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  خلق االنسان

  من نفس واحدة

ن نَّْفٍس َواِحدَ « ٍة َوَخلََق ِمنَْها زَْوَجَهــا َوبـَـثَّ ِمــنُْهَ� ِرَجــاالً كَثِــ�ا يَأَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ
»كَاَن َعلَيُْكْم رَقِيبا   الَِّذي تََسآَء لُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاّ    َونَِسآًء َواتَُّقواْ هللاّ 

١.  

، هي أظهر األ  يات بهذا الصدد وتتلوها آيــات هذه اآليد تقرر أصالً واحدا للنسل اإلنسا� الحايل ككلٍّ
»هو الذيخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها...«أخرى تتجاوب معها يف هذه املغزى كـ

٢.  

»خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها...«جعالً ذا بعدين: خلقا وزواجا 
٣.  

»عــارفوا...إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لت«
وهــو الــذي أنشــأكم مــن نفــس «ـ ٤

»واحدة
٥.  

آيات خمس تتجاوب يف خلق اإلنسان وإنشاِءه من نفس واحدة، ف� هي هذه الواحدة؟ وكيف خلق 
  ؟»وخلق منها ـ وجعل منها ـ زوجها«اإلنسان منها ككل 

ه أوالً وأخ�ا دو�ا استثناء، فال يشمل هنا تستعرض هذا النسل الذي نحن منه عىل مدار زمن» الناس«
ناسا قبلنا وقبل هذه النفس الواحدة، وال يفلت منه ناس من هذا النســل عــىل طــول خطــه، حيــث 
الخطاب فيه عىل وجه القضايا الحقيقية فال تخص ناسا دون ناس وال زمنا او مكانا لــه دون زمــن أو 

يد اإلستغراق، وقضية التقــوى وهــي الخلــق مــن مكان، فالناس يف معنى الجمع وهو محّل بالالم فيف
نفس واحدة تشملهم كلهم دو�ا استثناء، فال اختصاص له بناس دون ناس، اللّهم إالّ من انقرض مــن 
اإلنسان السابقة التي ليس لها حظ يف هذا القــرآن مــن أي خطــاب اللهــم إالَّ إشــارة يف آيــة الخالفــة 

  األخ�. وأرضابها أنها كانت تعيش قبل هذا النسل

وقد يشمل الناس كل اإلنسان اإلنسانية ـ سابقة عىل هذا النسل والحقة ـ لوال قرينــة قاطعــة، وهنــا 
بل أنفــٌس كــُل » نفس واحدة«قرينة عىل اختصاص الناس بهذا النسل، وإالّ فال تصح » نفس واحدة«

  ناٍس ُخلق من واحدة.

                                                        
 .٤:١ـ  ١

 
 .٧:١٨٩ـ  ٢

 
 .٣٩:٦ـ  ٣

 
 .٤٩:١٣ـ  ٤

 
 .٦:٩٨ـ  ٥
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األول للناس، فال تعني كائنا آخر أيا كان، هي اإلنسان األول من هذا الناس واألب و » نفس واحدة«فـ
كتب ربكــم عــىل «) إالّ وتعني اإلنسان، اللهم إالّ يف ۲۹۵و� تأت النفس يف القرآن بطيات اآليات الـ (

»ال اعلم ما يف نفسك«و ١»نفسه
، فاحت�ل أنها تقصد حيوانا غ� انسان، ذا خليات ام ذا خلية واحدة، ٢

  هابط خابط. إنه

وخلــق منهــا «تُنهي خلق الناس كلهم إىل هذه النفس الواحــدة، ولكــن  »خلقكم من نفس واحدة«فـ 
تضيف اليها زوجها املخلوق منها يف انتسال الناس منه�، والواو ـ بطبيعة الحال ـ هنا حاليــة  »زوجها
انــا «ى ك� يف آية اخرى: والحال أنه خلق منها زوجها ليخلقكم كلكم من ذكر وأنث» خلقكم...«تعني 

فالذكر هو تلك النفس الواحدة وزوجها هي التي خلقت منها، فخلُقنــا مــن »خلقناكم من ذكر وأنثى
نفس واحدة ـ وَخلََق منها زوجها ـ يختلف عــن خلـْـق زوجهــا منهــا، فإنهــا خلقــت منهــا دون توالــد 

منها يصح أننا خلقنا منها، اي منها متعود، ونحن ُخلقنا منها بتوالد ب� ذكر وأنثى، فألن زوجها خلق 
وزوجها املخلوق منها، اللّهم االّ يف عيىس املخلوق من أم دون أب ولكن امه مخلوقــة كســائر النــاس 

»كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون  ان مثل عيىس عند ّهللا «من ذكر وأنثى و
٣.  

وال بــّد يف خلــق النســل اإلنســا� مــن  »ن نفــس واحــدةخلقكم مــ«وقد تكون الواو بيانية تب� كيف 
وبث منها زجالً كث�ا «التي البّد منها يف ذلك الخلق املنتسل، ثم  »وخلق منها زوجها«نفس�، فالجواب 

  ، ولكنها ـ اذا ـ بيان الحال او حال البيان.»ونساءً 

ومنها، فهل ان سائر األنسان  وترى ذلك النسل األول هو من ُولد النفس الواحدة وزوجها، خلقوا منها
ايضا ك� األول تنتهي اىل هذه النفس الواحدة وزوجها دو�ا ثالثة ورابعة أماهية؟ إذا فكيف التوالد 
يف سائر األنسان اذا انحرصت يف مبدِء النفس الواحدة وزوجها، اللّهم إالّ بس�ح الزواج والتوالــد بــ� 

  رم يف كافة الرشائع اإللهية دو�ا استثناء!اإلخوة واألخوات من النسل األول وذلك مح

» كــم«ـ وهم  »وبث منه� رجاالً كث�ا ونساءً «من ناحية  »خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها«
ككل ـ من اخرى ه� نصان اثنان عىل أن ال ثالث يف أصل اإلنتسال، فلو كان لبــان يف نــص » الناس«و

فال دور لجنية وال حورية يف ذلك اإلنتسال خالف ما جاءت القرآن، ولقد نص عىل حرص األصل فيه� 
  .١فال نصدقها وإ�ا نصدق األخرى املوافقة للقرآن ٤به بعض الروايات املختلَقة

                                                        
 .٦:١٢ـ  ١

 
 .٥:١١٦ـ  ٢

 
 .٣:٥٩ـ  ٣

 
ـ ��� روا��ت ����ر�� �� ����� ا���� �� ا������ وا��ا��� �� ا���ت ا���� ��� ��� ا���� ��ر���ن و�� ا��ى  ٤

��� �� ��وة �� ���� �� ����� �� ا�� ا��ا��� ��ر�� وا����ى ���� ��� �� ��ر ا������ �� ا���� �����ده إ�� ا��

�� و�� ا��ل ��راء �� ا���� إ�� آدم ��و��� أ�� ا���� و��وج ا��ٓ�� إ�� ا���   ��ل: ان ا��ّ�«���� (������ ا����م 
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النفس الواحدة األوىل املثنَّاة بزوجها املخلوق منها هي أصل النــاس جميعــا يف كــل األنســان، فلــو أن 
هي الرشيكة يف بث رجال كث� ونساء منذ النســل الثــا�، أم نفسا أخرى أم أنفسا غ� اإلنسان كانت 

إن نفسا ثالثة أماهية خلقت من النفس األول مع زوجها، فمن زوجها معها انتسل النسل األول، ومن 
غ�ها سائر األنسان تناسالً بينه وب� النسل األول، لكان النص هارفا جارفــا حيــث يُنهــي كــل أنســان 

  مع زوجها الوحيد املخلوق منها.الناس إىل هذه الواحدة 

وليست حرمة التزاوج ب� األخوة واألخوات حرمة ذاتية كاملحرمات الذاتية التي ال تتحول، إ�ــا هــي 
حرمة مصلحية إذا ل. تداوم حلُّ التناكح بينه� عىل مدار الزمن الرسايل لخلَّفت بلبلــة دائبــة داخــل 

أخواتهم واألخوات بينهن إىل إخوتهن وهــ� عائشــان يف البيوت ليل نهار، ولتسابق اإلخوة بينهم إىل 
بيت واحد دو�ا رادع وحجاب، وال أشكل من ذلك مشكلة عائلية عريقة عويصة منقطعة النظ� ب� 

  كل مشاكل االنسان.

فِجلَّ ذلك التزاوج لفرتة قليلة قَدر إنجاب نسل يف مستَهل حيــاة اإلنســان ال ينــاحره اي رادع ومــانع 
  يعي، والنص ينهي كل األنسان إىل األبوين األول�.فطري او ترش

ثم التزاوج ب� أخ وأخت يف فرتتهــا القليلــة، هــي أقــرب مــن التــزاوج بــ� الــنفس الواحــدة وزوجهــا 
املخلوقة منهــا، فــاألخ واألخــت راجعــان إىل أصــل� غــ�ه�، واألم األوىل راجعــة إىل األب األول دون 

  فصل!:

قــد   فال تنكر هذا إ�ا هي رشائع جــرت ألــيس هللاّ   لك بعد التحريم من ّهللا ان املجوس إ�ا فعلوا ذ«و
  .٢»التحريم بعد ذلك  خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له فكان ذلك رشيعة من رشائعهم ثم انزل ّهللا 

                                                                                                                                                         

������ ����� ��� ��ن �� ا���س �� ���ل و��� ��� ��� �� ا���راء و�� ��ن ���� �� ��ء ا���� ��� ��� 

 ».���ن زوج ���� �� �����ا���ن وأ��� ان 

ا��ل: وا���� ا����� ا���ٓل ��� ا����د�� ا�������ة ���اوج ا����ة وا����ات �� ا����� ا����ا�� ��� �� روا�� زرارة 

�� و�ّ� ��� ا��   و����� �� ذ�� ���ا ����ا ���ل �� ���ل ��ا ان ا��ّ�  (���� ا����م) ����ن ا��ّ� ��ل ا�� ��� ا��ّ�

� وا����� وا������ ور��� وا������� وا������ت وا������� وا������ت �� ��ام و�� ��� �� �� ا���رة �� ���ة ���

 ������ �� ا����ل و�� ا�� ������� ��� ا����ل وا���� ا����� ا����...

����� �� ا��ل: و��ا�� �� ��ء �� ا����د�� ا����ى ا�� ��ن ��� ا������ ��� ا����اب اذا، ����� ا������ب �

 ا���آن ا��ي ُ���� ��� ا�����ن ��� إ�� ��� وا�� و��� ار��� ���س!

 
 ـ  ١

 
� �ـ ا��ـ��م ���ـ��� ��ب ا�����د ������ي ا��� �� ���� �� ا�� ��ـ� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� ا���ـ�  ١:٤٣٣ـ ��ر ا������  ٢

���ل: ���� ��اء ����� أ��� �� �� ��� �� ���� �� ا���� ا��ـ��� ����ـ�  ا��ـ��م ����ا���س ��� ������ا �� آدم 

وا��� �� �� ���، ��وج ����� ا��� �� ����� و��وج ����� ا��� �� ����� �� ��ث ا������ ��� ذ��، وروى ���ـ� 

��� ��� �� �� ��� ����� و��ر�� ���ـ�ت �ـ� أول ��ـ� ����ـ� ان ا��أة آدم � ������ا����م�� ا�� ����  ���٢١ ح 
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يعني من جنســها ال » جهاوخلق منها زو «هي كل ذكر من نوع االنسان » نفس واحدة«أترى بعُد ان 
  من شخصها، فتخرج اآلية ـ إذا ـ عن نطاق انتسال كل الناس عن آدم األول؟

جميعا، دون خلق كالً مــنكم، ينهــي انتســالهم جميعــا إىل نفــس واحــدة، والعبــارة » خلقكم«ولكن 
 خلق كــل واحــد مــنكم«! او »خلقكم من نفس متعددة وخلق منها أزواجها«الصالحة لذلك اإلحت�ل 

  تع�ن كل الناس ذكورا واناثا، املنتهون إىل نفس واحدة.» كم«و» الناس«!. ثم »من..

ومن ثَم � يُخلق الناس في� سوى األم األوىل إالَّ من نفس� ه� األبوان فكيف ُخلِقوا ـ إذا ـ من نفس 
»فلينظر االنسان مم خلق* خلق من ماء دافق يخرج من ب� الصلب والرتائب«واحدة: 

وه� صــلب  ١
الذكر وترائب األنثى، فلم يُخلق كٌل يف حارض خلقه إالَّ من نفس� اثنت�، ثم الجميع مخلوقــون مــن 

ع زوجهــا عليهــا يف اإلنتســال، فيصــدق أن الــنفس  »وخلق منها زوجها«نفس واحدة كأصل حيث  يفرِّ
جها، ولــو أن زوجهــا � يخلــق الواحدة هي املخلوق منها ـ كأصل ـ كل الناس من ذكر وأنثى ومنه زو 

  من ذاتها بل من جنسها املنفصل عنها بطل إنهاء خلقنا إىل نفس واحدة!

وملـّـا تخلــق هــذه الــنفس الواحــدة انســانا بجســمه او  ٢وترى زوجها املخلوقة منها خلقت من ترابها

                                                                                                                                                         

����� ان ���� ����� ا�� ����ـ�   و��أ��� ا����� ��� آدم �� ا���� ����� و��أ��� ���دا ���� ادر��ا ����� ا�� ا��ّ�

��ا �� رأ�ـ� ���ا و���   و����� ا�� ����� ���� ����� وا�� ����� ��ن ا��� ���� ا������ و��ل: �� ا�� ا��ّ�

ان ����� ������ ����� ����: و��� ���� �� ���ب ا������ج �� ا�� ���ة ا������ ��ل ���� ��� ��   ��ٔ��ا�� ا��ّ�

ا��ّ ان ��� ا����ر�� �� ا����ب ا��ى ا������ ����ً �� ا�����ن و��� ��ل: ��و���� ��� �� ��ج  ������ا����ما����� 

���ح ا����ات ��� ذ��، ���ل �ـ� ا����ـ� ��ٔو�ـ�ا���؟ �ـ�ل: ��ـ�، ��ـ�ل �ـ�   �م ا��ّ���ل: �� �  ���� �� ��� ا��ّ�

ان ا����س ا��� ����ا ذ�� ��� ا������ ��  ������ا����ما����� ���ا ��� ا����س ا���م، ��ل ���ل ��� �� ا����� 

 . ا��ّ�

 
 .٨٦:٧ ـ ١

 
�� أي  ������ا����م�� ����� ا������ �� ���و �� ا�� ا����ام �� ا��� ��ل ��ٔ�� ا�� ����  ١:٤٢٩ـ ��ر ا������  ٢

����� �� ��� �� ا���ع آدم ���ل:   ا؟ ���ل: اي ��ءٍ �����ن ��ا ا����؟ ��� �����ن: ان ا��ّ���  ��ٍء ��� ا��ّ�

�� اي ��ٍء �����؟  آ�� و ���� ا��� ���  ����ا، ��ن ���� ان ������ �� ��� ����؟ ����: ���� ��اك ���� ر��ل ا��ّ�

���رك و����� ��� ���� �� ��� ������ ������ ـ   ان ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: ا����� ا�� �� آ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ� ٤٣٤و���� ���� ���� ـ ���� �� آدم و���� ���� �� ا���� ���� ���� ��اء، و��� 

ا��� آ�� و ���� ا��� �������.. و��� ��� �� ا����� ا��� ���� �� ���� ا� آ�� و ���� ا��� �����اب ا���ال ��� ا�� ����؟ ��ل 

�� ��� ا����ن �� ا�����  �١:٢٣٦ّ� و�ّ� آدم �� ��� و�� ���� و����� ���� ��اء، و�� ����� ا�����ن   ��� ا��ّ�

 ا��� ���� �� ��� ���� آدم ��� د��ل ا����. ا����م ����

��ا��، �� ا���اب ا����� ��� ��� ���� ا����� ا�� ا���اب ا��ا�� �� ���� ا���� ا» ����«ا��ل: ا����� �� 
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  روحه؟ مه� كان بالهيكل الرتا�؟

والرتاب املخلوق منه اإلنسان ليس نفسا وال إنسانا! ثم اإلنقسام يف الرتاب األصل، ليس يجعل قســ� 
هو الفرع، بل ه� أصالن كلٌّ لنفس ذكرا أو أنثى!، أم إنها خلقت منها وقد خلقــت منه أصالً فاآلخر 

فهذا وإن كان أنسب يف إطالق النفس عىل األصل، إالّ ان يبعده  ١تلك النفس سوية ذات حياة وروح؟
انفصال جزٍء حي عن حي تعذيبا لألصــل والفــرع والــروح روح واحــدة فيحتــاج الفــرع إىل روح  بعدُ 

  ثانية!

يــد، وليس بــذلك البع ٢أم إنها خلقت من جث�ن النفس الواحدة بعد اكت�لها ولَّ� تنفخ فيها الروح؟
  وصدق النفس عليها باعتيار املشارفة.

أم خلقت من هيكلها االنسا� الرتا� سويا قبل تحولها جث�ن إنسان فضالً عن الحياة؟ وهــذا اقــرب 
املحتمالت إالّ الثالثة التي هي احق بتعب� النفس، وال يرد عليه الوارد عىل األول ألصل املشارفة، وانها 

  نية والشاكلة اإلنسانية لها، ونحن ال �لك هنــا علــ� إالّ العلــم أن: هللاّ اصبحت اصالً الكت�ل ظاهر ال
أعلم وما علمنا هنا إالّ خلقت من نفس واحدة، فليس األصل هــو اصــل الــرتاب اذ لــيس نفســا وإن 
 باملشارفة، فهو ـ إذا ـ ب� خلقها من الهيكل الرتا� او االنسا� جسميّا او االنسا� كالً، وعىل كلٍّ خــرب

  والثالثة متعارضة.

وترى ما هي الرباط ب� خلق الناس من نفس واحدة بزوجها املخلوقة منها، وب� واجب التقوى؟ وال 
ٍ واقتضا� بينه�!   بّد هنا من ِعيلِّ

هنا زوايا ثالث تصلح رباطا بينه�، فخلقه إيانا وربوبيتــه لنــا وإنهائنــا إىل نفــس واحــدة علــل ثــالث 
يا ايها الناس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم «يف األولي� تتجاوب مع أخرى هي  لواجب التقوى، واآلية

»والذين من قبلكم لعلكم تتقون
٣.  

ثم الثالثة لها جهاات عدة منها ان تخليق مختلف النفــوس اإلنســانية مــن حيــث األلــوان والطبــايع 
  ء الجبار. واألقدار هو دليل اإلختيار البديع يف الخالق البارى

                                                                                                                                                         

 ���ا�� ا������ل ا�����.

 
 ��ل: ���� ��ا �� ��� آدم و�� را��. آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ١:٣٣٦ـ ����� ا�����ن  ١

 
��� �� ا���� ��ل: ���� ��ا �� ���� ��� آدم وا�� ا����م ����ا������ �� ا��� ا�������  ١:٣٣٦ـ ����� ا�����ن  ٢

 ����� ����.  ا��ٔ��� وا��ل ا��ّ�

ان ا���أة ���� �� ��� أ��ج ��ن ذ��� ������ ������ وان  آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ٩:١٦١و�� ����� ا��ازي 

 ������ و���� ��ج ا������ ���. ا��ل: و��ا ����� ا�� ��� ��� ا��وح ������ ا������ل ا�����.

 
 .٢:١٢ـ  ٣
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تقوى األرحام ك� يف تعقيبة اآلية، وقد يقويه� انتهاء جميع اإلنســال اإلنســانية إىل   ثم من تقوى هللاّ 
نفس واحدة وقد خلقت زوجها منها، فالناس كلهم أرحام مه� اختلفت الدرجات قربا وبعــدا، فقــد 

كــل إنســاٍن كــ� كان باإلمكان خلق كل من األبوين األول� عليحدة دون رباط وفصال ومن ثم خلق 
اإلنسان األول دون تناسل، ولكن قضية الحكمة الربانية ذلك الرباط الوطيــد بــ� بنــي اإلنســان اوالً 

  وأخ�ا ليتقوا األرحام رعاية لألصل� أوالً وأخ�ا.

فذلك التذك� بوحدة األصل، وواقع التذكر بوحدة اآلباء من بعد، ه� ظرفان ظريفان لتــأث� التــذك� 
  عن ذلك علوا كب�ا.  حام، فلو � يكن األصل واحدا لكان التذك� بوحدة األصل كذبا تعاىل ّهللا بصلة األر 

ومن ثم فخلق اإلنسان من نفس واحدة دليل قدرته تعاىل عىل إعادته حيث اإلعادة تشبه البداية يف 
كــان   ان هللاّ  الــذي تســاءلون بــه واألرحــام  فــاتقوا هللاّ «النفس الواحدة من جهة ويف نسلها من أخــرى

  .»عليكم رقيبا

ـ وهو النرش والتفريق ـ دليل ان كل النطف اإلنســانية املنتســلة مــنه� كانــت يف » بث منه�«وهنا 
  صلب األوىل وترائب األخرى ـ وطبعا ـ بحالة الذردون حارض النُطَف، بل هي أصولها.

  بكث�؟دون ك�ة وهن اك� من الرجال » نساءً «ثم » رجاالً كث�ا«وملاذا 

اضافة إىل ان يف طليق » كث�ة«استعادة وصف املعطوف عليه وهو هنا » ونساءً «إن قضية العطف يف 
  جمعا منكرا دون وصف ظاهر، ملحة إىل انهن اك�.» نساءً «

هنا ـ ويقابله قليل ـ تصلح الحت�ل أن نسل االنسان منــذ الثــا� ال ينحرصــ يف األبــوين » كث�ا«أترى 
يث القليل ال يحمل كل األنسان ما سوى األول واألول هو القليــل! فإ�ــا يعنــي الكثــ� األول�؟ كالّ ح

  كافة األنسان اإلنسانية عىل طول الخط.

تتساَءلون في� بينكم به حيث الحاجات والسؤاالت كلها  »الذي تساَءلون به  اتقوا ربكم... واتقوا ّهللا «
» بــه«ىل سواه، أو تطيعوا سواه أو تعبــدوا إالّ إيــاه، ومن الكل راجعة إليه، فاتقوه أن تنقطعوا عنه إ

هنا قد تعني الحلف به في� عنت من ســببية وخالقــة، ان كافــة التســاءالت يف الحاجــات قا�ــة بــه 
  وحاصلة منه.

» كان علــيكم رقيبــا  ان هللاّ «أن تقطعوها وهي كلها راجعة إىل نفس واحدة وزوجها » األرحام«واتقوا 
  م، بالنسبة لربكم وأرحامكم، ك� وكان عليكم رقيبا يف خلقكم من نفس واحدة.يف تقواكم وطغواك

تربطهــا بااللوهيــة إذ »  فــاتقوا ّهللا «أوالً تربط التقوى بعلة الربوبية وحكمتها، ثم » اتقوا ربكم«وهنا 
وى أن تصلوها وال تقطعوها، إذا فتقوى األرحام هي من تق» األرحام«ربوبية، ومن ثم » تساءلون به«

  ! ك� أن طغواها طغوًى عىل هللاّ   ّهللا 

بعبادته وحده تُثنَّــى بقضــاء بإحســان   وألن الوالدين ه� من أرحم األرحام وأقربهم نسمع قضاء هللاّ 
  .»وقىض ربك أال تعبدوا إالّ اياه وبالوالدين إحسانا«الوالدين 

ك وبينه ظاهرا، نسبا او ســببا، فانــه فاألرحام درجات أقربها الوالدان واألوالد وأبعدها من ال صلة بين
! ومن عظيم أمر األرحام انه جعل قطعها ِعدًال ١يؤول معك إىل الوالدين األول�، إذا فكل الناس أرحام

                                                        
�ّ� و�ّ� ا�� ������ و����� أ�� ��ى ا�� ����� ���؟ و��   ـ �� ا����� و����� ا������ �� ار��م ا���س إن ا��ّ� ١

���ل: ان ا���� ����� ��� ���� ���  ���ما� ��������� ا������ �� ا����� �� ����� ��ل ���� ا��� ا������� 
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»فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم«وقسي� لكل إفساد يف األرض: 
، ك� ١

»عّز وجّل   وصلة الرحم فمن � يصل رحمه � يتق هللاّ   امر باتقاء هللاّ «ا، حيث هن ٢»نه جعلها منها«و
٣.  

األب األول لهذا النسل الحارض وهــو املســمى بـــ  وحصيلة البحث حول اآلية ان النفس الواحدة هي
يف القرآن، و� يأت اسم زوجه إالّ بصيغة الزوج، فه� ـ إذا ـ شخصان اثنــان، وال دور الحــت�ل » آدم«

  النوعية فيه�، فهل إن نوع اإلنسان السابق املخلوق منه نسله هو نفس واحدة لها زوج واحد؟!

خلقكــم مــن «يف ِرصف املجانســة ـ وإالّ ملــا صــح » منها« فحسب ثم إن زوجها مخلوق منها ذاتيا ـ ال
وخلــق «يف اي نسل من األنسال االنسانية، إذ ال بّد لكلٍّ من نفس� اوالً واخــ�ا، لــذلك  »نفس واحدة
  حتى يجمع ب� ثنوية األصل ووحدته يف اإلنسال. »منها زوجها

ل الثا� يف اإلخــوة واألخــوات، تزواجــا بيــنه� ومن أبرز املالمح يف هذه اآلية انتسال الناس منذ النس
لردح قليل من الزمن ثم تحر�ا له مع األبد، وال نصدق الحرمة الفطريــة يف هكــذا زواج حيــث هــو 
معمول متداول ب� الزرادشت، وليس تأ�ِّ سائر املترشع� عن هكذا زواج إالَّ لحرمته يف كافة الرشايع، 

  ه لقضاء حاجة التناسل شيئا مذكورا يصبح ع�دا يعتمد عليه.و� تكن الفرتة اليس�ة يف حليت

بل لو خيل اإلنسان وطبعه تناسيا لرشعة التحريم، وجعل نفسه يف جو اإلخــوة واألخــوات يف النســل 
ا من فرض ذلك التزاوج، مه� حرم بعدها ملصلحة مستمرة عىل مدار الزمن.   األول، � ير بدَّ

� وراء البحار كأمريكا املكتشفة حديثا، عىل اكــ� مــن مبــدء واحــد هذا ـ وال يدل وجود اإلنسان في
لنسل اإلنسان، فألن وصل القارات وفصلها حالة ارضية دائبة، فاحت�ل انفصال أمريكا بريا عن سائر 

  القارات قبل التاريخ بعدما كانت متصلة بها يزيل إحالة وحدة األصل.

ثِبت لعمر اإلنسان منذ مالي� من السن�، وبينه� وب� طبقات األرض، امل»: الجيولوجي«ك� أن علم 
                                                                                                                                                         

���� ا���ر ��ٔ��� ر�� ���� ��� ��� ذي ر��� ����ن ��� ��ن ا���� اذا ����� ا���� ا����ت وآ��������� 

  وا���ا ا��ّ�«�� �����   �����ش ا����� ا���ض ا����� ����دي: ا���� �� �� و���� وا��� �� ����� وذ�� ��ل ا��ّ�

وا��� ر�� ��� و�� ���� �����م ا��رض �� ��ره ���� ����  »��ن ����� ر����  �� ا��ر��م ان ا��ّ� ا��ي ���ؤ��ن

 ر�� ا�����ن.

 
 .٤٧:٢٢ـ  ١

 
�ـّ�   �� ��ل ا��ّ� ا��ـ��م ����  �� ا��ل ا����� �� ���� �� دراج ��ل ��ٔ�� ا�� ��� ا��ّ� ١:٤٣٧ـ �� ��ر ا������  ٢

�ّ� و�ّ� ا�� ������ و����� ا��ّ ��ى   ��ل: �� ار��م ا���س ان ا��ّ� »ا��ي ���ء��ن �� ا��ر��م..  وا���ا ا��ّ�«و�ّ� 

 ا�� ����� ���.

 
ا�� ������ ���ون ��� ����ـ� ـ ا�ـ� ���ـ� ـ وا�ـ�   ��ل: ان ا��ّ� ا����م ����ـ ا����ر �� ���ن ا��ٔ���ر �����ده إ�� ا����  ٣

 ... �����ء ا��ّ�
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  آدم هذا بون شاسع ألنه ألك� تقدير خلق قبل عرشة اآلف.

شــاهدان عــىل وجــود أنســال  ١إن ذلك ال يُحيل انسال النسل الحارض من آدم، حيث القرآن والســنة
نية قبل آدم انقرضت، فذلك ـ إذا ـ هو اإلنسان األخ�، واملشابهة بينه وب� األجساد املكتشفة ملا إنسا

قبل مالي� من السن�، ال تقيض بوحدة السلسلة انتساالً والوحي القاطع دليل المردله عىل ان النسل 
  .»نفس واحدة وخلق منها زوجها«الحارض منتسل من 

موس وال التاريخ الجغرايف وما أشبه، ال تعــارض انتســال النســل الحــارض مــن فال العلم وال الواقع املل
خلقت قبل عرشة اآلف امــا زادت مــن الســن�، وليســت االســتبعادات القاحلــة غــ� » نفس واحدة«

  املسنودة إىل برهان مب� بالتي تبطل نصوص الذكر الحكيم.

  كل زوج سلنى لزوجه وبينه� موادة

»الَْميِِّت َويُْخرُِج الَْميَِّت ِمْن الَْحىِّ َويُْحِى اْألَرَْض بَْعَد َمْوتَِها َوكََذلَِك تُْخرَُجونَ  يُْخرُِج الَْحىَّ ِمنْ «
٢.  

سنة دائبة ربانية ال تني وتفشل لحظة واحدة، خارقة مكرورة عىل ايــة حــال قــد ال نحســبها خارقــة 
أو انسانيا ـ من امليت، وإخراج امليت كــذلك مــن  لطول األلفة، وهي إخراج الحي ـ نباتيا أو حيوانيا

حســب  »يحيــى األرض بعــد موتهــا«الحي، بصورة عامة يف كّل كائن ميت وحــي، ثــم بصــورة خاصــة: 
من أجداثكم أحياًء، ثم » تخرجون«الذي يخرج الحي ويحيي األرض انتم » وكذلك«اختالف الفصول 

، ٣ة بصورة عامة، ثم خاصــة هــي إحياءهــا بالعــدلوك� أنه يُحيي األرض هنا لصالح الحيوية الدنيوي
ان الدار اآلخرة لهي الحيوان لو كــانوا «كذلك يحييها بعد قيامتها لصالح الحيوية األخروية بكل عدل 

  .»يعلمون

عنــد  »وكــذلك تخرجــون«فإحياء األرض �ن عليها بالحياة الَحيَوان أحرى من إحياءها بالحيــاة الــدنيا 
  بعد موتها. إحياءها بعد إماتتها، إخراجا لكم أحياًء عن أرض تُحيي

إذا فليس اإلحياء بعد املوت بدعا من اإلحياء غريبا يستغربه الناكرون، بل هو قريب لكل من ألقــي 
  »:كذلك تخرجون«السمع وهو شهيد، فيستقر به املؤمنون انكم: 

                                                        
��ض �� ���� ��� ا������ل ا������ ا�� ����� �� ا� »ا�� ���� �� ا��رض �����«ـ ��� ا���آن آ�� ا������  ١

��  ا����م ������� ����� ��� ��ء ا��ٓ�� �� ا����ة وذ���� ���ك ا��د�� ��ة ��ا�� و���� �� �� ا������ �� ا���دق 

 ��� ��� ا�� ا�� آدم ا��� �� آ�� او��� ا��ٓد����.  �� ���� ���ا ����� ��� وا��ّ�  ���� ��ل: ���� ��ى ان ا��ّ�

 
 .٣٠:١٩ـ  ٢

 
��ل: ��� ������ ������  »���� ا��ٔرض ��� �����«��  ا����م ������ ا����� �� ا�� ا��ا���  ٤:١٧٣ـ ��ر ا������  ٣

� ر����ً �����ن ا���ل ����� ا��ٔرض �����ء ا���ل و�ٕ����� ا���ل ��� ا��� �� ا��ٔرض �� ا����ار ���  و��� ���� ا��ّ�

.����� 
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»ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بٌرش تنترشون«
١.  

فمن الذي يقدر ان ينكر خلقه مــن تــراب،  »ان خلقكم...«ن ومن آيات اخراجكم كذلك بعدما �وتو 
 »أنــتم برشــ تنترشــون«�فاجأة تعيشونها عىل مــدار الحيــاة » ثم إذا«إخراجا له حيا من ميت الرتاب 

  لحاجياتكم الحيوية.

»ثم انشأناه خلقا آخر«هنا ك� يف » ثم«و
فاجأة هي تُراخي ب� خلقه من تراب ونفخ الروح فيه، وامل ٢

حصول أمر غ� مرتقب: انتشار البرش الحي من الرتاب امليت، ولكنهــا متــواترة طــول الحيــاة وكــذلك 
هنا الخلق األّول وهو آدم حيث ُخلَِق طفرة دون تحوالت مــن تــراب، وكــذلك » خلقكم«تُخرجون، و

املعلوم هنا من  خلق بنيه فانهم ككلٍّ مخلوقون من عنارص ترجع إىل الرتاب بتحوالت، بل وهو القدر
  ! ـ»ثم إذا أنتم برش تنترشون«ملكان » خلقكم«

ترى أن أصل اإلنسان ـ فقط ـ الرتاب؟ ولزامه يف خلقه يف كل أطواره السالفة ـ إلنشاءه خلقــا آخــر ـ  
  ؟»خلقكم من ط�«املاء، وك� يف آية اخرى 

صار أصله فيه، وا�ا كأصل ميــت انح» من تراب«علّه ألن الرتاب هو األصل بينه وب� املاء، وال تعني 
  ك� املاء ميت مثله، ثم انترش البرش ب� امليت� حيّا.

، فال يخص الثا� حتى يكون نصــا يف غــ�  ثم الرتاب يعم رطبه ـ وهو الط� ـ ويابَسه وهو غ� املبتلِّ
  املزيج باملاء.

ابدانكم فإذا انتم إىل ربكم أَوليس بأحرى ان يخلقكم بعد موتكم وأرواحكم حية، رجعا لها إىل اصول 
  ؟!»لتجزى كل نفس �ا تسعى«تُحرشون لتحصلوا عىل محاصيل حياة التحصيل: 

كــذلك «فهذه الخارقة الربانية املتواترة املتالحقة آية مــن آيــات القــدرة البارعــة كأصــل، وآيــة انكــم 
  ألنه فرع تلك القدرة.» تخرجون

نُفِسُكْم أَزَْواجا لِتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيْــنَُكْم َمــَودًَّة َوَرْحَمــًة إِنَّ ِيف ذَلـِـَك َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَ «
»الَيَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّرونَ 

٣.  

هذه آية للقدرة الرحيمية اإللهية وانكم تخرجون، تحمل آيات لقــوم يتفكــرون، وهــذا تعبــ� رفيــق 
، التقاطا لصورته� من أع�ق القلب وأغوار الحس  ت ب� الزوج� �ا جعل ّهللا رقيق عن أعمق العالقا

فبأي آالء ربك� «، إلفاتا إىل أعظم النعم الحيوية املعيشية لقبيل اإلنسان أيا كان وأيان  ك� ألقاها ّهللا 
  ؟»تكذبان

د خلــق لكــلٍّ مــن هنا تعني كل البرش من انثى وذكر، فقــ» كم«و »أن خلق لكم من انفسكم ازواجا«

                                                        
 .٣٠:٢٠ـ  ١

 
 .٢٣:١٤ـ  ٢
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نفسه زوجا، فللذكر زوج األنثى ولألنثى زوج الذكر، حيث الزوج هــو القــرين وأقــرن القرنــاء للحيــاة 
اإلنسانية هم األزواج، تأسيسا للحياة البيتيــة العائليــة، التــي تنشــأ منهــا كــل املجتمعــات اإلنســانية 

  األخرى.

تلــف منــافع الزوجيــة، دون اختصــاص لإلنتفاع حيث ينتفع كل زوج مــن زوجــه مخ» لكم«والالم يف 
تشملها دون اختصاص، فقد جهز كلٌّ بجهاز ال يتم فاعليته إالّ بقرنه » كم«بالذكور من األناث، ك� ان 

باآلخر، لواقع اللذة املرغوبة جنسيا، وحاصل الوالئد التي هي استمرارية لحياته� وأنس له� وعضٌد 
ب نفيســ وعصــبي وعضــوي، لوحظــت فيــه رغائــب كــلٍّ يف حاجات الحياة، ويا لكل منه� من تركيــ

بتلبياتها، ائتالفا وامتزاجا عىل طول الخط، وإلنشاء حياة جديــدة تتمثــل يف جيــل جديــد يســتمر بــه 
  الوالدان.

ل كــال� عــب َء الحيــاة  وذلك االفتقار لكّل إىل اآلخر جنسيا ووالديا هو الذي يحرِّك كالً إىل اآلخر، ويحمِّ
  � يتقبالنها بكل إقبال وإج�ل.الزوجية لآلخر وه

هنا جنسية تعني املجانسة ب� الزوج�، ال النشوية إذ � ينشأ كلٌّ من اإلخر، والزواج محــرم » من«و
  ب� نايشء من آخر وهو الوالدة قريبًة ام بعيدة.

حيــث الــزوج ال يســكن إىل زوجــه مــن غــ� » لتسكنوا إليهــا«؟ »خلق لكم من انفسكم ازواجا«وملاذا 
نسه، مه� انفلت إليه احيانا ك� يف زواج ب� اإلنس والجن، فانها فلتة ال تــدوم، والحيــاة الزوجيــة ج

  هي حياة السكن الدائبة.

فالسكن الحيوي عن رضبات » لتسكنوا«ـ » من انفسكم«ـ » لتسكنوا»: «لكم«لتسكنوا »: خلق«فقد 
مثلــث مــن  »خلق لكم من انفسكم«دة من الحياة الدنيوية واضطراباتها هو ـ بالفعل ـ الغاية املقصو 

اآليات الرح�ت تنحو منحى سكون الحياة عن اضطرابات، وألن مجرد الخلق لكم لتسكنوا ال يكفــي 
ل مشاق الحياة العائلية، لذلك:   وئاما تاما ب� الزوج� تاما، والرابطة الجنسية غ� كافلة بتحمُّ

الوطيدة ب� الــزوج�، فــاملودة ـ كــ� يــتلمح مــن تحكي� لتلك العالقة  »وجعل بينكم مودة ورحمة«
»ان ر� رحــيم ودود«آياته ـ هي املحبة الظاهرة يف العمل، وكُرصاح لهذه اللمحــة 

حيــث الــُودُّ بعــد  ١
  الرحمة ليس رحمة مجردة، إذا فهو الرحمة البارزة واقعيا.

صل مانع يف الب�، فالحياة الزوجية الوديــة واملودة املجعولة ب� الزوج� ظاهرة يف عرشته� إن � يح
تشغل ـ لوال املوانع ـ مشاعرهم وأعصابهم، قاالتهم وفعاالتهم وكــل انصــاالتهم وانفصــاالتهم، وحقــا 

»ما يعدل الزوج عند املرأة يشءٌ «يروى عن رسول الهدى انه 
» مــودة«، قد تعنــي بعــد »ورحمة«، ثم ٢

                                                        
 .١١:٩٠ـ  ١
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الرحمة الزائدة بعد الوالدة  بالوالئد وب� الوالدين، أم هي تأثر نفسا� إيجابيا �ــودة، وســلبيا حــ� 
يرى الزوج زوجه بحاجة مدقعة أّماهية من حرمانات، فيحاول يف جربها قََدَر املستطاع، ك� بالنســبة 

  للوالئِد الصغار والفتقارهم وَصغارهم.

اب توارى معه الج�ل، وضُعفت القوة الجنسية، والذرية تجرب ذلــك ومن ناحية اخرى كل� وّىل الشب
التواري واإلنكسار حيث تظهر انوار الرحمة املتوارية وراء ظلمة الَشبَق والشــهوة فــال تــزال الرحمــة 

  تزداد عطفا بينه� بشأن الذرية وبشأنه� كمنشأين للذرية، وهذه هي الرحمة بعد املودة.

هي آيــة الرحمــة الرح�نيــة خلقــا لنــا، وآيــة الرحمــة  »أن خلق لكم...«يف  »آليات لقوم يتفكرون«ثم 
وثالثــة ان  »وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة«الرحيمية أن جعل لنا أزواجا من انفسنا، وأخرى هيه 

خلق لنا بزواجنا مواليد، إخراجا ألحياء من ميتات املياه املنوية، وهذه االخ�ة هي من آيــات املعــاد 
  .»كذلك تخرجون«انكم 

فالخلق العجيب اإلنسا� بكل حذاف�ه فرديًة وج�عيًة، جسميًة وروحيًة أماهيه، إنه آية تحوي آياٍت 
  فيها. »لقوم يتفكرون«  آفاقية وأنفسية بشتات رح�ت ّهللا 

  ضابطة

  الحفاظ عىل الفروج

  إالّ عىل االزواج

»َوالَِّذيَن ُهْم لُِفرُوِجِهْم َحاِفظُونَ «
١.  

كل من الذكور واالناث يحفظ فرجه عن النظر واللمس وعمل الجنس أم إفراغ النطفة، وكل ما يخص 
الفرج من املشتهيات الجنسية، كل بالنسبة لجنسه وسواه، فهــذه ضــابطة عامــة ان الفــرج محفــوظ 

  بعامة الحفظ وخاصته يف ذلك املربع وأرضابه من مرتقبات الجنس.

شهوانية جنسية بالفروج، ذكرانا مع ذكران وأنحسه اللواط، ام اناثا مع أناث اذا فال تحل أية محاولة 
  وأنحسه املساحقة، ام كل مع اآلخر عىل أية َحال، اللهم:

»إِالَّ َعَىل أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْ�َانُهُْم فَإِنَُّهْم َغْ�ُ َملُوِم�َ «
٢.  
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منقطعا، ك� البيع يعم القاطع الدائم واملرشــوط املؤقــت، اللهــم االّ تعم الزوج� دا�ا و » ازواجهم«
  بقرينة قاطعة كاالزواج يف أحكام امل�اث والنفقات وأرضابها من اختصاصات النكاح الدائم.

وقولة القائل ان الزواج املنقطع ليس بزواج، قوله قاحلة جاهلة، حيث الوطيء إما نكاح أو سفاح وال 
الزواج املنقطع سفاح إذ ليس نكاحا، والرضورة القاطعة اإلسالمية حاكمة أن النبي  ثالث بينه�، فهل

سمح يف النكاح املنقطع، مه� اختلف املســلمون يف نســخة واســتمراره، فهــل انــه ســمح يف  آله و عليه هللا صىل
السفاح ردحا من زمن رسالته ثم نسخ السفاح، وهو محرم عىل أيــة حــال وإنــه كــان فاحشــة وســاء 

  سبيال!

ال تعني إالّ الزواج الصحيح برشوطه » ازواجهم«هذا وال ينافيه اشرتاط العفاف يف النكاح والزواج فان 
  .١املرسودة يف الكتاب والسنة

  وال حرمة الوقاع يف خاصة فانها مستثناة عن قاعدة الحل.

قسم� القسيم�، االّ بقرينة وعىل الجملة فكل آيات الزواج والنكاح باطالقاتها او عموماتها تشمل ال
»ف� استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة«تخصها باحد الزواج�، ولوال آية النساء 

وال س�ح  ٢
بالنكاح املنقطع، لكانت اآليات بعموماتها واطالقاتها حجــة الســ�ح فيــه، والروايــات  آلـه و عليه هللا صىلالنبي 

ه هللا صىلاملنقولة عن النبي  ، حيــث  يف نسخة واستمراره متناقضة من جهات عدة، فرتد إىل كتــاب هللاّ  آلـه و علـي
يسمح له بخصوصه وعمومه، ونهي عمر عنه مردود إليه ألنه خالف الكتاب والسنة، فتحر�ه بدعــة 

  ك� ان تحليل السفاح بدعة.

اذا كانت الرضورة تبيحه ومن أسخف الهراء قولة القائل إنه سفاح سمح فيه لرضورة وقتية اقتضته، ف
وهو سفاح، فل�ذا سمي يف ذلك الوقت نكاحا، وقرر فيه ما قــرر مــن رشوطــات النكــاح، ثــم وتلــك 
الرضورة دائبة عىل طول الخط للذين ال يجدون نكاحا دا�ا فل�ذا التحريم اذا منذ الخالفة الثانية إىل 

  يوم القيامة، والرضورة فيه ـ احيانا ـ هي اقوى م� هيه.

وكذلك القول بنسخ آيات السفاح بآية النساء والروايات، وتلك اآليات ال تتحمل نســخا وال تخصيصــا 
عىل أية حال، فانه فيها فاحشة وسبيل سوء، فاعله يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويُخلد 

  فيه مهانا.

خاصة، ومــع مــا دونــه يف أخــرى تعم الزواج� دون ريب، اللهم االّ وطئا يف حاالت » ازواجهم«اذا فـ 
  كاإلحرام.
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ومن حفظ الفرج ـ االّ عىل ازواجهم او...  ـ حفظه عن إفراغ نطفة دون ج�ع، فال يحل االّ يف هذين 
املوردين. فإقرار نطفة غ� الزوج يف رحم امرأة، قريبة او غريبة، ال سي� املحارم، ذلك محظور بعموم 

حيث االطالق يعم مربع االع�ل املرتقبة جنسيا من الفروج، بل  »والذين هم لفروجهم حافظون«اآلية 
  .»حرمت عليكم امهاتكم...«وأهمها اإلستيالد وك� يف آية التحريم 

وهنــا مربــع مــن الصــور ال يحــل االّ يف  »او مــا ملكــت ا�ــانهم«واملورد الثا�، وهو عىل هامش األول 
  بعضها:

من ناحية أخرى، او �لك امرأة رجالً أيا كــان، او �لــك  فقد �لك رجل امرأة غ� مزوجة وال ممنوعة
  يف باديء األمر. »االّ ما ملكت ا�انكم«رجٌل رجالً او امرأة امرأًة، قد تشمل كلها 

ولكن� املتجانس� ذكرا أو أنثى خارجان قطعا، حيــث األول لــواط والثــا� مســاحقة وهــ� محرَّمــان 
ال اسالميا هي االمور الجنسية بــ� املتخــالف� يف الجــنس يف رضورة بالكتاب والسنة، وان طبيعة الح

يف االصــل ال يعنــي االّ الرجــال ولــيس » هــم«املستثنى، مه� شمل املستثنى منه غ�ه� تحر�ا، ثــم 
  إالّ بقرينة، وهنا القرينة ضدها.» الذين آمنوا«لحوق النساء بهم يف 

ملالكته، وتبقى الصورة االوىل هي املستثناه من وبنفس الحجة تخرج الصورة الثانية فال يحل مملوك 
أو مــا «تلك الضابطة املحرِّمة، اللهم إالّ يف حل نظره إليها ونظرهــا إليــه كــ� فصــلناها يف آيــة النــور: 

  لوالها نصا ملا كان داخالً يف نطاق اإلستثناء. »ملكت أ�انهن

أ�انهن مــن الرجــال هــم حــل لهــن  ف� ملكت أ�ان الرجال من النساء حلٌّ لهم كزوجة، وما ملكت
  كمحرم من املحارم االّ الزوج، عىل رشوط مرسودة يف محلِّها.

  .١هن النساء للرجال وك� يف آياتها» ازواجهم«بديل  »ما ملكت أ�انهم«ثم األصل املفهوم من 

  نهم.) فهم الرجال للنساء او األعم م۵۵) واالحزاب (۳۱ك� يف النور ( »ما ملكت ا�انهن«إالّ 

ليســت لتعنــي االّ النســاء اململوكــات للرجــال، اللهــم االّ » ازواجهم«بديل  »او ما ملكت ا�انهم«فهنا 
املحرمات نســبيا او ســببيا ام يف حــاالت خاصــة كــالحيض والنفــاس واإلحــرام والصــوم، فالقصــد مــن 

  هم.االستثناء هو الخروج عن أصل الحرمة وال ينافيه املوارد املستثناة ك� يف ازواج

؟ علــه اعتبــار بــالعلو يف ذلــك الحــق لــألزواج عــىل »ألزواجهــم«دون  »االّ عــىل ازواجهــم او..«وملــاذا 
زوجاتهم، فانه ليس مجرد حق مسموح، بل هــو حــق مســتعل، مفــروض علــيهن التمكــ� يف مــوارد 

  الطلب حيث هي حّل خارج عن مستثنيات التحريم.

لحيض والنفاس، وح� نكحت امرأة وملا تــدخل عليهــا حالة اإلحرام والصيام وا» ازواجهم«فقد تحرم 
ثم تنكح ربيبتك منها فتحرم امها دون طالق، وان � تصدق عليها زوجــة بعــد، فهــي ـ اذن ـ خارجــة 

  عن نطاق األزواج.

                                                        
 �٤:٢٤ـ� ا��ـ���� وا������ت �� ا����ء ا��ّ �ـ� �� ٤:٣ـ ��ن ���� ا��ّ �����ا ��ا��ة او �� ���� ا������  ١

و�ـ� ان ��ـ�ل  ����٣٣:٥٠   و�� ���� ����� ��� ا��ء ا��ّ� ���٤:٢٥ �� ���� ا������ �� ������� ا������ت 

 .���٣٣:٥٢ �� ازواج و�� ا���� ����� ا��ّ �� ���� ����� 
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املحرمات النسبية والسببية والرضاعية وامتك وهي حامل من غ�ك  »ما ملكت ا�انهم«ك� تحرم من 
من غ�ك حتى ترســح، والتــي لــك فيهــا رشيــك، واملحرِمــة والصــا�ة والحــائض  حتى تضع، واملزوجة

  والنفساء.

فك� يف حل أصل الزواج وملك اليمن رشوط، كذلك يف الحل بعد الزواج وملك اليم� رشوط، واآليــة 
كات ا�ا هي يف مقام البيان ألصل الضابطة تحر�ا وتحليالً، ان الحل يف الفروج يختص باالزواج واململو 

  .١وال ثالث له�

هــن وجوبــا واســتحبابا يف هذين الحقل�، مهــ� اختلفــت الحــاالت والظــروف مع »فانهم غ� ملوم�«
  واباحة وكراهة، ثم هم ملومون يف موارد الحرمة مثل ما يف املستثنى منه.

وترى كيف يستبيح االسالم ملك اليمن دون نكاح، اليس يف ذلك هتكا لحرمة االنسان مه� كان كافرا 
 أن يستباح عرضه وبضعه بصورة طليقة خارجة عن رشوطات النكاح املرشــوع عنــد كــل قــوم، مهــ�

  اختلفت صورة؟

نقول: النكاح بحاجة اىل سبب، فقد يكون لفظة تقال مــع رعايــة األحــوال، صــيغة دا�ــة او مؤقتــة، 
وأخرى معاطات ك� يف سائر املعامالت، ونفس اإلسرتقاق بحرب وأشباهها هو من اسباب النكاح قا�ا 

  مقام صيغة النكاح.

طرية لألس�ات أنفسهن، �نعهن عن التبع�، كــيال ثم وذلك اإلستمتاع، امللحوظ فيه تلبية الحاجة الف
  يشبعنها من طريق الفوىض يف املخالطة الجنسية.

وفي� إذا ال ترىض أمة تلبية الجنس مع مالكها قد ال تُجرب عىل أرس الجنس هكذا، فتتــزوج �ــن تــراه 
س وتحريــر عــن ويراه املالك صالحا، وعىل أية حال فهذه اإلستباحة برشوطها سياج عىل تخلف الجن

  حبسه.

»فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون«
٢.  

وذلك وراء األزواج بالنسبة للشهوات الجنسية بأضالعها األربعة نظرا وملسا ووقاعا، واســتيالدا بــإفراغ 
  امللك العالم.  املني يف األرحام دون وقاع، فان ذلك تجاوز عن الحق املرام وخروج عن حدود هللاّ 

اللهــم إالّ نظــرا » وراء ذلــك«ك� ووطيء البهائم أّما ذا من غ� األزواج وما ملكت ا�ــانهم داخــل يف 
وملسا دون شهوة، بل وه� عن شهوة خارجان عن املستثنى منــه، حيــث النــاظر إىل فــرج حيــوان او 

  آخر. الالمس له بغ� فرجه نفسه � يرتك الحفاظ عىل فرجه، فليدل عىل حرمتها عن شهوة دليل

فقد حرصت حرية الشهوة يف هات� بحدودها واياه�، فمن ابتغى وراءه� أية بغيــة شــهوانية فقــد 
عدا الدائرة املباحة ووقع يف املحظور واعتدى عىل األعراض املحرتمة املحرمة غ� املستحلة بنكاح وال 

                                                        
��ـ� ا��ـ�وج ا����م ������ل ��ل ا��� ا�������  ا����م ������� ���� �� ���� �� ا��� �� آ����  ٣:٥٢١ـ ��ر ا������  ١

 ������ و��ه ���ح ����اث و���ح ��� ���اث و���ح ���� ����.

 
 .٢٣:٧ـ  ٢
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رشوعة املحددة، وتفسد جهاد، وحينئذ تفسد النفس الراعية يف غ� مرعاها، وتتفسخ حرمة العائلة امل
  الج�عة املؤمنة.

»والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون«۶و ۵
١.  

ل هي، وكذلك العهد   واألمانات تعم أمانات هللاّ  تكوينا وترشيعا، وأمانات الخلق حاالً وماالً وعرضا أمَّ
او املعاهــدات بيــنهم  عليهم يف فطــرهم وعقــولهم ورشعــتهم او الــذي عاهــدوا لــه،  الذي عاهد هللاّ 

انفسهم، فالعهد ك� األمانة لزام املتعهد واملؤ�ن ايا كان، اللهم االّ أمانة أو عهد يف غ� ذلك مرضات 
، كسارق يأ�نك عىل ما رسق، او متعهد يتعهــد لــك ان يقــرتف إ�ــا، فاألمانــات والعهئــد الواجبــة  ّهللا 

  الرعاية محدودة بحدودها دون فوىض جزاف.

وعــلَّ » بعهدهم«وعن كل عهد بـ » اماناتهم«نص يجمل التعب� دون تفصيل عن كل امانة بـ وهنا ال
  يتبنى عهد الفطرة الذي يتبناه كل عهد.» عهدهم«اإلفراد يف 

»والَّذين هم عىل صلواتهم يحافظون« ۷
٢.  

طنــا، قلبــا وقالبــا، فهنــا الخشوع يف الصالة أمر، والحفاظ عليها أمر آخر به� تكمل الصالة ظاهرا وبا
ومقــدماتها ومقارناتهــا  ٣»أوقاتها وحــدودها«صالة باصلها، وهناك خشوع فيها، وهنالك رشوطها من 

بقبلتها والطهارة عن حدث، او خبث يف األبدان واأللبسة، وكل هذه ونظائرها والطهارة عن حدث، او 
» يف«، فـــ »عىل صــلواتهم يحــافظون«خبث يف األبدان واأللبسة، وكل هذه ونظائرها داخلة يف نطاق 

يحلِّــق عــىل الصــالة مــن أقــات ومكانــات ومقــدمات تنظــر إىل مــا » عــىل«ناظرة إىل نفس الصــالة، و
  ومقارنات.

»حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى«هذا ولكن املحافظة يف آية البقرة: 
 ٦واملعــارج ٥وكذا األنعام ٤

                                                        
 .٢٣:٨ـ  ١

 
 .٢٣:٩ـ  ٢

 
 ا����م ����  �� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل: ��� او����� و��ود�� و�� ا����� �� ا�� ��� ا��ّ� ٣:٥٣١ـ ��ر ا������  ٣

 �ل �� ا������.�» ا���� �� ��� ������ دا���ن«�� ا��ٓ�� ��ل: �� ا������ و

 
 .٢٣٨ـ  ٤

 
 .٩٢ـ  ٥

 
 .٣٤ـ  ٦
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  .»والذين يف صالتهم خاشعون«هي اعم م� هنا حيث � تقرن بسابقتها 

؟ علَّــه حيــث الخشــوع هــو لــزام جــنس »يحــافظون«والجمع يف » خاشعون«ة يف وملاذا اإلفراد للصال 
الصالة، واملحافظة هي عىل الجمع، سواء جمع الرشوط واألجزاء، ام جمع الركعات او الصلوات عــدا 
لها، ام جمع االوقات، فاملحافظة هي عن التعب� والتفرق يف الصالة، والخشوع هو قلبها عىل جمعها، 

  اعم م� فيها وما قبلها وبعدها.» عىل صلواتهم«هي حالة املصيل فيها و» تهميف صال «ثم و

ولقد بدأت رشوطات اال�ان بخصوع الصالة وختمت بالحفاظ عليها تدليالً عىل عظيم مكانتها يف بناء 
اإل�ان، والذي ال يحافظ عىل صالته كصلة دائبة بربــه ال يُنتظــر منــه ان يحــافظ عــىل ســائر صــالته، 

  ه الصالحة تضمن صالح كل صالته، حياًة ادبية منضبطة عىل أية حال.وصالت

»أولئك هم الوارثون«
١.  

حيث يحملونها تطبيقا لها ودعــوة ودعايــة اليهــا بعــد نبيهــا، ا�ــة وعلــ�ء   رشعَة ّهللا » هم الوارثون«
»ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا«رباني�: 

٢.  

ولقــد كتبنــا يف «السلطَة الزمنية إضافة إىل الروحية يوم الدولــة اإلســالمية العامليــة: » هم الوارثون«و
»الزبور أن االرض يرثها عبادي الصالحون

٣.  

وأورثنا القوم الذين كــانوا يُستضــعفون مشــارق األرض ومغاربهــا «ب� هؤالء وأوآلء: » هم الوارثون«و
»التي باركنا فيها

»ولقد آتينا موىس الهدف واورثنا بنى ارسائيل الكتاب«. ٤
٥.  

»يورثها من يشاء من عباده  إن األرض ّ� «وعىل اية حال 
وطبعا األتقى منهم فاألتقى ول� يحــافظوا  ٦

  . عىل وراثة هللاّ 

لهم إالّ يف الدولة األخ�ة، لكنها خالصة لهم يوم ومه� كانت الوراثة االرضية غ� تامة وال طامة لهم ال
  القيامة، فإنهم هم:

                                                        
 .١٠: ٢٣ـ  ١

 
 .٣٥:٣٢ـ  ٢

 
 .٢١:١٠٥ـ  ٣

 
 .٧:١٣٧ـ  ٤

 
 .٥٣: ٤٠ـ  ٥

 
 .٧:١٢٨ـ  ٦
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»الَّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون«
١.  

 ٤ربوة يف الجنة واوسطها وافضلها«وهي  ٣»هي مقصورة الرحمن«و ٢»اعىل الجنان«هي » الفردوس«و
ان الــذين آمنــوا وعملــوا «هذه! ويف أخرى اضيفت اليها الجنات م� يدل عىل اختصاصها مــن بينهــا: 

»الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزالً* خالدين فيهــا ال يبغــون عنهــا ِحــوالً
ويــا لهــا مــن جنــة  ٥

»لتي فيها هي من نور رب العامل�سورها نور والغرف ا«
وك� ان النــار دركــات اســفلها ملــن يصــلونها  ٦

  ايقادا لها، كذلك الجنة درجات اعالها للمؤمن� القمة حسب الدرجات.

؟ وهو الــوارث للســ�وات واألرض وال يتحلــل عــن ملِكــه حتــى  وتراهم عم يرثون الفردوس؟ عن هللاّ 
لجنة منهم يدخلونها دون توريث، واهــل النــاس لــيس يورث املؤمن� به! أن عن سائر خلقه؟ واهل ا

  لهم منها نصيب حتى يورثوه!

اهل الفردوس يرثونه عمن دونهم من املؤمن� اذ كان لهم منها نصيب إن كانوا ك� هم، ويرثونه عن 
  اهل النار اذ كان كلٍّ منها نصيب حرموا انفسهم منه.

تكن إالّ احتاللهم يف السلطة عليها عنهم وهم حقهــم فك� وراثة األرض للمؤمن� يف الدولة الحقة � 

                                                        
 .٢٣:١١ـ  ١

 
ن أ�� ا���دوس ����� ا��� ا����ن وا  ا�� ��ل: ���ا ا��ّ� ا����م ����روى ا�� ا���� ���  ٢٣:٨٢ـ ����� ا���� ا��ازي  ٢

 ا���دوس �����ن أ��� ا���ش.

 
� ا��ـ� �ــ��ـ ا���ـ�ر روى ا�ـ� ���ـ� ا��ٔ�ـ��ي �ـ� ا���ـ�  ٣ ا�ـ� �ـ�ل: ا��ـ�دوس ���ـ�رة ا�ـ���� ���ـ� ا����ــ�ر  آ�ـ� و ��ـ�

 وا�����ر.

 
و��ن ا���� آ�� و ���� ا��� ���  ا����� ��� ا���� ا�� ر��ل ا��ّ� ـ ا��ج ��� �� ���� �� ا�� ان ٥:٦ـ ا��ر ا�����ر  ٤

ا���رث �� ��ا�� ا��� ��م ��ر وا���� ��� ��ب ����� ا����� �� ��ر�� ��ن ��ن ا��ب ا���� ا����� 

�� وان ا��� �� ام ��ر�� ا������ن �� � آ�� و ���� ا��� ���و���ت وان ��ن �� ��� ا���� ا����ت �� ا����ء ���ل ا���� 

 ا��ب ا���دوس ا��ٔ��� وا���دوس ر��ة.

 
 .١٨:١٠٨ـ  ٥

 
���� ��� ��� ا���� ��ل ا��اوي  آ�� و ���� ا��� ����� �� �� ����ه ا����� �� ��� ���ل �� ا����  ٣:٥٣٢ـ ��ر ا������  ٦

���� ����ل: �� ���� �����؟ ��ل: ��� ��� ا���دوس، ��� و��� ��ر��؟ ��ل: ��ر�� ��ر ��� ا���ف ا��� �� 

 ».�� �� ��ر رب ا�����������؟ ��ل: 
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»ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها �ا كنتم تعملون«�ا عملوا، كذلك الجنة وأخرى: 
وهذا ألهل الجنة  ١

ر لكــلٍّ نصــيب لــو  كلهم، والهل الفردوس م�اثان، عم دونهم من املؤمن�، وعن الكافرين، حيث قــدِّ
»فيورث هؤالء منازل هؤالء ويورث هوالء منازل هؤالء«ل هؤالء، وكذلك منازل النار عملوا ك� عم

٢.  

ما منكم من احد االّ وله منزالن منزل يف الجنــة ومنــزل يف النــار «: آله و عليه هللا صىلهذا وك� يروى عن النبي 
»فاذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: اولئك هم الوارثون

٣  
  

  آداب ج�عية ب� الجنس� و

  ب� كل الناساخرى 

مثلث من االحكام واآلداب الج�عية، داخل البيت وبيــوت االهلــ� وبيــت الرســالة القدســية، آداب 
دائبة تاخذ بها الكتلة املؤمنة وتنتظم بها عالقاتها، يف الحيــاة البيتيــة الصــغ�ة ومجاالتهــا الج�عيــة 

لها مه� اختلفت الدرجات، فللبيت الكب�ة يف حدٍّ شاسع مع قائد االمة ورائدها عىل حد سواء يف اصو 
  شانه كقيادة عليها: آله و عليه هللا صىلشانه ولسائر البيوت شئونها وليت الرسول 

قَبِْل  ثَ�الََث َمرَّاٍت ِمنْ  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا لِيَْستَأِْذنْكُْم الَِّذيَن َملََكْت أَْ�َانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَبْلُُغوا الُْحلَُم ِمنُْكمْ «
يَْس َعلَــيُْكْم َصالَِة الَْفْجِر َوِحَ� تََضُعوَن ثِيَابَُكْم ِمْن الظَِّه�َِة َوِمْن بَْعِد َصالَِة الِْعَشاِء ثَ�الَُث َعْوَراٍت لَكُْم لَ 

ُ هللاّ  افُوَن َعلَيُْكْم بَْعُضُكْم َعَىل بَْعٍض كََذلَِك يُبـَـ�ِّ َعلـِـيٌم    لَُكــْم االْيـَـاِت َوهللاّ    َوالَ َعلَيِْهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ طَوَّ
ُ هللاّ َحِكيٌم * َوإِذَا بَلََغ اْألَطَْفاُل ِمنُْكْم الُْحلَُم فَلْيَْستَأِْذنُوا كََ� اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم كََذلِ  لَُكــْم    َك يُبـَـ�ِّ

                                                        
 .٤٣:٧٢ـ  ١

 
ـ ا��ج ���� �� ���ـ�ر وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� ا�ـ� �ـ��� وإ�ـ� ��دو�ـ�  ٥:٦ـ ا��ر ا�����ر  ٢

ل و�� ��� �ـ��� ��ر�ـ� ا�ـ� ا�ـ�ب :... ا�� آ�ـ� و ���� ا��� ���  وا������ �� ا���� �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ا���دوس.

 
� ����� ا�� �� ����ن �� ���� �� ����� �� ا�� ���� �� ا�� �� ����� ا��� ٣:٥٢١ـ و�� ��ر ا������  ٣

���� إ��ّ ��� �� �� ا���� �����ً و�� ا���ر �����ً �ـ�ذا ا�ـ�� ا�ـ� ا���ـ� ا���ـ�   ��ل: �� ��� ا��ّ� ا����م ����  ��� ا��ّ�

��ز��� ���� �� ���ل ���: ��ه وا�� ا���ر ا���ر ��دى ���د: �� ا�� ا���� ا����ا ������ن ��� ا�� ا���ر و���� ��� �

���������، ��ل: ��� ان ا��ا ��ت ���� ���ت ا�� ا���� �� ذ�� ا���م ����   ���ز��� ا��� �� ا���ر �� ����� ا��ّ�

��� ��ف ���� ا���اب �� ���دي ���د: �� ا�� ا���ر ار���ا رؤ��� ������ن رؤ��� �����ن إ�� ���ز��� �� ا���� 

�� �����ل ��� ��ه ���ز��� ا��� �� ا���� ر��� ��������� ��ل: ��ـ� ان ا�ـ�ا �ـ�ت ���ـ� ��ـ�ت و�� ���� �� ا���

او��ـ� �ـ� ا��ار�ـ�ن ا�ـ��� «  أ�� ا���ر ���� ���رث ����ء ���زل ����ء و��رث ����ء ��ـ�زل ���ـ�ء وذ�ـ� ���ـ� ا��ّـ�

 .»����ن ا���دوس �� ���� ����ون

 



 20

»َعلِيٌم َحِكيمٌ    آيَاتِِه َوّهللا 
١.  

سالفة نهي الذين آمنوا عن دخول بيوت غ� بيوتهم إالّ باستيناس وســالم، وهنــا يــؤمرون هنا يف آية 
حيث األمر ايا كان ال يوّجه ـ في�  »الذين ملكت ا�انهم والذين � يبلغوا الحلم«باستئذان غ�هم من 

ت ا�ــانهم ـ يوجه ـ رأسا إىل الذين � يبلغوا الحلم، فليؤمر البالغون أن يامروهم، ولكن الــذين ملكــ
وهم اعم من البالغ� وسواهم ـ يقتسم أمــرهم بــ� أمــرهم إن كــانوا بــالغ�، واألمــر بــامرهم ان � 

  يكونوا بالغ�، فكيف امروا بأمرهم عىل سواء؟

،  علّهم الن البالغ� منهم كغ� البالغ� من غ�هم، هم بحاجة إىل أمر األولياء حتــى يــا�روا بــامر هللاّ 
فيؤثر إالّ بوسيط الوالية، كذلك الذين ملكت ا�انهم، اضــافة إىل   غ منا ال يبلغه أمر هللاّ فك� غ� البال

  ان من بالغيهم كافرين ال يحملون امر القرآن دون وسيط.

ومن ثم ألن الحفاظ عىل العورات واجب الطرف�، فعىل صاحب العورة الرقابة عليها تسرتا ك� عــىل 
ا، فليؤمر األولياء باألمر عىل أية حال، وكــ� أمــروا للــذين بلغــوا الحكــم الواردين رقابة عليها استئذان

  !»وإذا بلغ األطفال منكم الحكم فليستأذنوا ك� استأذن الذين من قبلهم...«

تنزل اآلية �ناسبات عدة حصلت لرجل من املهاجرين وآخر من االنصار اّمن ذا حفاظا عىل العورات، 
الذين � يبلغوا الحلم يدخلون يف األوقات كلها بال استئذان، ملكان حّل اذ كان الذين ملكت ا�انهم و 

وكانــت  »ال يبدين... او ما ملكت ا�انكم او الطففل الذين � يظهروا عىل عورات النســاء«النظر آلية 
فها الخاصة م� تزعج املؤمن�، فأمروا أن يــامروهم باالســتئذان  املفاجئة يف رؤية العورة الوقات تكشُّ
يف أوقات ثالث هي يف االك� عوراث ثالث، كيال تقــع انظــارهم عــىل عــوراتهم، وهــذا أدب يغفلــه او 
يتغافله الكث�ون يف حياتهم املنزلية، مستهين� بآثاره النفسية والعصبية والُخلقية، وي كأن الخــدم ال 

لهــذه املنــاظر، وعلــم  �تد أعينهم إىل عورات السادة! وان مدت فال هوادة! أو أن الصغار ال ينتبهون
النفس اليوم اثبت، ورشعة اإلسالم قبل اليوم أثبتت: ان بعض املشاهد املث�ة املغ�ة يف الطفولة تؤثر 
يف الحياة كلها، وقد يصابون عنها بامراض نفسية يصعب عالجها، أو اندفاعات جنسية قد تعمل فيهم 

  ن عمر البلوغ قّل أو ك�!يف حالة الطفولة انحرافات جنسية تظل دائبة إىل ردحٍ م

ول� يبقى البيت طاهرا، ويبقى األطفال وامل�ليك بسالمة األعصــاب واملشــاعر والصــدور والقلــوب، 
ونظافة التصورات والترصفات، لذلك تنزل اآلية آمرًة األولياء أن يامروا باإلستئذان حفاظا عىل كرامتهم 

  .»من ورائهم محيط  وهللاّ «ن أنفسهم وإياهم، أمرا بعدين يتضمن مصلحة ذات بعدي

ايضا » والذين آمنوا«مذكرا؟ » الذين«؟ أهم العبيد ـ فقط: ملكان »الذين ملكت ا�انهم«أترى من هم 
مذكر وال يختص بالرجال، بل الدخول دون اذن عىل النساء أحرج، فهو إىل اإلذن أحوج! والتغليب يف 

تلمــح » ملكت ا�ــانكم«قرينة تؤيد فتوكد العموم، فـ س�ة دأبته قرآنية إالّ لقرينة، وهنا ال» الذين«
�وضوعية ملك اليم� ذكرا أم أنثى! وأن دخول اإلماء دون إذن علّه أقبح من دخول الرجــال ام هــ� 

  سواء!

ق من الروايت� املتعارض� املوافقة لعموم القرآن والثالثة القائلة انهم خصوص االماء مطروحة  ١وتصدَّ
                                                        

 .٢٤:٥٨ـ  ١
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وان كانت تشمل كل الذين � يبلغــوا الحلــم مــنهم حتــى  »�انكمالذين ملكت ا«ملخالفة القرآن. ثم 
  الصغار الذين ال �يزون، ولكنها مخصصة باملميزين من صغارهم ك� يف اململوك�!

تشمل الصغار غ� املميزين ك� تشمل املميزين، شموالً ألبناء سنة  »الذين � يبلغوا الحلم منكم«فهل 
ه عىل حدٍّ سواء؟ والطفل إىل أربع أو خمــس وقبــل ان �يــز ال حرمــة وبناتها ومقار� الحلم ومقاربات

ك� ال يقال البن عرشــين � يبلــغ االربعــ�، فا�ــا هــو املقــارب » � يبلغ الحلم«لنظرته! وال يقال له 
لبلوغ الحلم من عرش ف� فوقها، او املميز ايا كان فانه مقارب الحلم وملا يبلغه، فالتميز مرقاه الحلم 

  ته، إن يف الذكر أو يف االنثى مه� اختلفت سنّي املقاربة للحلم.ومرآ 

فذلك الوجوب يتبع موارد العــورات، » ثالث عورات لكم«وهي » ثالث مرات«وإ�ا واجب اإلستئذان 
ولقد كانت ثالث مذكورات، فان تبدلت إىل غ�ها ام زادت او نقصت عدتها تبدلت موارد الوجوب ام 

  حكم معلّل يتبع علته حيث� حلت.زادت او نقصت، حيث ال

ففاذا � تكن لكم عورات ك� االعزاب والعزباء، ثم ال عرية لكم تتكشف فيها عورات فــال اســتئذان، 
  والحكم بعلته وارد مورد األغلب فيتبع موارد العورة او مظنتها.

عم ـ قــال: ا� معهــا يف البيــت! قــال: استأذن عىل أمي؟ قال: ن آله و عليه هللا صىل  إّن رجالً قال يا رسول هللاّ «فـ 
استأذن عليها، قال: إ� خادمها أفأستاذن عليها كل� دخلت؟ قال: افتحب ان تراها عريانــه؟ قــال: ال 

  .٢»قال: فاستأذن عليها

فانه من أقات النومة واالســرتاحة، وفيــه ملحتــان، إحــداه� أنــه ينبغــي أن  »صالة الفجر من قبل«ـ  ۱
تصيل الغداة عند الفجر، فلم تُسمَّ الغداة الشاملة ب� الفجر وطلوع الشمس، وإ�ا الفجــر، والثانيــة 

  أالّ نومة بعد صالة الفجر وإالّ � تتخصص العورة �ا قبلها وتؤيده الروايات.

والظه�ة هي التي يؤ� بها ظهرا وبعدها تعوُّد النومــة، وفيــه  »تضعون ثيابكم من الظه�ة وح�«ـ  ۲
ها يأ� بها عند الظهر إالّ عند العذر، وأن صالة العرص ليســت  ملحة إىل رجاحة النوم من الظه�ة، وأن

الساحقة حــ� فهي تب� أن االك�ية » الظه�ة«دون » من العص�ة«بعدها دون فصل وإالّ كان النص 

                                                                                                                                                         
�� ا��ٓ�� ���: �� ��؟ ���ل:  ا����م ����  ا�� ��� ا��ّ�ـ ا����� �� ا����� �� ���ر ��  ٢٣٢ح  ٣:٦٢٢ـ ��ر ا������  ١

�� ا��ٓ�� ��ل: ��  ا����م ����  ا�������ن �� ا����ل وا����ء وا�����ن ا���� �� �����ا... و��� �� زرارة �� ا�� ��� ا��ّ�

� و�����.. ���� �� ا����ل دون ا����ء، ���: ������ء ����ٔذن �� ��ه ا����ث ����ت؟ ��ل: �� و��� ����

�� ا�� ��� �� ا��ٓ�� ��ل �� ��� ا����ر دون ا����ث و��� �� ا�� ��� �� �����ث دون  ٥٦: ٥و�� ا��ر ا�����ر 

���� �� ا����ء ان ����ٔذن �����  آ�� و ���� ا��� ���ا����ر �����ن ���� اذن و���� �� �� ا�� ���� �� ��� ازواج ا���� 

�� ا�� ���� �� ا��ٓ�� ��ل: ا����ء ��ن ا����ل ����ٔذ��ن اي ��� ا�� ��ل  و��� ا��ج ا����� و���� �� ���

ا��ل ا����� �� ���م ا��ٓ�� وا������ ا�����ة ا��� ���� ا��ذن ������ء ���ف �� ا��ٓ��، وا������ ������ل 

 ���ف ������!

 
 ... ا�� ���� وا������ �� ا���� �� ���ء �� ���ر ان ر���ً ��ل �� ر��ل ا��ّ� ٥:٥٧ـ ا��ر ا�����ر  ٢
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نزولها كانوا يصلون الظه�ة عند الظهر ثم يضعون ثيابهم لنومه ـ وطبعا ـ بعــد الغــداء، ثــم يصــلون 
العرص، ولوال أن هذه فريضة او سنة مرضية متبعة ملا صدقتها اآلية، إذ تبنّتها ثانية العورات الواجب 

بيوتهم قد تتطلب ساعة ثم الغذاء فيها االستئذان والظه�ة يف ج�عة عىل تحسًب لزمن الرجوع إىل 
  والنومة ال اقل من ساعت� ف� زاد، فال تصىل العرص ـ اذا ـ إالّ بعد ثالث ساعات بعد الظهر وما زاد.

ثم االس�ن يدالن عىل اختصاص كلٍّ بوقته ظهرا وعرصا، ـ فهل ان دقائق ام ساعة بعــد الظهــر عٌرصــ 
ر حتى تصيل الظهر؟ فمه� دلت االدلة عىل رخصــة حتى تصىل العرص، أم إن ساعات بعد الظهر ظه

يف تقديم او تاخ�، ليست هذه إالّ عند العذر من رمضاء أو مطر أو مرض أو سفر أو تعــب، وأمــا يف 
سواها حيث ال عرس وال حرج فل�ذا تقديم العرص أو تاخ� الظهر؟ فعىل أقل تقدير لــيس يف تــاخ� 

لتدليل عــىل  ١ب� الصالت� احيانا آلـه و عليه هللا صىل! وقد جمع الرسول الظهر او تقديم العرص إالّ ذنب مغفور
  أصل الجواز.

بعدما صليتم املغرب وتعشيتم وتحرضتم للنومة، وهذه ملحة لفصل ب�  »ومن بعد صالة العشاء«ـ  ۳
هو مسموح يف غ� عرس او حــرج � تكــن عــورة املغرب والعشاء، فلو كانت السنة الجمع بينه�، أو 

ال » ومــن بعــد صــالة العشــاء«النومة بعد العشاء، ثم العشاء ال تصدق بعد املغرب دون فصل والن 
عورة إالّ للنومة، وال ينام االك�ية الساحقة إالّ بعد ساعات مضت من الليــل يقضــون فيهــا حاجــاتهم 

تاخ� العشاء إىل ما قبل النوم مه� � يجب إالّ أصل الفصل  الليلية قبل النوم، اذا فالسنة املتبعة هي
قوله: لوال أن أشق عىل امتــي ألخــرت العشــاء  آله و عليه هللا صىلقدر ما تصدق العشاء وك� يوري عن الرسول 

إىل نصف الليل. اذا فالفصل ب� كل صالت� مــن الظهــرين والعشــائ� ضــابطة ثابتــة حســب القــرآن 
  ج�عة فا�ا فضلها اك� من الفصل ك� يف روايات عدة.والسنة إالّ يف 

ومن ِحَكم الفصل ان الصلوات الخمس هي اركان الذكر، فلتوزع عىل اركان االوقات املفصولة بعضها 
ذكرا كث�ا وســبحوه   اذكروا هللاّ «يف االوقات كلها ويتم امر الذكر يف أمره   عن بعض، حتى يطم ذكر هللاّ 

  .»بكرة وأصيالً

كذلك الحفاظ عىل أســ�ئها: صــالة الفجــر  »حافظوا عىل الصلوات«� الحفاظ عىل الصلوات فرض: وك
والظهر والعشاء، والعرص واملغرب، واما صالة الغداة بدل الفجر او العتمة بدل العشاء فال وك� يروي 

                                                        
��ـ� �ـ��  آ�� و ���� ا��� ���  أن ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ���ن �� ا���دق   ���� ��� ا��ّ� ٥٥٦ح ٤:٢٠٢ـ و���� ا�����  ١

���� و���� �� ا������ ا���� وا���� ��ذان وا������ و��� ��� ا����ب وا����ء �� ا���� �� ��� ��� ��ذان وإ��

����� ا���� ��� ا��ـ� آ�� و ���� ا��� ���  وا��� ��� ذ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������   ا����م ����ا����� وزرارة �� ا�� ���� 

� و ���� ا��� ���  ��ل: ان ر��ل ا��ّ� ا����م ����  و�� ا���ق �� ���ر �� ا�� ��� ا��ّ� ����� �� ��ـ� ��� ا���� وا����  آـ�

��� و�� ��� ���ل �� ��� و��ن ا��ء ا���م ����: ا��ث �� ا����ة ��ء؟ ��ل: �� و��ـ� اردت ان او�ـ� ��ـ� 

��� ا���� وا���� �� ��� ��ف و�� ��ا�� ا���� ���ا ���  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ا��� و�� ا�� ���س ��ل ��� ر��ل ا��ّ�

�، و���� ��ل ��� ��� ا���� ا�����دة ز��� وا��� ��� ا����� ������ً ��� ا�� ا���از �����ً ودون ���� آ�� و ���� ا��� ���

 ���� دون ���.
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ن بعــد صــالة العشــاء وإ�ــا ومــ  ال يغلبنكم األعراب عىل اسم صــالتكم قــال ّهللا : «آله و عليه هللا صىلعن النبي 
  .١»العتمة عتمة االبل

فال استئذان ملكفوف البرصــ، كــ� ال يجــوز النظــر قبــل الــدخول،  ٢»االستئذان من أجل النظر«والن 
الداخل� ممن ملكت ا�انكم والــذين � هذه، والجل ذلك فرض االستئذان عىل » ثالث عورات لكم«

  يبلغوا الحلم، ففضالً عن الذين بلغوا الحلم.

ففيهن دو�ا استئذان جناح عليكم وجنــاح  »ثَ�الَُث َعْوَراٍت لَُكْم لَيَْس َعلَيُْكْم َوالَ َعلَيِْهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ «
الغ�؟ علـّـه يعنــي الجنــاح العــائيل عليهم، أترى كيف الجناح عىل الذين � يبلغوا الحلم وهم غ� بــ

  ! ، وأما جناح البالغ� فهو تخلف عن أمر ّهللا  تخلفا عن أمركم بأمر ّهللا 

وملاذا ليس جناح بعدهن وقد تتكشف عورات يف غ�هن؟ النكــم فاالســتئذان عــىل كــل حــال حــرج 
ك امــروا باســتيناس للطواف� عىل بعض، ثم ال حرج للداخل� البيوت أن يستأذنوا عىل أية حال، ولذل

  !»ال تدخلوا بيوتا غ� بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عىل اهلها...«وسالم عىل أية حال: 

فالنه عليم بنياتكم وطوياتكم وحاالتكم، حكيم فــي�  »عليم حكيم  لكم اآليات وّهللا   وكذلك يب� ّهللا «
  يامركم وينهاكم، كذلك الواضح الناصح يب� لكم اآليات!

ة االستئذان يُعمل بها؟ قليل ما هم العاملون بها وقد ترك الناس ثالث آيات فلم يعملوا بهــا، أترى آي
  ان اكرمكم عند ّهللا «وآية الحجرات: »وإذا حرض القسمة اولوا القر�...«آية االستئذان هذه وآية النساء 

»اتقاكم
٣.  

َكاحا فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْ�َ « ُمتََربَِّجاٍت بِِزينٍَة  َوالَْقَواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَِّ� الَ يَرُْجوَن نِ
»َسِميٌع َعلِيمٌ    َوأَْن يَْستَْعِفْفَن َخْ�ٌ لَُهنَّ َوهللاّ 

٤.  

                                                        
  ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� �� ��� ا����� �� ��ف ان ر��ل ا��ّـ� ٥:٥٧ـ ا��ر ا�����ر  ١

 ��ل... آ�� و ���� ا��� ���

�� ������� ا����اب ��� ا��  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 وا����ء وا��� ���� ����ب ا����..  ��ر��� ا����ء ����� �� �� ���ب ا��ّ�

 
�� ا���� ��� ا������ �����ده إ�� ا����ي ا�� ��� ��� �� ��� ا�����ي ���ل:  ٢٣٢ح ٣:٦٢٢ـ ��ر ا������  ٢

: �� ا�� ا��� ان ���� آ�� و ���� ا��� ���و��� ��ري ��� ��� رأ�� ���ل  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� ا��� ر�� �� ���ة �� �

 ����� �� �� ���� ا��� ��� ا������ان �� ا�� ا����.

 
 س ��ل: ��ك ا���س...ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ا�� ���� �� ا�� ��� ٥:٥٦ـ ا��ر ا�����ر  ٣

 
 .٦٠ـ  ٤
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يذن� عليهن من جالبيبهن.. «ق النهي عن ابداء الزينة للنساء امام غ� املحارم إالّ ما ظهر منها لقد سب
منعــا إلثــارة الشــهوات، وهنــا  »وال يبدين زينتهن إالّ ما ظهر منها وليرضبن بحمــرهن عــىل جيــوبهن

ال يرجــون تستثنى من هذا الحكم القواعد من النساء دون تربج بزينة، فمن هــّن قواعــدهن الــال� 
  نكاحا؟

كل من الرجل واملرأة قيام يف رجولة أو أنوثة وله قعود، ومــن اختصاصــات األنثــى الحــيض والــوالدة 
وجاذبية الجنس ومقدماته املللذة، فالقواعد من النساء هي الال� يقعدن ع� يرغب مــن النســاء يف 

م قعدة عن بُعــد اإلثــارة جاذبية الجنس قد يئسن من املحيض ورغبات الرجال، قعدة ذات بعدين، ا
فال يرغب فيهن الرجال مه� بقيت رغبتهن يف الرجال، ولكنهن ال يرجون نكاحــا إذ ال يرغــب فــيهن 

  الرجال، حيث النكاح من فاعلية الرجال والنساء تبع لها!

فقد تكون قاعدة من ميزات األنوثة ولكنها تحب عرشة الرجال وفعلهم فيها، ولكن الرجال ال يرغبون 
ا فهي ممن ال يرجون نكاحا، كالتي ال تحب عرشتهم ك� ال يحبونها، فه� عىل سواء من القواعــد فيه

  الال� ال يرجون نكاحا.

واما التي ال تحب عرشة الرجال ولكن الرجال يحبونها، فليســت هــي مــن القواعــد مــا دامــت فيهــا 
فمه� قعدت هي ليست لتُعقد  جاذبية االنوثة اذ هي يف حالة رجاء النكاح وان � ترغب يف الرجال.

قومه الرجال، واملهم هنا زوال اثارة الجنس، بخالف التي تحــبهم وال يحبونهــا إذ ال اثــارة فــال ترجــوا 
  نكاحا.

لزوال جاذبية األنوثة، مه� رغ� يف الرجال ام ال يرغ�،  »ال يرجون نكاحا«فالركن الرك� يف هذا الحكم 
ل اّماذا دون جاذبية جنسية، ام � يرغبوا حيث ال مال وال منال، وا�ا او رغب فيهن الرجال ملال او منا

  رجاء النكاح فقط من قبلهن عن جاذبية الجنس هو املوضوع للحكم ليس إالّ!

فالراغبة يف النكاح وال راغب اليها، او التي يُرغب يف نكاحها لسبب غ� الجاذبية، ه� والتي ال تَرغب 
وعله سواء يف ذلك الشائبة الهرمة الدميمة » ال يرجون نكاحا«اء يف أنهن وال يُرغب فيها عىل حد سو 

  »!العرمة امن هي مادامت هي من الال� اليرجون نكاحا

هنا الفائدة الجنسية؟ وهي منفية فــيهن وان » نكاحا«تختص بغ� ذوات االزواج؟ و» اليرجون«اترى 
  !١ن ازواجهن، او غ�همكن ذوات االزواج! فهن إذا ما ال جاذبية جنسية فيهن م

فهي هي العلة للحكم يدور معهــ� حيــث�  »اليرجون«تفريع عىل  »بهن...فليس عليهن ان يضعن ثيا«
هي كل ثيابتهن حتى الساترة لعوراتهن؟ والثياب هي املالبس الفوقانيــة التــي » ثيابهن«دارت، اترى 

                                                        
إ�� ���� �ـ� �ـ��ن �ـ�  ا����م ������ ���ن ا�����ر �� ��ب ذ�� �� ��� �� ا����  ٢٣٤ح ٣:٦٢٢ـ ��ر ا������  ١

و��م ا���� إ�� ���ر ا����ء ا�������ت ����زواج إ�� ����� �� ا����ء ��� ��� �� ���� «��اب ������ �� ا���� 

ا����د وا����ل ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ��� �ـ� ا�ـ�� ا��ـ��ر إ�ـ�ّ ا�ـ�ي �ـ�ل �ـ� و�ـّ�  ا����ل و�� ���� ا����� إ��� ��

��� ا�����ب ��� ��ٔس ������ إ�� ���ر �����، ا��ل ��� ���� ا�����ب ا��ي ��� ���� ����  »وا���ا��... ������«

 ��ن ������ ���� ا����ب ا�������� و��� �� ا����� ا��ٓ��.
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تلبس عىل الدثار، وهي عىل الشعار املبارشة لألبدان! ومن الفوقانية الُخمر والجالبيــب، وقــد امــرت 
خمــرهن عــىل جيــوبهن، وادنــاء جالبيــبهن علــيهن ســرتا للصــدور والثغــور والشــعور،  النساء برضب

واملسموح لوضعه من ثيابهن ليس أك� من خمرهن وجالبيبهن رشط ان تكون تحتها ســاتر نســا� ال 
  !١فقط ساتر العورة

وليس الوضع هو اإلبقاء عىل الخمر والجالبيب دون رضب أو إدنــاء ومختلــف » غ� متربجات بزينة«
  .٢االحاديث هنا ترجع إىل اآلية فتقبل املطلقة املوافقة لها وتحمل غ�ها عليها

فهلوالء القواعد ال حرج عليهن ان يضعن ثيابهن الخارجيــة الخاصــة بالحجــاب املفــروض دون تــربّج 
بزينة وتظاهرها بها كالُربج فالرباج هو الظهور املعتاد لزينة، وهو محرم عىل غ� القواعد إالّ ما ظهــر 

وحٌل لّهن، والتربج وهو التكلّف البراز زينة من محاسن البدن او ما يتزين بــه مــن زينــة، هــذا منها 
أالّ يضــعن ثيــابهن، ومقــاالت  »وأن يستعففن خــ� لهــن«التكلف عىل القواعد حراٌم ك� عىل غ�هن. 

  �صالحن.» عليم«الرجال والنساء فيهن 

ْعَرجِ َحرٌَج َوالَ َعَىل الَْمِريِض َحرٌَج َوالَ َعَىل أَنُفِســُكْم أَْن تـَـأْكُلُوا ِمــْن لَيَْس َعَىل اْألَْعَمى َحرٌَج َوالَ َعَىل اْألَ «
ُكْم أَْو بُيُوِت إِْخَوانِكُْم أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُ  َهاتِ ُكْم أَْو بُيُوِت أُمَّ يُوِت أَْعَ�ِمُكــْم أَْو بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائِ

 تُِكْم أَْو بُيُوِت أَْخَوالُِكْم أَْو بُيُوِت َخاالَتُِكْم أَْو َما َملَْكتُْم َمَفاتَِحــُه أَْو َصــِديِقُكْم لـَـيَْس َعلَــيُْكمْ بُيُوِت َع�َّ 
ُمبَاَركـَـًة    ّهللا  ُجنَاٌح أَْن تَأْكُلُوا َجِميعا أَْو أَْشتَاتا فَإِذَا َدَخلْتُْم بُيُوتا فََسلُِّموا َعَىل أَنُفِســُكْم تَِحيَّــًة ِمــْن ِعنْــدِ 

ُ ّهللا  »لَكُْم االْيَاِت لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ    طَيِّبًَة كََذلَِك يُبَ�ِّ
٣.  

ــب  ٤اآليات استثنائات ع� مضت من واجب اإلستيناس لــدخول بيــوت غــ� بيــوتكم، وواجــب التحجُّ

                                                        
�ـ� و�����ـ� ـ ��� ا������ ا������� ���ث، ���ر ود��ر ����د �����ء ��ق ا����ر، و����� ����ـ�ب �ـ� � ١

 و��ادر.

