،عن زائدة ،عن عل ّي بن
الر ُج ُل ْامرأتَه ثََلثا لَ ْم
زيد ،عن أم م حمد ،عن عائشة ،عن النب ّي  ، ..قال« :إ َذا طَلّ َق َّ
اح ٍد ِمْن هما عسي لَةَ ص ِ
وق ُك ُّل و ِ
ِ
ِ
احبِ ِه».
ُ ُ َْ َ
تَح َّل لَهُ حت ى تَْنك َح َزْوجا َغْي َرهُ ،فَيَ ُذ َ َ
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حدثِن العباس بن أب ي طالب ،قال :أخَبنا سعيد بن حفص الطلحي ،قال :أخَبنا
شيبان ،عن َيَي ،عن أب ي ال حارث الغف اري ،عن أب ي هريرة ،عن رسول اهلل  ، ..قال:
وق عُ َسْي لَتَها».
«حت ى يَ ُذ َ
حدثن ي عب يد بن آدم بن أب ي إياس العسقَلن ي ،قال :ثن ي أب ي ،قال :ثنا شيب ان ،قال:
ثنا َيَي بن أب ي كث ْي ،عن أب ي ال حارث الغف اري ،عن أب ي هريرة ،قال :قال رسول اهلل
فتتزوج غْيه ،ف يطلقها قبل أن يدخ ل ِبا ،ف ْييد
 ..ف ي ال مرأة يطلقها زوجها ثَلثاّ ،
وق عُ َسْي لَتَها».
اْلول أن يراجعها ،قال« :ال ،حت ى يَ ُذ َ
حدثن ي م حمد بن إبراهي م اْلن ماطي ،قال :ثنا هشام بن عبد ال ملك ،قال :ثنا م حمد
بن دينار ،قال :حدثنا َيَي بن يزيد اْلنائي ،عن أنس بن مالك ،عن النب ّي ..ف ي رجل
طلق امرأته ثَلثا ،فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخ ل ِبا ،أترجع إل ى زوجها اْلول؟
وق عُ َسْي لَتَهُ».
وق عُ َسْي لَتَها َوتَ ُذ َ
قال« :ال ،حت ى يَ ُذ َ
حدثن ي يعقوب بن إبراهي م ،ويعقوب بن ماهان ،قاال :ثنا هشي م ،قال :أخَبنا َيَي بن
أب ي إسحاق ،عن سل ي مان بن يسار ،عن عب يد اهلل بن عباس :أن الغميصاء أو
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الرميصاء جاءت إل ى رسول اهلل ..تشكو زوجها ،وتزعم أنه ال يصل إل يها ،قال :فما
كان إال يسْيا حت ى جاء زوجها ،فزعم أهنا كاذبة ،ولكنها تريد أن ترجع إل ى زوجها
وق عُسي لَتَ ِ
اْلول ،فقال رسول اهلل « : ..لَي ِ
ك َر ُجل َغْي ُرهُ».
س لَك حت ى يَ ُذ َ َ ْ
ْ َ
حدثنا م حمد بن بشار ،قال :ثنا م حمد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن علقمة بن
مرثد ،عن سال م بن رزين اْلْحري ،عن سال م بن عبد اهلل ،عن سعيد بن ال مسيب،
يتزوج ال مرأة ف يطلقها قبل أن يدخ ل ِبا البتة،
عن ابن عمر ،عن النب ّي ..ف ي رجل ّ
اْلول؟ قال« :ال حت ى
فتتزوج زوجا آخر ،ف يطلقها قبل أن يدخ ل ِبا ،أترجع إل ى ّ
ّ
وق عُ َسْي لَتَها».
وق عُ َسْي لَتَهُ َويَ ُذ َ
تَ ُذ َ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرْحن ،قال :ثنا سف يان ،عن علقمة بن مرثد ،عن
رزين اْلْحري ،عن ابن عمر ،عن النب ّي ..أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثَلثا،
يتزوجها رجل ،فأغلق الب اب ،فطلقها قبل أن يدخ ل ِبا ،أترجع إل ى زوجها اْلخر؟
ف ّ
وق عُ َسْي لَتَها».
قال« :ال حت ى يَ ُذ َ
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حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو أْحد ،قال :ثنا سف يان ،عن علقمة بن مرثد ،عن
سل ي مان بن رزين ،عن ابن عمر أنه سأل النب ّي  ..وهو خيطب عن رجل طلق امرأته،
وق
أيتزوجها اْلول؟ قال« :ال حت ى تَ ُذ َ
فتزوجت بعده ،مث طلقها أو مات عنهاّ ،
ّ
عُ َسْي لَتَهُ».
http://quran.al&nSora=2&l=arb&nSeg=0&=bm&islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1
tashkeel=0&taf=TABARY&nAya=230