 
�� ا��ٓ�� ��ل: ا����م ����  ا�� ��� ا��ّ� ـ ���� ا����� ا����� ���� ا�����ب، و���� ا���� �������ب ��� رواه ا���� �� ٢

�� ا��ٓ�� �� ا��ي ���� ��� ان ���� �� ������؟  ا����م ������� ا�����ب و��ه و���� �� رواه ���� �� ���� ��� 

��ل ا�����ب ا��ل: �� ���ـ� �ـ� اذا �ـ�ن ��ـ� ا����ـ�ب �ـ�ب �ـ��� ��ـ� ��ـ�ز و�ـ� ا��ـ��� او اي �ـ�ب ��ـ� 

ان «ا�� ��أ  ا����م ����ر ��� ر�� �� ��از و��� �� �� ا��و�� و��ل ��� ذ�� �� رواه ا���� ��� ا�����ب وا�� ا����

�ـ�ل: ا���ـ�ر وا����ـ�ب  ا��ـ��م ���ـ���ل ا�����ب وا����ر إذا ���� ا���أة ���� و�� ا��ى رواه ��ـ�  »���� ������

�� ���� ��� ��� ��� وا����� ا��� ����� ���  ��� ��� ��ي �� ��ن؟ ��ل: ��� ��ي �� ��ن ��� ������ ����� ��ن

 ��ء �� ا��ٓ�� ا��ٓ��ى.

 
 .٦١ـ  ٣

 
 .٥٨:٦١ـ  ٤
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   بيوتكم.للنساء عن غ� املحارم وسائر الترصفات املحرمة يف بيوت غ�

آية البيوت هذه تنزل �ناسبات عدة تنفي الحرج ـ مطلقا ـ عن األعمى واملريض واألعرج، ثم تنفــي 
الحرج يف األكل من بيوت عن غ� الثالثة، وبأخرى عنه أيضا، والحرج ينفى عــن هــؤالء يف الجهــاد يف 

ورســوله   ج ومن يطع هللاّ ليس عىل األعمى حرج وال عىل األعرج حرج وال عىل املريض حر «آية الفتح: 
»يدخله جنات تجري من تحتها األنهار ومن يتول يعذبه عذابا ألي�

الذين ال يجدون «ك� ينفى عن  ١
»ورسوله  ما ينفقون حرج إذا نصحوا �ّ 

هــو اجتبــاكم ومــا «ثم ينفى الحرج يف الدين عىل أية حــال:  ٢
»جعل عليكم يف الدين من حرج

٣٤!  

والحرج هو حالة ضيق فوق الطاقة، نفسيا أم سواها، تستاصل الطاقات كلها لحد يضيق كل مــدخل 
د إىل الس�ء«ومخرج:  عَّ »ومن يردأن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كا�ا يصَّ

٥٦.  

والعرس هو دون الحرج، وه� منفيان يف التكاليف غ� املوضوعة عىل ُعرس أو حــرج، بــل ال عرســ أو 
مــن حرج في� يتعرس منها أو يتحرج، فإنها أهم من مصلحة اليرس يف الحيــاة أو البقــاء فيهــا كقتــال 

، ولــيس يرفــع العرســ عــن  ، فإنه يقدم عىل اسئصال نفسه، إبقاء عىل دين هللاّ  يستطيعه يف سبيل هللاّ 
التكاليف املوضوعة عىل العرس كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر والجهاد والدفاع والخمس والزكاة 

يرس وفيه عرس كالصوم عىل اّما ذا من عرس حايل او مايل أو مقايل، وإ�ا العرس املرفوع يخص ما فيه 
  صحة أو مرض فعرسه مرفوع!

وكا ال حرج عىل األعمى واملريض واألعرج يف الجهاد إذ ال ياتون فيه بيشء أ�ن من حياتهم، كذلك ال 
حرج عليهم يف مواكلة َمن سواهم، رغم ما كانوا يتَحرجون عنها او يُتحرج عنهم، أو عــن مصــاحبتهم 

َمن سواهم متحرج� عــن األكــل مــن هــذه البيــوت إالّ بــدعوة او ُرصاح إىل بيوت أقاربهم، ك� كان 

                                                                                                                                                         

 
 .١٧ـ  ١

 
 .٩:٩١ـ  ٢

 
 .٢٢:٧٨ـ  ٣

 
 .٥:٦»����� ����� �� ��ج و��� ���� �������  و�� ���� ا��ّ�«ـ و��� ��� �� ��ب ا����رة  ٤

 
 .٦:١٢٥ ـ ٥
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فأصــبحوا يف حساســية مرهفــة  »ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطــل...«اإلذن وال سي� بعد ما نزلت آية 
حذرا أن يقعوا يف فخ النهي فيلموا باملحظور مه� كان بعيدا، فنزلت آية البيوت نافيــة ألحــراجٍ ِمــن 

  .١تاط�ذويها املح

أن «نــتلمح بينــا أن  »لــيس عــىل األعمــى حــرج وال...«وبــ�  »وال عىل أنفسكم«ومن قضية الرباط ب� 
فال حرج يف استصحابهم معكم يف هذه البيــوت ألنهــم فقــراء، وال يف » أنفسكم«تشملهم مع » تاكلوا

  !»أشتاتاليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو «تركه دون تأنُّف: 

فنفي الحرج عن مواكلة واستصحاب هؤالء لفقرهم أو مخافة نقصان أو مزيد يف أكلهم، ثم نفيه عن 
أكل َمن سواهم من هذه البيوت لقرابة أو صداقة أو ِملك ملفاتحها، زوايا اربع ملربع حّل األكل دون 

  أذن، ال يسمح يف سواها إالّ باذن.

ٌم ألنه أكٌل بالباطل، واألكل برصيح اإلذن او علمه ِحــٌل ألنــه فألن األكل دون رىض صاحب األكُل محر 
ليس بالباطل، فاألكل دون إذن وال منع من صاحب األكُُل ال يدخل يف ضابطة الس�ح، حيــث الِحــل 

  .٢الحق منوط بإذن صاحب الحق وهو هنا مشكوك واألصل يف مال املسلم عدم حلّه إالّ برضاه

لذلك فآية الحلِّ ال تأ� �ا هو واضح الحل من األكل املأذون إذ ليست فيه مظنة الجناح حتى تنفيه 
وال أن الحل يخص هذه املوارد، وال بواضح الحرمة من األكل املمنوع، إذ فيه كل ُجنــاح، »! ال جناح«

موضحة ملا بينه� يف هذه الزوايا األربع أنها حــلُّ كــ� يف ُرصاحِ اإلذن، بــدليل شــاهد الحــال،  بل تا�
مــا� « »فهؤالء ياكل بغــ� أذنهــم«ولحق الفقر يف الثالث، والقرابة او الصداقة او ملك املفاتيح للباق� 

  .٣»تفسده

                                                        
�ـ� ا��ٓ�ـ� وذ�ـ� ان ا�ـ� ا�����ـ� ��ـ� ان  ا��ـ��م ������ ����� ا���� �� روا�� �� ا�� ����  ٣:٦٢٤ـ ��ر ا������  ١

�����ا ����ا �����ن ا����� وا����ج وا����� ان �����ا ����، �ـ���ا �ـ� �ـ�ٔ���ن ���ـ� و�ـ�ن ا����ـ�ر �ـ��� ��ـ� 

م �����ا: ان ا����� �� ���� ا�� ��م وا����ج �� ������ ا����م ��� ا����م وا����� �� ��ٔ�� ��� ��ٔ�� ���� و����

ا����� �����ا ������ ��� ���� و����ا ��ون ����� �� ��آ����� ���ح و��ن ا����� وا����ج وا����� �����ن 

 ا��ٓ��.  � ذ�� ����ل ا��ّ���ٔ��ه � آ�� و ���� ا��� �������� ��ذ��� إذا ا���� ���� �������ا �� ��ا����� ���� ��م ا���� 

 
ا����� ��� ا����� ��ام د�� و���� و����، و�ـ� آ�ـ� ا���ـ�� �ـ� ��ـ� «ا�����ر وا����ي  »�����ا...«ـ ا��ٓ��  ٢

���� ا��ّ �� ��� ��ٍ� ���، و�� روا�� ا����� ا�����ي �� ���� �� ا�� �� ���م �� ��ع ا��� ������ ا�� ���� 

���ه ���� اذ�� ���� �� ��� ���� ان ����ف �� ��ل  ا����م ������ ا���ر، و�� ا��د�� ا���� �� ���� ا����ن 

 .٣٩٦ص ���٢ ذ�� �� ����� ا������ ���ا�� ج

 
�ـّ�   �ـ�ل: ���ـ�ء ا�ـ��� �ـ�� ا��ّـ� ا��ـ��م ����  �� ا����� �� زرارة �� ا�� ��� ا��ّ� ٢٥١ح ٦٢٦: ٣ـ ��ر ا������  ٣

�ـ�� «�ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ����� ا����� ��ـ�  ٢٥٧و�ّ� �� ��ه ا��ٓ�� ���� ���� اذ��� �� ا���� وا���ٔدوم... و��� ح

 ��ل: ��ذن و���� اذن. »����� ���ح
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هذه الحلية العوان ب� ُرصاح اإلذن واملنع تتكفل جانبا عميقا من التكاليف الج�ه�ية ب� الفقــراء 
هم، وب� األقارب األنسباء وسواهم، وب� األصدقاء ومن �لك مفاتَِح ملــا فيــه اُكـُـل، فــال يتحــرج وسوا

اآلكل من هذه البيوت نَِظرة رصيح اإلذن التي ر�ا كانت تهتكا للجانب�، أو حرجا، وال يحرِّج صاحب 
  االُكُل عن هكذا عرشة أخوية محبِّبة.

من أي بيت دون هذه الخصوص، ويف املنع الرصيح أو تأكده  ففي اإلذن الرصيح او تاكّده يحل األكل
يحرم األكل مه� كان من هذه الخصوص، ويف الحالة العوان األكل َحرٌِج ممنوع إالّ من هذه األربــع، 
والن منعه فيها ُمحرج، والعادة جارية فيها عىل عدم اإلستئذان، بل ويف غ�ها، ولكن الرشعة القرآنية 

  ل بهذه املذكورات يف آية البيوت!العادلة تختص الح

آخر اآلية نفٌي لجناح األكل من هذه البيوت واملواكلة » أن تاكلوا جميعا أو أشتاتا«هنا و» تأكلوا«ثم 
مع هؤالء الثالثد ومواكلتهم معهم يف هذه البيوت أم سواها، حيــث كــان التحــرجُّ يف كـُـلٍّ مــن هــذه 

  .وتلك ساريا، وكل هذه من موارد نزول اآلية

فاالُكُل ثالثة، أكٌُل يفسد إن � تاكله، وهو حّل أين� كان فتضمن �نه إن � يكن من هذه البيوت، أو 
  كان وال يريض صاحبه، وال تضمن إن كان منها وأنت ال تعلم عدم رضا صاحبه.

خر ألحوال خاصة ال ياكله صاحب البيت فكيــف بغــ�ه، وهــذا ال يحــل أكُلــه  واُكٌُل ال يفسد وهو مدَّ
  حتى من هذه البيوت لظهور أعالم عدم الرىض، أم الن العادة ما جرت عىل أكله كسائر األُكل.

ٌء لألكل لصاحب البيت أم سواه، وهذا يحل من هذه البيوت ان � تعلم رىض صــاحبه،  ثم أُكٌُل مهيى
تعم ما يفسد » أن تأكلوا«فـ  ١ومحرم من غ�ها حتى يعلم الرضا، واألصل يف ذلك كله اآلية والروايات

 اختصاص الحل �ا يفسد يزول اختصاص هذه البيوت إذ يعمها وسواها، ثــم ليومه وما ال يفسد، ويف
جارية مجرى املعتاد من األكل ومن األكُُل، فال ياكــل أكــ� مــن املعتــاد، وال شــيئا خــارج » أن تاكلوا«

  اإلعتياد، وإذ � يكن اُكٌل يف بيت مسموحِ األكل منه، فال يجوز أخذ �نه واشرتائه وإن أكله فيه.

يعــم األكــل فيــه أم يف ســواه، وال » األكل مــن«يجوز أخذ األكُل من البيت وأكلِه خارج البيت؟ وهل 
سي� إذا � ياكله يف البيت، فأما أن ياخذ معه بعد أكله لياكله خارج البيت ففيه تــردد أشــبهه عــدم 

  الجواز لألصل.

ال » وأن تــاكلوا«بــل إيكــال، وهل له أن يتصدق منها بعد أكله أم قبله؟ الظــاهر ال ألنـّـه لــيس أكــالً 

                                                                                                                                                         

� ����� ���ح ���� ا���� �� ا����� �� زرارة ��ل: ��ٔ�� ا����� �� ��ه ا��ٓ�� ��ل: �� ٢٥٤و�� ا����ر ح

أ��ل: و�� ���ف �� » �ٕ�ذن و���� إذن«او ا��� ��� ���� ������ ���� ����ه، و�� ����� ا����� �� ��ه ا��ٓ�� 

 ��ا ا����، وا�ِ��� ��ل وا��!

 
����� �� ��ه ا��ٓ�� ��ٔ�� ���� اذ��� �� ا���� وا���ٔدوم و���� ���� ا���أة   ����ء ا���� ��� ا��ّ� ـ ����� زرارة ١

�� ���ل زو��� ���� اذ�� وا��� وا�� وا��� و����� �� �� ���� ���� ا����د �� ���� ��� ا����ل وا������ وا���ه 

 ذ��.

 



 29

ق منه� املوافقة لظاهر اآلية ق الزوجة، تَُصدَّ   .١تشمله، والروايتان املتعارضتان يف تصدِّ

تستعرض هذه اآلية إحدى عرش بيتا، ملحوظة فيها إىل دقة األدائ اللفظي والرتتيــب املوضــعي، ومــا 
ال تــدخلوا «يف » بيــوتكم«وك� ُعِنيت مــن » بيوتكم«ألطفه دمجا لبيوت الزوج� واألوالد �ا نزلوا يف 

ح األكل منها من سائر البيوت! إذ ال نرى يف هذه البيوت بيوتهم وهم أحرى يف س� »بيوتا غ� بيوتكم
وال عىل أنفســكم... «وس�ح األكل من بيتك نفسك � يكن لوقت ّما حرجا حتى ينفى عنه الحرج يف 

بل العناية األصلية هنا يف نفي الحرج إىل بيوت الزوج� واألوالد املنفصلة عن بيوتكم، »! من بيوتكم
عنها مهــ� فصــل بيــوت الوالــدين وســائر األقــارب  وأدغمها يف بيوتكم دون أن يفصلها  قد ضمها ّهللا 

  وأرضابهم.

فاألكل من هذه البيوت دون إذن وال منع مسموٌح عىل سواء ك� األكل من بيتك نفسك، وأما األكــل 
»أنت ومالك ألبيك«مع املنع أو عدم الرضا فال إالّ للوالد من مال ولده 

إن اطيب ما ياكل املرء ما «فـ  ٢
دون ارضار وال رسف، نفقة  ٤»يأخذ من ماله ما احتاج إليه م� البّد منه« ٣»كسبه وإن ولده من كسبه
  او غ�ها، قدرها او ما زاد.

عوانا  وكذلك للوالدة والزوجة واألوالد قدر النفقة الواجبة، ثم ما زاد غ� مسموح مع املنع إالّ إذا كان
  ب� اإلذن واملنع كسائر البيوت.

دد أخرى هي أهون من األكل! إنّه األكــل فــ�  أترى املسموح هو األكل فقط؟ وهنالك ترصفات متعدَّ
دونه بأولوية قطعية، دون ما فوقه من أخذ مالبس أماذا من حاجيات، أم أية ترصفات ليست كاألكل، 

عتادة، دون الشاذة الخارجة عن الحاجــة املتعــوَّدة، فهــذه والتي هي كاألكل او دونها ليس هنا إالّ امل
  هي القدر املعلوم املستفاد من اآلية، وما سواها باقية تحت الحظر كضابطة.

وهم آباءكم وإن علوا، وك� أن بيــوتكم شــملت مــا شــملت، كــذلك بيــوت  »أو من بيوت آبائكم«ـ  ۲
املختلف�، فظــاهر أنهــا ال تعنــي فقــط بيــوت  آبائكم من أزواجكم وأوالدكم املتحدين يف أمهاتهم أو

وال بيوتهم الخاصة بهم، فاألكل » بيوتكم«اآلباء التي تعيشون فيها معهم، فإنها بينة الحل وداخلة يف 
                                                        

ـ و��� روا�� ���� ����أة ان ��ٔ�� وان ����ق و���ـ��� ان ��ٔ�ـ� �ـ� ��ـ�ل ا��ـ� و���ـ�ق، وروا�ـ� ��ـ� �ـ�  ١

 �ّ���.ا���أة ��� ان ���� �� ��� زو���؟ ��ل: �� إ�� ان ��

 
 ان ا���... آ�� و ���� ا��� ���ا����� ���  ٢٥٦ح ٦٢٧ـ ا����ر  ٢

 
���� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا�� ���ة ا������ �� ا�� ����  ٢٤٦ح ٣:٦٢٤ـ ��ر ا������  ٤و ٣

�� ا��ّ �� ا���ج إ��� ��� ���ّ� �ـ� ��ـ� ان و�� ا�� ان ��ٔ�� �� ��ل ا� ا����م ����ا�� و���� ����� �� ��ل ا�� ���� 

 �� ��� ا����د.  ا��ّ�

 
٤ 
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من بيوت نساء اآلباء حٌل ألنها من بيوت اآلباء، ك� األكل من سائر البيوت املتصلة باآلبــاء، املحــددة 
  هنا.

كذلك األمر، كنتم معهن أو منفصل�، مطلَّقات عن آبائكم فمزوجات أم ال ما  »او بيوت أمهاتكم«ـ  ۳
  صدقت أنها بيوت أمهاتكم، وكذلك بيوت أوالد أمهاتكم من غ� آبائكم ألنها بيوت األمهات.

كذلك األمر، فبيوت أوالدهم وزوجاتهم وآبائهم أو أمهاتهم إن احتلفوا يف أب  »أو بيوت إخوانكم«ـ  ۴
  كل هذه من بيوت إخوانكم. أو اٍُم،

  كذلك األمر، فبيوت أوالدهن وأزواجهن وآبائهن وأمهاتهن هي من بيوتهن. »أو بيوت آخواتكم«ـ  ۵

دون فصل أو أع�م آباءكم أو أمهاتكم ومه� علوا، وكــل بيــت يحســب مــن  »أو بيوت أع�مكم«ـ  ۶
  .بيوتهم من زوجات وأوالد وإخوة وأخوات قد اليكونون من أع�مكم

  كذلك األمر وعىل سواء. »أو بيوت ع�تكم«ـ  ۷

  دون فصل ومه� علوا. »أو بيوت أخوالكم«ـ  ۸

كذلك األمر، ما صدق النسبة يف البيوت موسعة ك� تبينها اآلية، دون البيــوت  »أو بيوت خاالتكم«ـ  ۹
ال، لظهورهــا يف الخاصة بهؤالء وهؤالء، أترى أنهم فقط األنسباء، وأّمــا هــم مــن الرضــاعة فــال؟ علـّـه 

األنسباء، وغ�ُهم باقون يف أصالة الحظر خروجا عنها بالقدر املعلوم! وعلّه نعم ملكــان آيــة الرضــاعة 
ورواياتها حيث الحقتهم من الرضاعة إىل األنسباء فتشملهم هذه العنــاوين إالّ بقرينــة صــارفة وهــو 

  األشبه واألول علّه احوط.

تركت هنا البيوت؟ لعدم اختصاص الحل هنا بالبيوت، فكل� ملكتم وملاذا  »أو ما ملكتم مفاتحه«ـ  ۱۰
مفاتحه من بيوت وحوانيت وبسات� ومخازن أماذا؟ يحل لكــم األكــل منهــا، واملفــاتح جمــع مفــتح: 

أو عارية أو إباحة، يحّل  ١الباب، دون خصوص املفتاح، ف� ملكتم مفتاحه إذ حوِّل إليكم فتُحه وكالة
لكم األكل منه، اللّهم إالّ أمانة فإن طبع األمانة الحفاظ الكامل وعدم الترصــف إالّ أن يســمح ظــاهر 

اتحه بيوت املوّىل عليهم ـ إالّ األيتام ـ وكذلك بيت األوالد مه� كان من بيوتكم الحال، وم� ملكتم مف
  فهو م� ملكتم مفاتحه.

علّه � تذكر هنا البيوت للفصل �ا ال يخص البيوت، أو ألن األكل من اُكُل الصديق  »أو صديقكم«ـ  ۱۱
قة بالقرابة بل القريب حبيب إذا ال يختص بيته، والصديق هنا جمع ويا� مفردا، وهنا الصداقة امللح

ألنس والثقة واإلنبساط وطرح الحشمة �نزلة من عظم حرمة الصديق أن جعله من ا«فـ  ٢كان صديقا

                                                        
��ل: ا����  »او �� ����� ������«�ّ� و�ّ�   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ا��ّ��� ا����� �� ا�� ���  ٦٢٧: ٣ـ ��ر ا������  ١

 ���ن �� و��� ���م �� ���� ���ٔ�� ���� اذ��.

 
�� ��ه ا��ٓ�� ���: �� ���� �����  ا����م ����  �� ���� ا����� ��ل: ��ٔ�� ا�� ��� ا��ّ� ٢٥٠ح ٦٢٦: ٣ـ ��ر ا������  ٢

 ا���� ���� ��� ����� ���ٔ�� ���� اذ��.  ��ل: �� وا��ّ�» او ������«
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  .١»النفس واألب واألخ واألبن

فســكم وأهــايل  هنا يعنــي الــثالث األَول وأن» كم«عّل  »ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا«
، االثنان، ام كلٌّ عىل حده، وال عليكم ٢لثالثة، ام دون أهاليهاهذه البيوت فال عليكم أن تاكلوا جميعا ا

انفسكم يف غ�ه هذه البيوت أن تأكلوا مــع الــثالث جميعــا او اشــتاتا، فقــد كــانوا يتحرّجــون األكــل 
  وت وليس فيها أهلوها.وحدهم، أمن هذه البي

يف هذه البيوت اإلحدى عرش يجوز األكل دون إذن، رشَط عدم املنع أو العلم بعدم الرضا، واليجوز يف 
غ�ها إالّ بإذن مريض او رًىض، فالداخل بيتا غ� هذه التي ذكرت ال يجوز له األكل إالّ برًىض وقــدرها، 

ُء عىل  ة الحال، حيث العادة املستمرة احيانا تُلجىوال يكفي تقديم الطعام شاهدا عىل رضا إالّ بشهاد
تقديم طعام أّما ذا دون رًىض، فليس اإلذن إالّ كشفا عن رًىض قــد يحصــل دون لفــظ أو عمــل، وقــد 
ياذن لفظا أو عمليا وشاهد الحال يدل عىل عدم الرضا، فحذار حذار عن هكــذا أكــًل ألمــوال النــاس 

أن تحرزهــا » ال يحل أكل مال امرٍء مسلم إالّ عن طيبة نفسه« بالباطل رغم اإلذن وليس فيه رىض! فـ
  بأية وسيلة، اللهم إالّ يف هذه البيوت اإلحدى عرش فيكفي لحلِّه عدم العلم برىض وسواها!

ُ هللاّ ُمبَاَركًَة طَيِّبًَة كـَـَذلِ    فَإِذَا َدَخلْتُْم بُيُوتا فََسلُِّموا عََىل أَنُفِسُكْم تَِحيًَّة ِمْن ِعنِْد هللاّ « لَُكــْم االْيـَـاِت    َك يُبَــ�ِّ
»لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ 

٣.  

ال تدخلوا بيوتا غ� بيوتكم «آية سالفة يف أدب لدخول بيوت أمرت باإلستيناس مع أهلها وسالم عليهم 
  أدبا قبل الدخول. »حتى تستانسوا وتسلموا عىل أهلها

خول يف كل بيت مسموح الدخول، وهــذه البيــوت أعــم مــن وهذه تامرنا بسالم عىل أنفسنا بعد الد
تلك، إذ تشمل بيوتكم أنفسكم، كان فيها أهلوكم أم � يكونوا، ك� تشمل سائر البيوت من اإلحــدى 

 »فســلموا عــىل أنفســكم«عرش أم سواها، بيوت املسلم� أم سواهم، فالصيغة الجامعــة للســالم فيهــا 
  ه هناك.فالبيوت هنا غ�ها هناك، وسالمها غ� 

تعم أنفَسكم إن � يكــن فيهــا أهــل وال » أنفسكم«هناك، و» أهلها«بدل  »فسلموا عىل أنفسكم«هنا 
من «ثم وسائر املسلم� يف رابعة هم » أنفسكم«أهلوكم، وكذلك اإلحدى عرش فهم يف رتبة ثالثة من 

السالم فســالٌم عــىل فإ�ا املؤمنون إخوة، بعضهم من بعض، ثم إذا كان فيها من ال يستحق » أنفسكم

                                                        
 ...ا����م ������ ��ا�� ا����� �� ا���دق  ٢٥٣ـ ا����ر ح ١

 
ا��ا �� ا����� �� ��اة  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���� ا���آ��ة.. ���ن ��� ذ�� اذا ��� ر��ل ا��ّ� ٢٤٣ـ ا����ر ح ٢

او ���� ���� ا���� ����ح ���� إ�� ا��� �� ا���� و���ل �� �� �� ��� و�� �� ��� �����ا ������ن �� ذ�� 

���� ان ��� ����� او ��  »��� ����� ���ح ان �����ا ����� أو ا�����«  ا���� ����ل ا��ّ� ��� ر��� ��� ا����م ��

 ���� إذا ����� ������.

 
 .٢٤:٦١ـ  ٣
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  ».علينا وعليكم«مه� اختلفت ِصيَغ السالم يف  ١أنفسكم كاالّول

مع اإلستيناس قبل الدخول هو من عند أنفسكم إخبارا أنك يف هــذا الــدخول ِســلم ألهلــه ال  السالم
حرب، وهو املعنى العام للسالم، ولكن السالم بعده� وبعدما دخلت هو سالم ثاٍن لــيس منــك، بــل 

جــواءه يف أ » أنفســكم«دعاء لـ   وأنت هنا رسول السالم من عند هللاّ » مباركة طيبة  تحية من عند ّهللا «
  م� ال يَسلُم لنا وال يصلح.  الخمس وظروفه تعني: سلمنا هللاّ 

»السالم علينا من عند ربنا«يف الصورة األوىل واألخ�ة تقول 
ويف الثانية ـ حيث فيها أهلك ـ تقول ك�  ٢

ســالم   السالم علينا من ربنا التحيات الطيبات املباركــات ّ� «ا دخل بيته إذ آلـه و عليه هللا صىلكان يقول الرسول 
»عليكم

  .»علينا وعليكم  سالم هللاّ «ويف سائر البيوت كالعادة وأفضلها  ٤عليكم  او السالم ـ او ـ سالم هللاّ  ٣

  فسلموا عىل أنفسكم تحية من عند هللاّ «فربنا السالم ومن عنده السالم وإليه يرجع ك� يبدء السالم 
كــذلك تــامر ضــم أنفســنا إىل أنفســهم يف  ٥وهي ك� تعترب املسلم� أنفسهم مثل بعض »بةمباركة طي

! وهذه سنة دائبة للداخل� يف بيــوت خــالف مــا اختلقــه ذووا األنفــة والكربيــاء أن  سالم من عند هللاّ 
يســلم عــىل كــل صــغ�  آلـه و عليـه هللا صـىل� للكب� واردا وموردا عليه، وكان الرسول السالم إ�ا هو أدب الصغ

                                                        
�� ا�� ���� إذا د��� ���� ��� ��س �� ا������� ���� ����� وان �� ��� ��� ا�� او ��ن  ٦٠: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

 ا�������.  ��� ��س �� ا������� ���: ا����م ����� و��� ���د ا��ّ�

 
��ل: ���ل: إذا د�� ا���� ����  ا����م ����ا���� �� روا�� ا�� ا���رود �� ا�� ����  ٢٥٩ح ٣:٦٢٧ـ ��ر ا������  ٢

 �ّ� و�ّ�...  � ����� وان �� ��� ��� ا�� �����: ا����م ����� �� ��� ر��� ���ل ا��ّ����� ��ن ��ن ��� ا�� ���

 ا����� �� ا��ٔر������ ��ب �� �� ����ه. ا����م ����و��� �� ���ب ا����ل ���� ���� ا��� ا������� 

 
��ن اذا د�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  وا��ج ا������ �� ا���� و���� �� ا�� ����ة ان ر��ل ا��ّ� ٥:٥٩ـ ا��ر ا�����ر  ٣

 ���ل: ...

 
 ��ل: إذا د���� ������ �����ا ��� ا����. آ�� و ���� ا��� ���  ا����� �� ���� ان ر��ل ا��ّ� ـ ا����ر وا��ج ٤

 
��  ا����م ������ ���ب ����� ا�����ر �����ده �� ا�� ا����ح ��ل: ��ٔ�� ا�� ����  ٢٥٨ح ٣:٦٢٧ـ ��ر ا������  ٥

��ه ا��ٓ�� ���ل: �� ����� ا���� ��� ا�� ا���� ��� ���� �� ��دون ���� ��� ������ ��� ا�����، و�� ا��ر 

ا�� ��ل: ������م ���ء و�����ت ���ر ا����� آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ا��رداء �� ا����  ٥٩: ٥ا�����ر 

وإ��م ا����ة وا���ء ا����ة و���ن ا����ء  آ�� و ���� ا��� ���  وان ����ا ر��ل ا��ّ�  ��أ��� و������ ���دة ان �� ا�� ا��ّ ا��ّ�

� ���� و���� و��ة ا��ٔ�� و������� ��� أ����� و������� اذا د���� ������ و������� و��  وا���� ����ب ا��ّ�

 ��� ��� آدم اذا ��������.
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  وكب� لحد � يسطع أحد أن يسبقه يف سالم.

َا الُْمؤِْمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا�ّ « أِْذنُوُه إِنَّ َوَرُسولِِه َوإِذَا كَانُوا َمَعُه عََىل أَْمٍر َجاِمعٍ لَْم يَْذَهبُوا َحتَّى يَْســتَ    إِ�َّ
َورَُسولِِه فَإِذَا اْستَأْذَنُوَك لِبَْعِض َشأْنِِهْم فـَـأْذَْن لَِمــْن ِشــئَْت    الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُْولَئَِك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِا�ّ 

»َغُفوٌر رَِحيمٌ    إِنَّ هللاّ    ِمنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم هللاّ 
١.  

ورسوله، ال مجرد القوان�   فروض عىل األمة، ينظم الكتلة املؤمنة، ينبع من اال�ان با�ّ أدب ج�عي م
املتحكمة عليهم كحزب من األحزاب، فإ�ا ينبع من املشاعر والعواطف اإل�انية، ومن أع�ق الض�ئر 

  ج.املؤمنة، ثم تنعكس مستقرة يف حياتهم كتقليد متَّبع، وإالّ فهي الفوىض والهرج املر 

ورسوله ـ فقط ـ يف مظاهر الصلوات والزكوات وأضوابه� مــن عبــادات، فهنــاك   إنه ليس اإل�ان با�ّ 
  واجبات ج�عية ج�ه�ية ال تأمن الج�عة املؤمنة إالّ برعايتها.

  

  نساء النبي يف مناهي واوامر خاصة

َقيُْ�َّ فَالَ تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل فَيَطَْمَع الَِّذي ِيف قَلِْبِه َمرٌَض َوقُلَْن يَا نَِساَء النَّبِىِّ لَْسُ�َّ كَأََحٍد ِمْن النَِّساِء إِْن اتَّ «
»قَْوالً َمْعُروفا

٢.  

ك� ولــيس » ان اتقي�«انه ليس ارتفاع املساوات ب� نساء النبي وسائر النساء النهن نساء النبي، بل 
لنبوته.. ان� يف مكانة ال يشارككن فيه احٌد من النساء، وال تشاركن  كأحد من الرجال آلـه و عليه هللا صىلالنبي 

فليست املسألة مجرد قرابة من النبي بسبب او نسب اللّهــم » إن اتقي�«فيها حدا من النساء ولكن 
إالّ حسب التقوى وسببها ونسبها، فالتقوى تقوي ان كانت يف مكانة عليا ومحتد اقوى كــ� الطغــوى 

يــا فاطمــة ابنــة محمــد! يــا «، فالبّد من القيام بحق هذه القرابة العليا، وهو القائل تقوي عىل سواء
  .٣»شيئا سلو� من مايل ما شئتم  صفية ابنة عبد املطلب! يا بني عبد املطلب! ال أملك لكم من هللاّ 

تعم كل تقوًى واجبة » ان اتقي�«خطاباتها لهن؟ و وهل االوامر والنواهي التالية تخصهن الختصاص
وراجحة من كل متقية منهن وســواهن! ومــوارد االمــر والنهــي هنــا ال تخصــهن! فا�ــا التقــوى لهــن 
تخرجهن عن مساواتهن لسواهّن دون واجبات او محرمات تختصهن، وليس املذكورة إالّ عامة لكافة 

  »!لس� كأحد من النساء«ن عىل اصل التقوى واذا املسلم� دون اختصاص بهن، فاآلية تشجيع له

  !»وقلن قوالً معروفا«وايجابيا  »فال تخضعن بالقول«تقوى يف القول سلبيا 

                                                        
 .٦٢ـ  ١

 
 .٣٣:٣٢ـ  ٢

 
��� ا���وا ا����� �ـ� �� ���� �: «آ�� و ���� ا��� ���ـ ا���� ���� �� ����� و��وى ا����� وا�����ي ا��� ����  ٣

ا���ر! �� ���� ��� ��� ا���وا ا����� �� ا���ر! �� ���� ��� ���ـ� ا��ـ�وا ا���ـ�� �ـ� ا��ـ�ر! �ـ� ����ـ� ��ـ� 

 �� ا��� ��� ���� إ��ّ ان ��� ر��� ��ٔ���� ����ء��.  ���� ا���ي ���� �� ا���ر! ���� وا��ّ�
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ينهاهن ح� يخاط� غ� ذوي األرحام عن ان يكون يف اقوالهن خضوع له نربة مثــ�ة، ولينــة مغــ�ة، 
واوياله إذا جمعــا يف عــربة القــول ونربتــه خضوعا يف موسيقا التعب�، ام ما يحمله من معنــًى مثــ�، فــ

: الشهوة الكامنة حيث تظهرها القولة الخاضعة، فلتكن قولة »فيطمع الذي يف قلبه مرض«وضحكته! 
  مخِضعة ام القل تقدير ال خاضعة وال مخضعة، ال يف موسيقاها وال يف معناها.

 خضوع وال كربياء فغ� محظور، ـ ال ۲ـ خضوع مث� باي من ابعاده. فمحظور  ۱للمرأة قوالت ثالث: 
ـ وإخضاع بكربياء يف قوله تطوي نسائية الصوت ولطافته طيا فمحبور مشــكور، فتقــوى واجبــة يف  ۳

قولهن عدم الخضوع، ومن ثم راجحة هي إخضاع والقول املعروف هو املعروف عــن مســلم ِحــال� يف 
املعروف عن اهل النبي فهــو اذا مثلــث  جنباته، ثم املعروف عن مؤمنة حالً منها مع غ� املحارم، ثم
  املعروف واقله أالّ يكون فيه ما يحرم من مؤمنة لغ� محرم!

صحيح انهن كازواج النبي وامهات املؤمن� ليس ليطمع فيهن طامع، ولكن املرض يف قلــوب مقلوبــة 
 ســلمت يُستثار، قلوب مريضة بالشهوات دو�ا عفاف، ام ومريضة بنقاق ام نقصــان يف ا�ــان، مهــ�

خلقها يف كــل   القلوب السليمة با�ان وعفاف عىل ما فيها من شهوة، فانها ليست ككل مرضا فان هللاّ 
  مؤمن ومؤمنة، ويف النبي�، وا�ا يُخاف ممن ال يعفُّ شهوته.

عــن  عىل ما هن عليه من املكانة، يف الزمن البدا� البسيط هــن يُنهــ� آلـه و عليـه هللا صىلواذا كن نساء النبي 
الخضوع يف القول، فكيف بهذا املجتمع الذي نعيشه اليوم، املتقدمــة فيــه الشــهوات، املرفوقــة عــىل 
رة فيه السعارات املحمية الجنسية، فأحرى باملؤمنات اذا أال يخضــعن بــالقول او  جوِّه األط�ع، املسعَّ

  يَربزن يف اية صورة مث�ة، فانها مثار الفتنة.

كَاَة َوأَِطْعَن هللاّ  َوقَرَْن ِيف بُيُوتُِكنَّ « الََة َوآتَِ� الزَّ »َورَُسولَُه...   َوالَ تََربَّْجَن تََربَُّج الَْجاِهلِيَِّة اْألُوَىل َوأَقِْمَن الصَّ
١.  

والوقار واجبهن عىل أيــة حــال، وبــاحرى خــارج بيــوتهن »! قرن«هل إنها امر بالوقار؟ وامره » وقرن«
  املوقف يف رسد أو امر ونواهي، هي العطف ك� يف سائرها! وقضية»! بيوتكن«وهنا 

عطفا، فهل بعــُد مــن قاريقــار إذا اجتمــع؟ وال موضــوعية يف جمعهــن يف بيــوتهن إالّ » قَرن«فهي اذا 
  بحذف الحرف� تخفيفا ك� يف ارضابها فنع�، ولكنها معنويا غ� مناسبة فكالّ!

فكذلك األمر االّ يف املعنى، فانه امــر بقــرارهن يف بيــوتهن، ومــن » إقررن«أم إنها من قرَّ يََقرُّ؟ وامرها 
دناءة املراة كونها لفوتا تك� الخروج من بيتها دون رضورة تُلجئُها، هذا يناسبها يف أدب اللفظ وج�ل 
املعنى، واالول يخالفه�، واالوسط يخالف املعنى، والقــرآن حــ�ل ذو وجــوه فــاحملوه عــىل أحســن 

  ثها.الوجوه وهو ثال

يقرر هذا األمر لهن أصل قرارهن يف بيوتهن، فان اشغالهن يف األك�ية الساحقة أشــغال بيتيــة، كُفــ� 
  ع� سواها �عونة الرجال مؤونات أما هي؟

وال «فال يعني تحريم خروجهن عن بيوتهن اللهم إالّ تربجا كالجاهليــة االوىل، فلــو كــان عطفــا لكــان 
  � عن تربج الجاهلية االوىل:يف تربج وسواه، فا�ا نه» تخرجن

إحتشاما يف خروجهن إذا لزم األمر او رجح، بتحجُّب يناسب حرمــة  »وال تربجن تربج الجاهلية االوىل«
                                                        

 .٢٤:٣٣ـ  ١
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والتربج هو تكلف يف الظهور كالربج الظاهر لكل ناظر، تكلفا يف اظهار زينتهن الست�ة  آله و عليه هللا صىلالنبي 
ن زائد عىل الذاتية النسائية فيهن، يف عطرة تجلب، او مشية تجذب، او تحت مالبسهن، وتكلُّفا يف تزيُّ 

فيطمــع «صوته تُطمع، او غنجة تث�، اّما ذا من تظاهر نسا� يعطف اليهن انظار الرجــال األجانــب 
  »!الذي يف قلبه مرض

ر بطبيع »إالّ ما ظهر«البيت سرت اّول للنساء، ثم إخفاء الزنية وكل جاذبية نسائية  ة الحال دو�ــا وتهدَّ
  تربج،

وهل كانت تبكيها وطأة األمر  ١»بكت حتى تبل خ�رها» وقرن يف بيوتكن«كانت عائشة إذا قرأت: «
يت إالّ راحة للمرأة واحتشاما! ام كانــت تبكيهــا النهــا اضــمرت خروجهــا يــوم الشاق؟ وليس قرار الب

  !٢الجمل؟ سلوها فانا ال ندري إالّ خروجها يوم الجمل تخلفا عن أمر ربها عىل إمامها

                                                        
�� ا��� �� زوا�� ا���� وا�� ا����ر �� ���وق   ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� ��� و��� ا��ّ� ١٩٦: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

 ��ل: ���� �����...

 
�� ����� ا��ر��ت ا��� �� ���� وا���� �� ��� �� ا�����ن �� ا��� �� ���  ٨٢ح ٢٦٩: ٤ـ ��ر ا������  ٢

���� �� ���ن ����� ��ل: ان ����� ����: ا�����ا �� ر���ً ���� ا���اوة ���ا ا���� ���� ���� �� ا�����ن �� 

أ���� ا��� ��ل: ����� �� ���� ��� ����� ����� ا��� رأ��� ����� ��: �� ��� �� ��او�� ���ا ا����؟ ���ل  ا����م ����

���� ������ ���� ا���� ا��م، ����: ���� ��  ���: ����ا �� ا���� ��� ر�� ا�� وا����� �� و��� �����

ــ� ــ� ر�ــ�ل ا��ّ ــ� ��� ــ� �� ــ� را�� �� ــ� رأ ــ� ان رأ�� ــ� ا� ــ�، ا� ــ� او ���� ــ� رأ�� ــ� ���� ــ� ا�� ــ��� �ــ�ا ��د��   اذ�ــ� ���

������ ���� ����� ������ �����س ���� وا����� ���� �ـ���� ��ـ� �ـ�اف �ـ�ل: ���ـ����� را��ـ� ��ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���

���و�� ا����ب ��� ����� �� ��أه ���ل: ���� ا�� ���ز��� ����� �� ������ و��ا��� و���� ��اب �����؟  ����

�� �� ���ن، ��ل: ���ر ���� ����ق �� ا����� �� ��ل ��: ا��ٔ�� ��ل: ��ـ�. �ـ�ل: و�����ـ�؟   ���ل: ��ا وا��ّ�

��� ا���اوة ���ا ا���� ���� �� ����� ��: �� ��� �� ����: ا�����ا �� ر���ً �  ��ل: ���. ��ل: ����� ����ّ�

�� ��او�� ���ا ا����؟ ����: ����ا �� ا���� ��� ر�� ا�� وا����� �� و��� وا�� ���� ���� ��� ا���� 

�� ���� ��: اذ�� ������ ��ا ��د��� ا��� ����ـ� �ـ�ن او ����ـ� ا�ـ�   ا��م؟ ��ل: ا���� ���! ��ل: ������ ا��ّ�

������ ���� ����� �����ـ� ����ـ�س �ـ��� ا�ـ���� ���ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  آ��� رأ��� را��� ��� ���� ر��ل ا��ّ�ا�� ان ر

�� ���� ��: ان ��ض ���� �����   ����� ��� ��اف ������ ����� ��ا؟ ��ل: ا���� ��� ��ل: ������ ا��ّ�

��� ��ل: ����� ���؟ ��ل: ا���� ��� ���� �� ا���� و�� ��  و��ا�� ��� ���و�� ��� ���� ��ن ��� ا����؟ ��ل: ا����

ا��رض ��� ا��� ا�ّ� ��� وا�� ا����� �� �� ا��رض ��� ا�� ا�ّ� ��ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ�� �ـ�ل: ار�ـ� ا���ـ� 

و�� ر���� ��� ا��ك ���وم ���� ����� ��دد�� �� ا���ـ��� و�ـ� ��ـ�: �ـ�   ������ ��ا و�� ���: �� ��� ا��ّ�

�ـ�ل ��ـ�ء �����ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  و�� ر���� ��� ����� ������� �� ������ وا����� ����� ر��ل ا��ّ�  �� ا��ّ�ا���

 ���ح ا���� وا����� ������ �� ر�� إ��� ����� ����� �����ا: �� ���� ا��� ���� ا��ّ ا���ه �����.
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  .١!؟ ك� وقرن و� يتربجن»وقرن... وال تربجن«

وملاذا تخرج املرأة من بيتها؟ أملا تعنيها من تحصيل النفقة اذ تعانيها؟ وهي من واجبات الرجال! أّما 
ذا من واجبات خــارج البيتيــة؟ وهــي كلهــا موضــوعة عنهــا موضــوعة عــىل الرجــال، تخفيفــا عــنهن 

  واحتشاما لهن وحفاظا عىل حرماتهن!

جولة األشغال وهي يف فسحة خارج البيتية، وللنساء انوثة األشغال وهي داخل البيتية، فعىل للرجال ر 
كلٍّ تقديم واجبه، ويف معاكسة األشغال أم خروج املرأة لتعمل مع الرجال، كارثة عىل البيت ال تجرب، 

ة للرجــال فضــالً اللهم إالّ يف الرضورات التي تبيح املحظورات، وبيت املال يضمن مجاالتها اإلقتصــادي
  عن النساء الال� ليس لهن من ينفق عليهن، او عمل يف البيت او مثله يف الحفاظ عليها!

واجب النفقة أماذا من اشغال خارج البيتية يتيح للزوجة واألم من الجهد ومن الوقت وهدوء البــال 
، املقيــدة �واعيــد ما ترشف عىل الفراخ الناشئة، فاالم الكادحــة املكــدودة بالعمــل لتحصــيل النفقــة

العمل، ليست لتعطي للبيت واجبه الرتبوي، فبيوت العامالت واملوظفات هــي كالفنــادق والخانــات 
وأتعس منها وأركس، حيث الناشئة املحتاجة إىل تربية األم تنهــدر فيهــا، وال ينــوب أمهــا غ�هــا مــن 

  مرب� او مربيات!

لرجال واإلشتغال باملالهي أماذا من لهوات وشــهوات فأما ان تخرج املرأة لغ� العمل، بل لإلِختالط با
  فهو االرتكاس إىل ح�ة الحيونات ودرَك الجاهليات التي ترد االنسان إىل مراتع الحيوان!

ان املرأة عورة فاذا خرجت استرشفها الشيطان واقرب ما تكــون مــن رحمــة : «آلـه و عليه هللا صىليقول الرسول 
ه هللا صىل  جنئ إىل رسول ّهللا «. ك� و٢»ربها وهي يف بيتها : ذهــب الرجــال آلـه و عليـه هللا صـىل  فقلن يا رسول هللاّ  آلـه و علـي

: مــن آلـه و عليـه هللا صـىل ؟ فقال ف� لنا عمل ندرك فضل املجاهدين يف سبيل ّهللا   بالفضل والجهاد يف سبيل ّهللا 
رش النســاء : «آلـه و عليـه هللا صـىل. وقــال ٣» قعدت منكن يف بيتهــا فإنهــا تــدرك عمــل املجاهــدين يف ســبيل هللاّ 

                                                        
ـ ا��ج ��� �� ���� وا�� ا����ر �� ���� �� ����� ��ل ���� ا�ـ� ��ـ� ��ـ�دة زوج  ١٩٦: ٥ر ا�����ر ـ ا�� ١

ان ا��   ���� �� ����� و�� ������� ��� ���� ا��ا��؟ �����: �� ���� وا����ت وا���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

�� ���� �� ��ب ������ ��� ا���� ����ز���، و���   �ّ��� ا��ج �� ���� ��� ا��ت ��ل: ��ا�  �� ���� ��ا��ّ�

��ل ������ �ـ�م ��ـ� ا�ـ�داع �ـ�ه �ـ� ��ـ�ر ا���ـ� �ـ�ل: ��ـ�ن  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا��� �� ا�� ����ة ان ا���� 

��  �� ������ دا�� ��� ان ����� ذ��  ���� ����� ا��ّ ز��� ��� ��� و��دة ��� ز��� و����� �����ن: وا��ّ�

 .آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 
 ��ل: ... آ�� و ���� ا��� ���ر ا��ج ا�����ي وا���از �� ا�� ����د �� ا���� ـ ا���� ٢

 
 ـ ا����ر ا��ج ا���از �� ا�� ��ل: ��� ا����ء... ٣
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  .١»املتربجات وهن املنافقات ال يدخل الجنة منهن إالّ مثل الغراب األعصم

التأكيد يف قعودهن يف بيوتهن امر ارشادي للحفاظ عىل العفاف وعدم التبذل امام الرجــال، وأمــا إذا 
يل وال سي� يف محاويجهن املادية واملعنوية خرجن غ� متربجات بزينة، متعففات، ف� عليهن من سب

للصالة و�ريض جرحــى الجهــاد اّمــا ذا مــن آله و عليه هللا صىلفراجح او واجب، ولقد كن يخرجن زمن الرسول 
كــان «متطلبات راجحة وواجبة ولكن يف غ� تربج وتظاهر �فاتنهن، بل متعففــات متحجبــات، وقــد 

ثم يرجعن متلفعات �ــروطهن مــا يُعــرفن مــن  آلـه و عليه هللا صىل  هللاّ  نساء املؤمن� يشهدون الفجر مع رسول
  .٢»الغلس

آلية تنهى عن النهــي ولو كان خروجهن ممنوعا ملا امرن بالحجاب، فانه سرتة عن الرجال األجانب، وا
وال تحت األمر، بقرارهن يف بيوتهن، فليس خروجهن غ� متربجات تحت النهي وال تحت األمــر، فهــو 

  اذا مسموح كفرح يستثنى عن اصل قرارهن يف بيوتهن لراجح او واجب ام مباح!

ام تربجات ثانية وثالثة اما هية؟ وك�  ٣هنالك املنعة عن تربج الجاهلية االوىل، م� تلمح بتربجة اخرى
، ال يسرتن إالّ عوراتهن ولو كانــت  نعيش اليوم أبشع التربجات النسائية يف بالد متخلفة عن رشعة هللاّ 

جميلة ما سرتنها، وقد يتربجن فيها جليًة اك� ملتاع الجنس وعند ذلك الطامة الكربى! وجاهلية القرن 
  هليات التي �ر فيها البرشية وعاشتها حتى اآلن!العرشين من أبشع الجا

انت يا ريحانة ماذا تعن� من التربج، تظهرين مفاتنك، وتجمل� بدنك وتتغنج� يف صوتك وحركاتك، 
وتلبس� ما يجلب انظار تجار الجنس وبغاته، فهل انت متاع تعرِّض� نفسك للرشاء، ام حيوانة شهوة 

  ، تعمل� من نفسك برجا يُقصد وعند ذلك الطامة الكربى.تبغ� البغاء وتفتش� عن زبائن

للتربج النسا� دركات، من مشية ب� الرجال تجلب انظارهم ورضب بارجلهن لـُـيعلم مــا يخفــ� مــن 
زينتهن، �شية تَكرسُّ وتغنج، ومن تكّشف ما يجب اخفاءه من زينة، وكل ما يعطــف أنظــار طــالب 

ذه تربجات مه� اختلفت دركاتها وخطراتها، واآلية �نع عــن الجنس اليهن برصا وسمعا وش�، كل ه
تربج الجاهلية االوىل و� يكن إالّ تربجا بزينة كيف� كانت، اللهم إالّ ما ظهر منها مه� جلبت انظارا ام 

  � تجلب.

هنالك تسرت مطلق يف قرارهن يف بيوتهن وهو األصل لحياتهن، ثم خروج باحتشام يف غ� تربج بزينة، 

                                                        
��ل: ... و��� ا��ج ا����ا�� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ا������ �� ���� �� ا�� اذ��� ا����� ر��ل ا��ّ� ـ ا����ر ا��ج ١

  ا����ء ��ل: �ـ� ��ـ��� ��ـ�ج ا������ـ� ا�ـ�و�� ���ـ� ا�ـ�أة �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���ا�� ���س ��ل ��� ���� ا���� 

ّ  آ�� و ���� ا��� ��� اذ��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ����ج وان ����� �� ا������ و�� ��ت ا���� ���ل ر��ل ا��ّ� اراك ����ط ����� ا��

.�������� ����� �� �������� 

 
 �� ��ه ا��ٓ�� ��ل: اي �����ن ������ ا��ى. ا����م ����  ����� ا���� �� ا�� ��� ا��ّ� ٧٩ح ٤:٢٦٩ـ ��ر ا������  ٢

 
 �����.ـ ��� �� ا������ ��  ٣
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رجا ظاهرا دو�ا تظاهر، ثم خروج يف تربج بأية زينة تجعلهن كربج يُقصد، واملمنوع هو األخ� بكل ب
صوره وال سي� التعري ب� الرجال ك� كن احيانا يطفن البيت عاريات قــائالت: اليــوم يبــدو كلــه او 

  بعضه.. ف� بدى منه فال احلّه!

  .١اتوالن الجاهلية االوىل ما تجاوزت عن تلكم التربج

يف درك  فنحن نعيش اآلن جاهلية أعمى وأنحس من االوىل، غليظة الحس، حيوانية التصــور، هابطــة
  البرشية إىل حضيض مه� وضالل مب�! حيث بلغ التربج إىل ابشع من التعري.

ك� يحق، ال قياما للصالة وال اتيانها كيف� كان، وا�ا اقامتها بظاهرها وباطنهــا كــ� » واقمن الصالة«
ر صاحب املال : الرضيبة املالية التي تنمي املال وتطه»وآت� الزكوة«تصلح ملحرض الرب سبحانه وتعاىل 

فان� احرى بذلك حيث ينــزل الــوحي يف  »ورسوله  واطعن هللاّ «واملجتمع من دنس الفقر وسوء الحال 
  بيوتكن... إ�ا...؟

َا يُِريُد ّهللا « »لِيُْذِهَب َعنْكُْم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْه�ا   إِ�َّ
٢.  

النص�، يف التعريف �دى العصمة والطهــارة للبشــ� النــذير، واهــل بيتــه هذه آية التطه�، منقطعة 
  عنهم الرجس وطهرهم بذلك التطه�.  الذين اذهب ّهللا 

التي بعدها، هــي منفصــلة » واذكرن«فانها عىل اتصالها �ا قبلها من جمالت يف آيتها وآيات قبلها ثم 
) كله� جموع مؤنثــة تعنــي ۲۲سواها ال ـ (ع� احتفت بها يف مغزاها ومعناها، حيث الخطابات يف 

  .السالم عليهموهنا جمعان مذكران يعنيان الذكران من اهل البيت  آله و عليه هللا صىلنساء النبي 

وانهاتصلح لفظيا ومعنويا أن تكون آية مستقلة ع� تصدرتها نازلة لوقت آخر، وكــ� تــواترت بــذلك 
السالم عليهمواهل بيته الكرام  آله و عليه هللا صىلروايات الفريق� عن النبي 

٣.  

أمٌر قاصد قاسٌط إذ يعني التأليف ب� بيتي النبي األقــدس » وقرن...«واستقرارها تأليفا يف آية القرار: 
يف الظاهر النسا� والباطن املعريف يف قمة العصمة والطهارة، وليس لها موضع أنســب منهــا  آله و عليه هللا صىل

  ههنا، رغم ما يُهرف �ا ال يُعرف فيُخرف أنها تحولت.
  

                                                        
�� �����: ���� ا���أة ���ج ���� ��� ا����ل ���� ���ج ا������� و�� ���دة:  ١٩٩: ٥ـ �� ا��ر ا�����ر  ١

� و���� ����� ا��ّ� �� ذ�� �� ا�� ���ن: وا����ج ا������� ا����ر ��� رأ��� و�� ���ة   و���� ��� ���� ����

� ا����ج و��ل ا�� ���� �� ا������: ���� ا���أة ���� ��� ���ى ������� و����� و����� و���و ذ�� ��� ���� وذ�

ا�����ـ�ت ان ��ـ���ن �ـ�   ��� ا����ل ����� ���ر�� �� ��ار�� ��ء ور��� ا���ت ����� وا���� آذا����ـ��� ا��ّـ�

 ������ وا��ا���.

 
 .٣٣ـ  ٢

 
 ـ ا��د�� ا������ ا����ا��ة ����� ��� ان آ�� ا������ ������ ���� دون ا������ ا����ى ا��� ���� �� ا������. ٣
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ه و عليه هللا صىلتحجب نساء النبي    آل

يُْدنَِ� َعلَيِْهنَّ ِمْن َجالَبِيِبِهنَّ ذَلـِـَك أَدَْ� أَْن يُْعــرَفَْن  يَا أَيَُّها النَِّبىُّ قُْل الَِ◌ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء الُْمؤِْمنِ�َ «
»َغُفورا َرِحي�   فَالَ يُؤْذَيَْن وَكَاَن هللاّ 

١.  

ك� تحرم أذى املؤمن� واملؤمنات بغ� ما اكتبسوا، كذلك يحرم التعرض لألذى، بتهيئة اسبابها، وذلــك 
ما دمن مؤمنات أن يــدن�  ٢منات اشدُّ وان�، فعىل نساء املؤمن� إماٌء وحرائريف بُعديه بالنسبة للمؤ 

ن: املالبس الشاملة قرن ذيل، فال يرسلنها مبسوطة تُرى زينهن من خاللها، فهنالك عليهم من جالبيبه
سرتا للصــدور والثـَـديِّ الثغــور، وهنــا  »وليرضبن بخمرهن عىل جيوبهن«حجاب لرئوسهن هي الُخُمر: 

تلمــح » بخمــرهن«وكــ� البــاء يف  »يذن� عليهن من جالبيبهن«حجاب لسائر ابدانهن هي الجالبيب: 
والوجوه هي اقــل » من جالبيبهن«يف » من«الحجاب يف رئوسهن فال يشمل وجوههن، كذلك بتبعض 

  تقدير من الخارج عن فرض حجابهن، ثم اليدان والرجالن وك� يف متظافر األحاديث.

فــاملرأة املكشــوفة، املسرتســلة » فــال يــؤذين«بالعفــاف  »أد� ان يُعــرفن«اإلدنــاء دون ارســال، » ذلك«
عم انها من اهل التونُّس، فلتظر العفيفة �ظاهر العفــاف كــيال تــؤذي، زعــم الباطــل املبتذلة تؤذى َز 

  بحقها.

إن أذى القالة فيهن ومن ثم متابعتهن إىل الفعلة فيهن من قبل الفساق وارضابهم، هي من مخلفات 
ن عدم حجابهن ك� يجب، إذ ال يُعرفن بالعفاف حيث ال ظاهرَة له، فك� يفرض عليهن عفاف الباط

كيال ينجذبن بجوانب من رساق الجنس، كذلك عليهن آياته الظاهرة من حجاب وسائر املالمــح كــيال 
  يخيَّل فيهن عدم العفاف.

فاذا تحجبت بكاملها ولكنها تغنّجت وأبرزت حركات وقوالت تدل عىل ســخافتها فقــد ُعرفــت بعــدم 
 ممن ال تحجــب وليســت عليهــا العفاف، فلم ينفعها الحجاب ـ اذا ـ إالّ هزًء بكل حجاب، وهي ارش

مالمح عدم العفاف إالّ عدم الحجاب، وخ� منه� غ� املحتجبة التي تلمح بعفافها قولــة وفعلــة ويف 
حركات وترصفات، ولكن� الواجب عىل املؤمنة الجمع ب� العفاف� منعا إلثــارة الجــنس واستشــارته، 

  او عدم الحجاب تأذي املؤمن� وتبذل املؤمنات! فه� ُعرفت بالعفاف فال يؤذيها الفساق، ففي تربُّجها

وقد يبدو من مالمح آية الجالبيب ـ وك� تؤيده الروايات ـ أنها أوىل آيات الحجاب، حيث تكتفي بـــ 
قــل «كحكمة أوىل هي أقوى الحكَم لفرض الحجاب، ومن ثم آيــة النــور «ان يعرفن فال يؤذن » أد�«

ىل جيبــوبهن... وال يرضــبن بــارجلهن لــيعلم مــا يخفــ� مــن للمؤمن� يغضوا... وليرضبن بخمرهن ع
او ال يعرفن، أو ذيــن » أن يعرفن«تفرض حجابا فوق الحجاب، وبصورة مطلقة تحلِّق عىل  »زينتهن...

أن يعــرفن فــال «أم ال يؤذين، حيث الحجاب اإلسالمي عىل النساء نتبنــاه ِحكــُم عــدة اَوالهــا وأوالهــا 

                                                        
 .٣٣:٥٩ـ  ١

 
ـ ��� روا��ت وردت �� ا��ر ا�����ر ان ��ا ا���ض ��� ا���ا��، ��� ان ا����ء ا������ت ����س �� ا��ا���  ٢

 وا����ض ��ٕ���اء؟ ��ه ��ا�� ����� ����� ���� ���� ���� ا�����م.
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  .»يؤذين
  

  مناتتحجبّات عامة للمؤ 

الوقاية اإلسالمية تعتمد عىل الرتبية كأصل، توسيعا ملجاالت الهداية وتضييقا لُفرَِص الضاللة، وفي� إذا 
لزم األمر يعتمد عىل العقوبة حس� ملادة الفساد وتنبيها للمفسدين، وتحريرا للصالح� عن أرسهــم 

  بأرسهم يف كل عرص ومرص!

ه الرشيعة اإلسالمية، وإ�ا هي سياجات تحــافظ عــىل جــو فليست العقوبة الدنيوية أصالً تعتمد علي
  الطهارة والحرية اإل�انية دون صدام، اللهم إالّ وئاما والتحاما ب� الج�ه� املؤمنة!

  فلكل بيت أهله، ولكل أهل اهله، دو�ا تجاوز إىل بيٍت او أهله حتى نظرة:

ا َغْ�َ بُيُوتِكُْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعَىل أَْهلَِها ذَلُِكــْم َخــْ�ٌ لَُكــْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْدُخلُوا بُيُوت«
»لََعلَُّكْم تََذكَّرُونَ 

١.  

قد تلمح بشمولهم الــذين أســلموا وملــا يــدخل اإل�ــان يف قلــوبهم، » املؤمنون«ال » الذين آمنوا«هنا 
ؤمن� الحقيق�، فالتكليف عام يشملهم كلهــم، فهــم مــأخوذون بــه والذين أسلموا منافق�، ضمن امل

  كلهم أجمعون!

سكنا وسرتا وأمنا عىل العورات والحرمات، وليست هكذا إالّ ح� تكون حرمــا آمنــا ال   ولقد جعل هللاّ 
باستيناس من أهلها وسالم، فالدخول دون اســتيناس يســمح ألعــ� الــداخل� أن تقــع عــىل عــورات، 

ء الُفرَص واملجاالت لنظرات طائرة مستط�ة، فتحوِّلها إىل عالقات  اتن تث� الشهوات، وتهيىوتلتقي �ف
فلقاءات آ�ة، وهذه خطوات شــيطانية أوالهــا الــدخول يف البيــوت فجــأة دون اســتئناس، وإىل آثــام 

  ومجاالت التهامات.

سط العورات يف الحاالت التي ولقد كانوا يف الجاهلية عىل تلك الهمجية، يدخل الزائر هاج� فناج� و 
يتأّ� كل إنسان أن يُرى عليها، فمن أجل الحفاظ عىل َحرم البيــوت وُحرَمهــا وحرمــة الــداخل� إليهــا 

  نزلت آية اإلستيذان وما يليها تدريبا للذين آمنوا بذلك األدب اإلسالمي السامي.

أو بيــوت  ٢بيــوت آبــائكم«كم وال هنا هي البيوت الخاصة بكم، ال املشرتكة بينكم وب� غ� » بيوتكم«
بيوت أع�مكم أو بيوت ع�تكم أو بيوت «فضالً عن » او بيوت إخوانكم او بيوت أخواتكم ٣امهاتكم

                                                        
 .٢٤:٢٧ـ  ١

 
��ل: ����ٔذن ا���� اذا د�� ��� ا��� و�� ����ٔذن  ا����م ����  �����ده �� ا�� ��� ا��ّ� ٨٥ح ٣:٥٨٦ـ ��ر ا������  ٣و ٢

�� ���ر �� ���ر  ���٢٣:١٩٩ ا��ٔ�� ��ل: و����ٔذن ا���� ��� ا���� وا��� اذا ���� ���و����، و�� ا������ ا����� 

 ��� أ��� ان ��ا�� ������. آ�� و ���� ا��� ������ل: ا���ٔذن ��� ا���؟ ���ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���� ان ر���ً ��ٔل ا���

 
٣ 
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إذ قوبلت كــل هــذه البيــوت  »و صديقكمما ملكتم مفاتحة أ «وفضالً عن  »أخوانكم او بيوت خاالتكم
  .٢النور ببيوتكم! اللهم إالّ بيوت أبنائكم ١يف

فضالً  »الذين � يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات... ثالث عورات لكم«لذلك فرض اإلستئذان عىل الولدان 
»إذا بلغ االطفال منكم الحلم فليستأذنوا ك� استأذن الذين من قبلهم«ع� 

٣!  

وبــ� اســتئذان األقــارب ثــم األغــارب، فمثلــث  وإن بان البون ب� استئذانهم هم من سكان البيــت،
اإلستئذان باختالف أضالعه قربا وبعدا موضوع عىل كل داخل عىل البيوت، كــ� اإلســتئناس يختلــف 

  هنا وهناك وهنالك!

تعم بيوت املسلم� وسواهم، فال يحق ملسلم أن يدخل بيوت الكفار ألنهم كفــار » غ� بيوتكم«ثم و
سالم فقد يخص املسلم� وإن كان مسموحا عىل غ�هم فيمن سوى املرشك�، إالّ بعد اسئناس، فأما ال

  من نكبة الرشك.  اللهم إالّ إخبارا بسالم أو دعاًء أن يسلمهم هللاّ 

كنداٍء تشمل املؤمن� كافة، تلحقها خطابات سلبا وإيجابا كلها لزام اإل�ــان فـــ  »يا ايها الذين آمنوا«»و
»حتى تستأنسوا وتسلموا عىل اهلها«الدخول  كترصيحة بتحريم» ال تدخلوا«

٤.  

؟ طبعا ال تعني كالما مع أهل »وتسلموا«قبل » تستأنسوا«ترى ماذا تعني  ٥»وألن السالم قبل الكالم«
  .١تُسمعونهم تأكدا أن يف البيت أهالً ثم اخبارا أنك تقصد دخوله ٦»مستأنس� لحديث«البيت، وإ�ا 

                                                        
 .٦١ـ  ١

 
ا���ٔذن ��� ا�ـ�؟ ��ـ�ل: ��ـ� ـ �ـ�ل: ا��ـ� �ـ�� ��ـ� �ـ�دم  آ�� و ���� ا��� ���ـ ���� ا����ن وروى ان ر���ً ��ل �����  ٢

��ٔ���ٔذن ����� ���� د���؟ ��ل: ا��� ان ��ا�� ������؟ ��  ل ا����: ��، ��ل: �����ٔذن �����.���ي أ

 
 .٥٩ـ  ٣

 
ـ ا��ج ا������� وا�� ���� �� ���� ��ي �� ���� �� ر�� �� ا�����ر ��ل ���ـ� ا�ـ�أة  ٥:٣٨ـ ا��ر ا�����ر  ٤

�� ا�� ا��ن �� ���� ��� ا����� ا��� �� ا�� ان ��ا�� ����� ا�� و�� و�ـ� و�ـ� وا�ـ� ��ـ�ٔ�� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ����ل ا��ّ�

ا��ٓ�� ����� ��� ���� أ��� و��� ا�� ���� وا�� �� ��ال ���� ��� ر�� �� ا��� وأ�� ��� ذ�� ا���ل ����� 

 .»�� ا��� ا���� آ���ا...«
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ثم استيناسا طلب االُنس بأهله ل� تعرف رضــاهم بــدخولك واخــ�ا إستيناســك إياهــا لــ� يأخــذوا 
اُهبتهم لتقبّل الداخل، سرتا لعورات وسدا لثغرات وتحض�ا لضيافة أماذا؟! فليس اإلسئناس ـ فقــط ـ 

ألنس وهو إذن مؤنس، فإن أذن لــه تخجــالً دون أنــس فــال اإلستئذان، أذن أو � يؤذن وإ�ا تحصيل ا
فان آنســتم «إذن إذا، وكث� هؤالء الذين يؤذن لهم دو�ا أنس ورىض! فاإليناس بيشء هو ملسه بوفاق 

»منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
٢.  

اإلســتيناس وملـّـا يــدخل، فليلمس الداخل بيتا أن فيه اهالً يوافقون دخوله عىل خربتهم، وملّا استكمل 
تعبــ�ا يــوحي » تستأذنوا«بدل » تسأنسوا«فالسالم عىل أهله ومن ثم الدخول، ويا لها صيغة مؤنسة 

بلطف اإلستئذان ولطف الطريقة التي يتطرقها الطارق، فيحدث يف نفوس أهل البيت أنسا فاستعدادا 
لظروف الناس يف بيوتهم ومــا يالبســها  الستقباله، كلَفته دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس، وتقديرا

  من رضورات ال يجوز ان يتحرج أهلوها أمام الطارق� ليل نهار.

وح� ال يسمح بدخول بيوت غ� بيوتكم إالّ بعد استيناس وسالم عىل أهله، فبأحرى عدم الس�ح يف 
ؤكــد آكــد مــن النظر إىل عورات البيوت بعد دخول، فضالً ع� قبله وقبل الرشــط�، فإنــه محظــور م

»إذا دخــل البرصــ فــال إذن لــه«محظور الدخول دون رشطيه من دون نظر، لحدٍّ 
فــإذا نظــر يف قعــر « ٣

                                                                                                                                                         
�� وا�� ��د�� �ـ� ا�ـ� ا�ـ�ب ا��ج ا�� ا�� ���� وا����� ا�����ي وا�� ا�� ���� وا����ا ٥:٣٨ـ ا��ر ا�����ر  ١

� و ���� ا��� ���  ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� : ��� ����ٔ���ا و�����ا ��� ا���� ��ا ا������ �� ����ـ�ه ��ـ�  ارأ�� ��ل ا��ّ� آـ�

ا�������س؟ �ـ�ل: �ـ���� ا���ـ� ���ـ���� و����ـ�ة و����ـ�ة و���ـ�� ��ـ�ذن ا�ـ� ا���ـ� أ�ـ�ل: �ـ�ا �ـ� ��ـ�د�� 

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��و�ـ�� ��ـ� ��ـ� ���ـ� و��ـ�� و�ـ� ���ـ�ن �����ـ�! و��ـ� رواه ا�ـ� ا�ـ�ب ��ـ�  ا�������س ا�ٕ����ر �ـ�ل  آـ�

: ا�������س ان ����ا ا���دم ��ـ� ��ـ��ٔ�� ا�ـ� ا���ـ� ا�ـ��� ��ـ�� ��ـ���، و�ـ� ا���ـ����س ا�ٕ���ـ�ر آ�� و ���� ا��� ���

 ���� �� ���� ا����ل.ـ ��� دأ�� �������� ���� ذ��ا وإ���را أن �  ����: �� ا��ّ�

: ا������ان ���ث: ����ٔو�� آ�� و ���� ا��� ���  روى ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٩٧: ٢٣و�� ا������ ا����� ����� ا��ازي 

���ل: إذا  آ�� و ���� ا��� ���  �������ن و�������� �������ن و�������� ��ٔذ��ن او ��دون، و�� ���ب ��ل ���� ر��ل ا��ّ�

 ���ٔذن أ���� ����� ��� ��ذن �� ������.ا

 
 .٤:٦ـ  ٢

 
��ل:... و��� ا��ج  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا����ري �� ا��دب وا�� داود �� ا�� ����ة ان ا����  ٥:٣٩ـ ا��ر ا�����ر  ٣

��� �� ا������ان �� ا����ت ���ل: �� د��� ���� ���  �آ� و ���� ا��� ���  ا�� ��دو�� �� ���دة �� ���� ان ر��ل ا��ّ�

 و�� اذن ��.  ان ����ٔذن و���� ��� ��� ا��ّ�
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»البيت فقد دخل
»فإ�ا اإلستئذان من النظر«بال إذن  ١

٢.  

عليهاالسالميستأذن ابنته الزهراء  آله و عليه هللا صىلوقد كان الرسول 
  فضالً عن غ�ة وبالنسبة لغ� األقرب�. ٣

أترى اإلستيناس اإلذن والسالم لزام الداخل يف غ� بيته وإن كان بيت ولده أو بنته؟ آية البيوت تجعل 
رزا عن عورة غ� ذلك البيت كبيت الوالدين إذ ال تذكره ب� البيوت، فال استئذان إذا له� اللّهم إالّ تح

مستورة!.. وترى ذلك اإلستيناس واجب الداخل عىل بيت فهل يجب بعده السالم؟ إنه أدب للــداخل 
دون وجوب ولكن� اإلستيناس اإلستئذان واجب الداخل، والفارض الرضورة القاطعة يف عــدم وجــوب 

  البدء يف السالم.

ألعمى يستأذن؟ أجــل مــن أجــل الحصــول وإذا كان أصل اإلستئذان من النظر فهل الذي ال ينظر أو ا
عىل الرضا والتأهى! فالنظر أصل ال يستأِصل سائر ما يجب له اإلستئذان، وك� البيت الخايل عن أهل 

  ال يُدخل إالّ بأذن، وال عورة فيه حتى ينظر إليها!

                                                        
��� ���� ���   ��ل: �� ��ن ���� ا�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ـ ا����ر ا��ج ا����ا�� �� ا�� ا���� �� ا����  ١

 ��ٔ�� و���� ��ذا ���..ا�� ��� ��� ��

 
ـ ا����ر ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� داود ا������ �� ��� ا�����ن �� ���� ��ل: ��ء ��� ���� ��� �ـ�ب  ٢

�����ان �� ا���ـ�، وا�ـ�ج ���ا ��� ����� ا� آ�ـ� و ���� ا��� �������ٔذن ���م ��� ا���ب ���ل �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

ا��ـ� وا���ــ�ري و��ــ�� وا����ــ�ي وا���ــ��� �ـ� �ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ�ل: ا��ــ� ر�ـ� �ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ�ة ا���ــ� 

� ا��ـ� �ـ��و��� ��رى ��� �ـ� رأ�ـ� ��ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ��� : �ـ� ا��ـ� ا�ـ� ���ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ� ���ـ� إ��ـ� ��ـ� آ�ـ� و ��ـ�

و�� �� ���� ����  آ�� و ���� ا��� �����ا�� �� ��� �� ���دة ��ل: ��� إ�� ا���� ا�ٕ�����ان �� ا�� ا����، وا��ج ا��

 ����� ا���ب �����ٔذ�� ����ر إ�� ان ����� و��ل: �� ا������ان إ��ّ �� ا�� ا����.

 
  �� ���� �� ��� ا��ّ� ا����م ����ا����� �� ا���ى �����ده �� ���� �� ا�� ���� ��  ٨٧ح ٣:٥٨٧ـ ��ر ا������  ٣

وا�� ��� ���� ا����� إ�� ا���ب و�� ��ه ����� ��  �����ا����م���� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ا�����ري ��ل: ��ج ر��ل ا��ّ�

��ل: أد��؟ ����: اد�� �� ر��ل آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ����� ا����م ��  �����ا����م��ل: ا����م ����� ����� ����� 

��  آ�� و ���� ا��� ������ ��� ���ع ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  : اد�� و�� ���؟ ���� �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� �����ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

  ا����م ����� �����: و���� ا����م �� ر��ل ا��ّ� ����� ��ي ��� ������ ����� �� رأ�� ����� �� ��ل:

��ل: ا�� و�� ���؟ ����: و�� ��� ��ل ���� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: اد��، ����: ��� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

���� ارى  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ�ا��� ���� و�� ��ادة  �����ا����مود��� ��ذا و�� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

: ا���� ���� ا����� ودا�� ا����� ا��� آ�� و ���� ا��� ���! ا���ع ���ل آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا���؟ ����: �� ر��ل ا��ّ�

�د و���� ا��� ��� ����ت إ�� ا��م ����ر �� ����� ��� �  ��ل ����: ��ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �������� ��� ���� 

 ���� ��� ذ�� ا���م.
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 غــ� أترى إذا كان اإلستئناس حاصالً من قبل يف زوايــاه فــ� عــىل الــداخل إذا؟ طبعــا لــيس عليــه إالّ
الحاصل حالة الدخول وهو اإلخبار أنه يدخل والسالم، وإذا كانوا عىل ُخربة فليس عليه بعد إالّ السالم 

  كأدب للداخل عىل بيت كالواجب وإن � يجب!

البعيد البعيد عن التعرض ألعراض املؤمن� ونواميسهم، القريب القريب وقايــة ملــا يتوقــون » ذلكم«
املــواعَظ » لعلكــم تــذكّرون«لجــو األمــن واإلطمئنــان ويقابلــه: رش لكــم ج�ه�ي، خلقا » خ� لكم«

  الربانية املتجاوبة مع الفطرة السليمة فتُطبقوها ب� ج�ه�كم!

ثم ترى إذا دخل بيتا دون إذن أم �نع من أهله، فكيف يعاَمل معه؟ قد يجب أو يجوز إخراجه مه� 
  يث� بلغ األمر.كلف األمر، حيث الدفاع عن املال والعرض واجب ح

» الع� بــالع�«وهل يجوز فَقأُ ع� الناظر إىل عورة يف بيت دون إذن الدخول أو نظر؟ اللّهم ال! فان 
ولَِم يفقأ النظُر حتى يُقفأ! وعلّه نعم، فان هذه الع� ذهبت حرمتها بهكذا نظــر فــان فقئــت عينــه 

تطارد هذا الخرب، فيعرض عرض الحــائط او يــؤول، و� » الع� بالع�«ولكن�  ١فهي هدر ك� يف الخرب
واال�ّة أي أثر، فالرواية ـ إذا ـ شاذة يف بعدي مخالفة الكتاب  آلـه و عليه هللا صىليسبق لهكذا حّد زمن الرسول 

  وواقع األثر.

وهل يجب اإلستيذان أو يجوز إذا عرض عىل بيت خطر ال �كن إزالته إالّ برسعة ال تسمح الستيذان؟ 
  كال، فإنه أقل املحظورين الواجب اقرتافه تحذرا عن األخطر األخطر!

يٍت تبييت خطر عىل دولة اإلسالم اّماذا من خطر هو أخطر من الدخول أو هل يجب إذا علم ان يف ب
  فيه دو�ا إذن؟ هنا دوران األمر ب� املهم واألهم، فاألهم واجب، أم ب� املتساوي� فمخ�!

ا فَارِْجُعوا ُهــَو أَزَْ� لَُكــْم فَإِْن لَْم تَِجُدوا ِفيهَا أََحدا فَالَ تَْدُخلُوَها َحتَّى يُؤْذََن لَُكْم َوإِْن قِيَل لَُكْم اْرِجُعو «
»ِ�َا تَْعَملُوَن َعلِيمٌ    َوهللاّ 

٢.  

تفريعة عىل استئناس بحاصله األّول: هل فيه أهل أم هو خال؟ فألنه بعُد غ� بيتكم » فان � تجدوا«
وليا أو وكيالً، ممن بيده أمره أهالً أو » فال تدخلوها حتى يؤذن لكم«مه� � تكن فيه عورة أم كانت 

حيث البيوت املسكونة لها عورات غ� عورات أهلها، فإن � تكن فهي بعــُد ِملــك ألصــحابها، اليجــوز 
وملّا تدخلوا أم دخلتم، فليس الدخول » فارجعوا«عن أبوابها » وإن قيل لكم إرجعوا«دخولها إالّ بأذن 

ا، ك� والــدخول بــإذن محــددٌ �ــا � ـ فقط ـ محظورا، بل والوقوف عىل أبوابها ح� ال يؤذن بدخوله
  يؤمر الداخل بالرجوع.

                                                        
�� ا��� �� دار ��م ���� اذ��� ����ا ���� ��� «��ل  آ�� و ���� ا��� �����ة ان ا���� روى ا�� �� ٢٣:١٩٨ـ ا���� ا��ازي  ١

�� ���� ا�� ���� إ�� �����  آ�� و ���� ا��� �����رت ����، و��� ���� ��� ا�� ��� �� ��� ا���ري اذ ��ل �� 

ا�� ��ل: �� ان ا��ءا ا��� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� ���� ا��� ا������ان ��� ا����، و�� ا������� �� ر��ل ا��ّ�

 ���� اذن ������ ����ة ����ٔت ���� �� ��ن ���� �� ���ح. ذ�� و���� �� ���ٔ ���� إ��ّ ا���اء ������.

 
 .٢٤:٢٨ـ  ٢
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فإن يف قصد أبــواب النــاس حــاالت ومجــاالت مختلفــة األحكــام، ففــي� تتأكــد رىض أهــل البيــت أن 
  تقصدهم أو تشك، تقصده باستيناس، فإما دخوٌل برشط أم رجوع عند فقده، فال وقوف إالّ استيناسا.

فان «ليها وال وقوف، إذ ال يُسمح إالّ الدخول املأذون او اإلستيناس، وفي� تتأكد عدم الرىض فال قصد إ
عدم » هو«حيث الوقوف دون مربِّر عىل أبواب الناس مزرأة عىل الناس، فـ  »قيل لكم ارجعوا فارجعوا

ويف خالفــه » أز� لكم«فيه� » هو«الرجوع قبل الدخول او بعده، بإذن ودون إذن، » هو«الدخول و
يصح ملؤمن أن يقف عىل باب ليس له دخولها فإنه موضع نهمــة لــه وألهــل البيــت! وال خالفها، فال 

  يصح له البقاء يف بيت دخله ـ وإن كان بإذن ـ إذا قيل ارجع بعد إذن، فضالً عن غ� إذن!

تواجهونــه يف أع�لكــم » علــيم«من وقفة مسموحة او محظورة اّمــاذا مــن أعــ�ل  »�ا تعملون  وّهللا «
  فال خداع! دو�ا خفاء

ولكن ال، ارجعوا دون أن تجدوا يف أنفسكم غضاضة وال » ارجعوا«وعلَّكم تتحرجون تجرُّحا من قيلهم 
هزازة، وال أن تستشعروا من أهل البيت نفرة اإلساءة، فللناس أرسارهم وأعذارهم وظروفهم الخاصة، 

هــل أنــت كمــؤمن تــرىض لو أنهم اختجلوا من طارق واستقبلوا دون استعداد تضــايقوا متحــرج�، و 
تضييقا عىل أخيك أن تدخل بيته، وهل أنت تقبل أن يدخلوا بيتك دون أهبة، ال، ـ إذا ـ فارجع شاكرا 

مهانــة قاصــدة دو�ــا عــذر، هنالــك » ارجعــوا«ألهله ك� كنت تدخل شاكرا، اللهم إالّ إذا كان قيلهم 
�ــا تعملــون   وّهللا «عــذرك   لــ� يقبــل ّهللا فارجع غ� راجع إليهم إالّ إذا اعتذروا، فاقبل عذرهم كر�ا 

  !»عليم

  هذه هي البيوت املسكونة مه� � يكن فيها أهلها، وأما غ� املسكونة التي لكم فيها متاع؟ فـ :

ا َمتَاٌع لَُكْم َوّهللا « ُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بُيُوتا َغْ�َ َمْسُكونٍَة ِفيهَ »ُدوَن َوَما تَْكتُُمونَ يَْعلَُم َما تُبْ    لَيَْس َعلَيْ
١.  

؟ هل إنها بيوت لها أصحاب خصوص خربت »لكم فيها متاع«؟ ومن ثم »بيوتا غ� مسكونة«ماذا تعني 
  فال تُسكن؟ وعدم السكن لخرابها ال يخرجها عن ملك أهلها! وال يجعلها من بيوتكم فهي غ� بيوتكم!

ليس لزامه عدم الحاجة إىل بيعها أو إيجارها! وليست هي أم عامرة ال يحتاج أهلوها أن يسكنوها؟ و 
  !»فان � تجد فيها أحدا...«بيوتا غ� مسكونة �جرد خلوها عن أهلها! فإنها داخلة يف اآلية التي مضت 

أم هي البيوت التي تركها أهلوها إعراضا عنها لخرابها أو اإلستغناء عنها؟ قــد يجــوز ان تعنيهــا اآليــة 
  كن العامرة منها ليست غ� مسكونة، مه� تُركت لفرتة طالت أم قرصت!في� تعنيه، ول

أو أنها البيوتات العامة التي ال تُسكن، وإ�ا تُدخل السرتاحة أن متاع، كالدكانات والخانات والح�مات 
أّماذا من بيوتات ليس لها سكان خصوص، مه� كان لها أهل �لكونهــا، أم لــيس لهــا أهــل  ٢واألرحية

                                                        
 .٢٤:٢٩ـ  ١

 
������ �� ا����ت ـ ا��ج ا�� ا�� ���� �� ����� �� ���ن �� ����... ���� ���� آ�� ا ٥:٤٠ـ ا��ر ا�����ر  ٢

���� ����ر ���� ا���� ������ن ��� ��� وا������ وا���م و���  آ�� و ���� ا��� ���  وا������ان ���ل ا�� ��� �� ر��ل ا��ّ�

�� ذ�� ����ل   ا����س و��� ���ت ������ ��� ا����� ���� ����ٔذ��ن و�����ن و��� ���� ���ن، ���� ا��ّ�

 ���� إذن. »ان �����ا ����� ��� ��������� ����� ���ح «  ا��ّ�
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خولهــا دون إذن فإنهــا كلَّهــا بيــوت خصوص، من موقوفات عامة، أو أمالك خاصة جرت العادة عىل د
غ� مسكونة لكم فيها متاع: املتعة اإلسرتاحة، كالفنادق واملثاوي والبيوت املعدة للضيافة منفصلة عن 
السكن الدائم، والخانات يف الطريق، أو متعة االستح�م والتخيل كالح�مات وبيوت الخالء، أو متعة 

، أو أية متعة من املتَع املحلَّلة فال استئناس فيها وال اســتئذان البيع والرشاء كالدكاك� وبيوت التجارة
  مه� كان يف دخولها أجرة، أم دفع �ن للمعاملة أّماذا؟

يعم املتعة املجانية ك� يف املوقوفات العامة، أو ما فيها أجرة كالح�مات والسيارات، » متاع لكم«فـ 
ذا؟ او املتعة املعنوية كاملدارس وأمثالهــا مــ� �تِّــع ويعم وجود متاع لكم من أمواٍل مودوعة فيها أما

علميا كمرشوعات عامة، دون اختصاص �تاع دون متاع إالّ أن تكون خاصة بُيِّنــت أحكامهــا يف اآليــة 
  التي قبلها!

ه هللا صىلواملؤمنون املخلصون معه  آله و عليه هللا صىللقد كان الرسول  لحّد ما كان  اّول من تأدب بهذه اآلداب آلـه و علـي
يدخل بيت ابنته الزهراء دون استئذان، وكان ال يتحرَّج ان � يسمع جوابا ك� حصل له يف قيس بــن 

ه و عليه هللا صىل  سعد ابن عبادة قال: زارنا رسول هللاّ  فرد ســعد ردا   يف منزلنا فقال: السالم عليكم ورحمة ّهللا  آـل
؟ فقال: دعه يك� علينا من السالم، فقــال رســول آلـه و عليه هللا صىل  خفيا، قال قيس فقلت: أال تأذن لرسول هللاّ 

: الســالم علــيكم آله و عليه هللا صىل  فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول هللاّ   : السالم عليكم ورحمة هللاّ آله و عليه هللا صىل  ّهللا 
ه و عليه هللا صىل  ثم رجع رسول هللاّ   ورحمة ّهللا  ه و عليـه هللا صـىل  يــا رســول ّهللا واتبعه سعد فقــال:  آـل إ� كنــت اســمع  آـل

ه هللا صـىل  تسليمك وأردُّ عليك ردا خفيا لتك� علينا من السالم قال: فانرصف معه رسول هللاّ  وامــر لــه  آلـه و علـي
ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران او ورس فاشتمل بها ثم رجع رسول  آله و عليه هللا صىلسعد بغسل فاغتسل 

  يديه وهو يقول: اللهم اجعل صالتك ورحمتك عىل آل سعد بن عبادة..! آله و عليه هللا صىل  ّهللا 

إذ خيّــل إليــه بديلــه زيــادة  آلـه و عليـه هللا صىلترى سعدا خالف الواجب من إس�ع الجواب واحرتام الرسول  
من ذلك حيث انرصف معه يــدعو  آلـه و هعلي هللا صىلعليه، فلم يتحرّج الرسول  آله و عليه هللا صىلرحمة من ك�ة سالمه 

إلل سعد، وعلّه استغفارا له من ترك الواجب واسرتحاما له أن كانت نيته صالحة مه� أخطأ يف تلــك 
  املواجهة..!

فعلينا أن نتأدب بــذلك األدب اإلســالمي الســامي، فــال نطــرق إخواننــا يف أيــة لحظــة، إالّ يف األحــوال 
ل هاتفي أو إعالم، ثم نتقيد بالوقت الذي يقرر لنــا دون تقــديم وال املناسبة استيناسا من قبل باتصا

  تأخ�، وإذا اعتُذر منا ونحن وراَء الباب فال نتحّرج فنحرِّج أهل البيت ليفتحوا لنا كاره�.

ولكننا ـ مع األىس ـ � نتأدب حتى اآلن بهذه اآلداب، يف الوقت الذي نرى غ�نا متــأدب� بهــا! نطــرق 
ألوقات غ� املناسبة، يف غسق الليل وغداء النهار وأوقات الراحة، فإن � يفتحــوا لنــا أو � إخواننا يف ا

يدعونا إىل طعام أو مبيت تحرّجنا دون تقدير ألعذارهم أو تعذير ألقدارهم، والحق أن نوبخ أنفســنا 
  يف ذلك التخلف عن األدب الج�عي!

وقد ســبقنا  »يف القرآن ال يسبقنكم بالعمل به غ�كم  هللاّ   ّهللا «وهنا تتجىل لنا الوصية العلوية املباركة، 
املتحرضــون يف قســم مــن هــذه اآلداب الج�عيــة، منزليــة وســواها، ونحــن نعتربهــا آدابــا إفرنجيــة 

                                                                                                                                                         

 �� ا������ت وا�����ت وا��ٔر���. ا����م ����ا���� �� ا���دق  ٩٠ح ٣:٥٨٧و�� ��ر ا������ 
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فنتحذرها حذرَنا من املكروهات او املحرمات، فإذا قيل ألحدنا: ملاذا الدخول دون إذن او اســتيناس، 
دعنــا مــن هــذه التكلفــات والســنن » رش اإلخــوان مــن تكلــف لــه«مك! وقلنا له أتفرنَجَت بعد إسال 

  اإلفرنجية الكافرة!

وبعد أدب اإلستيناس لدخول البيوت كسياج عىل الحرمات، نجد سياجا عىل سياج خــارج البيــوت أم 
أيا كان يحافظ عىل تفلُّت النظرات أو تعمدها، حيــث تثــ� الشــهوات، كــإجراء وقــا� عــن اللفتــات 

  التي هي خطوة من خطوات الشيطان، فرب نظرة قص�ة تورث حرسة طويلة! : والفلتات

وا ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفظُوا فُرُوَجُهْم ذَلَِك أَْزَ� لَُهْم إِنَّ هللاّ « َخِبٌ� ِ�ـَـا يَْصــنَُعوَن* َوقـُـْل    قُْل لِلُْمؤِْمنَِ� يَُغضُّ
ــبَْن  لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ  َويَْحَفظَْن فُرُوَجُهنَّ َوالَ يُبِْديَن ِزينـَـتَُهنَّ إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمنَْهــا َولْيَْرضِ

بْنـَـاِء نَّ أَْو أَبْنَائِِهنَّ أَْو أَ بُِخُمرِِهنَّ َعَىل ُجيُوبِِهنَّ َوالَ يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِهِ 
ِهنَّ أَْو َمــا َملََكــْت بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِني إِْخــَوانِِهنَّ أَْو بَِنــي أََخــَواتِِهنَّ أَْو بَِنــي أََخــَواتِِهنَّ أَْو نَِســائِ 

يَن لـَـْم يَظَْهــُروا َعــَىل َعــْوَراِت النَِّســاِء َوالَ أَْ�َانُُهنَّ أَْو التَّابِِعَ� َغْ�ِ أُْوِيل االِْءْربَِة ِمْن الرَِّجاِل أَْو الطِّْفِل الَّذِ 
بَْن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخِفَ� ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إَِىل هللاّ  »َجِميعا أَيُّهَا الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ    يَْرضِ

١.  

ينة املنورة بعــد مــا ذاق الــبعض مــن املبتلــ� بــالنظر وبــال يبدو أنها أوىل آيات الحجاب نزلت باملد
باملؤمن� ال يعني انحصار وجوب الغض بهم وانحســاره  »قل للمؤمن�«واختصاص األمر باألمر  ٢أمرهم

، وسواهم مامورون بالفروع ك�  حيث آمنوا با�ّ   عن سواهم، بل ألنهم هم املتأثرون فعالً عن أمر ّهللا 
  ا بالفعل وهناك بالشأن.هم مأمورون باألصول، هن

فرضان مشرتكان ب� املؤمن� واملؤمنات ثم علــيهن فــروض  »يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم..«
يغضــوا مــن أبصــارهم.. ويغضضــن ويحفظــوا فــروجهم «ومحرمات أخرى ليست عليهم، ف�ذا تعني 

  ؟»ويحفظن

                                                        
 .٣١: ٢٤ـ  ١

 
��ل:  ا����م ����روى ا������ �� ا����� ������� �� ��� ا�����ف �� ا�� ����  ٣٥٢: ٨ـ رو�� ا������  ٢
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».. صواتهم عند رسول هللاّ ان الذين يغضون أ «هنا ليس للتعدية حيث الغض متعد بنفسه: » من«
١.  

أترى هي زائدة؟ وهــي قولــة زائــدة! إذ ال زائــدة يف القــرآن إالّ كســنة أدبيــة جميلــة، وهــي مطــردة 
  وليس الغض كليس!» ليس«كالزائدة يف خرب 

  أم البتداء الغاية؟ وهو يتطلب انتهاًء ملا وأين هي هنا!

املــؤمن� «غض اللّهم إالّ أفــراده! والعمــوم مســتفاد مــن أم للجنس غضا لجنس األبصار؟ والجنس ال ي
  دون حاجة إىل عنايته من الجنس! »وأبصارهم

  أم للتبغيض؟ وماذا يعني غض بعض األبصار! حيث البرص إما مفتوح أو مغضوض وال عوان ب� ذلك!

 ٢» هللاّ  الذين يغضون أصواتهم عنــد رســول«إن الغض هو الخفض والنقصان، فقد يكون �ام النقص كـ 
»واغضض من صوتك«فال يتكلمون إالّ همسا ال صوت له، وقد يكون بعضه كـ 

ال برفعه عاليــا يــرعج  ٣
اآلخرين، والغض من األبصار كالثا�، فهل هو بأال يحدق البرص إىل ما ال يحّل إليه النظر، فأّما اللمحة 

ة للعورات، حيث اللّمحة إليها ممنوعة ك� النظرة! أو بــأن واللمحات فال بأس؟ وهذا ال يصح بالنسب
يقتسم نظر البرص إىل محظور ومسموح، فال يغضه عن كل منظــور، وال يفتحــه إىل كــل منظــور، بــل 
غضٌّ بكامله عن العورات، ومن ثم غضٌّ منه عن نظــرة الشــهوة إىل غــ� العــورات، ثــم ال محظــور يف 

د شهوة وال ريبة.الزاوية الثالثة. تنظر إىل وجه ا   مرأة وتنظر هي إىل وجهك دو�ا تقصُّ

وألن البرص هو الع� التي تبرص، فالغض من البرص ال من الع� قد يشمل الغض�، غمضا عن املنظور 
اطالقا كالعورات ولواحقها، وغمضا عن نظرة الريبة والشــهوة، وغضــا دون إحــداق حيــث يــرى دون 

� إحداق وغض وإطباق ولكلٍّ مجــال، واقتســام النظــر إىل هــذه شهوة إىل وجوه النساء، فهنالك للع
الثالث غض لنظراتك ككل، وكرسه عن النظرة املريبة غض، وغمضه عن العورات غض. ووجه ثــان أن 

فليغضوا الفروج من أبصارهم غضــا كــامالً،  »فروجهم وفروجهن«مفعول الغض محذوف معروف من 
فعىل كل مــؤمن ومؤمنــة أن يغــض  »يغضوا ويحفظوا«وع ومه� كانت الفروج هي املعلومة من موض

من برصه نظرا إىل فروج اآلخرين، وأن يغض فروجهم من برصه، ك� عليه أن يحفظ فرجه عــن نظــر 
اآلخرين فضالً عن ملسهم وفعلهم، وأما غض النظر عن غ� الفــروج فــال داللــة يف الغــض مــن الفــرج 

  وحفظه عليه.

ض من األبصار إالّ فروجهم وفــورجهن، فهــي القــدر املعلــوم مــن الغــض والن اآلية ال تذكر موارد الغ
املأمور به هنا وهناك، أن يغضوا من أبصارهم نظرا إىل عــورات الرجــال والنســاء، وأن يغضضــن مــن 
أبصارهن كذلك نظرا إىل عورات الرجال والنساء، وأن يحفظوا فــروجهم ويحفظــن فــروجهن عــن أن 

                                                        
 .٣: ٤٩ـ  ١
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 ٢وقد فرس حفظ الفرج هنا بأنه عن النظر ١بعدين عن النظر إىل العوراتيُنظر إليها، سياجا وسرتا ذا 
  .٣وان كان يعمه والنظر

الغض عن نظــرة الريبــة والشــهوة هــو فال إطالق يف فرض الغض من األبصار في� سوى العورات، أم و 
بدليل السنة، فأما النظر دونه� إىل وجه املرأة للرجل او الرجل للمرأة فال يشمله الغــض، ولــوال آيــة 
الحجاب � تكن آية الغض لتدل عىل حرمة النظر إىل غ� العورات من مفاتن النســاء، اللهــم إالّ آيــة 

�نع  آله و عليه هللا صىلحل، والنظرة عن شهوة ال تحل، وقد كان الرسول فإنها الناظرة إىل ما ال ي» خائنة األع�«
  .٤عنها

ــ« ــا َولْيَْرضِ ــَر ِمنَْه ــا ظََه ــتَُهنَّ إِالَّ َم ــِديَن ِزينَ ــتَهُنَّ إِالَّ َوالَ يُبْ ــِديَن ِزينَ ــوبِِهنَّ َوالَ يُبْ ــَىل ُجيُ ــرِِهنَّ َع بَْن بُِخُم
... »لِبُُعولَتِِهنَّ

٥.  

                                                        
�� و��� ����� ���ـ� ا�ـ� ا�����ـ�  ا����م ������ �� ����ه ا����� ��ل ا��� ا�������  ٩٤ح ٥٨٩: ٣ـ ��ر ا������  ١

���م ان ���� ا��  »�� ��������..«��ّ و�ّ� ���� ���ل �� �� ����   و��ض ��� ا���� ان �� ���� إ�� �� ��م ا��ّ�«

�  �� ا��ل ا����� �� ���� ���� �� ا�� ��� ا��ّـ� ٩١و��� حإ�� ��ج ���ه،  �ـ� «��ـ�ل ��ـ�رك و��ـ���  ا��ـ��م ��ـ�

و�� «������ ان ����وا إ�� ��را��� وان ���� ا���ء إ�� ��ج ا���  »�������� ����ا �� ا���ر�� و�����ا ��و���

�ج ا���� و���� ����� �� ان ���� �������ت ����� �� ا���ر�� و����� ��و��� �� ان ���� ا��ا�� إ�� �

 و��ل: �� ��ء �� ا���آن �� ��� ا���ج ��� �� ا���� ا��ّ ��ه ا��ٓ�� ����� �� ا����. »ا����

 
�ٓ�� ����� �� آ�� �� ا���آن �� ذ�� ا���ج ��� �� ا���� ا��ّ ��ه ا�«ـ و�� ������ ا����د�� �� ���� ا������� ان  ٢

 ».�� ا����

 
ـ ��ن ��� ا���ج �� ���� ا���آن �� ���� �� ا����، و��� ا���� �� ���� �ـ� ���ـ� وا���ـ�، و���ـ�� ا���ـ�  ٣

 ����ص ا���� ����� ����اق ����� �� ا���� �� ���� ا���آن.

 
�ـ���� ا�ـ� ا���ـ�ن ا����ـ� �ـ��� �ـ� ا���ـ�ي �ـ�ل: ا����ـ�  ١٣:٢٤٥ـ �� ��� ا���ري �ـ�ح �ـ��� ا���ـ�ري  ٤

�ـ�م ا���ـ� ���ـ� ��ـ�  ا���� �� ��ـ�س آ�� و ���� ا��� ����� ���س ��ل: اردف ا����   �����ن �� ���ر ا����� ��� ا��ّ�

����� ������ وا���� ا��أة �� ���� و���� ������  آ�� و ���� ا��� ������ را���� و��ن ا���� ر���ً و���� ���� ا���� 

وا���ـ� ���ـ� ا���ـ� �ـ����  آ�ـ� و ���� ا��� ������� ا���� ���� ا���� وا��� ����� ������ ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

�� ا��� ��� ���ده ادر��   ! ان ����� ا��ّ� ��ه ���� ���� ��� ���ل و��� �� ا���� ا���� ����� �� ر��ل ا��ّ��

 ».ا�� ���� ����ا �� ������ ان ����ي ��� ا��ا��� ��� ���� ��� ان ا�� ���؟ ��ل: ���

 
 ـ  ٥
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ل غ� الجميــل  الزينة هي الهيئة الخاصة من الزين والحسن، من ذاتية كج�ل املرأة، او عرضية تجمِّ
 املرأة أن تبدي زينتها وج�لها منها او تزيدها ج�الً، من مالبس جميلة ظاهرة ومستورة، فحراٌم عىل

ا.   ذاتيا وسواها لغ� َمن يحل له النظر إليها، وليس إبداء زينة إالّ املستورة بحجاٍب مَّ

وقد كانت لهن خمر قبل �ام الحجاب غ� مرضوب بها عىل جيوبهن، ك� كانت لهــن جالبيــب غــ� 
ك� تشمل وجوههن وأيديهن وزينتها مدناٍت عليهن، فكان إالّ ما ظهر منها يشمل جيوبهن الظاهرة 

أخرجت جيوبهن عن الظاهرة حيث أصبحت بــذلك  »ليرضبن بخمرهن عىل جيبوبهن«»العادية، ثم و
بغ� الجيوب، من الظاهرة الذاتيــة كالوجــه واليــدين  »إالّ ما ظهر منها«الحجاب من الباطنة، فقيدت 

  ذا من الظاهرة.والعرضية كاملالبس الفوقية واألحذية والخاتم والسوار اّما ١والقدم�

االّول والثا�، ان األّول يستثني الزينة الظاهرة قبل الحجاب، ومنها الجيــوب، » ال يبدين«والفرق ب� 
والثا� يستثني من يجوز إبداء الزينة غ� الظاهرة له، الطوائف اإلثنى عرش بعــد الحجــاب بالرضــب 

  عىل الجيوب.

وهي املقانع عىل فرجات الجيوب، ألنهــا خصاصــات  فالرضب بالُخُمر عىل الجيوب هو إسبال الُخُمر،

                                                        
��ل ��� ��: ا����م ����  ���� �� ��� ا������ �� ا�� ��� ا��ّ� �� ا����� �� ��وك �� ٨:٣٥٢ـ رو�� ا������  ١

�� ��� ����� ان ��ى �� ا���أة إذا �� ��� �����؟ ��ل: ا���� وا����ن وا�����ن، و�� ��ب ا�����د ������ي �� 

���� ا��� �� ا���أة ��ل: ��ٔ��� �� ا���� �� ���� �� ان  ا����م ����ا����� �����ده إ�� ��� �� ���� �� ا��� ���� 

ا��� �� ��� ��؟ ��ل: ا���� وا��� و���� ا���ار، وا����� �����ده �� ا����� �� ا����� ��ل ��ٔ�� ا�� ��� 

����� و�� ����� ز�����؟ ��ل: ��� و�� دون ا����ر �ّ�   �� ا��را��� �� ا���أة ��� �� ا����� ا��� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ا��ّ�

 و�� ا����ت ���و�� ��� و���� ����ط ا���و�� ������ �� و����.����أة ����� 

���� ���� ا��� ��  ا����م ������ ا���� وا����ن �������ه �� ���� �� ���ن �� ا����  ١٢ح ١٤٠: ١٤و�� ا������ 

����� ا����ل ��اب ������: و��ّم ا���� إ�� ���ر ا����ء ا�������ت ����زواج وا�� ����� �� ا����ء ��� ��� �� 

�����:   و�� ���� إ��� ا������ �� ا����د وا����ل ���� �� ��� و�� ���� و���� �� ا��� ا����ر إ��ّ ا��ي ��ل ا��ّ�

 ��� ��ٔس ������ إ�� ���ر �����. »وا���ا�� �� ا����ء«

ا���� وا���، و���� �� �� ����� �� ا��ٓ�� ��ل ا���� و���ة ا����، و�� ���� �� ����  ٤١: ٥و�� ا��ر ا�����ر 

�� ا����� �����   ���ء، وا��ج ���� وا�� ���� �� ا�� ���� ��ل ���� ����� د��� ��� ا��� ا�� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

اذا ���� ا���أة �� ���  آ�� و ���� ا��� ���وا��ض ����� ����� ا���ا��� ا�� و��ر�� ���ل  آ�� و ���� ا��� �������� ��� ا���� 

��� ا��ّ و���� وا��ّ �� دون ��ا و��� ��� ذراع ���� ���ك ��� ����� و��� ا��� ��� ���� ا��ى، و��� ��� ان �

و����� ���ب  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� داود وا�� ��دو�� وا������ �� ����� ان أ���ء ��� ا�� ��� د��� ��� ا���� 

� ا����� �� ���� ان ُ��ى ���� ا��ّ ��ا وا��ر إ�� و��� ر��ق ����ض ���� و��ل: �� ا���ء ان ا���أة اذا ���

��ل: ان ا���ر�� اذا ���� �� ���� ان ��ى ����  آ�� و ���� ا��� ���و���، وا��ج ا�� داود �� ��ا���� �� ���دة ان ا���� 

 ا��ّ و���� و��ا�� إ�� ا�����.
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إىل الرتائب والصدور، والثديِّ الشعور، وأصل الرضب من قولهم: رضبت الفسطاط، إذا أقمته بإقامــة 
أع�دة ورضب أوتاده، فاستع� هنا كناية عــن التنــاهي يف إســبا الُخُمــر وإضــفاء األزر، ونكايــة عــىل 

  فرجات الجيوب!املسرتسالت الخمر، دون إسبال عىل 

وألن الحجاب املفروض ال يشمل الوجوه واأليدي وامثاله� من الظاهرة ملكان االستثناء، وأنها ظاهرة 
لرضورة الحياة العادية الج�عية، فهي إذا مستثناة عن فرض السرت والحجاب، وليس لزامه جواز رؤية 

بدليل السنة وملحة الكتاب، وأمــا الرؤيــة  الرجال عىل أية حال، وال حرمتها إالّ الرؤية املريبة املشهية
  .١عن غ� شهوة فال دليل عىل حرمتها من كتاب وال سنة إالّ عىل عدمها

الجيوب حيث  ورضب الُخُمر عىل الجيوب ال يعني رضبها عليها وعىل الوجوه واأليدي إذ � تذكر مع
الخمر كانت ال تغطي الجيوب فتبدو مث�ة للناظرين، ك� وأنها ليست لتسرت عىل املالبــس الفوقيــة، 

  فإنها هيه، فليرضب بها عىل الجيوب الظاهرة وعنده ك�ل الحجاب!

للتبعيض حيــث يعنــي رضب بعــض الخمــر عــىل الجيــوب، القــدر الــذي يســرت » بخمرهن«والباء يف 
ما كانت ساترة غ�ها، فال وجه إلدخال الوجه يف الرضب بالخمر إالّ � يخيّــل اليــه  الجيوب إضافة إىل

أن الوجوه كانت مستورة قبل الحجاب، ثم الرضب بالخمر عىل الجيوب حيث يعني قيد البعض منها 
عىل الجيوب حفاظا دائبا عليها، إنه ال يناســب الوجــوه حيــث ال �كــن تقييــدها بــالخمر، اللهــم إالّ 

  غطية، وليس هنا إالّ طرف من الخمر يرضب بها عىل الجيوب!باأل 

ال نجد يف آيات الحجاب إالّ خمرا يرضب بها عىل الجيوب، وجالبيب تد� عليهن منها، والخمــر هــي 
األغطية التي كانت عىل رؤوسهن فأضيف إىل الرؤوس الجيوب، ال الوجوه فضالً عن األيدي واألقدام، 

وسع من الُخُمر ودون األردية، أم هي األعم منها ومن األردية، وال يقتيضــ والجالبيب هي األثواب األ 
إدناء األردية ـ فضالً ع� دونها ـ سرت الوجه وصاحبيه، إالّ مفاتن البدن والجيوب، فرضب الخمر عــىل 
الجيوب يزيد حجاب الجيوب، واإلدناء من الجالبيب عليهن يزيد حجاب مفاتن البدن، ال كل البــدن 

كانــت هــي األرديــة مــا  »يدن� عليهن جالبيــبهن«ولو قال » من«مل الوجه وصاحبيه ملكان حيث يش
 »من جالبيبهن«كانت لتشمل الوجوه، فألنها ال تغطى باإلدناء بل وبالغطاء املرضوب عليها، ولكنه قال 

 »وليرضــبن بخمــرهن عــىل جيــوبهن«تدليالً عىل وجوب السرت أك� م� كــان، وعلـّـه يعنــي مــا يعنيــه 
فاإلدناء من الجالبيب كالرضب بالخمر يعني سرت الجيوب إضافة إىل سائر السرت الذي كان قبل ذلــك 

  الحجاب.

                                                        
و�� ����� ز����� «�ّ� و�ّ�   ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ـ ا����ر �� ا���� �� ا�� ���� �� ا�� ��� ا��ّ� ١

  ا���� و��� ا���ار، و�� ا���ي ������� �� زرارة �� ا�� ��� ا��ّ� ��ل: ا����� وا����� و�� »ا��ّ �� ��� ����

�� ا��ٓ�� ��ل: ا����� ا�����ة ا���� وا�����، و�� ����� ��� �� ا��ا��� �� روا�ـ� ا�ـ� ا��ـ�رود �ـ� ا�ـ�  ا��ـ��م ����

�ـ�ث ز��ـ� ���ـ�س وز��ـ� �� ا��ٓ��: ��� ا����ب وا���� وا��ـ��� و��ـ�ب ا��ـ� وا��ـ�ار، وا����ـ� � ا��ـ��م �������� 

�����م وز��� ���وج ���� ز��� ا���س ��� ذ������ وا�� ز��ـ� ا���ـ�م ����ـ� ا���ـ�دة ��ـ� ����ـ� وا�ـ���� و�ـ� دو�ـ� 

 وا�����ل و�� ا��� ��� وا�� ز��� ا��وج ������ ���.
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فأين تغطية الوجوه من آي الحجاب أو السنة، إالّ بقياس األولوية ممن يحتاطون يف الحجاب أك� م� 
وه، فبــدالً مــن أن يقــول ، وي كأنه تعاىل خفيت عليه أولويتهم فخص الحجــاب بغــ� الوجــ فرضه هللاّ 

  أهمل ذكر الوجوه وخص الرضب بالجيوب! »وليرضبن بخمرهن عىل وجوههن وجيوبهن«

إّن هذه إالّ من التطفالت والتكلفات دون حجة من كتاب او سنة، إالّ قياسا مردودا بالكتاب والسنة، 
هــا، وحتــى إذا كانــت أم أولوية مطرودة، فليست جاذبية الوجوه أك� من سائر أجــزاء البــدن وال مثل

مثلها اماذا؟ فل�ذا التكليف كله عىل النساء وحتى يف التغطية املُعرسة أؤ الَحرِجــة، تلــك إذا قســمة 
ضيزى، فقد يكفيهن حجاب البدن كله إالّ ما ظهر منه بعــد الرضــب بــالخمر وإدنــاء الجالبيــب، ثــم 

عرفَــت أن رجــالً ينظــر إليهــا عــن  الباقي عىل الرجال أال ينظروا إىل وجوههن عن شهوة وريبة، فــإذا
شهوة تنهاه، فإن � ينته غطَّت وجهها عنه أؤ ابتعدت نهيا عمليا عن املنكر، وك� يف الرجل إذا نظرت 
إليه امرأة عن شهوة ينهاها، وإالّ تغطَّى أو ابتعد عنها، وأما إذا علمت أن يف ج�عة من الرجال مــن 

ها أن تغطي وجهها إالّ رجحانا دون وجوب، إذ ال تعرف اآل� ينظر إليها عن شهوة وال تعرفه، ف� علي
باملنكر حتى تنهاه، ثم تغطي يف آخر املطاف، وإ�ا اإلثم عىل من ينظر، وك� الرجل إذا يعلم أن امرأة 
من النساء تنظر إليه وال يعرفها، فهل عليه أن يغطي او يخرج من جموع الناس، إذا فواجب اإلنعزال 

لتغطية يشمل قبييل الرجال والنساء، مه� كان الحكم بالنسبة للنساء أغلــظ، وفرضــه عن الناس أو ا
  عليهن أحرز، فإن مفاتنهن أحرض.

 »يدن� عليك من جالبيبهن ذلــك أد� أن يُعــرفن فــال يـُـؤذين«ومن الحكمة الحكيمة يف آية األحزاب 
ى، فغــ� املحجوبــة تــؤذى، إذ ال نزداد عل� أن ذلك الحجاب رمٌز للعفاف، تُعرف به صاحبته فال تــؤذ

تُعرف بعفاف حتى ال تؤذى، واملحجوبة ال تؤذى فإن حجابها دليــل عفافهــا فــال تُتبــع وتُلحــق رجــاء 
إجابتها للفحشاء، ولو � تكن أدلة أخرى عىل فرض الحجاب لصحت الفتوى برتك الحجــاب ملــن هــي 

ا ملفاتن املرأة، ك� حرّم النظــر املريــب معروفة بالعفاف، فإ�ا فُرض الحجاب دليالً عىل العفاف وسرت 
  إىل املرأة وإىل وجهها، سياجات ثالث عن السقوط إىل هّوات الشهوات!

وأمــا النظــر دون ريبــة وال  ١وقد عرب عن النظر املحدث املريب بزنا النظرة، فإنه خطوة إىل الفحشــاء
محظور فيه مه� � يكن مشكورا، وأحاديث املنع عن اتباع النظرة النظــرة غــ� ظــاهرة يف  شهوة فال

                                                        
: ان آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�ـ ا��ج ا��� وا����ري و���� وا�� داود �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل  ٤١: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

�ّ� و�ّ� ��� ��� ا�� آدم ��� �� ا���� ادرك ذ�� �� ����� ���� ا���� ������ وز�� ا����ن ا����� وز�� ا��ذ���   ا��ّ�

ا������ع وز�� ا����� ا���� وز�� ا������ ا���� وا���� ���� و����� وا���ج ���ق ذ�� او �����، و�� ا������ 

��ل: �� ا��� �� ��� ��ره ���� ا�� ��رة ر�� او  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���ب ا�����ل �� ر��ل ا��ّ� ١٦ح ١٤١: ١٤

ان ����� ا���ر �� ا�������� ا���� ����ا �����ن ��رات ا����ء ��   ��� ا��أة او ��ء �� ����� ��ن ��� ��� ا��ّ�

����س ��ر�� �� ا��ٓ��ة و�� ���ٔ ����� �� ا��أة ��ا�� ������  و���ي  ا����� و�� ���ج �� ا����� ��� ����� ا��ّ�

���   ��م ا������ ������� �� ��ر و������ ��را ��� ���� ��� ا���س �� ���� �� إ�� ا���ر و��� ا��� ��� ا��ّ�  ا��ّ�

 ا��أة ���ٔت ����� �� ��� زو��� او ��� ذي ���م ����.
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  .١النظرة إىل الوجه، وال أنها كل نظرة نظرة وإن كانت دون ريبة وشهوة والتذاذ

فاألشيه عدم وجوب سرت املرأة وجهها ويديها عن غ� املحارم، وعدم حرمة النظر اليهــا إالّ عــن ريبــة 
شهوة! واألحاديث املّدعى داللتها عىل وجــوب ســرت الوجــه بــ� مؤولــة وغــ� ظــاهرة الداللــة عــىل و 

، وال داللة فيه إالّ عىل جــواز  الوجوب، وعىل فرض الداللة هي معارَضة بأخرى فالرجوع إىل كتاب هللاّ 
  .٢إبداء الوجه والكف�

                                                        
، ا����ة �� ���م ا���� ����م و�� �� ���ة اور�� ���ة ����� ا����م ����  �� ا�� ��� ا��ّ� ١ح ١٣٨ـ ا����ر  ١

ا����ة ��� ا����ة ��رع �� ا���� ا����ة و��� ��� ������� ����،  ا����م ����ورواه ���� �� ���� و�� ا������ ��� 

��ل: اول ���ة �� وا������ ���� و�� �� وا������ ���� ا����ك،  ا����م ����و�� ا������ �� ���� �� ���� �� ا��� 

�� ���� ا����ة ا����ة ���� �� �� ��� ا��ّ اّول ���ة أ��ل: ا���ر ا������ ��  آ�� و ���� ا��� ���  و�� ا����ن �� ر��ل ا��ّ�

 ا����ة إ�� ا���رة او إ�� ���� ا���� ��� ا����، او ا����ة ا�����ة إ�� ا����.

 
���� ���ان �������� ��أى ��اد ا���ن ���� �� ����� � ٦٧: ٣و��ر�� ا����ي  ١٠٢و ٣٤: ٣ـ �� ا����ري ج ٢

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ������ ��� رآ�� و��ن رآ�� ��� ا����ب ���ـ����� ���ـ������ �ـ�ل: ا����ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� ���ـ�ت  آـ�

 و��� ������� و��� ����� �� ���� ���� ���ف ا����ب وا���� ا��ّ ا������� �� ����� ا����.

���� ��� ��� ا����� �� ا�� ��� د��� ��� ����� و����� ���ر ر��� ��� �� را��  ٧٢: ٨و�� ا�����ت 

�� ��رة ا���ر �� د�� ����ر ������ و����� ��� �� ���� ا��ّ   ����� ����� ����� و����: ا�� ������ �� ا��ل ا��ّ�

 ��� ����� ��� ��ل ���� آ�� ا���ر.

���: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ا���� ر��ل ا�����ر إ�� ������ ������ ـ ��ط �� ���� ����� ا��� � ٢٠: ٣و�� ا����� 

� (������ ا����ن) ����� ��� ���� ������ن ��� ������  ����� ����� �� ا��أة ���� ���� ا�� ����� ا�����

 �� ��� و�����! »��� رؤ��� ا�����ن«�� ا���� ��� رؤ��� ا�����ن و�� د���� ��� ��� ��� ا����! �� 

�� ���� �� ��� ��ل د��� �� ا�� ��� ����� ���ٔ��� �� وراء ���ب �� ���  ��٢٠ ا������ ا������ صو

وإذا ��ٔ������ ����� ��ٔ��ٔ���� �� وراء «و��ال ���ء ا���� �� وراء ���ب ��� �� ���� �� ا���آن  ��� ا��� ر��

 �� ����� آ�� ا����ب و���� أ���.» �ب��«�� ���� ����ء ا���� ان ��� ا����ب ا�����، او ���� �ـ  »���ب

و���� و��� ا����ء ��� ����ر  آ�� و ���� ا��� ������ ���ت ا�� ���� ا����ة ���ه ا����  ٢٤٠: ٣و�� ����ت ا�� ��� 

 ����� و��ا ا���� ��ّ� ���� ����� ا����ء ا����ب ��� ��ل ��� و��ب ��� ا����ه!

و���ه ������ ��ٔ��� ا�� ام ����م وذ�� ��� ان  آ�� و ���� ا��� ������ ��� ا����  وا�� �� ��� ������� �� ام ���� ����

: ا��� ا��� �� ������؟ ���ل: ا�����وان ا����؟ آ�� و ���� ا��� ���  : ا����� ����� �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���ا�� ������ب ���ل 

�� ا��ؤ�� واذا ���� ا��ؤ�� ����رة ��� ا���� �����، وا��ّ  ا����� ����ا��؟ ����� ��ال ان ا������ب �� ����

������� ا����ل ��� �� ��وا ا����ء، و���� ��� �� ��ء �����ر ا���أة ا���� ا��ٔ���� ���م ������� ����اء ���� 

 �� ����، �� رأ�� وو���.
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قيــد وال رشط نكبــة  ومه� يكن من يشء ففي إرسال البرصــ للنظــر إىل وجــوه النســاء األغــارب دون
ج�عية، وك� ويف إبداء النساء زينتهن إالّ ما ظهر منها، فالنظرة القاصدة الخائنــة تثــ�، كــ� الزينــة 

  والنربة تث�، ومن هذه الجاذبية من الجانب� سعار حيوا� مجنون!

جعلها أصل الحياة بكافة جنباتها يف رذيلــة أو  ممن هوى إىل شهوة الجنس لحد ١وهنالك قيلة عليلة
فضيلة، تقول: أال سبيل إىل تنفيس وترويح الجنس� وتقليــل الَشــبَق املجنــون عــ� يف هــذا البــ� إالّ 
إباحة النظرة، وطالقة املحادثة، والخلطات املوسعة، والدعابة املَرِحة، واإلطــالع عــىل مواضــع الفتنــة 

  لجنيس ومن الُعَقد النفسية!املخبوءة، وقاية من الكبت ا

ولكنها بعدما افتُعلت يف بالد الجنس واإلباحية، املتفلتة من كافة القيود، وجدنا بعد ذلك كله أنه زاد 
يف الطنبور نغمة أخرى، فقد انتهى إىل سعار مجنــون ال يرتــوي، وإىل تلهُّــف وتكالـُـب بــ� الجنســ� 

  رة مبارشة لذلك اإلختالط الكامل!ومعه� الشذوذ الجنيس الذي ال يخلد ببال، كثم

هنا يتب� ألوىل الحجى أن الطريق املأمون هو تقليل هذه املث�ات وغض النظرات، بحيث يبقى امليل 
الجنيس يف حدوده الطبيعية مع تلبية طبيعية، وهو املنهج الذي يختاره اإلسالم إلنشاء مجتمع نظيف 

ديالً عادالً للرغبات، وإبقاًء للدافع الفطري العميق رشيف، حيلولة عادلة دون هذه اإلستشارات، وتع
  ب� الجنس� سلي� عن الهرج واملرج!

قــد ســمعتم أنــه ) «۲۹ـ  ۲۷: ۵ليسا النظرة عن شهوة محرمة ـ فقط ـ يف اإلسالم، ففي إنجيــل (متــى 
يف قلبه. فإن  قيل للقدماء ال تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إىل امرأة ليشتهيها فقد ز� بها

كانت عينك اليمنى تع�ك فاقلعها وألقها عنك. ألنه خ� لك أن يهلك أحد أعضاءك وال يُلقى جسدك 
  ».كله يف جهنم

.. فيا عجبا للمسيحي� كيف أصبحوا إباحي� يف أمور الجنس لحــد يســتحلون أبشــع ألــوان التعــري  
  والدعارة، كأنها ليست محرمة يف رشيعة الناموس!

النظر إىل غ� املحارم تعني أمورا عدة الحفاظ عىل حرمات املؤمنات حفاظهن والنــاظرين  ثم وحرمة
عن التأثر الجنيس فالتعرس إىل هوات الزنا وحرمة الشهوات أالّ يــؤذَين املؤمنــات �الحقــة الــذين يف 
قلوبهم مرض من الرجال، والوسطى من هذه تعم املؤمنات وسواهن من النساء، فعند عدم الخــوف 
هكذا يجوز النظر إىل غ� املؤمنات، وإذا املؤمنة ال تحرتم نفسها ح� ال تسرت ك� يجب، وال تنتهي إذا 
نهيت، جاز النظر إليها إالّ يف الوسطى وك� يف صحيح األثر بالنسبة لنساء البوادي حيث يرصح بجواز 

  .»ألنهن إذا نُه� ال ينته�«النظر: 

أدب نفيس ومحاولة لإلستعالء عىل الرغبة يف اإلطالع عىل مفاتن غض البرص الحادق من جانب الرجل 
املرأة إغالقا وسدا للخطوة األوىل من خطوات الشيطان، ومحاولة عملية للحيلولة دون إصــابة ســهم 
الشيطان، وحفظ الفرج من النظر، ثم الحفاظ عىل سائر الزينة هو محاولة ثانية لسد الطريــق عــىل 

  .»خب� �ا تعملون  إن هللاّ «رجاالً ونساًء » أز� لكم«الحفاظ يف بعديه » لكذ«ذلك السهم املسموم، و

والزينة يف بُعديها لزام األنوثة تكوينا وترشيعا، فهي محللة للمرأة تلبية لفطرتهــا  »وال يبدين زينتهن«
                                                        

 ـ ��و�� �� ��� ا������ ا������. ١
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ىل حده، يف حاجتها إىل التجمل وتجلية للرجال، ولكن ملن؟ لرجلها كزوجة له، وملحارمها كمحارم كل ع
لحد ال يث� شهواتهم إالّ رجلها فإنها ممدوحة له، وممدوحة له ولهم ك� يناسبها ويناسبهم، ممنوعة 

  ك� بيَّنا. »إالّ ما ظهر منها«لألغارب 

فالجيب هو فتحة الصدر حيث كانت بادئــة مفتوحــة قبــل كــ�ل  »وليرضبن بخمرهن عىل جيوبهن«
عــىل «رضبــا » بخمرهن«رِهم منافذ الشهوة، اُمرن بسدها الحجاب، ول� ال تفتح صدورُهن إىل صدو 

  ».جيوبهن

ــم العالقــة الجنســية الهرجــة املرجــة، يُفــرض يف  م من أفضل الوسائل الوقائية عن تجشُّ وذلك التحشُّ
  املجاالت الَخِطرة ككل، ثم يُستثنى يف املحارم حيث ال تتجه ميولهم وال تثور شهواتهم.

ِديَن ِزينَتَهُ « بَْن بُِخُمرِِهنَّ َعَىل ُجيُوبِِهنَّ َوالَ يُبِْديَن ِزينـَـتَُهنَّ إِالَّ لِبُُعــولَتِ َوالَ يُبْ ِهنَّ نَّ إِالَّ َما ظََهَر ِمنَْها َولْيَْرضِ
»أَْو...

١.  

تشمل كل البدن �ا عليها من زينة ظاهرة؟ فكيــف يجــوز إبــدائها كلهــاحتى العــورة » زينتهن«أترى 
سواء؟ أو أنها تخص غ� العورة إذ ليســت هــي مــن الزينــة، بــل هــي ســوءَة  لغ� البعولة مثلهم عىل

للناظر مه� كانت محور الشهوة للفاعل، فالعورات كلها خارجــة عــن الزينــة يف الرجــال ويف النســاء، 
وسنة إبداء الزينة يف الجاهلية � تكن تشمل عورات النساء وحتى الزانيات منهن، وإ�ا سائر البدن، 

ال تعني في� تعني العورات وج�انهامن األفخاذ اّماذا، وجواز إبداء عــوراتهن لبعــولتهن » زينتهن«فـ 
  !٢مستفاد من أدلة أخرى

داخلة يف استثناء الحّل خارجة عن مستثنى الحرمة رجاالً ونساًء، فغ�هم ـ نجد هنا اثنى عرش طائفة 
أيا كانوا ـ خارجون عن نص الحلِّ إىل نص التحــريم، اللهــم إالّ يف الرضــورات التــي تبــيح املحظــورات 
كإنجاء الغرقى، وعالج املرىض، حيث تضاف إىل الحل بأدلة الحرج واإلضطرار، وكذلك ملن يريد الزواج 

فينظر إىل شعرها ومحاســنها رشط ان تكــون مســتعدة  ٣ها تصلح للزواج النظر إىل ما يُطَمئنه أن فله

                                                        
 ـ  ١

 
وا����� ���ث ز��� ����س وز��� �����م وز��� ���وج ���� ز���  ا����م ����ـ ��� روا�� ا���� �� ��ا�� ا����� �� ����  ٢

وا�� ز��� ا����م ����� ا����دة ��� ����ـ� » �� و���ب ا��� وا���ارا����ب وا���� وا���«ا���س ��� ذ����ه 

وا����� و�� دو�� وا�����ل و�� ا��� ���، وا�� ز��� ا��وج ������ ��� أ��ل: و�ـ�ن ا���ـ� ��ـ� ز��ـ� �ـ� ���ـ� 

 ����� ا����� وا��� ����� �� ��از ا��ؤ�� ز��� و��ا�� �� �� ا����.

 
ـ ������ ���ث �� ر�� ���� إ�� ����� ا��أة ���� ان ���و��� ��ل �� ��ٔس و����� ا�� ���ن ا���� ���� ان  ٣

���وج ا����� ا�� ����� ��ل ���: و�� ���� ���م و��� و���د و���� ���� �� ا���� ���� ان ���وج ا���أة 

���، و����� ا���� ا���� ا���� ا�� ا���أة ���� ��و���� ����� ا�� ����� و������� ��ل �� ��ٔس ا���� ا���� ��ل 

�� ا���� ���� ان ���وج ا���أة ا����  ا����م �������� اذا �� ��� ����ذا، و�� ���� �� ���� ��ل: ��ٔ�� ا�� ���� 
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النظــرة  للزواج به وهو مستعد للزواج بها، و� يبق رشٌط إالّ رشط الج�ل املريض من الطرف�، فهــذه
داخلة يف نطاق اإلضطرار فمحدودة �ا يرفع الحاجة الرضورية من النظرة، دون تعٍد عنها إىل غ�هــا 

  !..١تفننا او تلذذا

وبنــات األخ «اتهن، وأع�مهن وأخوالهن ملكان النص يف آية التحريم: ثم اللهم إالّ أزواج بناتهن أو أمه
»وبنات األخت.. وأمهات نسائكم وربائبكم الال� يف حجوركم من نساءكم الــال� دخلــتم بهــن

فإنــه  ٢
  .»وال يبدين إالّ...«ينقض رصح اإلستثناء الحارص يف الظاهر من آية النور 

ج البنات، أو األمهات واألع�م واألخوال هنا وهم أقرب إليهن فــأحرى بالــذكر أترى ملاذا � يذكر أزوا
أّمن ذا من بعض املذكورين يف آية النور؟ علّه اعت�دا عىل آيــة النســاء وهــي  »ما ملكت أ�انهن«من 

ن الحكم أشمل، فليس القرآن ليذكر األحكام إالّ تدريحيا، ال جميعا، او علّهم أِحلّوا بعد آية النور، أم أل 
  فيهم حائر محور الرجال، ويف النور عىل محور النساء، ام هم معنيون بطيات املذكورين هنا ك� يأ�.

وهل يجوز النظر إىل النساء غ� املؤمنات؟ نعم حيث األدلة كتابا وسنة ال تشملهن، ومن الســنة مــا 
ألنهــن إذا نهــ� ال «ام هل يجوز النظر اىل غ� املتحجبات من املسل�ت؟ علّه نعم  ٣تدل عىل الجواز

  وال سي� الناحية منحى الزنا أّماذا من محرمات. اللّهم إالّ نظرة الشهوة، ٤»ينته�

  واليكم الطوائف اإلثنى عرش:

اَترى هم األزواج بنكاح دائم او منقطع، فال تشمل الحالئــل بغــ� الــزواج، كامللــك  »إالَّ لِبُُعولَتِِهنَّ «ـ  ۱
تذكر األزواج، والبعل والتحليل؟ ام هم كل الحالئل أيا كانوا؟ ظاهر البعولة هو الثا�! وإالّ فل�ذا � 

                                                                                                                                                         

ا�� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���روى ا�� ا��رداء �� ا����  ٣٥٧: ٣ا����؟ ��ل: ��� ������� ����� ا����، و�� ا����ف ������ 

 ء ���� ا��أة ��� ��ٔس ان ���ٔ�� ��� و����. �� ��� ا��ى  اذا ��ح ا��ّ�

 
 ـ واذا ا���ج إ�� ��رة ام ����� ��� �� ����� ا���� ������ ا��أة ����ق ��� ����� ��� ���� ���� ا������. ١

 
 .٢٣: ٤ـ  ٢

 
ا��� ��ه ا���� ا�� ��رة «ا�� ���ر�� وا�����، و����� ا�����  ـ ��وا�� ا������ �� ���� ����ء ا�� ا���� ان ���� ٣

ا���� «ا����� وا�� ا���� ا�� ��رة ا���� و�� ��� ����� ��� ������ ا�� ��رة ا����ر، و����� ����� ا�� ا�� ���� 

� �� ��� وا�� ا�� ���� ��� ا���� ا������ ��� ����» إ�� ��رة �� ��� ����� ��� ���ك ا�� ��رة ا����ر

 ��� و���� ���.

 
�� ��س ������ إ�� ا�� ����� وا����اب وا�� ا���ادي �� ا�� ا���� وا����ج ��ٔ��� اذا «ـ �� روا�� ا�� ����  ٤

.������ �� ���� 
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وهو من الرجال بالنسبة للنساء املستعيل عليهن كنساء وهو اإلستعالء يف  ١يف اصل اللغة هو املستعيل
  ُمتَع الجنس، إذا فهم كل الحالئل من أزواج ومالك� واملحلِّل لهم من اإلماء!

وزينتهن لبعولتهن ال تعني ـ فقط ـ ما تعنيه لسائر اإلثنى عرش، بل كل البــدن �ــا عليهــا مــن زينــة 
  تثناء!دو�ا اس

: الوالد ووالده او والد الوالدة وإن علوا، فالجدود من طريق اآلباء واألمهات تشــملهم »أْو آبائِهنَّ «ـ  ۲
كذلك واآلباء من الرضاعة ملكان الحرمة الدائبة بها، وصدق البنت بالرضــاعة، وقــد تشــمل » آبائهن«
وربــائبكم الــال� يف «الــنص يف النســاء أزواج االمهات اذ يطلق عليهم اآلباء وال سي� �قتىضــ » اآلباء«

فهل يعقل الحجــاب ملــن يف حجــرك؟ وهــذا أبلــغ صــيغة يف  »حجوركم من نساءكم الال� دخلتم بهن
  ».آبائهن«التعب� عن املحرمية وحرمة النكاح، إذا فاآلباء ثالثة: صلبي ورضاعي والربيب، تشملهم 

رضــاعة برشــوط، وســنة األبــوة للربائــب رشَط فالن القرآن أنكر عىل سنة األدعيــاء ثــم أبقــى ســنة ال
  الدخول، إذا فهن بناتهن وهم آبائهن إالّ يف امل�اث وك� ال م�اث يف صلة الرضاعة.

ثم األع�م واألخوال كذلك � يذكروا، وعّل ذكرهم فيمن حرّم عليهم نكاحهن يف النساء كاٍف، فأصبح 
  ».النساء«املحارم ستة عرش أربعة منهم يف 

تعني الوالد والجد ما عىل، ملكان اآلباء دون الوالدين، حيث الوالد نــٌص فــيمن  »ْو آباِء بُُعولَتِِهنَّ أ «ـ  ۳
ولدك دون واسطة، وأما أن يعنيه ومن ولَّدك بوسائط فبحاجة إىل قرينة، او يعــّرب باآلبــاء فمطلــق أم 

  عام!

  .»وحالئل أبناءكم من أصالبكم«لنص وهل تعم اآلباء من الرضاعة؛ علّها نعم لإلطالق، ولكنها ال حيث ا

بال واسطة أم بواسطة، أبناء األبناء أم ابناء البنات مه� نزلوا، وسواء كانوا أبنــائهن أو  »أْو أبْنائِهنَّ «ـ  ۴
  .»وأمهاتكم الال� أرضعنكم«من الرضاعة بدليل قوله تعاىل 

  وهكذا األمر فيهم مه� نزلوا. »أْو أبناِء بُُعولَتِِهنَّ «ـ  ۵

األخوة من الرضــاعة؟ نعــم ملكــان » إخوانهن«من أب أو أم اَم األبوين، أترى تشمل  »أْو إخوانِِهنَّ «ـ  ۶
  ».وأخواتكم من الرضاعة«

  وتحل الحالئل من أبناء الرضاعة، فهن إذا غ� ذوات محرم آلباء أزواجهن من الرضاعة.

مورد املصاهرة، وحرمة الحالئل  ال إطالق فيه يشمل» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«وحديث 
  ولو كان مطلقا � يعارض نص الكتاب املحلل للحالئل من غ� األصالب! ٢ليست إالّ للمصاهرة

، فــان صــيغته إلخــراج االدعيــاء قــ »مــن أصــالبكم«والقول أن  مــن «و» مــن غــ� أدعيــائكم«وٌل دعــيٌّ

                                                        
ـ و��ن ا������� ����ا �����ون �� ��� ���ا ����� ���ه ����ً، و��� ا��ا�� �� ا������� �����، و��� ا��ٔرض ��  ١

ا�� ا�������� ��� ����� و��� ا���� �� ����� و��� �� ��� ا���� ا������� وا����ل ����� �� ا����ع ا����دات ���

 ا��������.

 
 �����.». ���م �� ا����ع �� ���م �� ا����«ـ �� ���ل ا�� ���� ��ن ��ه ا������ة ���� إ��ّ �� ا����ع و ٢
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تُخرج غ� الصلبي من الدعي والرضــاعي، ولــيس مــن الفصــيح وال الصــحيح ذكــر الخــاص » أصالبكم
  إلخراج األعم من الخارج به.

إذا فك� تحل حالل األبناء من الرضاعة، فتحرم ـ كذلك ـ علــيهن إبــداء زينــتهن آلبــاء بعــولتهن مــن 
ة املؤبدة هي التي تجعل املرأة من املحارم يف جواز إبداء الزينة، اللّهم إالّ يف املفضاة الرضاعة، فالحرم

املطلَّقة، واملالعنة التي ردت لعان زوجها الرامي لها بالزنا، فإنها تنفصــل دون طــالق يف حرمــة أبديــة 
  وليست إذا من املحارم!

النسب، وأمــا بنــوهم مــن الرضــاعة فــال، فــإن آيــة بينهم مه� نزلوا ولكن من  »أْو بَني إْخوانِِهنَّ «ـ  ۷
  التحريم إ�ا حرمت األخوات من الرضاعة، وأما بناتهن فال.

  كذلك األمر من نسب، دون فصل أم بفصل، أبناء بنيهم أو أبناء بناتهم. »أْو بَني أَخواتِِهنَّ «ـ  ۸

مسل�ت، وأما غ� املسل�ت فال  تعني النساء املسل�ت قريبات أو غريبات ما دمن »أْو نِساِءِهنَّ «ـ  ۹
»فــإنهن يصــفن ذلــك ألزواجهــن«تبدي املسلمة زينتها لها إالّ ما ظهر منها، ك� الرجال غــ� املحــارم 

١ 
وحتى إذا � يصفن، حيث اآلية مطلقة غ� معللة، فغ� نسائهن مــن النســاء داخلــة يف النهــي، وقــد 
تكون الحكمة احتشامهن عن إبداء زينتهن لغ� من يؤهل لــرؤيتهن عليهــا حتــى إذا � تكــن هنــاك 

وإن كانت نظرة مؤمنــة  »إالّ ما ظهر منها«ي مسلم أن يرى منهن نظرة سوٍء ناقلة، وك� ال يجوز ألجنب
  أمينة، فبأحرى عدم الجواز لغ� نساءهن!

ترى أنه كل مملــوك لهــن عبــدا او أمــة لظــاهر اإلطــالق؟ والعبــد أحــرى  »أْو ما َملََكْت أْ�انُُهنَّ «ـ  ۱۰
والرجوع إىل  ٢روايات متهافتة بالحجاب عنه من النساء األغارب، وال سي� غ� املؤمن! وقد وردت فيه

تقيد اإلطالق إن كان غ� اويل األربة من  »والتابع� غ� اويل األربة من الرجال«ك� تفهمناه   كتاب هللاّ 
                                                        

��ل: ��  ا����م ����  �� �� �� ����ه ا����� روى ��� �� ا�����ي �� ا�� ��� ا��ّ� ١٢٣ح ٥٩٣: ٣ـ ��ر ا������  ١

 �ي ا����د�� وا����ا��� ����� ���� ذ�� ��زوا���.����� ����أة ان ����� ��� �

 
ا�� ����� ���� �� و��� ��� و���  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ر ا�����ر ا��ج ا�� داود وا�� ��دو�� وا������ �� ا�� ان ا����  ٢

�� ����  آ�� و ���� ا��� �������� ��ب اذا ���� �� رأ��� �� ���� ر����� واذا ��� ر����� �� ���� رأ��� ���� رأى ا���� 

ا�� ��� ���� ��ٔس ا��� �� ا��ك و����� ا��ل ���� ا�� �� ��� او�� ا��ر�� �� ا����ل ��� ا���ق، و����ه ��  ��ل:

��ل: اذا ��ن ����ا�� ����� و��ن �� �� ��دي  آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ��� ا��زاق وا��� �� ام ���� ان ر��ل ا��ّ�

��� �����، و�� ���ء ��� �� ��ى ���م ا���أة رأ��� و�����؟  �� ���� ا����ك إ��«������� ���، و�� ����� 

��ل �� أ�� ذ�� إ��ّ أن ���ن ����� ���ا ���� ر�� ذو ���� ���، و�� ���� �� ا����� ��ل �� ������ ��ه ا��ٓ�� 

�����، و�� ا��ج ا��� ��� ��� ا����ء و�� ��� ��� ا�����، و�� ا��ا��� ��ل ����� ا���أة �� � »او �� ���� ا������«

وا��  »�� ���� ا�����ك...«���رض روا�� ا���� ���  آ�� و ���� ا��� ����� ����� ��ن ا����� �����ن ��� ازواج ا���� 

���ف �� ا��ٓ�� �� ا������� ��� ���� ا�����، وا����� ��� ا�� ����، و�� ا����� ��� ����ه ا����� وا����ء 

 و�� ���وح ���� ا���� و������ ا���� �����ب وا����.،  وروى ذ�� �� ا�� ��� ا��ّ�
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العبيد كسواهم! واختصاص اإلماء بالذكر بعد نسائهن يعني شــمولهن لغــ� املســل�ت! وقــد تكــون 
مطلقة ك� هي يف نفسها وان كانت مقيدة باالماء فلتكن إمائهن وهــي أخرصــ مــ�  »�انهنملكت ا«

فالعبيد غــ� أويل األربــة  ١ملكت ا�انهن! وتتقيد يف حل العبيد برؤية الشعر ك� يف متظافر الروايات
ها بعض أؤ يف النظر إىل الوجه والشعر، حل لهن وهو أشبه بالكتاب والسنة والفتوى، إذا فلعبدها من

  حيث يحل لغ� املحارم ككل. تأّمل.» الّ ما ظهر منها«ما للمحارم كالَشعر وليس إالّ، اللهم 

وهل يتقيد هذا الحل بعبد مؤمن؟ ظاهر اإلطالق كتابا وسنة: ال، إالّ يكون مأمونــا فحــراٌم وإن كــان 
  مسل�!

  .»أِؤ التَّابِِعَ� َغْ�ِ أْوِيل اإلِْربَِة َمَن الرِّجالِ «ـ  ۱۱

اإلربة فعلة من األرب: فرط الحاجة املقتيض لإلحتيال يف دفعه، فهي هيئــة خاصــة مــن األرب، فكــل 
أرب حاجة وليست كل حاجة أربا، ك� أن كل إربة حاجة مفرطة، وليست كل مفرطة إربة، فهي هنا 

  الحاجة املفرطة إىل الجنس، الدافعة إىل النظر الهادف املحدق إىل ذوات الجنس.

التابع� غــ� اويل «رجولة بنفسها ُمنعة عن النظر إىل زينتهن، بل مع اإلربة غ� التابعة، فـ فليست ال
هم الرجال الذين ال أصالة لهم يف املجتمع، وإ�ا يعيشون حياة التبعية، أم ال أصــالة لهــم يف » االربة

لهــم مفرطــة إىل الجــنس جوِّ خاص فيه نساٌء: تبعية خاصة هنا وان كانوا أَصالَء يف غ�ه، ثم ال حاجة 
تقتيض إحتيالهم يف دفعه، بنظرة مريبة او ملسة وقبلة او وطئة كغاية، إما لفقد الشهوة، أو قلتها، أو 
احتشام فيها عن نساٍء قضيَة التبعية، فليس إذا ليشتهي املرأة املتبوعة، وال يرى لنفسه منها إربته، وال 

  س كرامة من املتبوعة!يخطر بخلده أن ينالها بيشء، تبعية آيسة عن م

إما لفقد املعرفة من بالهة أو جنون تتناىس فيه� الشهوُة أم أنوثيُة املــرأة، أم لخصــاء أو عــنن أّمــاذا 
  م� تصدق فيه حياة التبعية دون إربة من حاجة مفرطة إىل اإلحتيال لدفعها.

  ل هو بعُد َمحرم؟فإذا � يكن الرجل من التابع� وليست له إربة، أو كان ولكن له إربة، فه

األصل هنا عدم اإلربة، والتبعية كمقدمة لعدم اإلربة، فإن � تكن له حاجة إىل النساء أبدا فهو َمْحرم 
إذ ليست له رجولة الجنس كالخنثى والعنّ� وأمثاله�، وأما إن كانت له حاجة غ� مفرطة وليس من 

ل هنا عدم املكنة من الغلبــة الجنســية مهــ� التابع� حتى �نعه عنهن التبعية ف� هو �َحرم، واألص
كانت له شهوة أم � تكن، وإن كان يف محرّمية َمن له شهوة ممنوعة بالتعبية تردد، حيــث األصــل يف 

                                                        
ـ ��� روا�� ا����ي وا�� ���ر وا������ و����� ا����� وروا�� ا���� وأ����� ����� �� ا����� �� ا�����ك  ١

� ������ ��ل: �� ��ٔس، وا��ٔ��ى �� ��ٔس ان ��ى ا�����ك ا���� وا���ق، وا������ ا�����ك ��ى ��� ������ ��ى ��

��  آ�� و ���� ا��� ���و����� ��ل �� ��ٔس وا��ا��� �� ا�����ك �� ��ٔس ان ���� إ�� ����� اذا ��ن ��ٔ����، وا���وي �� ا���� 

�� و�� ادل ��� ا����ص ا��� ������، ���� ا���ورة ا��ا���، ��� ����ك ����� �� ��ل ��� ا��� �� ذ�� 

 و��� �� ����� ا��� ���ر و����ب ��� ����أة ان ���� ����� إ�� ��ء �� ����� ��� ����� ����.
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  .١عدم األربة إستقالله أمام التبعية، دون اإلربة املنفية بالتبعية، إذ ال �نع حينئٍذ عن نظرة الشهوة

فالشيخ الكب� الذي ليست له رغبة إىل النساء، او الــذي ال يقــوم زبــه، والخنثــى والعنــ�، واالحمــق 
  ء وأمثالهم هم من مصاديق هذه اآلية.واملجنون الذي ال يعرف امر النسا

واما الذي له حاجة إىل النساء ولكنه �نعه مانع التبعية أّماذا، �نعه من حاجته، فقد ال يكون هو من 
املنفية، ال شدتها او بروزها يف ظروفها املقتضية، وان  ٢مصاديق اآلية، حيث اإلربة لعلّها اصل الحاجة

  الفعلية الفّعالة بون ب�! كان بينه وب� ذي اإلربة

فألن اإلربة ب� معان خمسة: حاجة، وتوفر الحاجة، والفرج، والعضو الكامل، والعقل، ال يؤخــذ مــن 
ثم سائر الخمسة، تعــم كــل إربــة  »ويل فيها مآرب أخرى«الثا� املتزايد إالّ اصل الحاجة وتتايد باآلية 

فالشيخ الفا� والعاجز الذي ال يستطيع الوطي ه�  معنية: الحاجة الجنسية إىل النساء يف أية مرتبة
من غ� أوىل اإلربة، والفرج: فمقطوع الذكر والخنثــى، هــ� مــن غــ� اويل اإلربــة، والعضــو الكامــل: 
فالذي ال يقوم زبّه لعنن ام ألية علة دائبة او مؤقتة هو من غ� أوىل االربة، والعقل: فاملجنون واألبله 

                                                        
��� ا��زاق و��� �� ���� و���� وا�� داود وا������ وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ا�ـ� �ـ��� ـ ا��ج  ٤٣: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

���� �����ا ���و�� �� ��ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���وا�� ��دو�� وا������ �� ����� ���� ��ن ر�� ���� ��� ازواج ا���� 

ا�ـ�أة �ـ�ل: اذا ا���ـ� ا���ـ� �ـ�ٔر�� واذا  ���� و�� ��� ��� ���ءه و�ـ� ���ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���او�� ا�ٕ�ر�� ���� ا���� 

�� أرى ��ا ���ف �� ���� �� �ـ���� ��ـ��� ����ـ�ه، و�ـ� ��ـ� آ�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���أد��ت اد��ت ����ن ���ل ا���� 

�� ا��� ��ا ���� �� ���� �� ����� ����� ������ ��ـ�ن �����ـ�اء �ـ��� �ـ� ���ـ� ��ـ����،  آ�� و ���� ا��� ������ل 

��ل: ��ن �������� ر��ـ�ن ��ـ�� ا�ـ���� ��ـ� وا�ـ�ٓ��  ا����م ������� ا��� �� آ����   � ا����� �� ا�� ��� ا��ّ�و�

���ـ��� ����ـ� ���ـ�ن ا�����ـ�، ����ـ�   ���� اذا ����� ا��ـ��� ا��ـ�ء ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���� ���ل ا���� ور��ل ا��ّ�

��� ���� واذا ����ـ� ��ـ�، ���ـ� �ـ�ر�� و�ـ��� ���ـ�ن �ـ�� ر����ـ� ��ـ� ���ع ����ء ����� ����ء ����ء اذا �

��ـ�ب ���ـ� إ�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  : ارا��� �� او�� ا��ر�� �� ا����ل، ������� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���ا���ح ���ل ا���� 

 ���ن ���ل �� ا���ا�� ����� ������ن �� �� ����.

ا������ ا������ ا����� ا���� وا���� ��� ا���� ور�� ا�����ة، وا���� ��و�� �� ا�����ن، ا��ل: ا����ع ا���اح و

وا���� رد ��� ا���ء ��� ���، وا��ر�� ا���ان وا�����ن، وا����ن �� �� ا������ وا�������، وا������ ��ر�� ����� 

 �ء�� و��ٔ��� �� ������� ����.�� ������ �� ا�����ن و������ ا����ة، واد��ر�� ����ن ����� �� ��

 ا����م ������ ����� ��� او�� ا��ر�� ��ل ا����� ا��ي �� ��ٔ�� ا����ء، و�� ا���دق  ا����م ����و�� ا����� �� ا����� 

ا����� ا����� ���� ا��ي �� ��ٔ�� ا����ء، وا���� �� ا���� ا����� ا��ي �� ���� �� �� ا����ء و�� ����� ا�� 

ع ا���ا�� �� ا�ُ����ن ���ل: ����ا �����ن ��� ���ت ا�� ا���� و�� ������ ��� �����ا ا��ارا ��ل: ���� �� ���

 ��، ��� ����ٔ��ار ����� ����؟ ��ل: ��.
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  ه� من غ� اوىل االربة، ويف ذلك تجارب مت� ب� الكتاب والسنة!الذي ال يعرف النساء 

  قد تعم من ال إربة له فيها وإن كانت له إربة يف سواها، ك� تعم من ال إربة له. »غ� اويل االربة«ثم 

عنوان عام يشمل كل من ال حاجة له يف النساء، إما لــنقص يف شــهوة او آلــة، ام » غ� اويل االربة«فـ 
  ام بالنسبة ملرأة.الحتش

  .»أِو الطِّفِل الَِّذيَن لَْم يَظَْهرُوا عَىل َعّوراِت النِّساءِ «ـ  ۱۲

إنه ال تختص حرمة إبداء الزينة �ا هو أمام البالغ�، حتى يحل للطفل الظاهرين عىل عورات النساء 
�ا شهوة أو إمكانيِة كغ� الظاهرين، أترى ما هو الظهور عىل العورات، أهو اإلطالع ـ فقط ـ عليها، دو 

  عملية جنسية؟ وهذا يعم األطفال منذ �يزون ذكورتهم واألنوثة، من خمس سن� أو ستة ف� فوقها!

وقد يقدر الطفل بشــهوة »! � يقدروا«بدل » � يظهروا«أم هو القدرة عىل العملية الجنسية؟ فل�ذا 
  عند الرجال!أو دو�ا عىل الوطي، وهو بعُد � �يز ما عند النساء ع� 

فالطفل العارفون عورات النســاء ملــاذا هيــه، القــادرون عــىل ان  ١الظهور هو الغلبة يف العلم والعمل
يهن، هم من أويل األربة مه� � يصلوا حد البلوغ والرجولة، فإ�ــا يُعنــى مــن الرجولــة ـ يف يفعلوا ف

حرمة إبداء الزينة ـ الظهور عىل عورات النساء، لذلك يستثنى من الرجــال غــ� أويل اإلربــة، ويلحــق 
الــذي  بالرجال الطفل الظاهرون عىل عورات النساء، وهم الطفل أولــوا اإلربــة، فاإلربــة هــي األصــل

يتبنى الحرمة وسلب املحرمية، يف الرجال أم الطفل، ويف سلبها ـ يف أيٍّ كان ـ محرميٌة، وهو يف الطفل 
  الذين ال يث� جسم املرأة وزينتها فيهم الشعور بالجنس، ك� يف الرجال مه� اختلفت مراتب اإلثارة!

ـ مــا دون  ۲وهــو خــاص بالبعولــة، ـ كــل البــدن �البســه  ۱والزينة التي يجوز إبداءها لهوآلء ثالث، 
ـ شــعر الــرأس اضــافة إىل الزينــة  ۳العورة وج�انها وأقاربها وهي للمحارم نسبيا أم سببيا أم رضاعيا، 

الظاهرة أو ويشء من ج�انهاوهي لسائر الطوائف الث�ن، اللّهم إالّ الطفل غ� الظاهرين، واإلماء وال 
أويل اإلربــة، فلعلهــم كالثانيــة أو يتلــونهم، �ــا يف كــلٍّ مــن سي� املسل�ت منهن وبعض التابع� غ� 

ر بقــدره، و ال «»الطائفة الثانية والثالثة من مراتب قربا وبعدا وأمنا وسواه، فإبداء الزينــة يف كــلٍّ يقــدَّ
  ال تعني كل زينة يف كلٍّ من األنثى عرش! »يبدين إالّ...

بَْن بِــأَْرُجلِِهنَّ لـِـيُْعلََم َمــ« َجِميعــا أَيَُّهــا الُْمْؤِمنـُـوَن لََعلَُّكــْم    ا يُْخِفــَ� ِمــْن ِزينـَـتِِهنَّ َوتُوبـُـوا إَِىل هللاّ َوالَ يَْرضِ
»تُْفلُِحونَ 

٢.  

.. الرضب باألرجل هو قوة امليش وشدته بحيث تسمع قعقعة خلخالها، أو ترى مــن زينتهــا الخفيــة  

                                                        
���� �� ���� ��� ا�����ع ��ب ���� �� ���ر ��� ا����، و�� ا����، ��ب  »إ��� إن ����وا ����� �������«ـ  ١

و���رج ����� «اي �����ا ��� �������  ٨: ٩»��� وإن ����وا �����..«��در �� ���� إذا �� ���� �����. 

) أي ��ُ���� ����ٔ�� �� ٣٢: ٩( »�����ه ��� ا���� ���«) اي �����ن ��در��، �� ��� �����ن ٣٣: ٤٢( »����ون

 ا����ر ا����� ����� و�� ����� إ�� ���� �����. ��� ا���� ��� و�� ا����� ����� �� �����ء ���� ا����ر.
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و منفذ إلثارة الشــهوة وإحضــار الريبــة، وأّمــا ِرصف يعم علم السمع والبرص، وه» يعلم«بجلبابها فـ 
العلم بأن لها زينة خفية فغ� محضظور، وإ�ا إظهار زينة خفية سمعا لها وإبصارا او ش� أّماذا مــن 

كــل مثــ� للشــهوات ومجلــب  »ال يرضــبن لــيعلم«خفيَّة تظهر باإلبداء، وكضابطة عامة تســتفاد مــن 
ة غ� رضورية، أم حركات غ� عادية تحت الحجــاب التــام دون للنظرات، وحتى إذا كانت زينة ظاهر 

إظهار لزينة، أم رائحة عطرية تجذب، أم صوت يغنج، أّماذا من املث�ات غ� الرضورية، إنهــا محرمــة 
عىل النساء أن يبدينها، ومحرمة عىل الرجال أن يتعرضوا لها، إذا كانــت مثــل النظــرة املثــ�ة، والنــربة 

دون ذلك م� ال يتجنب فغ� محظــور وال محبــور، فســ�ع وسوســة الحــيل أو ســ�م املغ�ة، وأما ما 
جازفة جارفة ال �لكون لها ردا، والقرآن يسد الطريق عىل كل هذه املث�ات من الجــانب�، ألن منزِّلــه 

  هو الذي خلقه�، وهو الذي يعلم ما خلق وهو اللطيف الخب�.

وي كأن لجميع املــؤمن� نصــيبا قــّل أو كــ� مــن  »ون لعلكم تفلحونجميعا أيها املؤمن  وتوبوا إىل هللاّ «
هذه اإلثارات والتأثرات الشهوانية، فلّ� يخلو منها ذكر أو أنثى لهم الرغبات الجنسية، من خطوة إىل 

جميعــا مــن خطــوات   خطوة، من نربة إىل نظرة وإىل شهوة وريبة وإىل ما ال تُحمــد عقبــاه، أعــاذ هللاّ 
  الشيطان.

علينــا يف طريقنــا الصــعبة   ليتــوب هللاّ   فالح هو شق الطريق إىل النجاح، وال بــّد مــن توبــة إىل هللاّ واإل 
  امللتوية، املليئة بالشهوات واإلثارات، لعلنا نُفلح حيث نُفلج الرغبات غ� املرشوعة، والطريــق إىل هللاّ 

وإنابة دائبــة إليــه   بّد من توبة إىل هللاّ بعدد انفاس الخالئق، وال متطرق فيها إالّ متزلقا قل أو ك�، فال 
  !»لعلكم تفلحون«

بل وع� قد تحصل لوال تسديد او عصمة ربانيــة، وذلــك  ١ثم التوبة ليست فقط عن معصية حاصلة
توبة للِحفاظ عىل روح العصمة! وتكاملها إىل القمة، ك� كــان لرســول  للعدول وأويل التقى، ومن ثم

  .٢»فإ� أتوب إليه كل يوم مائة مرة: «آله و عليه هللا صىل  ّهللا 

إىل هنا قدمت عالجات وقائية مؤقتة سطحية ليست بالتي تجتث الثورة النفسية الجنسية، وتحصن 

                                                        
��� �� ��������  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا����ر ا��ج ا�� ا�� ا����� وا������ �� ��� ا�����ن �� ا�� را�� ان ر��ل ا��ّ� ١

��� ����� ��� ���� ���ا ��ذا ��ب ر�� ا��� ذ�� ا����  �� ���؟ ��ل: �� ا��� �� ان ���� و��� ا����� اذا

����� ��� ���ء ��   و���� ��� واذا �� ��� ��� ��� ���� ��� وا�� ��� اذا �� ��� ���� ���� ��ء ��ل ا��ّ�

ذا �� ������� ان ��� آدم ����ون و�� ����ون �����ه �������� ������ن �� ذ�� ��ن ��ب ر��� ا��� ا�����ر ���� وا

  ��� ا����ه ������ه ��� �� ���� ��� ��رة، و��� ا��ج ا�� ا����ر �� ��� ا��ّ�  ��� ���� ��� ا������� ����ل ا��ّ�

 ���ل: ا���م ����. آ�� و ���� ا��� ���  �� ���� ���� ر��ل ا��ّ�

 
ـ ا��ج ا��� وا����ري �� ا��ٔدب و���� وا�� ��دو�� وا������ �� ��� ا�����ن �� ا��  ٤٤: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ٢

����ـ� �ـ���... و�ـ� ����ـ� �ـ� ا���ـ�   ���ل: ا��� ا���س ���ـ�ا إ�ـ� ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  را�� ��ل ���� ر��ل ا��ّ�

 �� �� ��م ���� ��ة وا��ب ا���.  ا�� ������� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���
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أية تخلفات اللّمم أّماذا، ول� يحصــل الحصــان الجــذري تخفيفــا لهــذه الثــورة، ُرشع املتجاذب� عن 
مرشوع الزواج ما طاب وتيرس دا�ا أو مؤقتا، كفريضة بالقدر الــذي يحــول دون تخلفــات محتومــة، 

  وكمندوبة تحول دون احت�التها القريبة والغريبة:

الِِح�َ «    ِمــْن فَْضــلِِه َوهللاّ    ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَكُونُوا فَُقرَاَء يُْغــِنِهْم هللاّ  َوأَنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمنُْكْم َوالصَّ
»ِمْن فَْضلِهِ    َواِسٌع َعلِيٌم* َولْيَْستَْعِفْف الَِّذيَن الَ يَِجُدوَن نَِكاحا َحتَّى يُْغِنيَُهْم ّهللا 

١.  

ث وعرشين موضعا �ختلف صيغه، أمرا ونهيا إنشاًء، وإخبارا، تعني يأ� النكاح يف سائر القرآن يف ثال 
فان طلقها فال تحل له من «مطلق النكاح عقدا للزوج إالّ بقرينة تدل عىل معنى الوطى عن عقد كـ 

فإن نكاح الزوج ليس عقده، بل وطئه عن عقده، أم تدل عىل انقطاع يف ٢»بعد حتى تنكح زوجا غ�ه
»ف� استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة«عقده: 

أم عىل دوام كالتي تُفرَن بطالق أماذا مــن  ٣
  اختصاصات الدائم.

هنا تعم املنقطع ك� الدائم، حيث املنقطع نكاح كــ� الــدائم، فــاألمر يعمهــ� حســب » أنكحوا«فـ 
لــة خاصــة مــن كتــاب وســنة عــىل مختلف الظروف واإلمكانيات واملتطلبات، فلو � تكــن هنــاك دال

مرشوعية النكاح املنقطع ألفتينا بها سنادا إىل هذه املطلقات، وك� البيــع دائــم ومؤقــت، بــأحرى أن 
  يكون النكاح دا�ا ومؤقتا.

وألن الترشيع نسخة متجاوبة مع التكوين، فلتكن ِرشعة النكاح كافلة لقضاء َوطَر الجنس، وال يقضيه 
�ية الساحقة مــن ذوي اإلربــة وذواتهــا ال يجــدون نكاحــا، فليُجــرب بالنكــاح النكاح الدائم حيث األك

املؤقت كرضورة ج�عية دائبة ب� املستضعف�، فحتى إن � يكن دليل خــاص او عــام مــن كتــاب او 
سنة عىل س�ح هكذا نكاح لكنا نفتي به بحكم الرضورة، كيف واألدلة متــوفرة متــواترة عــىل ذلــك، 

  منها براء!  وُهراء وهللاّ وقولة النسخ خرافة 

وهذه اآلية من بينها هي اليتيمة يف نوعها، آمرة باإلنكاح يف متطلباته واجبة وراجحة، األيامى مــنكم 
إن يكونــوا «والصالح� من عبادكم وإمائكم، دو�ا تخوُّف عن فقرهم حاالً أو استقباالً لِحمل النكــاح 

وهذا حين� يجدون نكاحا عىل فقرهم، ثم يأمر الذين ال  »يمواسع عل  من فضله وّهللا   فقراء يغنهم ّهللا 
من فضله ريث� يجدوه.. فالنــاكحون واملنكــوح لهــم هــم عــوان بــ�   يجدون نكاحا حتى يغنيهم ّهللا 

بون، وال أن ينكحــوا فقــراء فيتعــذبون  بــا يعــذَّ األمرين، ول� يحصل لهم أمٌر ب� أمرين، ال يظلــوا عُزَّ
بون!   ويعذَّ

                                                        
 .٣٣: ٢٤ـ  ١
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مهــ� كــان غــ�  ١جمع األيِّم وهو من ال زوَج له ذكرا أو أنثــى، كــان تــزوج قبــل أم � يتــزوجاأليامي 
املتزوج أوىل، ولقرنهم بالصالح� من عبادكم وإمائكم فهم األحرار، من أقارب وهــم أحــرى بالكفالــة 

يعنــي مــن املســلم� أجمــع إالّ الرقيــق، » منكم«فـ الوالية الخاصة، أم أغارب بوالية الكفالة العامة، 
واملخاطَبون باإلنكاح طبعا هم أولياء األيامى من خاصة وعامــة، وهــذه ـ فقــط ـ واليــة اإلنكــاح فــال 

  ترشط فيها سائر الرشوط يف سائر الواليات.

نــة وتــرك وألن االمر وارد مورد الحاجة الجنسية، وفي� ال تكفي الوقايات الســطحية مــن إخفــاء الزي
النظرة، فال يعم كل األيامى، وإ�ا ذووا اإلربة الالزمة ففريضة، أو الراجحة فمندوبة، فــال فــرض هنــا 
مطلقا، وال رجاحة مطلقا، فإ�ا املتطلبات عىل اختالفها تقتيضــ وتتقــاىض أمــر الفــرض أحيانــا وندبــه 

  أخرى، أم ال هذا وال ذاك.

ح محرم؟ مه� � يحرم تركه دون إعــراض؟ الظــاهر نعــم وهل اإلعراض عن سنة النكاح يف إربه الراج
النكاح من سنتي فمن رغــب «ك� يروى عنه  آله و عليه هللا صىل  وعمل به رسول هللاّ   ألنه إعراض ع� أمر به هللاّ 

»عن سنتي فليس مني
٢.  

                                                        
ـ ���ن ا���ب: وا���ب ��ٔ��� �����ء اي ���� ا����ل ���ع ا����ء ��� أزواج، وأ�� ا���أة اذا ��ت ���� زو��� او  ١

���ن ���� ا��أ��، و�� ��ت ����� و��ل ��ٔ���� ور�� أ���ن � ا����م ������� وا���� �� ���وج و�� ���� ��� 

 ��ن ����ذ �� ا��ٔ���، وا����� و�� ��ل ا�����. آ�� و ���� ا��� ���ا����� ان ا���� 

 
ا�����ـ� ��ـ� ان ا��ـ�� ��ـ�  ��ل: ��و��ا ���� ����� ��� ا���� ��ا �� آ�� و ���� ا��� ������  ٣: ١٤ـ �� ا������  ٢

  �ـ�ل ا�ـ� ��ـ� ا��ّـ� ١ح ٦ُ������ًٔ ��� ��ب ا���� ����ل ��: اد�� ا���� ����ل: �� ��� ���� ا��اي ����، و��� 

� و ���� ا��� �����ل ا����م ����ر����ن ������� ا����وج ا��� �� ����� ر��� ������ أ��ب، و���  ا����م ���� رذال ���ـ���  آـ�

 ا����م ������� �� ا���� ا������ �� ر���� ا����� وا������� ����ً �� ����� ا������� �� ���  ٩: ح٨ب، وا�ُ�ّ�ا

��ل: ان ����� �� ا������ ����ا ����ا ��� ا����� ا����ء وا�����ر ������ر وا���م ������ �����ت ام ���� ر��ل 

����ن �� ا����ء؟! إ�� آ�� ا����ء وآ�� ������ر وأ��م ������ ��� ر�ـ� ���ج إ�� ا����� ���ل: ا�آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

، �����ا: �ـ� »��� و�� ����وا إ�� �� ��� ا�������  �������ا ����ت �� أ�� ا��ّ�«:  �� ���� ���� ��� وأ��ل ا��ّ�

� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �ـ����� �ـ� أ��ـ����.. ذ�ـ� ��ـ�رة   �ّـ��ـ� ��آ�ـ��� ا�«  ا�ـ� �ـ� ����ـ� ��ـ� ذ�ـ� �ـ���ل ا��ّـ� آـ�

 .»أ������..

و�� ���� ا����ري ��ب ا������ �� ا����ح، �� ا�� �� ���� ���ل: ��ء ����� ر�� ا�� ���ت ازواج ا���� 

��  آ�� و ���� ا��� ���� ���� ا���وا ��ٔ��� ����ّ��� �����ا: وأ�� ��� �� ا��� آ�� و ���� ا��� ������ٔ��ن �� ���دة ا����  آ�� و ���� ا��� ���

��� �� �� ���م �� ذ��� و�� ��ٔ�� ���ل ا����: أ�� أ�� ��ٔ�� ا��� ا���� ا��ا و��ل آ��: ا�� ا��م ا���� و�� ا���، و��ل 

إ��   �ّ����ل: ا��� ا���� ���� ��ا و��ا؟ ا�� وا�آ�� و ���� ا��� ���  آ��: أ�� أ���ل ا����ء ��� أ��وج ا��ا ���ء ا���� ر��ل ا��ّ�

وأ����� �� ���� ا��م وا��� وا��� وار�� وا��وج ا����ء ��� ر�� �� ���� ���� ���، و��� ���   ��ٔ����� ��ّ�

�� ���� ا����ب ��  آ�� و ���� ا��� �����ل: �� ا����ع ا���ءة �����وج ���� أ�� ����� وا��� ����ج، و��� ���  آ�� و ���� ا��� ���
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ليس فرض النكاح او رجاحته برشط التقوى، وهي ؟ هل هم املتقون؟ و »والصالح�..«اترى ماذا تعني 
  � تذكر لأل�امى، بل وغ� التقي احرى بالنكاح لكيال يطغى!

ام هم الصالحون للزواج كفوأً رجاالً ونساًء؟ والصلوح له ك� يجب رشط يف كل نكاح دون اختصــاص 
  بغ� األحرار! أم هم املسلمون منهم؟ ولغ� املسلم� نكاح ك� لهم نكاح!

أِمَر بإنكــاحهم لألحــرار ألنفســهم، وفــيهم مســلمون كــ� فــيهم  »الصالح� من عبادكم وإمائكم«ألن 
غ�هم، لذلك تُذكر من رشيطة صالح النكاح: اإلسالم، فال يَصلح كافٌر ملسلمة وال كافرة ملسلم، مهــ� 

املثلــث، وقيــد يشمل هذا  »عبادكم وامائكم«صلح التناكح ب� مسلم ومسلمة وكافر وكافرة، وإنكاح 
يف إنكــاحهم للمســلم� مــنهم  »من عبادكم وإمــاءكم«يخرج ـ في� يخرج ـ غ� املسلم� » الصالح�«

  .»واملحصنات من الذين اوتوا الكتاب«ومن األحرار منكم، اللّهم إالّ كتابية ملسلم آلية املائدة: 

  ».منكم«فرشيطة صالح اإلسالم واردة يف  »األيامي منكم«وأما 

لح عبٌد أو صلحت أمة فاإلنكاح ـ بينه�، أم ه� بحر أو حرة ـ صالح، وأما الكافر فغ� صــالح فإذا ص
إنكاحه �سلمة، وأما �ثله فقد ال يشمله أمر اإلنكاح حيــث الصــالح هنــا رشط اإلنكــاح كواجــب أو 

اإلســالم راجح، مه� صح التناكح بيــنه� دون صــلة بــاملوايل املســلم�، وإن رقِّيــة الكــافر يف حســاب 
كمدرسة داخلية عىس أن يسلم يف جّو اسالمي يعيشه ليل نهار، وم� يشوقه إىل اإلسالم وعُد النكاح، 

يتطلب رشط الصالح يف أوالء » من عبادكم وإمائكم«والكفر » منكم«إن صلح بإسالمه، ف�يز اإلسالم 
  دون هؤالء!

بدالً عن نص املسلم�؟ علّه ألنه يعنــيهم املسلم� فل�ذا الصالح� العام » الصالح�«وترى إذ يعني 
ب أمــاذا فتكفــٌف عــىل  وصلوح الزواج منعب ء تكاليف الزواج، فإذا � تكن لهم نفقة مضمونة بتكسُّ

ابواب الناس، وتخجيل لكم او ِحمٌل عليكم، وهذا ليس صالحا من اإلنكاح! ومن ثم صالحيات أخرى 
ب وسنة، أو عرفية واإلنسان عىل نفسه بص�ة ولو تسمح أو ترجح إنكاحهم من رشعية تُعرف من كتا

  ألقى معاذيره.

وملاذا يؤمر غ� األيامى أن يُنكحوا األيامى، والبالغ مبلغ النكاح بإمكانه ذلك، وال سي� الذكران، دو�ا 
  حاجة إىل االولياء؟

اســتقاللهم يف  ألن البالغ� والبالغات يف أك�يتهم الساحقة ال يستطيعون نكاحــا لفقــر مــايل أم عــدم
حياتهم الج�عية، وال سي� يف النكاح الباكر، وهم أحيانا بحاجة رضورية إىل النكاح أم راجحة، فال بّد 
ألوليائهم محاولة اإلنكاح دو�ا تخوف من فقرهم الحايل فضالً عن اإلستقبايل لِحِمل النكــاح وعبئــه، 

م، إالّ إذا كانوا هــم أغنيــاء، فمــن غــ� جهــة فنفقة النكاح من الواجب عىل األولياء بحق املوّىل عليه
                                                                                                                                                         

 ����وج و�� �� ����� ����� �����م ���� �� ِو��ء.ا����ع ���� ا���ءة �

���ٔ�� ز��ن ��� ا��� �� ���� ��ي د�� د��� ا��ّ �� ��� �� ���� ا�� ���� و�� ُ���  آ�� و ���� ا��� ���  و��ل ر��ل ا��ّ�

ا�� ا����� �����و��؟  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ذ�� ��� ا���و�� ��� �� ر��ل ا��ّ�  ا�� ُ��� اذا �� �ُ�� ا������ ا��ّ ������ ا��ّ�

��ل: ��� و��� اذا ��ن ذ�� ا����ن ����ك ا���� ��� ��ي ا���� ��ن �� ��� �� ا��ان ���� ��ي زو��� و���ا�� 

 �����و�� ���� ا������ و������� �� �� ���� ��� ��رد�� ��ارد ا�����.
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  املال!

بالفعل إذ ال مال لهم وحتى للصداق وسائر متطلبات النكاح البدائيــة، فضــالً عــن  »إن يكونوا فقراء«
 »واســع علــيم  مــن فضــله وهللاّ   يغنــيهم هللاّ «تداوم اإلنفاق، فعليكم أنتم فعلية التكــاليف، ومــن ثــم 

»فالتمسوا الرزق بالنكاح«
١.  

لزامه وجوب إنفاق األولياء قدر اإلمكان، فان � يتمكنوا  »وأنكحوا االيامى«بعد  »ان يكونوا فقراء»«فـ 
فعــدم وجــدان  »مــن فضــله  ليستضعفوا الذين ال يجدون نكاحا حتــى يغنــيهم هللاّ «منه وال األيامى و

مــنهم  »ال يجدون نكاحا«أحد منه� عىل اإلنفاقات البدائية املفروضة فـ  النكاح يعم ما إذا � يتمكن
  ...»فليستعفف«وال من أوليائهم، أم ال يتمكن أحٌد منه� للحصول عىل كفوٍء 

ويف محاولة  ٢فمحاولة نكاح األيامى مشرتكة بينه� معا، فإذ ال سبيل منه� فليستعففوا بتصرب أم صوم
من فضله كرشط اصيل لبداية النكاح، ومن ثــم كــ�   تحصيل املال ابتغاًء من فضله حتى يغنيهم ّهللا 

آله و عليه هللا صىل  ، وك� كان يأمرهم رسول ّهللا  إتكاالً عىل هللاّ  » قراء يغنهم هللاّ إن يكونوا ف«  وعد ّهللا 
٣.  

يعــدهم ترغيبــا لهــم ويف محتوما فقد ال يغنــيهم، وإ�ــا   ليس وعدا من ّهللا  »من فضله  يغنهم ّهللا «ثم 
ثــم  »وأن ليس لإلنسان إالّ مــا ســعى«حيث يسعون أك� م� كانوا يسعون » من فضله«األك� يغنيهم 

  يزيدهم من فضله لسّد ثغرة األهل يف نفقته.  ّهللا 

عىل األيامى النكاح وعىل أوليائهم إنكاحهم، فإن اشــتدت الحاجــة ـ كــ� يتفــق نــزرا ـ وال ســبيل إىل 

                                                        
��ل: ا�����ا وا����ا �ـ� ����ـ� �ـ�ل  آ�ـ� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا����� �� ا�� ���س ان ا����  ٤٥: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

����� �����ل، و�� ���� �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ��ل: ��ء ر�� إ�� آ�� و ���� ا��� ���ا����ا ا����ء ����� ��ٔ

 ����ا ا��� ا����� ����ه ان ���وج. آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 
�� ���� ا����ب �� ا����ع ���� ا���ءة �����وج ���� ا�� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ���� ا����ري ��ل ر��ل ا��ّ� ٢

 وا��� ����ج و�� �� ����� ����� �����م ���� �� و��ء.

 
ا��ـ��� ا�ـ�ي ا��ـ��م ���ـ�  �� ا����� �� ا���ق �� ���ر ��ل ��� ���� ��ـ� ا��ّـ� ١٢٠ح ٥٩٥: ٣ـ ��ر ا������  ٣

����ه �����و�� ���� �� ا��ه ���� ا��� ا����� ����ه  ���� ا��� ا����� آ�� و ���� ا��� �����و�� ا���س ان ر���ً ا�� ا���� 

  : �� �� �� ��ل: ا��زق �� ا����ء وا����ل، و��� �� ر�ـ�ل ا��ّـ� �����و�� ��� ا��ه ���ث ��ات ���ل ا�� ��� ا��ّ�

��   �����ا ���اء ����� ا��ّ� ان«���ل   �ّ� و�ّ� ان ا��ّ�  �� ��ك ا���و�� ����� ا����� ��� ا��ء ��� ����ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���

��ب �� ا����ر ��ـ�� ا��ـ� ا����ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��ل ا�� ر��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا�� ��� ا��ّ� ١٣٥و��� ح »����

��  ����� ر�� �� ا�����ر ���ل: ان آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ��: ��وج ���ل ا���ب ا�� ��ٔ���� ان ا��د إ�� ر��ل ا��ّ�

� �ـ������ ���� ا���ب ا����   ���� و���� ���� ا���� ��و�� ا���� ��ل: ���� ا��ّ�   �ـ�ٔ���ه ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

 : �� ���� ا����ب ����� �����ه (ا����ح).آ�� و ���� ا��� ���
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ويف العزوبــة  ٢احــراز الــدينوقليٌل ما هو، ويف النكاح  ١لفراق جمعا ب� األمرين نكاحا وفراقاالبقاء فا
  إالّ لغ� أويل اإلربة، او الذين اليخافون الفتنة من العزوبة! ٣الرذالة

إضافة إىل ترك النكاح ريث� يغنوا فينكحوا، استعفافهم بفعل النكاح حتى  »وليستعفف...«وقد يعني 
يجد الكفؤ فمن ال يجد نكاحا حتى الصداق او الكفوء فاستعفاف تركه، ومن  ٤من فضله  يغنيهم ّهللا 

مــن فضــله، وكــ� قــد يعــم   والصداق ويخاف عيلة النكاح وفقره فاستعفاف بفعله حتــى يغنيــه هللاّ 
من يُنِكح ومن يُنَكح له بكال املعني�، فمن ال يجد إنكاحا فليطلب عفافــا لأليــامى إن » وليستعفف«

نفسه نكاحا فليطلب استطاع بإنكاحهم، وإن � يسطع فبحملهم عىل العفاف بوسائله، كمن ال يجد ل
يعم عدم وجدانه ألنفسهم ولأليامى سواهم،  »ال يجدون نكاحا«عفافا بأحد الوجه� ك� يستطيع، فـ 

وجدانا ماديا أم سواه، فاملهم يف هذا الب� هو اإلستعفاف لأليامى، منهم ومن أوليائهم، بفعل النكاح 
  تحصيالً للعفاف، ام يف تركه تعفيفا للنفس بوسائل أخرى.

فتحصيل وسائل العفاف عن التخلف الجنيس واجب ج�عي كــ� يجــب عــىل األفــراد لتطهــ� الجــو 
اإلسالمي من الشذوذات الجنسية، من عفاف ذا� بغض النظر املريب، وبإنكاح ونكاح قدر املستطاع، 

  ثم �حاوالت أخرى تقيض عىل شبق الجنس، من صوم وابتعاد عن مث�ات للجنس أّماذا؟

لرضورية للحيلولة عن التخلفات الجنسية النكاح املنقطع، لو � يكن فيه نــص لحكمنــا ومن السنن ا
فــ� اســتمتعتم بــه مــنهن فــآتوهن أجــورهن «بحله �طلقات أدلة النكاح، كيف وفيــه نــص الكتــاب 

ومختلف الحديث حول نسخة وبقاءه معروض عىل نص الكتاب فمرفوض نسخه، ومنســوخ  »فريضة
  !..»فاولئك هم الكافرون  من � يحكم �ا أنزل هللاّ «ن، فـ قولة القائل به أيا كا

                                                        
����ه  ا����م ����  �� ا����� �����ده إ�� ���� �� ���� ��ل: ��� ��� ا�� ��� ا��ّ� ١٣٠ح ٥٩٥: ٣ـ ��ر ا������  ١

����� �� ���� ���ل ��: ا����م ����  ر�� ���� ا��� ا����� ����ه �����و�� ��ل �����ت �� ا����� ���� ا�� ��� ا��ّ�

ا��  ا����م ����  ���رق �� ا��ه ���ٔ�� �� ���� ��ل: ا���� و��� ���� ���ل ا�� ��� ا��ّ� ا����م ����ا���ت �� ا����� ��ل 

 .»���ً �� ����  ان ������ ��� ا��ّ�«و��ل  »وا����ا ا������...«�ّ� و�ّ�   ���� ��ل ا��ّ�  ا���� ������ ا�� ا��ّ�

 
  �� ��وج ��� ا��ز ��� د��� ����� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا�� ��� ا��ّ� ١٣٧ـ ����ر ح ٢

 �� ا���� ا��ٓ��.

 
 رذال ������ ا���اب. آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا�� ��� ا��ّ� ١٣٨ـ ا����ر ح ٣

 
��   و�������... ��ل: ���و��ا ��� ������ ا��ّ�«�� و��   ��� ���� ا��ّ  ا����م ����  �� ا�� ��� ا��ّ� ١٥٤ـ ا����ر ح ٤

: �� ز�� ��و��؟ ���: �� ـ آ�� و ���� ا��� ���  �� ا����� �����ده إ�� ز�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٥٢و���  »����

 ��ل: ��وج ����� �� ����.
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املحور الرئييس يف هذه األوامر الوقائية هو العفاف عن الشذوذ الجنيس مه� كلف األمر، فألوا اإلربة 
من الذكور واألناث، من األيامى والصالح� من عبادكم وإمائكم، عليهم النكاح وعليكم إنكاحهم مــا 

إن «ليه سبيالً، ويف سبيل ذلك العفاف الجنيس عليهم العفاف اإلقتصادي مــا أمكــن وجدوا ووجدتم إ
من فضله ومنه الكفاف بالنكاح املنقطع، وهذا استعفاف بالنكاح ملن   حتى يغنيهم ّهللا  »يكونوا فقراء

ال يجد نكاحا ك� يحب، ومن ثم استعفاف إذا � يجد نكاحا قــط وإن منقطعــا وبعفــاف اقتصــادي 
  وهذا هو الجانب السلبي يف طلب العفاف بصوم أّماذا من كوارس شبق الجنس. صارم،

ك� تشمل مع األيامى َمن اُمــر وابإنكــاحهم، كــذلك تشــمل عــىل هــامش العفــاف » وليستعفف«فـ 
ة للجانب اإليجا� من اإلستعفاف، وكذلك العفاف سلبيا إن �  الجنيس، عفافا إقتصاديا، كمقدمة ميرسَّ

يشمل مطلق عدم الوجــدان يف أصــله أو كــ�  »ال يجدون نكاحا«قط بأية صورة منه، فـ يجدوا نكاحا 
تعــم الفضــل يف صــورة النكــاح مــن إنقطــاع إىل دوام،  »من فضله  حتى يغنيهم هللاّ «يناسبه ويجب، و

  والفضل اقتصاديا أماذا؟

من ال يجده أيا كان،  فالواجد املطلق للنكاح من يجده اقتصاديا وجنسيا ورشفيا، وغ� الواجد مطلقا
حتــى يغنــيهم «وبينه� عوان، يستعفف غ� الواجد بصوم اماذا، ويستعفف الواجد الناقص �ا حرض 

  !»من فضله  ّهللا 

 ١ومن النكاح الذي قد يعترب غ� موجود امرأة صخابة والّجة ه�زة تســتقل الكثــ� وال تقبــل اليســ�
ن فــي� ســوى وان ك ٤او شهربة ـ لهربة ـ نهربة ـ هيدرة ـ لفوتا ٣وخرضاء الدمن ٢كرب مقمع وغٌل قمل

                                                        
�� ����� ا����ء و�� ���ث: ����أة و��د ودود  ا����م ����  ��� ا��ّ��� ���� �� ا��  ١٤٦ح ٥٩٨: ٣ـ ��ر ا������  ١

���� زو��� ��� د��ه �����ه وآ���� و�� ���� ا���� ���� وا��أة ���� �� ذات ���ل و�� ��� و�� ���� زو��� ��� 

 ـ ا������ ا������.��� ا��أة �����... ا��ل و��ه ا����ث ��� ا������: ����ة ا����ح ـ ����ة ا����ل وا���وج 

 
� �ـ��  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا��ـ��م ������ ���� �� ���� �� ا��� �� آ���� �� ���  ١٥٠ـ ا����ر ح ٢ ا���ـ�ء آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

ار�� ���� ���� ور��� ���� و��ب ���� و�� ���، ا��ل: و�� ��� ا�����ـ�: ���ـ�ة ا���ـ� ���ـ�� ـ ا��ـ� �ـ� 

�� و�� ����� آ�� ـ ���� ا���� �� زو��� ـ �� ���ه ����ـ� ا���ـ� و�ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ� ا���ـ� ����� و

 ���ٔ��� ��� �����ٔ �� ان ��� ��� ��ء و�� ��� ����ب.