_______________

تفسير الصافي 902:2
( )032فإن طلقها بعد الثنتني ثالثة ِ .ف اجملمع عن الباقر عليه السَلم يعِن التطليقة
الثالثة  .فَل حتل له تزوجيها من بعد ذلك هذا الطَلق حىت تنكح زوجا غْيه فإن
طلقها الزوج الثاين فَل جناح عليهما أن يرتاجعا يرجع كل واحد منهما إَل اْلخر
بالزواج إن ظنا أن يقيما حدود اهلل إن كان ِف ظنهما أهنما يقيمان ما حده اهلل وشرعه
من حقوق الزوجية وتلك حدود اهلل أي اْلحكام املذكورة يبينها لقوم يعلمون يفهمون
ويعملون ِبقتضى العلم ِ .ف الكاِف عن الصادق عليه السَلم أنه سئل عن رجل طلق
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امرأته طَلقا ال حتل له حىت تنكح زوجا غْيه وتزوجها رجل متعة أَيل له أن ينكحها
قال ال حىت تدخل ِف مثل ما خرجت منه  ،وزاد العياشي قال اهلل تعاَل فان طلقها
فَل جناح عليهما أن يرتاجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهلل واملتعة ليس فيها طَلق  .وِف
الكاِف عن الصادق عليه السَلم ِف الرجل يطلق امرأته الطَلق الذي ال حتل له حىت
تنكح زوجا غْيه مث تزوج رجَل ومل يدخل ِبا قال ال حىت يذوق عسيلتها .
األَ ْمثَل في تفسير ِ ِ
الم َنزل
كتاب اهلل ُ
ُ
اصر مكارم ِ
ِ
الشيرازي
ال َ
شيخ نَ َ
246:9
عمي (رفاعة) فطلّقِن
سبب النّزول :جاءت امرأة إَل رسول  ..وقالتُ :.
كنت عند ابن ّ
ميسِن ،فهل ِل
ثَلثاًّ ،
فتزوجت بعده عبدالرْحن بن الزبْي ،ولكنّه أيضاً طلّقِن قبل أن ّ
حىت يذوق عسيلتك ،وتذوقي
أن أعود إَل زوجي اْلول ؟ فقال رسول اهلل« : ..الّ ،
يتم النكاح مع الزوج الثاين(.)4
عسيلته» أي ّ
حىت ّ
اْلامش
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 _1جممع البيان  :ج  4و  0ص  ،332مع التلخيص من سبب النّزول الوارد ِف
تفسْي روح املعاين ،والقرطِب ،واملراغي.
سنن الدرامي حديث 9240:
كتاب  :الطالق
باب  :ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طالقها
ي قَ َ ِ
الزبَ ِْْي َع ْن
ت عُْرَوةَ بْ َن ُّ
ف َحدَّثَنَا ابْ ُن عُيَ ْي نَةَ َع ْن ُّ
الزْه ِر ِّ
وس َ
أْ
ال ََس ْع ُ
َخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن يُ ُ
ول اللَّ ِه  ..أَبو ب ْك ٍر وخالِ ُد بن سعِ ِ
عائِ
اعةَ الْ ُقر ِظ ِّي إِ ََل رس ِ
ت ْامرأَةُ ِ
يد بْ ِن
ف
ر
اء
ج
ت
ل
ا
ق
ة
ش
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ ُْ َ
َُ
َ
َ
َ
ول اللَّ ِه  ..فَ َقالَت يا رس َ ِ
اب ي ْنتَ ِظر أَ ْن ي ْؤذَ َن لَه َعلَى رس ِ
ِ
الْ َع ِ
ت
ول اللَّه إِ ِّين ُكْن ُ
ُ
اص َعلَى الْبَ َ ُ ُ
ْ َ َُ
َُ
ت طَ ََلقِي قَ َ ِ
ِِ
ِ
وق
اعةَ فَطَلَّ َق ِِن فَبَ َّ
اعةَ َال َح َّىت يَ ُذ َ
ين أَ ْن تَ ْرجعي إِ ََل ِرفَ َ
عْن َد ِرفَ َ
ال أَتُِريد َ
ك وتَ ُذوقِي عسي لَته فَنادى خالِ ُد بن سعِ ٍ
ِ
يد أَبَا بَ ْك ٍر أََال تََرى َما َْجت َهُر بِِه َه ِذهِ ِعْن َد
ُ َْ َُ َ َ َ ْ ُ َ
عُ َسْي لَتَ َ
رس ِ
ول اللَّ ِه...
َُ
http://hadith.al&doc=8&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2167
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_______________

صحيح البخاري حديث 6304:
كتاب الطالق  :باب من أجاز طالق الثالث
ال ح َّدثَِِن عُ َقْيل َعن ابْ ِن ِشه ٍ
َخبَ َرِين
اب قَ َ
يد بْ ُن عُ َف ٍْْي قَ َ
َحدَّثَنَا َسعِ ُ
ال َح َّدثَِِن اللَّْي ُ
ال أ ْ
َ
ث قَ َ َ
ْ
ِ
الزب ِْي أ َّ ِ
ت إِ ََل رس ِ
َخبَ َرتْهُ أ َّ
ول اللَّ ِه ..
اعةَ الْ ُقَرظ ِّي َجاءَ ْ
َن ْامَرأََة ِرفَ َ
َن َعائ َشةَ أ ْ
عُْرَوةُ بْ ُن َُّ ْ
َُ
ول اللَّ ِه إِ َّن ِرفَاعةَ طَلَّ َق ِِن فَب َّ ِ
الر ْْحَ ِن بْ َن
ت يَا َر ُس َ
ت بَ ْع َدهُ َعْب َد َّ
فَ َقالَ ْ
َ
ت طَََلقي َوإِ ِّين نَ َك ْح ُ
َ
ك تُِر ِ
ِِ
ول اللَّ ِه  ..لَعلَّ ِ
يد
ال َر ُس ُ
الزبَ ِْْي الْ ُقَر ِظ َّي َوإَُِّنَا َم َعهُ ِمثْ ُل ا ْْلُْدبَِة قَ َ
ُّ
اعةَ
ين أَ ْن تَ ْرجعي إِ ََل ِرفَ َ
َ
َ
وق عُسي لَتَ ِ
ك َوتَ ُذوقِي عُ َسْي لَتَهُ .
َال َح َّىت يَ ُذ َ َ ْ
http://hadith.al&doc=0&islam.com/Display/Display.asp?hnum=4856
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راجع صحيح البخاري حديث , 6270, 6300:سنن الدرامي حديث
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حديث , 204, 200:مسند أحمد حديث , 98220, 204, 200:
. 96690, 96694, 98027

تحليل السحاق
جاء في سنن الترمذي حديث 9024 :
كتاب األدب عن رسول اهلل  ..باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة
المرأة
َع َم ِ
ال
ال قَ َ
ش َع ْن َش ِق ِيق بْ ِن َسلَ َمةَ َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َحدَّثَنَا َهنَّاد َحدَّثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ْاْل ْ
ِ
رس ُ ِ
اشر الْمرأَةُ الْمرأَ َة حتَّى تَ ِ
ال
ص َف َها لَِزْو ِج َها َكأََُّنَا يَْنظُُر إِلَْي َها قَ َ
ول اللَّه َ ..و َسلَّ َم َال تُبَ ُ َ ْ َ ْ َ
َُ
يث حسن ِ
ِ
أَبو عِ
يح .
يسى َه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
ُ َ
http://hadith.al&doc=2&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2716
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_______________

سنن الترمذي حديث9020
كتاب األدب عن رسول اهلل  ..باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة
المرأة
حدَّثَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْن أَِِب ِزي ٍاد ح َّدثَنَا َزيْ ُد بْن حب ٍ
َخبَ َرِين
َّح ُ
َخبَ َرِين الض َّ
اك بْ ُن عُثْ َما َن أ ْ
اب أ ْ
ُ َُ
َ َ
َ
ُ
الر ْْح ِن ب ِن أَِِب سعِ ٍ
ِ
ول اللَّ ِه َ ..ال
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ي َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
اْلُ ْد ِر ِّ
َسلَ َم َع ْن َعْبد َّ َ ْ
َزيْ ُد بْ ُن أ ْ
َ
الرج ِل وَال تَْنظُر الْمرأَةُ إِ ََل عورةِ الْمرأَةِ وَال ي ْف ِ
ي ْنظُر َّ ِ
ِ
الر ُج ُل إِ ََل
ضي َّ
ََْ َْ َ ُ
ُ َْ
الر ُج ُل إ ََل َع ْوَرة َّ ُ َ
َ ُ
ِ ِِ
ِ
ب الْو ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
يسى
اح ِد قَ َ
الر ُج ِل ِف الث َّْوب الْ َواحد َوَال تُ ْفضي الْ َمْرأَةُ إ ََل الْ َمْرأَة ِف الث َّْو َ
ال أَبُو ع َ
يث حسن غَ ِريب ِ
ِ
يح .
ٌ َ
صح ٌ
َه َذا َحد ٌ َ َ ٌ
http://hadith.al&doc=2&islam.com/Display/Display.asp?hnum=2717
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صحيح مسلم حديث 029 :
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كتاب الحيض  ..باب تحريم النظر إلى العورات
َّح ِ
اْلب ِ
ال
اك بْ ِن عُثْ َما َن قَ َ
اب َع ْن الض َّ
َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َحدَّثَنَا َزيْ ُد بْ ُن َُْ
الر ْْح ِن ب ِن أَِِب سعِ ٍ
ِ
ي َع ْن أَبِ ِيه أ َّ
ول اللَّ ِه ..
يد ْ
َن َر ُس َ
اْلُ ْد ِر ِّ
أْ
َسلَ َم َع ْن َعْبد َّ َ ْ
َخبَ َرِين َزيْ ُد بْ ُن أ ْ
َ
الرج ِل وَال الْمرأَةُ إِ ََل عورةِ الْمرأَةِ وَال ي ْف ِ
ال َال ي ْنظُر َّ ِ
ِ
الر ُج ُل إِ ََل
ضي َّ
ََْ َْ َ ُ
الر ُج ُل إ ََل َع ْوَرة َّ ُ َ َ ْ
قَ َ َ ُ
َّ ِ ٍ ِ ٍ
ب الْو ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اح ِد و َح َّدثَنِ ِيه َه ُارو ُن
الر ُج ِل ِف ثَ ْوب َواحد َوَال تُ ْفضي الْ َمْرأَةُ إ ََل الْ َمْرأَة ِف الث َّْو َ
بن َعب ِد اللَّ ِه وُُمَ َّم ُد بن رافِ ٍع قَ َاال حدَّثَنَا ابن أَِِب فُ َدي ٍ
اك بْ ُن عُثْ َما َن ِِبَ َذا
َّح ُ
َخبَ َرنَا الض َّ
كأْ
ْ
ُْ ْ
َ
ُْ َ
َ
ُْ
ِْ
الر ُج ِل َوعُْريَِة الْ َمْرأَةِ .
اْل ْسنَ ِاد َوقَ َاال َم َكا َن َع ْوَرةِ عُْريَِة َّ
http://hadith.al&doc=1&islam.com/Display/Display.asp?hnum=512
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سنن ابي داود حديث 8079 :
كتاب الحمام  :باب ما جاء في التعري
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َّح ِ
الر ْْحَ ِن بن إِب ر ِاهيم حدَّثَنَا ابن أَِِب فُ َدي ٍ
اك بْ ِن عُثْ َما َن َع ْن َزيْ ِد
ك َع ْن الض َّ
ْ
َحدَّثَنَا َعْب ُد َّ ْ ُ ْ َ َ َ
ُْ
الر ْْح ِن ب ِن أَِِب سعِ ٍ
ِ
ِ
ال َال يَْنظُُر
يد ْ
َِّب  ..قَ َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ي َع ْن أَبِيه َع ْن النِ ِّ
َسلَ َم َع ْن َعْبد َّ َ ْ
بْ ِن أ ْ
َ
ِ
الرج ِل وَال الْمرأَةُ إِ ََل عري ِة الْمرأَةِ وَال ي ْف ِ
الرج ِل ِِف ثَو ٍ
الرجل إِ
َّ ِ
ب
َل
ي
ض
َ
َّ
َّ
ُ
ُْ َ َ ْ َ ُ
ْ
الر ُج ُل إ ََل عُْريَة َّ ُ َ َ ْ
ُُ
ِ
اح ٍد وَال تُ ْف ِ
ضي الْمرأَةُ إِ ََل الْمرأَةِ ِِف ثَو ٍ
ب.
ْ
َْ
َْ
َو َ
راجع سنن أبي داود حديث . 2302 , 8078 :