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  �� ����� ا����ـ�ر �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� ١٤٥ـ ا����ر  ٣   ا��ّـ� �ـ�ل: ا�ـ��� و��ـ�اء ا�ـ��� ��ـ� �ـ� ر�ـ�ل آـ�

 و�� ���اء ا����؟ ��ل: ا���أة ا�����ء �� ���� ا���ء. آ�� و ���� ا��� ���

 
�� ���� ��� �� ���و��... ��ل ز�� �� ر��ل  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا����ل �����ده ا�� ز�� �� ���� ��ل  ١٥٤ـ ا����ر  ٤

أ���� ����؟ ا�� ا�����ة آ�� و ���� ا��� ���  �� ���� ��� ��� ���� وا�� ��ٔ���� �����، ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�
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  األول قد يصلحن لقضا الحاجة وكرس السبق!
  

  كيف النكاح؟

وقد  ١» وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا ّهللا «هي مدينة شعيب، املرسل إىل أهله: » مدين«
 جاء ذكرها عرش مرات يف الذكر الحكيم، وهي واقعة تجاه تبوك عىل بحر القلزم، بينه� ست مراحل،

، وبينه� وب� مرص مس�ة عليه�السالموهي اكرب من تبوك، وبها البرئ التي استقى منها موىس لغنم شعيب 
  �ان وقد كانت خارجة من سلطان فرعون.

ِبيلِ « َه تِلَْقاَء َمْديََن قَاَل َعَىس َر�ِّ أَْن يَْهِديَِني َسَواَء السَّ »َولَ�َّ تََوجَّ
٢.  

ولكنه لقاٌء من بعيد يوِصل إىل لقاِء  »لَّقى تلقيًة وتلقاءً «حذاءه وقباله حيث يُلقى به، من تلقاء اليشء 
القريب، فقد خرج من املدينة متوجها تلقاء مدين فريدا طريدا خائفا يرتقب الفرج، منزعجا بنــذارة 

ل براحله، راحلته رجاله، وزاده تر  قــال «  جي هدى هللاّ الرجل من أقىص املدينة دون تزود بزاد وال ترحُّ
  »عىس ر� ان يهديني سواء السبيل

  إىل مدين واردا سلي� وإىل املدينة راجعا رسوالً منذرا، وبينه� السبيل إىل تشكيل العائلة. 

فهنا نجد موىس بعد ردح من عمره منذ والدته حتى رجولتــه يف نعومــة العــيش يف الــبالط، نجــده يف 
، لينالوا منه يف طفولته، ولكن اليــد التــي حمتــه هنــاك أحــرى أن قلب املخافة، يطارده فرعون ومأله

وتراه كيف عرف الطريق إىل مدين و� تسبق له سابقة منه ولــيس  »ولتُصنع عىل عيني«يحميه هنا: 
  يكفيه سئوال الرجل الناصح الهتداءه عىل طول الخط يف الطريق؟

تلقائيا وما يدري هو انــه متوجــه تلقــاَءه، قد تلمح انه توجه تلقاَءه » توجه إىل«دون » توجه تلقاء«
توجه تلقــاء «دليل أنه ما كان يعرف الطريق، و »عىس ان يهديني«هو الذي يدله إىل مدين، و  وا�ا �ّ 

، وغ� صحيح أن يسأل الناس عن الطريق وهو يف مفازة املخافة،  دليل واقع التلقاء �ا لّقاه هللاّ  »مدين
  ن كيد املؤ�رين به ليقتلوه.متسرتا مقصده عنهم فرارا ع

ًة ِمْن النَّاِس يَْســُقوَن َوَوَجــَد ِمــْن ُدونِِهــْم اْمــرَأتَْ�ِ تـَـُذوَدانِ «  قـَـاَل َمــا َولَ�َّ َورََد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَيِْه أُمَّ
ٌخ كَِب�ٌ  »َخطْبُُكَ� قَالَتَا الَ نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشيْ

٣.  

                                                                                                                                                         

����ر��ء ا�����، وا�� ا�����ة �������� ا����و�� وا�� ا�����ة �������ة ا������، وا�� ا����رة ������زة ا�����ة، وا�� 

 ا����ت ��ات ا���� �� ���ك.

 
 .٨٥: ٧ـ  ١

 
 .٢٢: ٢٨ـ  ٢

 
 .٢٣: ٢٨ ـ ٣
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لقد وصل إىل مدين وورد ماَءه، وهو بطبيعة الحال بداية ِورده البلدة، وصل مكدودا مجهــودا وهــو 
ج�عة من مختلف الرعاء وسواهم يسقون » وجد عليه أمة من الناس يسقون«بحاجة إىل رياحة فـ 

والذود هو » ذودانأمرأت� ت«أبعد منهم إىل املاء بفصل فاصل » ووجد من دونهم«أنفسهم وأنعامهم 
املنع، وألن املتعلَق هنا مطلق فقد يعم ذوُده� اغنامه� عن التفــرق، وعــن الخلــط بأغنــام النــاس، 
وعن ِورد املاء حتى يصدر الرعاء، وذوده� الناس عن أغنامه�، وذود انفسه� عن اإلختالط بالرجال، 

نظُر إليه�، وكل ذود هو قضــية األدب وعن االستعجال لورد املاء حتى يصدر الرعاء، والذود عن أن ي
  يف الرشعة اإللهية للنساء ب� الرجال.

فهل من الوجدان يف ذلك الوجدان أالّ يتأثر موىس من حالته� الحرجة، عىل كونه مكدودا؟ كالّ! وهو 
الرءوف الحنون حتى بشيعته الغوي املب�، فكيف ال يرأف بامرأت� ضعيفت� يف هذا البــ�، فليســأل 

والخطب هو األمر العظيم الذي يك� فيه التخاطــب والتســاُءل، » قال ما خطبك�«ه� وقد سأل: عن
ولقد كان أمره� ـ يف أصل الســقي وهــ� امرأتــان، ويف التــأخر عــن الســقي ـ كــان يبعــث للتســاُءل 

  والتخاطب، فجاء الجواب عن األمرين يف ذلك الخطب الجلل.

إنهاًء لسقيهم وإخالًء لل�ء حتــى نســقي وال » تى يصدر الرعاءال نسقي ح«أما التأخر عن السقي فـ 
  رعاء، مه� جئنا قبلهم ام قبل بعضهم، إذ نحتشم عن الخلط بالرجال الغرباء.

ال يقــدر عــىل الرعــي ومجالــدة » وابونا شيخ كبــ�«وأما أصل السقي لنا وألنعامنا ونحن امرأتان؟ فـ 
نه، وبطبيعة الحال ليس له أبناء حتــى يكفــوا عنــه وعنـّـا، الرجال، فنحن عىل أنوثتنا وضعفنا أقوى م

  فسقيُنا ـ إذا ـ رضورة معيشية تسمح لهكذا كّد وكدح للسقي.

هنا تثور الغ�ة املوسوية لإلقدام عىل السقى له� رغم حالتــه املحرجــة، حيــث ال �نعــه عــن القيــام 
جزه� وحاجته� إىل مع�، ويعرف بواجبه الحارض، فيصبح خ� نارص ملن ال يعرفه�، ولكنه عارف ع

  يف تلك اإلعانة.  مرضات هللاّ 

»فََسَقى لَُهَ� ثُمَّ تََوىلَّ إَِىل الظِّلِّ فََقاَل َربِّ إِ�ِّ لَِ� أَنزَلَْت إَِىلَّ ِمْن َخْ�ٍ فَِق�ٌ «
١.  

ه لهــ� بعــد إصــدارهم وكيف سقى، طبعا قبل ان يصدر الرعاء كال� أو بعضا، فإن سقي» فسقى له�«
  عن آخرهم ليست فيه معونة زائدة عىل سقيه� بعد اإلصدار.

أتراه سقى له� حسب النوبة؟ أم تطلّب منهم تقدم النوبة؟ كلٌّ محتمل، ولكــن القــوة املعروضــة يف 
إنها تُخرج حالة السقي له� عن العــادة، فلــتكن » إن خ� من استأجرت القوي األم�«قالة إحداه� 

بارعة خارقة أقوى من كل الرعاع، وهنا قد يصدق ما يروى انه كان يجتمع عىل الدلو رجال حتى قوة 
فاستقل موىس �فرده إلخراجه، م� سمح له مــنهم ان يســقي لهــ�  ٢يخرجوه من البرئ لعظمه وثقله

                                                        
 .٢٤: ٢٨ـ  ١

 
.. و�� ��� ���� و��ن ���� و��� ���� ا����م ����ا���� �� ���� ا���� �� ا�� ���� ا�����  ١٢٠: ٤ـ ��ر ا������  ٢

رأى ���ا ����� ا���س ���� �������� ودوا��� ������ ��� و�� ��� ا�� ���  ����ة ����� ا��م ���� ��� ��ب ����

����� ا��م ���� ���� إ�� ��ر���� �� ����� و����� �����ت �� ����ان �� ا���� ���ل: �� ���� �� �����ن ������ ��� 
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  قبل النوبة.

واضف اليها القوة النفسية التي أوقعت يف قلوب الرعاة هالة اإلنجذاب إليه، حيــث النــاس يتــأثرون 
  ».قوي«بيه� انه بالقوات النفسية اك� من البدنية، فمن الجائز أنه� ملستا منه القوت� فاعرتفتا عند أ 

منهــا » ثم توىل«باء السفر الشاق الطويل، عىل تخّوف، وحّر الشمس ك�  ثم الضعف الطاريء من أع
هذه م� يُنهك القوي، ف� أقواه موىس ان تغامض عن كل ذلك وسقاله� قبل أن يصــدر » اىل الظل«

  . الرعاء دو�ا أجر حارض وال موعود، إالّ مرضات هللاّ 

دو�ا تساُءل » توّىل «ليسرتيح عن حّر الشمس ووعثاء السفر، » إىل الظل«عنه� » توىل فسقى لها ثم«
آخر عنه� كيال يخيَّل إليه� أنه يريد منه� أجرا، أو يهواه� زواجا بــديالً عــ� ســقاله�، وذلــك هــو 

عنهن، وهذا العفاف القاصد القاسط أمام املحاِويج من النساء األغارب، أن تقىض حوائجهن ثم يتوّىل 
  أرغب لهن إىل الزواج إن أردنه، حيث التأ� الظاهر من الرجل القوي األم� م� يث� رغباتهن.

ومــا هــو مــا أنــزل إليــه ربُّــه؟ أهــو الحكــم » توىل إىل الظل فقال رب إ� ملا أنزلت إيل من خ� فق�«
ما سأله إالّ خبزا   وهللاّ «فقد  ١والعلم؟ وقد أوتيه� من قبل! أم هو طعام يطعمه إذ كان جائعا مدقعا

تــرى مــن شــفيف بطنــه لهزالــه وتشــذب  يأكله ألنه كان يأكل بقلة األرض ولقــد كــان خرضــة البقــل
  ؟٢»لحمه

                                                                                                                                                         

ود�� �� ا���� ���ل ���  ا����م ���� ������� ����» �� ���� ��� ���ر ا����ء وا���� ��� ����«�ّ� و�ّ�:   ��� ا��ّ�

��� ا���� أ��� �� د��ا و��� د��ا و��ن ا���� ���ه ���ة ر��ل ������ و��ه د��ا ��� ��� ا���� ود��ا ����� ���� 

 و��� أ������� �� ���� إ�� ا��� ���ل: رب ا�� ��� ا���� ا�� �� ��� ���� ـ ��ن ���� ا���ع.

.. ������ إ�� ا�� ���ة ���ل �ٕ�ذا ����� ��� وإذا ا����م ����  ���م ا����� �� ا�� ��� ا��ّ�و��� �� ���ب ���ل ا���� و

��ل �� ������ �����: ا���� ��� ���� «����� ا�� �� ا���س ����ن وإذا ��ر���ن ������ن وإذا ����� ����� ���� 

��� ������� ��ٔ�� د����� ���ل ����: ���� و��� ��ر���ن ������ن �� ���ر ان ��ا�� ا����ل �ٕ�ذا ��� ا���س ��

���� ر��� » رب..«������ ���� ���� �� ر���� ���ة ��� ا���س �� ���� ���� إ�� ا����ة ���� ����� و��ل 

إ�� ا����� ��ل: �� ا������ �� ��ه ا�����؟ �����: و���� ر���ً ����� ر���� ���� ��� ���ل ��ٔ��ا��� اذ��� 

 ».إ��ا���... ������ �� ���ء��

 
��� ��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٢٥: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ١

����ر���� �� ���� إ�� ا��� ���ل رب ا�� ��� ا���� إ�� ا��� ���ل رب إ�� ��� ا���� إ�� �� ��� ���� ـ ��ل: ا�� 

 ����ٍ� ���� إ�� �� �� ���.

 
إ�� ��� ا���� ا�� �ـ� «���� إذ ���ل   ���ات ا��ّ�  وان ��� ���� ����� ���� ا��ّ� ا��ـ��م ����ـ ��� ا������ ��ل  ٢

 ... وا��ّ�» ��� ����

�� ا��ٓ�� ��ل: ��ٔل  ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ا�� ���� ��� ذ��ه �� ا�� ��� ا��ّ� ١٢١ :٤و�� ��ر ا������ 
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كــن بحاجــة إىل دعــاء تدل عىل خ� منزٍل عليه ماٍض، ولو كان هو الطعام الحــارض � ي» ما انزلت«و
ام ما شابه! اللهــم إالّ أن » فقٌ� ملا تنزله من طعام«ام » رب ا� جائع«اإلفتقار، والصيغة الصالحة له 

القوة البدنية ـ اضافة إىل الروحية ـ التي استطاع بها ان يســقي لهــ�، ففقــره إىل » من خ�«يُعني بـ 
، ام خ� قضاء الحاجة حيث  إعانات يف وجه ّهللا هذه القوة يتطلب طعاما يتقوى به ليستمر يف هكذا 

إىل «دون » ملا نزلت«إليه فأّدى واجبه، ثم يتطلب من ربه قضاء حاجة الجوع جزاًء وفاقا، و  أنزله هللاّ 
  ملحة لطيفة إىل أنه يتسبب �ا انزل إليه من خ� لقضاء حاجته، حيث الالم هي السببية.» ما انزلت

ه�، فهو مفتقر إىل مثله، متأهب لقضاء كل حاجة نازلة اليه من عنده تعاىل أم يعني خَ� قضاِء حاجت
وذلك من شيم الخّ�ين أن الحاجة املعروضة لديهم مه� كانت صعبة القضاء، هــي خــٌ� منــزَل مــن 

  الرب.

كل� ذكر من  »ما أنزلت ايل من خ�«ك� ويعني اإلِمرأت�، أنني بحاجة إىل زواج إحداه�، وقد تعني 
خ� الوحي والقوة البدنية والروحية، وخ� قضاء الحاجات، وخ� حاجة البطن: الطعام، وخ� حاجــة 

لــتعم الســبب والغايــة، » ملا انزلت«الجنس: الزواج، إظهارا لإلفتقار إىل كل ذلك، وقد ذكرت الالم يف 
وقــد يســتبعد مــن لسبب ما انزلت وإىل ما أنزلت ايل من خ� فق�، وقد أجاب ربه دعاَءه من فوره، 

ال تحصل الصدقة لغني وال لذي قــوة «ذلك املحتد الرسايل طلب الطعام وله من القوة ما يسقي لها و
»سوي

» يلمــا انزلــت عــ«اللهم إالّ ضمن طلباته ليقوى عىل ما أعان، فعىل أية حــال فلــيس يخــتص  ١
بطعام يأكله، إذ � ينزل عليه بعد إالّ عند شعيب، وقد أنزل عليه مت قبل الجارت� بحاجته�، ولذلك 

  فرع مجيئه�، بدعاءه كإجابة عاجلة:

لَ�َّ َجاَءُه َوقَصَّ فََجاَءتُْه إِْحَداُهَ� َ�ِْيش َعَىل اْستِْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أَِ� يَْدعُوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت لَنَا فَ «
»َعلَيِْه الَْقَصَص قَاَل الَ تََخْف نََجْوَت ِمْن الَْقْوِم الظَّالِِم�َ 

٢.  

ــع إىل  »فجاَءته احداه�«ـ  »قال رب إ� ملا انزلت ايل من خ� فق�«ملا  دون فصل إالّ قدر الســ� املرجَّ
ظاهر، وال سي� أنها تجيء إليه وهو خالف املتعود من  فان أمرها »�يش عىل استحياء«ابيها، حال انها 

بتأكد اإلستحياء وأنها علت عليه �ا جاءته، وإالّ ما كانت لتجيئه، وان » عىل«ِخطبة النساء، وقد تلمح 
هو املعروف املتعــوَّد مــن العفــائِف، فقــد كــان » االستحياء«منكرة تعظمه حيث املعرف » استحياء«

                                                                                                                                                         

رب إ�� ��� «�� ��ل ���� ����ة: آ��� ��اء�� و����  ا����م ����  ا����م، وا������ �� ��� ا�����ي �� ا�� ��� ا��ّ�

ان ���� ��و ����ت، و�� ��� �� ���� ا����م ����  ا��ّ���ل: ا��� ��� ا����م ���ل ا�� ��� » ا���� إ�� �� ��� ����

��� «ـ » �� ���ف ���� ا��ا» «آ��� ��اء��..«��� ���� إ�� ر�� ا���ع �� ����� ��ا��:  ا����م ������ ا�� ���� 

 ».ا���� إ�� �� ��� ����

 
 ��ل:... ا����م ����ـ ا��� ا��  ٢٤٠: ٢٤ـ ا������ ا����� ����� ا��ازي  ١

 
 .٢٥: ٢٨ـ  ٢
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قالت أن أ� يدعوك ليجزيك اجر ما ســقيت لنــا «النظ�، وبالفعل جاءته.... واستحياًء عظي� منقطع 
ل وال تربُّج أو إغراء، وإ�ا لاليوان إىل كريم البواء، جاءته  »فل� جاءه... جاءته جيئَة جيًَّة يف غ� ما تبذُّ

الفتــاة يدعوه يف أقرص لفظ واك� معنى يحمل استدعاء إجزاء الجــزاء دون لفظــة أخــرى تتغــنج بهــا 
  !.»أ� يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا«بطبيعة الحال فيتهيج بها الفتى يف نفس الحال، كالّ وإ�ا 

وتراه كيف ساغ له اتباع امرأة يف قولها، ثم امليش معها وهي أجنبيــة، وذلــك يــورث عظــيم التهمــة؟ 
لعفة؟ وكيف ساغ ملوىس تقبُّل ان يبعث بنته الشابة إىل شاب وملّا يعرفه با السالم عليهوكيف ساغ لشعيب 

، وهذا خالف املروءَة بل وخالف الرشعة اإللهيــة إذ � يعمــل  أجٍر ـ ك� قالت ـ وقد أعانه� لوجه هللاّ 
ما عمله بجعالة، ال سي� وانه عرف عجز ابيه� وفقر العائلة، وملوىس من القوة مــا يحصــل بهــا عــىل 

  مال يحتاجه من غ� فق� �حاولة يس�ة؟

جواب ان موىس ا�ا استجابها إذ عرف من قبل عفافه�، فلمحَة الصدق من قولها، وهو غريب يف وال
  مدين يفتش عن قريب يف العقيدة واملأمن.

ثم و� يستجبها طلَب األجرة، وهي جائزة دون طلب، مه� كانت مطالبتهــا غــ� جــائزة دون جعــل، 
ح منها ومن مجيئها كأنها ت عني تحقيق دعائِه يف الزواج بها، وليس هو يف الحق وا�ا استجابها إذ تلمَّ

أجرا مه� سمته أجرا، إذ أنكحها بث�� حجج أو عٍرش، وقــد ينقــل متظــافرا أنهــا ملــا قالــت ليجزيــك 
، قــال: و�َ،  اعــوذ بــا�ّ  السـالم عليـه وملا دخل عىل شعيب إذا هو بالعشاء فقال له كــل، قــال مــوىس ١كرهه

ألست جائعا؟ قال: بىل ولكن أخاف ان يكون هذا عوضا ملا سقيت له� وأنا من أهل بيت ال نبتغــي 
ولكنها عاد� وعادة آبا� نقري الضيف ونطعــم   ِء األرض ذهبا! قال: ال وهللاّ  شيئا من عمل اآلخرة �ل

  .٢فأكل السالم عليهالطعام فجلس موىس 

وهذه طبيعة الحال يف كل التحيات، فقد حياة موىس ان سقى البنتيه، فحيّاه بأحسن منها أن أطعمه 
بأحسن منها  وإذا حييتم بتحية فحيوا«وأنكحه إحدى ابنتيه، وقبول التحية املردودة من آداب اال�ان: 

»أو ردوها
، وقد ساغ لشعيل أن يبعثها إليه ملا عرف من قوته وأمانته، وذلك أحرى ِمن بعثه� لسقى ٣

ال تخــف نجــوت مــن القــوم «شــعيب »: قــال«الســابق ذكــره »فل� جاَءه وقص عليه القصــص«الغنم، 
انك، وتراه كيف مىش معه� ابتعادا إذ ليس مدين داخالً يف سلطان فرعون وال أنه عارف �ك »الظامل�

                                                        
 وروي ا��� ����: ... ٢٤١: ٢٤ـ ا������ ا����� ����� ا��ازي  ١

 
 ـ ا��ج ا�� ����� �� ا�� ��زم ��ل ��� د�� ���� ��� ����... ١٢٥: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ٢

 
 .٨٦: ٤ـ  ٣

 



 74

تــه إذ قالــت: وبذلك َعرفت أمان ١عن التهمة، وعن النظر اليها؟ لقد تقدمها ل� يأمن عن النظر اليها
  .»إن خ� من استأجرت القوي األم�«

»قَالَْت إِْحَداُهَ� يَا أَبَِت اْستَأِْجرُْه إِنَّ َخْ�َ َمْن اْستَأَْجرَْت الَْقِوىُّ اْألَِم�ُ «
٢.  

ال ندري، حيث  ٤وعلّها أصغره� ٣ـ هذه ـ هي التي جاءته فزوجه شعيب اياها» إحداه�«قد تكون 
هي االوىل واألحرى �ن يريــدها، ثــم وال العادة جارية عىل تقديم الكربى عىل الصغرى إالّ إذا كانت 

  مزرئَة عىل األخرى.

ان خــ� مــن «»إذ نحــن بحاجــة إىل رجــل يعيننــا و »قالت إحداه� يــا أبــت اســتأجره«وعىل أية حال 

                                                        
.. ���م ���� ���� و��� ا����م ������ ����� ا���� �� ���� ا���� ا������ �� ا�����  ١٢٢: ٤ـ ��ر ا������  ١

��� ��� ا����� ����ة ������ ا���� ا����� ���� �� ��م ا���� ������� ا����ح ���ن ����� ���ل ��� ����: ��ٔ��ي ود�

 �� ����ون �� اد��ر ا����ء.

��ل ���: و����� إ�� ا����� وا��� ���� �ٕ��� ��� ����ب �� ����  ا����م ����و�� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� ��� 

�� أ�� «  �� ��ل ا��ّ� ا����م ����ا���� �� ا���ز ا����ء.. و�� �� �� ����ه ا����� روى ���ان �� ���� �� ا�� 

��ل ��ل ��� ���� �� ���� ��ا ��ي �� ������ ���� ا����ة، ا��ٔ��� ��  »ا���ٔ��ه ان ��� �� ا���ٔ��ت ا���ي ا��ٔ���

ا�� ������؟ ���� �� أ�� ا�� ���� ��ا�� ���ل: ا��� �� ���� ��ن ���� ��ٔر����� إ�� ا����� ��ٔ�� ��م �� ���� �� 

��� ���� ا���أة ��ا ��ل ����: و�� ���� ��ٔ����� و����؟ ����:  ا����م �����ر ا����ء و�� ا����� ��ل ا��� ا������� اد�

أ�� ���� ���� ر�� ا���� ا��ي �� ����� ��ا و��ا، وا�� أ����� ���� ��ل ��: ا��� ���� ��ٔ�� ا��ه ان ���� ا���� 

 ����� ���� �� ���ك.

 
 .٢٦: ٢٨ـ  ٢

 
ُ��ِ� ا����� زو�� ���� �� �����؟ ��ل: ا��� ذ��� إ��� و����  ا����م ����  ��ّ��� ا�� ��� ا ٢٩: ١٣ـ ���ر ا��ٔ��ار  ٣

إن ا�� «�� ���� �����: ا����م �������� �� ا������ ��ل ��ٔ�� ا����  ا����م ����و��� » ��ٔ����: �� ا�� ا���ٔ��ه..

 ا��� ��وج ���.������ ��  ١٢٣: ٤أ�� ا��� ��وج ���؟ ��ل: ���. و�� ��ر ا������ » ����ك..

 
��ل �� ����� �� ���� ان  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٢٧: ٥ـ ا��ر ا�����ر  ٤

��ٔ�� ا����د أي ا��ٔ���� ��� ����؟ ��� أو�����، وان ��ٔ��ك ا���� ��وج ���: ا����ى و��� ا��ج ا����� �� 

إذا ���� اي ا��ٔ���� ��� ���� ��� ������ وأ�����، وإذا  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ذر ��ل ��ل �� ر��ل ا��ّ� ��ر���

 ���� أي ا���أ��� ��وج، ���� ا����ى ����� و�� ا��� ��ءت ����� �� ا�� ا���ٔ��ه..
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فلــتكن القائلــة هــذه القولــة هــي التــي جاءتــه إذ  ١وقد جّربنا قوته وامانته »استأجرت القوي األم�
واستيجار » يا ابت استأجره«جّربت أمانته، مه� كانت تجربة القوة له� معا، وكيف تجرأت ان تقول 

علّها ألنها � تجد صيغة أخرى أحــرى منهــا الســتجالبه لزواجهــا  مثل هذا الرجل القوي األم� مهانة؟
عرضا عىل أبيها، فقد ملحت إىل مهرها بــاجرة االســتئجار، وإىل زواجهــا باســتدعاءه أن يظــل عنــدهم، 
وذلك ال يناسب إالّ بزواج، والقوة واألمانة ه� الدعامتان يف صالح الحياة الج�عية، وال سي� تأسيس 

خطــوة  »يا أبــت اســتأجره«كانت خطوة أوىل تُطمِئنه نفسيا، ثم  »وت من القوم الظامل�نج«األرسة. فـ 
  ثانية فيها خطوة الجنس ورياحة الجسم من صوت األنوثة األنيسة، وما ألطفه دعاًء للزواج.

وهنا يحس األب الشيخ الكب� تجاذبا ب� الجانب� وثقة متبادلة ب� الطرف�، بعد ما تأكد صــلوحا يف 
  وىس قوًة وأمانة، فاستجاب من فوره القرتاح ابنته:م

َعْرشا فَِمْن ِعنِْدَك قَاَل إِ�ِّ أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ابْنَتَىَّ َهاتَْ�ِ َعَىل أَْن تَأُْجَرِ� َ�َانِيََة ِحَججٍ فَإِْن أَْ�َْمَت «
الِِح�َ    هللاّ َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَيَْك َستَِجُدِ� إِْن َشاَء  »ِمْن الصَّ

٢.  

ا� اريد ان انكحك «هي التي قالت يا ابت استأجره؟ وصيغته الصالحة الرصيحة » إحدى ابنتي«وترى 
  !، أم هي األخرى؟ فاألخرى!»إياها

 إن التعمية هنا هي أوالً ستار عىل موقف األوىل إبعادا عن رخاصتها، وهي ثانيا تخي� لــه يف اختيــار
  أيته� شاء دو�ا تسي� عليه بحرص عىل األوىل.

حيث املفعــول األّول املــنَكح هــو  »انكحك احدى ابنتي«وقد نتعرف هنا إىل الصيغة الصالحة للنكاح 
»وزوجناهم بحور عــ�« ٣»زوجناكها«الزوج، والثا� املنَكح له الزوجة وك� يف اخرى 

فــال معاكســة يف  ٤
  أّما شابه. »زوجتك نفيس«ية النكاح كـ صغ

وهكذا عرضت إحدى ابنتيه ان يأجره أبوها، ثم عرض األب عليه بكل بســاطة زواجــه بهــا ملــا عــرف 
الكفائَة من الجانب�، عرضاه يف غ� التواء وال تحرّج، خالف التقاليد املصطنعة الباطلة التي اصــبحت 

جال وأولياء أو وكالئهم، دون جانب املرأة، رغم املخالطــة سنة الزواج، إذ تحتم ِخطبة النساء عىل الر 
واملكاشفة أحيانا ب� بعضهم لبعض دو�ا ِخطبة وال نكاح، فأما إذا حان ح� الزواج فلــتكن الخطبــة 

  من جانب الزوج، وإالّ فهي رخيصة بخيسة إذا عرضت نفسها للزواج أو ُعرِضت له!

                                                        
أن ��� ��� �� �� ���ر ���� ا�� �� ـ �� ا��د�� ������ة ��� أن ���� ��ٔ��� د��� ���� وا����� �����، ����  ١

 ا����ء وا����� ا�� ��� ا���� ���زا �� ا���� إ�� ����.
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فيؤوي إليــه مــن يشــاُء مــنهن ويُرجــي مــن  آله و عليه هللا صىلبي ولقد كانت النساء يعرضهن انفسهن عىل الن
يشاء، فيعرضها عىل من يستصلحه لها، مزودا برتغيب ودو�ا تعييب أو تأنيب، و�وذجا من ذلك نص 

وامرأة مؤمنة ان وهبت نفســها للنبــي ان أراد النبــي أن يســتنكحها خالصــة لــك مــن دون «األحزاب 
»املؤمن�

١.  

والصُدقات تخص البنات »عىل أن تاجر�...«كيف يصح كون الصداق لصالح ويل البنت وبقراره: وترى 
  دون األولياء؟

فاســتأجره كــ� استصــلح لصــالح » يا أبت استأجره«علّه ألنه كان مؤذونا يف األمرين ك� تطلّب اليه: 
إالّ «م انه يحق لــويل العائلة عامة وللبنت خاصة، إذ هي من ضمن من يستفيدون من ذلك االيجار، ا

»ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
مه� كان موردها العفو عن نسف الصداق بطالق قبل  ٢

وقاع، إذ لو � يكن له حق يف صداقها ملا حق له العفــو عنــه نصــفا أّمــاذا، وكيــف يصــح هكــذا قــار 
أن مــوىس «وت؟ إنه قد ال يصــح هكــذا، إالّ للصداق حيث ال يعلم الوفاء به إذ ما تدري نفس متى �

»علم أنه سيتم له رشطه
فح� ال يعلم الوفاء كان الصداق معلقا غ� مقطوع به فغ� صالح للنكاح،  ٣

م عــىل الوفــاء مــع أم إن له بديالً م� ترك بعد موته إن كانت له تركــة، وحتــى إذا � تكــن فالتصــمي
إمكانيته يف ظاهر الحال يكفي صدقا للصداق، فمن هذا الذي يعلم بيق� أنه يويف �ــا وعــد يف أيــة 
معاملة من املعامالت، ومنها الصداقات املؤجلة، بل واملعجلة بعــد هنيئــة مــن عقــد النكــاح إذ مــن 

هي �ا� سن�، ترصيحة عــىل و » �ا� حجج«الجائز عدم قدرته عىل اإلنجاز ملوت أو فقد مال، وهنا 
والحجج الث�ن هي الصداق األصــيل،  ٤سابق الفرض يف حج البيت، لحدٍّ كانت تسمى كل سنة حجة

واإل�ام عرشا نافلة هو بالخيار فيها، وقضية الكرم من مثل موىس إ�امها عرشا وقد أتــم وكــ� يــروى 

                                                        
 .٥٠ـ  ١
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السالم عليهموعن اهل بيته الكرام  آله و عليه هللا صىلعن الرسول 
١.  

أوليس شاقا عىل موىس عىل محتده وعلو مقامه وواجب تحض�ه للرسالة املستقبلة أن يــوآجر نفســه 
يف  »وما أريد أن أشق عليــك«�ا� حجج أو عرشا؟ حسب الظاهر نعم، ويف الحق ال ك� وضحه أبوها 

مــن   ســتجد� إن شــاء هللاّ «أصل الث�ن وال يف التكملة، وإ�ا هي مصلحة ككلٍّ من صــالح إىل صــالح 
  .»الصالح�...

ومن الصالح يف هذه الحجج أن يصبح موىس من رعاة األغنام قبل ان يرســل رســوالً إىل األنــام، فلقــد 
وب� الرسالة إىل فرعون ومإله وسائر  لبثت من عمره ردحا يف بالط النعمة والنعومة، فليعش ـ ما بينه

... وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا «املكلف� ـ راعيا ألغنام وذلك قََدرُه الذي قّدره له ربه 
»فلبثت سن� يف أهل مدين ثم جئت عىل قدريا موىس* واصطنعتك لنفيس

٢.  

صارمة ضد الفراعنة املجرم�، فقد نقلته يد القــدرة الرقيبــة ويا له من اصطناع بارع ليصنع بعُد أمًة 
الربانية منذ رضاعته إىل طفولته وإىل رجولته وحتى ذلك الح� وقد حان ح� الــوحي الحبيــب، ويف 

ه و عليـه هللا صـىلهذا الخط الطويل قبل الرسالة وبعدها تجارُب منقطعة النظــ� ـ إالّ ملحمــد  ـ مــن تجربــة  آـل
الفرعنة، ثم الخوف والفزع واملطاردة، وتجربة الجوع والوحدة والغربة، وتجربة رعــي  الحياة يف جو

  الغنم والخدمة بعد حياة القرص.

وهكذا تكون الرسالة اإللهية ضخمة الجوانب والتبعات يف مقدمات ومــؤخرات، يحتــاج صــاحبها إىل 
لحرمانــات عــن املشــتهيات يف هــذه عظيم الزاد يف سفرته الشاقة الطويلة املليئَة باألشالء والــدماء وا

األد� ليجتاح دون عبئه كل العرقالت، والرسالة املوسوية هي اضخم الرساالت ـ بعد الرسالة الختمية 
  ـ فليستعد موساها لكل إعداداتها حتى يجيء عىل قََدر فيها.

بهها وعرض قصص موىس يف معرض القرآن أك� من سائر القصص، ألنه أعرض القصــص الرســالية، وأشــ
  وليستأنس به يف هذا السبيل الشاق الطويل. آله و عليه هللا صىلبقصص الرسول محمد 
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َا اْألََجلَْ�ِ قََضيُْت فَالَ ُعْدَواَن َعَىلَّ َوهللاّ « »َعَىل َما نَُقوُل َوكِيٌل    قَاَل ذَلَِك بَيِْني َوبَيْنََك أَ�َّ
١.  

» وكيل«يف رشط الزواج » عىل ما نقول  وّهللا «ب� األجل� ال مسّ�ا مخ�ا » بيني وبينك«امليعاد » ذلك«
دو�ا حاجة إىل شهود آخرين، م� يدل عىل أن اإلشهاد يف النكــاح غــ� واجــب، مهــ� كــان واجبــا يف 

  الطالق.

أ�ــا « السـالم عليـهفقد �ت هنا مواضع العقد برشوطه بال مجال فيها لغموض، وهنــا التعميــة مــن مــوىس 
تأكيدا للتخي�، وفسحا ملجــال اإلكــرام بأوفــاه�، وذلــك مــ� نـُـدِب إليــه يف الرشــعة  »ل� قضيتاألج

  اإللهية، أن يزاد يف األجر مه� كانت م�كسة فيه البداية.
  

  تعدد الزواج

لُوا الَْخِبيَث بِالطَّيِّــِب َوالَ تـَـأْكُلُوا أَْمــوَ « الَُهْم إَِىل أَْمــَوالُِكْم إِنَّــُه كـَـاَن ُحوبــا َوآتُوا الْيَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّ
»كَِب�ا

٢.  

  هذه اآلية تحمل ثالث مراحل من قرب أموال اليتامى:

  وإن � تأكلوها و� تتبدلوا الخبيث بالطيب. »آتوا اليتامى أموالهم«ـ  ۱

  وإن � يكن أكالً لها عن بكرتها. »وال تتبدلوا الخبيث بالطيب«ـ ثم  ۲

با أموالهم أموالكم، ألنها عندكم، فك� أنهم يعيشون  »وال تأكلوا أموالهم إىل اموالكم«ـ ومن ثم  ۳ تحسَّ
يف ظل رعايتكم وأموالُهم عىل هامش اموالِكم وهــي بأيــديكم، فتــأكلون أمــوالهم أكــالً كــ� تــأكلون 

  أموالكم، فه� غاية واحدة مه� كان األصل اموالكم.

ارما عىل أموال اليتامى عن بكرتها فال تُقرب إالَّ بالتي هــي أحســن، حتــى كل ذلك حياطة وسياجا ص
الحسن، فالقرب الحسن بالنسبة ألموال غ� اليتامى حسن ولكنه بالنسبة ألموال اليتامى يسٌء حيث 

  .»وال تقربوا مال اليتيم إالّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده«الفرض واملسموح هو األحسن 

ألرحام فرضا يف رشعة القرآن قضية القرابة املتواصلة فيها قريبة أم غريبــة، فتقــوى وإذا كانت تقوى ا
األيتام أحرى فرضا، ألنهم هن املنقطعون عمن يعولهم، وال سي� املنقطعــون عــن الــرحم البعيــدون 

رزه نسبا، فأصل اليتم هو اإلنفراد وهو هنا اإلفراد عن كافل الحياة حال الحاجة الحيوية إىل كافل، وأب
هو يف غ� البالغ الذي مات عنه أبوه، مه� شمل األنثى البالغة املنقطعة عن أب وزوج، وك� عنيت 

»يف يتامى النساء الال� ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحــوهن«
ه هللا صـىلويف قولــه النبــي  ٣ : آلـه و علـي

  ا، بل هو بعدها ح� فقدت أباها.وهي ال تُستأمر للزواج قبل بلوغه» تستأمر اليتيمة«
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أمر عام بالنسبة ألموال اليتامى كضابطة مه� كانت بحاجة إىل رشوط وقيود  »وآتوا اليتامى أموالهم«
ك� رشطت يف آيات أخرى وقيدت، فال يؤ� اليتيم ماله إالّ بعد بلوغه النكاح وإيناس رشد منه، حيث 

  يف اإلتياء. ترشدنا آية الرشد اآلتية إىل هذين الرشط�

يعم كل من عنده ماٌل من اليتامى بحــق كــان أم بباطــل، وليــا رشعيــا أم ســواه، » آتوا«والخطاب يف 
صحيح أنه إذا حصل الرشد فقد زال اليُتْم فال يصدق هنا أنهم يتامى يؤتَون أموالهم، ولكنهم ـ بعُد ـ 

وهــو اإلرشاف  »فاذا بلغن اجلهن«يف يتامى لغويا مه� زال يتمهم رشعيا، ثم عالقة األول املرشِف ك� 
آتــوا «عىل بلوغه، إرشافا ملا مىض من يتمهم، وأنَّ يف اليتامى من بلغ ورشد كيتامى النساء، لــذلك فـــ 

هي أصلح تعب� وأصحه كضابطة تحلق عىل كل مراحل اليتم ومصاديقه، سواء استمر يتمه » اليتامى
  ام زال.

هو تطلُّب البدل وتكلُّفه، والخبيث والطيب هنا ـ كأصل املعني  والتبدل »وال تتبدلوا الخبيث بالطيب«
  منه� ـ ه� املال الخبيث والطيب، مه� شمالً عىل ضوء املال الحال والفعال منه�.

من مالهم، والطيب هنا هو املبدل به املوجود كبديلــه » بالطيب«من مالكم » ال تتبدلوا الخبيث«فـ 
فإنــه صــالح اذا كــان » الطيــب بالخبيــث«دون » الخبيــث بالطيــب«ح عند اولياء اليتامى، ولذلك ص

الطيب عند اليتامى انفسهم، وموقف النهي هنا هو األموال الكائنة عند أوليائهم ال عندهم أنفسهم، 
األولياء بها وجاه اليتامى والخبيثة هي الحال الجاهليــة، وكــذلك   ثم الحال الطيبة وهي التي أمر هللاّ 

وال تقربوا مال «فال يجوز بالنسبة لليتامى إالَّ الطيب وك� تعنيه يف خصوص أموالهم:  الفعال الطيب،
»اليتيم إالَّ بالتي هي أحسن

١.  

ومن طليق الداللة يف هذه اآلية انها تعني النهي عن هكذا تبدل يف كافة الحقول، ان يطلب االنسان 
هنا مورد اليتامى، حيث األصل هو عمــوم اللفــظ ال  الخبيث بالطيب لنفسه او آلخرين، مه� وردت

  خصوص املورد.

هذه التوصيات سلبية وايجابية تيش بواقع الجاهلية الجهالء الظاملــة بالنســبة لحقــوق الضــعاف وال 
سي� اليتامى والنساء، وال نزال حتى اليوم نراهم مهضوم� يف مختلف حقوقهم، لــذلك نــرى القــرآن 

ة إىل حقوق الضعاف، معالجا معاجالً بكل العالجات الصالحة، رعايــة لألهــم سيد كل الثغرات النافذ
فاألهم ح� ال �كن الجمع ب� املهم واألهم، ل� تصبح الج�عة املؤمنة عادلة فاضلة يف كل الحقول، 
بريئة عن قضايا الجاهلية كلِّها، فتصلح أن تكون امة مصلحة ب� األمــم، وســطا بــ� الرســول وســائر 

  .األمم

لقد كانوا يحتالون يف أموال اليتامى مختلف الحيــل، قــد يحســبون الــبعض منهــا حقــا رشعيــا كأكــل 
اموالهم اىل اموالهم، تحسبا اموال اليتامى التي بأيديهم كأموالهم انفسهم فيأكلون أموال إىل اموالهم، 

هنــا » اىل«م كآبــائهم، فـــ غايتها كغايتها، وألنهم يتولَّون أمورهم كآباءهم فليكونوا رشكائهم يف أمواله
» اىل املرافــق«ك� قيل تصحيحا للمعني مــن » مع«ك� يف سواها هي ملنتهى الغاية، وال تعني معنى 

  يف آية الوضوء، فانه غلط عىل غلط.

                                                        
 .١٥٢: ٦ـ  ١
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لقد تأرجف صاحب هذه القيلة كاألرشية يف الطوى البعيدة ليحصل ـ يف زعمه ـ عــىل فتــوى شــيعية 
واستدل �شابه يف زعمه » مع«يف آية الوضوع إىل » إىل«رفق�، فأوَّل هي وجوب غسل اليدين من امل

» مــع«فيه� معنى » إىل«وهذه اآلية، وه� ال تنرصانه يف تأويله ولو عنت »  َمن أنصاري إىل هللاّ «هو 
  ولن تعِنه أبدا.

خــرى دون فعناية معنى خالف الظاهر بقرينة يف مجال ال تأ� قرينة عىل نفس الِخالف يف مجــاالت أ 
  قرينة.

فيها ليست لتعني إالَّ معناها، وهــي هنــا مــن نفــس » اىل«أن   ذلك! وقد بينا عىل ضوء آية أنصار ّهللا 
حيث تيش بــان املحظــور هنــا هــو الجمــع  »ال تأكلوا أموالهم مع أموالكم«النمط، إذ ال معنى للقول 

فهي حٌل ك� يأكل امواله منعزلة عــن  بينه� يف األكل، فأما إذا أكل أموال اليتامى منعزلة عن أمواله
  اموالهم!

با كأنها من أموالهم أنفسهم، فيأكلون ـ إذا ـ أموالهم إىل أموالهم  كالَّ! إ�ا هو أكل أموال اليتامى تحسُّ
  ».إنه كان حوبا كب�ا«فـ 

حيــث » ماىل امــوالك«الكائنة » ال تأكلوا اموالهم«أنه مقدر مثل كائن، فـ » اىل«ووجه آخر يف متعلق 
اختلط بعضها ببعض، فال تربروا أكل أموالهم قضية ذلك الخلط، حيث الحق غ� مدخول وال مخلوط، 

  فليست الغاية يف أموالهم كالغاية يف اموالكم مه� تبينت او اختلطت.

فاغســلوا وجــوهكم «يف غ�ها، ولكنها لغاية املغســول دون الغســل: » اىل«يف آية الوضوء هي » اىل«و
  ، وأما كيف الَغسل فقد ب�ِّ يف السنة.»إىل املرافق«الكائنية  »وايديكم

قد يصلح ضم� الغائب هنا رجوعا إىل مثلث األمر والنهي، أن عدم إيتاء امــوال  »انه كان حوبا كب�ا«
  .»ان كان حوبا كب�ا«اليتامى، وتبدل الخبيث بالطيب، وأكل اموالهم اىل أموالكم 

» يخرج األرض من أثالهاهو م�«واصل الحوب هو الوجع و
وهو هنا اإلثم املوجع وجعا كب�ا ـ حيث  ١

تم صــاحب املــال، وال ســي� إذا أكلــت مالــه إىل ســائر يخرج أثقال من أرض الحياة لليتيم ـ ملكــان يــ
  األموال، كأنه من اموالك فحٌق لك أن تأكله دون �ييز!

وألن القسط ـ وهو فوق العدل ـ فرض بالنسبة لليتامى، وهو بحاجة إىل عالج يف جمــع املحظــورين، 
  ضيعوا.حظرا عن اكٍل من أموالهم أم تبدل الخبيث بالطيب فتضيع، وحظرا عن تركهم في

  وقد روي انه ملا نزلت هذه اآلية يف مخالطة اليتامى فشق ذلــك علــيهم فشــكوا ذلــك إىل رســول هللاّ 
»ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خ� وإن تخالطوهم فإخوانكم«سبحانه   فأنزل هللاّ  آله و عليه هللا صىل

٢.  

ان العرب كانوا يف صدر اإلسالم يتجنبــون مخالطــة اليتــامى تحرُّجــا  السالم عليهوك� يروى عن باقر العلوم 

                                                        
ا�� ��ل: ������ا����ماو ا�� ا����   �� ����� ا������ �� ����� �� ���ان �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٤٣٨ـ ��ر ا������  ١

 ���� ����ا: �� ��� ���ج ا��رض �� ا������.

 
 .������ا����م�� ا����� وا���دق  �� ا����� روي... و�� ا���وي �� ا���� ٤٣٧: ١ـ ��ر ا������  ٢

 



 81

وإشفاقا عىل دينهم فال يأكلون لهم طعاما وال يلبسون لهم ثوبا حتى أن الرجل منهم كان ال يستظل 
ان الــذين يــأكلون أمــوال اليتــامى «ســبحانه   هارا ليقينه ملا أنزل هللاّ بجدار اليتيم إحرتازا لدينه واستظ

فتجنبوا حينئٍذ مخالطة اليتامى واســتنكاح النســاء  »ظل� إ�ا يأكلون يف بطونهم نارا وسيصلون سع�ا
منهم وعزل كل من كان ير� يتي� ويكفله ذلك اليتيم يف بيت أفرده به وأخدمه خادما منقطعا إليه 

  :١فنزلت آله و عليه هللا صىل  عىل املسلم� فشكوا ذلك إىل رسول هللاّ  فشق ذلك

ا طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثُ�الََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا ِيف الْيَتَاَمى فَانِكُحوا مَ «
»تَْعِدلُوا فََواِحَدًة أَْو َما َملََكْت أَْ�َانُكُْم ذَلَِك أَْدَ� أَالَّ تَُعولُوا

٢.  

القيــل والقــال  وهذه اآلية منقطعة النظ� في� تحمل من توجيهات وأحكــام، وقــد كــ� يف تفســ�ها
واإلدغال ممن � �نعوا النظر فيهــا فلــم يعرفــوا الربــاط بــ� رشطهــا وجزاءهــا، فتســلموا ملِختَلفــات 

وقائلة أن نصف اآليــة  ٣والجزاء ارسائيلية غائلة، ب� قائلة أن من القرآن ساقط هنا ب� شطري الرشط
يفتــيكم فــيهن ومــا يــتىل   ويستفتونك يف النساء قــل ّهللا « رأس املائة والعرشين هي هنا ونصفها عىل

عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الال� ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكحوا مــا 
»طاب لكم من النساء..

٤.  

فلقد خرف وانحرف َمن هرف بسقوٍط ثلث من القرآن ب� شطري آية واحــدة، و� يســقط يف هــذه 

                                                        
����� ا����� ا���� روي �� ���� ا����� ا�� ���� ���� �� ���  ٢٩١ـ ����� ا���ٔو�� �� ������ ا������ ص ١

 .������ا����م�� ا����� 

 
 .٣: ٤ـ  ٢

 
� ���� ���ل ��� ���� ��� ا����م ������ ���ب ا������ج ������� �� ا��� ا�������  ٤٣٨: ١ـ ��ر ا������  ٣

��� ����  »وان ���� ا��ّ �����ا �� ا������ ������ا �� ��ب ��� �� ا����ء«ا����د��: وا�� ���رك ��� ����� ���� 

ا���� �� ا������ ���ح ا����ء و�� �� ا����ء �����، ��� �� ���� ذ��ه �� ا���ط ا�������� �� ا���آن و��ا و�� 

�������� ��� ���� ا���� وا���ٔ�� وو�� ا������ن وا�� ا���� ا������� ������م ����� ا�� ا���� ��� ���ت ��ادث ا

ا���ح �� ا���آن و�� ���� �� ����� ا��� و���ف و��ل �� ���ي ��ا ا����ى ���ل و��� �� ���� ا����� ا���ره 

 �� ����� ا��و���ء و����� ا����اء.

 
 »و��ـ������.. �ـ�����ا...«���ـ� �ـ�ل: ���ـ� �ـ� » وان ��ـ��...«ـ ا����ر �� ����� ��� �� ا�ـ�ا��� ���ـ�  ٤

�ـ� ذ�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  ���� ا��ٓ��... وذ�� ا��� ����ا �� ������ن ان ���و��ا ����� �� ر���� ���ٔ��ا ر��ل ا��ّ�

و��ـ������ �ـ� ا���ـ�ء ـ ا�ـ� ���ـ� ـ ���ـ� و��ـ�ث ور�ـ�ع �ـ�ن ��ـ�� أ�ـ� ��ـ���ا ��ا�ـ�ة او �ـ� ���ـ� «  ����ل ا��ّ�

 !»ا������
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  الفرية الساقطة إالّ كل عقله!.

فكيف يسقط ثلث من القرآن ـ وهو ـ إذا ـ اك� من الف� آية ـ و� ينتبه له إالّ هذا الساقط املاقت، 
والســابقون األولــون «اء املسلم�، وهــي: وقد انتبه لسقوط حرف واحد من آية يف خطبة لعمر بسط

»عنهم ورضوا عنه  من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ريض هللاّ 
١.  

فقد تالها اسقطها ألنه كان من املهاجرين فأحب ان يتبعه االنصار، ام نيس الواو فنبهــوه... أم كيــف 
اظ املسلم� يسكتون عن ضامن للحفاظ علي  يتساقط ثلث القرآن وّهللا  ه وصيانته يف آية الحفظ، وحفُّ

هذه السقطة الهائلة الغائلة، ثم ال يروى ذلك السقط عن ا�ة املسلم� إالّ يتيمة مختلقة عــىل امــ� 
  !السالم عليهاملؤمن� 

 ثم وكيف تفصل ب� شطري اآلية ـ حسب املختلَفة الثانية ـ قرابة مائة وعرشين آية، وذلك غ� فصيح
وال صحيح، وال يوجد هكذا فصل عاطــل باطــل بــ� اي كــالم ســاقط مــن أســقط ِســقاط النــاس، وال 

  املجان�، فضالً عن افصح الكالم وابلغه لرب العامل�.

يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم   ويستفتونك يف النساء قل هللاّ «ثم وأين تقع اآلية األخرى يف هذه ونصها 
لال� ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن واملستضــعف� مــن يف الكتاب يف يتامى النساء ا

»كان به علي�  الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خ� فان هللاّ 
٢.  

 »وان خفــتم..«ثم وما يتىل عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء، ليس يوجد يف الكتاب إالّ آتيناه هــذه: 
امى النساء كأصل، وما كتب لهن يعم مواريثهن وصدقاتهم ونفقاتهن، فحــ� ترغبــون حيث تعني يت

من غ�هن وذلك اد� ان تعولــوا و�يلــوا  »فأنكحوا ما طاب لكم من النساء«ان تنكحوهن ظل� بهن 
  عن الحق فيهن.

عــن فيهــا فاآلية ك� يرام متسق النظام، سديد اإلنتظام، شديد الربــاط والوئــام بــ� شــطريها ملــن ام
باتقان، دون من ال مساس لهم بكتاب الوحي وعقيلته، وال أساس لهم يف تفس�ه، اللّهــم إالّ اســتخارة 

  وقراءة عىل املو� وحياتهم بواء خالء عن معناه ومغزاه.

ونحن نعرف كامل الرباط ب� الشطرين بعدما نعرف مدى التحريم والتهــرج بــ� املــؤمن� بالنســبة 
وفــرض اإلحســان  ٥ويف قسمة امل�اث ٤واألنفال ٣لهم حقا يف كافة اإلنفاقات  عل هللاّ لليتامى، بعد ما ج

                                                        
 .١٠٠: ٩ـ  ١

 
 .١٢٧ـ  ٢

 
 .١٧٧: ٢ـ  ٣

 
 .٥٦: ٧ـ  ٤

 
 .٨: ٤ـ  ٥
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 ٤وأمر بإصالحٍ لهم ٣وأال يقرب مالهم إالَّ بالتي هي أحسن ٢والقيام بالقسط لهم ١اليهم مع ذوي القر�
  .٥وإكرامهم

وهذه األوامر املشددة املغلَّطة قضيتها اإلنعزال التام عن اليتامى او الخلط الذي يأ� فيه خلط املال 
عىل أية حــال، وقــد كــان ج�عــة مــن املــؤمن� يرغبــون ان ينكحــوا اليتــي�ت فســحا ملجــال هضــم 

وآخرون ال يرغبون خوفة عن ميل عليهن، فجاء العالج الحاسم وهو نكاح مــا طــاب لهــم  ٦لحقوقهن
اليتي�ت حتى  »فانكحوا ما طاب لكم من النساء«عن الخلط باليتامى من النساء، فان كنتم متحرج� 

يزول يتمهن بزواجهن، ويزول الحرج عن الخلط بأموالهن وأمــوال اوالدهــن بــذلك القــرب القريــب، 
فاألنثى يتيمة إالَّ ان يكون لها والد او زوج، فاملتوىف عنها والدها وزوجها، أم والدها وملا تتزوج، إنهــا 

 كانت بالغة رشيدة ك� تدل عليــه آيــة يتــامى النســاء الــال� ال تؤتــونهن مــا كتــب لهــن يتيمة مه�
  وترغبون أن تنكحوهن.

فإذا نكحتها فقد أزلت يتمها �اما، ك� أزلت يتم ولدها بعضا، فقد كان القسط فــيهن وهــن يتــامى 
  واوسع نطاقا.فرضا، ولكنهن اآلن لسن بيتامى فينتقل الفرض من القسط اىل العدل وهو أسهل 

                                                                                                                                                         

 
 .٣٦: ٤ـ  ١
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 .١٧: ٨٩ـ  ٥
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 .»وان ���� ان �� �����ا«��� ��ه ا��ٓ�� و�� ���� 
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وإن خفتم أالَّ تقسطوا يف يتامى النساء إن نكحتم منهن أال تؤتونهن ما كتب لهن فال يطيــب لكــم ـ 
  غ� اليتي�ت، ح� ال تطيب لكم اليتي�ت. »فانكحوا ما طاب لكم من النساء«إذا ـ نكاحهن 

ما طاب لكم مــن  فانكحوا«فقد يكون نكاحهن م� يزيل الخوف عن ترك القسط فيهن ويف أوالدهن 
اليتي�ت، حتى يسهل الخلط ب� األموال لزوال اليُتم عــنهن وقلتــه يف اوالدهــن، او يكــون يف  »النساء

غ� اليتي�ت، فقد كانوا إذ اكفل  »فانكحوا ما طاب لكم من النساء«نكاحهن الخوف من عدم القسط 
بة يف اموالهن و�نعا عن حقوقهن الواحد منهم ج�عة من يتامى النساء تزوج منهن بالعدد الكث� رغ

  لضعفهن ويتمهن بفقد آباءهن، فأمروا ان ينكحوا نساًء غ�هن إذا كان القصد هو النكاح.

ن املؤمن عــن ذلــك الخــوف، فحيــث القســط بالنســبة  إذا فذلك النكاح فيهن او يف سواهن م� يؤمِّ
ملشــكلة التــي أحرجــت املــؤمن� لليتامى فرض عىل أية حال، كان أحد النكاح� عالجا حاس� لهــذه ا

  وجاه اليتامى.

وبصيغة اخرى، �ا ان املتوىف عنها زوجها ـ هي عىل األغلب ـ متوىف عنها ابوها ايضا فهي يتيمة، ذات 
اوالد وسواها، وهنا الحرج يف أمرها بالنسبة لوليها خلطا معها فخوفا عن ترك االقساط، او بعدا عنها 

عة يستغلون فرصة اليــتم فــيهن فيتزوجــون اكــ� عــدد مــنهن لــ� فخوفا عن ضياعها، وقد كان ج�
 »قل اصالح لهم خ� وان تخالطوهم فــاخوانكم«يحصلوا عىل اموالهن، لذلك جاء العالج الحاسم اوالً 

فاملتولع للزواج اذا كــان يطلــب  »ان ختفم االّ تقسطوا يف اليتامى فانكحوا..«اعتبارا بكل اليتامى، ثم 
لنساء اموالهن وهو ترك لإلسقاط ـ بل والعدل ـ فانكحوا ما طاب لكــم مــن النســاء من زواج يتامى ا

غ� اليتي�ت، وإذا يطلب الخلط معهن ادارة لشؤونهن ويخاف ترك اإلسقاط دون قصد فانكحوا مــا 
  طال لكم من النساء اليتي�ت.

ى، فنكاح اليتي�ت قــد وذلك من أربط الربط ب� شطري اآلية نظرا اىل مختلف النظر بالنسبة لليتام
يزيل خوف ترك القسط فيُنَكحن، أو يزيد فيه فال يُنكحن، وطيب النكاح ليس إالَّ حك� هامشيا البّد 

واإلقساط بينهم واجب، وخوف ترك  »ان خفتم االّ تقسطوا يف اليتامى«له من رجاحة يعرب عنها هنا بـ 
يف ترك االقساط، فتعديا إىل كل ترك لواجب الواجب يسمح بعديد الزواج، وإلغاًء لخصوصية اليتامى 

نحكم بجواز عديد الزواج في� اذا لزم األمر كبالغ الشبق والشهوة املتطرفة، ام ســواها مــ� يتطلــب 
  عديد األزواج.

عقليَة الجاهليــة » ما«والنساء من ذوي العقول؟ فقد تُجاوب » من طاب«هنا دون » ما طاب«وملاذا 
  اء إنسانيا كانهن حيَوان!.التي ما كانت تعامل النس

ل� تعني املصدرية مع ما عنت من املوصولية، ففي األوىل: فانكحوا طيبا، استطابة لهن يف » ما«علَّها 
قسطاس الحق مع سائر االستطابة يف طبيعة الحال األنثوية، طيبا يف الَعَدد وطيبا يف الُعَدد فال يصح ـ 

اء كأنايس، وطيب الكينونة األنثوية، ك� شملت طيــب تشمل طيب النس »ما طاب«و »من طاب«إذا ـ 
  الُعَدد اىل طيب الَعَدد.

ومرضاته، وأك�ه ان يــذود عــن محظــور او   والطيب يف النكاح أقله ما ال يُحرج فيخرج عن حدود ّهللا 
ان يزيد يف محبور مشكور، فال ينايف طيُب النكاح كوَن املرأة غ� مؤمنة وال ســي� إذا دعوتهــا إىل إ�ــ
  بذريعة النكاح، وهو ينايف كون املرأة غ� مأمونة مه� كانت مؤمنة، وهي تحملك عىل ما ال يجوز.

تعم الطيب اإل�ا� إىل اإلنسا�، الطيب يف ج�ل وكــ�ل وكــل طيــب يف » ما طاب«وعىل الجملة فـ 
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  الناحية األنثوية التي تسد عن محظور وتسدد املشكور.

  بجانب كونه قضاًء للشهوة الجنسية واستيالدا أماهية.فالزواج إسالميا هو عبادة 

ه إىل كيفه، ما طاب َعددا وُعددا أنثوية، ولكنه يف طيب الَكمِّ محدد بـ » ما طاب«ثم  مثنــى «تعم كمَّ
  فتخرج املحرمات نسبية وسببية أماهية.  كمؤمن� برشعة هللاّ  »ما طاب لكم«»ثم و »وثالث ورباع

وذلك تكرير وجــاه  »اثنت� اثنت� ـ ثَالث ثَالث ـ أربع أربع«ني تكرير انفسها: وهذه األعداد الثالثة تع
جاعــل «املجموعة املؤمنة املخاطَبة هنا فيعني لينكح كل واحد منكم ثنت� او ثــالث او أربــع كــ� يف 

»املالئكة.. أويل أجنحة مثنى وثالث ورباع
١.  

فانه فتٌّ يف عضد البالغة وثلم  ٢التسع لكل واحد رغم ما قيلفليست لعني األعداُد الثالث مجموَعها 
يف جانب الفصاحة، أن يقول القائل إذا اراد تسعة: ثنت� وثالث وأربع، مــع ان قضــية الجمــع �انيــة 

قل تقدير فان كالً يعني تكريرا أقله مرتان، ك� وال تعني يف كــلٍّ اضــافة املكــرر فهــي: أربــع ـ عرش أل 
ست ـ �ان، وال رضب كل يف نفسه فهي تســعة وعرشــون، حيــث التعبــ� عــن كــل بحاجــة إىل نصــه 

ام بنفسه، ولو كان القصد هو الجمع تسعا او �انية عرش او تسعة وعرشين، ملا جاز إالّ نكاح واحدة 
  جمع من هذه الجموع حيث املسموح واحدة ام واحدة من هذه الجموع!

ثم قضية التنزل من هذه الجموع ان تكون من تسع اىل �ان ومن نزل، وكذلك األمر يف �انية عرشــ 
  وتسعة وعرشين، ال ان يتنزل دفعة إىل واحدة او ما ملكت إ�انكم!

جاه الجمع، كذلك الواو جمع للجمع ال لكل واحد فـ ذلك، وك� ان التكرير �ناسبة املجموعة جمعا و 
اي ال يجوز للكل إالّ ثنت� ثنتــ� او » إما مثنى وإما ثالث وإما رباع«هنا ال تناسب حيث تعني » أو«

ثالث ثالث او اربع اربع، واما التفريق لهذه الثالث ب� املجموعة فال، ولكن الواو تجمع كل مجموعة 
  من هذه الثالث تخي�ا.

واحدة او ما ملكــت «فال تدل اآلية وال تلمح ألك� من اربع نساء ألك� تقدير وأقلهن يف حقل النكاح 

                                                        
 .١: ٣٥ـ  ١

 
ـ و��ب ا������ر ��� ا��ر�� �� ا����ح ا��ا�� و���� ا����دة ����� ���� ���� ���� ��� ����ء ا�����م ا���  ٢

ـ  ١١٩: ٢و�� �� ��ور��ت ا�����م و�� ��� ذ��ب ��� ا����� �� ا��ا��� ا����ي إ�� �����. و�� ا��ر ا�����ر 

�� وا��� وا�����ي وا�� ���� وا����س �� ����� وا��ار���� وا������ �� ا�� ���ان ا��ج ا������ وا�� ا�� ��

ا��� ���� ـ و�� ��� ـ ا��� ار��� و��رق  آ�� و ���� ا��� �������ن �� ���� ا����� أ��� و���� ���ة ���ة ���ل �� ا���� 

ث ��ل ا���� و��ن ���� ���ن ���ة ������، و��� ا��ج ا�� ا�� ���� وا����س �� ����� �� ��� �� ا���ر

 : ا��� ���� ار��� و�� ������ �����.آ�� و ���� ا��� �����ٔ����� ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ��� ر��ل ا��ّ�

: آ�� و ���� ا��� ���  و�� ���� ا������ �� ���� �� ���و�� ا������ ��ل: أ���� و���ي ��� ���ة ���ل �� ر��ل ا��ّ�

 �� ا���� ��� و��رق ا����ى.ا��� ار�

 �� ��� ���ء ا���� ان ���ي �� أ��� �� أر��� أر��م �� ا���ا��. ا����م ����و�� ����� ا������ �� ا���دق 
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  .»إ�انكم

فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما «ثم ان س�ح ما فوق الواحدة بل والواحدة ايضا مرشوط بالعدل 
  .»ملكت إ�انكم

وال سي� بالنسبة لواحدة، فهو باطالق رشط  وألن رشط العدل هنا طليق غ� مخصوص �ا ب� النساء
يف ذلك النكاح، فليشمل العدل يف املجتمع والعدل ب� النساء والعدل مع واحدة والعــدل يف نفســه 

يف ذلك الس�ح، وإالّ لكان صــحيح التنــزل »أال تعدلوا«بحقل الزواج، مربع من العدل مقصود بطليق، 
ة، ولقد انتقل واجب اإلقســاط لليتــامى اىل العــدل يف حقــل من رباع إىل ثالث اىل مثنى ثم اىل واحد

حيث  »او ما ملكت إ�انكم«األزواج يتامى وسواهن، ولكنه ال يختص �ا بينهن فقط ملكان اإلطالق و
  تنزل من واحدة اليها، وال يصح ذلك التنزل إالّ إذا شمل واجب العدل الواحدة ك� شمل الجمع.

ج هو العدل يف كل زواياه األربع، ب� النساء نازالً مــن أربــع إىل ثــالث إىل إذا فاملحور األصيل يف الزوا
  ثنت� إىل واحدة واىل ما ملكت إ�انكم.

فان خفتم االَّ تعدلوا ب� األربع فثالث، او بــ� الــثالث فثنتــ� او بيــنه� فواحــدة، او بالنســبة لهــذه 
ولها مصداقان اثنان ثانيه� املتمتــع  »كت إ�انكمما مل«الواحدة الدا�ة فاىل غ�ها املعرب عنها هنا بـ 

  بها يف عقد اإلنقطاع فانها اخف عيلة ورشوطا يف حقل الزواج.

ثم ان خفتم أال تعدلوا �ا فوق الواحدة يف مجتمع يتساوى فيه عدد القبيل� كبعض البالد، فلو أنــك 
و أقلية النساء، ال يسمح لك نكحت فوق الواحدة ظلمت الذي ال يجد واحدة قضيَة تساوي العدد، أ 

  .١إالَّ واحدة ام زائدة ليس فيها ظلم عىل سائر الذكران

ومن ثم ان خفتم أال تعدلوا بالنسبة ألنفسكم يف حقل الزواج، بواحدة او زائدة، مه� عدلتم بيــنهن 
ع، ال يسمح كذلك إالّ ما ال ظلم فيه، ثالث او ثنت� او واحدة او ما ملكت إ�انكم ملكا او وب� املجتم

  نكاحا منقطعا.

يف تفس� طليــق تعــم مــا يســتطيعه الرجــل مــن حظــوة الجــنس املحللــة، دون  »ما ملكت إ�انكم«و
حلــل لــه، ثــم اختصاص باألمة اململوكة، حيث املوهوبة املحللة يجوز وطئها وليست هي مملوكة للم

آية املتعة املحلِّلة للنكاح املنقطع ملّكتها أ�اننا ك� ان آيات النكاح الدائم حللت الدا�ة، وقد تشمل 
  يف حقل الزواج كل زواج محلل، ولكن ذكرها بعد الزواج املحللة بالعقد املنقطع. »ما ملكت إ�انكم«

                                                        
رو�� ا�� ��ء�� ر���� �� ������ن ا�����،  ��ه ��سا���� ا�� ا����� ا�������   ـ اذ�� �� ز�� ا�����ر �� آ�� ا��ّ� ١

���ل ان �ـ��� ا�����ـ�ء ا��ـ� �ـ� وا�ـ�ة ���� ��� ا������ ا������ ���� ان اذا ���وى ا���دان �� ��� ��� �� ا

����� ����� ا��ى ���� �� ���ون �����، ������� ا������ و��� ��� ا���اب �����ً ا�� ا�ـ�ء �ـ� ��ـ�ر ��ـ� 

، ����� ��ا�ـ� �ـ� �ـ�ا ا��ـ�ال ا�ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�ح ا��ـ� �ـ�  ا�ٕ����ء �� ��ه ا���ارد وا��� �� ���ك ����ب ا��ّ�

وا���ل ا����وط ��� �� ��از ا���ـ�د ���ـ�  »�� ���� أ�� �����ا ��ا��ة«� ����� ����� وا��ة �� ���وض ا����ٔ�

 و��ل ���ى ����� �� ����� ���. ا��� ر������� ا���ل �� ا������، ������ 
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فقــد » أال تعــدلوا«باط بينهــا وبــ� ؟ وال ر ١عيالاتراها من العيلولة وهي ثقل ال »ذلك اد� االّ تعولوا«
يعدل اإلنسان يف النفقة ب� عيال ثقيل وال يعدل يف سائر قضايا النكاح، او يعدل فيهــا وال يعــدل يف 
النفقة او ال يعدل فيه� او يعدل فيه� �اما، ثم العيلولة تعم واحدة او ما ملكت إ�انكم اىل مثنى 

اد� أال «مة ـ أال ينكح اإلنسان أيا كان وال ما ملكت �ينه فإنه وثالث ورباع، فالراجح إذا ـ بهذه الحك
  !»تعولوا

! »إن خفتم أال تعــدلوا«دون  »فان خفتم أن تعيلوا فواحدة..«ولو كانت هذه هي الحكمة لكان النص 
لــيس فيهــا » فواحــدة«مزيد العيلولة واللفظ ال يساعد خصوص املزيد، ثــم » تعدلوا«إالّ أن يراد من 

  !»ما ملكت أ�انكم«زيد حتى ينتقل إىل ذلك امل

  ال تصلح علة او حكمة يف الفرار عن الظلم بالنسبة للعائلة. »ذلك أد� أال تعدلوا«فـ 

من العيلولة والعيل لكان الــنص » تعدلوا«هذا من الناحية املعنوية، ثم من الناحية األدبية لو كانت 
  من العول امليل واويا. »أن تعولوا«من العيل يائيا دون  »أال تعيلوا«

  وما يدري الفق� متى غناهوما يدري الغني متى يعيل

  دون متى يُعول حيث يعني العيلولة.

» تعولوا«بالعيلولة بعيٌد عن علم اللغة، وغربة عن وطن العربية، ثم وليست » أال تعولوا«فاختصاص 
ن القيــام بهــم وعجــز عــن من الطُول كعالني القميص إذا طالني، والرجل إذا أكــ� عيالــه ضــعف عــ

  كفالتهم فكأن ثقلهم بهضه وأمرهم طاله وغلبه؟

أال «من عال يعال، إضافة إىل أن الثقل ليس يف واحدة وقد شملها » تعالوا«فان قضيته ان يكون النص 
  !»تعولوا

والً يائيا من العيلولة، وعال عــ» عال عيالً«فهي ـ إذا ـ من العول وهو امليل واإلنحراف عن العدل، فـ 
وأويّا �عنى امليل والخيانة، فــذلك اد� أال �يلــوا إىل بعــض دون بعــض أو عــىل بعــض لــبعض وهــذا 

  .»فان خفتم االّ تعدلوا فواحدة«يناسب 

»ان ال تجوروا«معنى العول الجور قائالً  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن النبي 
وحقيقة العول وأصله يف اللغة  ٢

                                                        
ـ ا��ر ا�����ر �� ز�� �� ا��� �� ا��ٓ�� ��ل: ذ�� اد�� ان �� ���� �� �����ا، و��� �� ا�� ز�� �� ا��ٓ�� ��ل: ذ��  ١
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وج عن حد السهام املس�ة ألهلها، الخروج عن حد االعتدال واملجاوزة للقدر، فالعول يف الفريضة خر 
ومن العول هنا هو الزواية األك� ابتالًء أال تقسم منهن إالَّ لــبعض دون بعــض، ان تجــوز عــىل بعــض 
تفضيالً يف العرشة ُخلُقا ومأكالً ومرشبا وملبسا ومسكنا ومنكحا، ذلك واألصح هو الجمع بينها اذ لــو 

اظهر يف امليل ال سي� وان العيلولة » ال تعولوا«كانت  ُعينت إحدى هذه الثالث لجيء بصيغتها، مه�
هي من موجبات العول وامليل عىل العيال، ثم العيلولة ال تخــتص بعيلولــة النفقــة، بــل تعــم األعــم 

انهــا مــن العــول » تعولوا«منهاواألهم وهي عيلولة العدالة من زواياها األربع، فمه� كان األرجح يف 
الثقل، ولكن األجمل هو الجمع ب� هــذه الــثالث، حيــث الثقــل ال يخــتص امليل دون الَعيل والطول 

بثقل النفقة، بل هو مطلق الثقل يف الزواج الدائم وال سي� بالنسبة ملا فوق الواحدة، إالّ أن الثقــل ـ 
فقط ـ ال يكفي معونة طليق املعنــى املقابــل للعــدل الطليــق لزوايــاه األربــع، وال ســي� العــدل بــ� 

حيث الزواج بأك� من واحدة يف فرض املساوات ب� القبيل� جور عىل املجتمع وليس ثقــالً املجتمع، 
  عىل الجامع بينهن إالّ يف سائر العدل.

ولــن «أن تعنيــه آيــة العــدل األخــرى  »أال تعولــوا«ومن القرائن القاطعة عىل رجاحــة امليــل يف معنــى 
»ا كلَّ امليلتستطيعوا أن تعدلوا ب� النساء ولو حرصتم فال �يلو 

حيث ذكر امليــل بعــد الَعــدل، مــ�  ١
  بامليل بعد الَعدل.» تعولوا«يفرس 

التقليــل مــن عديــد النســاء، ام » ذلــك«الس�ح ملثنى وثالث ورباع خوَف عدم القســط، و» ذلك«فـ 
بــ� النســاء،  ميالً عن العدل قضيَة ثقل التكليــف، وال ســي� فــي� »أد� أالَّ تعولوا«وحتى من واحدة 

حيث العدل الواجب بينهن هو عىل أرشاف املحال، وهو أسبق ميادين السباق يف العدالــة بــ� كــل 
الرفاق، فان التحسد الغامض املغلظ ب� عديد النساء ليس م� يتحمله الرجال إالّ القليــل ممــن وىف 

وجات هو اصعب بكثــ� لرعاية الحق فيهن، فح� يقل العدول بالنسبة لزوجة واحدة، فالعدل ب� ز 
حيث العديدة تتعارك بطبيعة الحال األنثوية غ�ة عىل رشيكة وحسدا، فال بد ـ إذا ـ من عدل صارم 

  يحلُّ مشكلة النزاع بينهن عدالً بينهن ك� يرام ويستطاع.

  إذا تقل مشاكلهن وتذل رقابهن يف األمر الواقع مه� كان إمرا يف جو العدالة الصالحة.

عدل من الجانب� واقعيا، فهو مع الوصــف �ــ� قمــ� بســنِّ الســ�ح لتعــدد الزوجــات ومه� قل ال
حصوالً عىل عمق العدالة الصعبة امللتويــة والحفــاظ عــىل مصــلحية التعــدد التــي قــد تفرضــه عــىل 
القادرين عىل واجب العدل، وك� يجب عىل الزوج العدل بينهن كذلك عىل الزوجات العــدل بيــنهن 

ة للزوج ما هو يعدل، وال يعدل عن مفروض العدل، فاذا عدل الزوج ك� يجب قــل انفسهن وبالنسب
النزاع ب� الزوجات وبينه وبينهن، ثم اذا عدلت النســاء زال هــذا الِقــلُّ ايضــا وأصــبح الجــو العــائيل 
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  أمثولة للعدالة، التي تَصلح أن تُصلح سائر األجواء مه� كانت متخلفة.

كذلك عديد الزوجات إرتياظة عالية غالية للــزوج� باالمكــان ان  »تقونلعلكم ت«فك� الصوم ارتياض 
  يَصلحا إلصالح سائر البيئات.

إذا فميدان تعدد الزواج هو اضيق امليادين إلتواًء وصعوبة وميدا للمتسابق� عدالً في� ب� النســاء، 
م عدالً ب� املجتمع، فإن ثم عدالً بالنسبة للزوجة وإن كانت واحدة، ثم عدالً يف نفس الناكح، ومن ث

تساوي القبيل� هو فرض بعيد مه� اتفق يف بعض البالد، وهذه من أصــعب الرياضــات النفســية أن 
تطبق العدالة والِعدل يف تعدد الزوجات وهنا رضورات تقتيض الس�ح يف تعدد الــزواج تقيضــ عــىل 

  كافة الصعوبات يف ذلك الحقل العسيب.

يعته يف قبيل الرجال دون النساء م� يحكم برضورة التعدد، كضابطة فطرية شهوة عديد الجنس وطب
  هامشية عىل م� النكاح، ال دائبة وال غائبة عن املوقف بأرسه، وإ�ا رشيطة مربع العدالة.

فلو ان تعدد الزواج كان محظورا كان خلق الرجال بهذه الطبيعة محظورا ســبحان الخــالق العظــيم! 
وكتاب التكوين يف قصة التعدد، فال سبيل للحظر عنه يف أيــة رشعــة مــن  فقد تَجاوب كتاب الترشيع

رشائع الدين، وليس حظر التعدد يف املسيحي� إالّ اختالفا من عند أنفسهم يخالف كافة الترشــيعات 
  الدينية عىل مدار الزمن الرسايل.

وجات حــد محــدود، وال فقد جاء القرآن ليحدد الزواج ب� العدالة والحكمة، جاء و� يكن لعديد الز 
للعدل بيهن أثر، فقد حدد العدد دون ان يرتك األمــر لهــوى الرجــال، وقيَّــد العــدد بإمكانيــة الَعــدل 

  .»فواحدة أو ما ملكت إ�انكم«والِعدل وإالّ 

إن االسالم نظام قائم عىل الفطرة ومتطلباتها، يلتقط اإلنسان من واقعة القارص وموقفه املقرص عــىل 
  تفع به يف املرتقى الصاعد السامق السابغ، السائغ لكيانه، يف غ� عنف واعتساف.ضوء فطرته ل� 

فانه نظام ال يقوم عىل الحذالق الجوفاء الخــواء، وال التظــرف والتطــرف املــائع الضــائع، وال املثاليــة 
ذهب الفارغة واألمنيات الحاملة، املصطدمة بفطرة اإلنسان وعقيلته السليمة ثم تتبخــر يف الهــواء ليــ

  جفاًء.

وليست صعوبة الجمع ب� زوجات عدة بالتي تُحيل العدل بينهن، وليست هي أصعب من خلفيات 
الحظر عن تعدد الزواج، فح� نقايس ب� الصعوبت� نجد التحديد بواحدة اصعب بكث� للقبيل� من 

لهن وأخــرى التعدد، وعىل النساء املؤمنات هضم انفسهن عند واجب التعدد او راجحه صــيانة لرجــا
  لذوات جنسهن املحرومات عن البعولة.

»ولن تستطيعوا ان تعدلوا ب� النساء ولو حرصتم فال �يلوا كل امليل فتذروها كاملعلقــة«ثم 
ليســت  ١

لتعارض او تنسخ آية الس�ح، إذ ال مجال لحكــم مســتحيل يف البدايــة حتــى تنســخه آيــة تحيلــه يف 
فال �يلــوا كــل « آيتها ال تعني إالّ املستحيل من العدالة وهي يف املحبة ملكان النهاية، ثم اإلستحالة يف

عدوالً عن مظاهر العدالة نتيجة املحبة الباطنية الكث�ة بالنسبة لبعض دون بعض، فامليــل إىل  »امليل
لــن «بعض النساء عن بعض بعُضــه ميســور وهــو الَقســم، وبعضــه غــ� ميســور وهــو املحبــة، فحــ� 
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أن ترتكــوا الَعــدل يف ِعــدل  »فال �يلوا كل املَيل«ِعدالً يف َعدل املحبة  »ا أن تعدلوا ب� النساءتستطيعو 
  القسم بينهن.

ليست   هذا هو العدل الذي تحمله اآلية، ثم املستحيل تحمله األخرى دون تناحر بينه�، فرشيعة ّهللا 
 أحرى، إعطاًء باليم� وسلبا بالش�ل هازلة غ� حكيمة حتى ترشع أمرا يف آية ثم تحرمه إحالة له يف

بإحالة ما اعطته اليم�، فا�ا اعطت فرض العدل في� �كن، وأحالت يف األخرى ما يزعمه الزاعمون 
  من واجب العدل يف املحبة!

 اللهم هذا قَسمي في� أملك فال تلمني في� �لك وال«حول العدل�:  آله و عليه هللا صىلولقد كان يقول الرسول 
  .١»أملك

وهذه اآلية إجابة عن سؤال شائك حول العدالة املفروضة، أنها ككلٍّ غ� ممكنــة فكيــف الســ�ح يف 
»ولن تستطيعوا ان تعدلوا ب� الناس«تعدد الزواج، فجاء الجواب 

فهــو الِعــدل » يف النســاء«و� يقل  ٢
يف ظاهر إىل من تحبونها اك� من غ�ها، وعمن ال تحبونها، ميالً »فال �يلوا كل امليل«وليس كل الَعدل 

الِعدل والَعدل ك� يف باطنه، فامليسور ال يسقط باملعسور، ف� دام امليل الباطني وِعدله غ� ميســور، 
  � يسمح ذلك بظاهر امليل عن واجب الَقسم والَعدل ب� النساء.

فمن ال يجد من نفسه ومكنته نفسية أم بدنية أم مالية أن يعدل يف هذه الزوايا األربع وال سي� ب� 
النساء، � يسمح له عديدهن، فليعد نفسه بكل املعدات املفروضة أوالً ثم يقدم عىل عيديد الزواج، 

  ام ونفس الزواج بواحدة، وأما ما ملكت إ�انكم فميسور لكل أحد إالَّ من شذ.

  ورضورة أخرى اختالف القبيل� من حيث الَعدد والُعَدد.

اك� من قبيل الذكر، حيث نرى عىل مدار الزمن اك�ية ساحقة فالَعَدد ِخلقًة وبقاًء هو يف قبيل األنثى 
يف األنثى التتجاوز ـ في� عرفنا تاريخيا حتى اليوم ـ عن نسبة اربــع إىل واحــد، وهــذه النســبة مهــ� 
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كانت غ� مستقرة فقد تنزل اىل ثــالث ومــا دونهــا ام فــوق األربــع، ولكنهــا تناســب وأحيانيــة تعــدد 
لعدالة الكاملة، اذ ليس كل رجل بإمكانيته أن يتزوج اربعا إالّ يف قلة قليلة، الزوجات وال سي� رشط ا

  ثم هناك من ال يتزوج لحاالت استثنائية.

فس�ح الزواج مثنى وثالث ورباع رشَط العدالة املربعة م� يعالج مشكلة املضاعفة يف قبيل األنثى يف 
  جالية.الحد املتوسط من اختالف الَعدد النسائية والُعدد الر 

فحتى اذا ثبت واقعيا ان ليست املضاعفة اربعة أم وال ثالثة يف األنثى، فأحيانية األربعــة يف امكانيــة 
  الزواج العال تجاوب ذلك الواقع �اما.

ومه� يكن من يشء فاألك�ية األنثوية م� ال تنكر ب� املجتمعات عىل طول الخط مه� شذ زمان او 
  .١لف للذكور باألمراض والحروب أك� من األناثمكان عنها، ال سي� وان الت

ولقد اضطررن النساء يف املانيــا الغربيــة اىل تقــديم طلــب اىل املجلــس النيــا� إلجــراء قــانون تعــدد 
الزوجات تخلصا عن العزوبة ولكن الكنائس عارضة، ك� وان وكالء املجلس النيا� هناك قدموا الئحة 

  .٢س�ح اللواط حيث الرجال ليسوا ليصربوا عىل امرأة واحدة

إضف إىل فطرة طلب التعدد يف الرجال واألك�ية الساحقة يف النساء، استعدادا الرجال لعملية الجنس 
  واإلخصاب اك� بكث� من النساء.

فالرجل مستعد لإلنجاب يف معتدل التقــدير منــذ خمســة عرشــ حتــى املائــة، ولكــن املــرأة ال تعــدو 
� فهو أصعافها من هذه الناحية إنجابا، فيبقى الرجل خمسون سنة ال مقابــل لــه إخصــابا يف الخمس

حياة املرأة، وما من شك ان من اهم األهداف يف الــزواج هــو اإلنجــاب، فلــو حــرم اكــ� مــن واحــدة 
يث للرجال لكان تكوين حالة االنجاب األك� فيه بكث� باطالً من التكوين، سبحان الخالق العظيم، ح

تجاوب يف مشيئة الترشيع والتكوين، ثم الرجل يستعد للغشيان يف كافة األوقات واملرأة ال تستعد إالّ 
  يف ثلثيها حيث الثلث هي ـ يف العادة ـ �يض يف العادة الشهرية، فللرجل هن�ـ ايضا ـ ثلث زائد.

بإمكــان املــرأة ذلــك ومن ثم الرجل بإمكانه اإلنجاب املتعدد من عديد النساء يف وقت قص� ولــيس 
  حتى ولو انحرفت ورأت عدة، وهذه ثالثة.

كل ذلك م� يفرض سنَّ الس�ح لتعدد الزواج يف صالح الرجال والنســاء معــا، فــرتى يف ذلــك الواقــع 
امللموس واملالبسات الحية ب� القبيل� ما هو القانون الصالح الذي يُصلح الحياة الجنسية والوالديــة 

  واملعيشية بينه�؟

ـ فهل يتزوج كل رجل بأنثى واحدة يكتفي بها حتى آخر حياتــه كبتــا عــىل رغبــة يف غ�هــا فطريــا  ۱

                                                        
�ـ�  ١١ان ا����ـ�ت ا���ـ��� �ـ� ا�ـ���اض �ـ� ا�ـ���ر ا�ـ� �ـ�  ١١/١٠/٣٥ـ ��� ����ة ا�������ت ا����ا���  ١

�� ا����� �ـ� ���ـ�  ��٠٠٠/٥٠٠/١ ��� ا����ء ��� ���ل  ٦٥ـ  ٦٠و ٣٠ـ  ٢٥ا��� �� ا����ث، و��  ٥/١٠٠

 �� ا����. ٠٠٠/٧٥٠ا��ّ، 

 
 ����� �����. ��٣٥ �� ا������ ا������ ��� ـ ا����ر أن ذ�� �� ٢
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وخلقيا وُخلقيا، وكبتا عىل إنجابه من غ�ها، ثم تبقــى واحــدة او اكــ� مــن النســاء قبالــه دون زواج 
يــزي مرشوع، فتبقى يف حالة العزوبة العسيبة، قسمة ضيزى من قبيــل النســاء خــالف التكــوين الغر

والفطري؟ وهذا خالف العدالة والحكمة يف َسن القانون أن يعارض التكوين وصالح الكائن اإلنســا� 
فرديا وج�عيا، فالفطرة والعقلية والطاقة اإلنسانية تعارض ذلك التحديــد التهديــد لنســله يف وصــله 

العزوبــة، وال وفصله، فمه� ضبط الرجل نفسه عىل امرأة واحدة فليست املرأة لتضبط نفســها عــىل 
  يدفعها إشتغالها بالعمل ك� ال يدفع الرجل، فال دافع للجنس عىل أية حال.

  فألف عمل وشغل ليس يشغل املرأة ك� الرجل عن الحاجة الفطرية إىل الحياة الزوجية.

ـ ام يسمح باملخادنة والسفاح بديل عديد الزواج من هؤالء اللوا� ليس لهن مقابــل مــن الرجــال،  ۲
الحياة وتتأرجف بسفاح املخادنة ومخادنة السفاح بديالً عن الحياة النظيفة النزيهة الزوجية؟ فتقذر 

  وهذا أمر بالسفاح بديل النكاح او عجز عن َسنِّ نكاح بديل سفاح.

أجل إن ذلك يضاد اِإلتجاه النظيف يف اإلسالم ويف أيــة رشعــة ربانيــة أو إنســانية نظيفــة عفيفــة غــ� 
ة املرأة اإلنسانية وكرامة الرجل اإلنســان ان تتقــذرا بقــذارة الفاحشــة الدنســة طفيفة، فهو ضد كرام

  البئيسة التعيسة!

ـ ام يسمح بتعدد الزواج حفاظا عىل كافة املصالح الحيوية للقبيل� رشيطة العدالة املربعة، وهــو  ۳
 الزواج، وإ�ا تحددا الذي اختارته الترشيعات الربانية، وسطا ب� التحدد بواحدة وب� الّالمحدودية يف

بأربع، متحددا بالعدل يف زواياه األربع، متهددا من يخــاف أالّت يعــدل أال يتجــاوز الواحــدة، وإذا � 
لتحلق العدالة عىل الحياة الزوجية �اما ك� هي محلقة عــىل كــل  »م� ملكت إ�انكم«يعدل لها فـ 

  الحياة والحيويات.

واملتطرفون األغبياء من وراء التحديد ـ رشعيا ـ بواحــدة، تركــا  ذلك ف�ذا يعني املتحذلقون السخفاء
لكل من الزوج� أن يخبط رأسه يف الجدار، وتركا لسائر النساء الّال� ال يجدن لهن رجاالً يف منتقعات 
الفحشاء والفساد، فهم ال يسمحون الزواج املرشوع إالَّ بواحدة مه� كلَّف األمر، ويسمحون بالعرشة 

وإذا رأوها غ� مرشوعة يستبيحونها باملبالغة الكنائســية يف  ١غ� املرشوعة دو�ا حد يتصور الجنسية

                                                        
ـ ���ل إ���ق �� ���� �� �� ���� ����� أ������: ���� أن ا�������� �� ���و��ن �� ���� ا���ل إ��ّ  ١

و���� ��� ���و��، ��������ن �����ن �� ���د  وا��ة، و����� ���� ����� أن �� ر�� ��� ����� ���ة ���ء ���ره

ا������ ���رة ر���� ��� �����ون �� ا����د ��ّ� �� ���� ا������ وا����را ���  ا��و��ت ��� ��� �� ا�����ن

�ٕ���ء ������ت، و����� ان �����ا ��� ��� ا������ت ا������ ان ��د ا������� ����� �� ا��� ا����د، ��� ا����د 

اج، �� ا���� ان ���ً �� ا������ ا��� ��د ا����ء ���� أ��� �� ا����ل �� ��� ���د ا��و��ت ���� ���ء دون ازو

����� إ�� ا��ٓ�� �� ����� ا����ة و���� ا����ة ا������، ���� �� ���� ���ء ��ون ���� و�� ����� �� ا����ة 

 ا������ و�� ������ ����ل ا���� وا�����ء ����ّ� �� ����� ���د ا��و��ت �� ا���ل ��ه ا���ارد.

ورد �� ����ة (ا���ن ���) �� ان ������� ���� ا����ت ��ن ا��� �� ا������� ��  و���ل ا������ ا�ٕ�������� �� ا��

����� ا������ ������� و���ذ�� ������رة ا��� �� ���� ���� و����، ��� ��� ���د�� ���� ����د ا������� ��� 

���� ����� ا����ط ا�����ن ا������ ا�������� ���� ���� ا����ت �����ت... و��� ا����س �� ا����� ا����� وا�
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  صكوك الغفران!

يس يحلَّــل وترى كيف يحرم النكاح بأك� من واحدة وال يحرم السفاح، أو يحلل بصكوك الغفران، ولــ
  الزواج العديد بأي صك، حين� يغفر بتلك الصكوك كل املعايص والفحشاء الكب�ة!

  أم كيف يُحرَّم املحلَّل فطريا، ويحلَّل املحرَّم فطريا ورشعيا؟ ما هذا إالَّ تخبُّط عشواء!

  والحكمة العالية الربانية يف َسنِّ الس�ح لتعدد الزواج تخترص ـ وال تحترص ـ كالتايل:

  ـ من ناحية الرجل: ۱

) انه مفطور نفسيا وجنسيا عىل تشّهي العديد من النساء مه� كانت التــي عنــده أجمــل وأشــبب ۱
  وأفضل من التي يشتهيها، وليست املرأة هكذا، إالّ شاذة يف الجنس ام راغبة يف مزيد املال.

ء املــرأة مــع أنهــا قابضــة ) مزيد الشهوة ـ كأصل ـ يف الرجال، ولذلك نرى الرجل هو الذي �يش ورا۲
املال والحال، اللهم إالّ شاذة، ثم نرى الرجل يتزوج ـ يف األك�ية الساحقة ـ بعد طالق زوجه او موتها، 

  وال نرى املرأة تتزوج وال سي� بعد وفاة زوجها إالّ قليالً.

  ) استعداد الرجل أك� من املرأة يف ايام الشهر ثلثا من حيث الغشيان.۳

  ر اإلنجاب ثلثيها.) وطول عم۴

) وعىل طول الخط عرشات وعرشات املرات، ففي فرض وجــود رجــل مــع مائــة امــرأة باإلمكــان ان ۵
  ينجب منهن القل تقدير مائة، ويف العكس ال �كن االّ واحد ام عديد قليل اذا حملت توأما.

ج أخــرى، ام يتــزوج ) وقد تكون املرأة عاقرا، فهل يصرب الرجل عىل ترك اإلنجاب، او يطلقهــا ويتــزو ۶
  عليها من يستولدها؟

فاألوىل هدٌر للنسل وعطل يف اإلنجاب وهو خالف املصــلحة القصــوى مــن الــزواج! والثانيــة تســتجر 
اللعنة من األك�ية الساحقة املطلقة من العاقرات عىل من يش� عىل األزواج بهذا الطريق الخريــف 

ظور، فقل� تجد العقيم ـ وقد تب� عقمهــا ـ حيث يهدم عليهن بيوتهن ويحطم حياتهن بال عوض من
راغبة يف زواج ثان، وكث�ا ما تجد الزوجة العــاقر أنســا واســرتواحا يف األطفــال التــي تنجبهــا الزوجــة 
  األخرى من زوجها، إذا فإىل زواج ثان إسباالً للنسل وابتهاجا للزوجة األوىل أنها ما طلقت ألجل العقم.

  ـ من ناحية املرأة: ۲

ث النساء أك� من الرجال خلقة وبقاًء، ففي مثلث أقلية الرجال خلقة، وأك� يتهم تلغا بأمراض ) حي۷
  وحروب تصبح النساء اك� منهم بكث�.

) وسن البلوغ يف املرأة أبكر منه يف الرجل، فال بّد لها من رجل ح� تبلغ واإلكتفاء بواحدة ال يساعد ۸
  اختالف سن البلوغ فيه�.

مواليد سنة واحدة عىل فرض التساوي ب� القبيل�، نرى األناث يف األك�ية الســاحقة يف  ولنأخذ مثاالً
                                                                                                                                                         

 وا�����ت ا��ي �� ����� �� و�� ���� �� ������� ا������.

و���ل ���� اورو�� اذا ��ن ر�� وا�� �� ���� ���ء �� ���ن وا�� ��ن �������ن ان ���� ���� او��د، و�� ��� 

����ء ا����ل، و�� وا�� ���� ا������ب ا����: ���� ر��ل �� ا��أة وا��ة �� ���� ا��ّ و�� وا�� �� ���� ا�� ��ي �� 

 ��� و���� او��د ���� ا������ب ���ك، وا���رق ��از ���د ا��و��ت و����!
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التاسعة من سنيهن بالغات ـ وال ســي� يف الــبالد الحــارة ـ مســتعدات للــزواج، يف حــ� أن الــذكور ال 
يــث يستعدون حتى الخامسة عرش، فــال بــّد ـ إذا ـ لهــؤالء األنــاث البالغــات بــالغون مــن املاضــ� ح

الحارضون غ� بالغ� عند بلوغهن، وألن لهؤآلء البــالغ� مــن قبــُل بالغــات ســابقة كــ� هنــا، فــذلك 
التسلل يحكم برضورة طبيعية لَسنِّ تعدد األزواج، إضافة إىل أن عمر النساء ـ يف األك� ـ أطــول مــن 

  زوجات.عمر الرجال، فتبقى ـ إذا ـ طائفة من النساء بال أزواج إذا � يسمح بتعدد ال

فالعوامل العدة التي تقلل من قبيل الرجال َعددا وتك�هم ُعَددا للزواج، مــ� تفــرض تعــدد الــزواج 
  .»ذلك أد� أن تعولوا«حفاظا عىل القبيل� فـ 

) فبقاء النساء الال� ال يقابلهن رجال ـ واحدة بواحد ـ كبت عىل فطرة الرضورة الجنسية، او س�ح ۹
  للفاحشة.

تعدد الزواج حفاظ عىل حرمة القبيل�، وعــ�رة للبيــوت العائليــة، وتفجــرة للــ�وات ) ويف س�ح ۱۰
  الضخمة، ورياضة نفسية للقبيل� ان يصربا عىل عديد الزوجات وعديد الرشكاء يف الزواج.

تلك عرشة كاملة ـ وهي غ� حارصة ـ يف حكمة الس�ح لتعدد الزواج، اضافة اىل انــه حكــم هاميشــ 
ل الزواج، فليس التعدد اسالميا مطلوبا لذاته، مستحبا مرغوبا دون مــربر او رضورة وليس اصليا كأص

فطرية او اجت�عية او اقتصــادية او سياســية اماهيــة، ا�ــا هــو رضورة او رجاحــة تواجــه رضورة او 
رجاحة، وحلٌّ يواجه مشكلة يف حقل الزواج، فليس مرتوكا للهــوى الطائشــة، بــل هــو محــدود عــددا 

  َددا بالعدل يف زواياه األربع.باألربع وعُ 

فخوف عدم القسط يسمح بـ  »فان خفتم أال تعدلوا«وعدم س�حه  »إن خفتم أال تقسطوا..«فس�حه 
  .»واحدة او ما ملكت إ�انكم«ينزل اىل  »أال تعدلوا«ثم خوف  »مثنى وثالث ورباع«

العــدل يف كــل حقولــه إذا فالخوف من ترك القسط يف ترك التعدد يسمح له، ثــم الخــوف مــن تــرك 
  العائلية ينسخ الس�ح.

وألن الخوف عن ترك واجب اإلقساط ظرف لس�ح تعدد الــزواج، فكــل خــوف عــن تــرك واجــب او 
اقرتاف محرم يزيله تعدد الزواج، هو م� يفرض الزواج، وح� ال خوف فهو راجع كأصل الزواج رشط 

  العدل يف زواياه األربع.

اقع الحياة وتحمــي املجتمــع مــن الجنــوح والســعار الجنيســ، واملنــع فالرخصة تلبى واقع الفطرة وو 
يعارض الفطرة وواقع الحياة ويهدم املجتمع االنسا� عن إنسانيته العفيفة، فــاذا انحــرف جيــل مــن 
األجيال يف استخدام هذه الرخصة، فاتخذها رخيصة بخيسة هدرة مرسلة دو�ا رشيطة العدالة، إحالة 

الً ب� الزوجات ك� الديك ب� الدجاجات، وإنشــاًء للحياة الزوجية مرسحا  ـ فقط ـ للذه حيوانية، تنقُّ
إن «للحريم يف صورته البشعة املريبة، فليس ذلك من ذنب اإلسالم الذي سمح يف التعدد بــ� ســلبية 

  .»إن خفتم أال تعدلوا..«وإيجابية  »خفتم أال تقسطوا

ين، ولو أنــه ء التعدد، وإ�ا حدده به إن اإلسالم � ينىش ذين الحدين الحديدين، وسطا ب� أمرين أمرَّ
حرصه بواحدة، كان أّول دليل عىل بطالنه ملخالفته الفطرة، والواقع املتعود للناس عــىل مــدار الــزمن 

  وأع�ق التاريخ.

وقد يخترص أمر تعدد الزواج عند حد، وأمر وحدته أو ما ملكت إ�انكم عنــد حــده بحكمــة بارعــة 
  هي:



 95

فال تختص ذلك بالتنزل عن العديد اىل الوحيد، بل وتشمل الوحيــد إىل العديــد  »� أالّ تعولواذلك أد«
و�يلــوا عــن القســط عنــد الخــوف األول يســمح  »أد� ال تعولــوا«فه� معــا  »ان ختفم أال تقسطوا..«

  .»مما ملكت إ�انك«للعديد، وعن العدل عند الخوف الثا� الذي �نع العديد وحتى الوحيد اىل 

فرتك العول، والجور امليل، هو املحور يف كال األمرين، فإن كان يف ترك التعدد عوٌل شــهوانيا إىل نســاٍء 
  أخرى، فالتعدد راجح او واجب حسب الواجب يف الحفاظ عىل العدل.

وان كان يف التعدد ـ وحتى الواحدة ـ عول يف الحياة الزوجية وترك للعدل يف زاوية من زواياه األربع 
  حرم واىل ما ملكت إ�انكم.فم

فخوف ترك القسط يف اليتامى ـ ام سواهم ـ يسمح �ثنى وثالث وربــاع، وخــوف تــرك العــدل يــرتك 
  الس�ح، ثم خوف أال تعولوا يسمح كل واحد من األمرين كالً حسبه.

إذا فتعدد الزوجات رشَط العدل مسموح حتى إذا � يخف ترك القسط يف اليتامى، ما هو خائف ان 
يعول و�يل اىل حرام او ترك واجب فانه� مشموالن للعول وامليل املحرم هنــا، الــذي ســبب تحليــل 

  وتحريم التعدد كالً بقضية، فتأمل.

وتعدد الزواج حلٌّ رشيطة مربع العدل، وراجح رشيطة الفضل، وواجب إذا كان يف تركه خــوف تــرك 
م يف خوف عدم العدل وواقعه، مرجــوع إذا العول ام ـ وبأحرى ـ واقع الظلم وامليل عن الحق، ومحر 

  كان القيام برشوط الجواز حرجا مرجا، فهو ـ إذا ـ كأصل النكاح بل واصعب رشوطا.

يف التنزل إليهن، ك� � يكن حطا لعديد األزواج  »ما ملكت إ�انكم«حطا من ساحة » ذلك«ثم وليس 
وتكلفا من الزواج الدائم باألحارير واملهائر،  يف التصاعد إليهن، فا�ا هو تنزل إىل زواج هو اقل تكليفا

فان الزواج املنقطع أقل تكليفا بكث� من الدائم، ونكاح األمة اقل تكلفا من الحرة، فك� أن الــذي ال 
يقدر عىل رشاء بيت لسكنه يسمح له اإلستيجار، هامشا عىل أصل ه� متجاوبــان يف اصــل الســكن، 

ألنهن ـ »ما ملكت إ�انكم«وثالث ورباع فإىل واحدة، ثم منها اىل كذلك الذي ال يقدر عىل نكاح مثنى 
  ككل ـ اسهل نكاحا.

هن غ�هن، سواء اإلماء، او  »ما ملكت إ�انكم«تعني من الحرائر واملهائر الدا�ات، فـ » فواحدة«هنا 
يد مــن الحرائر املنقطعات، وهنا ال حدَّ لعديدهن حيث الحد مقترص عىل غ�هن، فيجوز النكاح بأز

أربع منهن إماًء ومنقطعات، ولكنه يف اإلماء بسبب امللك او التحليل، واما النكاح دون ملك او �ليك 
دا�ا فهو ك� يف الحرائر، فا�ا النكاح الحر غ� املحدود هو املنقطع بحرة كان ان امــة رشط العدالــة 

  ككل.

»م� ملكت إ�انكم..من � يستطع منكم طوالً ان ينكح املحصنات املؤمنات ف«ذلك و
وملك اليمــ�  ١

بعد نكاح الحرائر الدا�ات عبارة ع� تبقى يف �� اإلستطاعة مــن نكــاح مرشــوع ولــيس إالّ النكــاح 
املنقطع حسب آية، وإالّ اإلماء اململوكات او املوهوبات حسب آياتهــا، مهــ� عنــت اململوكــات حــ� 

 »ف� استمتعتم به منهن... ومن � يستطع... فأنكحوهن بإذن أهلن.... «تقرن باملتتعات ك� يف آيتها: 
  حيث تعني هنا خصوص اململوكات.

                                                        
 .٢٥: ٤ـ  ١
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  رجعة أخرى اىل اآلية:

رشط  »مثنى وثالث ورباع«واىل » واحدة«إىل  »ما ملكت أ�انكم«ان حقل النكاح له قوس صعودي من 
  العدل.

  ».ما ملكت ا�انكم«واىل » حدةوا«اىل » مثنى«اىل » ثالث«اىل » رباع«ثم ونزويل من 

والقوسان مت�ثالن يف رشيطة العدل، ففي عديد النساء مربع، ويف امرأة واحدة مثنى: عدالً بالنسبة 
  لها ثم آخر بالنسبة لكم.

في� كان اإلقساط واجبا وهو حقل يتامى النساء،  »إن خفتم أال تقسطوا«أمرا مقيد بـ » فانكحوا«وهنا 
إذ زال اليتيم إن كان النكاح بيتــامى النســاء، فهــي ـ إذا ـ ضــابطة  »فتم أال تعدلواإن خ«ثم تبدل إىل 

  عامة يف كل حقول النكاح دو�ا استثناء.

فاذا كان الزواج بعديد النساء فمربع العدل لزام الس�ح فيه، عدالً بينهن وعدالً ب� املجتمع وعــدالً 
  بالنسبة لكل واحدة وعدالً بالنسبة لكم.

حيث ينتقل مربع الواجب اىل مثناه اذ يخرج » فواحدة«يف كل هذه الزوايا  »خفتم أالّ تعدلوا ان«فـ  
  األوالن عن الدور لخروج املوضوع.

حيث العدل الواجب فيه أخف،  »ما ملكت ا�انكم«بالنسبة لواحدة ايضا فـ  »ان خفتم أال تعدلوا«ثم 
ذلك ملــن خيشــ العنــى «هنا اىل مجاالت اخرى كـ ولذلك ترك التنازل ع� ملكت ا�انكم اىل العزوبة 

  .»من فضله  ان يكونوا فقراء يغنهم هللاّ «و »منكم

ثم الس�ح يف عديد الزواج ووحيده مرشوط بعدم الخوف من ترك العدل عىل طــول الخــط، بدايــة 
جــب واستمرارا، فان � يخف وتزوج عديدا زعم انه يوىف العدل ثم تب� له أنــه ال يقــدر ان يعــدل و 

  الطالق إىل حد املستطاع من العدل، ك� أنه إن خاف قبل الزواج حرم ذلك الزواج بعديد ام وحيد.

وهكذا تكون كافة املباحات واملستحبات، أنها مرشوطة أال تسبب تــرك واجــب او فعــل محــرم، واذا 
الَّ فليقدم وجب النكاح وعارض واجبا آخر او محرما فال بّد من عالج الشبق بطريق آخر إن امكن، وإ 

  أهم الواجب�.

وس�ح تعدد الزوجات ليس حك� ثانويا عند اإلضطرار كخوف عدم اإلقساط يف اليتامى ام الفرار عن 
اي محظور من ترك واجب او فعل محرم، حيث الرشط يف هذه اآليــة هــو رشط الوجــوب ال الجــواز، 

بواحــدة، رغــم ان البيئــة الجاهليــة  والجواز مستفاد من اطالقات اآليات اآلمرة بالزواج إذ � تحــدده
يل كــان الــزواج بواحــدة فــال بــّد مــن  كانت تسمح بعرشات وعرشات، فلــو أن الجــواز بــالعلو ان األوَّ

  الترصيح به هدما لبناء الجاهلية.

فقد بينت آيتنا هذه وجوب التعدد إذا لزم األمر، وحدد الس�ح أنه رباع عددا، ورشيطة مربع العدل 
  ُعَددا.

عن سؤال، يف حــ� ال نجــد العدالــة املفروضــة يف األك�يــة الســاحقة لعديــد األزواج، إذا فــال  وجوابا
  تجاوب ب� اإلمكانية الواقعية بتحقيق رشيطة العدالة وب� الرضورة او الرجاحة لتعدد الزوجات.

  ات.تجرب نقص العدالة ونقضها، حيث املسئولية فيهن اقل من الدا� »او ما ملكت ا�انكم«نقول: 

وح� ينقص دور اململوكات ـ ك� انتقص منذ زمن بعيد ـ فهناك الزواج املنقطعيصبح ســيد املوقــف 
  كعالج حاسم ملشكلة التجاوب.
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وهنا ليس إلخواننا السنة اي جواب عن ذلك السؤال، فا�ا آية املتعة الثابتة غ� املنسوخة نصا، وهذه 
  اآلية بصورة طليقة تجيب عن هذه املشكلة.

تعدد الزواج الدائم مشكلة الجهاز والَقسم والنفقة وامل�اث تحول دون إمكانية الجمــع بيــنهن  ففي
  مه� تحققت العدالة.

ولكن الزواج املنقطع، املمكن إخفاُءه عن الزوجة الدا�ة، وهو خلو عن تلكم املسؤوليات الثالث، هو 
  الذي يسد كل فراغ يف واجب التعدد او راجحه.

ـ مــا ملكــت ا�ــانكم الشــامل للمملوكــات  ۳ـ املتعــددة  ۲ـ الواحــدة  ۱حــل ثــالث: ففي الــزواج مرا
واملنقطعات، والعدل يف األوىل ذو جهت� ويف الثانية مربعة الجهات ويف الثالثة ال عدل هكذا، اللّهــم 

  إالّ بالنسبة للمجتمع.

  تلحيقات:

ها فليتشــاركا يف ذلــك الجهــاد ) ان تحقيق العدل ب� النساء اصعب بكث� مــن تعــديل املــرأة نفســ۱
  املقدس.

تجرب عدم التجاوب، والتجاوب بــ�  »ما ملكت أ�انكم«) وعند عدمه� أو عدم أحده� فالنقلة إىل ۲
  إمكانية تحقيق الرشط والحاجة اىل املرشوط م� يجب يف األحكام العادلة.

الثالث للرجــال والنســاء ونفــس  فإن كانت الرضورة اك� من اإلمكانية فال تجاوب يف الب�، فالحوائج
  املجتمع إىل تعدد الزواج تُجاوبها إمكانية التعدد مذيَّلة �ا ملكت أ�انكم وإالّ � يستقم الحكم.

ذلك؟ ويف وجوب أو س�ح تعدد الزواج رشَط العدل ميدان فاسح للسباق يف مختلف حقول العدالة 
نساء املتعددات العدل يف اإلصطبار عىل الرشيكات ب� الرفاق، ورياضة نفسانية لكال القبيل�، فعل ال

  يف حقل الزواج، ك� عىل الرجال العدل بكل أبعاده ما استطاعوا إليه سبيالً.

وألن العدالة املفروضة عىل الرجال أوسع وأك� نطاقا من النساء لذلك فرضت هنا عــىل الرجــال، ثــم 
حقل العدل مــن الرجــال، فــت�نعهن عــن  املفروض عىل النساء إذا تحمل الرشيكات املسموحات يف

  . ، وإيذاء ألزواجهن ورشيكاتهن، فهو ثالوث من املحرم يف رشعة هللاّ  الرشيكات معارضة لحكم هللاّ 

وفي� إذا ترك الزوج عدالً من األربع أم كل العدل فنهيا عن املنكر وطلبا لتحقيق العدالة أو الطــالق 
ائر الرشيكات، اللهم إالَّ إذا ظلم فنهيا عن املنكر حسب تخلصا عن خالف العدل، دون خالف عىل س

  . املقرر يف رشعة هللاّ 

وحصيلة البحث عن تعدد الزوجات هي أنها رضورة تقدر بقدرها: ان تقسطوا وتعــدلوا وال تعولــوا، 
  فال يجوز التخلف عن هندسة التعدد املهندسة عىل هذه الزوايا الثالث، ولقاعدة العدالة زوايا أربع.

وقضية الرضورة الحيوية السليمة يف َسن تعدد الزوجات ترسبت اىل كتَّاب وكاتبات من املسيحي� يف 
انــه ال عــالج لتقليــل «رصاحة القول ضد الهرطقة الكنسية، أن تعدد الزوجات رضورة ال محيد عنها و

  .١»البنات الشاردات إالَّ تعدد الزوجات

                                                        
ا����د آت �� ر�� ��� و��� أو��� ا���ب ا������� ��ه ا����ٔ��  ـ ���� �����و����ن ا������ ��� ���ل: إن ١

أ��� إ���ح �ٕ�ن ا����ل ���� ���� ���� �� ا���ب وأ����ا ����ـ�ً و��ـ�ت ا���ـ�ء ��ـ� ذا ��ـ���� و�ـ� ذا ��ـ�م 

 ��ٔ���� ��ٔ���� ��� ا��ول ���د ا��و��ت.
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  ذلك وهنا اعرتاضات واهية خاوية عىل سّن تعدد الزوجات كلها هاوية �ا مىض ويأ�:

ترى رشيكة لها فــي� كانــت مختصــة بهــا مــن حظــوة  ـ انه يوجب البغضاء من الزوجة األوىل ح� ۱
  ع� ابتليت بها من رشيكة ِخَ�ًة عليها؟ الجنس فتز� بديالً

ولكنه غ� وارد يف نظام الزواج املتعدد إسالميا حيث العدل رشط أصيل، فلو أنــه حملهــا عــىل ز� أو 
فاحشة سواها � يسمح يف نكاح الثانية، ثم ال نجد أمرأة تز� النها ابتليت برشيكة يف زوجها غ�ة بل 

ل الرشيكة في�١هو حسد : ٢ يسمح االسالم لها هو من قضايا اإل�ــان واإل�ــان قيــد الفتــك، وان تحمُّ

                                                                                                                                                         

���ن ��وت ������� رأى ا����� (����) �� أ�� ��  و�� ا������ت �� ا�ٕ�������� ا������ �� ��وم ���د ا��و��ت ��

) ���٢٠ج ������ ا����ت ا���ردات إ��ّ ���د ا��و��ت و�� ��� أ�� رود �� و���� ر��رد �� ا���د ا���در �� (

����ً �� ����ة (���ن ��وت) ���� ����� ����� �� ������ ����� ��� �� �����  ١٩٠١أ���� (����ن) ��� 

��� ���ت ا���ردات �� ������ و�� ا����د و�� ا������ن �� أ���ب ذ��... و�� ����ة ��� ا��اء ): «٣٧٤: ٤ا����ر(

در ا����� (����) �ٕ��� رأس ا��اء وو�� �� ا��واء ا����� ا����ء و��   إ��ّ ا���� ��� ���� ��ه ا����� ا�����، و��ّ�

����� ���� ������ ر��ت ���ت ������ء �� ا����ء �� إ���ر  ا�ٕ����� ����� ا���وج ��ٔ��� �� وا��ة و���ه ا��ا��� ��

ا���� ا��ٔرو�� ��� ا�ٕ�����ء �ٕ���أة وا��ة، ���ا ا������ ��ا��ي ��� ������ ��ارد و��ف ��� إ�� ا����س أ���ل 

 ا���� و���ّ� �� ����� ا��� إذا �� ��� ����� ا���وج ��ٔ��� �� وا��ة.

����و��� ا���� ��� أو��د ��� ������ أ����ا �َ��ً و���� و��را ��� ا������ أي �� و��ص ���� ���د ا����ل ا

ا�ٕ������، ��� ��ن ��د ا��و��ت ����� ��� ��ق ��ٔ��� ا��ٔو��د و��ٔ����� �� �� ��� �� ا���اب ا���ن و���� ����� 

 و��ض أو��د�� �ٕ�ن ��ا��� ا���أة ���� ���� ��� ا����ر.

دي ��ٔن ����� �� ��� ��� ا���� و���� �� ��� ����� و�ٕ����� ���د ا��و��ت ���� �� أ�� ��وا أن ��ل ����� ���

 إ��أة ر�� ��� وأم أو��د ������.

و�� ر���� ا�������ن د��ن ��رت ا�ٕ������ي �� ا�����ار إ�� ���ت ���� وا���آن ����� ا����� ا�����ي 

���� وا�����ء ��� ا���� ا������� ���� أ��ى �� ����� �����ر���، ا��� ������� ا������: �� ���� �� إ���� ا

 ا������ ���د ا��و��ت.

 
��ل: ��� ا����ة إ��ّ �����ل ��ٔ�� ا����ء �ٕ���� ذ��  ا����م ����  � ا����� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�� ١:٤٣٩ـ ��ر ا������  ١

أ��م �� أن ������� ������ة   ���� ��� وا����ة �����ل و���� ��ّم ��� ا����ء إ��ّ زو��� وأ�� �����ل أر��� �ٕ�ن ا��ّ�

 و��� �����ل ���� �����.

 
�ّ� و�ّ� �� ���� ا����ة �����ء وإ��� ���ر ا�����ات ���� ��ٔ�� ا������ت ��� إ���   ��ل: إن ا��ّ� ا����م ����ـ و��� ���  ٢

���ه   ��ّ زو��� �ٕ�ذا أرادت ��ّ�ا����ة �����ل ��ٔ�� أ�� �����ل أر��� و�� ���� ����� و�� ���� ����أة إ   ��� ا��ّ�

  زا���، ورواه ا����� �� ���� �� ��ه ا���� �� را�� �� أ�� ��� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�  ���� ��� ا��ّ�

 إ��ّ أ�� ��ل: �ٕ�ن ��� ���. ا����م ����
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متحان للزوج� البّد وَسنُّ تعدد الزواج فتنة وا »أَحِسب الناس أن يرتكوا ان يقولوا آمنا وهم ال يفتتون«
  ان يحملوها ويتحملوا لها لصالحه� وسائر املجتمع.

فالغ�ة واجبة عىل الرجال حفاظا عىل النواميس ومحرمة عىل النساء فحسا ملجال تعدد الزوجات �ا 
فيه من رشوطات ومصلحيات، ثم الحسد محرم عىل القبيلــ� وهــو يف قبيــل النســاء اكــ� ظهــورا وال 

  لرشيكاتهن يف الزواج.سي� بالنسبة 

ولو كان الحسد هو املانع من َسن تعدد الزواج، فهن هو يف النكاح اك� ام يف السفاح، حيث الرجــل 
املحدد بزوجة واحدة ـ ك� يف الغرب املسيحي ـ نراه يز� بعرشات من النساء يثبات وأبكار، أفيسمح 

تعــدد الــزواج برشــوطه الصــالحة اذ بذلك الفسق البشع وال تحسده النســاء، ثــم ال يســمح بديلــه ب
  تحسده النساء!

ـ ان اإلحصاء يعطي تساوي عدد الجنس� يف غالبيــة الــبالد فالتعــدد ظلــم ألنــه يقيضــ عــىل تلــك  ۲
  املساوات؟

وهذا كذب وزور من القول، فهل تجدون إعوازا يف النساء يف البالد اإلســالمية وال ســي� الحــارة التــي 
ال، وقد نرى ـ بعد ـ عديد النساء اك� من عديد الرجال ألسباب مضــت، يك� فيها تعدد الزوجات؟ ك

  وال بّد من عالج لهذه املشكلة وليس إالَّ َسنُّ تعدد الزوجات، ام رواج البغاء!

ـ ان يف ترشيع التعدد ترغيبا للرجال اىل مزيد الرشــة والشــهوة وســعار الجــنس، وهــذا ينــايف روح  ۳
  رية الشهوة؟الرشعة الربانية املانعة عن ح

الرجــال عليهــا، فلــو حصــل الرجــل بــامرأة   ولكنه تجاوب مع الخلقة والفطرة الرجولية التي فطر هللاّ 
واحدة كان ذلك خالف الفطرة وتناحرت مع الرشعة الربانية، إضافة إىل أن رشعة التعدد ليست أصًال 

  »!ذلك أد� أال تعولوا«يؤمر به، وإ�ا هي عالج ملشكلة الجنس و

ان يف ذلك الترشيع حطا من ساحة النساء �بادلــة األربــع مــنهن بواحــد، وكــأن املــرأة هــي ربــع ـ  ۴
  الرجل، مع أنها نصفه يف امل�اث والشهادة والقصاص؟

بل إن تحديد الزواج بواحدة هو الحط من ساحتهن أن يصربن عىل العزوبة او يزن�، وحــ� ينحرصــ 
الثالث فهال� يكون زواجهن أحسن لهــن وأجمــل لحيــاتهن،  أمر النساء الزائدات عىل الرجال ب� هذه

حال أنهن يتزوجن هكذا �يولهن دون إكراه وإجبار خالصا عن الكتــب والفجــور، وتأسيســا للعائلــة 
  الكر�ة الرشيفة، وتأمينا لحياة أمينة!

هيها، أفهذا هو االحسن لساحة األنوثة الرشيفة الطريفة، أم ان تبتذل دعارة رخيصــة لكــل مــن يشــت
فهذه النساء الزائدات عىل الرجال من األرامل وغ�هن ال محيص لهن عن قبول التعدد أم خيبة القوة 
املودعة يف طبائعهن وبطالنها، أم رخصاتهن لكل راغب فيهن خوانة ودعارة، وليت شعري هالّ تأسف 

وطار الشــهوة النساء ح� يشاهدن كل هذه الفضائح من رجالهن يف الغرب املسيحي حيث يقضون أ 
بال حد وال إطار من كل اإلبكار والثيبات وذوات البعل، ثم هن يأسفن إذا تزوج رجــالهن محَصــنات 

  طاهرات؟!

ـ من العدل ح� يسمح لرجل اك� من واحدة أن يسمح للمرأة أك� من واحد وال سي� إذا عــازت  ۵
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  النساء وك� الرجال عدالً يف ذلك الحقل؟

هو الذي فطــره عــىل تلــك   ال تسمح أن يسارك يف زوجها غ�ه وإن بنظرة وّهللا ولكن الغ�ة الرجولية 
الغ�ة، ثم املرأة ليس لها دليل الغ�ة إالَّ الحسد، فلذلك تتحمل هي رشيكة مه� كانت عليها صعبة، 

  وال يتحمل هو الرشيك وإن يف تصوره.

   رشيكته يف نكاح وإ�ا تحسدها!ذلك! بل والرجل يغار عىل رشيكه يف زانية، واملرأة ال تغار عىل

ثم إن األك�ية الساحقة يف قبيل النساء عىل مر الزمن تجعل املعاكسة يف عدد األزواج غ� رضوريــة، 
اضافة إىل انهاتزوج املرأة اك� من واحد، ألن الرجل اذا تزوج اربــع نســوة كــان الولــد منســوبا إليــه، 

 يعرف الولد ملن هو، إذ هم مشرتكون يف نكاحها ويف ذلك واملرأة لو كان لها زوجان أو اك� من ذلك �
  »فساد األنساب واملواريث واملعارف..

ف� هذه الغوغائيات الخاوية إالّ دعايات زور وغرور ممن ســنوا اإلباحيــة عمليــا يف النســاء ثــم هــم 
  يتقشفون عن زواج مرشوع كريم بأك� من واحدة!

ث �نع عن تفيش الفساد وتنعش الرجــال دون حــد وال ومن ثم فتعدد الزواج محصور بسياجات ثال 
حرص يف حظوة الجنس، فهو يقلل عن التخلفات الجنسية، ويهدم الــ�وات املركومــة للــذي يهــوى يف 
تعدد الزواج حيث يتقسم أمواله ب� زوجاته وولده صدقة ونفقة وم�اثا، وهــذه منعــة منيعــة عــن 

  ية يف واجب العدالة ب� النساء التي قل من يستطيع لها.تضخم ال�وات الهائلة، ك� وهو رياضة نفس

وليتنبه أن األسالم يشء وكث� من املسلم� يشٌء آخر، فتبــديل الســ�ح يف زواج أكــ� مــن واحــدة إىل 
تأسيس الحر�ات الواسعة واإلستكثار مــن الحرائــر واإلمــاء عــن طريــق الخطــف والرشــاء والنخاســة 

وسيلة لإللتذاذ الجنيس البهيمي دو�ا حّد، و�ضية الليايل الحمــراء وتجميعهن يف القصور واتخاذهن 
ب� قِطعان النساء وعربدة السكر والرقص والغناء... هذه كلها ليست من اإلسالم، ال سي� وأن هــذه 
الك�ة الكث�ة من النساء بحاجة إىل من يكرس ثورتهن الجنسية وال يستطيع له رجــل واحــد فيبتلــ� 

  .»ذلك أد� االّ تعولوا«لتخلفات الجنسية وهذا داخل يف العول املنهي عنه يف بالشذوذات وا

فك� أن خوف العول وامليل املحرم يسمح لعديد األزواج يف جانب الرجــل، كــذلك خــوف العــول يف 
جانب املرأة ح� ال تجد رغبتها وشبقتها عند رجلها لك�ة رشيكاتها، فقد يكون تعدد الزوجات محرما 

  ل الرجل واملرأة، وهو واجب احيانا بنفس القضية بصورة معاكسة.قضية عو 

وليس الواقع التاريخي ب� املسلم� هو التفس� العميل لإلسالم، فإ�ا املحور األصيل هو اإلسالم وليس 
املسلم�، إالّ ما وافق رشعة اإلسالم ك� اإلسالم يرام ال ك� يرومه مــن ال يفهــم اإلســالم إالّ بقســطاس 

  ته وهواه.رغب

فا�ا املعيار العادل يف تعدد الزواج هم الرسل واال�ة الكرام وسائر األولياء الصالح� عىل مدار الزمن 
الذي يرصح التورات بانه تزوج مئات من النساء، والرسول األقــدس  السالم عليهالرسايل، مثل سلي�ن النبي 

  .حيث تزوج بسبعة عرش ومات عن تسع آله و عليه هللا صىل

دون الناس النسناس الذين يتذرعون بس�ح التعدد إىل معامالت بشعة وعمليات سيئة حتى بالنسبة 
  لزوجة واحدة فضالً عن املتعددات.

  رجعة أخرى إىل آية الجمع

قد يقال: ان مثنى وثالث ورباع، ليست لتحرص الحل يف أربع، فان تخصيص بعض األعــداد بالــذكر ال 
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ما «وليس هذا من اداة الحرص يشء يُعتمد عليه، وقد يدل عىل عدم الحرص يصلح تخصيصا للِحلِّ به، 
وال يصــلح الحــديث  آلـه و عليـه هللا صـىلحيث يطيب اك� من اربع، ال سي� وانــه اتبــاع لســنة الرســول » طاب

حرصــا لهــ� » مثنــى وثــالث وربــاع«وال تصــلح » اتبعوه«و» ما طاب«تحديدا او تقييدا لعموم آيتي 
  بأربع.

أمــا زادت لكانــت » تســع«آخر عدد من املسموح وكان هو اآلخر كـــ » رباع«جواب ان لو � تكن وال
أمــا زادت، » مثنى وثالث وربــاع ـ واىل تُســاع«قضية الفصحاة يف كتاب البيان ان يأ� بهذا التبيان كـ 

ه هللا صـىلنص او ظاهر كالنص عىل التحديد، وبــذلك تتخصــص ســنته » رباع«فالوقفة عىل  يف تســع،  آلـه و علـي
  وتتأيد الروايات الحارصة ألمته يف اربع.

ثم إن للرسول سنت�، سنة رسولية وسنة رسالية والثانية هــي العامــة املتَّبعــة دون األوىل إالَّ بــدليل، 
ولقد كان س�ح األك� من أربع إىل تسع سنة له رسولية، وك� كان املنع عن اي زواج لــه بعــُد ســنًة 

»لك النساء من بعد ولو أعجبك حسنهن وال أن تبدل بهن من أزواجال تحل «رسولية: 
١.  

ذلك وك� كانت صالة الليل مفروضة عليه دون األمة، أّماذا من واجبات او محرمات عليه كانت سنة 
  له رسولية ال رسالية، وال علينا إالّ أن نتبع النص يف التمييز ب� السنت�.

وان عقــد دفعــة  ٢سة واألربع يف نكاحه وان يف عــدة رجعيــة بطــل الخــامسهذا، فإن عقد عىل خام
واحدة عىل اك� من اربع بطل يف الزائد عن األربع قطعا، فهل بيبطل العقد ايضا عن بكرته؟ ام يصح 

من كان عنده  آله و عليه هللا صىليف اربع وله ان يختارهن من بينهن؟ لكلٍّ وجه، وقد يرجح الثا� �ا أمر النبي 
األربع، وان النكاح واقع عىل األربع ضمن األك�، وبطالن األك� ال اك� من اربع ان يفارق الزائدة عن 

أو يقرع عنه الح�ة، ولكن األحوط ـ  ٣يبطل العدد املسموح وحلّه ان يحّل الزائد عن األربع ك� يريد
في� إذا كان العقد عىل الخمس ـ مثالً ـ بعد نزول اآلية ـ إعادة العقد عىل أربع منهن، حيث العقــد 
عىل غ� املتعينات ال واقع له، فالتعي� بعد مــا ال واقــع لــه ال، فــال يــرتك اإلحتيــاط ـ أو هــو أقــوى ـ 

  بتجديد العقد عىل اربع أّما يريد.

                                                        
 .٥٢: ٣٣ـ  ١

 
إذا ��� ا���� أر���  ا����م �������� زرارة و���� �� ���� �� ا���دق  ١٩٨: ٢وا������  ٣٢٩: ٥ـ �� ا�����  ٢

����� زرارة:ت ��  ١٩٨: ����٢ إ��ا�� ��� ���وج ا������ ��� ����� ��ة ا���أة ا��� ���، و�� ا������ 

 ءه �� ���.���� ��

 
 ٤٣١: ٥: �� ������ر ���� أ����� ��ء ا����� ا����م ����ـ �� ا����� �� ر�� ��وج أ���� �� ��� وا��؟ ��ل  ٣

و�� ���� ���� أو ����� �� أ��  ٨ ��٤٥ ا����ح ��� ر��   �� أ�� ا��ّ� و�� ا����� ��ب ١٩٥: ٢وا������ 

 ٤٣٠: ٥(ا����� » �� ر�� ��وج ���� �� ��� وا�� ��ل ���� ���� أ���� ��ء و���� ا��ٔر�� ا����م ����  ��� ا��ّ�

 ).٤٥وا����� ��� ا���ب ��� ر��  ١٩٨: ٢وا������ 
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ر مصبها َمن كان عند خمس قبل نزول اآلية، فكــان ـ إذا ـ زواجــا ال سي� وأن الرواية القائلة باإلختيا
  صحيحا من ذي قبل، وآية اإلبطال ال تبطل إالّ الزائدة عىل األربع.

الشاملة لها، ثم الحديثان املتعارضان بهذا الصدد يعرضــان » فانكحوا«وهل املتعة من األربع إلطالق 
  !»ما ملكت أ�انكم«عىل طليق اآلية؟ ام هي خارجة عنها داخلة يف 

حيث العدل يف الَقسم وسواه  »ان خفتم أالّ تعدلوا«هو الدائم، إضافة إىل » انكحوا«ظاهر اإلطالق يف 
فلــيكن العــدل املفــروض يف  »ما ملكت أ�ــانكم«ليس واردا يف املتعة اللَّهم إالَّ عامة العدالة، الشاملة 
� مربع األضالع ك� يف عدد الزواج، وبــ� مثنــاه عديد الزوجات عدالً خاصا ال يفرض يف سواه، وهو ب

وإن خفــتم أالَّ «ك� يف واحدة، وب� بسيط العدل وهو بالنسبة ملا ملكت أ�انكم إماًء ومتمتع بهــن، 
فالثالث، فمثلث العدل  »ما ملكت أ�انكم«فالثا� ثم إىل » واحدة«هو األول حيث ينتقل اىل  »تعدلوا

ه.مفروض يف مربعه او مثناه    او موحدَّ

 فــاألخرى املضــادة لهــا ال عــربة بهــا ١ذلك! ثم النصوص املعتربة من الســنة تخــتص األربــع بالــدا�ات
  .٢سندا ومضمونا ومخالفة لظاهر القرآن ونص السنة

                                                        
��ل ��� �� أذ��� ��� ��: �� ��� �� ا�����؟ ��ل ���ل: ��  ا����م ����  ـ ��� ا����� أو ا���� �� أ�� ��� ا��ّ� ١

 .٣٠٧: ٢وا������  ٤٧٧: ������٥ ا�ٕ���ء ا����� 

���� �� ���ر أ�� ��ٔ�� �� ا����� ���ل: �� ���� إ����. و�� ���� ��� �� ا� ١٣و�� ا����� ��ب ا����� ر�� 

: ٢وا������  ٤٥١: ��٥ ا����� �� �� ا��ٔر��؟ ���ل: �� (ا�����  ا����م ������ ���� ا��ٔزدي ��ٔ�� أ�� ا���� 

 ).١٢وا����� ��ب ا����� ر��  ١٤٨و ١٤٧: ٣وا�ٕ������ر  ١٨٨

 
��ل: ��� �ـ� ر�ـ� �ـ� �ـ� ��ـ�ث ��ـ�ة �ـ�  ا����م ����  و�� ���ن �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٣١: ٥ـ ا�����  ٢

��وج إ��أة ��� ���� ��� �� أراد أن ���� ا�� و���و��� ��ل: إن �� ��� ا��ـ� �ـ� �ـ��� ��ـ� ��ـ� �ـ�ٔس أن ��ـ�وج 

�ى �� ���� ذ�� وإن ��� �� ا����ث ا����ة ا����� د�� ��� وا��ة �� ��� �� أن ���وج إ�ـ�أة أ�ـ�ى ��ـ� أ�

 ).��٤٧ ا����ح ��� ر��   (ا����� ��ب �� أ�� ا��ّ�» ����� ��ة ا������

���� ���ق ��� ��  أ��ل: إ��� ���� ا����ق ا����� ��ٔ�� ا������� وإ����ع ا����� ��� ��ق ـ إذا ـ ���� و��� ا�������

��  ا����م ����  ا����ح ا������ ��� ���� �ٕ�����ء ا���ة أم ��� ا���ة و��� �� ا����� أو ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�

ر�� ��� إ��أ�� أو إ����� �� أو ��ر�� أ�� أن ���وج ��ٔ����؟ ��ل ���ل: إذا ���� ������ و�� ��� �� ����� ر��� 

 ا����م ����  ) و�� ���� ا����� وا����� �� أ�� ��� ا��١٩٨�ّ: ٢وا������  ٤٣٢: �٥ ��� أن ���� أ���� (ا����

��ل ��ٔ��� �� ر�� إ����� ��� إ��أ�� أ��� �� أن ���� أ���� �� ��� أن ����� ��ة ا�������؟ ��ل: ��� �� 

 ).١٤٤: ٦(ا����� » ���� ������ و��� �� ����� ر���

���رأة ا��� ��� ا����ع إ���� ������� إ�� �� ���� �� ������ ا����� ����ز ���ح أ��ل: �ٕ�ذا ���� ا������� وا�

 أ���� �� �����، ���از ���ح أ�� ا������� ��� إ������� أ��ى!
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وألن املطلقة رجعية زوجة فال تصح نكاح الخامسة ان كانت املطلقة من األربع رجعية حتــى تخــرج 
يف الحل هو الخروج عن العصمة وليس إالّ بعد انقضــاء العــدة يف الرجعيــة،  حيث األصل ١عن العدة

  واما البائن فال عصمة فيه حتى تحرم الخامسة.

فاذا كانت إحدى األربع او غ�هن منقطعة، جاز نكاح اختها دواما او انتقطاعــا قبــل انقضــاء العــدة 
إذا برء عصمتها فلم يكــن «انقضاء عدتها  ألنها بائنة ك� ورد يف جواز نكاح أخت املطلقة البائنة قبل

»له عليها رجعة فله أن يخطب أختها
٢.  

                                                        
: إذا ��� ا���� أر��� ���� إ��ا�� ��� ���وج ا������ ��� ا����م ����زرارة �� ا���دق  ـ ��� ��ل ���� ����� ١

 .٣٢٩: ٥ا����� » ����� ��ة ا���أة ا��� ���

�� ا����� أ�� �� ا��ٔر��؟ ��ل: �� و�� ��  ا����م ����  وروى ا������ ا������ �� أ�� ���� ��ل: ��� أ�� ��� ا��ّ�

 ا������ (ا����ر).

�� ا����� ��ل: ���� �� ا��ٔر�� ��ٔ��� �� ���� و�� ��ث وإ��� ��  ������ا����م���� �� ���� �� أ�� ����  و��

 (ا����ر).» ������ة

�� ا����� ���ل: ا�� ��� ا���� ��  ا����م ����  و�� أ������ �� ��� �� ا����� أو ا���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

���� ��ٔ���� ��ٔ��� ��� ���� �� ا�������� ���ن ���� روى �� ا�� ���� ��ل: ���  ���� ����ٔ�� ���� �ٕ�ن ���ه ����

��� و�� و�� ��د إ��� �� ������ ا�ٕ���ء ���وج ���� �� ��ء و���� ا��ٔر�� ���ة ���وج ���� �� ��ء ���� و�� و�� 

ن �ٕ�ن ���� �� ���� ����� ���د �ٕ�ذا ا���� ا��ٔ�� ���� ��� ���� ���ق و������ ا���َء ا����� و����� �����

����� ���� ���ل: ��ق وأ��� ��، ��ل ا�� أذ��� و��ن زرارة ��  ا����م ����  وأر���ن ����، ��ٔ��� ������ب أ�� ��� ا��ّ�

أ��� ���ل ��ا و���� أ�� ا��� إ��ّ أ�� ���ل: إن ���� ���� ����� وإن ���� �� ���� ���� و��� ا����� 

٤٥١: ٥. 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا���� ���ن ���ه ا���أة  ا����م ����ـ روى ا���� �� أ��� �� ���� �� أ�� ��� �� أ�� ا����  ٢

� �� ��� ا�ٕ���ء ���وج �� : إ��������ا��ـ��مأ��� �� أن ���وج ��ٔ���� ����؟ ��ل: ��، ��� ��� زرارة �� أ�� ���� 

  و�� ���� ���ر ا������� �� أ�� ��� ا��ّ� ١٤٧: ٣وا�ٕ������ر  ١٨٨: ٢ا������ » ��ء؟ ��ل: �� �� �� ا��ٔر��

 (ا����ر).» �� ا�����؟ ��ل: �� إ��ى ا��ٔر�� ا����م ����

�� أو ا������� أو ا�������، ��� أ��ل: أو��ً إن ����� ��� ا�ٕ���ء �� ���� �� ���� ا���� ����� و��� أ���� ا��ا�

دون ���� �� ���� ��ا  »وان �����ا ��� ا��ٔ����«ا���� ��� ا��ٔ���� ���م ���رة ����� ��� إ���ق ا��ٓ�� 

ا���� ������ح ا��ا�� أم أي ��� آ��، وأ�� ����� �� ا��ٔر�� ��� ���ف ا��ٓ�� و������ ا��وا��، و��� ������ روا�� 

إ������ �� ا��ٔر��، ���ل �� ���ان ��  ا����م ������ل ��ل أ�� ���� ا����م ����� ا���� ا���� ا������ ا��ٔ��ى �� أ�

(ا����ر) �ٕ�ن ا������ط �����ه ا����وف �� ا���� ��� �� ��ٔن ا�����م، » ����: ��� ا�ٕ�����ط؟ ��ل: ���

�� ا��ٔر�� ��� ���� �������� ���  �ٕ���� ���� ا����� �� ا����� ا������� ��� ا����� ���ح ا�����، �ٕ�ذا ����

 ����� �� ا��ٔر�� ا�������.
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ال جمعــا واقعيــا وال  »وأن تجمعــوا بــ� األختــ�«وليس ذلك من الجمع ب� أخت� حتى تشمله اآليــة 
حكي�، حيث املطلقة رجعيا زوجة، دون البائنة مطلقة وغ� مطلقة، وهذه األخــت املنقطعــة بائنــة 

 تنقض عدتها، وجواز الرجوع إليها بعقد جديد ال يجعلها كزوجة، كــ� ويجــوز بانقضاء مدتها وان �
الرجوع إىل الدا�ة املطلقة بعد انقضاء عدتها بعقد جديد! وقد يأ� القول الفصل عىل أحكام الجمع 

  تعاىل.  ب� األخت� عىل ضوء آيته إن شاء ّهللا 

  آله و عليه هللا صىلقول فصل حول زواجات النبي 

ه هللا صـىلتحدثنا حول زواجاته  لقد يف األحــزاب ونزيــد هنــا طرفــا منهــا �ناســبة املوقــف، إذ كــ�ت  آلـه و علـي
الدعايات الكنسية املعادية حولها، أنه تزوج بسبعة عرش وبنى بثالثة عرش منهن وتويف عن تسع، فلم 

  ألمته لك�ة رشهه وشبقه وولعه يف النساء؟!  يقنع �ا سمحه ّهللا 

سألة ـ رغم هذه العربدة النكراء ـ ذات أبعاد عريقة ملصلحة هذه الرسالة السامية الحانية ذلك! وامل
سياسيا وعاطفيا اك� بكث� من البعد الشهوا� الذي يعم الرسول بطبيعة الحال ألنه برش له ما لسائر 

  البرش من الحاجيات البرشية.

لحــاجته�، وكــل ذلــك يف حقــل الجــنس أم  فقد يتزوج الرجل لحاجته، وأخرى لحاجة املــرأة، وثالثــة
  تأسيس العائلة أم السؤل املعييش.

إال عــىل هــامش رســالته  آله و عليه هللا صىلورغم أن هذه كلها تسمح للزواج برشوطه � تكن زواجات الرسول 
دعوة وترغيبا وتشجيعا، والحاجة الجنسية التي هي لزام كل إنسان كانت عىل هامش البغية الرسالية 

  .آله و عليه هللا صىل له

ام  ٢ام بــث�� عرشــة ١بخمس عرشة امرأة دخل بثالث عرشة منهن وقبض عن تســع آله و عليه هللا صىلفتزوجه 
كــان كلــه وفــق  ٤انه اجتمع له إحــدى عرشــة امــرأة يف وقــت ام ثالثة وعرشين، ام ٣إحدى وعرشين

  املصلحة امللزمة الرسالية.

ـ وترتيب زواجاته كالتايل: تزوج �كة خديجة بنت خويلد وكانت عند عتيق بن عائذ املخزومي ثم  ۱
  عند أ� هالة زرارة بن نباش األسيدّي، مه� روي أنها كانت عذراء.

ـ ثم تزوج بسودة بنت زمعة بعد موت خديجة بسنة وكانت عند السكران بن عمر مــن مهــاجري  ۲

                                                                                                                                                         

 
 .ا����م ������ ا������ ��ل ا���دق  ١٩١: ٢٢ـ ا����ر  ١

 
 ـ �� ا�����ط. ٢

 
 ـ �� أ���م ا��رى و���� ا��ٔ���ر. ٣

 
 ـ �� ا�� ���� وا�� ���ي. ٤
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  الحبشة فتنرص ومات بها.

  ـ ثم تزوج بعائشة بنت أ� بكر وهي ابنة تسع قبل الهجرة بسنت� و� يتزوج غ�ها بكرا. ۳

بنــت عبــد املطلــب، ـ ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت امية املخزومية وهي بنت عمة عائكــة  ۴
  وكانت عند أ� سلمة بن عبد األسد بعد وقعة بدر ثانية الهجرة.

ابــن حذافــة   ـ وتزوج يف هذه السنة بحفصة بنت عمــر وكانــت قبلــه تحــت خنــيس بــن عبــد ّهللا  ۵
  السهمي.

  بعد خديجة. آله و عليه هللا صىلـ ثم تزوج بزينب بنت جحش األسدية وهي أول من ماتت من نساءه  ۶

  ـ ثم جويرية بنت الحارث بن رضار املصطلقية وكانت عند مالك بن صفوان بن ذي السفرت�. ۷

  بن جحش يف سنة ست.  ـ ثم أم حبيبة بنت أ� سفيان واسمها رملة وكانت عند عبد هللاّ  ۸

  ـ ثم صفية بنت حي بن أخطب النرضي وكانت عند سالّم بن مشكم ثم عند كنانة بن الربيع. ۹

نة بنت الحارث الباللية خالة ابن عباس وكانت عند عم� بن عمرو الثقفي ثم عند أ� ـ ثم ميمو  ۱۰
  عبد العامري وقد دخل بهؤالء.

  ثم املطلقات منهن او من � يدخل بهن أو من خطبها و� يعقد عليها هن:

  ـ فاطمة بنت رشيح فانها من الال� خ�هن فتخ�ت الرساح. ۱۱

  ارث أم املساك� وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد املطلب.ـ وزينب بنت خز�ة بن الح ۱۲

 آلـه و عليـه هللا صـىلمنــك، فقــال   ـ وأس�ء بنت النع�ن بن األسوة الكندي، ملا دخلت عليه قالت اعوذ با�ّ  ۱۳
  أعذتك إلحقي بأهلك.

  ـ وقتيلة أخت األشعث بن قيس الكندي ماتت قبل ان يدخل بها. ۱۴

  مها غزيَّة بنت جابر من بني النجار.ـ وام رشيك واس ۱۵

  ـ وسنى بنت الصلت من بني سليم ماتت قبل أن يدخل بها. ۱۶

  ـ ورساف أخت دحية الكلبي. ۱۷

  ـ عمرة الكالبية. ۱۸

  ـ اميمة بنت النع�ن الجونية. ۱۹

  ـ العالية بنت ظبيان الكالبية. ۲۰

  ـ مليكة الليثية. ۲۱

  ـ عمرة بنت بريد. ۲۲

  الحطيم األنصارية. ـ ليىل ابنة ۲۳

والتسع الال� قبض عنهن: أم سلمة ـ زينب ـ ميمونة ـ أم حبيبة ـ صفية ـ ســودة ـ عائشــة ـ حفصــة 
  جويرية وماتت قبل النبي خديجة وأم ها� وزينب بنت خز�ة.

فلقد تزوج يف بزوغ زواجاته ـ وهو ابن خمسة وعرشين ـ بخديجة وهي أرملة عرفــت قبلــه زوجــ� 
وظل معها �ان وعرشون، فتوفيت عنه ولها �ان وستون وهو ابن ثالث وخمسون، فقد  ولها أربعون

ه هللا صـىلمىض �ا مىض عمر الشبق والرشه والولقع يف النساء و� يتزوج عىل خديجة ما كانت معــه  ، آلـه و علـي
غل شــبابه واملتولع بالنساء كنساء، املغرم بحبهن، املفتون بغنجهن وداللهن، هو بطبيعة الحــال يســت

  قبل هرمه، ال أن يختص غزارة شبابه لحد الخمس� بإمرأة هي أكرب منه بخمسة عرش!
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ك� وأن طبيعة الحال البناء بالبكر بعد الثيب او البكر، وهو بنى بالثيب بعد البكر، وبــالعجوز بعــد 
ى بعــدها بــأم الفتاة، و� ي� ببكر إالّ واحدة هي عائشة قضية املصلحة السياسية الرســالية، وقــد بنــ

  سلمة وزينب بنت جحش وه� يف الخمسينات من العمر!

وقد تزوج بالبعض منهن ترغيبا يف الجهاد كالال� استشهد ازواجهن كزينب بنت خز�ــة حيــث قتــل 
بن جحش يف أحد، وبصفية بنت حي بن أخطب سيد بني النض� حيــث قتــل زوجهــا   زوجها عبد هللاّ 

 وكانت يف سبي خيرب، وتزوج بحفصة بنــت عمــر وقــد قتــل زوجهــا بخيرب وقتل أبوها مع بني النض�
  خنيس بن حذافة ببدر وبقيت ارملة...

تزوج بأمثال هؤالء، وقد كانت تدعى أوالهن بأم املساك� لعطفها وحنانها البــالغ بهــم، فصــانها عــن 
  اإلنكسار، وشجع أقرانهايف الجهاد نفسيا وماليا.

ئيل حيث أعتقها بعد سبيها ورشَّفها بذلك الــزواج، ووصــل بالثالثــة ك� وصل بالثانية سببه ببني إرسا
  سببه بالخليفة عمر حتى يكرس من ثورته ويشجع املجاهدين يف القتال.

  وتزوج بعائشة فوصل بها سببه اىل أ� بكر لنفس املصلحة يف عمر إالّ يف تشجيع الجهاد.

ني املصطلق، وقــد أرس املســلمون مــأ� وتزوج بجويرية بنت الحارث سيد بني املصطلق بعد وقعة ب
  بيت منهم بالنساء والجواري، فسبب بزواجها أن اعتقهن املسلمون فأسلم بنو املصطلق جميعا.

بن جحش الــذي هــاجر معهــا إىل الحبشــة الهجــرة   وتزوج بأم حبيبة بنت أ� سفيان زوجة عبيد هللاّ 
، وقد كان ابوها ابو سفيان يجمع الجموع ضــد هناك وثبتت هي عىل اإلسالم  الثانية فتنرص عبيد هللاّ 

ترغيبا اىل صبغة اإلسالم وإحصانا لها وإحسانا اليها حيث ثبتت عىل  آله و عليه هللا صىلاملسلم�، فتزوجها النبي 
  إسالمها رغم زوجها وأبيها.

الرضاعة أول من هــاجر  وأخيه من آله و عليه هللا صىلأ� سلمة ابن عمة النبي   وتزوج بأم سلمة زوجة عبد هللاّ 
  بذلك الزواج. آله و عليه هللا صىلإىل الحبشة، وقد كانت زاهدة تقية نقية، ومسنة ذات أيتام فصانها النبي 

وتزوج بزينب بنت جحش بعد ما طلقها زيد بــن حارثــة، هــدما لســنة جاهليــة هــي حرمــة حالئــل 
كانت هدما لسنة الفوارق، فرشيفة بنــي هاشــم  هآل و عليه هللا صىلاألدعياء، ك� وأن زواجها بزيد حسب أمره 

  تتزوج بوضيع يف العرف الجاهيل، ل� تزول أمثال هذه الفوارق.

ولقد تزوج بعد خديجة بسودة بنت زمعة، وقد تويف عنها زوجها بعــد الرجــوع مــن هجــرة الحبشــة 
فــر بطبيعــة الحــال، الثانية، وكانت سودة مؤمنة مهاجرة، يف رجوعها إىل أهلها الكفــار رجــوٌع إىل الك

  وك� فتنوا غ�ها من املؤمنات بالزجر والقتل والحمل عىل الكفر.

ثم تزوج ما تزوج ألسباب كلها غ� الحاجة الجنسية، وا�ا هي ـ كأصول ـ أســباب رســالية، ترغيبــا اىل 
  اال�ان وتثبيتا عليه.

وجــربا لــنقص الرجــال وزيــادة  ذلك، إضافة إىل ترغيب األمة اىل الزواج تأمينا للحال وتزويدا للنســل
  النساء.

ففي أصل الزواج رجاحة برشوطه، ويف تعدد إىل أربع رجاحة أخرى برشــوط أكــ� مــن أصــله، ثــم يف 
عديد زواجات النبي إىل تسع مصالح رسالية ملزِمة ما كانت تحصل إالَّ بالزواج الدائم، ومــن ذلــك ـ 

  ككل ـ رباطه سببيا �ختلف قبائل العرب.

  نهم، واندفاعا فيهم، وصدا عن بأسهم، كسياسة حيادية ُودية تربط ب� املختلف�!توحيدا بي
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ه هللا صىلفقد كانت زواجاته  بعد خديجة ذات ابعاد سياسية ـ عاطفية ـ حيادية ـ قياديــة ـ ترغيبيــة  آلـه و علـي
نساء من بعد ال يحل لك ال«أماهية من مصالح رسالية، ثم حرم عليه كل زواج ملا انتهت تلك املصالح: 

»ولو أعجبك حسنهن وال أن تبدل بهن من أزواج...
١.  

وذلك تحريم مؤبد وان بقي دون زوج، ِوجاه تحليل شاسع له قبله، وكلٌّ تابع ملصلحة رسالية تختص 
  دون األمة. آله و عليه هللا صىلبالرسول 

ء الرســايل بأحكــام  األمة، كذا �تاز عىل ضوء العــب ميزة العصمة العليا عن آله و عليه هللا صىلفك� أن للرسول 
  . خاصة تبنيا لواقع رسالته يف أمته ول� يؤتىس فيها ك� أمر هللاّ 

فقد فرضت عليه صالة الليل دون األمة ألنه يحمل من املسؤولية الروحية مــا يفــرض عليــه نافلــة يف 
ل الروح الرسالية.   واجبات تكمِّ

 م� حدد لألمة قضيَة الدعوة الرســالية التــي تختصــه كحامــل رشعــة ك� ُسمح له بزواجات هي أك�
  دون َمن سواه من املكلف�، وقد كانت كلها مفروضة عليه زائدة عىل فرض األمة.

فزواجه بخديجة فرض يف بزوغ الرسالة ألنها كانت أصلح النساء الصالحات لزواجه، ولذلك � يتــزوج 
 هرمة، إضافة إىل أنه استفاد من ثروتها الغزيــرة لبــثِّ اإلســالم يف عليها ـ ما كانت باقية ـ ال شابة وال

  الفقر القارع املدقع للمسلم�.

ك� أن زواجه �ن قتل ازواجهن أو ارتدوا عن اإلسالم ترغيبا يف الجهاد وتشويقا عىل الثبات يف اإل�ان، 
  لحد الوهبة.آله و عليه هللا صىلوزواجه بالتي وهبت نفسها كذلك ترغيب إىل اإل�ان به 

وزواجه بزينب كان فيه تهديم لسنة جاهلية هي حرمة حالئل األدعياء، ك� ان تزويجها قبلــه بزيــد 
  تهديم لسنة الفوارق.

وهكذا نرى زواجاته كلها مفروضة عليه رساليا، أم وألقل تقدير راجحة له دو�ا اســتثناء، ورغــم انــه 
  يا مه� كانت ضمن القصد من زواجاته!برش � يتزوج ـ فقط ـ قضية حظوة الجنس برش

ٍء ِمنُْه نَْفسا فَكُلُوُه َهِنيئا َمِريئا« »َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة فَإِْن ِطْ�َ لَُكْم َعْن َيشْ
٢.  

؟ القدر املعلوم أنهم األزواج حيث الصدقات حق لهن عليهم، ثــم »آتوا«وترى من هم املخاطبون بـ 
جو الجاهيل يضيف اليهم أولياءهن إذ كــانوا يــأكلون صــدقاتهن أم يُنكحــونهن نكــاَح الشــغار، وال ال

فإنه ليس أكالً من ويل البنت وإ�ــا  »او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح«معارضة بينه وب� آية البقرة: 
بها، فــال هو س�ح حسب املصلحة عند الطالق قبل الدخول، فيختص �ورده، ك� هــي تســامح َحَســ

  يجوز لويل البنت ـ ك� الزوج ـ أن يأكل صُدقتها إالّ بطيبة نفسها.

ْدقة، وهي مهر املرأة، واختالف  داق والصُّ داق والصِّ والصُدقات هي جمع َصُدقة، عبارة أخرى عن الصَّ
، بناء الَصُدقة عن الَصَدقة تيشــ بــاختالف املعنــي مهــ� اتحــد األصــل، فهــ� واحــٌد يف اإلتيــاء مجانــا

                                                        
 .٥٢: ٣٣ـ  ١

 
 .٤: ٤ـ  ٢
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والصُدقة تزيد عليه أنها نِحلة، تربُّع كتربع النَّحلة بعسلها دو�ا ابتغاء جزاٍء وال شكور، فالَصُدقة ـ إذا ـ 
  نِحلة عسيلة أصيلة من جانب الزوج إىل الزوجة، هديًة ألصل الزواج.

عة الربانية، والرشعة كلها نحلة عســيلة، فصــُدقات» نحلة«وقد تعني  النســاء  ـ �ا عنت ـ نحلة الرشِّ
بأصل الرشــعة نِحلــة، وإتيــاًء لكرامــة الزوجيــة نِحلــة، فهــ� ـ إذا ـ نِحلتــان  ١نِحلة يف بعديها، فريضةً 

  حالوة وطالوة!عسيلتان أصيلتان يف حقل الزواج، ويا لها من طيبة و 

عىل املعني� قد تكون حاالً أو �ييزا للمؤت� وإتيانهم والنساء وصدقاتهن ـ حسب التصور » نحلة«ثم 
  .٢»األد� الحّر، مه� ال تعني البعض منها أدبيا أو معنويا

كيال يخيل إليهم أنها » صُدقاتكم«ويف إضافة الصُدقات إليهن ملحة أخرى بذلك االختصاص، فلم يقل 
الخاصة بهــن كحــق أصــيل يف » صُدقاتهن«تَجاٍف عن حقوق لهم دو�ا بديل كسائر الصَدقات، وإ�ا 

ها قبل فنصف، ولو حقل الزواج، وليست بديلة عن البضع إذ يحق لهن كلها قبل الدخول إالّ إذا طلق
كانت مبادلة لعمت كلها، ثم هي غرريــة إذ ال يعلــم عــدد الحظــوات الجنســية وال زمنهــا، والبــديل 

  املجهول يف عدده وزمنه ال يصلح بديالً يف أية مبادلة!

  ذلك! مه� كانت الصدقة بديلة أصل الزواج كهدية لذلك اإلتصال العريق وتقِدمة.

ن الخدمات البيتية وال عن البُضع فانه مشرتك بينه�، ثــم وال �لــك إذا فليست النحلة بديلة فقط ع
فإنها تستحق نصف الصُدقة ان طُلقت قبل الدخول بهــا، وتســتحق  ٣الزوج بضعها وإ�ا هو استباحة

كلها ان دخل بها وإن مرًة يتيمة ثم �نّعت او ُمنعت مــن مزاولــة الجــنس، أن نشــزت عــن واجبــات 
ة، وال يُقطع عنها يشٌء من حقوقها إالّ النفقة بنشوزها إذا � يقابَل بنشوزه، اللّهم إالّ ان يــأت� الزوجي

... وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض مــا آتيتمــوهن «بفاحشة مبينة يتهدم بها رصح الزوجية عن بكرتها: 

                                                        
����: وا���، و�� أ�� ���� ��ل: ����� » ����«ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� �����  ١٢٠: ٢ـ ا��ر ا�����ر  ١

 ����ة.

 
 ���.ـ ������ء ا����� ��� �� ���ن ���ة ����، ��� ا����ل، و��� ا�ٕ����ء ��� ا����� ���ّ� أن ���ن � ٢

 
إ�� ���� �� ���ن �� ��اب ������  ا����م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب �� ��� �� ا����  ٤٤٠: ١ـ ��ر ا������  ٣

وا��� ��ٔن ��� ا���� ���� ا���أة ��ٔن ا���أة ����� و��� ا���� وو���� ��� ا���� و�� ��� ��� ا����ء أن ����� أز

����� وا���� ����ى و�� ���ن ا���� إ��ّ ���� و�� ا���اء ���� ا���ء ا���� �� أن ا����ء ����رات �� ا������ 

 وا����� �� ��� ����ة.

ا���أة وإن ��ن ������  ��ل: إ��� ��ر ا���اق ��� ا���� دون ا����م ����و�� ا���� روى �� ��� آ�� أن ا���دق 

 وا��ا �ٕ�ن ا���� إذا ��� ����� ���� ��م ���� و�� ����� ��ا��� ���ر ا���اق ���� دو��.
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»إالّ أن يأت� بفاحشة مبينة...
١.  

فالصُدقة الفريضــة نحلــًة، عبــارات  ٢يف آيات ثالث» فريضة«يتيمة، ثم هنا يسمى املهر صُدقة كمرة 
  عن حق الزواج للزوجة دون مقابل إالّ أصل الزوجية. أخرى

ق عليه، محدوٌد حسب ما حددته الرشــعة، بــل هــو نحلــة  فهو ليس صَدقًة مرشوٌط فيها فقر املتصدِّ
ر ك� ترضاها الزوجة وإن كانت قنطارا.   تقدَّ

الربــاط العــريض الــذي  ال تعني أن املهر بدل البضع، بل هو هدية النكاح، أجرا لــذلك ٣وآيات األجر
  تتقبله املرأة.

  وحتى إذا كان أجرا عن ذلك الرباط فهو فريضة صُدقة نحلة، تختلف اختالفا شاسعا عن سائر األجر.

ولو كان البضع هو املقابل لكان له عليها كمتقابل حيث الحظوة الجنسية مشرتكة بيــنه�، وال ســي� 
  إذا كانت للمرأة أك� من الرجل.

لصداق إالّ أصل الزواج نحلة وهدية مفروضة مه� سميت أجرا، وال ينتصف الصــداق إالّ فال مقابل ل
  يف طالق قبل الدخول قضية النص، دون املوت قبل اّماذا من موارد عدم الدخول.

تش� إىل كيان تلك الصُدقة النحلة، أنها ليست عطية مجانية ُ�ـَـنُّ فيهــا » أعطوا«هنا دون » آتوا«ثم 
ها، بل هي حق لها بزواجها كأصل ثابت ال مرد له، حق ال يحول دونه أي حائل اللّهــم عىل مستعطيت

  إالّ فاحشة مبينة ك� نب� عىل ضوء آيتها اآلتية، أو اللهم إالّ بطيبة أنفسهن دو�ا إغراء وتسويل:

س، وأما إذا سمحن عن يشء منه دون طيب نف »فإن ط� لكم عن يشٍء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا«
بل بضغط من الزوج وترعيب أو ترغيب له يف عرشة حسنة، او إغراء منه يف إبراٍء من الصُدقة، أماذا 

  فال يحل يشٌء منها أبدا. »ط� لكم عن يشٍء منه نفسا«من غ� 

وهنا ب� طيب النفس ولفظة الس�ح عموم من وجه، فقد تطيب نفسها بال قاٍل وإ�ا بحال وفعــال، 
إن طــ� لكــم عــن يشٍء «إالّ  »فكلوه هنيئا مريئا«مه� ك� القال والفعال، وليس  وقد ال تطيب نفسها

هــو الســانع أكلــه، الــداخل يف املــري » مريئــا«هو كونه بال نكد وال تبعــة، كــ� » هنيئا«و »منه نفسا
  بسهولة دو�ا ُغصة.

                                                        
 .٢٢٩: ٢ـ  ١

 
��� «) ـ ٢٣٧: ٢( »وإن ������� و�� ����� ��� �����«ـ  ٢٣٦: ٢ »�� �� ������ و�����ا ��� �����«ـ و��  ٢

 ).٢٤: ٤( »ا������� �� ��ٓ���� أ��ر�� ����� و�� ���ح ����� ���� ��ا���� �� �� ��� ا������

 
 »�ٕ�ذن أ���� وآ���� أ��ر�� ������وف�������� « ٢٥: ٤ »��� ا������� �� ���� ��ٓ���� أ��ر�� �����«ـ و��  ٣

: ٣٣( »إ�� أ����� �� أزوا�� ا����� آ��� أ��ر��«) ٥: ٥( »إذا آ������ أ��ر�� ����� ��� �������«) ٢٥: ٤(

 ).١٠: ٦٠( »و�� ���ح ����� أن ������� إذا آ������� أ��ر��«) ٥٠
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وإالّ  ١»فحالل طيب..  يا هذا! إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك في� بينك وبينها وب� هللاّ «فـ 
  لكم منهن يشٌء.فال يحل 

وح� ال يحل للزوج يشٌء من صُدقة الزوجة، فبأحرى ال يحل له يشٌء من أموالها األصلية غ� الصدقة، 
ويقابل تلك الحرمة الجازمة، الحلية الحازمة لحد قد يكون فيها شفاٌء من داء وك� يروى عــن اإلمــام 

  .٢سنادا اىل اآلية وسواها التي هي �حتواها السالم عليهعيل 

وليست الحرمة خاصة بأموالهن الخاصة وصــدقاتهن، بــل واملوهوبــات والهــديات فإنهــا كلهــا ممــن 
  تعمها اىل الصُدقات والنفقات الواجبة. »وال تأخذوا م� آتيتموهن شيئا«آتيتموهن 

ل فال يرجع الزوج في� وهب لزوجته وال الزوجة في� وهبت لزوجهــا ال طــالق اآليــة فــيه� فــإن أكــ
  .٣الهدية التي يجوز الرجوع فيها ليس هنيئا مريئا

من نكح امرأة وهو يريد أن يــذهب �هرهــا فهــو «فاملفروض عىل الزوج اوالً اتياء الصُدقة لزوجه، فـ 
»زان يوم القيامة  عند هللاّ 

٤.  

ذلك، وبالنظر إىل الجو الجاهيل الغاشم بالنسبة للنساء نعرف مدى العطف واللطف بهــن يف رشعــة 
، فقد كانت حقوقهن بأرسها مهضومة بصور شتى، ومنها نكاح الشغار وهو أن يزوج الــويل املــرأة  ّهللا 

                                                        
���ـ� �ـ�اك ا��ـ��م ���ـ�  �� ا����� ���� ���� �� ���� �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّـ� ٤٤٠: ١ـ ��ر ا������  ١

إ��أة ر��� إ�� زو��� ����ً �� ����� ����� �� و���� �� ��� د��� إ���: ا��ـ� ��ـ� �ـٕ�ن �ـ�ث �ـ� �ـ�ث ��ـ� 

� ا���� ��� ��� ���ل ���؟ ���ل: أ�� ��ّ� �� �ـ��� ا���ـ�ٔ��، ا���� ��� �����ً ���� �ٕ�ن ��ث �� ��ث ��

���� ذ��� أ��� ا����ٔ�� ا���ض ���� ������ و��ن ��� ����ا ��ٔ��د ���� ��� ذ�� ��� ��غ أ��ر ��ٔ�ـ��� إ�ـ� 

 .»��ن ���...«�� �����:   ���� ا����ٔ�� ���ل: �� ��ا... ���ث ��ات �� ��ل: ���ل ا��ّ�

 
أ�ـ� �ـ�ء ر�ـ� ��ـ�ل �ـ� أ��ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ا����� و�� ���ب ا������ ������ إ�� أ��� ا��ـ�����  ٤٤١ـ ا����ر  ٢

ا������� إ�� ���� ���� ���ل: أ�� زو��؟ ��ل: ���، ��ل: ا����� ���� ���� ����� �� ����� �� ����� �� ا��� 

وأ����� �� ا����ء ��ًء «������ ���ل �� �����   � ���� ا��ّ��� ����ً �� ا��� ���� �� ��ِء ا����ء �� ا���� �ٕ��

�ٕ�ن ��� ��� �ـ� �ـ�ء ��ـ� ���ـ� «و��ل  »���ج �� ������ ��اب ����� أ��ا�� ��� ���ٌء ����س«و��ل  »���ر��

 �� ����.�����، ��ل: ���� ذ  ء ���� إن ��ء ا��ّ� ، �ٕ�ذا ا���� ا����� وا����ء وا����ٔ وا���ى»����ه ����� �����

 
�  ـ ا����ر �� ا����� ���� ���� �� ��� �� ر��ب �� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ� ٣ �ـ�ل: �ـ� ���ـ� ا���ـ�  ا��ـ��م ��ـ�

و�ـ� ��ٔ�ـ�وا ��ـ� «��ـ�رك و��ـ��� ��ـ�ل:   ���� ��� �ٕ���أ�� و�� ا���أة ���� ��� ��و��� ��ـ� أو �ـ� ��ـ� أ�ـ�� ا��ّـ�

 و��ا ���� �� ا���اق وا����. »�ٕ�ن ��� ��� �� ��ء ��� ���� ����ه ����� �����«و��ل  »آ������� ����

 
 : ...آ�� و ���� ا��� ������� �� ز�� �� أ��� ��ل ��ل ا����  ـ أ��ج ا�� أ�� ١٢٠: ٢ـ ا��ر ا�����ر  ٤
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بال أن يزوجه من يأخذها إمرأة هي يف والية اآلخر، واحدة بواحدة دو�ا أية صُدقة، التي يف واليته ق
صفقة عارمة ب� الولي� وه� محرومتان عن حقوقه� بهــذه الواليــة الجاهلــة! وكأ�ــا تبــدل بهيمــة 

  ببهيمة.

لفضــيل كــل ك� ومنها سائر النكاح التي ال تراعى فيها لهن حقوقهن، فاستبعد القرآن بذلك اإلجراء ا
هذه الرواسب الجاهلية الرذيلة حفاظا عىل كرامة املرأة كإنسانة مثل الرجل، ولها حقهــا يف زواجهــا، 

  �ا لها سائر الكرامات.

َفَهاَء أَْمَوالَُكْم الَّتِي َجَعَل هللاّ « قـَـوْالً  لَُكــْم قِيَامــا َواْرزُقـُـوُهْم ِفيَهــا َواكُْســوُهْم َوقُولـُـوا لَُهــمْ    َوالَ تُْؤتُوا السُّ
»َمْعرُوفا

١.  

السفه يف األصل هو مطلق الخفة في� من شأنه الصالح أال يكون خفيفا كالزمــام الســفيه وهــو كثــ� 
ء النسج او الَخلِق املوهون، وهو بالنسبة لإلنسان وأشباهه خفة  االضطراب، والثوب السفيه وهو ردى

أكانت يف األمور املعيشية أو الدينية م� يعنيه االنساُن  اإلنسانية وهي العقلية الرزينة الرصينة، سواء
  .٢أو يعني االنساَن كإنسان من سائر النواميس الخمس

فالسفه هتا اعتبارا باملال هو السفُه يف تدب� املال من الناحت�، فك� أن الخارس يف معامالتــه ســفيه، 
والجامع لخفة العقل يف حقل األمــوال هــو  ٤والذي يرصف أمواله في� ال يحل ٣ملرسف واملبذركذلك ا

يف رصوفها �ختلف األحوال، سواء أكان لسفه العقليــة اإلنســانية أو اإل�انيــة،   التخلف عن رشعة هللاّ 
  فأضل سبيالً.والثانية أوىل بالسفه من األوىل ألنها سفه عن تقص� 

والسفيه ممنوع عن الترصفات املالية الحالية واملستقبلة، بل واملاضية إقرارا أن عليه مــاالً فــال ينفــذ 
  إقراره إالّ إذا أحرز عدم تفريطه فيه، وأما إقرارته وسائر ترصفاته غ� املالية فغ� محجور عليها.

 حيــث القصــد الســياج عــن ضــياعها، وال وذلك قضية طليق النهي يف اآلية عن إيتاِء الســفهاء أمــواالً

                                                        
 .٥: ٤ـ  ١
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يختص �ا يؤتَون، بل وما عندهم من أموال أم لهم من إقرارات مالية، حيث النتيجة من الكل واحد 
هو تفريط املال الذي جعل قياما لصالح العباد، سواء أكان تفريطا يف حياته تبذيرا أو إرسافا أو رصفا 

� حيث يرضبهم، أم ملا بعد موته كالوصية بثلثة خروجا عن العلية أو إعطاًء لغ� الوارث  يف معصية هللاّ 
فمن خاف من موص جنفا أو إ�ا فال إثم عليــه أن «عنه�:   اإلسالمية، فإنه َجنَف أو إثم وقد منع هللاّ 

»يصلح بينه�
١.  

أموالكم التــي «تؤتوهم هنا كل السفهاء تقص�ا وقصورا ويف اي سفه يف اي مال؟ أالّ » السفهاء«وترى 
تختصهم �ن له حق يف أمــوالكم؟ أم إنهــا أمــوالهم  »وأرزقوهم فيها وأكسوهم«؟ »لكم قياما  جعل ّهللا 

  دون أموالكم؟ فل�ذا ـ إذا ـ أموالكم!

يف اليدايــة أنهــم ســفهاء خصــوص لهــم حــق يف أمــوالكم » أرزقــوهم«و» أمــوالكم«قضية الجمع ب� 
  .٢ائر األهل�كسفهاء النساء واألوالد وس

  

  فتوى ربانية يف النساء

 َعلـَـيُْكْم ِيف الِْكتـَـاِب ِيف يَتَــاَمى النَِّســاِء الــالَِّ� الَ يُْفتِيكُْم ِفيِهنَّ َوَما يـُـتَْىل    َويَْستَْفتُونََك ِيف النَِّساِء قُْل هللاّ «
لْيَتَاَمى بِالِْقْسِط تُْؤتُونَُهنَّ َما كُتَِب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَْن تَنِكُحوُهنَّ َوالُْمْستَْضَعِفَ� ِمْن الِْولَْداِن َوأَْن تَُقوُموا لِ 

»كَاَن بِِه َعلِي�   َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَإِنَّ ّهللا 
٣.  

، واستفتاء الرسول بحقــه ال يعنــي إالّ طلــب الــوحي فــي�  اإلستفتاء هي طلب الفتيِّ من الرأي القويِّ
أنــا «ال  »يفتــيكم فــيهن  قــل هللاّ «يطلبون، نازالً عليه من قبل أو ما ينزل قضيَة السئوال فلــذلك يقــول 

  . إىل ّهللا   رسول هللاّ  رصفا ألية فتوى عن »أفتيكم فيهن

وألن االستفتاء يف النساء تعم مسألة الزواج بهن ومواريثهن وسائر حقوقهن حيث كانت هــي محــور 
، فـــ »يفتيكم فيهن وما يتىل...  قل هللاّ «السلب واإليجاب ب� الجاهلية الظاملة والرشعة العادلة، إذا فـ 

خلقكم «لنساء بشأن التسوية بينهن وب� الرجال حيث هي اآليات يف اّول ا »ما يتىل عليكم يف الكتاب«
واإلقســاط يف اليتــي�ت  »وآتوا اليتامى أموالهم«وإعطاء حقوقهن كب�ات ويتي�ت:  »من نفس واحدة

وهــذه مــ� يــتىل علــيكم يف الكتــاب يف يتــامى النســاء، أي  »مثنــى وثــالث وربــاع«املسموح زواجهن 
مــن  »الالّ� ال تؤتونهن ما كتب لهــن«ال مدافع عنهن صامدا  املنقطعات عن اآلباء وعن األزواج حيث

  .»وترغبون أن تنكحوهن«صدقات ونفقات ومواريث 

                                                        
 .١٨٢: ٢ـ  ١
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لكم قياما   وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللاّ «يتامى أم سفهاء  »واملستضعف� من الولدان«ذلك 
كبــارا كالنســاء  »ليتــامى بالقســطوأن تقومــوا ل« »وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهــم قــوالً معروفــا

وأن «هنــاك  »وابتلوا اليتامى حتــى إذا بلغــوا النكــاح«أم صغارا: » يتامى النساء«اليتي�ت املعنيات بـ 
  هنا. »تقوموا لليتامى بالقسط

وحصيلة تلكم الفتي بحق يتامى النساء واملستضعف� يتامى وسواهم، أن حقوقهم ال تــذهب هــدرا 
ورعايتــه، وال ســي�   ، بل هم ـ بأحرى ممن سواهم ـ يظلون تحت ظل هللاّ بضعفهم وصغرهم ويُتمم

  اليتامى الذين تفوق حقوقُهم حقوق َمن سواهم!

أن  »وإن خفتم أالّ تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النســاء«وهكذا نستوضح املعنيَّ من 
يُتم ال يخــتص بعــدم بلــوغ النكــاح، بــل فتتأكد أن ال» يتامى النساء«ـ » اليتامى«من املعني هنا من 

ـــ » يتــامى النســاء«والنساء املتوىف عنهم آباءهن وهن غ� متزوجات أو املتوىف عنهن أزواجهن، هــن 
  حيث تعني النساء اليتامى باضافة الصفة إىل املوصوف ـ إذ كن يف استغالل النكــاح للــذين قــال هللاّ 

أيــا كــانوا،  »املستضعف� من الولدان«ومن ثم  »كحوهنال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تن«عنهم 
وما تفعلوا من خ� «كضابطة تحلِّق عىل كل اليتامى صغارا أو كبارا:  »وأن تقوموا لليتامى بالقسط«ثم 

  .»كان به علي�  فإن هللاّ 

كــ� فــيمن  »يفتــيكم فــيهن  قــل ّهللا «  ويف نظرة أخرى إىل اآلية أدبية هنا تحويل ألصل الفتــوى إىل هللاّ 
  . سواهن وما سواهن من أحكام فتيَّة تطاع يف رشعة هللاّ 

، املحلِّــق عــىل كــل األحكــام األنثويــة بالنســبة  »ما يتىل عليكم يف الكتاب«يفتيكم يف » و«وك�  ككــلٍّ
 »يف يتــامى النســاء«ألنفسهن وأغراضهن وأموالهن وِعرشتهن مع أزواجهن وسواهم، وال سي� ما يــتىل 

فــإنهم أبــرز » مــن الولــدان«بصورة عامة و» املستضعف�«يف » و«آية عديد الزوجات،  ك� سبقت يف
  أيا كانوا، ذكورا وإناثا، بنات ونساًء. »أن تقوموا لليتامى بالقسط«» يفتيكم«مصاديقهم، و

فلقد تناولت هذه الفتوى ـ ك� سواها يف مختلــف الحقــول ـ تصــويرا للواقــع املرتســب يف الج�عــة 
الجاهلية التي إلتقطه منها املنهج الربا�، ك� وتناولت التوجيه املطلــوب الوجيــه لرفــع  املسلمة من

  الحيوية اإلسالمية تطه�ا لها من كل الرواسب الجاهلية.

ولقد كانت اليتيمة تلقى من وليها طمعا يف مالها وغبنا يف مهرها سواء تزوج بها لج�لها ام � يتزوج 
  لها.بها لدمامتها فاستغلها ملا

رغبتهم عن نكاحهن ضمن ما عنت من الرغبة يف نكاحهن، وعىل  »وترغبون أن �كحوهن«وقد تعني 
 »ال تؤتونهن مــا كتــب لهــن«زواجا وغ� زواج، فإن تزوجتموهن  »ال تؤتونهن ما كتب لهن«أي الحال� 

رغبــة يف من مال وعرشة صالحة وسائر حقوق الزوجية، وإن � تتزوجوا بهن ومعتموهن عن الــزواج 
لهن حرية الزواج   أموالهن أو يف خدمتهن فقد جمعتم إىل الخيانة املالية خيانة نفسية حيث كتب هللاّ 

  فيهن:  ، وم� يفتيكم هللاّ ١من الزواج ك� ال تؤتونهن حقوقهن املالية »ال تؤتونهن ما كتب لهن«وأنتم 

                                                        
�� ا���ل ��� �� ��ث  �� ���� �� ���� ��ل ��ن �� ��ث إ��ّ ا���� ا��ي �� ��� أن ���م ٢:٢٣١ـ ا��ر ا�����ر  ١

ا����� و�� ا���أة ���� ���� ا���ار�� �� ��رة ا����ء �� ذ�� ��� ا���س و����ا: أ��ث ا����� ا��ي �� ���م �� 

ا���ل وا���أة ا��� �� ���� �����ن ��� ��ث ا���� ����ا أن ��ٔ�� �� ذ�� ��ث �� ا����ء ������وا ���� رأوا أ�� 
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ــلُْح َخــْ�ٌ َوإِْن اْمرَأٌَة َخافَْت ِمْن بَْعلَِها نُُشوزا أَْو إِْعَراضا فَالَ ُجنَاَح َعلَيِْهَ� أَْن يُْصلَِحا بَيْنَُهَ� ُصــلْحا وَ « الصُّ
حَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَُّقوا فَ  »كَاَن ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ا   إِنَّ هللاّ َوأُْحِرضَْت اْألَنُفُس الشُّ

١.  

خوف عن واقع النشــوط ال مســتقبله املحتمــل، فإنــه  »والال� تخافون نشوزهن«ك� » خافت نشوزا«
ليس إفسادا حتى يُصلح هنا أو يعالج �ثلث العظة والهجر يف املضجع والرضب هناك، إ�ا هو النشوز 

  لعائلة أو إضاعة لحقه فقط وك� فصلناه عىل ضوء آية نشوزهن.املخيف عىل كيان ا

إذا فليس خوف النشوز إحت�له وال سي� بحق من ال يُحتمل يف حقه نشوز، فالروايــة القائلــة بحــق 
  .٢قيلتها الغائلة ناشزة آله و عليه هللا صىلالرسول 

وان امــرأة خافــت «بل »والال� تخافون نشوزهن«ذلك! وليس الدفاع عن النشور م� يختص بالبعولة: 
  .»من بعلها نشوزا أو إعراضا فل� جناح عليها أن يصلحا بينه� صلحا

املرأة املظلومة ك� تقوله الجاهلية الظاملة أن ليس لها أيــة  سلب للجناح املزعوم بحق» جناح«وهنا 
فاعلية يف الدفاع عن حقوقها يف حقل الزوجية وكأنها ـ فقط ـ متاع أو حيوانة ال يحق لها ما لإلنسان 

  من حقوق.

ومن إصــالحها ـ كاصــالحه ـ أن تعظــه وتهجــره يف املضــاجع أو أن ترضــبه أخــ�ا إن اســتطاعت أمــرا 
يا عن منكر، ولكنها ملوضع ضعفها وعدم إمكانيتها ملثلث اإلصالح � تؤمر به رصاحا، بــل �عروف ونه

أمــرا لهــ� أن يتعاونــا يف ذلــك  »أن يصلحا بيــنه� صــلحا«أجمل عن إصالحها إياه فأدمج يف إصالحه: 
  م� سواه. »والصلح خ�«اإلصالح، دون إفساد وال تفارق 

ع اإلنقطــاع عــن تكــاليف الزوجيــة أن تــذروها كاملعلقــة، فـــ يعني واق» نشوزا«بعد » إعراضا«وهنا 
هــو �ــام النشــوز » إعراضــا«هو الرفع عن تطبيقها كاملة أن يأ� بــبعض ويــرتك بعضــا، فـــ » نشوزا«
  هو بعضه بجامع التخلُّف والرتفُّع عن واجبات الزوجية عرشة ونفقة أما هيه.» نشوزا«و

فيف عن حقها مغبَّة بقاءهــا بحالهــا دون طــالق، فقــد كــان ومن اإلصالح بينه� أن يرتاضيا عىل التخ
يخيَّل إىل الزوج� أن املصالحة عىل حق من حقوق الزوجية محرمة ألنها ثابتة عليه� ك� هي ثابتــة 

                                                                                                                                                         

و��������.. «  ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �����ا أ�� ��ا�� �� ��� ��� �� ����ا ���ا ���ٔ��ا ا����  �� ��ٔ�� ��ث ����ا ��� ��

��ل ���� �� ���� و��ن ا���� إذا ���� ا���أة ذات ���ل و��ل  »�� ����� ا����ء..«�� أول ا���رة  »�� ا����ب

 أ����� و�� َ������. ر�� ���� و����� وا���ٔ�� ��� وإذا �� ��� ذات ���ل و��ل
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�� ���� ����� ��� ��� �� ���� ����� و��ن �� ��م إ��ّ و�� ���ف ����� ����� �ـ� �ـ� ا�ـ�أة �ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���

��� ���� ��� ���� ا�� �� �� ����� ����� ����� و��� ���� ��دة ��� ز��� �ـ�� أ�ـ�� و���ـ� أن ���ر��ـ� 

 .»وإن ا��أة..«�� ذ��   ���� �����: ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�
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  .١له�، فال جناح ـ ُمنعًة عن الفراق ـ أن يصالحا عن بعض حقوقها

وعىل أية حال فال بّد من إصالح النشوز املخيف من الزوج� أو أحده�، �حاولة كر�ة تقيض عليــه 
  أو تخففه.