تحليل االستحالم
فَخلَ ِ ِ ِ
الص ََل َة واتَّب عوا الشَّهو ِ
ف يَ ْل َق ْو َن َغيًّا
ات فَ َس ْو َ
ف من بَ ْعده ْم َخ ْلف أ َ
َ َ
َضاعُوا َّ َ َ ُ
ََ
{ }19/49مرَي .
ب الشَّهو ِ
ات ِمن النِّساء والْبنِني والْ َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِْي الْ ُم َقنطَرةِ ِم َن َّ
ُزيِّ َن لِلن ِ
ب َوالْ ِفض َِّة
َ َ ََ َ َ
َّاس ُح ُّ َ َ
َ
اْلَْي ِل الْ ُم َس َّوَم ِة
َو ْ

ث َذلِك متاع ْ ِ
اْلر ِ
ِ
ِ
ندهُ حسن الْم ِ
آب
َ ََ ُ
اْلَيَاة الدُّنْيَا َواللّهُ ع َ ُ ْ ُ َ
َواْلَنْ َعام َو َْْ

{ }41/3ال عمران .
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ابن كثير 20:9
خيَب تعاَل عما زين للناس ِف هذه اْلياة الدنيا من أنواع املَلذ من النساء والبنني ،فبدأ
بالنساءْ ،لن الفتنة ِبن أشد ،كما ثبت ِف الصحيح أنه صلى اهلل  ، ..قال «ما تركت
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» فأما إذا كان القصد ِبن اْلعفاف وكثرة
اْلوالد ،فهذا مطلوب مرغوب فيه ،مندوب إليه ،كما وردت اْلحاديث بالرتغيب ِف
التزويج واالستكثار منه« ،وإن خْي هذه اْلمة من كان أكثرها نساء» ،وقوله صلى اهلل
« ..الدنيا متاع ،وخْي متاعها املرأة الصاْلة ،إن نظر إليها سرته ،وإن أمرها أطاعته
إِل النساء
وإن غاب عنها حفظته ِف نفسها وماله» وقوله ِف اْلديث اْلخر«حبب ّ
والطيب ،وجعلت قرة عيِن ِف الصَلة»  .وقالت عائشة رضي اهلل عنها :مل يكن شيء
أحب إَل رسول اهلل  ..من النساء إال اْليل ،وِف رواية من اْليل إال النساء ،وحب
البنني تارة يكون للتفاخر والزينة ،فهو داخل ِف هذا ،وتارة يكون لتكثْي النسل وتكثْي
أمة ُممد ِ ..من يعبد اهلل وحده ال شريك له ،فهذا ُممود ِمدوح كما ثبت ِف اْلديث
«تزوجوا الودود الولود ،فإين مكاثر بكم اْلمم يوم القيامة».
القرطبي 93 _90:6
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{من ٱلن ِ
ِ
ِ
ْلهنن حبائل الشيطان
تشوف النفوس إليهن؛ ّ
ِّساء} بدأِب ّن لكثرة ّ
قوله تعاَلَ َ :
وفتنة الرجال .قال رسول اهلل« : ..ما تركت بعدي فِتنةً َّ
أشد على الرجال من النساء»
البخاري ومسلم .ففتنة النساء أش ّد من َجيع اْلشياء .ويقالِ :ف النساء
أخرجه
ّ
تؤدي إَل قطع
فأما اللتان ِف النساء فإحدامها أن ِّ
فتنتان ،وِف اْلوالد فتنة واحدةّ .
ال ِرحم؛ ْلن املرأة تأمر زوجها بقطعه عن اْل َُّم َهات واْلخوات .والثانية يُْبتلي جبمع املال
من اْلَلل واْلرام .و ّأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة ،وهو ما ٱبْتُلِي جبمع املال
ف
ْلجلهم .وروى عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل « ..ال تُ ْس ِكنوا نساءكم الغَُر َ
وال تُعلِّموهن ِ
الكتاب» .حذرهم رسول اهلل  ..؛ ْلن ِف إسكاهنن الغرف تطلّعاً إَل
َ ّ
الرجال ،وليس ِف ذلك ْحت ِ
فتحدث
صني ْلن وال ِس ْرت؛ ْلهنن قد يُ ْشرفْن على الرجال ُ
ِ
ِ
الرجل ُخلِق فيه الشهوة
الفتنة والبَلء ،وْلهنن قد ُخل ْقن من الرجل؛ فه ّمتها ِف الرجل و ُ
ِ
ٍ
مأمون كل واحد منهما على صاحبه .وِف تعلمهن الكتاب
ت َس َكناً له؛ فغْي
وجعلَ ْ
ُ
أعُروا النساء يَ ْلَزْمن
هذا املعىن من الفتنة وأشد .وِف كتاب الشِّهاب عن النِبْ « : ..
اْلِ َجال» .فعلى اْلنسان إذا مل يصَب ِف هذه اْلزمان أن يبحث عن ذات الدِّين
ليسلَم له الدِّين؛ قال صلى اهلل« : ..علَي َ ِ
ت يداك» أخرجه مسلم
ك بذات الدين تَ ِربَ ْ
َْ