يف  خ� مطلق ك� هو خٌ� من الطالق ـ استئصاالً للنشــوز ـ وخــ� مــن النشــوز، فهــو» والصلح«ذلك 
  .٢»الصلح جائز ب� املسلم� إالّ صلحا حرم حالالً أو أحل حراما«مثلث من الخ� فـ 

لح عليها ص   الحة للصلح، وأما التي ال يصلح فال.فالحقوق األنثوية التي يَصلح الصُّ

والحرص  »وأحرضت األنفس الشح«وألن الصلح خٌ� فال يصلح من أحده� شح يصد عن الصلح ولكن 
عىل املشتهيات ماالً ومشاعر مرتسية يف الحياة الزوجية، أو تعرض اسباب تستث� ذلك الشح الدف� يف 

ء من صداقها أو نفقتهــا أو ليلتهــا ـ إن كانــت لــه  نفس الزوج عىل زوجته، فقد يكون تنالها عن شيى
زوجة أخرى ـ فإرضاًء لهذا الشح تستبقى معه عقدة النكاح، حيث يسمح لها التنازل عن حقوق لهــا 

  مفروضة عليه لصالحها.

ففي خوف نشوز البعل عىل الزوجة املحاولة الصالحة للصدِّ عنه تنازالً ع� يجــوز مــن حقهــا، وعــىل 
  ح معها فال يشحَّ يف استئصال حقوقها إبقاًء عليها فال يطلقها.بعلها أن يتسام

ه، وهي املسكينة تظل تحت ظله ورعايته، فعليــه أكــ�  وألن الرجل أقدر من املرأة عىل تخفيف شحِّ
  م� عليها من التنازل يف الصلح وحتى إذا كانت هي الناشزة فضالً عن نشوزه:

هتافا صارخا للنفــوس املؤمنــة أال تطــيش يف جــوِّ  »تعملون خب�ا كان �ا  وإن تحسنوا وتتقوا فإن هللاّ «
اإلصالح، ثم وال يعني اإلصالح إالّ وسط األمر ب� االمرين، دون انحيــاز إىل جانــب واآلخــر قاحــل بــال 

  نصيب، فاإلحسان هو العطف إىل جانب الزوجة والتقوى هي عن اإلجحاف بها عدالً يف اإلصالح.

يف مصالحتها، دون أن يحكمه الشح في� يشتهيه فيفتدي بها لشــهوته، بــل   إحسانا بحقها وتقوى هللاّ 
  يف الحقوق التي قررها بينه�.  عليه مالزمة اإلحسان بحقها وتقوى ّهللا 

ال يكلِّف نفسا إالَّ وسعها فال يتطلب من البعولة العدل ب� النســاء يف الحــب والرغبــة، بــل   وألن هللاّ 

                                                        
وإن ا��أة «���رك و�����:   ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ����� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٥٥٨: ١ـ ��ر ا������  ١

���ل: �� ا���أة ���ن ��� ا���� ������� ����ل ���: إ�� أر�� أن ا���� ����ل ��: �� ���� إ�� أ��ه  »����..

� أن ���� �� و��� أ��� �� ����� ����� ��� �� ��� و�� ��ن ��ى ذ�� �� ��ء ��� �� ود��� ��� ����

 و�� ��ا ا����. »��� ���ح ������ أن ����� ������ ����«و�� ���� ���رك و�����: 

��ل: ��ا ���ن »وإن ا��أة ����..«�� أ���   ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  و��� �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

�� �� ��� ���ك وأ���� �� ���� وأ���� ���ه ا���أة �� ����� ����� ������ ����ل �� أ����� و�� ������ وأدع 

 �� ���� و����� ��� ��ب ذ�� ���.

 
  �ـ� �ـ�ف �ـ� أ��ـ� �ـ� �ـ�ه �ـ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ـ أ��ج ا����� �� ���� �� ��� ا��ّ� ٢٣٣: ٢ـ ا��ر ا�����ر  ٢

 ���ل: ... آ�� و ���� ا��� ���
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  لقسم والنفقة:الواجب هو العدل يف ا

الْمُ « َعلََّقِة َوإِْن تُْصلُِحوا َولَْن تَْستَِطيُعوا أَْن تَْعِدلُوا بَْ�َ النَِّساِء َولَْو َحرَْصتُْم فَالَ َ�ِيلُوا كُلَّ الَْميِْل فَتََذُروَها كَ
»كَاَن غَُفورا رَِحي�   َوتَتَُّقوا فَإِنَّ هللاّ 

١.  

الون، إنها تُحيل س�ح تعدد » ولو حرصتم«املفروض ب� النسا  هنا ال تحيل العدل» لن« ك� يقول فوَّ
الزوجات ألن طليق العدل بينهن مستحيل، بل اآلية تقتسم العدل إىل مستحيل غــ� مفــروض وهــو 

، وإىل مفروض وهو سائر العدل عمليا يف حقل القسم والنفقة.   العدل يف الحبِّ

أم هــو عمــيل كــل  ٢ه قد يكون قلبيا ال ِحَول عنــه فغــ� محظــورب� نساءِ » إىل«و» عن«وميل الرجل 
فتــذروها «ظاهريــا اىل البــاطني »ل امليــلفــال �يلــوا كــ«امليل، استئصاالً عن بعــض وايصــاالً إىل بعــض 

ال ذات بعل وال خلية تتزوج، بل ميلوا بعض امليل وهو الحب غ� املســتطاع التســوية فيــه  »كاملعلَّقة
  ب� املحبوب�.

فالعدل يف القسم والنفقة هو واجب ب� النساء بطبيعة الحال، وعند خــوف نشــوز البعــل يــأ� دور 
وثورته إىل تطليقهــا أو أن يــذرها كاملعلقــة، فتتنــازل هــي عــن بعــض  اإلصالح، صدا عن فورة النشوز

وســنة   حقوقها عليه، وأما أن يصلحا عىل أن يذرها كاملعلقة فصلح محظور منكور يخــالف كتــاب هللاّ 
  .آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

لظلــم يف ا» وتتقــوا«بينكم وبــ� أزواجكــم يف نشــوز مخيــف مــنك� أو مــن أحــدك� » وإن تصلحوا«
اإلصالح فإنه إفساد من ناحية أخرى، فإن هضم كافة الحقوق األنثوية من الزوجة مصالحًة إلبقاِءهــا 

  يف الزوجية إفساٌد لها وطغوى عليها.

غفورا ع� تفلَّت باملصالحة من حقــوق الزوجــة،  »كان غفورا رحي�  إن تصلحوا وتتقوا فإن ّهللا «ولكن 
ط بحقها أن يذرها كاملعلقة، فإ�ا قدر املستطاع من الطرف�، فال يجرب رحي� ما كان اإلصالح غ� مفرِّ 

الرجل عىل غشيان إمرأته املرغوب عنها قدر غشيانه إمرأته املرغوب فيهــا، فإنــه غــ� مســتطاع كــ� 

                                                        
 .١٢٩: ٤ـ  ١

 
��� �� إ��ا��� �� أ��� �� ��ح �� ���� و���� �� ا���� ��ل: ��ٔل ا�� أ�� ا�����ء  ٥٥٨: ١ـ ��ر ا������  ٢

������ا «�����؟ ��ل: ��� �� أ��� ا������� ��ل: ��ٔ����� �� ���� �ّ� و�ّ�   ���م �� ا���� ���ل �� أ��� ا��ّ�

أ��� ��ا ��ض؟ ��ل: ��� ��ل: ��ٔ����� ��  »�� �� ا����ء ���� و���ث ور��ع �ٕ� ���� أ�� �����ا ��ا��ة�� ��ب �

أي ���� ����� ���ا؟ ��� ���  »و�� �������ا أن ����ا ��� ا����ء و�� ����� ��� �����ا �� ا����«���� �ّ� و�ّ� 

���ل: �� ���م �� ��� و�� �� و�� ���ة؟ ��ل ��� ����  ���ما� ����  ���ه ��اب ���� ا�� ا������ ا�� أ�� ��� ا��ّ�

��اك ��ٔ�� أ���� ان ا�� أ�� ا�����ء ��ٔ��� �� ���ٔ�� �� ��� ���ي ���� ��ٌء ��ل: و�� ��؟ ��ل ��ٔ���ه ������ 

���� ��  »����ا...و�� ���«���� �� ا���� وأ�� ���� »������ا...«أ�� ���� �ّ� و�ّ�  ا����م ����  ���ل �� أ�� ��� ا��ّ�

و��� �� ����� ا������ �� ���م ��  »�� ��ا �� ���ك  وا��ّ�«ا���دة ���� ��م ���� ���م ���ا ا���اب وأ���ه ��ل: 

 �� ا��ٓ�� ��ل: �� ا���دة. ا����م ����  ���� �� أ�� ��� ا��ّ�
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التسوية يف الحب، ثم املستطاع غ� املرغوب الذي يصعب عليه تطبيقه هو مورد اإلصالح عىل القدر 
  ليه.املتوافق ع

فغ� املستطاع عن بكرته غ� مفروض، واملستطاع املرغوب ال نزاع فيه، إ�ــا املســتطاع غــ� املرغــوب 
من كانت له امرأتــان فــ�ل إىل «فيه هو املتصالَح عليه خوفا عن الفراق أو أن يذرها كاملعلقة، وهنا 

»إحداه� جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط
١.  

أن «ح فح� تخىش املرأة أن تصبح مجفوِّة حيث تؤدي هذه الجفوة والجفاء إىل الطــالق، فلــيس جنــا
  وسطا ب� الطالق وكامل حقوق الزوجية. »يصلحا بينه� صلحا

فالصلح ينسم عىل القلوب املتقلبة التي دبت فيها الفجوة والجفوة نسمة من ندى اإلبقاء عىل صــلة 
  الزوجية.

الذي فطر اإلنسان عىل ما فطر يعلم ميوله الطائلة، فخطم عليها خطاما لتعــديلها، فحــ� �يــل   فا�ّ 
اإلنسان إىل زوجته الجديدة الشابة الجميلة، ميالً ال حيلة يف محوه أو تعديله، فاإلســالم هنــا ال قلب 

لــن «يحاسبه عىل ذلك امليل الذي هو قضية فطرته إذ ال �لك القضاء عليــه، بــل هــو يقــرُّه عليــه أن 
هرة إىل باطنــه، ظــا »فال �يلــوا كــل امليــل«ولكنه يأمره �ا يستطيعه من مظاهر العرشة  »تستطيعوا..

  .»فتذروها كاملعلقة«فتُحرم األخرى عن كل حقوق الزوجية 

اللّهــم هــذا قســمي فــي� «يعدل ب� نساءه في� �لك فكان يقول:  آله و عليه هللا صىل  ذلك ولقد كان رسول هللاّ 
»أملك فال تلمني في� �لك وال أملك

٢.  

أو يخاف هو أو تخــاف   ذلك في� أمكنت العدالة املستطاعة، فأما إذا يخافان أن أالّ يقي� حدود هللاّ 
لــوال الطــالق، فاإلســالم لــيس   هي فهنا يأ� دور الفراق رغم أنه أبغض، للفــراق عــن تــرك حــدود هللاّ 

وجية بالسالسل واألغالل مه� بلغت بها الحال تحليالً للحرام وتحر�ا للحالل، فإ�ــا ليمسك علقة الز 
�سكها باملودة والوئام، أو يفرقها بالرحمة والحنان، وال عليه� أن يخافا فقرا أو ثغرا يف الحيــاة بعــد 

  الفراق:

                                                        
 :....آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ���  ٢٣٣: ٢ـ ا��ر ا�����ر  ١

���ل �����  آ�� و ���� ا��� ���  وروى ان ��� �� ا����ب ��� ا�� أزواج ر��ل ا��ّ� ٦٨: ١١و�� ����� ا���� ا��ازي 

����ت ���� ��ا وا�� ��� ��� ���� ��ا �����ا: ��، ��� ا�� ا�� آ�� و ���� ا��� ���  �����: ا�� �� أزواج ر��ل ا��ّ�

��ن ���ل ����� �� ا����� ����� و����  آ�� و ���� ا��� ���  ����� ����ه ����� �����ل ار�� رأ�� و�� ����: ان ر��ل ا��ّ�

 ���� ا����ل ��ٔ���ه ��ٔ�� ��� �����.

 
وأ�� داود وا�����ي وا���ـ��� وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر �ـ� ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وأ���  ٢٣٣: ٢ـ ا��ر ا�����ر  ٢

 ...آ�� و ���� ا��� �������� ���� ��ن ا���� 

��ن ����� ��� ���ءه �� ���� ����ف  آ�� و ���� ا��� ���أن ا����  ا����م ������� ا���دق �� آ����  ٥٥٩: ١و�� ��ر ا������ 

 ء �� ��� ا��ٔ��ى. أ��ن ���ن إذا ��ن ��م وا��ة �� �������ن �� ا�� ا����م ��������� وروى أن ���� 
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»َواِسعا َحِكي�   كُّال ِمْن َسَعتِِه وَكَاَن هللاّ    َوإِْن يَتََفرَّقَا يُْغِن ّهللا «
١.  

يف » واســعا«منذ خلق الخلــق  » من سعته وكان ّهللا «من حيث املال والحال أم والعيال » كالً  يغن هللاّ «
  �واضع الحاجة.» علي�«القدرة والرحمة 

ِعناه، فهنا  إن الزواج الصالح يغني كالً من الزوج�، فقد يخيَّل إليه� أن الفراق يفرِّق عنه� غناه إىل
  يعد املتفرق� بحكمه أنه يغنيه� بسعته، بديالً ع� يخشيان فراقه عنه�.  ّهللا 

وأما الذي يرتك واجبه فال عدة له  ٢تعاىل ويعوِّضه خ�ا  فمن يطبِّق واجبه يف النكاح والفراق يغنيه هللاّ 
  إذا كان ظاملا فليستعد لوعده تعاىل.  من ّهللا 

يف درجاته حتى إذا خيف الظلم  ذلك! فقد نرى القرآن يحافظ عىل العدل ما أمكن للمكلف�، إدراجا
  فحظرا حظرا.

فواجبات الزوجية هي ثابتة عىل عاتق الزوج�، إالّ أن يتصــالحا يف التجــايف عــ� يجــوز التجــايف عنــه 
ـ سبيالً، فأما الوفاق عىل   والتنازل فيه، ومن ثم الطالق إذا � يجدا إىل الوفاق ـ حفاظا عىل حدود ّهللا 

  فال.  حدود هللاّ دوام الزوجية تركا لبعض 

الثابتــة، فالتنــازل عــن   وليس التنازل يف اإلصالح إالّ يف الحقوق الصالحة للتنازل عنها، دون حدود هللاّ 
حق املضاجعة الذي يخلِّف التخلفات الجنسية، وعن حق النفقة الواجبة الذي يخلف حرجا يوردها 

املصالحة عليهــا إفســاد مــن نــوع آخــر ال إىل موارد الهلكة نفسيا أو خلقيا، وما أشبه هذه وتلك، إن 
  يُجرب أي كرس، بل ويُلزم املسكور عىل الكرس.

إ�ا املصالحة تختص بالحقوق التي ليس يف تركها أو التخفيف عنها مشكلة أخرى محظــورة يف رشعــة 
ألهــم كتقليل املضاجعة والنفقة وما أشبه م� تتحمله الزوجة إبقاًء عىل حياة الزوجيــة، تقــد�ا ل  ّهللا 

  عىل املهم بشأنها.

يَّاكُْم أَْن ا    َو�ّ « يْنَا الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَبْلُِكْم َوإِ َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َولََقْد َوصَّ َوإِْن    تَُّقوا هللاّ َما ِيف السَّ
َمَواِت َوَما ِىف اْألَرِْض وَكَانَ     تَْكُفرُوا فَإِنَّ �ّ  »َغِنيّا َحِميدا   هللاّ  َما ِيف السَّ

٣.  

ما يتواىص به املتواصون من األول� واآلخرين يف خصلة واحدة وهي التقوى أن اتقــوا   وقد جمع ّهللا «

                                                        
 .١٣٠: ٤ـ  ١

 
  �� ا��ّ��� ا����� �ٕ����ده ا�� ا�� أ�� ���� ��ل ����� ���� �� ���� ��ل ��� ��� أ�� � ٥٥٩: ١ـ ��ر ا������  ٢

���ٔ�� �� ����  ا����م ����  ��ٔ��ه ر�� ���� إ��� ا����� ��ٔ��ه �����و�� ��ل �����ت �� ا����� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ا����م ����

إ��  ا����م ����  ���ل �� ا���ت �� ا����� ��ل ���رق �� أ��ه ���ٔ�� �� ���� ���ل أ���� و��� ���� ���ل أ�� ��� ا��ّ�

���ً ��   ان ������ ��� ا��ّ�«و��ل  »وا�� ����  وأ����ا ا��ٔ����.. وا��ّ�«�ّ� و�ّ�   ���� ��ل ا��ّ�  أ�� ا��ّ� ا���� ��ٔ����

����«. 

 
 .١٣١: ٤ـ  ٣
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  .١»وفيها ج�ع كل عباده صالحة وبها وصل من وصل إىل درجات العىل  ّهللا 

فألنه تعاىل له ـ فقط ـ ال لسواه ما يف الس�وات وما يف األرض، لذلك فله الوصية بــالتقوى وال ترضــه 
قبل خلقكــم »  وكان هللاّ «الطغوى حيث ال يخرج ما يف الس�وات وما يف األرض بها عن ِملكه وُملكه، 

يف غناه، فسواٌء عليه أن يُتقى أو يطغــى عليــه وال يرضــه كيــدهم » يداحم«عن تقواه » غنيا«وبعده 
  شيئا من َملكيته ومالكيته.

َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َوكََفى بِا�ّ     َو�ّ « »َوكِيالً   َما ِيف السَّ
٢.  

له مــا يف «أنه� لزام أن لقد كررت يف هات� َملكيته تعاىل ومالكيته تأش�ا عش�ا لحق وصايته وتقواه 
وأن كفر الخلق ليس �س من كرامة ألوهيته يف غناه وحمده، وأنــه الوكيــل  »الس�وات وما يف األرض

  عىل كل يشٍء ال سواه.

»َعَىل ذَلَِك قَِديرا   إِْن يََشأْ يُْذِهبُْكْم أَيُّهَا النَّاُس َويَأِْت بِآَخِريَن وَكَاَن هللاّ «
٣.  

بخلــق » ويــأت«عــن الوجــود » ان يشاء يذهبكم«له فيكم حاجة وال عليه منكم من رضر، فـ فليس 
  ..». وكان ّهللا «يعبدونني ال يرشكون � شيئا » آخرين«
  

  املعاملة مع اليتامى واليتي�ت

ُ هللاّ « »َعلَُّكْم تَتََفكَُّرونَ لَُكْم االْيَاِت لَ    َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفُقوَن قُْل الَْعْفَو كََذلَِك يُبَ�ِّ
٤.  

قل مــا أنفقــتم مــن «فجاء الجواب رصاحًة يف مورده وإشارة إىل مادته: » ماذا ينفقون«لقد سألوا مرة 
  ف� هو العفو وله معان عدة؟» قل العفو« ٥وهنا يأ� الجواب عن نفس الصيغة يف السئوال »خ�...

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنَة حتى عفــوا وقــالوا «أن زادوا: » حتى عفوا« أهو الزيادة ك� تعنيها آية

                                                        
 ������ً ���ه ا��ٓ��. آ�� و ���� ا��� ���ق �� ����ح ا������ �� ا�ٕ���م ا���د ٥٥٩: ١ـ ��ر ا������  ١

 
 .١٣٢: ٤ـ  ٢

 
 .١٣٣: ٤ـ  ٣

 
 .٢١٣: ٢ـ  ٤

 
�� ا������ ��� ا��وا ������� ��  ـ أ��ج ا�� ا���ق وا�� ا�� ���� �� ا�� ���س ان ���ا ٢٥٣: ١ـ ا��ر ا�����ر  ٥

  �����ا: إ�� �� ��ري �� ��ه ا����� ا��� ا���� ��� �� ا��ا��� ��� ���� ���� ����ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���أ��ا ا����   ���� ا��ّ�

 .»و���ٔ���� ��ذا �����ن...«
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»قد مس آباءنا الرضاء والرساء فأخذناهم بغتًة وهم ال يشعرون
١.  

ومن العفو هنا الزم العايف زيادة يف نفسه ومنه الزيادة يف متعلقاته، إذا فواجب اإلنفــاق هــو الزائــد 
ارجــة عــن اإلرساف والتبــذير، مــا دامــت حاجــات املحــاويج قا�ــة، فرديــة عن الحاجة املتعــودة الخ

  يعني كفاف املحاويج. ٣»الكفاف«وهو  ٢»ما هو فضل عن قوة السنة«وج�عية، فهو 

»وال تجعــل يــدك مغلولــة إىل عنقــك وال تبســطها كــل البســط«أم هو القصد الوسط ك� يف آياته: 
ـ  ٤

»يقرتوا وكان ب� ذلك قوامــاوالذين إذا أنفقوا � يرسفوا و� «
وأعــىل الوســط هــو إنفــاق الزائــد عــن  ٥

                                                        
 .٩٥: ٧ـ  ١

 
�� ا�� ���س �� ا��ٓ��  ٢٥٣: ١ان ا���� �� ��� �� ��ت ا����، و�� ا��ر ا�����ر  ا����م ����ـ ا����� �� ا�����  ٢

ا��ج ا����ري وا������ �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل  ٢٥٣: ��١ل �� ا��ٓ��: �� ���� �� أ��� و�� ا��ر ا�����ر 

ا��� ا����� �� ��ك ��� وا��� ا����� ��� �� ا��� ا����� وا��أ ��� ���ل ���ل ا���أة إ�� ان ������  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 وا�� ان ������ و���ل ا���� ا����� وا������� و���ل ا���� ا����� ا�� �� �����.

 آ�� و ���� ا��� ���  �� ا��ج ا�� داود وا������ وا�� ���� وا�� ���ن وا����� و���� �� ا�� ����ة ��ل أ�� ر��ل ا��ّ�و�

���ي د���ر، ��ل: ���ق �� ��� ���� ��ل ���ي آ�� ��ل ���ق ��  آ�� و ���� ا��� ���  ������� ���ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�

� ��� زو��� ��ل ���ي آ�� ��ل ���ق �� ��� ��د�� ��ل ���ي آ�� ��� و��ك ��ل ���ي آ�� ��ل ���ق �

 ��ل أ�� أ���.

���ل: ����� ���� ������  آ�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج ا������ �� ��� ا�����ن �� ���� ا���� ��ل: أ�� أ��ا�� ا���� 

� ا����� ان ا��ل ا���ل �� ���� و�� ا���� و������� �� ا���ر، ��ل: ���ل ا���ل و���� ا����، ��ل: ��ا ���� �

، ��ل: �� �� �� ا��؟ ��ل ��� ��ل: أ���  ان ا��� ��� ����، ��ل: ��ٔ��� وأ�� ا����م، ��ل: ��ا ���� وا��ّ�

����ا �� ا��� و���ء ���� ا�� ��� �� �����ن إ��ّ ��� ����� �� ���� ����ك و�� ����ق ���ُءك ��� ��� �� 

 ��� �� ا�� ا����� ���.ا����، ��ل ������ �

 
 ا���� �� ا����ف. ������ا����مـ �� ����� ا������ �� ا���دَ���  ٣

 
 .٢٩: ١٧ـ  ٤

 
 .٦٧: ٢٥ـ  ٥
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  .١الحاجة فإنه أقوم القوام ب� اإلرساف واإلقتار

»غفور حليم  عنهم إن هللاّ   ولقد عفى هللاّ «أم هو الغفر ك� يف آياته: 
وجزاُء سيئة سيئة مثلها فمــن «ـ  ٢

وأن تعفــو «فالعفو عند اإلصالح هو من أفضل اإلنفاق وهــو قضــية التقــوى:  ٣» عفى وأصلح فأجره هللاّ 
»قوىاقرب للت

٤.  

ء العلم او العقيدة او الخلق او العمل، بآثارهــا،  ترى عىل أخيك سيى ء، ح� أم هو إمحاُء األثر السيى
أن تحاول بكل جهدك أن ُ�حيها وال تُبديها، دعوة إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة؟ وهذه 

دقها القرآن، فال تصح عنايــة واحــدة منهــا معان خمسة للعفو تعنيها اللغة يف مختلف مجاالتها ويص
بخصوصها إذ هي بحاجة إىل قرينة وهــي هنــا منفيــة، ثــم الصــحيح الفصــيح إذا ان تــؤ� بصــيغتها 

  الخاصة زيادة او قصدا او كفافا او غفرا او إمحاًء لألثر.

ة لكــل فذكر العفو هنا مجردًة عن اي تعلق بيشٍء او اختصاص �عنى خاص، هو دليل العناية العامــ
  معا� العفو، روحيّا وماديا.

فليس عىل املؤمن ـ فقط ـ العفو إنفاقا للزيادة او الوسط او الكفاف، بل وانفاق الغفر عــن الخطايــا 
في� يصلح، وانفاق ازالة النقائص عن إخوانه املؤمن� تعريفا بــالخ� ودعــوة إليــه وأمــرا بــه، وإزالــة 

ه املؤمن� بال إرهاق تكافالً يف الحياة اإل�انية دون تعاضل أو للرش، فاملؤمن كله إنفاق وإرفاق الخوان
  تكاسل.

أجاب عن مورد اإلنفاق يف سئوال سابق ع�ذا ينفقون، تحليقــا عــىل كافــة مــوارده ومــوادِّه   فك� هللاّ 
 يجيب هنا ع�ذا ينفقون توسعة يف مادة اإلنفــاق، مــاالً وحــاالً أّمــاذا مــ� يصــح  وكيفياته، كذلك هللاّ 

  إنفاقه أو يجب.

ما هو يف ُوجٍد منه، جربا لنقصان اآلخرين. قــدر الحاجــة   فواجب املؤمن أن يكون منفقا يف سبيل هللاّ 
  الكفاف واالستطاعة، راجحة وواجبة.

روحيا   إنفاقا يف سبيل هللاّ » قل العفو«ف� كان العفو مصلحا أو صادا عن الفساد يف ايٍّ من حقوله فـ 
  مفسدا فال عفو، ويف عوان بينه� فالعفو عوان ب� واجبه ومحرَّمه. وماديا، وإذا كان

ففي الهج�ت الدعائية املضللة الهَمِجة عــىل كُتلــة اال�ــان، يكــون واجــب اإلنفــاق هــو إزالــة هــذه 

                                                        
�� ا��ٓ�� ��ل: ا����م ����  ��� �� ا��ا��� �� ا��� �� ا�� ا�� ���� �� ر�� �� ا�� ��� ا��ّ� ٢١٠: ١ـ ��ر ا������  ١

 .ا����م ������ ا�� ���� ��� ا���� ا����، ورواه ا������ 

 
 .١٥٥: ٣ـ  ٢

 
 .٤٠: ٤٢ـ  ٣

 
 .٢٣٧: ٢ـ  ٤
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  الدعايات بآثارها بكل الطاقات واإلمكانيات اإل�انية.

ت، شعوبا وحكومــات، يكــون واجــب لــه دوره ثم يف الحاجيات املادية للكتلة املؤمنة، أفرادا وج�عا
الدائر حسب اإلستطاعة والحاجة، دون اختصاص بنصابات خاصة للزكاة وال سي� يف التسعة املختلََقِة 

  خالَف الكتاب والسنة! ومن أعىل العفو يف إنفاق املال عفو الزيادة عن الحاجة.

ر ومخيلة، فهــو فكل ما زاد عن النفقة الشخصية الواجبة ام والراجحة، يف غ � تَرَف وال َرسَف وال تبذُّ
مورد اإلنفاق حسب املقرر يف فقه اإلقتصاد اإلســالمي، فــإن الزكــاة الخاصــة وحــدها ال تجــزي مؤنــَة 
املحاويج والحاجيات يف كل الحقول للج�عة املسلمة، بل ومربع اآليات يف اإلنفاق واإليتاء والتصدق 

كاة، تز� الفرد واملجتمع، واملِنفق واملنَفق عليه، وقد يأ� القــول والزكاة، تعني واجب اإلنفاق وكله ز 
  تعاىل.  الفصل فيها يف آية التقسيم للصدقات إنشاء هللاّ 

دو�ــا جمــود عــىل حرفيــة األســئولة يف  »لكم اآليات  يب� هللاّ «البعيد األع�ق، العالية اآلفاق » كذلك«
املؤمنة، سألوها أم تركوها، فإ�ا السؤال هو من مفاتيح  اإلجابات، فإنها تحلِّق عىل كل سؤل للج�عة

  الجواب دو�ا وقوف يف حّد السؤال.

  »:تتفكرون«البينات،   تتفكرون يف عمق اإلجابات وسواها يف آيات هللاّ  »كذلك يب�... لعلكم تتفكرون«

نْيَا َواالِْخرَِة َويَْسأَلُونََك َعْن الْيَتَاَمى قُْل إِْصالَ « يَْعلـَـُم    ٌح لَهُْم َخــْ�ٌ َوإِْن تَُخــالِطُوُهْم فـَـإِْخَوانُكُْم َوهللاّ ِيف الدُّ
ُكْم إِنَّ هللاّ    الُْمْفِسَد ِمْن الُْمْصلِحِ َولَْو َشاَء هللاّ  »َعِزيٌز َحِكيمٌ    َألَْعنَتَ

١.  

تفكرا يف كــلٍّ عــىل حــدة » يف الدنيا واآلخرة«أن تتفكروا فيها » لعلكم تتفكرون«ظرف لـ » يف الدنيا«
وكلٍّ بالنسبة لألخرى ل� تعطوا كالً حقها، دون إخالد إىل الحياة الدنيا غضا عن األخرى، وال إخالٍد إىل 
األخرى تركا لألوىل، فإنهامزرعة األخرى، وحسنتها هي حسنة األخرى ك� سيئتها هي ســيئة األخــرى: 

  .»ا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقن«

ومن حصائل التفكر يف الدنيا أن تبرصوا بها فتبّرصكم، ك� أن تركه يجعلكم تُبْرصون إليها فتعمــيكم 
ومــن أبرصــ بهــا برصّــته ومــن أبرصــ إليهــا «يف وصــفها:  السالم عليهوعىل حّد قول االمام عيل ام� املؤمن� 

  ».أعمته

دنيا واآلخرة، نرباســا للتفكــر فــيه�، ومرتاســا عــن التبعــ� البينات عرضا وافيا عن ال  فالن يف آيات هللاّ 
بشأنه�، فعىل التال� للذكر الحكيم ان يتفكــروا فــيه� عــىل ضــوِءه، فانــه مصــدر التفكــ� ومحــوره، 
فالتفكر يف شؤون الحيات� منعزالً عن آيات الكتاب، انه غ� ناجح ك� يرام، ك� ان الجمود عىل قراَءة 

ر فيه نفسه، ونرباسا للتفكر يف الحيات�، هو كذلك ال ينجح ك� يــرام، فــال بــّد مــن الكتاب دو�ا تفك
  دمج العقلية االنسانية بعقيلة الوحي، تأصيالً للوحي فاستئصاالً لكل انحراف عن العقليت�.

وهكذا يستجيش القرآن عقل االنسان اىل الحركة الفكرية الدائبة حول شؤون الحيات�، تأكيدا من أن 
البينات، م� يجرف باإلنسان إىل شفا جرف هار   تفكر يف الحياة الدنيا وحدها، ومنعزالً عن آيات هللاّ ال

  فانهار به إىل نار جهنم.

فمن يفكر يف الصالح الشخيص للحياة الدنيا ليس لينفق العفو وال يسأل عن اليتــامى وال عــن ســائر 
                                                        

 .٢٢٠: ٢ـ  ١
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ى االنفــاق هنــا ربــوة هنــا وهنــاك واآلخــرة خــ� املحاويج، ولكن الذي يفكر يف االخرى ك� االوىل ير 
وأبقى، وقليٌل هؤالء الذين يعرفون مصلحية الحيــاة الــدنيا الحقيقيــة غضــبا عــن األخــرى، فينفقــون 
حفاظا عىل صالح األوىل ط�نة لها عن فوىض املحاويج وثورتهم ضد األثرياء، فالواجب ككلٍّ التفكــر 

  البينات.  هللاّ  يف الحياة الدنيا واآلخرة عىل ضوء آيات

أنهم كانوا يتحذرون عــن »إن تخالطوهم..«وقد تلمح اآلية بس�حتها يف  ».. ويسألونك عن اليتامى...«
مخالطتهم خوفة من خلط أموالهم وإصابٍة منها عىل جهالة، وك� سبقت آيات تشدد بالنسبة ألموال 

انطلق مــن كــان عنــده «، نهيا عن قربها إالّ بالتي هي أحسن وأن أكلها هو أكل النار، حيث ١اليتامى
يتيم فعزل طعامه من طعامه ورشابه من رشابه فجعل يفضل له اليشُء من طعامه فيجلس له حتــى 

ه هللا صـىل  ك عليهم فذكروا ذلك لرســول هللاّ يأكله او يفسد ف�مى فاشتد ذل اآليــة فخلطــوا   فــأنزل هللاّ  آلـه و علـي
  ».طعامهم بطعامهم ورشابهم برشابهم

... وال تأكلوا أموالهم إىل أموالكم إنــه كــان حوبــا «فطبيعة الحال اإل�انية بعد اآليات األوىل وال سي� 

                                                        
�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا�� ا���� وا�� ��دو�� ـ أ��ج ا�� داود وا������ وا ٢٥٥: ١ـ ا��ر ا�����ر  ١

: و�� �����ا ��ل ا�����... وان ا���� ��ٔ���ن  وا����� و���� وا������ �� ���� �� ا�� ���س ��ل: ��� ا��ل ا��ّ�

 ا��ال ا������.. ا����...

 ا����م ����  �� ����ن �� ا�� ��� ا��ّ�  ��� ����� ا���� ����� ا�� �� ���ان �� ��� ا��ّ  ٢١١: ١و�� ��ر ا������ 

أ��ج �� �� ��ن  »ان ا���� ��ٔ���ن ا��ال ا������ ���� ا��� ��ٔ���ن �� ������ ��را و�����ن ����ا«أ�� ��� ���� 

��  ا����م ������دق و��ل ا� »و���ٔ����...«���رك و�����   �� ا��ا��� ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ه ���� و��ٔ��ا ر��ل ا��ّ�

��ٔس ان ����� ����� ����م ا����� ��ن ا����� ���� ان ��ٔ�� ��� ��ٔ�� ا����� وا�� ا����ة و����� ����� ��� 

 �� رأس ���� و���� ��� ����ج ا���.

�ل: ���� � »وان �������� �ٕ���ا���«�� ا��ٓ��  ا����م ����  و��� �� ا����� ����ن �� ����� ��ل: ��ٔ�� ا�� ��� ا��ّ�

ا������ إذا ��ن ا���� ��� ا��ٔ���م �� ���ه �����ج �� ���� ��� ��ر �� ���ج ��� إ���ن ���� �������� و��ٔ���ن 

 ����� و�� ��زأن �� ا��ا��� ���� إ��� �� ا���ر.

، ��ل: ���ج �� ا��ا��� ���ر �� ������ و���ج �� ���� ��ر �� ����� �� �����» وان �������� ����ا���«

���: أرأ�� إن ����ا ����� ���را و���را و����� ا��� ���ة �� ��� و����� آ�� �� ��� و����� �����؟ 

���ل: ا�� ا����ة ���� �� ا���ن ���� ��� ����� وا�� ا����م ������ه ����� ��ن ا����� ���� ان ��ٔ�� ��� 

 ا�����...

) و�� ٢١٥: ٢وا�����ق ( ١٠: ٩٠و ٨: ��٧٦ �� ا�ٕ����م   �ّ�و�� ���� ا�� ا������ ������� ������� ان ا����� ا�

) و��� �� ا���اب ا��ا��� ا��ّ ٨: ٤) و�� ����� ا����اث دون ���ب ��� ��� ����ا �� ا��ار��� (٤١: ٨ا���� (

) وا���� و����ة ا���ل ������� ا���� ٢: ٤) و��ض ا�����ح ��� ��� ��� (١٥٢: ٦و ٣٤: �����١٧ �� ا��� (

 ).٨: ٤) و��م �� ا�� ا����ة ����� ��� �� ���� ان ��ن ���� (٢: ٤(
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»كب�ا
  عىل اإلبتعاد عنهم مفاصلتهم بعد مواصالت. وما أشبه، أنها كانت تحملهم ١

لذلك تحرَّجوا يف شأن اليتامى سلبا وإيجابــا: إذا تركــوهم لحــالهم فقــد تركــوا اإلحســان إلــيهم، وإن 
ٍء من أموالهم وإن كان هناك إيكال، فهنا  خالطوهم فال بّد من موآكلة وقضية حالها العادية أكل شيى

فليس الواجــب هــو  »قل إصالح لهم خ�«الوسط بشأنهم، والجواب عن الَحلِّ  »يسألونك عن اليتامى«
قــدر » اصــالٌح لهــم«اإلصالح الدقيق املحرج فإنه غ� مستطاع وقــد يبــوء إىل افســاد كــ� بــاء، وا�ــا 

قــل «من تركهم فإن فيه إفســادا لهــم وألمــوالهم، ويف دوران األمــر بــ� املحظــورين » خ�«املستطاع 
ا، وهو وهو عوا »إصالٌح لهم خ� ن ب� اإلصالح الدقيق غ� املستطاع وب� الرتك الذي يبوء إىل إفساٍد مَّ

تحريج عىل كال األولياء واليتامى، ال سي� وأن اليتيم بحاجة إىل عطف أبوي يلمسه من مخالطة وليه، 
فأكله وحده ووليه عنده ال يأكل حتى يفسد فضوله ف�ميه، ذلك إجحاف نفيس بحق اليتــيم، يفقــد 

إذ  »وان تخــالطوهم فــإخوانكم«هنا أعم مــن التفضــيل ومقابــل الرشــ » خ�ٌ «ه الحنان األبوي... فـ في
ليست كل املخالطــات مــع اليتــامى مــن املحظــورات، فاملخالطــة األخويــة هــي العــدل العــوان بــ� 
 الالّمخالطة أكلك، وتتودد إليه كأخ كب� ك� يودك كاخ صغ�، وذلــك ككــل املخالطــات االخويــة بــ�

ليضــيق عــىل   الج�عة املؤمنة، فح� تكون النية صادقة، واملخالطة إصالحية قدر املستطاع، ليس هللاّ 
هنــا يف الــدين؟ » فــاخوانكم«اولياء اليتامى ما يتفلت من اموالهم اليكم دو�ا تقّصــد، وهــل تعنــي 

� يف االحكام اال�انية والنص خال عن الدين! ثم اليتامى ليسوا �ؤمن� وال كافرين مه� لحقوا باملؤمن
الوضعية، فكيف يُحكم لهم باالخوة يف الــدين فيُفتــى بــذلك بحرمــة اغتيــابهم ظنــا ان اآليــة تحمــل 

رغم ان الدين مذكور يف  ٢ثم يفتى بحل اغتياب اخواننا السنة لعدم صدق االخوة يف الدين» فيالدين«
                                                        

 .٢٠: ٤ـ  ١

 
��ـ��� ا���ـ�ص ���ـ� �ـ� ان ا«ـ ����� ا���� ����� ا�����ري �� ا������ ��ب ا����� وا���� �ـ� ��ـ�اه:  ٢

ا����� ������� ����ز ا����ب ا������ ��� ���ز ����، و���� ���م ا��ٓ�� ���� ا��وا��ت ����� ا����� ����ع 

��� ��� ���ورة ا����� �� ��م ا���ا��� و��م ����ن ا���م ا�����م ����� ا��ّ �����ً ��� ����� ا������� ��� 

�� ��ـ����� و�ـ� ذ�ـ����� و��ـ����� و���ـ� د�ـ���� ����ـ� د�ـ� ا����ـ�،  ���ش ا������� ���� ��� ��م ا����ل

و���ء�� ��ن �� ��م ����� و��� ذ��، �� ان ا������ ا�����ر �� ا��ٓ�� ���� ��� ���� ا���ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ� 

���� و�� ا����ي ���، و��� ��ن ��� ا���ل �� ا����ٔ�� ��� ������ ا��وا��ت ا��اردة �� ا����� و�� ���� ��

 و�� ��ل ��� ا����� �� ��� ا���رع.

�� ا����� د��ل ا���� ا����� ا����ٔ�� ������� �� ����� ����م ��� ا��وا��ت ا������� و����� ا��ا�� ��� ���� 

 »وان �������� �ٕ���ا��� �� ا����«ا����ب ا���س وا�� ������، �� ��ق ا��ٔخ ���� ��� ���� �� ���� ����� 

ن ا�������ل ����ٓ�� وان ��ن ا����ب �������� ���ًء ��� �� ا������ ���� ������، وا���ن د��ى ����� إ�� ا���

 ��ق ا����� ���� ����� او �� ا�����.

و���� ��� ذ���� ��ح �� ��� ا����� ���م ا���ق ��� ا����� وا�����، و����ه ا����ل ���� ا����� ا��� و��� ���� 

�� ا������� �������ء �� �� ��� �� و�� ����� �����ً ����� �� د���� ��� اد�� ��� ا�����ن ا��ّ ان ��ح �
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  القرآن يف اإلخوة املسلم� ككل: 
  
  
  
  

و النســخ، ك� وأن املحرمات بنصوص القرآن أصلية وطارئة خارجــة عــن نطاقهــا، فاألصــيلة بالتقيــد ا
فمــن األصــيلة ». املحصــنات«والطارئة بخروجهــا عــن املحرمــات األصــلية، والكــل ألنهــا مشــمولة ل 

  املرشكات، ومن الطارئة الزنات وأرضابه� من األصيالت والطارئات.

حيث الحل نســبي، وحتــى إذا » وأحل لكم ما وراء ذلكم«فاملحرمات غ� األصيلة ال تدخل يف نطاق 
  بايات وروايات تحرم أمثال هذه املوارد.كان طليقا يتقيد 

واملحرمات األصيلة حسب القرآن تقيد هذا اإلطالق فاين إذا إمكانية نسخ آية النور الرصيحة، بهذه 
اآلية طليقة وغ� طليقة، وقضيته نسخ سائر املحرمات بنصوص الكتــاب كاملـرشـكات وســواهن وهــن 

  عديدات.

» واملحصنات من النساء«ت غ� املذكورات هنا داخلة يف ذلك! ومع الغض عن كل ذلك فهذه املحرما
  ».املمنوعات من النكاح عقدا ووطئا«حسب املعنى الظاهرى االحرى لها وهو 

ال تعني إالّ ما وراء املنصوصات والال� ثبتت حــرمتهن بكتــاب او ســنة، وقــد » ما وراء ذلكم«اذا ف 
وارضابهن من املحرمات ابديا او مؤقتا بنصــوص  ثبتت حرمة نكاح الزنات واملرشكات واملطلقات ثالثا

  من الكتاب والسنة.

تجمــع انقطــاع االســتثناء اىل اتصــاله، انقطاعــا عــن االحصــان، واتصــاالً » إال ملكــت ا�ــانكم«وهنــا 
  انهامحصنة يجوز نكاحها ك� فصلناه.

امــوال هــي  »ان تبتغوا باموالكم محصــن� غــ� مســافح�«ثم وتحليل ما وراء ذلكم محدود يف حقل 
صُدقات لنساء يف نكاح دائم أو منقطع، أم الشرتاء إماٍء يحللهن ما � �نع مــن حلهــن، واّمــا األمــوال 

  بديلة الوقاع دون عقد وال ملك ��، فليست إالّ بديلة السفاح.

                                                                                                                                                         

 ا����� و���� �� ��� ان ا�������ت ������ ا�� �� ���ٔ�� �� ��� و����� ذ�� ز��دة ��� ذ��.

�آن، ����� ا�� ا��ل: ��ا �� ا����� ا����� ��� ا������ ا����� ا������� ��� ����ل ��ٓ�� ��آ��� دون ��ا��� ا�� ا��

�� ا����، و����� ����� ���ا �� ���اه ا���ز��، و��� �� ا���� ا��ّ �� آ�� ا�����، �� «آ�� ا������� ����� ا���� 

و���� ��� آ�� ا����اب ا��د���ء ا����ر  ٥ ».. ��ن �� �����ا آ��ء�� ����ا��� �� ا���� و��ا����«وآ�� ا����اب 

� �� �� ا����ر، �� وآ�� ا����اب ����� ������ر ��� �� ���� ���� ا����ر، و�� ا�� ���� ا����ر ��ٓ�� ا����

���� ا��ٔد���ء ���، واذا ���� ا����ر ا�� ���� ا����ر ��� ����� ��� ا��د���ء ��� ا�� ���� دو��� ا����ص. 

 و���� ���ر��. ١٠: ٤٩ »ا��� ا������ن ا��ة«�� و��� �� ���� ا��ا��� 

ات و��ا��، ا��� ���� ������� �����م، �� �� ا��� ����� �������، ام و�� ����� ���� ����� �� آ��ت ا����

 ـ ��� ا�����، دون �� ا�������!
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وأما اذا � يحصن �ــال او دون » أحل لكم ما وراء ذلكم«فاملال واإلحصان به ه� رشطان أصيالن يف 
  مال فهو سفاح، سواء أكان نكاح الزانية غ� التائبة ام وطى األمة التي ال �لكها عينا او هبة.

  ء االمة املوهوبة برشوطه ورشوطها. فك� يجوز النكاح بس�ح املنكوحة عن صدقتها كذلك وطى

ويق وال تقدير لصدقات النساء اال حسب التوافق ورضاهن مه� كانت نعل� أو كفا من دقيق او ســ
  ١.آله و عليه هللا صىل  ك� يف حديث رسول هللاّ 

دليــل » إالّ أن يعفــون«ذلك، ولكن أصل الصدقة فريضة، وال ينافيها جواز ســ�ح الزوجــة عنهــا كــ� 
ا حسب الرتايض ثم لها ما شاَءت من س�ح أو تقليل.   س�ح الس�ح، ولكن املفروض صدقٌة مَّ

نــي بهــا كــل محــاوالت التحليــل، دون يع» مــا«؟ علّه ألن »َمن وراء«دون » ما وراء ذلكم«وملاذا هنا 
مــن نكــاح وملــك �ــ� او تحليــل، برشــوطها املرســودة يف » ما وراء ذلكم«ذوات املحلالت فقط، ف 

أنفســكم وإيــاهن عــن » محصــن�«حال أنكم » بأموالكم«الحلَّ بأسبابه » أن تبتغوا«الكتاب والسنة 
، وقــد ذكــرت رشوط اإلحصــان ومــوارد  بسفاح او نكاح محظور يف رشعة هللاّ » غ� مسافح�«السفاح 

  السفاح يف الكتاب والسنة كالتي أرشنا إليها من ذي قبل.

كــ� قيــدت قبــل ب » محصن� غ� مسافح�«طليقة نسبية، ولكنها مقيدة ب » أحل«فقد أصبحت 
، اشــارة إىل إيجابيــة اإلحصــان وســلبية املســافحة، والتفصــيل موكــول اىل ســائر االدلــة »واملحصنات«

  عية كتابا وسنة.القط

ان الحظــوة الجنســية محصــورة فــيه� احصــانا لهــ� او » محصــن� غــ� مســافح�«وم� يدل عليه 
  مسافحة، واإلحصان هو الصيانة عن السفاح.

اذا فالزواج املنقطع وملك األمة قد يحصنان ك� يحصن الزواج الدائم، ومن رشط اإلحصان الذي فيه 
  ة �تناوله حتى تغنيه وتحصنه عن السفاح.الرجم للمتسافح� ان تكون املرأ 

                                                        
و�ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ������ ���� �� ر���ـ� أن ا�ـ�أة �ـ�ء ��ـ� ا�ـ� ا���ـ�  ١٧١: ٢). آ��ت ا��ٔ���م �����ص      ١

�ـ�زه ر��� �ـ� ���ـ� و���ـ� ����ـ��؟ ���ـ�: ��ـ� ��ٔ  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��و�� ر���ً ��� ����� ���ل ��� ر��ل ا��ّ�

�� أ��� ا��أة �� ��ـ�ح �ـ� «إ�� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���و���� أ�� ا����� �� ���� �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

و���� ا����ج �� ار��ة �� ���ا���� �� ا�����ة ا����� �� ���ا����� » د��� أو ���� أو ����� ��� ا����

� ا��� ���  ���ل: أ����ا ا��ٔ���� ����، �����ا �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا������� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� و�ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

�ـ� ا�ـ��� �ـ�ر���� ��ـ� «أ�ـ� �ـ�ل:  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا������ �����؟ ��ل: �� ��ا�� �� ا��ٔ���ن، و��� روي �� ا���� 

���ل: أو �� و�� ���ة و��  آ�� و ���� ا��� ���وأ��� ا���� وإن ���ا����� �� ��ف ��وج �� وزن ��اة �� ذ�� » ا����

�� و��� ���� ��  آ�� و ���� ا��� ������� ذ��، و���� أ�� ��زم �� ��� �� ��� �� ��� ا���أة ا��� ���� ����� 

���ك �� ��ء ������  ���� ������ء �� ���� ���ل �� ر�� زو����� ���ل: ��آ�� و ���� ا��� ������ل ا����   �� ر��ل ا��ّ�

إ��ه؟ ���ل: إزاري ��ا، ���ل: إن أ������ أزارك ��� و�� أزار �� ـ ا�� أن ��ل ـ: ا���� و�� ����� �ـ� ���ـ�: 

 ��ٔ��ز أن ���ن ا���� ����� �� ���� و���� �� ���� �� ���ى ���ة.

 �� ��� و���ة �� ا�������.�� ذ�� ا����� ���ا��ة أ�� ��ٔ�� ��� ا����م �����أ��ل: وروا��ت ا�� ا���� 
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  فقد يحصل اإلحصان باملتعة ك� يحصل بالدا�ة ك� يأ� عند البحث عن املتعة.

َضِة ْن بَْعِد الَْفِريفََ� اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة َوالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَ� تََراَضيْتُْم بِِه مِ «
»كَاَن َعلِي� َحِكي�   إِنَّ هللاّ 

١.  

آية منقطعة النظ� يف التعب� عن النكاح باإلستمتاع، م� ييش أنها تعني إما خصــوص متعــة النســاء: 
النكاح املنقطع، أم هي فيها أظهر مه� شملت النكاح الدائم، معاكسة لكل آيات النكاح الظاهرة يف 

لة ـ ضمنيا للمنقطع، بل واالستمتاع خاص باملنقطع منقطع عن الــدائم ملكــان لفظتــه الدائم، الشام
ال تعنــي طــول التــاريخ » متعة النساء«و» ما وراء ذلكم«املستثنية عن جموع » منهن«الخاصة به، و

  اإلسالمي إال النكاح املنقطع ال سواه.

ء، حيــث األجــور مســتعملة يف كــل هي الدليل عىل أن اإلستمتاع هو متعة النسا» أجورهن«ال نقول 
بالتي تخصهن باألجرة، فقــد تعنــي أن أجــرة املهــور فــيهن اظهــر مــن  ٣»هن مستأجرات«وما  ٢املهور

هنــا بعــدما » اجورهن«لهن، ا�ا نقول  غ�هن، أم النهن كاملستأجرين بانفصالهن بت�م املدة املقررة
ملهر اللهم إالّ فال وجه لتكرار ذكر ا ٤»وآتوا النساء صدقاتهن نحلة«ذكرت صدقات النساء من ذي قبل 

  خاصته الخاصة �تعة النساء.

النكاح املنقطع أن الحل بالنكاح الدائم وملك » ما استمتعتم به منهن«وم� يدل عىل أن املعني من 
وبهذه » ما استمتعتم«إىل » احل لكم ما وراء ذلكم«اليم� كان معروفا من آيته� فال حاجة هنا بعد 

                                                        
٢٤: ٤).      ١. 

 
وا������ت �� ا������ت «) ٢٥: ٤( »��ٔ������ �ٕ�ذن أ���� وآ���� أ��ر�� ������وف«). ��� ��      ٢

 »إ�� أ����� �� أزوا�� ا����� آ��� أ��ر��«) ٥: ٥( »وا������ت �� ا���� أو��ا ا����ب إذا آ������� أ��ر��

 ).١٠: ٦٠( »������ إذا آ������� أ��ر��و�� ���ح ����� أن �« ٥٠: ٣٣

 
�� ���ا����م �� أ�ـ�  ٢٣٤: ١و�� ����� ا������  ا��ـ��م ������� ���� �� ���� ���  ٤٥١: ٥). ا�����      ٣

أ��ر�� ����� و�� ��� ا������ �� ���� ��ٓ���� «  ��ل: ��� �� �� ���ل �� ا�����؟ ��ل: ��ل ا��ّ� ا����م ����  ���ا��ّ�

����� و�� ���ح ����� ���� ��ا���� �� �� ��� ا������، ��ل ���: ���� ��اك أ�� �� ا�ـ�ٔر��؟ �ـ�ل: ���ـ� 

 �� ا��ٔر�� إ��� �� إ��رة.

 
��� ا������ �� ���� ا�� أ�� «ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ا�� ���س أ�� ��ن ���أ  ١٣٩: ٣). �� ا��ر ا�����ر      ٤

��� ا����� �� أول ا�ٕ����م و����ا ���ءون ��ه و��� أ��ج ا����ا�� وا������ �� ���� �� أ�� ���س ��ل �» ����

���ن ا���� ���م ا����ة ��� �� ��� ����� ����وج ���ر �� ��ى أ�� » ��� ا������ �� ���� ا�� أ�� ����..«ا��ٓ�� 

 ���غ �� �����... و��� أ��ج ��� �� ���� وا�� ���� �� ���دة ��ل و�� ��اءة أ�� �� ���.
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  يف كل آيات التحليل. الصيغة اليتيمة املنقطعة النظ�

فــانه� » محصــن� غــ� مســافح�«ـ  ۲» ان تبتغــوا بــاموالكم«ـ  ۱» أحــل«فقد ذكر رشطان اثنــان ل 
إالَّ بيان » ف� استمتعتم«رشطان اصيالن يف الحل بالنكاح الدائم واشرتاء األمة، فأية حاجة ـ إذا ـ إىل 

  حل ثالث يف حقل التحليل فهو النكاح املنقطع.

كصــيغة جديــدة غــ� » ما استمتعتم«لو كان القصد هنا إىل التحليل� املعروف� � يناسبه� ومنه أن 
  معروفة عنه�.

ومنه أن واجب الصدقة فيه� غ� مرشوط باإلستمتاع بالرضــورة، فهنــا تحليــل جديــد ينــاط واجــب 
  األجرة فيه باإلستمتاع.

  لية ملتعة النساء ـ أن هذه اآلية مختصة بها.ثم ال تختلف األمة اإلسالمية ـ عىل اختالفها يف نسخ الح

واحل لكم وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصن� «بعد » ما استمتعتم به منهن«وترى ما هو موقف 
  ؟»غ� مسافح�

هنا تفريع لخاصة املتعة عىل عامة الحل في� وراء ذلكم الشامل ملثلث النكاح الدائم واملنقطع وملك 
ـعة لهــا بخصوصــها بعــد  اليم�، حيث املتعة هي فرع � يتب� قبل وال بعد إال يف هذه اليتيمة املرشـِّ

  عموم الحل في� وراء ذلكم.

فإذا امنتم فمن �تــع بــاملعرة «وهذه تناظر توأمتها اليتيمة األخرى: متعة الحج املفرعة عىل عامته: و
»اىل الحج ف� استيرس من الهدي

١.  

ر بقــدرها مــادة ومــدة، دون » الال�«عن بدالً » ما«و موصولة قد تعني قدر املتعة، أن اجورهن تقــدَّ
  أصل العقد الذي هو األصل يف الدائم.

  ك� تعني خاصة النساء املنقطعات من كل النساء الشاملة لهن وللدا�ات واإلماء.

، هــو األصــل يف قــدر  األجــرة، دون أصــل العقــد إذا فقدر املتعة مادة ومدة يف النساء املقدرات أجــالً
  املوجب بنفسه املهر دخل بها او � يدخل، �تع بها أم � يتمتع.

وحصالة الداللة هنا هي تقدير األجرة بقدر اإلستمتاع قدرا وزمنا، فال يتحقق أجورهن إالّ باإلستمتاع 
  وطيا او مقدمات له شهية، دون مجرد العقد وان � يرها فضالً عن أن يتمتع بها.

أوفــوا «ت متعة النساء يف حقل النكاح ـ الشامل لها أيا كــان ـ إالّ كــالبيع املرشــوط املنقطــع، ووليس
هي أشمل ضابطة إسالمية تعم كافة العقود العقالئية، ومنها عقد النكاح الشامل لقسميه، » بالعقود

  ا أشبه.ثم آيات النكاح تشمله� دون ريب، مه� اختصت البعض منها بالدائم بقرينة الطالق وم

كأنهــا » إىل أجل مسم«وعناية النكاح املنقطع من هذه اآلية بلغت من الظهور والبهور لحد قد تقرء 
  كانت ثم سقطت، ولكنها تفس� لها ظاهر كأنها من أصل اآلية.

ومهــور » اســتمتعتم«عــىل » فــآتوهن أجــورهن«وم� يدل عليه ـ إضافة إىل مــا اســتمتعتم ـ تفريــع 
  العقد عليهن دون رشٍط لواقع اإلستمتاع. الدا�ات تثبت �جرد

فحتى لو � تنزل آية املتعة ورواياتها لكنا نحلِّها بطليق آيات النكاح، وأن الرضورة قاضية بحلها، إذ لو 
                                                        

١٩٦: ٢).      ١. 
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� تحل لحلت الزنا بديلها، إذ ليس كل أحد بإمكانه النكاح الدائم ذكرا أو أنثى، والحاجة الجنسية من 
ال محيد عنها إالّ بحل النكاح املنقطع إضافة إىل الــدائم، ومــا قولــة القائــل الحاجات الرضورية التي 

وصالح املسلم� اذين ال  آله و عليه هللا صىل  وسنة رسول هللاّ   بتحر�ها إال غائلة مائلة عن الحق تعارض كتاب هللاّ 
  يجدون نكاحا دا�ا.

إالّ نسبة الكفر والفسق والظلم إليه بل واضل سبيالً:  بعد حلّها آله و عليه هللا صىلوما نسبة النسخ إىل الرسول 
فأولئــك هــم الظــاملون..   فأولئك هم الكافرون. ومن � يحكم �ا أنزل هللاّ   ومن � يحكم �ا أنزل هللاّ «

»فأولئك هم الفاسقون  ومن � يحكم �ا أنزل هللاّ 
١.!  

، إن هو إالّ رسول، فضــالً عمــن ســواه مــن ا�ــة  د ما رشع هللاّ فليس الرسول شارعا يرشع وال سي� ض
  وخلفاء، وما حديث التحريم املنسوب إىل الخليفة عمر إال حجة عليه تخرجه عن اإلسالم!.

فح� يجمع املسلمون عن بكرتهم عىل تحليل متعة النساء بآيتها وروايتها، ثم و� ينــزل التحــريم يف 
ون يف التحريم بعد التحليل، دو�ا نص يتبع إال مختلقــات زور مــن القرآن فكيف هم أنفسهم يختلف
  !. روايات وفتاوى تخالف كتاب هللاّ 

كيف وقــد اجمــع عليــه  ٢إن حل املتعة ليس ِحال� شيعيا ك� يهرفه هارف غ� عارف بالكتاب والسنة
مهــ� ذهــب الــبعض مــنهم تبعــا للخليفــة عمــر إىل  ٣كبار الفقهاء واملحدث� واملفرسين من اخواننــا

                                                        
 .٤٧ـ  ٤٥: ٥).      ١

 
ي ا����� ��ى ���� ا������ أن ا���ل ���ول ا��ٓ�� �� د��و» ������� ا��ٔ���� ٢٢٩: ٦ا����� «). ��ء ��      ٢

 ���� و�� ���� �� ��� ����� ��ل �� ��ٔ��.

 
). و��� �� ا����ري و���� وأ��� وا����ي و���� �� ��� و��� �� ���� وأ�� داود وأ�� ����      ٣

���ي وا��ٔ����� وا������ وا���� ا��ازي وا���وي وا����ص وا�� ا��ٔ���ري وا������ وا����� وا����ي وا���

وا�����وي وا���زن وا�� ��ي وأ�� ���ن وا�� ���� وأ�� ا����د وا������ وا������� وا��ٔ����، إن ا��ٓ�� ���� �� 

 ���� ا����ء، ���� ا�����ا �� ������� ��� أم ���ء ا���.

�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�أ��ل: و��� ��ل ����ل ا����� إ��� �� ���م ز�� ر��ل  �ٕ����د  ٤٣٦: ٤أ��� �� ���� �� ����ه  آ

  ���رك و����� و����� ��� �� ر��ل ا��ّ�  ر���� ���� ���ت �� ���ان �� ���� ��ل: ���� أ�� ا����� �� ���ب ا��ّ�

 .��� ��ت آ�� و ���� ا��� ������ ���ل آ�� ����� و�� ��� ���� ا����  آ�� و ���� ا��� ���

) أ��ج �ٕ����د ���� �� ���� �� ا���� ��ل: ��ٔ��� �� ��ه ا��ٓ�� ٩: ٥و���� أ�� ���� ا����ي �� �����ه (

 أ������ ��؟ ��ل: ��.

 ».��� ا������ �� ���� ا�� أ�� ����«و�� أ�� ���س إ��� ����� ـ ���� �� ���� ـ و��ن ���أ 
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  ١مت بعدما أبيحت، وآرائهم ورواياتهم يف تحر�ها متعارضة.انهاحر 

وا�ا نشأت الفتاوى واختلقت روايات وأوِّلت آيات يف نسخها بعدما حرمها الخليفــة عمــر، و� يكــن 
ن كانتا يف زمن رسول متعتا«لتحر�ها بحديث النسخ قبل عمر ع� وال أثر ك� يدل عليه املروي عنه 

� تكــن  آلـه و عليـه هللا صـىلفلــو كانــت محرمــة زمــن الرســول » حالالً أنا أحرمه� وأعاقب عليه� آلـه و عليه هللا صىل  ّهللا 

                                                        
ـ ���� ر��ـ� �ـ� أول ا�ٕ��ـ��م �ـ� ��ـ� ���ـ�  ١). �� ا���� �� ��� ���� ا����ء ����� ��� و���:      ١

ـ  ٣ع ـ �� ��� ����� إ�� ��� ا���ورة �� أو��ت �� ���� آ�� ��� ��� ا��دا ��٢م ����  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

���� ����� أ��م ��ٕ�������� ����� ا�ٕ�����  ـ ���� ����� �� ��� ���� �� ��وة ���ك  ��٤ ����ج ا�� ا����� وإ��� أ

ـ أ���� �� ��� ���� ��م ا����  ٧ـ أ���� �� ��� ا��داع �� ��� ����  ٦ـ أ���� ��م او��س �� ��� ����  ٥

ـ �� ا���� �� ��� �� �� ا�ٕ����م  ��١٠ ��� إ�� �� ���ة ا����ء ـ  ٩ـ أ���� ��م ا���� و��� ���� ��م ذاك  ٨

ـ أ���� �� ��ر  ١٢ـ أ���� �� ��� ���� �� ���� �� أذن ���� ��م ا���� �� ���� ��� ���ث  ����١١ ا����س 

ـ أ���� �ـ� �ـ�ر ا�ٕ��ـ��م و�ـ�م أو�ـ�س  ١٣ا�ٕ����م �� ���� ��م ���� �� أ���� �� ��وة أو��س �� ���� 

���ـ�  �١٤م ا���� و���ة ا����ء و���� ��م ���� و��وة ���ك و��� ا�ٕ����م و� ـ أ���� �� ��ر ���� �ـ� أ

ـ أ���� ���� و��م ا��ٔو��س و��وة ���ك و��� ا��داع (را�� أ���م ا���آن  ��١٥ ���� �� أ���� �� ���� 

 ٤٤١: ٨وإر��د ا���ري  ١٣٩: ٩و��� ا���ري  ٤٤٣: ١وزاد ا����د  ٣٩٤: ١و���� ����  ١٨٢: �����٣ص 

 ).٢٤: ٢و��ح ���ر����  ١٣٠ـ  ١٢٤: ٦و��ح ���� ���� ���وي ���� ا�ٕ�ر��د 

�����ل ا��ٔول أ��ج ����� ���� �� ا��� ا����ح ا��� �� ���ح ا��� �� ������ و����� �� ا��� 

ـ ��� ا��ار��  ٦٠٤: ١ـ ��� أ�� ����  ٣٩٧: ١ـ ���� ����  ٢٣: ٨ا����� �� �������� (���� ا����رى 

) و��� ا�����ا �� ������� ��م ���� ��� ���� أ�� ١٢٦: ٦ـ ��� ا������  ٢٠٩: ١ـ ���� ا�����ي  ١٤٠: ٣

). و�� ���� أ�� ��ء �� ����� أ�� �� أ�� ٢٤: �������٣ ���ض و���ه ��� ا��ر���� �� ��ح ا�����ٔ «���� 

 ).٢٣٨: ��������٣ �� ا��وض ا��ٔ�� «ا����ة ورواة ا��ٔ�� 

و���� ���ل أ�� ��� و�� ��� �� ��وة ���� ���� ������ء (��� أ�� ��� ���� ا�ٕ������ب و���ه ��� ا��ر���� �� 

 ).٢٤: ٣و�� ��ح ا�����ٔ  ٢٣٩: ��٢ح ا���ا�� 

��� ورا�� ���ل: ان ا���ر�� �� ا����� إ��� �� ا���� �� ���م ا���� ا��ٔ���� �� �� ا���� �� ���ح ا����� ����� 

) ���� ��� ��ا ٤٤٢: ١وزاد ا����د  ٢٠١: ٧ا��وات ����� ���� �������� (���� ا�� ����� ��� �� ��� ا������ 

و���  ٤٤٢: ١ا���� �� ����� ����ة �� ا�����ء و���� ا������ وذ���ا ا�� ������� ��م ���� ��� �� زاد ا����د 

و�� ��� آ�� ��� �� ���ح » ��� ا����ء ��م ������� �� �«��ب �� ��� ���� وأ���� �� ����� ���� 

�� ���� ا����ء  آ�� و ���� ا��� ���  ا����� ��م ����، و�� ���� ا��ٔ���ظ، ��� ���� ��م ����، و�� را�� ��: ��� ر��ل ا��ّ�

 ��م ����؟.

� �� و�� �� ���� و��� ��ء ���� ���� أ��د�� ���� ا��ٔ��ال �����ً: ��� ��� ���� ���� ��ى ���� وا���� �

 .٢٢٦ـ  ٢٢٥: ٦ا����� ������� ا��ٔ���� » ���� ا��ر���� �� ��ح ا�����ٔ «�� ا����م 
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  بحاجة إىل تحريم عمر!.

وك� اجمع  ١ولقد استند إلباحتها جم غف� من الصحابة والتابع� باآلية، متابع� حلها إىل يوم القيامة
السـالم عليهمعليه اال�ة االثنى عرش 

عرتف جم غف� من أعاظم إخواننا أن هــذه اآليــة نزلــت بشــأن وقد ا ٢

                                                        
�����، �� ���ل آ�� ����� ������ ��ٔ���� ���   ���� آ�� ا����� �� ���ب ا��ّ�«���ان �� ���� ��ل: ). ����      ١

 ».و��ت و�� ����� ���� ��ل ر�� ��أ�� �� ��ء آ�� و ���� ا��� ���  و������ �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

���ري ���� ������ ا�� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ا���س �� ا��ٔ���ري وأ�� ���� ا  و���� ���� �� ���ا��ّ�

�� ���� ����:  ٥٨: ٢) وأ���� ا�� ر�� �� ��ا�� ا������ ٣١٠: ��٨ٔن ���و �� ���� (���ة ا���ري ������ 

��� «�� ���� وأ�� ��� و���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ا���س، و آ�� و ���� ا��� ���  ������ ��� ��� ر��ل ا��ّ�

وأ�� ��� �� ��� ��� ��� �� ��ٔن ���و ��  آ�� و ���� ا��� ���  ������ ������� �� ا���� وا����� ا��ٔ��م ��� ��� ر��ل ا��ّ�

ـ زاد ا����د ��ٔ��  ٢٦٢: ٤ـ ���� ا��ٔ��ل ���� ا��ٔ��� ـ ����� ا����ل ��ٔ�� ا�����  ٣٩٥: ١(���� ���� » ����

) وأ��ج ا����� ���ا��زاق �� ����� �� ا�� ٢٩٤: ٨ـ ��� ا����ل  ١٤١: ٩ري ��ٔ�� ��� ـ ��� ا��� ٤٤٤: ١ا���� 

���� ��ل أ����� أ�� ا����� �� ���� ��ل: ��م ���و �� ���� ا����� ������� �����ة ��ٔ�� ��� ��� و�� ���� 

 ).١٤١: ���٩ٔ�� ��ٔ���ف، ��ل: ���� ��� ��� ���� ��� (��� ا���ري 

�����ا �����ه �� ����� ���ٔ�� ا���م �� أ���ء �� ذ��وا ا����� ���ل: ا������� ���   ���� �� ���ا��ّ� و��ل ���ء: ��م

: ١وأ�� ��� و��� ـ و�� ��� أ��� ـ: ��� إذا ��ن �� آ�� ����� ��� (���� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ�

������ «ا������ �� ����ن ا������ ��ح ��� ا������ و����:  وذ��ه ��� ا���� أ�� ���� ٣٨٠: ٣ـ ���� أ���  ٣٩٥

 وأ�� ���� و���� �� ����� ��� �� ��� ا���س ���). آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� ر��ل ا��ّ�

 
��� أ��ا�� ��ل ��ون ���� ا����ء و���� و�� ���ن �� ٤٩٦ـ ا�� ـ  ٤٣٦: ١٤). �� ��� �� و���� ا�����      ٢

��� ��ا��ا �� ��� ���� ���� أ��د��� ا�� ��ه ا����ة ا����ا��ة، و���ا����� ��� ا���آن أ��� ��از ا����� ���� 

ا������ و�� ���� ����� ا�� آراء ������ وإن ���� إ����� ��� ����ء ا�ٕ����م ����ً �� أن ا���ـ��� �ـ�� إ�ـ� �ـ� 

 ������ ���!.ا����ق ا

���� �� ا�����؟ ���ل ا��   و���� ا�� ���س ���� ��ا�� ��� و�� ذ�� �� أ��ب ��ل ��وة ���� ���س: أ�� ���� ا��ّ�

�� أرا�� ������ ���   وا��ّ�«���س: �� أ�� �� ����، ���ل ��وة: أ�� أ�� ��� و��� ��� ����� ���ل ا�� ���س: 

و��  ١٩٦: ٣(أ���� أ�� ��� �� ا���� » و������� �� أ�� ��� و��� آ�� و ���� ا��� ���، ������ �� ا����  ������ ا��ّ�

 ).٢١٩: ١وذ��ه ا�� ا���� �� زاد ا����د  �����٢٢٦ه 

���ل: �� ���ل  ������ا����م��� (����) ا����� ا�� أ�� ����   �� زرارة ��ل: ��ء ���ا��ّ� ٤ح  ٤٣٧: ��١٤ ا������ 

�� ����� و��� ���� ���� ��� ���ل ا�� ��م ا������ ���ل �� أ�� ���� ���� ���ل   ��ل: أ���� ا��ّ��� ���� ا����ء؟ �

�� ذ�� أن ��� ���� ���� ���، ���ل   ��ا و�� ����� ��� و��� ����؟ ���ل: وإن ��ن ���، ���ل: أ���ك ����ّ�

 آ�� و ���� ا��� ���  ���� أ�� ��� أن ا��� �� ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��: ��ٔ�� ��� ��ل ����� وأ�� ��� ��ل ر��ل ا��ّ�

�� ���� ���ل: أ���ك أن ���ءك و����� وأ��ا�� و���ت ���   وأن ا����� �� ��ل ����� ��ل: ��ٔ��� ���ا��ّ�
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 ��� ذ�� ���ءه و���ت ���. ا����م ���������؟ ��ل: ��ٔ��ض ��� أ�� ���� 

�� ا����� ���ل: أي  ا����م ����  ��ل ���� أ�� ����� ���ٔل أ�� ���ا��ّ�  �� أ�� ���ا��ّ� �� ���ا����� ٥و��� ح 

  أ�� ���أ ���ب ا��ّ�  ا������� ���ٔل؟ ��ل: ��ٔ��� �� ���� ا��� ��ٔ����� �� ���� ا����ء أ�� ��؟ ��ل: ����ن ا��ّ�

 ���ٔ��� آ�� �� ا��أ�� ��.  ا��ّ����ل أ�� �����: و» ��� ا������� �� ���� ��ٓ���� أ��ر�� �����«

 رأف ��� ���� ا����� ���� ��� �� ا��ٔ����.  إن ا��ّ� ������ا����م�� أ�� ����  ٧و��� ح 

���رك و����� �ّ�م ��� ������ ا����� �� �� ��اب و����� �� ذ��   أن ا��ّ� ا����م ����  ) �� أ�� ���ا��٩�ّو(

 ا�����.

���ل: وا����� �� »����س �� ر��� ��� ��� ���  �� ���� ا��ّ�«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ) �� أ�� ���ا��١٨�ّو(

 ذ��.

��ل: ��ٔ��� �� ا����� ���ل: إ�� ��ٔ��ه ���� ا����� أن  ا����م ����  �� ��� �� ���� �� أ�� ���ا��ّ� ١: ٤٤٢و�� 

 �� �����. آ�� و ���� ا��� ���  ���ج �� ا����� و�� ���� ���� ��� �� ���ل ر��ل ا��ّ�

��ل ���: ������ ��اب؟ ��ل: إن ��ن ���� ���� و�� ا  ������ا����م) �� ���� �� ���� �� أ��� �� أ�� ���� ٣و(

�� ����   �� ��� ���� و�� ��� ��ه إ���� إ�� ��� ا��ّ�  ����� و����� ��� �� أ����� �� ������ ���� إ�� ��� ا��ّ�

�� ���ر �� �� �� ا���ء ��� ���ه، ���: ���د ا����؟ ��ل:   �� ���� ذ��� �ٕ�ذا ا���� ��� ا��ّ�  ��� ا��ّ��ٕ�ذا د�� ���� 

 ���د ا����.

���ل �� ����  ا����م ������� أ��ي �� ا����ء ��ل: ����� ������  آ�� و ���� ا��� ���إن ا����  ������ا����م) ��ل أ�� ���� ٤و(

 ���رك و����� ���ل: إ�� �� ���ت ��������� �� أ��� �� ا����ء.  ن ا��ّ�إ  آ�� و ���� ا��� ���

) �� ��� �� ���ة �� ر�� �� ���� ��ل: ���� ا�� إ��� �� �� ��ن ��� ��ل ���� �� ���� ���ة �� ������ ٩و(

  و���� ر��ل ا��ّ� �� ا����ل ��� أزو��� ���� و�� ���� إ��� ر��� �� ا����ل ��� أ�� ����� أ�� أ���� �� �����

وأ��� ز��  آ�� و ���� ا��� ���  �� و�� ��ق ���� وأ��� ر��ل ا��ّ�  �� ���� ������ ز�� ��ٔ���� أن أ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

��ٔ�����ه، ��ل: ����� ���� ������ ���ل: ا���  ������ا����م���و��� ����، ���� ���: ��� أد�� ��� أ�� ���� 

 ������ �� زوج.  ��� ا��ّ�

ا�� ���� ا�����ي أ�� ��� ا��   ـ أ��� �� أ�� ���� ا������ �� ا�ٕ�����ج �� ���� �� ���ا��ّ� ٣: ٤٤٥و

���� ا����ن ���ٔ�� ��� ا���� ��� ���ل ����� و��ى ا����� و���ل ������� إ�� أن �� أ���ً ��ا��� �� �� ���� 

��� و�� ����ى و�� ��� ��ا ��� ���� ��� ��� وو�� ����� ����� ��ب �� أ��ره و�� ������ أ�� ���وج ����� و�� ��

����� ا��ٔ��� ��� ����� و�� ����ك ���� أ��� ���� و��ى أن و��ف �� ��� �� أخ وو�� و���م وو��� و����� ��� 

������ ا����� �� ����  ����� �� أ����� و��� ا����م ��� �� �� ���� ���� ��ٔ��� و����ً إ���� و����� ��� و����� ��

����� ������� ���ول ��� ا���� ��   ��� ��� ���� �� ��ك ذ�� ��ٔ�� أم ��؟ ا���اب: ����� �� أن ���� ا��ّ�  ا��ّ�

 ».ورواه ا���� �� ���ب ا�����«ا������ و�� ��ة وا��ة 

 أ��ل: وا��وا��ت �� ���� ا���ر وا���� وا���� ��� ��ك ا����� ����ة.
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  ٢وا يف نسخها، واالك�ون من كبار الصحابة ذهبوا اىل عدم نسخها.مه� اختلف ١النكاح املنقطع

                                                        
وأ�� ��� ا����ص ��  ٩: ٥وأ�� ���� ا����ي �� �����ه  ٤٣٦: ٤). ���� أ��� �� ���� �� ����ه      ١

 ٤٢٣: ١وا����ي ا������ �� ���� ����� ا���زن  ٢٠٥: ٧وا������ �� ا���� ا����  ١٧٨: ٣أ���م ا���آن 

: ٥وا������ �� �����ه  ١٦٢: ١وا����� أوب ��� ا��ٔ����� �� أ���م ا���آن  ٣٦٠: ١وا������ي �� ا����ف 

و���ء ا���� ا����ادي �� �����  ٢٥٩: ١وا�����وي �� �����ه  ٢٠٠: ٣و��� ا���� ا��ازي �� �����ه  ١٣٠

وأ�� ���ن ا��ٔ����� �� �����ه  ١٣٧: ١ وا�� ��ي ���� �� أ��� ا������� �� �����ه ا������ ٣٥٧: ١ا���زن 

وا�� ���� ا������ و���� ��وة �� ا����� أن ���� ��� ���� د��� ��� ��� �� ا����ب �����: ان  ٢١٨: ٣

ر���� �� أ��� ا����� ����أة ����ة ����� ��� ���ج ��� ��� رداءه ���� ���ل: ��ه ا����� و�� ��� ����� ��� 

 ٢١٩: ٧وا������ �� ���ب ا��ٔم  ٣٠: ����٢ ���� ���ت أ���� ���� �� ا�����ٔ ������ (أ���د ���� ر

 ).٢٠٦: ٧وا������ �� ا���� ا����ى 

���� أن ��� ��� �� ا����� �� ز�� إ�� ��� (����� ا����ي  ا����م ����، ��� ا���� ��ل ��� ا����م ����و���� ا�ٕ���م ��� 

ـ ����� ا�������ري ـ ا��ر  ٢١٨: ٣ـ ����� أ�� ���ن  ٢٠٠: ����٣ ا��ازي ��ٔ���د ���� ـ ����� ا������ ـ � ٩: ٥

 ���ة ��ق). ١٤٠ا�����ر: 

ا���� أ�� ����� أن ر���ً ��م �� ا���م ���ل ���� ���ل: إن� ا����� �� أ���ت   و�� �����ن �� ���ر �� أم ���ا��ّ�

  ���ر��� وأ���وا ��� ذ�� ��و��ً ���� ���� �� ��ء ا��ّ���� ��ٔ����� ا��أة ا���� ����، ����: ������ ��� ا��أة 

أن ���� �� ا�� ��ج ��ٔ��� �� ذ�� ��� �� ا����ب ��ٔر�� إ�� ���ٔ��� أ�ٌ� �� ����؟ ���: ���، ��ل: �ٕ�ذا 

��  آ�� و ���� ا��� ���  ��م ��ٔذ����، ���� ��م أ����� ��ٔر�� إ��� ���ل: �� ���� ��� ا��ي �����؟ ��ل: ����� �� ر��ل ا��ّ�

�� ��� ��� ���ث ��� ��� ����، ���ل ���:   �� �� أ�� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ا��ّ�  �� ����� ��� ��� ���� ا��ّ�

: ���٨ ا����ل » أ�� وا��ي ���� ���ه �� ��� ����� �� ��� ������، ����ا ��� ���ف ا����ح �� ا����ح«

 �� ���� ا����ي. ٢٩٤

 
�� ����د   و���ا��ّ�  وا�� ���س و���ان �� ا����� و���� �� ���ا��ّ� ا����م ����). ���ٕ���م أ��� ا������� ���      ٢

� و���ـ� �ـ� ��ـ� �� ��� ا���دي و���و�� �� أ�� ����ن وأ�ـ� �ـ��� ا��ـ�ري و�ـ��� ا�ـ� أ��ـ� ا����ـ  و���ا��ّ�

ا����� وا����� �� ا���ام وا���� و���� �� ا������ ا����و�� و��� �� ���� ا����� وأ�� �� ��� ا��ٔ���ري 

 ور���� �� ��� ا����� و���� �� ���� و���ء أ�� ���� ا������ و��ووس ا������ وا���ي.

���: أ���ب ا�� ���س �� أ�� ��� وا����  أ��ل: ����ء ا����ر وأ������ ����ا ������ن ا����� و��� ��ل أ��

 أ�� ��� ����ا ��������� ����ا. ١٣٢: ����٥ ��ون ا����� �����ً و��ل ا������ 

ر�� ��� أ��   ��� �� ���� ا����� إ�� ر��� �� ا��ّ�  و�� ا�� ���� �� ���ء ��ل ���� ا�� ���س ���ل: ر�� ا��ّ�

ـ ��ا��  ١٧٩: ���٢ ا���ج ا�� ا���� إ�� ��� (أي إ�� ����) (أ���م ا���آن �����ص و���� ����  آ�� و ���� ا��� ������� 

ـ �����  ٣٣١: ١ـ ا������� ����وي ـ ا����� �������ي  ٢٤٩: ٢ـ ا������ ���� ا��ٔ���  ٥٨: ٢ا������ ���� ر�� 

���� ا������ ���ا��زاق  �� ١٤٠: ٢ـ و��� ��ل إ�� ��� ا����� ـ و���� �� ����� ا������  ١٣٠: ٥ا������ 
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وما اختالق االستدالل بآيات انها نسخت متعة النساء إال بعد مــا أفتــى الخليفــة عمــر برحمتهــا، ف 
»الذين لفروجهم حافظون. إال عىل أزواجهم..«

ي قطعا من األزواج رغم ما تحلل األزواج واملنقطعة ه ١
استدلت بها عائشة بقيلتها العليلة أن املتمتع بها ليست زوجة!، ثم ومكية اآلية تُحيل لها أن تنســخ 
مدنية، اللهم إال ان تُنسخ هي باملدنية فمتعة النساء اذا ناسخة لها، ولكن ال تناســخ يف البــ� ملكــان 

  عموم االزواج.

»ن أزواجــا يرتبصــن بانفســهن اربعــة أشــهر وعرشــاالــذين يتوفــون مــنكم ويــذرو «وامــا 
، أن ليســت ٢

  للمنقطعة هذه العدة، فان لها هيه ك� للدا�ة لعموم األزواج لهن ك� لهن!.

»إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن«واية الطالق 
تختص النساء بالدا�ات بقرينة الطالق املخــتص  ٣

ك اختصاص حكمي وليس موضوعيا يخــرج املنقطعــات عــن النســاء، ولــيس اإلنفصــال دون بهن وذل
طالق دليل الحرمة ك� تنفصل اإلماء بالبيع، وتنفصل األم بنكاح الربيبة واملفتضة واملالعنة، واملرتدة 

تــرك ولكــم نصــف مــا «عن املؤمن، واملؤمنة عن املرتد، والزانية املرصة عن غ� الــزا�، وآيــة املــ�اث 

                                                                                                                                                         

، وزاد » ر�� ا��ّ�«و��ف �� َ�� ا����  ٢٠٠: ١٠ـ ��ج ا���وس  ١٦٦: ١٩وا�� ا����ر �� ���ء ـ ���ن ا���ب 

 ».ا�� ���«���ٔ�� أ��� ����   �� وا�� ����ر: ��ل ���ء: وا��ّ�

ن ا������ �� ��ن إ�� �� ���، ����� أ��ل: ��ا ��ف �� ا���� ���� و�� ����� ا������ ا�� ����� و�� ��ق ا���ا�� أ 

 ����� ��ء ��� �� ��� ���. آ�� و ���� ا��� ����� ا����ل 

��  ٣٢أ���� ا����ي �� ��ر��� د:  آ�� و ���� ا��� ���و�� ورد �� ���ا�� إ��� ���� إ����دا ��� �� ��� �� ا����ل 

��� �� ا���ف و��� ��� ���ل: أ����؟ ���: ���ان �� ��ادة ��ل: ���� ا���� �� ��� ���أ ����ن و��رة �

����، ��ل: �ٕ����، ��ل: ����� ���� د�� أذن �� �ٕ�ذا �� ��� ���� ��� ���� ��ٌء، ����: �����، ���ل: 

����� ������� ��وا و����، ���: ���� أ��� أر���، ��ل: ���� رأس در�� �� د��� وو�� ا����� ��� ���ه �� 

������ ����� و���رق �� ���ث،   �وا ا�� ���� ���� ا����ء و�� ���� ر��� �� ا��ّ���ل: ��ت، ���:... وذ�

أ���� �� ز��ن ��ورة �� ر�� ا���س ا�� ا���� �� �� أ��� ان أ��ا �� ا�������  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ان ر��ل ا��ّ�

 ».�� أ���...��� ��� و�� ��د إ���� ���ٓن �� ��ء��� ����� و��رق �� ���ث ����ق و

 ����ً �� ا�� ����� وا����ي. ٢٨: ٣أ��ل: وذ��ه ا�� أ�� ا����� �� ���� 

 
٦: ٢٣).      ١. 

 
٢٣٤: ٣).      ٢. 

 
١: ٦٥).      ٣. 

 



 135

»ازواجكم.. ولهن الربع م� تركتم..
إنها ك� هيه تعمم امل�اث لكل األزواج دواما وانقطاعا، ومخمس  ١

االحاديث حول الشمول وعدمه، برشط امل�اث وعدمــه، معــروض عــىل عمــوم اآليــة فاألشــبه ثبــوت 
  امل�اث يف اإلنقطاع ك� يف الدوام.

قاطع ال مرد له فهو كالتخصيص بغ� القاتل والكافر وه� من األزواج وحتى إن ثبت تخصيص بدليل 
  قطعا، ثم وآيات امل�اث املتقدمة نزوالً وترتيبا عىل آية املتعة ليست لتنسخ املتأخرة!.

»فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع«وآية النصاب 
مخصصة بغ� اإلماء واملنقطعات  ٢

حيث تشمل كل الحالئل غــ� الــدا�ات، » أو ما ملكت أ�انكم«ليل السنة القاطعة وملحة اآلية يف بد 
  إضافة إىل كونها متقدمة عىل آية املتعة.

هنا ايجاب للفرار عن ترك القسط ب� اليتامى فــال يشــمل كــل حقــول » انكحوا«ذلك، اضافة إىل ان 
ص.النكاح الدائم فضالً عن املنقطع فال تخصيص اذ   ا بل هو تخصُّ

ذلك وهؤالء مرصون عىل نسخ آية املتعة بهذه اآليات وما هي لو كانت لها ناسخة ونازلة بعدها، إالّ 
  السفاح لفرتة ثم حرمه؟!.  دالة عىل أن متعة النساء سفاح دون نكاح، فهل أحّل هللاّ 

و معرسة انهــام� يعــف وم� يؤكد حّل املتعة بعد الرضورة الواقعية اليها يف ظروف قاسية محرجة ا
»من فضله  وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنهم هللاّ «املؤمن عن السفاح 

تشــمل إيجابيــة  ٣
اإلستعفاف �تعة النساء واإلماء ك� تعني سلبية النكاح الدائم أم كل نكاح، وقد استدل اإلمام لحلها 

  بآية االستعفاف.

ومن � يستطع منكم طوًال «الدائم ثم املتعة بالحرة أو األمة ك� يف اآلية التالية:  فاألصل يف الزواج هو
ذلك ملن خيش العنــت «ك�  »أن ينكح املحصنات املؤمنات ف� ملكت أ�انكم من فتياتكم املؤمنات..

»منكم وأن تصربوا خ� لكم
٤.  

ة السنة فال تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفــرون ال تلحوا عىل املتعة إ�ا عليكم إقام«إذا ف 
  ».ويدع� عىل اآلمر بذلك ويلعنونا

والقول ان سكوت الصحابة عن فتوى الخليفة دليل إما عىل كفرهم أو عىل واقع النسخ، مردود بعدم 
كانت  السكوت املطلق أوالً، وأن التقية من الفضاظة والغلظة قد منعت الساكت� عن الرد عليه وك�

التقية ال�تنا اعت�دا عىل نص الكتاب وثابت السنة، فحتى لو اجمع املسلمون عىل تحريم املتعة لكنا 

                                                        
١٢: ٤).      ١. 

 
٣: ٤).      ٢. 

 
٣٢: ٢٤).      ٣. 

 
٢٥: ٤).      ٤. 
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  نرضبه عرض الحائط �خالفة القرآن.

ف� طنطنة النسخ بالقرآن أو السنة إال منذ حرم عمر متعة النساء فال نجد قبله وال إشــارة إىل نســخ 
وقد ورد بتحر�ها ـ فقط ـ من قبــل  ١رووا نسخها بعدما حرمها عمربكتاب أو سنة فا�ا رأوا نسخها ف

                                                        
وأ�� أ��� ����� وأ���� ������ ����  آ�� و ���� ا��� ���  �����ن ����� ��� ��� ر��ل ا��ّ�«). ��� �� ����� ا�����ة      ١

ـ أ���م ا���آن  ٢٢٣: ٢(ا����ن وا������ ������ » ا��� ���� ا����ء، و�� ��� ا����ص: �� ����� ���� �����

ـ ا�����ط ������� ا����� �� ��ب ا���آن ��  ٣٧٠: ٢ـ ����� ا������  ١٨٢: ٢و ٣٤٥و ٣٤٢ :�����١ص 

 ٢٠١: ٣و ١٦٧: ���٢ل: ��� �� ��� ـ ����� ا���� ا��ازي  ٤٤٤: ���١ب ا��� و���� ـ زاد ا����د ���� ا���� 

��� ا����ي وا�� ����� ـ �� ا�� � ����٢٩٤ �� ���ب أ�� ���� وا����وي ـ وص  ٢٩٣: ٨ـ ��� ا����ل  ٢٠٢و

 ).٩٤: ��٢ء ا���� 

ا�� ز�� ��� �����ً و�� ا��ي  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ����ل ���ه ا����� ��� ��از ا����� ��� ���� �� ز�� ر��ل ا��ّ�

وا���� ���ك  ٣٥٩: ����٢، ��� ا���ل ا���ٔ��ن ��� ��از�� ��� و�� ��ٔن ���� ��� ��� �� ��ر�� ا�� ����ن 

و��� ��� أ�� ��� وأ�� أ��� �����، و��ل ا��ا�� �� ا������ات  آ�� و ���� ا��� ���  ����ن ����� ��� ��� ر��ل ا��ّ��«

��ل ���� �� أ��� ���� ������ة: ��� أ����� �� ��از ا�����؟ ��ل: ���� �� ا����ب، ��ل: ��� و���  ٩٤: ٢

ور���� �� أ��� ��� ������ وإ��   �� ��� ا����� ���ل: إن ا��ّ���ن أ�� ا���س ����؟ ��ل: ��ٔن �� ا���� ا����� أ 

 ������� ����� وأ���� ������، ������ ���د�� و�� ���� �����.

��ٔ��ه آت ���ل: ا�� ���س وا�� ا����� ا����� �� ا������� ���ل ����   ��� ��� ���� �� ���ا��ّ�«و�� أ�� ���ة ��ل: 

: ٧ـ ��� ا������  ٣٩٥: ١(���� ���� » �� ����� ����� ��� ��� ��� ���� آ�� و ���� ا��� ���  �������� �� ر��ل ا��ّ�

٢٠٦.( 

و�� أ�� ���ة �� ���� ��ل ���: إن ا�� ا����� ��� �� ا����� وإن ا�� ���س ��ٔ�� �� ��ل: ��� ��ي ��ى ا����� 

��ا ا����ل  آ�� و ���� ا��� ���  � ��� ��� ا���س ���ل: إن ر��ل ا��ّ�و�� أ�� ��� ���� و� آ�� و ���� ا��� ���  ������ �� ر��ل ا��ّ�

وأ�� أ��� ����� وأ���� ������ أ��ا��� ���� ا����ء  آ�� و ���� ا��� ���  وإن ا���آن وإ���� ����� �����ن ��� ��� ر��ل ا��ّ�

���ل:  ٢٠٦: ��٧ ا���. (��� ا������ و�� أ��ر ��� ر�� ��وج ا��أة ا�� أ�� إ�� ������ ������رة وا��ٔ��ى ��

 أ���� ���� �� ا����� �� و�� آ�� �� ���م).

ا��� وا����ء ������ ����� ��� �������� (أ���� أ��م ا�������  آ�� و ���� ا��� ���و�� ���� ��ل ������ ������ ��� ��� ا���� 

��� ���ت ���ٕ����ق وذ��ه ا������ ��� �� ������� أ����� ���� ���� ر���� � ٣٦٣و ٣٥٦: ٣أ��� �� ����ه 

 �� ا����ي) أ��ل و�� أ���� ��رة را��� و����� �� ���� ���� ا�����. ٢٩٣: ���٨ ا����ل 

وأ��ج ا����ي �� ��وة �� ا����� أ�� ��ل ���� ���س: أ���� ا���س ��ل: و�� ذاك؟ ��ل: ������ �� ا������� و�� 

و������ �� أ�� ���  آ�� و ���� ا��� ���  �؟ ���ل: أ�� ����� إ�� أ���� �� ر��ل ا��ّ����� أن أ�� ��� و��� ���� ����

ـ ��اة ا����ن �����  ٢٩٣: ٨وا��� ��� ���. ��� ا����ل  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ���ل: ��� ���� أ��� ���� ر��ل ا��ّ�

 .٩٩ا����� 
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� حــديثا اخرجهــا رواد الحــديث وكبــار املــؤلف� مــن الصــحابة والتــابع� مفرســين عمر زهاء اربعــ
  ١ومحدث�.

ومثلهــا آيــات » فــآتوهن أجــورهن فريضــة«وهل املهر فرض يف الناكح�؟ نص القرآن يفرضــه ك�هــا 
  أخرى تسميه فريضة وهي فوق الواجب.

أن فريضة املهر هي أجرة النكاح أيــا كــان فســواء أســميت أم � تســمَّ » أجورهن«وقد نستوحي من 
».. وال جناح عليكم في� تراضيتم به من بعــد الفريضــة«ثم » إالّ أن يعفون«كانت ثابتة 

ملــا تســمح  ٢
تراضيا عليه زيادة أو نقيصة بعد التسمية، ومتى سمح يف عدم فرض الفريضة فهي باقية عىل عهدته 

  ف�جعان إذا � يرتاضيا إىل مهر املثل.

إذا فال تسقط الفريضة بعدم تسميتها، وال تنقص بأيــة وســيلة إالّ أن يعفــون، وال تجــوز هبــة املــرأة 
ه و عليه هللا صىللنبي نفسها دون مهر فإنها خاصة حسب النص با وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن «: آـل

»اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمن�
٣.  

ان الفريضة يف املنقطع ال تثبت إال يف حقل اإلستمتاع وقاعــا » استمتعتم به منهن«وقد نستلهم من 
لجنسية نظرة وقبلة وملسة، فإذا خىل العقد عن كل ذلك فــال أو سواه من مقدماته بسائر الحظوات ا

استمتاع فال فريضة ـ إذا ـ اللهم إالَّ يف العقد الدائم حيث اآليات الفارضة للفريضة فيها طليقــة غــ� 
  مقيدة باإلستمتاع، وهذه داللة ثانية أن محط هذه اآلية األصيل هو العقد املنقطع.

ن فريضة النكاح املنقطــع مقــدرة بقــدر اإلســتمتاع، فكــ� يجــوز ا» ما استمتعتم«وقد نستوحي من 
تعي� عدد اإلستمتاع بديل الفريضة لزمن اإلستمتاع، كذلك األمر إذا � تفــرض فريضــة حيــث تقــدر 

  بقدر اإلستمتاع ِعدًة أو مدًة.

  هنا انفس املتمتع بهن، وإ�ا هو قدر املتعة عدة او مدة.» ما«إذا فال تعني 

  ملنقطع فروع اصيلة كالتالية:ويف النكاح ا

فــ� «ـ هل تشرتط فيها ـ كــ� يف الــدائم ـ الصــيغة اللفظيــة ايجابــا وقبــوالً؟ قــد يقــال: ال، ملكــان  ۱
وهي طليقة تعم اإلستمتاع بعقد وغ� عقد وال دليل عىل رضورة لفظية العقــد » استمتعتم به منهن

  ٤ة.ك� يف عقد البيع واإلجارة، وقد يتأية اإلطالق برواي

                                                        
: ١وا������� �ـ� ��ر��ـ� �ـ��� ا����ـ�  ٩٣). و�� ��ه ا�����ي �� أو����� وا������ �� ��ر�� ا�����ء      ١

 ـ أول �� ��م ا�����. ٢٠٣

 
٢٤: ٤).      ٢. 

 
٥٠: ٣٣).      ٣. 

 
��ل: ��ءت ا��أة ا�� ��� ����ـ�:  ا��ـ��م ����  ). و�� ��� ��ح �� ���� �� ��� �� ��� �� أ�� ���ا��ّ�     ٤

���ل: ��� ز���؟ ��ل: ��رت �� ا���د��  ا����م ����إ�� ز��� ������ ��ٔ�� ��� أن ���� ��ٔ��� ���� أ��� ا������� 
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نه قرار ومعاقدة باألموال، اللّهم إالّ أن يقال ان ليس لزام اإلبتغاء فا» أن تبتغوا باموالكم«وقد تطارده 
قد تعني حل النكاح املحــرم مــن » احل«باألموال صيغة لفظية رسمية ك� يف سائر املعامالت، ولكن 

ذي قبل، ولكنه حل اإلستمتاع بنكاح او ملــك او تحليــل، فكــ� تحــل اململوكــة بامللــك دو�ــا صــيغة 
  بأحرى حل املنقطعة.للتمليك، كذلك و 

ذلك، وال يرتك اإلحتياط بصيغة النكاح، ولكنــه إذا حصــل معاطاتــا ال يحكــم عليــه بالســفاح، حيــث 
الحدود تدرء بالشبهات، وهذا فيه شبهة النكاح القل تقدير، و األشبه اجراء أحكام النكاح في� كانت 

خصوصة، فانه قــرار بــ� الطــرف� املعاطاة رصيحة يف عقد النكاح، حيث العقد ال يختص بالصيغة امل
  املعني� بأية ظاهرة لفظية أماهيه من الداالت الرصيحة او الظاهرة عند الطرف� يف قصد النكاح.

او يعفــو الــذي بيــده عقــدة «ـ هل يجوز النكاح املنقطع دون إذن الويل؟ قد يقال: ال، لقوله تعاىل  ۲
وإن طلقتموهن من قبــل أن �ســوهن وقــد «الق: وهو الويل، ولكنه خاص بالدائم ملكان الط »النكاح

»فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إالّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
١.  

فال دليل ـ إذا ـ عىل اشرتاط اذن الويل يف املتعة، واألولوية القطعية يف اشرتاطه يف املنقطعة ال تجري ـ 
حل الدخول بها دون ِرصف صيغة التحليل، والروايات متظــافرة يف أصــل الحــل  ان جرت هنا ـ إالَّ يف

  ٢دون إذن الويل إال يف الدخول.

                                                                                                                                                         

�ـ�وج  ا��ـ��م ���ـ����� إ�� أن أ���� �� ���� ���ل أ��� ا��ـ����� ��ٔ����� ��� ���� ������� ا��ا��� ��ٔ�� أن ��

 ).٤٦٧: ٥وا�����  ٢٤٥: ٢ورب ا����� (ا������ 

روى ا���وق �� ا����� وا���� �� ا������ �� ���� �� ���و �� ���� ��  ١٨و�� ا������ أ��اب �� ا���� ب 

��ٔ�� ������ و��ن   إ�� ���ت ��ٔ�� �� �� ا��ّ� ا����م �������� ��� أ������ ��ل: �� ا��أة ا�� ��� ����� �� أ��� ا���

����ا، ��ل ���ل �� ���� ��� ���ت؟ ����: ��� �� ���ة �� ا��ٔرض ������� ��� ���� �����  ا����م ������� 

��� ��ر��  �� ���� ��ٔ����� ��ٔ��� ���� ر���ً ا��ا��� ���ٔ��� ا���ء ��ٔ�� أن ������ إ�� أن أ���� �� ���� �����

:  ��ل ا��ّ� ا����م ����وأ��� �� ا���� ��� ��رت ����ي وذ�� ����� ���� ��� �� أ���� ������ وو�� ��� ���ل ��� 

 ».���� ��� ���� ���«��� ا��� ��� ��غ و�� ��د ـ و��ه ��� ����� و�� ��د�� إ��� ���� ������ ���ل ���: 

و����� �� ��� ا���� ا��� ���� ذات ��� و��� ا����� ا��ٔول وإن ��ن أ��ل: ا����� ا����� �� ��رد ا�����ار 

أ��� �� ��رد ا�����ار و���� �� �� ا���و��، و��� ا�����ار ����� ا����ح �����، ا���� إ��ّ ����� ���� 

 ا�����ار، و��� ا���� �� ا��ٔول أ��� ����� ��� ذات ا����!.

 
٢٣٧: ٢).      ١. 

 
  ��ب ��� ا����� ������ ���� إذن أ���� �� ز��د �� أ�� ا����ل ��ل ���� أ�� ���ا��ّ� ٤٥٧: ١٤). ا������      ٢

 ���� ��ا��� ا���� ��� أ����.���ل: �� ��ٔس أن ����� ������ �� �� ��� إ  ا����م ����

�� ��� ذ�� إ�� «��ل ��ٔ��� �� ا����� ����ٔ���ر؟ ���ل:  ا����م ����  و�� ���� �� ��ا�� ��� ذ��ه �� ا�� ���ا��ّ�
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ـ هل تجوز متعة الزانية واملرشكة؟ قد يقال بالجواز لبعض الروايات وتطاردها آيــة النــور واملائــدة  ۳
وطائفة أخرى من الروايات فصلنا البحث عنها عىل ضوء آية النور، وال ينبغي حمل ال ينبغي يف رواية 

  ١عىل مرجوحية واإلمام مستند فيها اىل نص آية الحرمة.

                                                                                                                                                         

وا����� ���� �� ا����� ��� وا�ٕ������ف ��� ا�ٕ������ف ������� وا�ٕ������ف �� » ��� �������ن و��������

 ا����ل ���.

�� ا����� �� ا��ٔ���ر ا���ا�� ��� ا��ٔ����، ���ل: �� ��ٔس و�� أ��ل ���  ا����م ����  ��� ��ل: ��� أ�� ���ا��ّ�و�� أ�� �

 ���ل ����ء ا��ٔ���ب.

��ر�� ��� ��� أ����� ������ ا�� ����� ��ا ��  ا����م ����  و�� أ�� ���� ا����ط ��� رواه ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

ل: ��� وأ�� ���� ا���ج، ��ل ���: �ٕ�ن ر��� ����؟ ��ل: وإن ر��� �ٕ��� ��ر ��� أ����� ��ٔ��� ذ��؟ ��

 ا��ٔ���ر، أ��ل: ��ر ��� ا��ٔ���ر �� ����� إذن ا����، ا���� ا�� اذا ��� ا���ر ��� و���� وا���� ��� ��� ا���س.

�� ��ٔس �� �� ���� �� ���ك «؟ ��ل: و�� ا����� ��ل ��ٔ��� �� ا����� �� ا���� إذا ���� ��� أ����� ��� إذن أ�����

 أ��ل: ���� ���� ��� ا����ف ������� وا����ف �� ا����ل ���.» ���� ����

��ل: ا����  ا����م ����أ��ل: و����� ���� وا��ٔ���ر ا������ �� ��و�� ا���� ������ ��� ��رد ا�ٕ�����ض ��� �� ا���� 

�� ا���� ���وج ا���� ����؟ ��ل: ���ه  ا����م ����  ��ي �� أ�� ���ا��ّ��� ���وج ���� إ�� �ٕ�ذن أ����، و�� ��� ا���

��ل: ا���راء ا��� ��� أب �� ��وج ���� إ�� �ٕ�ذن أ����، و�� أ�� ���  ا����م ��������� ��� أ����، و�� أ�� ���� ��� 

���� ����، و�� ا�� ��� ��ل ��ٔ�� أ�� �� أ�� ��� إ���� وا��ٔ���ر أن ��و ا����م ����  ا������ ��ل ��ل أ�� ���ا��ّ�

�� ا�����؟ ���ل: إن أ���� ���� �����ا ا��ٔ���ر، أ��ل: ��ٔن ا���� ���� ���� ���از أ��� ���� ��ط  ا����م ����  ���ا��ّ�

 أ�� ���� أ����� و��� د�� ���� ا��ٔ��د�� ا������.

�� ا��وا���� ���ر�� �ٕ����ق ا��ٓ�� ���رة ���� ��ا وا���و�� أ�� �� ا����� ��� ���� ا����ل، �� و�� ���� �

 �ٕ����ق ���� آ��ت ا����ح ���رة ���� ��� ���� ان ��م إ���اط إذن ا����، و�� ����� إ�� �� ا����ح ا��ا��.

وا���� ا��ي �� ��ل ��� �� ا����� �� ا��ي ���� ������ل، وأ�� أ�� ا����ح ����ٕ����ن ا����� ��� ��� ���، أم 

 � ��� ��� أ����.وإذا ��

 
). �� �� رواه ا������ ا������ �� ا��� �� إ������ �� ���ـ� �ـ� ا��ـ��� �ـ�ل: �ـ�ٔل ر�ـ� أ�ـ� ا���ـ�      ١

وأ�� أ��� �� ر�� ��وج ا���أة ���� و����ط ����� أن �� ���� و���� ���ٔ�� ��� ذ�� ���ـ� ��ـ�د  ا����م ����ا���� 

ا�����؟ ���ل: �� ����� �� أن ���وج إ�� ����� أو  �� إ���ر ا����، و��ل أ����ه ا����� ����، ���ل ا����: �ٕ�ن

وا�����  ١٩١: ٢وا������  ٤٥٤: ٥(ا���ي » ا��ا�� �� ���� إ�� زا��� أو �����..«�� و�� ���ل   ����� �ٕ�ن ا��ّ�

 ).��٥ب ا����� ح 

ا�� أ�� ��رة ��ل: ��ٔ�� أ�� و��� أ��د�� ���� �� ���� ا��ا��� أو ��� ا���ٔ���� ��ا��� ��ٓ��� ا���ر وا�����ة و���� رو

ا������ ���و��� «�� و�� ���ل   ���� ���� ا�����؟ ��ل ��: ���ل و�� ���وج إ�� ����� إن ا��ّ� ا����م ����  ���ا��ّ�

 ).١٨٧: ٢وا������  ٤٥٣: ٥(ا����� » ��� ��� ���� ��� �� ��ٔ�� ��� در���» �����ن
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ر ـ هل األجل واملهر يشرتطان يف املتعة؟ ال ريب يف اشرتاط األجل فإنه قضية انقطاع النكاح ثم امله ۴
مه� جاز الــرتايض مــن بعــد  ١»ف� استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة«  فريضة ك� قال هللاّ 

  الفريضة زيادة فيه او نقيصة او س�حا عن اصله.

ـ اذا نيس األجل املقرر بينه� فهل ينقلب دا�ا أو يبطل او يصــح منقطعــا؟ وجــوه أشــبهها األخــ�  ۵
تركــه ذاكــرا مبنيــا عــىل مــا حيث العقد مبني عىل األجل ك� إذا بنى عىل مهر ثم نسيه يف العقد أو 

  ٢يعل�ن، وأحاديث االنقالب محمولة عىل عدم البناء.

                                                                                                                                                         

إن ا����� ا���م ���� ��� ���� ��� ا���م «أ�� ��� �� ا����� ���ل:  ������ا����مو���� أ�� ���� �� أ�� ���� 

وا����� ��ب ا����� ر��  ١٨٦: ٢وا������  ٤٥٣: ٥(ا����� » إ��� �� ����� �ُ���� وا���م �� ����� ����ٔ��ا ����

٣.( 

ت ا��ٔزواج ���� �� ا���ا��؟ إ���� وا���ا�� وا��وا�� وا������ وذوا ا����م ����وروا�� ���� �� ا���� و���� ��ل 

��ل: ا����� ������ و������ ������ و���َ�� ���: ����وا��؟ ��ل: ا���ا�� ����ن ا�� أ����� و�� ���� ������د، 

 ٤٥٤: ���٥: وا������؟ ��ل: ا����و��ت ������، ���: ��وات ا��ٔزواج؟ ��ل: ا������ت ��� ��� ا���� (ا����� 

 »).�����» «�����«� ا������ وا�ٕ������ر ��ل و� ٢٥٥و���ا �� ا������ 

أ��ل: ��� ورد �� �� ���ح ا��ا��� دوا�� أو إ������ ����ل ��� ا������ أو ا��� ���ب ����واج أم �� ���وب ��� 

 ا����� ������� ا����ب وا����، ��وا�� زرارة ��ل ��ٔ�� ���ر وأ�� ���ه �� ا���� ���وج ا�����ة ����؟ ��ل: �� ��ٔس،

 ).١٤٣: ٣وا�ٕ������ر  ١٨٧: ٢(ا������ » وإن ��ن ا���و�� ا��ٓ�� ������ ����

إن ����� ������� ا��أة ���و�� ������و �� ��� �� أن  ا����م ����  و�� �� إ���ق �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

و��� ����، ��ل: �� أ��� ا�� أ��و��� ����؟ ���ل: ر��� آ��؟ ���: �� �� ر��� آ�� ��ٔ���� ا�����ن، ��ل: ��� ��

و�� ر��� را�� �� ��ن ���� �� ��و���� «��� ��ا��� ��ٔ�� إ��� ���� ����� ����ه ���� ��: �� ��ل: ���ل: إ��� ��ل: 

 ).٢٤٩: ٢(ا������ » ��ء إ��� ������ �� ���ل ا�� ��ام

� أ�� �� وإن �� ���، �� إ��� �� ���� ��� أ��ل: إ��� ������ إ��� ���� �� إذا ����� ���� ا���و�� ��� ا�����، �

����� ���� ���ف ا������� ذات ��� أو �� ا���ة، و�� �� �� إ��از ����� �� ا���ا��، و��� �� ���ق �� �� 

 ����� ���ام ��و����.

 
�� ��ـ�ن ���ـ� إ�ـ� �ـ�ٔ���� أ�ـ� ��ـ�� وأ�ـ�  ا��ـ��م ����  �� زرارة �� أ�� ���ا��ّ� ٤٦٥: ١٤). و�� ا������      ١

.��ّ�� 

 ��ل: ��� ����م ا�� أ�� ����م.�� ا����� � ا����م ����  و����� إ������ �� ا���� ا������ ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�

 
إن ��� ا��ٔ�ـ� «�� ����   �� ��� �� ا����� ��ل ��ل �� أ�� ���ا��ّ�  �� ���ا��ّ� ١ح  ٤٦٩). ا����ر      ٢

��. و��� �� أ��ن أ��ل: و��ٔ�� ���ن ����� ا����ح دون ����ن ا��ٔ » ��� ���� وإن �� ��� ا��ٔ�� ��� ���ح ��ت
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وهي مجموعة الِحيَض الثالثة بأطهارهــا؟ وهــي » ثالثة قروء«ـ وهل إن عدة املنقطعة ك� الدا�ة  ۶
  باملطالقت! وال تقاس عليها املنقطعات!.مختصة يف آيتها 

واالشبه هو الوســطى قضــية التــدرج مــن  ١أم هي حيضتان؟ او حيضة واحدة؟ فيها تضارب الروايات
  الدا�ة إىل املنقطعة إىل األمة ولألخ�ة حيضة، ك� وهو األحوط.

والذين يتوفون ويذرون ازواجا يرتبصن بانفســهن «ـ عدة الوفاة عليها هي ك� الدا�ة لعموم اآلية  ۷
»اربعة اشهر وعرشا

  ١خالفة لها.وتطرح امل ٣والروايات املتضاربة معروضة عليها فتصدق املوافقة ٢

                                                                                                                                                         

�ٕ��� ا���� أن أذ�� ��ط ا��ٔ��م؟ ��ل: �� أ��� ����، ��� و���؟ ��ل:  ا����م ����  �� ���� أ�� ��ل ��ٔ�� ���ا��ّ�

 ��ٔ�� إن �� ����ط ��ن ��و�� ���م و����� ا����� �� ا���ة و���� وار��.«

� ذ�� ا��ٔ�� ���ًء و���ا ���� ��ى ا��ٔ�� �ٕ�ن أ��ل: ا�������ء �� ���� ��� �� ��� ا���� ��� ���� ا�������ء �

 ا���� إذا ��� ���� �� ���� و�� ���ًء ��ر��� ��� ا����.

أ��وج ا���أة ���� ��ة �����؟ ��ل ���ل: ذاك أ�� ����،  ا����م ����  و��� �� ���م �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

���� ��و���؟ ��ل: إ���� ���ودة   ����، ���: أ���� ا��ّ������ و���� و�� ���ز �� أن ������ إ�� ��� ��� و��

 ���ء ���� ���ار �� ��ا���� �� �ٕ�ذا ا��� أ����� ��ن ������ �� ����� و�� ���� و�� ��ة ��� ����.

 
�� ا����� ـ ا�� ان  ا����م ����  ). �� ا��ٔو�� ا����� أو ا���� �� إ������ �� ا���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�     ١

 ).٤٢١: �����٥ (ا» و����� �����ن وإن ���� �� ���� ����� وأر���ن ����«��ل ـ 

) وا����� �� ���� �� ����� ��� ٢٣٣: ١( ������ا����مورواه ���� ا������ �� �����ه �� أ�� ���� �� أ�� ���� 

 .ا����م ����و���� �� ا���� �� أ�� ا���� ا�����  ا����م ������� ا����ر �� ا���� �� ���� �� أ�� ���� ��� 

إن ��� ا����� �� ��� ا��ٔ�� و�� ��� ����� �� ا���ة ������ ���� ا�����  ا����م ���� و�� ا������ ���� زرارة ��� ا�����

��ة «��ل:  ا����م ����  ا��ا��� ��و�� أم وا���� ���، وا����� أو ا���� �� ا�� أذ��� �� زرارة �� أ�� ���ا��ّ�

� ���� و��� و��� �ٕ��� و�� ������ ��» ا����� إن ���� ���� ����� وإن ���� �� ���� ���� و���

�� ����   و�� رواه �� ا�ٕ�����ج �� ���� �� ���ا��ّ� ٤٥٨: �����٥ ��� �� ����� ا���� ������. ا����� 

�� أ��اب ا�����)  ٢٢(ا������ ��ب » إن أ�� ا���ة ���� و���ة ����«ا�����ي �� ���� ا����ن �� ����: 

 ��� وا���ر ا�����م ���� ��ة ا��ٔ��.و�� ��� ����� �� ��ة ا����� و�� ����� ���

 
٢٣٤: ٢).      ٢. 

 
��ٔ�� �� ا���أة ���و��� ا���� ���� �� ��ـ��� ���ـ� �ـ�  ا��ـ��م ����). و���� ����� ا�� ���ج �� ا���دق      ٣

�ـ� ���ـ٢٩١: ٢(ا���ـ��� » ���� أر��� أ��� و��ـ�ا: «ا����م ��������� ا���ة؟ ��ل  � ) و�ـ���� زرارة �ـ�ل �ـ�ٔ�� أ

�ـ� زرارة �ـ� «�ـ�ل �ـ� �ـ�ل: » ار��ـ� أ�ـ�� و��ـ�ا«�� ��ة ا����� إذا ��ت ���� ا��ي ���ـ� ��ـ�؟ �ـ�ل:  ������ا����م
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إغنــاء ـ وهل يحصل اإلحصان باملتعة ك� الدا�ة سواء؟ قد يحصل إذا كانتا عىل ســواء يف إمكانيــة  ۸
غريزة الجنس، فمن كانت عنده دا�ة ال تغنيه كالتي � ي� عليها أو الغائبة أماهيه من غــ� املغنيــة 

معروض عىل  ٢فال إحصان له بها، ومن كانت عنده أمة او متعة تغنيه فهو محَصن، ومختلف الحديث
وقد يــؤوَّل » الكتاب املسوَّي محصن� غ� مسافح� ف� استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

عدم إحصان املتعة بغ� املغنية فانها يف األك� ليست عند املتمتع، وهكذا األمر يف املحَصنة أن يكون 
ها من يغنيها، وألن اإلحصان درجات يعني يف باب الرجم أعالها، لذلك يشرتط يف إحصانه ك� له عند

  و�امه عىل أية حال.

ذلك فال يرد عىل مستحيل املتعة أنها ال تحصن فهي ـ إذا ـ مسافحة، وآية التحليل تشرتط اإلحصــان، 
  حيث اإلحصان مشرتك بينه� وب� األمة دون اختصاص بالدا�ة.

ق فــإن ذ لك وان ادعى انه غ� مزوج يصدق، وإن ادعى ان زوجه ال تحصنه فــإن كانــت متعــة يصــدَّ
طبيعة الحال فيها عدم املقام مع الزوج، وإن كانت دا�ة أو أمة فقد ال يصدق اللّهــم إال اذا احتمــل 

                                                                                                                                                         

ا����ح إذا ��ت ا��وج ���� ا���أة ��ة ���� أو أ�� و ��� أي و�� ��ن ا����ح ��� ���� أو ��و��� أو ��� ���� 

 (ا����ر).» �����ة أر��� أ��� و���ا

 
��ٔ��� �� ر�� ��وج ا��أة ���ـ� �ـ� �ـ�ت ���ـ� �ـ� �ـ����؟  ا��ـ��م ����  ). و���� ���� ا����� �� أ�� ���ا��ّ�     ١

 ).٣٥١: ٣(ا����ر وا�ٕ������ر » ���� و���ن ����«��ل: 

 
�� ا���� ا����م ����إ��ا���  ). �� أ��د�� ا�����ن ������� ��� ا��ا��� �����ة إ���ق �� ���ر ��ل: ��ٔ�� أ��     ٢

إذا ز�� و���ه ا����� وا��ٔ�� ���ٔ�� ���� ا��ٔ�� و���ن ���ه؟ ��ل: ��� إ��� ذ�� ��ٔن ���ه �� ����� �� ا����، ��� 

�� إ��� «�ٕ�ن ���� ���ه أ�� ز�� ا�� �� ���ٔ��؟ ���ل: �� ���ق، ���: �ٕ�ن ���� ���ه ا��أة ���� أ����؟ ���ل: 

 ).٢٠٤: ٤وا�ٕ������ر  ١٧٨: ٧(ا����� » �� ���ه�� ��� ا���ء ا��ا

أ��ل: �� ���� ا��ا�� ���ه ا��ا���، ���� ا��ا�� ���ه وا��ا��� ��� ا��ٔ�� وا����� ���م �� و�� وا��ٔ�� أن ���ن 

 ���ه و�����و�� ��� ا���أة ا��ا���.

ن �� ��ج ���و ���� و��وح ��� �� ��«�� ا���� ���ل:  ا����م ����و���� ���� إ������ �� ���� ��� ا���دق 

ا��ي ���ه �� «�� ا�����؟ ���ل:  ا����م ����  ) و���� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��٨�ّر��  ١٧٩: ٧(ا����� » ����

 ) و���� أ�� ���� ��ل: �� ���ن ����� ��� ���ن ���ه ا��أة ���� ����� ���� (ا����ر).١٧٩: ٧(ا����� » �����

�� ���� ا����� �� أ��� و�� ا����� «�� ���� ��ل:  ا����م ����  �� ���� �� أ�� ���ا��ّ�ذ�� ���� ����� ��� 

) ������ ��� ا����� ا��� ���� ���ه ��� ����� ��� ����� ١٧٩: ٧(ا����� » ا��ي �� ��� ��ٔ��� و�� ���� ا�����

» ��«���� ��� أن ���� ��ٔ��� أ����؟ ��ل: �� ا����  ا����م ����  ا��ا���، و����� ر���� ��ل: ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�

 ).١٧٩: ٧(ا����� 
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  عقالئيا إمكان صدقه حيث اإلحراز رشط يف موضوع اإلحصان.

  أن يقيض الزوج الحاجة الرضورية العادية لزوجه، ال والحاجة املتطرفة. والقدر الكايف يف هذا اإلحصان

ق يف دعــوى عــدم اإلحصــان، وأمــا الزوجــة  وإن كانت عنده زوجة دا�ة عجــوزة دميمــة فقــد يصــدَّ
  السليمة التي يقىض بها الحاجة الرضورية يف العادة فهي تحصن وال تقبل دعوى عدم إحصانها.

اقعا ام باملظهر املتعودَّد، فــإن شــك فيــه فــال حــدَّ حيــث الحــدود تــدرُء واألصل أن يعرف اإلحصان و 
  بالشبهات.

ـ هل تصح املتعة دون امكانية التمتع بوجه مــا كــ� تصــح النكــاح الــدائم دون هــذه الرشــيطة؟  ۹
وألن املهــر فريضــة » ف� استمتعتم به منهن«عىل » فآتوهن اجورهن فريضة«الظاهر ال ملكان تفرع 

املنقطع وهو متفرع عىل االستمتاع ك� وكيفا وان بنظرة ممتعة أماهيه، فإذا انقطع التمتع يف النكاح 
  وال سي� عند عدم القابلية يف األنثى فقد ينقطع اصل العقد عن بكرته.

اللهم إالّ أن يقال أن األجر الفريضة متفرع عىل اإلستمتاع دون صحة أصل النكــاح ســنادا إىل طليــق 
  آيات النكاح.

ن النكاح ككل مفروض فيه املهر حسب آيات فح� ال فرض يف املهر لعدم االستمتاع فال عقد إذا، ولك
وليست مرشوعية النكاح املنقطع إال لالستمتاع حسب الكتاب والسنة، دون النكاح الدائم الذي هو 

ن بنظرة طليق عن رشط االستمتاع، فاألشبه عدم صحة العقد املنقطع عند عدم إمكانية اإلستمتاع وإ 
  !. او قبلة او ملسة، بل هو تالعب بآيات ّهللا 

اللهم  إال ان يقال أن النكاح املنقطع من فروع الدائم وليس إمكانيــة اإلســتمتاع او واقعــه رشطــا يف 
  صحة النكاح الدائم، وأن اآليات اآلمرة بالنكاح واملجوزة له ال تشرتط االستمتاع كأصل.

  ظاهرة يف اشرتاط اإلستمتاع، فا�ا تفرع الفريضة عىل االستمتاع.وليست آية املتعة رصيحة بل وال 

يَــاتُِكْم َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم طَْوالً أَْن يَنِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َمــا َملََكــْت أَْ�َــانُُكْم ِمــْن فَتَ «
ِمْن بَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ بِالَْمْعرُوِف  أَْعلَُم بِإِ�َانِكُْم بَْعُضُكمْ    الُْمؤِْمنَاِت َوهللاّ 

ُف َمــا َعــَىل ُمْحَصنَاٍت َغْ�َ ُمَساِفَحاٍت َوالَ ُمتَِّخَذاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِْن أَتَْ�َ بَِفاِحَشٍة فََعلـَـيِْهنَّ نِْصــ
»ذَلَِك لَِمْن َخِىشَ الَْعنََت ِمنُْكمْ  الُْمْحَصنَاِت ِمْن الَْعَذاِب 

١.  

»شديد العقاب ذي الطول«الطول هو الفضل واملال والنعمة والقدرة: 
»استأذنك أولوا الطول مــنهم« ٢

٣ 
  ل طول.فَطول الجهاد هو حوله وقوته ماالً وحاالً، وطول ربنا سبحانه وتعاىل هو ك

تعني طولهــا �ناســبة النكــاح اســتطاعة  »من � يستطع منكم طوالً أن ينكح املحصنات املؤمنات«ف 

                                                        
٢٥: ٤).      ١. 

 
٣: ٤٠).      ٢. 

 
٨٩: ٩).      ٣. 
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القدرة املالية أو والجنسية لنكاح دائم، ومن ثم املنقطع فإن لكلٍّ طولَه عىل قــدره مهــ� كــان طـَـول 
  الدائم أطول ومسؤوليته أعضل.

قبله� ليس ليعني ـ فقط ـ الدائم، بــل هــو طليــق هنا بعد خصوص املتعة وطليق النكاح » ينكح«و
  يعم إليه املنقطع مه� اختلفا درجة ومسؤولية.

وإ�ــا خرجــت منهــا ذوات » املحصــنات«هنا هن الحرائر العفــائف، لطليــق » املحصنات املؤمنات«و
نيــة أو مـرشـكة الزا� ال يــنكح إال زا«وك� قورن املؤمن يف آيد النور بالزا� » املؤمنات«البعل، وملكان 

  ».والزانية ال ينكحها إال زان أو مؤمن وحرم ذلك عىل املؤمن�

هي مرحلة ثالثة من النكاح حيث ال تحتاج اىل طَول األوىل وال الثانيــة لخفــة » فم� ملكت أ�انكم«
  املسؤولية يف طَول املال والحال عىل أية حال.

أعلــم   ّهللا «ملؤمنات ك� كان يف املحصنات وتخصيص ملسموح النكاح با» من فتياتكم املؤمنات«وهنا 
قضاٌء صارم عىل ما ر�ا يخلد بخلد البعض من املؤمن� أو املؤمن أفضل من األمــة املؤمنــة » بإ�انكم

بأنه دعوى خاوية، إذ ليست الحرية بالتي ترجح إ�ان الحر عىل سواه، إ�ا هو رجاحة حرية اإل�ــان 
  ندد بالذين ال يقبلون ظاهر اإل�ان من اإلماء ألنهن إماء.ك� وت» أعلم بإ�انكم  وهللاّ «

  إن أكرمكم عند هللاّ «ترفيع لشأنهن اىل شؤونكم انتم املؤمن� بسناد اإل�ان ثم » بعضكم من بعض«و
اء.» أتقاكم   دون سائر الفوارق املتخيلة واملّدعاة التي هي املِدعاة ب� األخفَّ

بضم الكتابيات، مه� » املؤمنات«ح الكتابيات فهي ناسخة خصوص ذلك وقد سمح يف آية املائدة بنكا
� تنسخ بالنسبة للمرشكات املحرمات هنا عمومــا ويف آيــة البقــرة واملمتحنــة خصوصــا، وقــد تعنــي 

  هنا املوحدات فال نسخ.» املؤمنات«

لعمليات  هنا ليست لتعني م� ليكم أنتم الناكحون حيث امللكية هي نفسها املحللة» من فتياتكم«و
يف نكاحهن بإذن أهلهن   النكاح، وكيف ينكح املحللة �لٍك ك� ال ينكح املحللة بنكاح؟ وقد سمح ّهللا 

  ».فانكوحهن بإذن أهلهن«

ذلك مه� جاز نكاح اململوكة بعد عتقها كنكاح املتعة بعد انقضاء وقتها، ونكاح الدا�ة بعــد طالقهــا 
  وانقضاء عدتها.

تنازلية من مختلف رضوب النكاح، ابتداًء بالحرة دا�ــة ومنقطعــة وانتهــاًء اىل فتلك إذا مرحلة ثالثة 
  اململوكة منقطعة ودا�ة، وليكن بإذن أهلهن.

ال يقولن : «آله و عليه هللا صىلاحرتام لهن إل�انهن، وك� عن النبي » إماءكم«بدالً عن » فتياتكم املؤمنات«وهنا 
إضــافة اىل املــالك� آبــاءهن حيــث األهــل » أهلهــن«وقــد يعنــي  ١»أحدكم عبدي ولكن ليقل فتــاي

  ٢».تشملهم إليهم، بل واآلباء أحرى بأهليتهن من املالك�

                                                        
 .٦٠: ١٠. ����� ا���� ا��ازي )     ١

 
�� ���ا��ّ� ٤٦٨: ١). ��ر ا������      ٢ �� ��ـ�ح ا��ٔ�ـ� ـ ا�ـ� أن  ا����م ����  ���� ���� �� أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ

���� ���ح ا��ٔ�� إ�� �ٕ�ذن ��ا����، و��� �� ا����� روى داود �� ا����� �� أ�� ا����س ا�����ق ��ل ��ل ـ: و�� 
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هو املعروف من قِــيَمهن ومــا يرضــ� وأهلُهــن، » باملعروف«تعني مهورهن و» وآتوهن أجورهن«ثم 
دون م�كسة ومناقصة ألنهن إماٌء فإنهن مؤمنات ولذلك سم� هنا بفتياتكم املؤمنات، دون اإلماء أو 

  اململوكات.

وآتــوهن أجــورهن «ومــن ثــم » بإذن أهلهن«ر، ثم وذلك النكاح املرشوط اوالً بعدم الطول يف الحرائ
  يضاف إليها ـ وهي رشوط الناكح� ـ رشوُط اإلحصان فيهن.» باملعروف

هنا ويف الحرائر أصيلة يف س�ح النكاح، م� يحظر كلمة واحدة عــن » املحصنات«ولقد نرى رشيطة 
  نكاح الزانيات.

ل تحريم الزانيات آية النور  ح إال زانية أو مرشكة والزانية ال ينكحهــا إال زان أو الزا� ال ينك«وقد تكفَّ
ثم آية املائدة كملتها بتحريم غ� املحصنات بصورة طليقة وك� هنا، » مرشك وحرم ذلك عىل املؤمن�

والزانية ليست محصنة، وظاهر اإلحصان العفاف كاف ما � تظهــر » محصنات«حيث الرشط كونهن 
  إمارات الشذوذ والتبع�.

؟ مــن الفــارق بيــنه� أن اململوكــة »محصــنات«وهنــا » أن تبتغــوا بــأموالكم محصــن�«هنــاك وملاذا 
متعرضة للسفاح واتخاذ الخدين أك� من غ�ها، فالبد إذا لها مــن ســياَجِي اإلحصــان: مــن أزواجهــن 

  ومنهن أنفسهن، دون الحرائر الال� هن بطبيعة الحال أبعد من السفاح واتخاذ األخدان.

اء بطبيعة الحال تكون خرَّاجة والجة ممتهنة مبتذلــة، ولــذلك ال يجــوز نكاحهــا إال عنــد أجل وإن امل
الرضورة وأن تكون محصنة غ� مسافحة وال متخذة أخدان، و� يترشط يف الحرائــر إال رشط العفــاف 

  ».محصن�«بإحصان الزوج 

ح املحصنات املؤمنات، نتنبــه وقد نتنبه هنا أن حّل اإلماء املؤمنات ملن � يستطع منكم طوالً أن ينك
أنه يحلل متعة الحرائر بأحرى من نكاح اإلماء، وال سي� يف العصور التي ال عثور فيها عىل اإلماء، فهل 

  يصرب غ� ذي الطول عىل العزوبة، أو يشذ جنسيا اىل الزانيات، أم ينكح املؤمنات؟!.

إ�ا أحل املتعة حالة الرضورة رغم توفر اإلمــاء زمنــه،  ـ عىل حد روايتهم عنه ـ آله و عليه هللا صىلفك� الرسول 
فقد يحللها يف الزمن الذي ليست فيها إماء والضورة فيه أقــوى حيــث التربجــات �ختلــف الزينــة يف 

  عصور التقدم والحضارة أغوى، فالصرب عىل العزوبة أشجى وأن�!.

مة متعة النساء، وقد صدق اإلمــام وقل ما ظُلم املسلمون بفتوى غ� صالحة �ثل فتوى الخليفة بحر 
  ».لوال نهي عمر عن املتعة ما ز� إالّ شقي أو شفا: قليل«ومن نحا نحوه يف قوله  السالم عليهعيل 

  .»ُمْحَصنَاٍت َغْ�َ ُمَساِفَحاٍت َوالَ ُمتَِّخَذاِت أَْخَدانٍ «

خــالف اإلحصــان،  تأكيدان اثنان لإلحصان، فكــ� الســفاح» غ� مسافحات وال متخذات أخدان«هنا 
                                                                                                                                                         

�������� �ٕ�ذن «�� و�� ���ل   ���وج ا���� ����ٔ�� ���� ��� أ����؟ ��ل: �� ز�� إن ا��ّ� ا����م ����  ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

 ».أ����

��ل  ا����م ����  ��� ��� ��� �� ا������ �� داود �� ���� �� أ�� ���ا��ّ� أ��ل: �� ������ �� أ���� ا��و�� ا������

��ٔ��� �� ا���� ���وج ��ٔ�� ���� إذن ��ا����؟ ���ل: إن ���� �ٕ���أة ���� وإن ���� ���� ���، و��� ���� ا��ٓ�� �� 

 �� دون إذ��� ـ ��ٔ��.وا��� ������ زو��� ��� ���ز ا����ف ���� إ�� �ٕ�ذ��� ��� ���� �� ����» أ����«

 



 146

  كذلك إتخاذ األخدان مه� كان دون سفاح، فإنه� خالف العفاف األنثوي.

وك� ن رشط اإلحصان رشط لس�ح النكاح بداية، كذلك هو رشط له استمرارية ك� فصلناه عىل ضوء 
ن آية النور، فاملسافحة أو املتخذة أخدانا بعد نكاحها يجب فصلها ع� ينــايف اإلحصــان أم فصــلها عــ

  ».حرم ذلك عىل املؤمن�«الزواج إذ 

  .»فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِْن أَتَْ�َ بَِفاِحَشٍة فََعلَيِْهنَّ نِْصُف َما َعَىل الُْمْحَصنَاِت ِمْن الَْعَذاِب «

جــن أو نكحهــن �لــك �ــ� قــدر اإلحصــان، دون أســلمن» أحصن« حيــث إن  ١هنا تعني ـ فقط ـ ُزوِّ
أسلمن، ثم التعبــ� عــن » أحصن«، دون عامة الفتيات حتى تعني »فتياتكم املؤمنات«موضوع الحل 

اح بســبب مــن صــيانتهن عــن الســف» أحصــن«اإلسالم باإلحصان غ� فصيح وال صــحيح، فإ�ــا تعنــي 
  األسباب الثالثة: نكاح دوام أو انقطاع أو ملك �� رشط أن يكون اللقاء فيها قدر اإلحصان.

فعلــيهن نصــف مــا عــىل «بعد زواجهــن ونكــاحهن مهــ� كــان �لــك �ــ� » فإن أت� بفاحشة«وهنا 
  ».من العذاب«وهن هنا الحرائر » املحصنات

 ٢إذا فعىل اإلماء املزوجات خمسون جلــدة» مأة جلدة«ور وقد قرر عذاب الحرائر الزانيات يف آية الن
ذلك الحد بهذه اآلية، فليس عىل غ� املزوجات منهن ذلــك الحــد قضــية  حيث تتخصص آية النور يف

  رصيح الرشط، اللهم إال تعزير يعم كافة التخلفات الجنسية التي التي ليس عليها حد.

هنا ذوات البعل من الحرائر فإن حدهن الرجم وليس له نصف، وإن الحرائر » املحصنات«وال تعني 
حال تعني غ� اإلماء من النساء بصورة طليقة دون ذوات البعل منهن املقابلة للفتيات هي بطبيعة ال

  خاصة.

  إضافة اىل أن العذاب املقرر يف نصل القرآن يف سفاح ليس إال مائة جلدة، والرجم مستفاد من السنة.

»ذَلَِك لَِمْن َخِىشَ الَْعنََت ِمنُْكمْ «
٣.  

كاح اململوكات ليس مسموحا طليقا حسب الرغبات والشهوات، التنازل من نكاح الحرائر اىل ن» ذلك«
، تعبا يف التصرب عىل العزوبة، فقــد يُخىشــ ذلــك التعــب »منكم«التعب »: ملن خيش العنت«إ�ا هو 

                                                        
�ٕ�ذا أ��� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� أ�� ���� �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ـ أ��ج ١٤٢: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

 إ������ إ������.

 
: ��� آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ـ أ��ج ���� �� ����ر وا�� ����� وا������ �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٢

 ��� ا��ٔ�� �� ��� ���� ��وج �ٕ�ذا أ��� ��وج ������ ��� �� ��� ا������ت.

���� ا��ٔ�� ������ و�� ��� ذات ��� دون ا��� ��� أ��ج ���ا��زاق وا����ري و����  أ��ل: ذ�� ���� و��� ��

��� �� ا��ٔ�� إذا ز�� و�� ����؟ ��ل: ا���و�� �� إن ز��  آ�� و ���� ا��� ����� ز�� �� ���� ا����� أن ا���� 

 �����و�� �� إن ز�� ��ٔ���و�� �� ������ و�� �����.

 
٢٥: ٤).      ٣. 
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إفضاًء اىل محرم كالعــادة الرســية أو الســفاح أماهيــه مــن محظــورات كــإنحراف الصــحة البدنيــة أو 
من هذه وتلك إختيارا أو أتوماتيكيا وعنُت العزوبــة هــو يف قمــة  النفسية، حيث العزوبة تخلِّف كالً

األعنات، والتصرب عليها من أصعب التصربات، فليستعفف عن ذلك العنت بزواج أم تصربُّ مــا أمكــن، 
  . والرتجيح لألرجح يف املكنة �يزان هللاّ 

الحرائر وخشية العنــت إذا فال يسمح يف نكاح اململوكات إال عىل رشوط عدم استطاعة الطول لنكاح 
  من ترك النكاح عن بكرته، وأن يكون باذن أهلهن.

دليل طليق » ف� استمتعتم..«أترى وهكذا يكون نكاح املتعة؟ ال دليل عىل التسوية، بل وطليق اآلية 
اإلباحة، وال سي� ملن � يستطع منكم طوالً أن ينكح الدا�ة مه� � يخَش العنت أم خيش أم ليس له 

  اللهم إالّ يف موارد استثنائية أش� إليها في� نقلناها يف الروايات.عنت، 

تصربوا عند خشية العنت بتقويم سياج صارم يزيل الخشــية ويخفــف وطــأة » وأن تصربوا خ� لكم«
  النعت، فضالً ع� ال يخىش عنتا من ليس له عنت.

  تقوى ـ إذا ـ عىل ترك الطغوى.وتصربوا عن خلفية العنت وهو الشذوذ الجنيس إرتياضا عىل التقوى ل

هؤالء الذين ينكحون اململوكات دون عنت أو خشية ولهم طول يف نكاح الحرائر، » غفور رحيم  وهللاّ «
  فينكحون اإلماء رغم عدم الرضورة املوجبة أو الراجحة تذوقا وتفننا.

ها ثــم ينكحهــا، أجل إن هناك سبيالً صالحة فسحا ملجال ذلك التذوق هو ن يشرتي مملوكة ثم يعتق
والعتق هنا رحمة وهو يف نفس الوقت رضيبة لزوال املحظور عن ذلك النكاح املرشوط حيث يزيــل 

  هذه الرشوط.

وحصالة البحث حول اآلية أن األصل للمؤمن نكاح املحصنات املؤمنات، أي العفائف الحرائر، نكاحــا 
املعيار يف س�ح التنازل عن كــل اىل تاليــه دا�ا ومن ثم املتعة، ثم فتياتكم املؤمنات دا�ا أو متعة، و 

  ١عدم استطاعة الطول ملا هو أحرى مع خشية العنت.

فمن يستطيع طوالً للنكاح األول بواحدة ثم ال يستطيع طوالً للثانية كاألول فإىل الثــا� ثــم الثالــث، 
ية العنت إالّ للثالث، فمن ال يخىش العنت أم ليس عليــه عنــت وهــو يســتطيع وليست رشيطة خش

طول أن ينكح حرة عفيفة ثانية بنكاح دائم يسمح له �نقطع منها دون دائم أو منقطــع مــن األمــة، 
حيث النكاح يف هذه اآلية ثنــا� املــورد: نكــاح الحــرة العفيفــة ثــم األمــة العفيفــة، دا�ــة يف كــل أو 

  منقطعة.

يعني الحظر يف نكاح األمة إال عند اإلضطرار أنها ليســت مأمونــة كــالحرة، فإنهــا مملوكــة الغــ� وقد 
  فخادمته، فال تسوى للرجل املؤمن الرشيف.

                                                        
��ل: �ـ�ٔ��� �ـ� ا���ـ�  ������ا����م�� ا����� أ��ن �� زرارة �� أ��� �� أ�� ����  ٤٦٩: ١). ��ر ا������      ١

 ���و�� ا��ٔ��؟ ��ل: �� إ�� أن ���� ا�� ذ��.

��� أن  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ���ا��زاق وا�� أ�� ���� وا�� ���� �� ا���� ن ر��ل ا��ّ� ١٤٢: ٢و�� ا��ر ا�����ر 

 ���� ا��ٔ�� ��� ا���ة و�� و�� ����ً ���ة ��� ���� أ��.
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فاملحظور عىل أية حال هو نكاح غ� العفيفة، ثم املحظور ملــن يســتطيع طــوالً أن يــنكح املحصــنات 
  ».غفور رحيم  وا خ� لكم وهللاّ وأن تصرب «املؤمنات وال يخىش العنت أن ينكح أمة 

َ لَُكْم َويَْهِديَُكْم ُسنََن الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم َويَتُوَب َعلَيُْكْم َوّهللا    يُِريُد ّهللا « يُِريُد    َوهللاّ  ۲۶َعلِيٌم َحِكيٌم ض   لِيُبَ�ِّ
َهَواِت أَ  َف َعنُْكْم    يُِريُد ّهللا  ۲۷ْن َ�ِيلُوا َميْالً َعِظي� ضأَْن يَتُوَب َعلَيُْكْم َويُِريُد الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الشَّ أَْن يَُخفِّ

»َوُخلَِق االِْءنَساُن َضِعيفا
١.  

تلحيقات ثالث عىل ما حملته اآليات السالفة عىل طُولها وطَولها يف حقل الرباطات الجنســية محللــة 
  ومحرمة.

حسنة وسيئة، وهنا تأكيد للحسنة �زيد، وتنديد بالسيئة يف » مسنن الذين من قبلك«فتلك هي من 
مزيد، قضية خلود الرشعة القرآنية أن تحلق عىل كافة السنن الرسالية، ثم غربلة لهــا وتكملــة لهــذه 

  ٢األمة املرحومة.

هــديناه «اىل الحــق؟ وال تالئم الهدي إىل السنن السيئة ألنه يف عرف القرآن هــدى » يهديكم«وترى 
»يهديه اىل عذاب السع�«تهدينا اىل الهدي�! ك� و(» النجدين

٣!  

بيانا لهذه السنن وهديا إياها، ثم بيانا اىل » سنن الذين من قبلكم«فمورد البيان والهدى ه� سيَّان 
يــرة، فمــن وأرضابها اىل سا» إالّ ما قد سلف«األهدى وتركا لغ�ها، وك� أشارت  ة ورشِّ لف السنن خ�ِّ

إنــه كــان «يف هذه الرشعة، ومــن الثانيــة نكــاح نســاء اآلبــاء   األوىل الجمع ب� األخت� وقد حرمه هللاّ 
  ».فاحشة ومقتا وساء سبيالً

هــدي اىل النجــدين مــن الســنن املاضــية، » ويهــديكم«أم إن البيان يختص بخاصة رشعة القرآن، ثم 
  اسعة الطليقة ألمة القرآن الخالدة.ولتعلموا مدى رحمته الو 

رجوعــا برحمتــه الخالــدة علــيكم يف بلــورة األحكــام » ويتــوب علــيكم» «يريد«ثم »  يريد هللاّ «هكذا 
تم  » حكــيم«بســؤالكم » عليم  وّهللا «السالفة تكميالً لها وتسهيالً، ثم توبة عليكم في� قُرصتم أو قرصَّ

                                                        
 .٢٨ـ  ٢٦: ٤).      ١

 
�ـ� أ�ـ�ل ا��ـ��� ���ـ� �ـ� أ��ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ا����ـ�ن ر��ـ� �ـ� أ�ـ� ���ـ�  ٤٧٠: ١). ��ر ا����ـ��      ٢

����ن ا����د (����ن ا�� ا���ـ�ر) و�ـ���ن ا���ـ� ا���ـ��، ��ـ� �ـ� و�ـ� ا���ـ�  ا��ـ��م ������ل ��ل أ�� ����  �����ا����م�

�ـ�� ا����ـ�� آ�ـ� و ���ـ� ا��� ����� و�� ��� �����   أن ا��ّ�  وا���� ا��ي أ���ه ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا�����؟ ��ل: ر��ل ا��ّ�

 آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� و�� ��� ا����؟ ��ل: ��� ا������ ��ٔ��ه وإن ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ����� ���� �� آدم و��� ��ا ا

� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر�� �� �� ر��ل ا��ّ� ا����م ������� ذ�� ��� ��� أ��� ا�������  �ـ�ٔ��� ا��ـ����� أ��ـ� أم ��ـ�  آـ�

 آ�ـ� و ���� ا��� ������ �����   ���� ����� �� ���ء إ�� ����� أن ا��ّ�  ا �� ���ل ان ا��ّ�ا������؟ ���ل أ�� ���� ا����

 و�� ��ٔ��� أ�� أ��� أم ��� ا������؟!. ا����م ������� ا������ وأ�� ��� ذ�� ��� ��� أ��� ا������� 

 
٤: ٢٢).      ٣. 
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  وم الدين.بأحوالكم وما تحتاجون عىل مر الزم إىل ي

وهــي كــل مــا » ويريد الذين يتبعون الشــهوات«تسهيالً وتخفيفا » يريد أن يتوب عليكم  وهللاّ «أجل 
اىل » أن �يلوا«يخالف عقلية اإلنسان والفطرة وعقلية الرشعية، سواء يف الشهوات الجنسية أم سواها 

  ».ميالً عظي�«طليقة الشهوات، أو عن حليلة الشهوات 

لق اىل الشهوات محظور وميل عظيم، كذلك امليــل عــن الشــهوات تقشــفا زائــدا عــن فك� امليل املط
  املحبور محظور وميل عظيم.

يريد منا العوان ب� امليل� عــىل ضــوء رشعتــه، دون إفراطــة الفــوىض يف الشــهوات كــ� يفعلهــا   فا�ّ 
االخــوة واألخــوات  اإلباحيون املستحلون لعامة الشهوات أم يوسعون نطاق الحل إىل األخوات وبنات

، ومنهم الخليفة عمر حيــث  كاملجوس، وال تفريطية التقشف البائس ك� يفعله املحرِّمون ملا أحل هللاّ 
  حرم املتعة املحللة، وهي من السياجات العظيمة عىل اقرتاف الشذوذات الجنسية.

البهيمة وأنذلها، حيدا فامليل العظيم يف إفراطية الشهوات هو الذي يهبط باإلنسانية اىل أنزل دركات 
وحيادا عىل منهج اللهو، وإشباعا لنهمة البهيمة السافلة فتصبح اإلنسانية ـ إذا ـ   وميدا عن منهج هللاّ 

  أضل سبيالً من األنعام!.

ويريــد «بضبط الشهوات وحرصها يف املحلالت حرسا عن املحرمــات » يريد أن يتوب عليكم  هللاّ «هنا 
  ».ميالً عظي�«وعن حقل اإلنسانية السامية   عن رشعة ّهللا » �يلواالذين يبتعون الشهوات أن 

إنهم يريدون أن يطلقوا الشهوات عــن كــل عقاالتهــا الفطريــة والعقليــة والرشــعية إنطالقــا للســعار 
الجنيس البشع الحميم الجحيم دو�ا أي حاجز أو كابح ناجز، عودا لإلنسان قطعانا من الحيوان، ينزو 

ىل األناث أو يستفادون عليهن ك� تسافد البهائم وليس هناك أحد يقول ألحدهم مه فيها الذكران ع
  مه!.

حرص الشهوات والحرس عن الشهوات، فيسمح لكم يف ترشيعه ما » أن يخفف عنكم  يريد ّهللا «أجل و
  سمح لكم يف تكوينه، إذ ليست الرشعة اإللهية إال نسخة طبق األصل يف الفطرة اإللهية.

الشهوات الفطرية والخلقية، غــ� املرضــة باإلنســان يف روحــه وجســمه، ضــغط جاهــل  فالضغط عىل
  قاحل، ك� اإلباحية الفوىض ترسيح قاحل جاهل وخ� األمور أوسطها.

  وطأة الشهوات وعبِئها يف إفراطها وتفريطها.» أن يخفف عنكم  يريد هللاّ «

  ه دون تحريج عليه.فلتكن الرشعة الربانية مال�ة لضعف» وخلق اإلنسان ضعيفا«

وهذه هي اللمسة األخ�ة يف التعقيب عىل حقل املحظورات واملحبورات الجنسية تتوىل بيان رحمــة 
ِء التكاليف الصعبة امللتوية قدر ضعفه يف الخلقة، وك�  الرحيمة بضعف اإلنسان، تخفيفا عن عب  ّهللا 

كذا كانــت كــل التشــاريع اإللهيــة مهــ� كانــت بالرشيعة السهلة السمحاء، وه آله و عليه هللا صىلبعث محمد 
  درجات.

ـ وبخاصة يف عالقات الجنس� ـ   ذلك، رغم أن الكث� من املجاهيل األغبياء يحسبون التقيد �نهج هللاّ 
يحســبونه هينــا «يحسبونه شاقا مجهدا، ثم اإلنطالق مع طليق الشهوات والالّمباالت حاقا منجدا ف 

  »!.عظيم  وهو عند ّهللا 

التجرد يف عالقات الجنس� ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العــذاب، فلقــد كانــت فــوىض  حيث
العالقات الجنسية هي التقدمية البيضاء للحارضي� يف الجاهلية األوىل واألخ�ة، فحطَّمت الحضارت� 
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ة والبدنيــة قد�ة وحديثة وحتَّم عىل الحضاري� وال سي� يف القرن العرشين إنهيار الطاقــات الروحيــ
  ١وإنهيار كافة ميزات االنسانية.

                                                        
إن أول : «١١٤ـ  ١١٣). �� ���ب ا����ب ����� ��� ا���دودي أ��� ا������ ا�ٕ������� �����ـ��ن ص      ١

�� �� ��� ا�������� ���� ا����ات ���� إ�ـ����ل �ـ�ا�� ا���ـ��� و�ـ�ر��� ا�ـ� ا��ـ�� ���ـ� ����ـ�، �ـٕ�ن 

���� و���� ا����ات ���د ��ٔ�� ��� ��ة ����� و����� و����ن ا��ٔ��اض ا��ـ��� �ـ� ا����ج ا��ا�� �� أو�� أ��

أ��� ������ ��� أوا�� ا���ن ا������ �� ��ال ���م ا���� ا������ ����ـ�ن �ـ� ��ـ��ى ا��ـ�ة وا��ـ�� 

���ى ا����� ا������ ا�����ب �� ا�����ع ����� ا������ ��� ���ة �� ��� ���� ��ٔن ��د ا����ن ا��ا��� ����

و��ا ����س أ��� ����� ������ ����س ا���ارة » �� ا���ة وا���� �� ��ال ��� و���ر �� ا��ٔ�� ��� ���� ا��ٔ��م...

) و�ـ� أ�ـ� ��ا�ـ� �ـ�ا ١ــ �ـ� ا��ـ�� وا��ـ���� ـ ��ـ� ����ـ� إ�ـ����ل ا��ـ�ى ا���ـ��� �ـ� ا��ٔ�ـ� ا�����ـ�� (

� أن ��ن ��د ا����د ا���� ا���ت ا������ ا�� أن ������ ا�ٕ������ل ا��ٔ��اض ا����� ا������، ��ل ��� ذ�

�� ا���� و���� ��� ا�� ا��������ت �� ا����� ا��ٔو���� �� ��� ا���ب ا������� ا��ٔو�� ������ ������ ���ض 

ـ   ����� �� آن وا�� �� ���� ����ـ�� و��ـ�ر ـ ����ّـ� ٢٤٢ا����ي ���� و����� أ��� وا���� ���ا ا���ض و��ه 

��ل ��ه ا��ٔ�� ا������ �� ا���� ا��ي ���� ��� ـ ����� ـ �� ا����� ا���ج ��� ا����ة وا���ت ����� أ��ج 

�� ���ن ا�� �����ة �� وا�� �� ا������ ا����ر��� �������� و���ء�� و��ن �� ���� �� ��و��� ��ـ� ��ـ�� �ـ� 

��� و���� ا��ٔدوات وا������ �� ���� ا����ع و��ن و���� و���� ا���ل ���� ا�� ��ل أ��� �� ���� �� ا���ة وا�

������ ا����ب ا���� ���� آ��ف ���� �� أ���ل ا����ع �� ��اء ا�����ـ�� �ـ� ا��ـ�ات و�ـ� ��ـ�  ����� آ�� أ

 أ���� ذ�� ���ا�� �� ����ا ����� �� ��وة ا��ٔ�� وو������ �� ������ �� ��� ا��ٔو��ع ا�����.

�� ا�����ر �����: أ�� ���ت �� ����� �����ن أ�� ���� ������ي و�� ����� �� ���ل ���� ����� ����� ��

و��ه ����ة ��ض » ا��ق«ا��ٔ��اض ا�����ة �� �� ���، و��ا ا���ض �� أ��� ا��ٔ��اض ����ٔ�� ا������� ��� ��� 

 وا�� �� ا��ٔ��اض ا����� ا��� ���� ��ا ��ه ا��ٔ��اض ����ة أ��ى...

�ٔ�� �� ���ل ا����ل وا����ء ا���� ���و��ن �� ����� ا���م و�� أن ���ر �� ��ا ا����ل ���� أو ������ �� ا�

ا������ ���ة ا����س ا��� �� ���وج �� أ������، �� ��ا ا���ر ا����� �� ����ون ا��واج �� ���� �� ���ون �� 

�ض ��� ا�� أ��� �� ���ن �� ا����� وإ���ام ا������ ا���ة ا������ �� �� ����ون �� �� ��ض ��ى ��ا ا��

 ����� زوا��� أن �����ا �� ا���� ا���� ا��ي �� و���� أ�� ��� ا����ح و����وه و��ا �����!.

�� ا���دة ا���ر�� �� ���� ا������� �� ����� أن ا���أة ��ٔ�� ���� �� ����� ������ ��� أن » ��ل ���رو«��� ��� 

��ي و���� ��� ا����ح و��ا ����� �� و��ءت ا��أة �� ����� ا����ق ������ ���� ا����ح أن ا���� ����� و���� ا

) ���Siene إ��� ��� �� آذ�� ���� �� ا����ح ��ٕ�� �� أ��� ����واج إ�� إ�����ل ا��ٔو��د ا���� :����� (

و�� �� �� ����  و����� ����� ا����� �� ��� ا����ح وأ�� أن أ����ه وأ��� ��� ��و�� ��� ��ن �� ���� ��� ذاك

ا��ٓن، و���� ا����� زو�� �� أ��� ا���م ا��ي �� ��� زوا��� و�� أ��� �� ا�� ��ا ا���م ��ٔ�� ��� �� أ��ى �� أن 

 أ����ه �����ة زو���...

��ل ���� ���� ����ة �� ��ر�� ���رد: إن ���� ا����ب ����ون ���� ا����ح إ����ام ��� �� ����� أ���، وذ�� 
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ن ��ة ��� ���� أو أ��� �����ن �� أود�� ا����ر أ��ارا ����ء �� ��ٔ�� ����� ��� �� د���� ����ن ��� أ��� ����

ا����ة ا�����ة ا��������، ����و��ن ����أة ������ ��� �����ا ��� ��وء ا���� و����� و��ة ا����د�� ا���ة ��رج 

� و���ا ���ارى �� ���ح ا����رة �� �� ا����، و���ا ����رت ����� و���ا ُ���� �� �� ��ب �����

ا��� �� ����� وإن ��ت ����� ا��وران ��   ���ح ا����رة �� �� ���ح ا����د ���� ��� ��م ��� ��� ��� ا��ّ�

 ��� ا��ٔ���ن ������س ا�� ���� ا�����ن!.

 ���ذج ��� ���ي ����: أ�� �� ا��ول ا��� �� ��ال ���و ���� أو �� ���� ���� آ��ر ا����ر وا��� ��� ���ه

���ل ���� ��� زار ا����� �����... ��� أن ����ث �� ���� ا��� �� ا����� و�� ا����ء ا���دي وا������ت 

 ا�ٕ�������� �� ������� ا�ٕ����ا�� ا����ذ��:

ت ���ا إذا ���� أ��� أ������ أن ���� ����� ��ا ا�����ى ا�ٕ�����دي ا�����ز وأن ���� ا���ارق ��� ا�����«

ا�ٕ����ه ا�ٕ����ا�� ا����� وان ���� ا���ا�� �� �� �� ������ أي ��� أن ����ره �� أ��اع ا�����ت �� ا����ة.. 

إذا و���� ا�� ��ا ا���� ا����� ا��ي ���� ��� ��ا�� وإ��������� ا�� ������ �� ���.. ��� ���� ������ ا��ٔ��ى؟ 

وآ��ر�� ا�����ة ��� ���ن ا��ٔ��ة؟ » ���� ا���«������؟ �� ���� �� ���� ا����� ا��ٔ��د �� ��ا ا������ ا

 ».د���� ����ث ����ٔر��م...

�� و��د �� ��ه ا������ت ��� ا�ٕ�����ار �� ا����ة و����� أ��ة �ٕ�ن ا��� ا������ ���د ���ن ا����� ���� ا�� 

��� ا����ة ا������� ��� ���ج �� ا������ ا�ٕ����اض... �� و��د ا��و�� ا��� ���� �����ة إ���� زواج �� ���� ���

�ٕ�ن ا��ٔ��ة ا������� �� ا����� ا�� ��م إ���ب أ���ل ��� ا�����ق، ����� ��ا إ����ض ����� �� ���� 

ا����و��� وإر���ع ����� �� ���� ��د ا���ا��� ��� ا������� �� ������ أن ����� �� ا����� �� ا������� ا��ٔو��د 

 .�� ���و��ن أ��ا

��� وا�ٕ����آت ��� ذ�� �� أ���  ١٦ا��  ���١٩٢٠ ��ء ��� ا������ و��أ ��� ا�ٕ�����ع ا�ٕ����ا�� �� ا����� ��م 

 ����� و����� و�� �� �����ة �� ا����دة.

�� ا����� ����� ���� أن ا���� ���ء ������� ا������ » ا��� ا���«و�� أ��ت ا������ ا������ ��ة ا�����رات �� 

��� �����ت  ��٢١ ا���� �� ا����ن �� ��  ٩٥واج �� �� ا������ ���ة وا����ة �� �� ا������ ���ة وان ��ون ز

.����� 

�� ا���� �� ��ه ا������ت ا������ �� �����ت  ٧وإذا أرد�� ������ت ���� ا�������� ����� ا��� �ٕ���� ���ل: إن 

 ��ات.�� ا���� �� �����ت �� ��٨٥ ا���� �� �����ت و ٣٥و

�� ا���� ����  ��٢٠ ا���� �� ���ء ���� ��ر�� �����ت ����� ����� ��� ا��واج و ٨٠و���ل ا��ٔ���ث ا������ أن 

 ��� زواج.

وأّدت ���� ا��� ������ ا���ل ا�� زواج ا����ٔ�� وا�� ا����� ا������ ا��ٔ�� �� ز��دة ��د ا��ٔ���ل ��� ا������� 

.��� ��� 

������: إن ا������ » ���� ا���«ذ�� أن ���� ���� ا��ٔ��ة.. إن أ�� ا����� ��ا���ن ��  وا������ ا������� ���

ا�����ي ���� ���ة إ����ر ا�� ا������ ��� ا��واج ��ٔي ����� ����ن آ�� و��ا ���� �� ���ه و����� �� 
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 .�������ن ا����ع �� ا�ٕ����ه ا�� إ���اض ا���� �� ا����دة ا���و�� �� ���� ا����ق

إن ���� ا����ق �� ا����� �� أ��� ���� �� ا�����، إن ����� وا��ا ���ث ��� �� �� أو ��� زو��ت ���� 

��ٕ����آت ا��� أ����� وزراة ا���ون ا�ٕ�������� ������� وا����� ��أت ����ة و�� �����ة �� ا����دة.. �� ��م 

�� ار��� ا��  ��١٩٥٢ ��م  ��١٠٤ا ا���� ا��  أ�� �� ا����ن، ار��� �����١٠٠ ��� ��  ��٢٦ن ���ث  ١٩٢٥

 .��١٩٥٤ ��م  ١١٤

�� ا���� �� ا��وا��ت ��� إ���ارا ��� ��� ا���وف ��� أن ���� ا����ة وا��واج ����  ٣٠و��� ذ�� ان 

��م �� ��وم ������ ا���ل ����واج ا���دي، و���� ��� ا����ق أن ا�����ن ا�����ي �� ��� ا�� ���� أ » ا���ورة«

ا����ق إذا ��ر ا��و��ن أ���� ����ان ا����ق ����ٔ�� ��� ��ا أو إذا ��� أ����� ا����ق ��ٔي ��� ���� ���� 

 ���� أن ��� �� ا����ق.

�� ا����  ٥٠إن ��� ا���� ����ن ا�� �� ا����غ �� ا����� ������ن �ٕ����ا��ت ����� و���ل أ���ء ا����� ان 

ت ����� ���زم أ��ا��� ا������ و�� �� أن ا����دي �� ا����� ����� ��م ا�ٕ����ن �� ������ �����ن �� إ���ا��

 ������ ��ه ا�ٕ����ا��ت ا������ و���� �� دوا�� ���� ا��ٔ��ة و������ ا�� ��ة إ���اض ا����.

�، �� ��ٔ��� �� وا���ل �� ا����� �� ��� �� ��ه.. ��� و�� ا���� �����ن أ��ار ا����� و�������� ا������� ا���ا��

 ���� ا�� ا���ل و��� ��ٔن ��� ��وذا ����� ����� �� آ��ر ا����� ا������ ا�����ة �� ا������.

��� ���ات و�� ا������ ا��ٔ����� ��ه ��� ����� ���� ذات ��وع �� ��ن ��� ����� �� ا������� وا��ٔ���ء ـ 

��ت ��� ا����ق �ٕ����د ا��وج أو ا��و�� �� ���� ���� أي �� ��� ا����� ا������ ـ ����� �����ة ا��ٔزواج وا��و

������ وذ�� ��ٔن ��� ا������ت ا ��ال ����ط ��ا ا���ط ����ل ����� ا����ق و�� �� ������ ا���ف ا���ره أن ���� 

 د��ى ��� ����� ��� ���� �� ���� ��ه ا������ ����� و�� ا��� أو���� �� �������!.

��ك ����� ������ ا���� �� ا��و��ت ا���ر��ت وا���� �� ا��ٔزواج ا���ر��� وذ�� �� ���� �� ا����وف أن �

����� �� ��ري ��� ا��وج إن ��ن ����د ���� زو��� �� ا��ار أم ����� �� ��رت �� ����، و�� ��ري ا��و�� إن 

���، ����� ���� ا����ت ��ن زو��� ا��ي ��ج �� ا����ح ����د إ���� أم ������ أ��ى أ��� ���� أو أ�� ��ذ

 ��� ��ا ا���� ا��ي �� ��ع ���� ������.

وأ���ا ���� ر��� ا������ت ا�����ة أن ��� �� �� ���� �� ���ب أ����� �� ���دوا �����ن ������� ���� 

 ا�ٕ�����ل ا����� ا��ي �����ن ���.

 و�� ���� إ��ى ا�����ت ا��ٔ������ ��� أ��� �� ر�� ��ن ���ل:

������� ����� ���� ������� ������� ا��� م و�� ������ �� ����� ���� ��ٔ�� ا��ٔرض أو��� ا��ٔدب ا����� ��ا�� 

ا����� ا��ي �� ����ٔ ��داد و���� وروا�� ��� ا���ب ا������� ا��ٔو�� ����� �����، وا����� ا��ٔ���م ا��������� ا��� �� 

�� درو�� ����� �� ����، وا����� ا�����ى ا����� �� ���� �� ا���س ��ا�� ا��� ا����ا�� ���� �� ����

���� ا����ء ا��ي ���� �� ������� �� �� ����� و�� أ���ر�� �� ا������ وإ������� ������ل ��� ��� و�� إ���ام. 

���ع ا����ا���� ��ه ا������ ا������ ���� ا�� ا����دة وا�ٕ�����ر ���ا�� ا��ٔ��م، و���� أن ���ن ��ٓ��� زوال ا����رة وا�ٕ��

و���ء��� آ�� ا��ٔ��، �ٕ�ن ��� �� ��� �� ������� ��� ��م أن ��ٔ�� ��ر���� ������ ���ر�� ا��و��ن و�� ����� �� آ�� 
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ا��ٔ��، �ٕ�ن �� �� ��� �� ������� ��� ��م أن ��ٔ�� ��ر���� ������ ���ر�� ا��و��ن و�� ����� �� ���� ا��ٔ�� ا���� �� 

��ٔ��اء وا����ات ��ارد ا����� وا����ء �� �� ����ا ��� �� ��� و���ء أو ����� ر�� و��� أورد�� ��ا ا�ٕ����ع �

 و���ء.

وا��ي ��ث أن ا����� �� ��� �� ����ن ��ه ا���ا�� ا������ �� ا������ ��� ����� و�� ���� �� ا����� ا��ي 

 ��ر ��� ا��و��ن.

و�������� و����� ����ن �� إ����ل ������ ���ل: ا����ت و���� ���� آ�� �� ���� إ���اف ا����ب �� ا����� 

���� ا����ام ��� ا���ا���� وا���ا���ت �� ���ب ا����� وأ��� ���� و���� �����رك أ�� ��ف ���� ���ج ��ا 

 ا�ٕ����اف ��� رأس ������ ا�ٕ����ح ا��ي ���م �� �� ا������.

����� و ا��ٔ���� ا�������.. و���� أ��� أن ���ج ا��د��ن ��� و��� ا����� ا�� إ���ء ا���ارع وا�ٕ�������ت ا���

ا����رات ا��� ا����ت ���� ���� ��� ���� و�����ت ا������ت و���� ا����� وا�������� �� ���� �� ������� 

 وأ�� ���ك أ��ه ������ت ا�����.

��ء و��� ا�����ت ا�����ات �� ���� ا���� وأ�� �� إ�����ا ��� ���ت �� ا������ ا��ٔ����� ��ا�� ا�ٕ����اء ��� ا��

و�� ���� ا�����ت ��ن ا�����ي أو ا����م ����� ��ا��� و�� ����� ��ن ا����م ���� ا�� ��� ا����ة أو ا����� 

 و����� ��� ����ة ��� �� ���� ��ء أو ����ف ���� إذا ���� ����� ر��ل ا������.

� ا�� ا����� ����� أ��� ��� ���� ا����� ـ و��� ���ة ـ ����� و��� ����� ا���� ��ن ��� ���ز �� ����

����� ���ة ـ وا���ب ا���� ����� ور�� ا����م ����ه وز��ه وو��� و��ل ��: إن �� ����� �� ���ز إر����� �� ا����� 

��ا�ِ�.. وأ���� ا���م.. و��� ا���� ور�� ا���� ��� ���� �� ����.. وو�� ا����.. و��� ر��� ا���� �� رأ�� �

 ����� ����ة ��� ���� ا��أس و��ن ا����م �� ا������ ���ة وا����ة �� ا������ ���ة �� �����.

�� ا���� �� ا���� ا��ٔ�����  ٩٠و�� ��رت ���� ا��ٔر��� ��� ا��ٔ������ ا��� ���� ���ا��� ���� ا���� ا������ إن 

ا������ت ا������ �� ���دات ا������ت ��������� �����ن ����ٔ��اض ا����� ا������ وذ�� ��� و��د 

 وا��ٔ�������������.

و��� ا����� ا������ ا����� ��ر�� �� �����: ا�ٕ����ن ذ�� ا�����ل: ������ �� ا��� ����� ا����ء ��� إ���ل 

���� �� أ��اض  ا��ٔ���ل وا��� وا������� وا���� ا�����د��.. ��� ��� ����� أ��اض ا����د وا�ٕ�����ل ����ك ��د

ا���� ا����� وا���ى ا������.. ��� ��� و����ت أ����� ���� �� دا������� ا���� ����ون �� ا�����ت ��� 

��د ا����� ا�����د�� �� ���� ا��������ت ا��ٔ��ى، و������ن �ٕ�ن ا�ٕ����ا��ت ا������ و��� ا���ى 

� ا������ ���ٔ��اد و����� ا��ٔ��.. إن ا����د ا����� أ��� ا������ آ�� �� ا��زد��د و�� أ��� ا������ ����� �� ��

 ���رة ��� ا����رة �� ا��ٔ��اض ا������ ا��� ��� ����ء ا���� وا��ٔ���ء إ������� ����� ��� ا��ٓن.
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  ١بكورتها ب� القبيل�.

ألقــالم الهابطــة الخابطــة يف جاهليــة القــرن وتلك البشاعة املغرية بإسم الحرية هــي التــي تريــدها ا
  العرشين التي أصحبت أبشع من الجاهلية األوىل.

  األدعياء ليسوا بأبناء

ُكْم َوَمــا َجَعــَل    َما َجَعَل هللاّ « َهاتِ  لِرَُجٍل ِمْن قَلْبَْ�ِ ِيف َجْوِفِه َوَما َجَعَل أَزَْواَجُكْم الالَِّ� تُظَاِهُروَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
ِبيَل    يَاءَكُْم أَبْنَاءَكُْم ذَلُِكْم قَْولُُكْم بِأَفَْواِهُكْم َوهللاّ أَْدعِ  »يَُقوُل الَْحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّ

٢.  

، ومن ترشيعية تحرِّم عليهم َجعلها،  من تكوينية تُحيل ان يجعلها غ� هللاّ   هنا امور ثالثة ما جعلها هللاّ 
  بها او ايجابها صلًة ورباطا؟ ثم ترى أن لها أم ألوالها رباطا �ا سلفها؟اترى ان بينها يف سل

تتطلب قلب� اثنــ� اذ   وطاعة الذين يحادون هللاّ   ان ألوالها رباطا عريقا سالفها وال حقها، فطاعة هللاّ 
ه، ال تجتمعان يف قلب واحد، فالذي �زج بينه� ـ ضعث من هذا و ضغث من ذاك ـ ال يطيع إالّ هوا

وسواه، حيث الطاعة املطلقة التي هي الطاعة ال سواها، تحيل كونها ب� اتجاه� متناحرين،   دون هللاّ 
  ، وبثانيه� َمن سواه. إالّ ان يكون للمطيع قلبان اثنان فيصبح كشخص� يطيع ويهوى باحده� هللاّ 

عــالً تكوينيــا وال ترشــيعيا، أن ك� و� يجعل لرجل من اّم� اثن�، التي ولدته والتي ظاهر منها، ال ج
تنزَّل الزوجة املظاهرة منزلة االم، وان امكن يف غ�ها كاالم الرضاعية، وكذلك األمــر يف األدعيــاء فهــم 

  ليسوا ابناًء وال �نزلة االبناء.

وليس لقلب واحد ان يتجه ويهوى اىل أّم� عىل ســواء، وال اىل ابنــ� عــىل ســواء، وأحــده� مجــازي 
  او باطل، اللهم إالّ ان يكون لرجل من قلب� يف جوفه!.مجعول بحق 

أن يصــبح كشخصــ� يتجــه كــٌل اىل » لرجل من قلبــ�  ما جعل هللاّ «فالضابطة الرئيسية يف هذا الب� 
  وجهة مضادة او مناقصة لألخرى يف حب مطلق و هوى او بغض مطلق اماذا؟

ناقص يف مختلف�، فانه بك�لــه مســتحيل  فالجمع ب� اثن� يف قلب واحد مستحيل يف متناقض�، او
كت�م الحب لهذا و�امه لعدوِّه، واما ان تجتمع يف قلب واحد امور عدة الحالة واحدة واتجاه واحٍد 
مع الغض عن حب وبغض وطاعة وعصيان، وكل� يستحيل جمعه يف تصديق ام حــب وبغــض، فانــه 

املحمــدي� املعصــوم�، فلهــم الحيطــة  من مقام جمع الجمع، يختص باملقرب� كقلب محمد وقلوب
كل يوم هو «تعاىل فوقهم ف   ، وهللاّ  العلمية �ا يتلقون من اع�ل، هم من الشهداء فيها القاًء يوم هللاّ 

  ال يشغله شان عن شان، دون من سواه وَمن سواهم.» يف شأن

ان قلبــه متعلقــا يف فمــن كــ«ولقد ورد يف شأن نزول آية القلب� منازل عدة ومن ذلك قلــب املصــيل: 

                                                        
). و��� ذ�� ��� ا��ٓن �� ا����� ��� �� ���� ������� ��� �� �� ���� ��� �� �� �� ا������ ����      ١

 �� �����!.  ا��ّ�

 
٤: ٣٣).      ٢. 
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فانها  ١»منه يف صالته  فهو قريب من التعلق اليشء بعيد عن حقيقة ما اراد ّهللا   صالته بيشء دون ّهللا 
ولقد كــان » لرجل من قلب� يف جوفه  ما جعل هللاّ «ف   فال تجمعها تعلق بغ� هللاّ   باّ�  حقيقة التعلق
ه و عليه هللا صىلقلب الرسول  ، ومه� خطر خطره يف الصالة وغ�ها تدليالً عىل امٍر  وذويه متعلقا متدليا با�ّ  آـل

  ٢وان أخطأ يف أمره خاطئون.  ّما فهو ايضا من هللاّ 

لــه مقــام   فليست لتكذب من جعل هللاّ  ٣عى ان له قلب�ومهم كان من شئون نزولها تكذيب رجل اد
جمع الجمع ان يحيط عل� بامرين اّما زاد، وال يجمع صاحب هذا املقــام بــ� املتناقضــ�، ام حبــ� 

العامل� ـ وليس له قلب ـ فليس ليجمع حَب املــؤمن  رب  ملتباغض�، كمن سواه من العامل� وك� هللاّ 
  اىل حب الكافر ام بغضه� وهو ال يشغله شأن عن شأن!.

وطاعته هو توحيده فيه� دو�ا نٍد وال رشيك، فــالجمع بــ� هكــذا حــب   والن الواجب من حب هللاّ 
ك وهــو مــن وطاعة، وحب الغ� وطاعته ال �كن يف قلب واحد، إالّ ضغث من هذا وضــغث مــن ذا

حب الهوى وطاعتها، اللهم إالّ يف قلب�، هذا يحبه �اما وهذا يحب غ�ه، فممكن الجمع ب� حب� يف 
  »!.لرجل من قلب�  ما جعل هللاّ «قلب واحد غ� مطلوب، ومستحيله �كن يف قلب� و

                                                        
�� و��:   �� ���م ���� ��: .. ��ل ا��ّ� ا����م ������ ����ح ا������ ��ل ا���دق  ٥ح  ٢٣٤: ٤). ��ر ا������      ١

 ... �� ��� ا��ّ�

 
ـ ا��ج ا��� وا�����ي و���� وا�� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� ا�ـ� �ـ��� وا��ـ���  ١٨٠: ٥ا�����ر  ). ا��ر     ٢

���� ���� ���� ���ه ��ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���و���� وا�� ��دو�� وا����ء �� ا�����رة �� ا�� ���س ��ل ��م ا���� 

 ..». �� ��� ا��ّ�«  ل ا��ّ�ا�������ن ا���� ����ن ��� ا�� ��ى ان �� ����� ���� ���� ����

���ة ���� ���� ���ت ��� ���� ������  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل ��� ر��ل ا��ّ�

ا�������ن �����وا �����ا ان �� ����� ا�� �����ا ا�� ���� و����� �� ا����ة ان �� ���� ���� و���� �� ا����� ����� 

 .. .. �� ��� ا��ّ� ا���� ا�� ا��ّ� �� ا���

ا�� �� ��� ���ا وا��� ��ء آ�� ���د ���������� وا��ى ���� ا������� ����ا ���� » ���� ����«ا��ل: ���� ����� 

 !.آ�� و ���� ا��� ���و��� ا�� ا�� ���س ا�� ��� و�� ��� ا�� ���ا ��� �� ��� 

 
�� ����� ��ل ان ر���ً �� ��� ��� ��ل: ان �� ���� ����� ا��� ��� وا�� �����  ١٨٠: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣

ا��� ���� ����� و�� ا����� ���� �� ا�� ���� ���� �� ���� �� ��� ا����ي و��ن ����� ����� ��� ���� 

� ����� ا��� �� ��� ���� و���� ���� ����� ذا ا������ ���� و��ن ���ل ان �� ���� ������ ا��� ��� وا�

��ن ��م ��ر و��م ا������ن و���� ا�� ���� ����ه ا�� ����ن �� ��ب و�� آ�� ���ه ا��ى ����� ���ل �� �� ���� �� 

���ت ا�� ��ل ا���س؟ ��ل: ا�����ا ��ل: ��� ���� إ��ى ����� �� ��ك وا����ى �� ر���؟ ���ل ا�� ����: �� 

 ا���� �� ر��� �����ا ����ٍ� ا�� �� ��� �� ا�� ��� وا�� ��� ��� ���� �� ��ه.
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  .١»لن يحبنا من يحب مبغضنا إن ذلك ال يجتمع يف قلب واحد«ف 

ُء عن ا�ان مه� كان ا�انا بالحق او  إن رشعة الحب والطاعة اإللتقاطية رشعة منافقة ال تنبو وال تنبى
تصورا كليا للحياة كلهــا، وإالّ �ــزق  بالباطل، فانه قلب واحد، فالبد له من تعلق واحد ومنهج واحد،

  أال �ّ «ونافق، فإما اتباع الهدى، أو الهوى حيث الخلط بينه� اتباع للهوى اذ ال تعتــرب هــداه هــدًى 
  »!.الدين الخالص

وك� ال ينقسم شخص اىل اشخاص، كذلك ال ينقسم قلب اىل قلوب، يستمد آدابه يف كــل حقــل عــ� 
تناحر وتشاجر، فأخالقه وآدابه من مع�، ورشائعه من ثان والجت�عياته  يهواه من َمع� وعقل بينها

من ثالث، والقتصادياته من رابع، وسياساته من خامس، وثقافته من ســادس، ولعقائــده مــن ســابع، 
ممزَّقا مشالة ب� اربــاب متشــارك� » لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزٌء مقسوم«فيصبح كالجحيم 

   إ� هؤالء وال إىل هؤالء، وانه لٌرش مكانا ممن ياخذ كلَّ جنباته من واحٍد كافر!.مذبذب� ب� ذلك ال

ان كلَّ انسان هو شخص واحد له قلب واحد ال �لك ان يتقسم يف شخصيته وحاالته، يقول: انا يف كل 
حقل غ�ى يف حقل آخر، فانا بصفتيي مسل� اصّيل وأحج و.. وبصفتي سياسيا اعمل وفق مصلحيات 

  لسياسة، وبصفتي تاجرا اعمل كرجل اقتصاد اّماذا من صفات يف مختلف الحقول!.ا

فاالنسان املسلم يعيش مسل� يف هذه كلها، حيث اإلسالم يضم وينظم هذه كلها، فيعيش يف املحراب 
ك� يف الحرب مســل�، ويف الســوق كــ� يف املجلــس النيــا� مســل�، يعــيش يف كــل الحقــول مســل� 

  املتكفله لكافة حاجيات الحياة وجنباتها.  هللاّ  مستسل� لرشعة

ليس ينهى عن املستحيل، اذ ال يعبد يف الحق إله� إّال » ال تتخذوا إله� اثن�  وقال هللاّ «  فاذ يقول هللاّ 
من له قلبان، وا�ا يعني ان يف اتخاذ إله�، اتخاذا إلله الهــوى ورفضــا إللــه الهــدى، ومــن املســتحيل 

وك�   كأصل وطاعة للرسول كرسول يوجه اىل ّهللا   يدين متناحرين، اللهم إالّ طاعة �ّ طاعة مطلقة لس
يف طاعة الشيطان، فطاعة كلٍّ مستقالً بجنب اآلخر تتطلب قلب� اثن�، إال ان يكونا يف خط واحد او 

  سبيل واحد.

هَ « »اتُِكمْ ...َوَما َجَعَل أَزَْواَجُكْم الالَِّ� تُظَاِهرُوَن ِمنُْهنَّ أُمَّ
٢.  

                                                        
�� ا���� ا����� �����ده ا�� ���� �� ���� ا����ر ��ل و��ت �� ���ب ����  ٦ح  ٢٣٤ :٤). ��ر ا������      ١

���ل ���: ان ���ا �� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� و�� ����� ��  ا����م �������ل: ������ ���� ��� ا��� ا������� 

��� �� ���� ��� ��ـ�ا ���ـ� و��ـ� ���� �� ��  ��� ������ ان ذ�� �� ����� �� ��� وا�� و�� ��� ا��ّ�

������ ��و�� وا��ي ����� ��� ���� ���� ��� ���� ا���� �� �� ���، وا���� �� روا�� ا�ـ� ا��ـ�رود �ـ� 

�� ����� ���� و�� ��و�� �� ��ف ا���ن... ��ـ�  ا��ـ��م ������ ا��ٓ�� ��ل ��� �� ا�� ����  ا����م ����ا�� ���� 

��و   ��و�� و������ و������� وا��ّ�  �� ��ن ��رك �� ���� ��و�� ���� ��� و���� ��� وا��ّ�اراد ان ���� ������� ��

.�������� 

 
٤: ٣٣).      ٢. 
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َهاتُُهْم إِالَّ الالَِّ� َولَْدنَُهْم وَ « َهاتِِهْم إِْن أُمَّ إِنَُّهْم لَيَُقولُوَن ُمنَْكرا الَِّذيَن يُظَاِهرُوَن ِمنُْكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ
مَّ يَُعــوُدوَن لِــَ� قـَـالُوا فَتَْحِريــُر رَقَبـَـٍة ِمــْن قَبـْـِل أَْن ِمْن الَْقْوِل َوزُورا.. َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثـُـ

ا.. »يَتََ�سَّ
١.  