261261261 -261-

261261 -261-

عن أِب هريرة .وِف سنن ٱبن ماجه عن عبد اهلل بن عمر قال قال رسول اهلل« : ..ال
تزوجوهن ْلمواْلن فعسى
تََزَّوجوا النساء ْلسنِهن فعسى حسنُهن أن يُْرِديهن وال
ّ
أمواْلن أن تُطْغِيهن ولكن تَزوجوهن على الدِّين وْلُمة سوداء خرماء ذات ِ
أفضل».
ين
د
َ َ ْ َ َْ
ُ
الدر المنثور272:9
{م َن ٱلنّ َساء }[النساء .]00:أخرج النسائي و ابن أِب حامت و اْلاكم عن
قوله تعاَلّ :
أنس قال :قال رسول اهلل : ..حبب إِل من دنياكم النساء و الطيب و جعلت قرة
عيِن ِف الصَلة .
صحيح مسلم حديث 642:
كتاب  :الحيض
باب  :وجوب الغسل على المرأة بخروج المني فيها
حدَّثَنا عبَّاس بن الْولِ ِ
ِ
َن أَنَس بن مالِ ٍ
ك
يد َحدَّثَنَا يَِز ُ
يد بْ ُن ُزَريْ ٍع َحدَّثَنَا َسعيد َع ْن قَتَ َادةَ أ َّ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ ُْ َ
َحدَّثَ ُه ْم أ َّ
ِب اللَِّه َ ..ع ْن الْ َمْرأَةِ تََرى ِِف َمنَ ِام َها َما يََرى
ت أَنَّ َها َسأَلَ ْ
َن أ َُّم ُسلَْي ٍم َح َّدثَ ْ
ت نَِ َّ
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ِ
ال رس ُ ِ
َت َذلِ ِ
ت
َّ
ول اللَّه  ..إِ َذا َرأ ْ
ك الْ َمْرأَةُ فَ ْلتَ ْغتَس ْل فَ َقالَ ْ
استَ ْحيَ ْي ُ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم َو ْ
الر ُج ُل فَ َق َ َ ُ
ِ
ال نَِ ِ
ِ
ِم ْن َذل َ
ك قَالَ ْ
ت َوَه ْل يَ ُكو ُن َه َذا فَ َق َ ُّ
ِب اللَّه  ..نَ َع ْم فَم ْن أَيْ َن يَ ُكو ُن الشَّبَهُ إِ َّن َماءَ
ِ
ِ
ظ أَب يض وماء الْمرأَةِ رقِي ٌق أ ْ ِ
َّ
َص َف ُر فَم ْن أَيِّ ِه َما َع ََل أ َْو َسبَ َق يَ ُكو ُن مْنهُ الشَّبَهُ
الر ُج ِل غَلي ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
.
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صحيح مسلم حديث 607:
كتاب  :الحيض
باب  :وجوب الغسل على المرأة بخروج المني فيها
حدَّثَنَا َداوُد بن ر َشي ٍد حدَّثَنَا صالِح بن عُمر حدَّثَنَا أَبو مالِ ٍ
ك ْاْلَ ْش َجعِ ُّي َع ْن أَنَ ِ
س بْ ِن
ُ َ
َ ُ ْ ُ ََ َ
ُ ُْ ُ ْ َ
َ
مالِ ٍ
الر ُج ُل ِِف َمنَ ِام ِه
ت ْامَرأَة َر ُس َ
ك قَ َ
ول اللَّ ِه َ ..ع ْن الْ َمْرأَةِ تََرى ِِف َمنَ ِام َها َما يََرى َّ
ال َسأَلَ ْ
َ
الر ُج ِل فَ ْلتَ ْغتَ ِس ْل .
فَ َق َ
ال إِذَا َكا َن ِمْن َها َما يَ ُكو ُن ِم ْن َّ
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سنن الترمذي حديث 228:
كتاب  :الطهارة عن رسول اهلل
باب  :ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل
ِِ
ِ ِ
ب
َحدَّثَنَا ابْ ُن أَِِب عُ َمَر َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيَ ْي نَةَ َع ْن ه َشام بْ ِن عُْرَوَة َع ْن أَبيه َع ْن َزيْنَ َ
ت أَِِب سلَمةَ عن أ ُِّم سلَمةَ قَالَت جاءت أ ُُّم سلَي ٍم بِْن ِ
بِْن ِ
ت يَا
َِّب  ..فَ َقالَ ْ
ت ملْ َحا َن إِ ََل النِ ِّ
ْ َ َ ْ ُْ ُ
َ َ َْ َ َ
ِ
ِ
َت ِِف
ول اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْستَ ْحيِي ِم ْن ْ
َر ُس َ
اْلَ ِّق فَ َه ْل َعلَى الْ َمْرأَة تَ ْع ِِن غُ ْس ًَل إِذَا ه َي َرأ ْ
ِ
ِ
ت
الر ُج ُل قَ َ
الْ َمنَ ِام ِمثْ َل َما يََرى َّ
ال نَ َع ْم إِ َذا ه َي َرأ ْ
َت الْ َماءَ فَ ْلتَ ْغتَس ْل قَالَ ْ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ قُ ْل ُ
ِ
ِ
َْلا فَ َ ِ
ص ِحيح َوُه َو قَ ْو ُل
ِّساءَ يَا أ َُّم ُسلَْي ٍم قَ َ
َ
يسى َه َذا َحديث َح َسن َ
ال أَبُو ع َ
ض ْحت الن َ

ت أ َّ
َع َّام ِة الْ ُف َق َه ِاء أ َّ
َن َعلَْي َها الْغُ ْس َل
َت ِِف الْ َمنَ ِام ِمثْ َل َما يََرى َّ
َن الْ َمْرأََة إِ َذا َرأ ْ
الر ُج ُل فَأَنْ َزلَ ْ
ال َوِِف الْبَاب َع ْن أ ُِّم ُسلَْي ٍم َو َخ ْولَةَ َو َعائِ َشةَ َوأَنَ ٍ
س.
ي َوالشَّافِعِ ُّي قَ َ
َوبِِه يَ ُق ُ
ول ُس ْفيَا ُن الث َّْوِر ُّ
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حديث , 90820, 28622, 29039, 22000 , 0282, 0803 :
, 94762, 90340موطأ مالك حديث , 270:سنن الدرامي حديث 000:
.
الكافي 892:0
كتاب النكاح  :بابحب النساء
 - 42 - 9111عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن أِب عبداهلل الَبقي  ،عن اْلسن بن
أِب قتادة ،عن رجل  ،عن َجيل بن دراج قال  :قال أبوعبداهلل ( ع )  :ماتلذذ الناس
ِف الدنيا واالخرة بلذة أكثر ْلم من لذة النساء وهو قول اهلل عزوجل  " :زين للناس
حب الشهوات منالنساء والبنني  -إَل آخر االية  ) 1 ( " -مث قال  :وإن أهل اْلنة
مايتلذذون بشئ من اْلنةأشهى عندهم من النكاح الطعام والشراب .
(هامش ) *
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(  ) 1آل عمران  . 43 ،وَتام االية ( ( والقناطْي املقنطرة من الذهب والفضة واْليل
املسومة واالنعام واْلرث ذالك متاع اْليات الدنيا واهلل عنده حسن املاب ) .) * ( .
الكافي 62 _63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
ُ - 6 - 121 0ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن ابن ُمبوب  ،عن عبداهلل
بن سنان قال  :سألت أبا عبداهلل ( ع ) عن املرأة ترى أن الرجل جيامعها ِف املنام ِف
فرجها حىت تنزل ؟ قال  :تغتسل  .وِف رواية اخرى قال  :عليها غسل ولكن ال
حتدثوهن ِبذا فيتخذنه علة ( . ) 4
الكافي 63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
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 - 1 - 1214عدة من أصحابنا  ،عن أْحد بن ُممد  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن
ْحاد بن عثمان  ،عن اْللِب  ،عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته  ،عن املرأة ترى ِف
املنام ما يرى الرجل ؟ قال  :إذا انزلت فعليها الغسل وإن مل تنزل فليس عليها الغسل .
الكافي 63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
ُ - 4 - 1217ممد بن َيَي  ،عن أْحد بن ُممد بن عيسى  ،عن علي بن اْلكم ،
عن اْلسني بن أِب العَلء قال  :سألت أبا عبداهلل ( ع ) عن الرجل يرى ِف املنام حىت
جيد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ مل ير ِف ثوبه املاء وال ِف جسده ؟ قال
 :ليس عليه الغسل  .وقال  :كان علي ( ع ) يقول  :إُنا الغسل من املاء االكَب فإذا
رأى ِف منامه ومل ير املاء االكَب فليس عليه غسل .
الكافي 63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
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ُ - 0 - 1211ممد بن إَساعيل  ،عن الفضل بن شاذان  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن
معاوية بن عمار عن أِب عبداهلل ( ع ) قال  :سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد
بلَل ؟ فقال  :ليس بشئ إال أن يكون مريضا فعليه الغسل .
الكافي 63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
 - 3 - 1219علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ْحاد بن عيسى  ،عن حريز  ،عن
زرارة قال  :إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه رِبا كان هو الدافق لكنه جيئ جميئا
ضعيفا ليس له قوة ملكان مرضك  ،ساعة  ،بعد ساعة  ،قليَل قليَل فاغتسل منه .
الكافي 63:8
( باب )* ( احتالم الرجل والمرأة ) *
 - 1 - 1212علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أِب عمْي  ،عن ابن املغْية  ،عن
حريز  ،عن ابن أِب يعفور قال  :قلت الِب عبداهلل ( ع )  :الرجل يرى ِف املنام وجيد
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الشهوة فيستيقظ وينظر فَل جيد شيئا  ،مث ميكث بعد فيخرج ؟ قال  :إن كان مريضا
فليغتسل وإن مل يكن مريضا فَل شئ عليه  ،قال  :فقلت له  :فما فرق بينهما ؟ فقال
 :الن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا مل جيئ إال بعد .

فتاوي
رئيس لجنة الفتوى باالزهر :جواز مشاهدة الزوجة للصور الجنسية
افتى الشيخ على ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى باالزهر الشريف بجواز مشاهدة الزوجة
لالفالم والصور الجنسية اذا اجبرها زوجها على ذلك واذا كانت الزوجة تخشى على
استقرار بيتها والحياة مع زوجها.
وكانت احدى الزوجات قد استفسرت من الشيخ على ابو الحسن عن مدى شرعية قيام
زوجها باجبارها على مشاهدة الصور الجنسية على االنترنت قبل المعاشرة الزوجية ،وقال
الشيخ ان مشاهدة الزوجة لهذه الصور تعد اخف الضررين وتطيع زوجها للضرورة حسب
تقديرها كأن تكون مشاهدتها للصور مرة واحدة لكن الشيخ اشار الى ان طلبات الزوج لو
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تعددت فال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
المصدر :خاص للممنوع  29أغسطس 9779
االزهر يبيح مشاهدة افالم الدعارة
بدائع الفوائد
فصل االستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه االستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا
وشيخنا مل يذكروا سوى الكراهه مل يطلقوا التحرميقال وإن مل يقدر على زوجة وال سرية وال شهوة
له حتمله على الزنا حرم عليهه االستمناء ْلنه استمتاع بنفسه واْلية َتنع منه وإن كان مرتدد
اْلال بني الفتور والشهوة وال زوجه له وله أمة وال يتزوج به كره ومل َيرم وإن كان مغلوبا على
شهوهتيخاف العنت كاْلسْي واملسافر والفقْي جاز له ذلك نص عليه أْحد رضي اهلل عنه وروي
أن الصحابة كانوا يفعلونه فيغزواهتم وأسفارهم وإن كانت امرأة ال زوج ْلا واشتدتغلمتها فقال
بعض أصحابناجيوز ْلا اختاذ االكرنبج وهو شيءيعمل من جلود على صورةالذكر فتستدخله املرأة
أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه ال يباح ْلن النِب إُنا أرشدصاحب
الشهوةإذا عجز عن الزواج إَل الصوم  .رواه البخاري ومسلم وغْيمها  .ولو كان هناك معنىغْيه
لذكره وإذا كان غائبا عنها ْلن الفعل جائز وال َيرِمن تومهه وختيل وإن كان غَلما أو أجنبية كره
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له ذلك ْلنه إغراء لنفسه باْلرام وحث ْلا عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أدميا أو جنشا ِف
صنم إليه فأوجل فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أْحد
فيمن به شهوة اْلماع غالبا ال ميلك نفسه وخياف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه
عنه ِف املغىن مث قال أباح له الفطر ْلنه خياف على نفسه فهو كاملريضيخاف على نفسه من
اْلَلك لعطشوحنوه وأوجباْلطعام بدال من الصيام وهذاُممول على من ال يرجو إمكان القضاء
فإن رجا ذلك فَل فديةعليه والواجب انتظار القضاءوفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم
مريضا اْليةوإُنا يصار إَل الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم معيأسه مث قدر على الصيام
احتمل أن ال يلزمه ْلن ذمته قد برئت بأداء الفديةاليت كان ت هي الواجب فلم تعد إَل الشغل
ِبا برئت من ه واحتمل أن يلزمه القضاء ْلن اْلطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه املعتدة
بالشهور لليأس إذا حاضت ِف أثنائها.
كتاب بدائع الفوائد ،الجزء  ،6صفحة 270

_____________________

فتوى رقم  33281تاريخ 2692\6\92ه
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد:
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فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتية ام طلحة
والمحال الى اللجنة من االمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم  2072وتاريخ 2692\6\8ه وقد سألت المستفتية
سؤاال هذا نصه  :انتشرت في االونة االخيرة وبعد ان من َاهلل علينا بموسم زراعي جيد ظاهرة شراء الكوسى المتوسطة
الحج م وبكميات كبيرة جدا تفوق حاجةالمنزل وتوافق ذلك مع انشغال الرجال بالمباريات الرياضيةفما حكم ذلك وبعد
دراسة اللجنة لالستفتاء اجابت بمايلي :ليس م ن هدي المسلمات على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هذه الوسائل
الغير شرعية والتي وفدت الى نسائنا من االفالم الخالعية التي يرسلها الكفار واعداء االسالم وخاصة اللواتي ذهبن في
زيارات الى بالدالكفار وتعودن على بعض من هذه العادات الغريبة عن مجتمعنا ,مع العلم ان هذه الكوسى قد تسبب
النزف وتؤدي الى العقم وبما ان غاية الزواج في االسالم هي االنجاب بناء على ذلك فاليجوز التعامل بالكوسى على
اهداء والمشروع في هذه الحاالت هو الخيار والموز كما دلت على ذلك سنة النبي
الوجه المذكور بيعا او شراءَ او
َ
صلى اهلل عليه وسلم .وباهلل التوفيق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
عضو:بكر بن عبد اهلل ابو زيدعضو:صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد آل الشيخ

فتوى الكوسة
________________
الفتاوى الشرعية  :متفرقات في باب األحوال الشخصية  :سؤال في الجنس
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بسم اهلل الرْحن الرحيم
اْلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصَلة وأمت التسليم ،على سيدنا ُممد خامت اْلنبياء واملرسلني،
وعلى آله وأصحابه أَجعني ،والتابعني ،ومن تبع هداهم بإحسان إَل يوم الدين ،وبعد:
فَل مانع من ذلك برفق وبدون مبالغة ملنع الضرر واالبتعاد عن النجاسة.
واهلل تعاَل اعلم.
____________________________
أ .د .أْحد اْلجي الكردي

مداعبة المرأة بايالج االصبع في فرجها
___________________
الفتاوى الشرعية  :متفرقات في باب األحوال الشخصية  :اوروبا
بسم اهلل الرْحن الرحيم
اْلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصَلة وأمت التسليم ،على سيدنا ُممد خامت اْلنبياء واملرسلني،
وعلى آله وأصحابه أَجعني ،والتابعني ،ومن تبع هداهم بإحسان إَل يوم الدين ،وبعد:
فاْلل اْلمثل ملثل حالكم هو الزواج من بعض أؤلئك الفتيات بعقد شرعي ،ولكم طَلقهن بعد
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االنتهاء من الدراسة إذا مل تروا االستمرار معهن ِمكنا ،واْلل الثاين هو املداومة على الصوم ،فإن
فيه وقاية ،واْلل الثالث أن يكون لكم أنتم املسلمون جمتمع ِميز منكم تبتعدون به نسبيا عن
االخنراط ِف اجملتمعات اْلخرى وتقون أنفسكم ،وإذا تعذر ذلك كله أو مل يفلح ِف حتصني
أنفسكم ومل يبق إال الزنا وتيسرت سبله فيكون ِف هذه اْلال فقط االستمناء جائزا ارتكابا
ْلخف الضررين إَل أن يتيسر حل شرعي آخر.
واهلل تعاَل اعلم.
____________________________
أ .د .أْحد اْلجي الكردي

االستمناء أو زواج المتعة
الفتاوى الشرعية  :متفرقات في باب األحوال الشخصية  :حكم مص المرأة ذكر زوجها
بسم اهلل الرْحن الرحيم
اْلد هلل رب العاملني ،وأفضل الصَلة وأمت التسليم ،على سيدنا ُممد خامت اْلنبياء واملرسلني،
وعلى آله وأصحابه أَجعني ،والتابعني ،ومن تبع هداهم بإحسان إَل يوم الدين ،وبعد:
فَل مانع من ذلك بشرط أن يكون طاهرا وأن ميتنعا عن ذلك قبل خروج املذي ْلنه جنس،
واْلفضل االبتعاد عن ذلك احتياطا وأدبا.
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واهلل تعاَل أعلم.
____________________________
أ .د .أْحد اْلجي الكردي

من ابداع الفتاوي

بدائع الفوائد
وِف الفصول روى عن أْحد ِف رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه ْلبس املاء
ِف زم ن رمضان يستخرج املاء ومل يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه ِبا ال
يفسد صوم غْيه كاس تمنائهبيده أو ببدن زوجته أو أمته غْي الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو
صغْية استمىن بيده ا وكذلك الكافرة وجيوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء ِف الفرج مع
إمكان إخراج املاء بغْيه فعندي أنه ال جيوز ْلن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع
امليتة بل ههنا آكد ْلن باب الفروج آكد ِف اْلظر من اْلكل قل ت وظاهر كَلم أْحد جواز
الوطء ْلنه أباح له الفطر واْلطعام فلو اتفق مثل هذا ِف حال اْليض مل جيز له الوطء قوال
واحدا فلو اتفق ذلك حملرم أخرج ماءه ومل جيز له الوطء فصل فإن كان شبق الصائم مستداما
َجيعالزمان سقط القضاء وعدل إَل الفدية كالش يخوالشيخة وإن كان يعرتيه ِف زم ن الصيف أو

274274274 -274-

274274 -274-

الشتاء قضي ِف الزمن اْلخر وال فدية هن ا ْلنه عذر غْي مستدام فهو كاملريض ذكر ذلك ِف
الفصول فائدة حكم القيام إَل اْلنازة وقوله ِف املقنع وإن جاءت وهو جالس مل يقم ْلا يعىن
اْلنازة مل أر هذا ِف الكَلم أْحد رضي اهلل عنه وقد قال وإن قام مل أعبه وإن قعد فَل بأس وقال
امليموين ِف مسائله َسعته يقول إذاتبع اْلنازة فَل جيلس حىت توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد
وإذا رآها قام قال كاهنذا أكثر ِف اْلَب من عشرة منأصحاب رسول اهلل يروونه مث قال امليموين
تسمية منْيوي عن النِب أنه كان إذا رأى جنازة قام ْلا عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن
ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف
كتاب بدائع الفوائد ،الجزء  ،6صفحة 274

استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة
( عن موقع الكلمة) .
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