انت «فالزوجة لن تصبح اّما، ال واقعا فهي التي ولدته، وال رشعا فهي التي ارضعته، دون لفظة القول: 
ابقاها زوجة بكفارة يقدمها ل� يحل الزوجة املظاهر منها كاألم، بل   فلم يجعل هللاّ » عيل كظهر امي

له وطئها، وليس ذلك طالقا يخلصه منها وال تخلصها منــه، كــ� كانــت هــذه الظالمــة العنيفــة عــادة 
ء وال خليــة فتتــزوج!  الجاهلية اذ كانوا يحرمون وطئها بظهارها ثم تبقى معلقة ال ذات زوج فتــوطى

  اهلية الجهالء، أزالها االسالم بحسن العرشة:قسوة ما أسوأها معاملة مع املرأة املظلومة يف الج

»امسكوهن �عروف او فــارقوهن �عــروف« »امساٌك �عروف او ترسيح باحسان«
فــاالم أٌم والزوجــة  ٢

زوجة ال تتحول واحدة منها اىل اخرى، ال بلفظة قولة وال بأية محاولة، واما الجمع ب� كونها زوجة ال 
لرجــل مــن   وما جعــل هللاّ «ء فهو جمع ب� متضادين اثن� يحتاج اىل قلب� اثن�  توطى تتزوج واّما ال

وكذلك هو بحاجة اىل امرات� اثنت� احداه� زوجة لها ما لها، واالخرى أم لها مالها، فال تبديل » قلب�
  وال جمع، وك� ظهارهم من تبديل الجمع!.

كفارة إن أراد وطئها، وِحمالً عليه وعليها إن تركها، او طالقــا واّن صيغة الظهار محرَّمة محرِّمة تخلِّف 
ء! وبذلك تســلم األرسة مــن تصــّدعها بتلــك  بحكم الحاكم الرشعي ان � يفعل مداوما يف ترك الوطى

العادة الظاملة التي كانت �ثل طرفا من سوم املرأة ســوء العــذاب تحــت نــزوات الرجــال، الجاهليــة 
  املتعنتة!.

والّدعي من يُدعى إبنا وليس به، ال دعوة فقط يف لفظة النداء، بــل ويف  »عيائكم ابناءَكموما جعل اد«
  كل� تتطلبه البنوَّة من التوارث وحرمة حليلته.

وقد كانوا يف الجاهلية يتبنّون، قطعا لبنَّوة كواقع، ووصالً لها اىل غريب كواقع، فتنقطع عالقات النبوَّة 
  ب املتبني يف كافة الصالت بالباطل.عن الوالد الحق، وتتصل باال 

تبنّى قبل أن يُبعث زيَد بن الحارثة، فكيــف؟ وملــاذا؟ وهــل يشــمله التنديــد  آله و عليه هللا صىليقال إن النبي 
»... في� اخطاتم بــه«التجهيل وانه خالف الحق وخالف القسط وهدى السبيل؟ ام والقل تقدير هو 

  ؟»غفورا رحي�  وكان هللاّ «

فضالً عن الكافرين كأ� زيد وملا آمن زيٌد وحســن ا�انــه » النبي اوىل باملؤمن� من انفسهم« كالّ! ف
ه و عليـه هللا صـىل  ورفض أباه املرشك أن يتبعه قال رســول ّهللا  حينــذاك تشــويقا لال�ــان وتفريقــا عــن الكفــر  آـل

                                                        
٣: ٥٢).      ١. 

 
٢٣١: ٣).      ٢. 
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  .١»حبه وس�ه زيد الحب..وكان ي آله و عليه هللا صىلإشهدوا أن زيدا ابني، فكان يُدعى ابن محمد «

فالن زيدا أملك بنفسه وأوىل من ابيه حتى لو كــان مؤمنــا، وهــو مرشــك! وألن النبــي بــاملؤمن� مــن 
أوىل من أبيه، بل ال والية البيه املرشك عليه وهــو مــؤمن، فــ� تعمــد عليه  آله و عليه هللا صىلانفسهم، فواليته 

  ُجناحا يف هكذا تبنّيه وال أخطأ لو كان تبنيا و� يكن إالّ ترشيفا!. آله و عليه هللا صىلالرسول 

؟ وما »اشهدوا أن زيدا ابني«اترى كان له يف ذلك املوقف الحرج ان يسكت عن كلمة محببة اَوالها: 
ه و عليه هللا صىلعليه  إذ يخيَّل اىل سائر املؤمن� ـ املتعودين يف الجاهلية عىل ذلك التبني العارم ـ انه اصــبح  آـل

  ابنه، فحراٌم عليه ـ اذا ـ حليلته!.

قوالً بفيه، وإ�ا عمق قلبه الجيــب، و� يرتــب عليــه » اشهدوا ان زيدا ابني« آلـه و عليه هللا صىلفلم يكن قوله 
واولــوا «، ثــم نســخه بقولــه  م إال م�اثا كان ب� املــؤمن� واملهــاجرين �ــا فــرض هللاّ شئون البنوة، اللّه

و� يحرِّم هو عىل نفسه حليلته وال  »من املؤمن� واملهاجرين  االرحام بعضهم اوىل ببعض يف كتاب هللاّ 
  رتب عليه سائر احكام النُبَوة، فلم يشمله التنديد اإلبطال:

ِبيَل    بِأَفَْواِهُكْم َوّهللا  .. ذَلُِكْم قَْولُُكمْ « »يَُقوُل الَْحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّ
٢.  

                                                        
��ل �� ���  ا����م ����  ����� ا���� ����� ا�� �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ� ١٠ح  ٢٣٥: ٤). ��ر ا������      ١

��� ��وج ������ ��ـ� ����ـ� �ـ�ج ا�ـ� �ـ�ق ��ـ�ظ �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ��ول ا��ٓ�� ��ن ��� ذ�� ان ر��ل ا��ّ�

د�ـ�ه ا�ـ� ا���ـ��م ���ـ��  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  َء ر��ل ا��ّ� آه ����� ���� ����� �����اه ���� �ُ������رة ورأى ز��ا ���ع ور

���� ���  آ�� و ���� ا��� ���د��ه ا�� ا�����م ����� و��ن ���� ز�� ���� ����  آ�� و ���� ا��� ���و��ن ���� ز�� ���� ���� 

م ��� و��ن ر���ً �����ً ���� ا�� ���� ���ل �� أ�� ���� ان ا��� و�� ��ر�� �� ��ا��� ا����� ��� و��ه ز�� ��

���� ا���� و����� ا�� ��ر ا�� ا�� ا��� ���ٔ�� إ�� ان ����� وا�� ان ���د�� وا�� ان ����� ���� ا�� ���ـ� ر�ـ�ل 

�ء ���م ��ر�� ���� ��� ز�� ��ـ�ل �ـ�: �ـ� ��ـ� �� �ّ� ������ ��� � آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

�ـ� د�ـ� ��ـ� ���ـ� ا�ـ�ه ��ـ�ل: �ـ� ���ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ا��� ����� و���� ���ل ز��: ��� أ��رق ر��ل ا��ّ�

� ���ن : ا���وا ان ز��ا ا��� ار�� و����آ�� و ���� ا��� ���  ���� ا���وا ا�� �� ���� ��� و��� �� ا��� ���ل ر��ل ا��ّ�

�� د�� ��� ���� ا��ه ���ل: �� ���� ���� ا���وا ا�ـ� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ز�� ���� ا�� ���� و��ن ر��ل ا��ّ�

: ا���وا ان ز��ا ا��� ار�� و����� ���ن ز�� ���� ا�� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��� و��� �� ا��� ���ل ر��ل ا��ّ�

ا�� ا������ زو�� ز��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� و���ه ز�� ا��� ���� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��ن ر��ل ا��ّ�

...��� 

ا��ل: ��ن ا���رات ��� ا������� وا�������� ��� ����را ��� ��� ��ول آ��ت ا��رث ������ ������ن و���� ا��ٓ�� ا������ 

��ن ز�� ����� �����ا ��� ��� ���ك ���� وا��� ���ة ا��� و���اث ا�����ن و» واو��ا ا��ر��م ����� او�� ����...«

 وا����ة ���� ����� ا������� ����� ��� ����ا �����ن!.

 

 
٤: ٣٣).      ٢. 
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دون رباط » بافواهكم«  ال قول هللاّ » قولكم«ذلكم الجعل الجاهل والحكم القاحل من مظاهرة وت�ٍّ 
ال » يهدى الســبيلوهو «ال سواه » يقول الحق  وهللاّ «بعقولكم وقلوبكم وال وحي، اذا فهو قول باطل 

  سواه!.

فالقول باألفواه هو املنقطع الرباط عن دواخل القائل وخوارجه، فال هــو ينبــع مــن نبعــة فطريــة او 
عقلية داخلية، وال وحي خارجي، فال أثر له داخليا يف حــب أو بغــض وال خارجيــا مــن آثــار االمومــة 

 »يقول الحق وهو يهدي السبيل  وهللاّ «عديه والبنوة واالبوة ال تكوينيا وال ترشيعيا، فهو قول باطل يف بُ 
  اىل الحق.

هذا رغم ما هنالك من آثار تهواه األنفس يف طقوس جاهلية ال تعدو حدود الخيال فتستأصلها آيات 
  ومن الحق السبيل والسبيل الحق:» يقول الحق وهو يهدي السبيل  وهللاّ «البينات   ّهللا 

يِن َوَمــَوالِيُكْم َولـَـيَْس    ُط ِعنَْد ّهللا آبَائِِهْم ُهَو أَقْسَ  اْدُعوُهْم لِ « فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبـَـاَءُهْم فـَـإِْخَوانُُكْم ِيف الــدِّ
َدْت قُلُوبُُكْم وَكَاَن ّهللا  »َغُفورا َرِحي�   َعلَيُْكْم ُجنَاٌح ِفيَ� أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ

١.  

فقد يختلفــان ا�انــا وكفــرا فكيــف يــدعى الولــد املــؤمن اىل االب » اىل آبائهم«ال » ادعوهم ألبائهم«
الكافر؟ مه� صحت املعاكسة، ان تدعوا الولد الكافر اىل الوالد املؤمن ول� يؤمن والنه يلحق به قبل 

 وهــو بعــُد ابنــه» اىل«ال يزيل اساس التبني، فقد يُدعى » ادعوهم اىل..«بلوغ الحلم دون عكس، ثم 
دعوة تختصــهم بآبــائهم نســبا ويف كــل مــا هــو » ادعوهم آلبائهم«ك� يدعى غريب اىل غريب، فا�ا 

لزامه، فقولوا ابن فالن بدالً عن ابني، ال يف لفظة قول فحسب، بل ويف كل ما تتطلبه البنوَّة اللهم إالّ 
  ما يستثنيه اإلسالم للولد املؤمن او الوالد املؤمن.

زيدا البيه قبل ان تنزل آية الدعوة اللهم إالّ نسبة ترشيفية تشويقا له اذ  آله و عليه هللا صىلولقد دعى الرسول 
ه هللا صىلف� نرى في� فعله الرسول  ٢عن اللحوق بابيه آله و عليه هللا صىلرجح املقام عند الرسول  بــه إالّ خــ�ا  آلـه و علـي

                                                                                                                                                         

 
٥: ٣٣).      ١. 

 
وا��ج ا�� ��دو�� �� ا��  ١٨١: ٥و�� ��� آ�� �� ا��ر ا�����ر  ا����م ����). ��� �� ��� �� ا����م ا���دق      ٢

��ل: ��ن ا�� ز�� ا�� ��ر�� ا�� ��ن �� ا��ا�� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ���م �� ��ق  ���س

ان ����ع ��� �����  �����ا����م���ظ وا���� ���� �� ��ام �� ����� ا�� ���ظ ����ق ��� ��و��� ���� ����� 

������ ���م �� ����� و��ل ��� ا�� �� ا���� �� ����� ����� ان ��ر ���� ���� ��ء و�� ز��ا ���ع ������ ���� �

  ����� ����� ����� ��ن ا���� ����� وا�� ����� ���� �� ا����� ���� رآ�� ����� ا����� ������ ���و��� ر��ل ا��ّ�

ت ���� ������ء �� ���� ���� �������� ���� ����� �� �� ��ن ارد آ�� و ���� ا��� ���و�� ����� ����� ا����  آ�� و ���� ا��� ���

�� ا�� ��ج �� ا�� ���� ���� ا��  آ�� و ���� ا��� �������� ������ �� ان ��ء ا��� وان ��ء ا��� ��ل ��� ��� ا���� 

ا���م ��� ��رض ���� ����� ���م ا��� ���ل �� ا�� �� ���م؟ ��ل: ���م �� ا�� ��� ��ل: �� ا�����؟ ��ل �� ��ل: 

�� ���ا����� ���ل �� أ���� ا�� ام   ؟ ��ل: �� ����ك ��ل: ���؟ ��ل: ����� �� ���ا��ّ���� ا�� ام ����ك

����؟ ��ل: �� ���� ��ل: ��� ا���؟ ��ل: �� ��� ��ل: �� اي ���؟ ��ل: �� ��� ���ود ��ل و��� ا�� 
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  وحقا رغم ما زعمه املتبنون اآلخرون قياسا لفعله �ا كانوا يفتعلون!.

»..  آبَائِِهْم ُهَو أَقَْسُط ِعنَْد هللاّ  لِ اْدُعوُهْم «
؟ وقضيته  .. اترى كيف تكون دعوتهم آلبائهم اقسط عند هللاّ  ١

  ان تبنيهم قسط! وبقاءهم لغ� آباهم ليس قسطا وال عدالً، والقسط افضل من العدل؟

ن مقابل، فــدعوتهم آلبــائهم اقســط علّه ككلِّ م� شاة مع املتبن�: إن كان هذا قسطا تعطفا بهم دو 
هم إيالدا دونكم، فليس منكم لهم إال قــوٌل  عند هللاّ  ، فانهم بِضع من آبائهم دونكم، وامتداد لهم �دِّ

بافواهكم، ولهم من آبائهم فعل االيالد وهو حقيقة ال تنكر، فاألصل الفطري والــوالدي يقتضــيان ان 
  والتخلف عنه� هو خالف العدل والقسط.تدعوهم آلبائهم يف كل ما تتطلبه البنوة، 

ان   مع زيٍد ولكــن� األقســط عنــد ّهللا  آلـه و عليه هللا صىل  او علّه كبعض مصاديقه قسط، ك� كان من رسول هللاّ 
قبل آية الدعوة، فقد جمع األقسط اىل القسط فلم يخالفه�  آله و عليه هللا صىليدعى هو ايضا البيه ك� فعله 

  ٍء وساحة الرسول منه� براء!. آية القسط، اللهم إالّ َمن سواه ب� متعمٍد وُمخطىأو أحدهم قبل 

يِن َوَمَوالِيُكْم..« إِْخَوانُكُْم ِيف الدِّ »..فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَ
٢.  

ان يُعمــي عــن فا فوىض العالقات يف أرسة الجاهلية يف هرج الجنس ومرجه، والتبني االعمى بحيث ك
اآلباء األصالء، م� يخلِّف مجهولية اآلباء، ولكنها ايضا ليست بالتي تسمح بتبني او تقره، فان هنالك 

فــان «األخوة يف الدين والوالية يف اصٌل جامع يحلّق عىل كافة املعلوم� فضالً عن املجهول�، فهــم اذا 

                                                                                                                                                         

�ل �� ��ر�� ��ا ا��� ����ه �� ا��؟ ��ل: �� ��ل: �� ا�� ا��؟ ��ل: ���ى ������� و��ل: ا�� ��ر�� ود�� ا��ه و�

��ر�� ���� ��� ا��� ���� ��ل: ��� ��� ����ك ا���؟ ��ل: ������ ��� ا��� وو��ه ورز�� ��� ��� ��� ا��� ا�� �� 

! آ�� و ���� ا��� ������ل �� ��ر�� �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� ��� ا��ه و��� وا��ه ��� ����ا ��� ����ا ر��ل ا��ّ�

و���ا�� و��� ���� ����ن ا����� و�����ن ا����� ا��� ���ك ����� ����� وأ��� ا���� �� ��ا��   ا��� ا�� ��م ا��ّ�

�� ا����� ���ا �� ذ��؟  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ا�� ��� ���� ���� ����� �� �� ا���اء �� ا���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�

���ا ��� ا���� ����ه ر��ل   ��ر�� ���وه وان ا���ر�� ����ا ��� ����ا ��اك ا��ّ�����ا و�� ��؟ ��ل: ا���ه ��ن ا�

���� ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ز�� ا���ف ����ء؟ ��ل: ��� ��ا ا�� و��� وا�� ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

���ل ز��: �� ا�� �����ر ���� ا��ا ا��ا ا�� ��� ����ن ا��ا��  ��ن ا������ ��ذ�� ���� وان ا������ ���� �� ����

  وا��� ��ل �� ا��ه و���: �� ز�� ا���ر ا����د�� ��� ا�������؟ ��ل �� ا�� ����رق ��ا ا���� ��� راى ر��ل ا��ّ�

�� ��� رأوا �� ��ا��� ��� ��� ���� ���� ��ل: ا��� ا�� �ّ� وا�� ا��� ����� وأر�� ����� ��� ا��� و� آ�� و ���� ا��� ���

 ���� ز�� �� ��ر��.» اد���� ��ٓ�����«��ل ز�� �� ا������� ���� ز�� �� ���� ��� ��ل ا���آن 

 
٥: ٣٣).      ١. 

 
٥: ٣٣).      ٢. 
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يســألونك عــن «وكــ� يف خصــوص اليتــامى:  ١».تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكوة فــإخوانكم يف الــدين.
»يعلم املفسد من املصــلح..  اليتامى قل إصالٌح لهم خ� وإن تخالطوهم فإخوانكم وهللاّ 

وطبعــا هــي  ٢
  االخوة الدينية ك� يف األدعياء.

  حلية حالئل األدعياء

  و

  زوال املفاصلة ب� األكفاء

يحمــل آلـه و عليـه هللا صـىل  ب بنت جحش من زيد بن الحارثة ومن ثــم تزويجهــا مــن رســول هللاّ ان تزويج زين
بعدين عميق� من أبعاد الرتبية االسالمية، فاول البُعدين هو تحطــيم الفــوارق الطبقيــة وحتــى بــ� 

ه، ليُســقط هــذه مواله زيدا من رشيفة بني هاشم بنــت عمتــ آله و عليه هللا صىلاالحرار والعبيد، فيزوج النبي 
ه و عليـه هللا صىلالفوارق اوالً بنفسه ويف أرسته، ثم يتزوجها هو  ليحطَّم عمليــا ســنة التبنــّي وحرمــة الــزواج  آـل

بحليلة املتبنى، و� يكن ليكتفي يف تحطيم هذين الرصح� الجاهل� بالقول فقط ام فعٍل من غــ�ه، 
  سالمية مع األبد.فليدخل هو بنفسه يف امليدان ليؤتىس به يف االمة اال 

يقيض امر الزواج ب� زيد وزينب لتقريــر مبــدئ� جديــدين يف األمــة، ولكــن زينــب يخلــد يف   ان هللاّ 
  فانزل: ٣»اوامر نفيس فانظر«بعد ما خطبها لزيد:  آله و عليه هللا صىلٌء من ذلك الزواج قائلة له  خلدها ىش

  ورسوله امرا ان يكون لهم لخ�ة من امــرهم ومــن يعــص هللاّ   وما كان ملؤمن وال مؤمنة اذا اقىض هللاّ «
»ورسوله فقد ضل ضالالً مبينا

٤.  

                                                        
١١: ٩).      ١. 

 
٢٢٠: ٢).      ٢. 

 
� و ���ـ� ا��ـ� ���  �� ا�� ���س ��ل: ان ر��ل ا��ّ� ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ��دو�� ٢٠٠: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣ ا���ـ� آـ�

����� ��� ���ة ز�� �� ��ر�� ���� ��� ز��� ��� ��� ا������ ������ ���ـ� ��ـ� ������ـ� �ـ�ل: ��ـ� 

� ر���� �� �� ��ه ا��ٓ�� ���� �  اوا�� ���� ������ ��� ������ن ا��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ������� ����: �� ر��ل ا��ّ�

�� أ����� ���� وا��ج ا�� ���� �� ا��   : ��� ���� اذا �� أ��� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ��������؟ ��ل   ر��ل ا��ّ�

ز��� ��� ��� ���� �� ��ر�� ���ـ����� ��ـ� و���ـ�: ا�ـ� ��ـ� ��ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���س ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�

����� ا�� ار�� ان ازو��  آ�� و ���� ا��� ���  و�� ��ن.. و��� ��� ��ل ر��ل ا��ّ�«  �ة ����ل ا��ّ����� و���� ا��اة ���� �

��� �� ار��ه ����� وا�� أ��� ���� و��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ز�� �� ��ر�� ���� �� ر���� �� ���� �� ر��ل ا��ّ�

ز��� و�� ������ ���� ���� ا�� ������ �����  آ�� و ���� ا��� ���� ا���� ��� ا�� ا��� ����� ا��ٓ�� و��� �� ���دة ��ل ��

 ��ه ا��ٓ��.  ���� ���� ا�� ������ ���� ا�� ����ل ا��ّ�

 
 .٣٦). ��رة ا��اب، آ��:      ٤
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، ام ووالية الرسول  ، ثم بالغ الرشعية من رسول ّهللا  ال تعني إال الترشيع من هللاّ » ورسوله  قىض هللاّ «هنا 
  »!.أوىل باملؤمن� من انفسهم«عىل املؤمن� في� يامر وينهى كويل ألمر األمة فإنه 

ورســوله   ملؤمنة أن ليست لهم خ�ٌة من أمرهم إذا قىضــ هللاّ هذه اآلية تقرر قرارا حاس� عىل الكتلة ا
أمرا سواء اكان من امورهم الشخصية او الج�عية يف اي حقل من الحقول، يف احكام جامعة كســائر 
  الرشعة، ام خاصة كذلك الزواج الصارم ملا يحمل مــن بعــدين، تبنيــا لرصــح االمــة عــىل مــا يريــد هللاّ 

  وتقتضيه مصلحة االمة.

هنا ويف سواها نفٌي يرضب اىل األع�ق، يعني نهيا صارما ال قِبَل له، واالنتهاء به قضية أصل » ا كانم«
يستأصل كــون » ان يكون لهم الخ�ة من أمرهم«و» ما كان ملؤمن وال مؤمنة..«اال�ان، وإالّ فال ا�ان 

ر من انفسهم او الشورى بينهم، ورسوله، وحتى إذا كانت خ�ة االستث�  اية خ�ة لهم إالّ ما قضاه هللاّ 
  رسوله!.  ثم اختيار ما قضاه هللاّ 

، واسفل درٍك منه بــدار العصــيان دو�ــا  فاد� درك من العصيان هو خ�ة كهذه التي توافق قضاء هللاّ 
تستاصل الثالثة، ثم ال تبقى إالّ » خ�ٌة من امرهم«تفك�، وأوسطه العصيان بعد استئ�ر او شورى، و

  ومــن يعــص هللاّ «ملطلقة دو�ا خ�ة من امرهم يف جانحة وال جارحة، وا�ا مطلق اإلستسالم! الطاعة ا
  مه� اختلفت دركات الضالل والعصيان!.» فقد ضل ضالالً مبينا«تشمل الثالثة » ورسوله

يف بالغ الرشعة ثــم قضــاءه كــوحي عــام قضــاٌء   كوحي خاص يف ترشيع يحمله رسول هللاّ   ان قضاء هللاّ 
  انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا اراك هللاّ «، هو  كويل ألمر األمة �ا اراه هللاّ   سول هللاّ لر 

مه� كان بلفظ القــرآن او  »ما ينطق عن الهوى. ان هو اال وحٌي يوحى«ف  »وال تكن للخائن� خصي�
  !.»ورسوله  ين آمنوا ال تقدموا ب� يدي هللاّ يا ايها الذ«السنة، او كان حك� سياسيا أّماذا من احكام، ف 

ان كنت ال تطيع خالقك فال تاكل رزقه، وان كنت واليت عدوه فاخرج من ملكه، وإن كنت غ� «و ـ 
: من � يرض بقضا� و� يؤمن بقدري فليلتمس إلها  يقول هللاّ ! «١»قانع برضاه وقدره فاطلب ربا سواه

  ٣».عز وجل خ�ة للمؤمن  : يف كل قضاء هللاّ آله و عليه هللا صىل  وقال رسول ّهللا  ٢»غ�ي

يقيض زواجا ب� قريبة الرسول الرشيفة يف قومها وب� عبده قضاًء عىل سنة الفوارق وال خ�ة إذا   فا�ّ 
يقيض زواج رسوله بحليلة دعيِّه قضاًء عىل سنة جاهليــة اخــرى وفارقــة اخــرى   ! ثم هللاّ  دون خ�ة هللاّ 

                                                                                                                                                         

 
������� �� ���ب ا������ �����ده ا�� ا����� �� ����� ��ل ��ل ا��� ا ١٢٣ح  ٢٨٠: ٤). ��ر ا������      ١

 :...ا����م ����
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يقول الحق وهو يهدي السبيل! وال سبيل   فارغة ك� االوىل، وليس للمؤمن� إالّ التسليم لقضاءه! وّهللا 
، وال ســي� يف األقضــية التــي مستقي� إال اإلستسالم املطلق امام قضاءه دون اختالج خالجة يف ضــم�

ه هللا صـىلتتبني اإلسالم، اصوالً يؤتىس بها عىل طول الخط، والبد من تجاوب من األمة مع الرســول  يف  آلـه و علـي
  تبنّي رصح هذه الرسالة السامية، فان يدا واحدة ال تصفق!.

   َوتُْخِفي ِيف نَْفِسَك َمــا هللاّ    أَْمِسْك َعلَيَْك زَْوَجَك َواتَِّق ّهللا  َعلَيِْه َوأَنَْعْمَت َعلَيْهِ    َوإِذْ تَُقوُل لِلَِّذي أَنَْعَم هللاّ «
ْجنَاكََهــا لـِـَ�ْ الَ يَُكــوَن َعــَىل    ُمبِْديِه َوتَْخَىش النَّاَس َوّهللا  أََحقُّ أَْن تَْخَشاُه فَلَ�َّ قََىض َزيْــٌد ِمنَْهــا َوطـَـرا َزوَّ

»َمْفُعوالً   أَْدِعيَائِِهْم إِذَا قََضْوا ِمنُْهنَّ َوطَرا َوكَاَن أَْمُر ّهللا  الُْمؤِْمِنَ� َحَرٌج ِيف أَْزَواجِ 
١.  

بالرتبية املحمدية قبل االسالم وباال�ان بعده وانكحه رشيفة بني » عليه  انعم هللاّ «هذا زيد بن حارثة 
إحضانه برتبية صلحة وعتقة وإنكاحه بنت عمك  يف» وانعمت عليه« آله و عليه هللا صىلهاشم بنت عمه النبي 

  وقىضــ هللاّ » امسك عليك زوجــك«وهي ترغبك دونه!. تقول له بعد بعد منازعة مستمرة بينه وبينها 
وكــان تقــواه طالقهــا يف الواقــع مهــ� كانــت »  واتــق هللاّ «اطالقها ليكحك اياها هدما لســنة جاهليــة 

من فرض زواجها لك بعده ك� أبداه يف اذاعة » مبديه  ا هللاّ وتخفي ما يف نفسك م«امساكها يف الظاهر 
يف نفسه انه عشقها رغبة الجنس ملا رآها تغتسل كــ�  آله و عليه هللا صىلوليس م� اخفاه » زوجناكها..«قرآنية 

 لكيال يكون للمــؤمن حــرج يف«إالّ اصل الزواج   وما أبدى هللاّ » مبديه  ما هللاّ «اختُلق عليه! ويشهد له 
  »!.ازواج ادعيائهم

إن ابديت امرك فيها أن يقولوا طمع يف حليلة دعيِّه، ك� انطلقت ألســنة املنــافق�: » وتخىش الناس«
يف تحقيق قضاءه، دون ان تخىش الناس يف خشيته، فا�ــا » أحق ان تخشاه  وّهللا »! «تزوج حليلة ابنه«

  خشية بال وسيط!.

ه و عليه هللا صىلاترى الرسول  مــن كــل   ؟ وهــو أخيشــ �ّ  ذه املعركة الصاخبة خيش الناس و� يخىش هللاّ يف ه آـل
»  يبلغــون رســاالت ّهللا «وهو ابلــغ مــن » ويخشونه وال يخشون احدا اال ّهللا   الذين يبلغون رساالت هللاّ «

  ؟.»اّول العابدين«فانه   فأخشاهم �ّ 

مبديــه،   فــأخفى يف نفســه مــا هللاّ  خشيتان، خشية عن طريق الناس وقد خشيه عــنهم  إن خشية هللاّ 
» بلغ ما انزل اليك..«لكيال �س من كرامة رسالته �ا يتقّوله الناس، وك� خشيهم يف بالغ رسالة الوالية 

لــك   � تحــرم مــا احــل هللاّ «وخىش ازواجه يف قصة مارية فحرمها عىل نفسه خشــية تظــاهرهن عليــه 
وإن «يف بــالغ الواليــة » يعصــمك مــن النــاس  وهللاّ «شــاه: عــ� يخ  ؟ فآمنه ّهللا »تبتغي مرضات ازواجك

أحق   وهللاّ «يف مارية  »هو مواله وجربيل وصالح املؤمن� واملالئكة بعد ذلك ظه�  تظاهرا عليه فان هللاّ 
  يف زينب.» ان تخشاه

ها تقد�ا باس الناس ما كان ليأمنهم ان �سوا من كرامة رسالته، وكان عليه حفاظ  فقبل ان يؤمنه هللاّ 
لألهم عىل مهمه، ثم الوحي الحبيب من الحبيب آمنه بأسهم، فنقله من خشــيته تعــاىل مــن طريــق 

  »!.احق أن تخشاه  وّهللا «الناس، اىل خشية خالصة ال وسط لها 

فذلك ـ اذا ـ انتصار له يف صيغة عتاب وال عتاب، فانه يربء ساحته الرسالية يف هــذه اإلذاعــة القرنيــة 
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اماذا من هرطقات جاهلية وُهراآت عراء وســاحة  ١قوُّالت املوجهة اليه: انه رآها فاعجبتهعن كافة الت
  الرسول منها براء!.

اكََها لَِ�ْ الَ يَُكــوَن َعــَىل الُْمــؤِْمنَِ� َحــرٌَج ِيف أَزَْواجِ أَْدِعيـَـائِِهْم إِذَا قََضــفَلَ�َّ قََىض « ْجنَ ْوا َزيٌْد ِمنْهَا َوطَرا َزوَّ
اَن أَْمُر هللاّ  »َمْفُعوالً   ِمنُْهنَّ َوطَرا وَكَ

٢.!  

ة جاهليــة يف التفــاخر باألنســاب. ووقــاًء لقد كان لزيد منها وطٌر: نُهمة وحاجة مهمة، قضاًء عىل سن
لشهوة الجنس، واالول مقيض �جرد الزواج ولكن� الثا� باق ما بقي صاحب الجنس يف إربته، ثم وال 

ان نهمــة الجــنس » زوجناكهــا«يحل لزوجته زواج آخر ما دامت يف حبالته وإن قضيت إربته، فكيف 
ن زيد وهــو يف َشــبَق الشــباب، وزوجــه رشيفــة وشهوته قد تنقيض بطبيعة الحال و� تنقض تنقص م

جميلة! وقد يقضيها هو بأسباب اخرى و� تنقض، من عدم الوفاق لحد ينجر اىل الفراق فذلك قضاء 
وطر اّول نهّمة وشهوة، ان يطلقها يف طهر � يواقعها فيه، فلو � يقض وطــرا منهــا � يطلقهــا، ثــم ان 

يراجعها! فقد قىض منهــا وطــرا ثانيــا واخــ�ا إذ ّرسحهــا دو�ــا بقى له وطٌر منها راجعها يف عدتها و� 
  حيث تم الزواج إذ تم قضاء الوطر بت�م العدة!.» فل� قىض زيٌد منها وطرا زوجناكها«رجعة: 

فهنالك للزوج وهناك للزوج اوطار اخرى كحاجة و�ايلة اىل زوجه بعد الطلقة الثانية، ثم بعد الثالثة 
ها بعده، ثم وطر بعد حتى تبلغ الطلقات تسعا �حلّل� ثالثة، وال وطَر له بعد �حلِّل حيث يعقد علي

  الطلقة التاسعة حيث تتحقق بها الحرمة املؤبدة.

وأوىل األوطار التي يحل فيها زواجها بزوج آخر هي يف الطلقة االوىل �يض عدتها دون رجعة منــه يف 
  رجوعها. الرجعية او منها يف املختلفة واملبارأة ح� يقبل

هنا مطلق يشمل قبل الطالق وبعده وملّا تخلص العدة، ويقيده بخالص العدة قبل الرجعة » وطرأ«و
  ».واملطلقة رجعية زوجة، فال يحل لها زواج آخر ما دامت يف العدة«آيات الرجعة، 

قىض زيد  فل�«اياها:   وهنا نرى الرسول وهو مامور بزواجها لنفسه ال ينكحها بنفسه حتى يزوجه ّهللا 
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 ������...  ���� ا���� ر��ل ا��ّ�  و��ق ا���� ا��: �� ا���� �����ا �� ��ح ا�� ر��ل ا��ّ�

��� دار ز�� �� ��ر�� �� ا�� اراده ��أى ا��أ��  آ�� و ���� ا��� ���  ان ر��ل ا��ّ� ا����م ����ا����م ا����  �� ١٣٠و��� ح 

ء ا����ل و���� ��� ��� ����  ا��ي ����... ���� ��د ز�� ا�� ����� ا����� ا��أ�� ����  ����� ���ل ���: ����ن ا��ّ�

ان  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� �� ��� ���ء ا�� ا���� ز�� �� اراد ���� ��� ا�� ��ل ذ�� ��� 

 ... ا��� ���� زو�� وا�� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���ا��أ�� �� ����� ��ء وا�� ار�� ������ ���ل �� ا���� 

�� اراد زو��� ���ة ���در ا���� ��� ������� ���� و�� � آ�� و ���� ا��� ���ا��ل ا���� و�� ���� ا����� ����� ��� ا����ل 

�� ��� ���� ا����ل ���� دون ا�����س �� ا��� ��� ��ى ا��أة ا����� ����� ������  آ�� و ���� ا��� ������� ����ه 

 و���ل ������؟!.

 
٣٧: ٣٣).      ٢. 
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 آلـه و عليـه هللا صـىلوقد كانت تفتخر عــىل ســائر ازواجــه  ١منها وطرا زوجناكها وان كان يخطبها يف ظاهر االمر
  بزواجها االلهي!.

الحظوة الجنس فقط؟ وقد كان له ان يتزوج بها قبل ان يزوجها لغالمه و� يفعــل » زوجناكها«وملاذا 
ح غالمه آله و عليه هللا صىلوهي راغبة اليه  ه و عليه هللا صىل! اترى الرشيفة القريبة اىل النبي ترجِّ عليه، ثم النبي يرجح آـل

  ثيبة غالمه عىل البكر؟!.

لكيال يكون عىل املؤمن� حرج يف ازواج ادعيائهم اذا قضــوا مــنهن «لسياسة رسالية: » زوجناكها«فا�ا 
وما جعل ادعياءكم «عياء اعتبارا انهم ابناء قضاٌء عىل سنة عريقة جاهلية هي حرمة حالئل االد »وطرا

  وكــان امــر هللاّ «  ما كان ليُقىض عليها إالّ عمالً جاهرا من الرسول نفســه وقــد فعــل بــامر هللاّ » ابناءكم
  ».مفعوالً

عىل جاهلية الفوارق الطبقية يف بعدي تزوجيه رشيفة بعبــد، ثــم تــزويج  آلـه و عليه هللا صىلفقد قىض الرسول 
ه لنفسه، ومن ثم جاهلية حرمة حالئل االدعياء قضاء عىل كــونهم ابنــاء، و� يكــن إبطــال زوجة عبد

هذه اآلثار الواقعية يف حياة املجتمع ليميض بسهولة، حيث التقاليد اإلجت�عية اعمق اثرا يف النفوس 
ه املجتمــع من أن تزول بسنِّ القوان� املجردة، إال أن يسنها ويطبقها الرسول عمليا يف نفســه، ويواجــ

  بهذه العملية الصارمة التي ال يستطيع أحد ان يواجه بها ذلك املجتمع الصلد العارم!.

يف   يحمل امر هللاّ  آله و عليه هللا صىلزيد مرة بعد اخرى يشكو اضطراب حياته الزوجية، والرسول  آله و عليه هللا صىليأتيه 
ه ـ عــىل نفــاذ رســالته، فهــو عــىل شــجاعته يف تزويجها لنفسه، ولكنه يحسُّ ثقل التبعة ان اظهر أمــر 

مواجهة قومه يف أّمر أمٍر من العقيدة املضادة ملا يعتقدون، دون أية لجلجة وال خشية، إذ مــا كانــت 
لتمس من ساحة رسالته، نراه هنا متلجلجا يخشاهم عىل رســالته خشــيًة مــن ربــه أن تتهــّدم اركــان 

فاخفى »  أمسك عليك زوجك واتق هللاّ «املواجهة فيقول: دعوته �ا يتوقعه من مجابهة عنيدة يف هذه 
؟ اذ هم ليسوا  مبديه، ولكن اين إبداء محمد من إبداء هللاّ   مبديه، ويعلم أن هللاّ   يف نفسه فعالً ما ّهللا 

: إذ جــاء وحــٌي حبيــب مــن آلـه و عليـه هللا صـىل  ويتهموه! مه� تجارسوا عىل معارضــة رســول ّهللا   ليعارضوا هللاّ 
الحبيب يُطمئنه بعصمته من بأسهم فنقله من خشيته تعاىل بهم اىل خشيته يف تعميتهم، فمه� كان 

أحــق أن تخشــاه إذ يطمئنــك عــن   احرتاسا عن الناس حراسا عىل رسالتك، فا�ّ   حقا لك ان تخىش هللاّ 

                                                        
ـ ا��ج ا����ا�� وا������ �� ���� وا�� ����� �� ���� ا����� �� ����  ٢٠٣: ٥). �� ا��ر ا�����ر      ١

��� ��ر��� ا آ�� و ���� ا��� ���ا����ي ��ل ����� ����ر ���� ز��� ��� ��� ����: ����� ��ة �� ا���ب ا���� 

���� �� ��� ������ ���ب ر��� و��� �����؟ ����: ��؟ ��ل  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ���وره �� ذ�� ��ل  آ�� و ���� ا��� ���

: ز�� �� ��ر�� ����� و���� ��وج �� ���� ����ك �� ا���� �������� ���� ���� ا�� �� ����� آ�� و ���� ا��� ���

��ر��� ا��� زو��� �� ��� ��و��� ��� ������ » و�� ��ن �����..«�����:   �و���� ا�� �� ����� ����ل ا��ّ 

���ل ��: اذا ����� ������ ��� ����� ���� ا���� ���� �� ا��� ا�� وا����  آ�� و ���� ا��� ��������� ������ ا�� ا���� 

ا���وج   ��� ���� و�� ���دة؟ ��ل: ا��ّ�  ��ل ا��ّ�وا�� ������ ا���� ���� ��ا ا�� �� ا����ء د��� �� ر آ�� و ���� ا��� ���

 و����� ا�����.
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إنــا «كانت ثقيلة:  بأس الناس، فهو الذي أمرك بتحقيق أمره العجيب اإلمر، ِحمالً العباء الرسالة مه�
وهو الذي يلقي يف قلب الزوج� عز�ة الفراق، وهو الــذي يزوجــك زوجــة » سنلقي عليك قوالً ثقيالً

فهــو » زوجناكهــا«زيد بعد ذلك الفراق، بوالية قاطعة ال مــرد لهــا ودو�ــا اســت�رة واســتئ�ر مــنك� 
ول اآليــة ودو�ــا اســتئناس، الخاطب لك وهو املجرى صيغة الزواج، فيدخل عليها الرســول �جــرد نــز 

وكانت هذه إحدى رضائب الرسالة الباهظة التــي ُحملِّهــا فحملهــا يف مواجهــة املجتمــع الــذي كــان 
  وكــان امــر هللاّ «! ولكن ١يكرهها ويتقول فيها ك� تقوَّل البعض من املسلم� والجاهليون واملسيحيون

  ال �نعه مانع وال يردعه رادع! اذ:» مفعوالً

قـَـَدرا    ِيف الَِّذيَن َخلـَـْوا ِمــْن قَبـْـُل َوكـَـاَن أَْمــُر هللاّ    هللاّ  لَُه ُسنَّةَ    َما كَاَن َعَىل النَِّبىِّ ِمْن َحرَجٍ ِفيَ� فَرََض هللاّ «
»َمْقُدورا

٢.  

ضابطة سارية املفعول ترسمها اآلية لحملة الرساالت اإللهية أالّ تقية لهم من الناس يف بيان او تطبيق 
رض عىل أية حال فال يفرض عــىل النبــي . فالحرج عىل اقسام عدة، فقد يتحرج عن أصل الف رشعة هللاّ 

»ما جعل عليكم يف الدين من حرج«واالمة عىل أية حال: ف ـ 
وقــد يتحــرّج ألمــٍر يف نفســه يعرضــه  ٣

كمرض يُحرجه يف فرضه فهو مفروض إالّ يف حرجه للنبي واألمة، وقد يتحرج بتحريج النــاس فيتقــيهم 
مــا كــان عــىل النبــي «إذ ال تقية له، و آله و عليه هللا صىليهم األمة دون الرسول برتكه، فذلك خاٌص باالمة �ن ف

يُخــرج » لــه«تثبت فرضه فيخرج املُحــرج يف أصــله، ثــم » له  في� فرض ّهللا «يعني الثالثة، فان » حرج
املُحرج يف نفسه، فانه موضوع عنه وعن االمة سواء، فليكن هو املحرج يف نفسه، فانه موضــوع عنــه 

ن االمة سواء، فليكن هو املحِرج الخارج عن نفسه من بأس الناس إذ يحرِّجون موقفه من تطبيــق وع
وقايته عن بأســهم كــ� هنــا ويف قصــة ماريــة   فليس له أن يتقيهم حيث ضمن ّهللا » له  ما فرض ّهللا «

  وقضية بالغ اإلمرة.

برشية ودعوًة رسالية، وحتى في�  حظوة» له«ألن الفرض هنا كان » عليه«دون » له  فرض ّهللا «وملاذا 
                                                        

���� ا����� �� ���� ا����ي ـ ا��ج ا����ا�� وا������ ���� وا�� ����� ��  ٢٠٣: ٥). �� ا��ر ا�����ر      ١

��ر��� ا���  آ�� و ���� ا��� �����ل ����� ����ر �� �� ز��� ��� ��� ����: ����� ��ة �� ا���ب ا���� 

: ���� �� ��� ������ ���ب ر��� و��� �����؟ ����: ��؟ ��ل آ�� و ���� ا��� ���ا�� ���وره �� ذ�� ��ل  آ�� و ���� ا��� ���

: ز�� �� ��ر�� ����� و���� ��وج ��� ���� ����ك �� ا���� �������� ���� ���� ا�� ا��� زو��� آ�� و ���� ا��� ���

���ل ��: اذا ����� ������ ��� ����� ����  آ�� و ���� ا��� ����� ��� ��و��� ��� ������ ������ ������ ا�� ا���� 

���   وا�� ������ ا���� ���� ��ا ا�� �� ا����ء د��� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� ���� �� ا��� ا�� وا���� 

 ا���وج و����� ا�����.  ���� و�� ���دة؟ ��ل: ا��ّ�

 
٣٨: ٣٣).      ٢. 

 
٧٨، ٢٢).      ٣. 
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بكــل رحابــة   ٌء وثقل، فال يثقل عىل كاهله، بــل يســتقبل فــرض هللاّ  ال خطوة له فيه شخصية، بل عب
  إذ ال يستثقلها عىل أية حال!.» عليه«ال » له«  صدر ورياحة خاطر، فكل فرائض هللاّ 

قله، ال يف قرارة نفسه النه يحمل الرسالة له مه� كان عبئُه وث  اذ أفليس النبي ليتحرج في� فرض ّهللا 
لوا، فــال تقيــة للنبــي  فعليه ما حّمل، وال يحق لالمة تحريج موقفه النهم مرسل إليهم وعليهم ما حمِّ

مه� صعبت الظروف والتوت النه يقرر مص� االمة وعليه �ام املســئولية،   في� يحمله من رسالة هللاّ 
الذين خلوا من قبل من الرسل مه� تخلـّـف املرســل الــيهم عــن هــذه الثابتة يف   وهذه من سنن هللاّ 
طــول الــزمن » وكــان«لنبي ما ال يطيقه او يُحيقه مه� كان أمرا إمرا وعبئا ثقيالً   السنة وال يفرض ّهللا 

لهم قدر الطاقة » مقدورا«قدره بعلمه و حكمته لصالحهم الرسايل » قدرا«ألنبياءه »  امر هللاّ «الرسالية 
  محرجا وال معسورا.ال 

  عىل ذلك الزواج دون تحرُّج من قالة الناس، عطفا لخشية الناس يف هللاّ  آله و عليه هللا صىلفهناك يشجع الرسول 
لــه كســنة ثابتــة   مجردا عن الناس وهنا يندد بالذين يحرِّجــون موقفــه فــي� فــرض ّهللا   اىل خشية هللاّ 

له ـ ال عليه ـ يدالن عىل ان   ـ ال محمد ـ وفي� فرض هللاّ  للرسول وعىل األمة ثم نفي الحرج عن النبي
يكفــي   الفرض هو الفرض الرسايل الذي يقرر مص� األمة اذا فال تقية يف بالغه حتى عــىل نفســه، وهللاّ 

  خشية عىل رسالته.

والــذين «واما املفروض عىل االمة فقد يكون فيه حرج وقد ال يكون فيُفعل احيانا ويــرتك اخــرى ثــم 
  يف هذه السنة هم:» حلوا من قبل

»َحِسيبا   َوكََفى بِا�ّ    َويَْخَشْونَُه َوالَ يَْخَشْوَن أََحدا إِالَّ هللاّ    الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رَِساالَِت هللاّ «
١.  

لــوا ب  إنهم رجاالت رساالت الــوحي حيــث يكــ�ون الــبالغ ويشــدقون يف رســاالت هللاّ  الغهــا. التــي حمِّ
، حتــى فــي� يخىشــ عــىل ســاحة رســالتهم،  ويخشونه فقط يف سبيل التبليغ، وال يخشون أحدا إالّ ّهللا 

تنفــي »  وال يخشون أحــدا إالّ هللاّ «  تحرص خشيتهم يف ّهللا » يخشونه«ضامن لهم امرهم، ف   حيث هللاّ 
  . بيله اىل ّهللا يف س  عن باس من سوى هللاّ   إذ يطمئنهم هللاّ   خشية اي أحٍد يف ّهللا 

،  ان يخافوا ُعظم ما يفعلــون حيــث يُغضــب هللاّ   والخشية خوف يشوبه تعظيم، فخشية الناس يف هللاّ 
دون سواه وك� كُفي الرسول بأسهم فأمر أن يتحول مــن   خطرهم فال خشية االّ من هللاّ   فان كفى ّهللا 

  ٢. يف ّهللا   اىل خشية هللاّ   خشية الناى يف هللاّ 

                                                        
٣٩: ٣٣).      ١. 

 
����� �� ��اد ���ٔ�� ������: ا�� ا�� ا��اة ز��  آ�� و ���� ا��� ���. و�� ��ت ا������ ا������� ا���� ���� زوا�� )     ٢

ا��ي ����ه �� ان ���� ���وه ا�� ا�� �� ���ل �����ـ�ا��� �ـ�ن ا��ـ��ة اذا ا�ـ���� ��ـ� ا���ـ�د �ـ� ا����ـ� ا�ٕ����ـ� 

���� ا���� و��� ���� ��ق ���� ��� ا������ ��� ���� داود ا��اة ا���� ��� ا�����س، ��� وان داود و�� �� �

ا�ـ�ه   ا��� و����� ا��� ا����� ر�� وا���ف ����� و��ب ا�� ���� ���� ��ه ا������ ��� ��� ا���ن ��د�� ان ا��ّـ�

.���� 

�� �� ��م �� ا����م ���� و�� ذ���� ا ٢٥٤و���ل ا�����ر ���ر ا������� �� ����� ���ان ا��� ردا ��� ا�����م ص 
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»ذلك ملن خىش العنت منكم«خشية العنت، أن يخلف تخلفا جنسيا    هللاّ من غ�  ومن الخشية يف هللاّ 
١ 

»ا� خشيت ان تقول فرقت ب� بني ارسائيل و� ترقب قويل«وخشية القول اإلمر: 
وخشــية االرهــاق  ٢

»فخشينا أن يرهقه� طغيانا وكفرا«كفرا 
٣.  

مرغوبة ما � يكن هنالــك مندوحــة كــ� خيشــ   يف ّهللا   منهية، وخشية غ� هللاّ   يف غ� هللاّ  فكل خشية
بأس ما يُخىش فمنهية بعدما   الرسول الناس ِمن قالِهم عليه، واذا كانت هناك مندوحة كأن يكفي ّهللا 

النــاس، فخشــيته قبلــة � يكــن قالــة   بعد ما كفاه هللاّ   ، ال قبله، وك� الرسول � يخش اال هللاّ  كفى هللاّ 
  بذلك املنهي!.

، فال حسيب يف هــذه وتلــك  واجرهم عىل ّهللا   وخشيتهم ّهللا   تبليغهم رساالت هللاّ » حسيبا  وكفى با�ّ «
  !. ويف هللاّ   ، ك� ليس بالغهم وخشيتهم إالّ �ّ  إالّ هللاّ 

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكنْ « ٍء َعلِي�   َوَخاتََم النَِّبيَِّ� وَكَاَن هللاّ    رَُسوَل هللاّ  َما كَاَن ُمَحمَّ »بُِكلِّ َيشْ
٤.  

بها محمدا بأس قالًة الناس: انه تزوج حليلة ابنه، إستئصاالً ان يكون أبا أحــد   هذه اآلية م� كفى هللاّ 
ة، فهال كان ابا ابراهيم والقاسم والطيب من رجالكم ابوة اصيلة ام رضاعة ام دعيّة هي باالسالم منفي

ال تشــملهم ولــو كــانوا يف رجــولتهم، » رجالكم«والطاهر؟ اجل كان ولكنهم ماتوا قبل رجولتهم، ثم و
ومن ثم األ�ة من ذرية الحســ�  عليه�السـالمفانهم ـ اذا ـ من رجاله دون رجالهم! أم � يكن ابا الحسن� 

ترضب إىل املايض قبل نبوته وبعدها لحّد نزول اآلية » ما كان«جل ولكن وسواهم من ذريته؟ ا السالم عليه
والحسنان بعُد طفالن � يتزوجا حتى يا� دور حليلتيه� انه� حٌل له ام ال! وملّا تزوجا كان قد قىض 

  !.آله و عليه هللا صىلنحبه بزمن بعيد، ثم وهم ليسوا من رجالهم بعد رجولتهم بل من رجال 

                                                                                                                                                         

  ���� ا���ر ���رك ا��ّ�  ا�� ��� ز�� د��� ���� د�� ���� ����� ا�� ا��أة ز�� ������� و����� ��� ���ل: ����ن ا��ّ�

ا��� ا������� ����ت ز��� ���� �����ت �� زو��� ز�� ا�� ���� �� ���� او ��� وا����� �� ������ ���� 

 ه ر�� ����ح ز���...ا��ٓ��ت ا������ ان ا��

ا��ل ��ه و��� �� ا����� ا��� ���� ���� �� ا�������� ������ ������ ا�� روا��ت ا������� و��� ��ا�� �� ا��ر 

 .آ�� و ���� ا��� ���  وا����� �� ���� ر��ل ا��ّ�  ا�����ر و��� ������ ��ض ا����� ����� ���ف ���ب ا��ّ�

 
٢٥: ٤).      ١. 

 
٩٤: ٢٠).      ٢. 

 
٨٠: ١٨).      ٣. 

 
٤٠: ٣٣).      ٤. 
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 آلـه و عليـه هللا صـىلفلم يكن زيد ابن محمــد » وما جعل أدعياءكم ابناءكم«استأصل بنوة األدعياء: ففي� سبق 
من قبل، حتى تحرم حليلته، وهنا يستاصل أبوته الحد من رجالكم ال الرجال وال رجاله، نفيــا البوتــه 

باه، ومن ترجل بعد لزيد فتحل له حليلته، ام امكانية زواجه بحالئل ابنائه، فانهم ب� من تويف من ص
فمن تزوج بها � تكن حليلة ابنه، ومن تزوج من رجاله فا�ا كانت رجولته وزواجه من  آله و عليه هللا صىلموته 

  بعد موته، اذا ففرية زواجه بحليلة ابنه منفية عنه مع األبد.

إالّ علقــة النبــي  تنتسبون اليه بالنبوَّة، وليســت عالقتــه باملســلم�» ما كان ابا احد من رجالكم«انه 
بكــل يشٍء   وما كــان هللاّ «يحمل الرسالة والنبوة القمة األخ�ة » وخاتم النبي�  ولكن رسول هللاّ «باالمة 
  خاتم االنبياء. آله و عليه هللا صىلأن � يجعله أبا أحد من رجالكم وأبطل سنة األدعياء وجعله » علي�

» خاتم النبي�«او » وخاتم النبي�  نبي هللاّ » «خاتم املرسل�« ال»  رسول هللاّ «بعد » خاتم النبي�«وملاذا 
  فقط؟

إن الرسالة اإللهية هي بعد وحي النبوَءة، وألنها درجات بعضها فوق بعض اختصــت العاليــة بصــيغة 
ولذلك وصُف النبوة يا� بعــد الرســالة دون معاكســة: كــ�  ١النبوة من النبوة الرفعة، ال النباء الوحي

»وكان رسوالً نبيا«
»الرســول النبــي«يف اســ�عيل و ۵۴يف موىس و ٢

ه و عليـه هللا صـىليف محمــد  ٣ حيــث الوصــف  آـل
  ف من الرسالة.األعىل يا� بعد العال، فالنبوة هي منزلة ارش 

تثبــت » وخــاتم النبيــ�«تثبت منزلته الثانية مطابقة وقبلها النبوءَة الــوحي إلتزامــا، »  رسول هللاّ «ف 
ثالثة هي النبوة، ورابعة هي القمة واالخ�ة انه ختم وتصديٌق للنبوات، فليكن أفضلهم وآخرهم، فال 

ىل هامشه تفه� لنبوتــه دو�ــا اســتقالل! وقــد نبوة بعده فضالً عن رسالة او نبوَءة اللّهم إالّ إلهاما ع
جمع النبيء والنبي معا، إستئصاالً ألية نبــوَءة وحــي او نبــوة رســالة وبيــنه� رســالة » النبي�«يعني 

ق ملن قبله به، فال نبى َء بعــده وال رســول وال  الوحي فذلك املثلث السامي مسلوب بعد نبوته، مصدَّ
لكان هنالك مجال الرسالة بعده او نبّوة! ولــو » خاتم النبيئى«ل فلو قا»! ختم به الوحي«نبيَّ حيث 

زال كــل مجــال مــن مثلــث » وخاتم النبي�«لكان بعده مجال النبوة، فل� قال » خاتم املرسل�«قال 
  الوحي عىل أية حال!.

ا وحتى ان كان جَمع النبي فكونه خا�هم يقتيض انقطاع الوحي به، فل�ذا يوحي بعــده، أتكمــيالً ملــ
اوحي إليه ك� يف ويل العزم اآل� بعد سابقه؟ وهو خاتم النبي� فال أفضل منه وال يسامى! ام حفاظا 
وتصديقا لوحيه عن تطرق التحريف ك� كان يوحى اىل أنبياء بعد اويل العزم بهــذا الصــدد؟ وقرآنــه 

ُد، اللهم إالّ إلهاما لعرتتــه فل�ذا الوحي بع »إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون«  محفوظ بحفاظ هللاّ 

                                                        
 . ا�� ��ّ� ا��ّ�  ا��ّ� ءَ  ���ل: �� ��� �� ���  ء ا��ّ� ). ���� ��� ����� �� ���     ١

 
٥١: ١٩).      ٢. 

 
١٥٧: ٧).      ٣. 
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املعصوم�، تفصيالً ملا أجمله من كتاب او سنة، فان دور اإلمامة ال يعني إالّ نرش الرســالة بتفاصــيلها 
الواقعة، دو�ا زيادة وال نقيصة، فكل رسوٍل بعد ويل عزم من الرسل كانت رسالته وقائية غ� مكملة 

ليه ما أوحــي مــن قبــل ليواصــل رســالته متحللــة عــن كــل ملا كانت مع ويل العزم، فا�ا كان يوحى ا
تحريف، وهذه الرسالة السامية معصومة بكتابها القرآن العظيم، وهو العاصم لها عن كل ما يُتقــوَّل 
عليها دو�ا حاجة إىل رسالة متواصلة بعدها، ثم اال�ة املعصومون يوفون اك� م� يــوىف بأيــة رســالة 

  وقد فعلوا!.

 هم الخمسة الذين دارت عليهم الرحى وهو خا�هم الذي يرأســهم ألن يف تصــديقه ان افضل النبي�
ميثاق النبي� ملا آتيتكم   وإذ أخذ هللاّ «ميثاقهم باال�ان به والنرصة له:   لهم اثبات كيانهم، وك� أخذ هللاّ 

ذتم عــىل من كتاب وحكمة ثم جاءَكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنرصنه قال أأقررتم وأخــ
  .»ذلكم إرصي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

م� يوحي بقلــة النبيــ�  ١كذلك» الرسول«�ختلف صيغة يف سائر القرآن اقل من » النبي«لذلك نرى 
املرسل�، وح� تُذكر النبوة بعــد الرســالة ال نجــد مــن الخمــس إالّ محمــدا ومــوىس، ومــن ســائر  ب�

  املرسل� إال اس�عيل وان كان سائر الخمس وج�عة من املرسل� نبي�.

معرفا ال نجده إالّ ايــاه » الرسول«ثم رسالته االلهية هي القمة لحد يُلمح كانه الرسول ال سواه حيث 
) مرة ال يعني إالّ اياه، م� يُطمئننا أن الرساالت والنبوات االلهية مركزة ۳۳» (النبي«لك ) مرة وكذ ۸۴(

  وسائر الرسل واألنبياء ا�ا جاءوا لتعبيد الطريق لهذه الرسالة النبوة السامية!. آله و عليه هللا صىليف جنابه 

حيــث خــتم النبــؤآت » بيــ�وخــاتم الن«ال فحســب بــل »  نبــي هللاّ «وهكــذا »  رســول هللاّ «فهو هكذا 
، وال وحي بعده وال كتاب، وال رشعــة بعــده وال  والرساالت والنبوات فال نبى ء بعده وال رسول وال نبيَّ

فالخاتم وهو اسم ال » وخاتَم النبي�«اي جديد من س�ء الوحي! ليس هو ـ فقط ـ خاتِم النبي�، بل 
ق فهو أبلغ من الخاتِم وأعمق دال لة عىل خا�يته للنبوات، فقد بلغ من ختمه النبوات يُختم به ويُصدَّ

وتصديقه لها اىل حدٍّ سمي بالخاتم لنبوات، فقد بلغ من ختمه النبوات وتصديقه لها اىل حــدٍّ ســمي 
بالخاتم ك� الرسول والنبي علس سواء، دون من يختم كآخر ملا يختمــه ولــيس يصــدقه، او قــد يــا� 

م كآخر ملا يختمه وليس يصدقه، او قد يا� بعده من هو ارقى بعده من هو ارقى منه، ولكن من يخت
املكتــوب حيــث يصــدقه واملكتــوب تحتــه  ٢منه، ولكن موقع هذا النبي من النبي� وقع الخاتم ختام

ه و عليه هللا صىلل محمد مكذوب، وكذلك الرسو  فمدعي النبوة بعده مكذوب والذي � يصدقه ممــن قبلــه  آـل

                                                        
: ٤و�� ��ر ا������  آ�� و ���� ا��� ���) ��ة ������ ����� ���دا �� �����ن ا�� ����ا ٣٩٤) ��ة وا����ل (٦٩). ا���� (     ١

���ل: ا�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� ا�� ��� آ��ب �� ا�� �� ���� ���� ���� ر��ل ا��ّ� ١٤٣ح  ٢٨٤

: ��� ���� ا�� ��� وا��� ���� ا�� و�� وا�� ا����م ����ا������ء وا�� �� ��� ���� ا��و���ء و��ل ا��� ا������� 

 ����� �� �� �����ا.

 
 ). ا����� �� ���� �� و��� ���� ا����� �� ��ن ��� ��ن ��ّ� ���� إ�� ����� ���� �� �������.     ٢
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ق ما قبله مــن وحــي، ويكــذب مــا بعــده مــن  غ� مصدق، فهو السطر االخ� من أسطر الوحي يصدِّ
 : انه سيكون يف امتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبــي وأنــاآلـه و عليه هللا صىلدعوى الوحي وك� يروى عنه 

َمثَيل «قوله:  آلـه و عليه هللا صىل، وهو اللبنة االخ�ة من بناية الرسالة ك� يروى عنه ١خاتم النبي� ال نبي بعدي
  ٢».ومثَل النبي� كمثل رجل بنى دارا فا�ها إال لبنة واحدة فجئت أنا فا�مت تلك اللبنة

 كتابــات الــوحي برســالته وكــ� يف االصــل ويوجد العديد من ترصيحات خا�يته بطيــات بشــارات يف
  ۶ـ  ۳: ۳العربا� من كتاب حبقوق النبي الفصل 

  :۶َهلِيخوْت ُعوالْم لُو  ۴ِونَُعه كااورتهيه...  ۳اِلوَه متي�ه يابُوء ِوقادوش ِمَهر پاران ِساله... 

لشمس.. ومسالك األزل من يت�ن يأ� والقدوس من جبل پاران: فاران ـ حرى ـ مع االبد.. شعاعه ا  ّهللا 
: فاران مطلع النور املحمدي، ارشاقه مع األبد حيــث شــاعه كالشــمس ٣هو جبل حرى» پاران«له ف 

  ومسالك االزل له، فال انطفاء لشعاعه إالّ بانتفاء الدنيا.

محّمد كِايا إعابايا ديُطمــع هُويــا ِوِهيهــِى «وحي الطفل حسب األصل االنقلويس » نبوِءت َهيِّلد«ويف 
يبة ـ مأمول إلفناء ما كان وإطفاء النائرة، وهــو الُكــل محمد كب� قدير ـ الشجرة الرفيعة الط»: كليليا

  والتاج وِحمل عىل االكتاف.

فكونه كُال� يفصح أنه مجمع ج�ع الرساالت االلهية، وكونه تاجا عىل رئــوس رجــاالت الــوحي يجعلــه 

                                                        
و��� ا��ج ا��� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ����ن ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٠٤: ٥). ا��ر ا�����ر      ١

��ل: �� ا��� ��ا��ن ـ د����ن ���� و���ون ���� ار�� ���ة وا�� ���� ا������ �� ���  آ�� و ���� ا��� �������� �� ا���� 

 ���ي.

 
� و ��ـ�� ا��� ���  ). ا����ر ا��ج ا��� و���� �� ا�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٢ :... وا�ـ�ج �ـ� �ـ� آـ�

����ه ������ف ���� �� ا������ظ ��� ا���� ا����ري و���� وا�����ي وا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� �� ���� ��� 

وا��� وا�����ي و����  آ�� و ���� ا��� ���وا��� وا����ري و���� وا������ وا�� ��دو�� �� ا�� ����ة ���  آ�� و ���� ا��� ���

�� رو�� ا����� �����ده ا�� ��� �� ����  ١٤٤ح  ٢٨٤: ٤و�� ��ر ا������  آ�ـ� و ���� ا��� ���� ��� ��� �� ا�� �

���رك و����� ���ل �� �� �������: �� ���ل ا����� أ��� ـ ا�� ���� �� و��: �� ��   ر��� ��ل: ان ���� ����ه ا��ّ�

� و ���� ا��� ���و���� �� ������  ا�� و�� ��� ��ق و���رك ���� ���� ���� و�� ��ه ���� ���� ��ن : �� ���� ا�� آـ�

� ا��ـ� �ـ���� ��ا�� ا����� و�ـ�ل  ��١٤٥ ���� و���� ����� �� ا��� ا����� و����� ا��� ������ ا����� وح  : آ�ـ� و ��ـ�

 ».ا�� اّول ا������ء ���� وآ���� ����«

 
وا��م ����� ��ران « ٢١: ٢١). و��ا ا���ع ��ر�� ا���ب ان ��ران �� ��ى و��� ���ح �� ��� ا������      ٣

��� » ر��ل ا�����م �� ا���� ا����و��«�� ������  ٥٣ـ  ����٤٦ ا������ �� ا��ا��� �� ����، را�� ص 

 ����� ��ه ا����رة.
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  أفضلهم، ف�ذا بعد األفضل الُكّل؟!

� ِمــن بَبــى َوخــ� بارقَليطــا بـِـت يَبــِل وأنابِت طالِ «حسب االصل الرسيا�:  ۱۶: ۱۴ويف انجيل يوحنا 
  »:لُوُخون َهل ابَد

  ».وانا اسأل اآلب: الخالق ـ خالقي ـ فيعطيكم فارقليطا آخر ليقيم معكم إىل األبد«

وفار قليطا يف األصل اليونا�: بَر يكليطوس �عنى محمد ـ أحمد، ومحّمد آخر يعني نبيا محمــودا يف 
  ١ن ليقيم معكم اىل االبد.غاية املحمودية هو آخر اآلخري

بحاجة اىل رسد االدلة ـ وهي كث�ة يف الكتاب والسنة النها من  آله و عليه هللا صىلوليست خا�ة الرسول محمد 
بة، واآليات يف مثلث من خا�يته الرضوريات القاطعة اإلسالمية حيث تُردف رسالته بخا�يته دو�ا ري

  ب� املرسل� والنبي�، وخا�ية كتابه ب� كتب الس�ء، وخا�ية ِرشعته ب� الرشائع تبلغ عرشات.

  الرجال قوامون عىل النساء

  و

  احكام نشوز الزوج�

َل هللاّ « اُموَن َعَىل النَِّساِء ِ�َا فَضَّ ــالَِحاُت بَْعَضُهْم َعــَىل بَْعــٍض    الرَِّجاُل قَوَّ َوِ�ـَـا أَنَفُقــوا ِمــْن أَْمــَوالِِهْم فَالصَّ
َوالالَِّ� تََخافُوَن نُُشــوزَُهنَّ فَِعظـُـوُهنَّ َواْهُجــرُوُهنَّ ِيف الَْمَضــاِجعِ    قَانِتَاٌت َحاِفظَاٌت لِلَْغيِْب ِ�َا َحِفَظ ّهللا 

بُوُهنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فَالَ تَبُْغوا َعلَيِْهنَّ َسبِ  »كَاَن َعلِيّا كَِب�ا   يالً إِنَّ هللاّ َواْرضِ
٢.  

أتراهم هم األزواج فقط قوامون عىل زوجاتهم؟ وطليــق التعبــ� يعــم » الرجال قوامون عىل النساء«
ككل أنهم قّوامون عىل قبيل النساء ككل، مه� كانت هذه القوامية يف حقل العائلــة » الرجال«قبيل 

  من سائر الحقول، وألن البيئة الزوجية هي التي تتبنى سائر البيئات.أبرز يف كل مالمحه 

قوامون مبالغة يف القيام والقيمومــة لصــالح النســاء، وهــي الرقابــة الصــالحة علــيهم والحراســة «ثم 
  الفالحة عن تفلتهن وتخلفات لهن، وعن قصورات وتقص�ات، وعن أط�ع رساق الجنس فيهن.

لنــاحت�: التكوينيــة والترشــيعية، حراســة دائبــة عــىل كــونهن وكيــانهن وتلك القوامية القيمة تعــم ا
  وكرامتهن يف كل الحقوق والحاجيات األنثوية.

فالرجال ـ إذا ـ هم حّراس عىل النساء يف كل متطلَّبات الحياة، ألنهم أقوى منهن عقليا وبدنيا وفكريا، 
  والحراسة تتطلب هذه الثالث لتصلح للحراسة واإلحرتاث.

ه و عليه هللا صىلروى عن رسول الهدى وقد ي املرأة مســكينة مــا � يكــن لهــا زوج قــالوا يــا «يف تلك الحراسة  آـل
ه و عليـه هللا صىل  رسول هللاّ  إ�ــا املــرأة لعبــة مــن «و ٣»وإن كان لها مال ثم قرء اآلية«وإن كان لها مال؟ قال:  آـل

                                                        
 ��� ����� ا����رة ���ر����. ١٥٧ـ  ١٤٦). را�� ر��ل ا�����م      ١

 
٣٤: ٤).      ٢. 

 
��ل: ��� ا����ء ا���  آ�� و ���� ا��� ���� ����ة ��� ... و��� �� أ�آ�� و ���� ا��� ���). روح ا����ن ��ٔ�� ا����ح ا��ازي ��ل      ٣

 اذا ���ت إ���� ���� واذا ا����� ا����� وإذا ��� ���� ����� �� ���� و����� �� ��ء ا��ٓ��.
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فإ�ا الرجل هــو  ٢»ست بقهرمانهإن املرأة ريحانة ولي«وعىل الجملة يف شأنهن:  ١»أتخذها فال يضيعها
  ملستطاع بشأنها.القهرمان عليها والقوام، فعليه الحراسة التامة قدر ا

وهذه القوامة ليست لتفضل قبيل الرجال عىل قبيل النساء، فلو � تكن للنساء فضيلة تجب الحفاظ 
ال » بعضــهم عــىل بعــض  �ا فضل هللاّ «عليها ما قررت عىل الرجال تلك القوامة القو�ة عىل النساء، و

لت البعض فه� ـ إ »  فضل هللاّ «تفضلهم عليهن ملكان املباعضة الطليقة يف  ذا ـ وحدة ذات أبعاض، فضَّ
عــىل الــبعض، كــ� فضــلت األخــرى عــىل األوىل مــن ناحيــة أخــرى حســب الفاعليــات والقابليــات 

  واملصلحيات.

هنا يف التفضيل تعمه�، وتعمية البعض املفضل تلمح اىل معاكسة يف ذلك التفضيل الفضيل، » هم«و
كذلك النساء فضلن يف قبيــل آخــر مــن التفضــيل  فك� فّضل الرجال يف قبيل من الضائل عىل النساء

                                                                                                                                                         

��� �� ��� ا����ل ��� ا����ء؟ ���ل: ���� ا���ء ���  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� ���  ٣٥٣: ١و�� ����� ا����� 

أ�� ��ى ��� «�����ء ���� ا��ٔرض و������ل ���� ا����ء و���� ا����ل �� ���� ا����ء �� ��� ��ه ا��ٓ��: ا��ٔرض �

 ».���� و�� ������ ا����دة �� ا���ار، وا����ل �� ������ ��ٌء �� ا����

� و���� ����� اذا ��� ا���أة ����� و���� ����: «آ�� و ���� ا��� ������  ٢٧٧ـ  ٢٧٥: ٢و�� ����� ا�� ���� 

 ».وا���� زو��� ��� ��� اد��� ا���� �� أي ا��ٔ��اب ���

و�� ��� أ�����  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا������ �� أ���ء ��� ���� ا��ٔ���ر�� ا��� ا�� ا����  ١٥٣: ٢و�� ا��ر ا�����ر 

� ا��أة ����� �� ��ق و�� ��ب �����: ��ٔ�� أ�� وأ�� ا�� وا��ة ا����ء إ��� وا��� ���� �� ا���اء ا�� �� �

���� ����� إ�� ا����ل وا����ء ��ٓ��� �� و�ٕ���� ا��ي   ���� ������ ��ا إ�� و�� ��� ��� رأ��: ان ا��ّ�

ار��� وا�� ���� ا����ء ����رات ����رات ��ا�� ������ و���� ���ا��� و�����ت او��د�� وا��� ����� 

�ت و���دة ا����� و���د ا������ وا��� ��� ا��� وا��� �� ذ�� ا����د ا����ل ����� ����� ������� وا�����

وأن ا���� ���� اذا ��ج ���� أو �����ا أو ��ا��� ����� ��� ا��ا��� و����� ا��ا��� ور���� ���   �� ���� ا��ّ�

إ�� ا����� ����� ��� �� ��ل:  آ�� و ���� ���ا ���؟ ������ ا���� آ�� و ���� ا��� ���  او��د�� ��� ���ر��� �� ا��ٔ�� �� ر��ل ا��ّ�

�� ���� أن ا��أة  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� ����� ا��أة �� أ��� �� ���ٔ���� �� أ�� د���� �� ��ه؟ �����ا: �� ر��ل ا��ّ�

�� ���� �� ا����ء أن  إ���� �� ��ل: ا����� ا���� ا���أة وأ���� آ�� و ���� ا��� �������ي إ�� ��� ��ا ������ ا���� 

��� ���� ا��ا�� ��و��� و����� ������ وإ������ ��ا���� ���ل ذ�� ��� ��ٔد��ت ا���أة و�� ���� و���� 

 ا�����را!.

 
 .آ�� و ���� ا��� ���). �� ا����      ١

 
و�����ده ا����م �������  ا����م ������ ���� �� ا���دق   و�� ا����� �� ���ا��ّ� ا����م ����). �� ��� ا������ �� ���      ٢

 �� ر����� إ�� ا���. ا����م ������ ا��ٔ��� �� ����� ��� 
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بعضهم عىل «دون » عليهن  �ا فضلهم هللاّ «عليهم، فلوال هذه املعاكسة يف التفضيل لكان حق التعب� 
  تعمه� ملكان بعضهم عىل بعضهم، وتذك� الضم� ليس إالّ للتغليب.» هم«، ف »بعض

ون النساء، لقــوتهم وضــعفهن، ولكــرامتهن يف وألن الرجال بإمكانهم الحفاظ عىل فضلهم بأنفسهم د
لون بالقوة العقلية والبدنية بالحفاظ عىل النســاء املفضــالت  أمانة العفاف، لذلك كلِّف الرجال املفضِّ
بفضائل األنوثة التي ليست للرجال، حفاظا علــيهن مــن ناحيــة، وعلــيهم مــن أخــرى ألنهــن أمهــات 

  أوالدهم، وحافظات أماناتهم غيَّبا وحضورا.

و�ا أنفقوا من «وإضافًة اىل فضيلة القوة العقلية والبدنية للرجال حيث تتطلب القوامية عىل النساء، 
  ١هي زاوية ثالثة تفرض عليهم تلك القوامة حفاظا عىل نواميسهم.» أموالهم

ارصا أو مقرصــا، وح� ال يقوم الرجل بتلك القوامية قارصا أو مقرصا، فهو ناشز عن شــأن الرجوليــة قــ
  وقد تعاكس حينئٍذ الوالية، أو تتهاوى ح� ال قوامية من الطرف�.

فال والية طليقة للرجال، ألنهم ـ فقط ـ رجال، عىل النســاء، إ�ــا هــي عــىل غــرار القواميــة الصــالحة 
  ومداها.

هي الدرجــة  وتلك القوامية تتطلب منهن الطاعة الصالحة، اللّهم إالّ يف غ� صالح أو يف منكر، وهذه
ولهن مثــل الــذي علــيهن بــاملعروف وللرجــال علــيهن «املعنية لهن عليهن بعد �اثل الحقوق بينه�: 

»عزيز حكيم  درجة وهللاّ 
٢.  

في� عنت ـ فضيلة لهم عليهن يف األع�ل ويف ثــواب اآلخــرة، ف » ـ و ـ درجة  �ا فضل هللاّ «فال تعني 
ا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا من عمل صالحا من ذكر «

»يعملون
٣.  

فال يفضل ذكر عىل أنثى يف عمل وثواب بــذكورة، وال يــنقص فــيه� مــن أنثــى بأنوثــة، فإ�ــا جعلــت 
  القوامية الرجالية عىل النساء حفاظا عىل الكرامت�.

املؤمنــون «ية محلِّقة عىل كل الحقول الج�عية يف الكتلــة املؤمنــة ف ذلك وبصورة عامة هذه القوام

                                                        
�� إ�� ا���� ). و�� ورد �� ��ٔن ��و��� أن ا��أة ��� �� ا����� �� ��� ���ت ���� ������ ������ أ���� ��     ١

: ����� �� زو��� ������� �� أ���� ����� ��� ���ل آ�� و ���� ا��� ������ل: ا����� ������ ������ ���ل  آ�� و ���� ا��� ���

  ا��ي أراد ا��ّ�ا��ا و  : ارد�� ا��ا وأراد ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���ار���ا ���ا ������ أ���� وا��ل ��ه ا��ٓ�� ���ل  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 ��� ور�� ا����ص.

ا������دة �� ����ة ا�����اء  آ�� و ���� ا��� ���ا��ل: وردت ����� ���� و�� ������ روا��ت، و�� ���� ا��ٓ�� ��� ا���� 

 ������، ��� ���� ا���� ����را.

 
٢٢٨: ٢).      ٢. 

 
٩٧: ١٦).      ٣. 
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»واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
١.  

وتفضيل األع�ل الرجال عىل النساء يف األوىل أو األخرى �جرد فضل الرجولة عىل األنوثة إنه تفضيل 
فاستجاب لهم ربهم أ� ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم «: رذيل وتضييع للمساعي

رن عنهم ســيآتهم  من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبييل وقاتلوا وقُتلوا ألكفَّ
»عنده حسن الثواب  وهللاّ   وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار ثوابا من عند هللاّ 

٢.  

فضــل   هللاّ «وليس تفضيل الرجال �ا فضلوا كتفضيل النساء �ا فضلن إال قضية الحكمة الربانيــة كــ� 
»بعضكم عىل بعض يف الرزق

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة « ٣
»ربك خ� م� يجمعون

به بعضكم عىل بعض للرجال نصيب م� أكتســبوا   هللاّ ال تتمنوا ما فضل «ف  ٤
  .»كان بكل يشء علي�  من فضله إن هللاّ   وللنساء نصيب م� اكتس� واسألوا هللاّ 

ذلك وك� يفضل مراجع الدين عىل املقلدين بفضل العلم وِمــن املقلــدين َمــن ُهــم أفضــل مــنهم يف 
لها املفضلون، فبقدر ما َحَملوها كان لهــم فضــل التقى، فإ�ا ذلك فضل يف املؤولية أمام اآلخرين  ُحمِّ

شهيد عىل ما يعملون فيؤ� كالً قدر فضله يف سعيه دون   ك� التابعون لهم فضل قدر اتِّباعهم، ثم ّهللا 
  .»وأن ليس لإلنسان إال ما سعى«سعيه يف فضله 

رامــة األنوثــة وكرامــة قوامية الرجال عىل النساَء هي يف صيغة أخرى واليــتهم علــيهن حفاظــا عــىل ك
العائلة األمينة، فليست هذه القوامية والوالية للرجال عىل النساء إال يف حدود املصالح، دون التأّمرات 
الخاوية والتعصبات الجافة الغاوية الهاوية، إ�ا هي املصلحيات األنثوية وعىل هوامشها الرجولية أن 

  تقص�ات، وعن رساق الجنس.أصبح الرجال حراسا عليهم يحرسونهن عن قصورات و 

فتلك الوالية ليست عىل اإلطالق والفوىض الجزاف، إ�ا هــي كســائر الواليــات اإلســالمية عــىل املــوىلَّ 
ر كحظوة لقبيل الرجال بــذلك الــرتَّاس والواليــة، وإ�ــا علــيهم  عليهم تابعة للمصالح، دون أنانية وتأمُّ

وال   ، دو�ــا زائــد عــىل أمــر هللاّ  علــيهم �ــا حفــظ ّهللا  ك� عليهن الحفاظ  الحفاظ عليهن �ا حفظ ّهللا 
ناقص، وما قواميتهم عليهن والية إال كوالية كل قوي عىل ضعيف يف ثقافة أو عقيدة أو ُخلُق أو عمل 

املؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأمرون «صالح دو�ــا فــارق بــ� املــؤمن� واملؤمنــات ف 
  .»باملعروف وينهون عن املنكر

وليست قوامية الرجال عىل النساء كضابطة دون معاكسة إال لألك�ية الساحقة من الطاقات الرجولية 

                                                        
٧١: ٩).      ١. 

 
١٩٥: ٣).      ٢. 

 
١٧: ١٦).      ٣. 

 
٣٢: ٤٣).      ٤. 
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  الصالحة املصلحة، وال سي� قوة البنية البدنية والروحية واملالية.

هنا ويوم الحساب، بل   وليس فحسب أن قوامية الرجال عىل النساء ال يفضلهم عليهن يف حساب ّهللا 
لية ِحمل عليهم وبالٌء قل من ينجح فيها والساقطون كث�، والنساء أقل مسؤولية مــنهم وهذه املسؤو 

العباد يف الحســاب   إ�ا يداق هللاّ «فهن أنجح وميزانيتهن ـ إذا ـ أرجح، وهن يف يوم الحساب أفلح ف 
ون والرجال أعقل فمسؤولياتهم أعضل فحسابهم أدق وأشكل وال يظلم»يوم القيامة عىل قدر عقولهم

  فتيالً.

وليس إنقسام املسؤوليات ب� قبييل الرجال والنســاء إالّ حســب املصــالح الفرديــة والج�عيــة وقــدر 
  األقدار النفسية والطاقات البدنية وحسب مختلف العقليات.

فالسرت عن ج�ل األنوثة واجب عىل النساء دون الرجال قضيَة السياج عىل عفافهن من رساق الجنس 
  ل ك� للنساء.وال ّرساق للرجا

والنفقة واجبة عىل الرجال للنساء، دون العكس للقوة والعقلية الراجحة فيهم دونهن، وحفاظا عــىل 
  كرامتهن عن الخلط بالرجال يف متسع الج�عات.

وليس عليهن جمعــات وال ج�عــات وال كــل مــا يقتيضــ مــن تلكــم اإلختالطــات والضــغطات رعايــًة 
  ، وَرصفا لهن اىل املصالح املنزلية والرتبوية لألوالد.لضعفهن وإبعادا لهن عن املخالطات

وليس لهن قضاء ومرجعية الفتــوى مهــ� بلغــن مبــالغ العلــم والتقــوى قضــية اإلنعطافــات األنثويــة 
والعطوفــات والتــأثرات �ــؤثراٍت قضــيَة الرحمــة الراجحــة فــيهن وأن تلــك املناصــب تقتيضــ جــ�ع 

يكتب عليهن الجهاد ـ وإن � ُ�نعن عنه ـ ألنه تلدن الرجال  املراجعات واإلختالطات واملعاركات، و�
الذين يجاهدون، فاألنثى مهيأه مليالد الرجال بكل تكوينها وكيانها العضوي والنفيس، وإلعداد الرجال 
للجهاد وكل متطلبات الحياة البطولية، فهي والدًة ومربيًة أنفع منها مجاهــدة مقاتلــة، عــىل ضــعفها 

  عارك الدموية، التي يلقي الجندي بنفسها يف أخطر مهالكها �نفجر القنابل.وعدم تحملها امل

فح� تحصد الحرب الرجال تبقى النساء محاور إلنتاج ذرية تعوض الفراغ، وليس األمــر كــذلك حــ� 
تُحصد النساء مع الرجال، فرجل واحد بإمكانه إنتاج ذرية كث�ة من نساء عدة وال عكس، فهن الالّ� 

لفراغ الذي ترتكه املقاتل بعد فرتة من الزمن، ولكن ألف رجل وال آالف ال �لكــون أن يجعلــوا �ألن ا
  إمرأة واحدة تنتج معشارات ذلك النتاج.

وما هذا إالّ بابا واحدا من أبواب الحكمة الربانية يف عدم فرض الجهاد عىل النساء، صحيح أن قضية 
ل يف الحروب ك� شهدت بعض املغازي اإلسالمية آحــادا اإلستنفارات العامة مشاركة النساء مع الرجا

  من النساء املقاتالت واملجرحات، ولكنها ندرة نادرة، ب� ك�ة قاهرة، ال تحسب بيشٍء.

وعىل الجملة يف قوامية الرجال عىل النساء يف األغلبية الساحقة تنظيم ملؤسسة الزوجية ُمنعة عن كل 
وردا عن حكم الهوى، صيانة سليمة   منزيل، ردا اىل حكم ّهللا  إحتكاك هي قضية الرشكة يف حقل واحد

عن كل تفكُّك وتفسخ وإنحالل، وح�ية لها عن النزوات األنثوية الطائشة، وعالجا لها إذا حصلت يف 
حدود داخلية مرسومة يف هذه اآليات وأرضابها، ومن ثم اإلجراآت الخارجية ح� ال تنفــع الداخليــة، 

  كيان العائلة التي تضم الفراخ الناشئة إضافة اىل الزوج�. وتهجم األخطار عىل

وإذا كانت املؤسسات األخرى ـ وهي أقل شأنا وأرخص سعرا ـ ال يوكل أمرهــا الرئييســ إال للقــوام�، 
فبأحرى أن تتبع هذه القاعدة العقلية الصالحة يف مؤسســة األرسة التــي هــي املنشــأ األصــيل لســائر 
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  التي تنيشء أ�ن عنارص الكون وهو العنرص اإلنسا� السامي.املؤسسات واملجتمعات، و 

فقضية الحكمة الربانية تجــاه املــرأة التــي تحمــل وتضــع وترضــع وتكفــل �ــرة االتصــال، أن تحّمــل 
مسؤولية القوامية للرجال عليهن، توف�ا للحاجيات الرضورية لها، والح�ية الدائبة عليها، � تتفــرغ 

ة الوافرة أمام الوالئد والناشئة، دون أن تحملها ـ عىل ِحملها وعبئها ـ العمل لكامل مسؤولياتها الخط� 
الجاد والكد املاد للحصول عىل سؤل املعيشة، تحميالً عليها ـ عىل َضــعفها وِضــعف مســؤولياتها ـ أن 

  تحصل عىل الحاجيات املعيشية.

وط عاقلة عادلــة ال ِحــَول عنهــا وهذه القوامية التكوينية والرشعية للرجال عىل النساء مرشوطة برش 
وال تحويل أو تخويل، فلكل من الرجل واملرأة مســؤولية تجــاه اآلخــر، وهــ� كأعضــاء نفــس واحــدة 
يحمــالن وحــدة مصــلحية يف األرسة مهــ� اختلفــت أبعــاد وأشــكال هــذه املســؤوليات كــ� تختلــف 

  املجموعة. مسؤوليات أعضاء اإلنسان ولكنها تحكمها روح واحدة وإتجاه واحد لصالح

وح� تتخلف الجاهلية القد�ة أو الحديثة عن هذه القوامية الصالحة اىل ما تهــواه األنفــس نلمــس 
  تدهورا سحيقا وإنهيارا محيقا فدمارا وبوارا للقبيل� عىل سواء.

نجد ح� تهتز سلطة القوامة الصــالحة يف األرسة أو تخــتلط معاملهــا أو تشــذ عــن قاعــدتها تتخــربط 
  توى اىل هوات السقطات واللط�ت التي ال محيد عنها.األرسة وته

فقد تنقسم النساء ـ ك� الرجال ـ اىل صالحات وطالحات، ولكلٍّ دوره يف الحقل الرتبــوي واملســؤولية 
  العائلية:

الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِلَْغيِْب ِ�َا َحِفَظ هللاّ «   .»..  فَالصَّ

قانتات حافظــات للغيــب «ويف البيئة املنزلية زوجية وأمومة، هن: الصالحات يف الحقل األنثوي ككل 
  ». �ا حفظ هللاّ 

، وألن القنــوت  يف ظالل قوامية الرجال يف الحدود املقــررة يف رشعــة هللاّ   ، قانتات ألمر هللاّ  �ّ » قانتات«
يف أبعــاد  فإنهــا طليقــة» طائعات«هو الطاعة عن طوع وإرادة ورغبة ومحبة، لذلك � يبدل عنها ب 

  الطوع رغبة وسواها، محبة وسواها.

  ومــن يقنــت مــنكن �ّ «لذلك نجد القنوت يف سائر القرآن أعىل محتدا من الطاعة ألنها أخص منهــا: 
»ورسوله وتعمل صالحا..

يا مريم أقنتــي «ورسوله ـ   حيث العمل الصالح هنا من خلفيات القنوت �ّ  ١
»عي مع الراكع�لربك وأسجدي وأرك

»أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قا�ا يحذر اآلخرة«ـ  ٢
إن «ـ  ٣

                                                        
٣١: ٣٣).      ١. 

 
٤٣: ٣).      ٢. 

 
٩: ٣٩).      ٣. 
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»حنيفا و� يك من املرشك�  إبراهيم كان أمة قانتا �ّ 
سبحانه بل له ما يف الس�وات «ـ وعىل الجملة  ١

»واألرض كل له قانتون
  .»قانت�  وقوموا �ّ «ـ  ٢

  هــو الوســيط املحــور األصــيل بيــنه�، فالقانتــة �ّ » فالصالحات.. حافظات«ب� » قانات«إذا فوسيط 
  . هي صالحة حافظة للغيب �ا حفظ ّهللا   ولزوجها بأمر هللاّ 

هــو الحفــاظ  ال تختص بغيب األزواج مه� كان من حلقات الغيب، بل واألصــل» حافظات للغيب«و
عىل غيب األلوهية ذاتا، اعتبارا بحضوره ككل عل� وقدرة وتدب�ا، ثم الحفاظ يف غيب الناس كــ� يف 

، ومن ثم الحفاظ يف غيبة األزواج عىل عفافهن وأعراضهم وأمــوالهم وســائر  حضورهم عىل أحكام ّهللا 
  . ما يجب الحفاظ عليه يف رشعة هللاّ 

منهن يف رشعتــه   ، و�ا حفظه هللاّ  لهن ك� يردن قنوعا �ّ   بحفظ هللاّ »:  حافظات للغيب �ا حفظ هللاّ «
، وموصولة  هنا ذات وجه� مصدرية تعني بحفظ هللاّ » ما«ف  ٣ِعرضا وماالً، حاالً ومآالً وعىل أية حال

                                                        
١٢٠: ١٦).      ١. 

 
١١٦: ٢).      ٢. 

 
��ل: ���ث �� ا����دة ا���أة ��ا��  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا����� �� ���ان ر��ل ا��ّ� ١٥٢: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

���� و���� وا��ا�� ���ن و���� ������ ������� وا��ار ���ن وا��� ����ة ا���ا�� ������ و���� ���ٔ���� ��� �

و���ث �� ا����ء ا���أة ��ا�� ����ءك و���� ������ ���� وان ��� �� ��ٔ���� ��� ����� و���� وا��ا�� ���ن 

�ا�� و��� أ��ج ا�� ��� وا�� ����� �ٕ�ن ������ ا����� وان ������ �� ����� ������� وا��ار ���ن ���� ����� ا��

�� ��� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���أ�� ���� وا����� وا������ �� ���� ���� �� ���� ��ل ������ ���� ���� ا���� 

أ���ي ا�� أ�� «���ل أي ��ه أذا ��� أ��؟ ���: ���، ��ل: ��� أ�� ��، ���� �� آ��ه إ�� �� ���ت ��� ��ل: 

�� ��� آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����� وا������ �� ���ذ �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» ��رك��� �ٕ���� �� ���� و

أن ��ٔذن �� ��� زو��� و�� ��ره و�� ���ج و�� ��ره و�� ���� ��� أ��ا و�� ���� ���ره و��   ����أة ���� ����ّ�

��ر�� وان �� �� ��ض   ��� ���� و���� و��� ا��ّ� ����ل ��ا�� و�� ����� �ٕ�ن ��ن �� أ��� ����ٔ�� ��� ����� �ٕ�ن

�� : «آ�� و ���� ا��� ���  ��ر�� و��� أ��ج ا���ار وا����� و���� �� ا�� ���و ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ��� ا���� ��� ا��ّ�

ل ��ل ر��ل و��� أ��ج ا��� �� ���ا����� �� ��� ��» إ�� ا��أة �� ���� ��و��� و�� �� ������ ���  ���� ا��ّ�

  وَ�� ا����ق؟ ��ل: ا����ء، ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ان ا����ق أ�� ا���ر ��� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

و��� » ��� و����� إذا ا���� �� ����ن وإذا ا����� �� ����ن«او ��� ا������ وأ��ا��� وأزوا���؟ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���

أ�� وا��ة   ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ���ا��زاق وا���از وا����ا�� �� ا�� ���س ��ل ��ءت ا��أة إ�� ا���� 

��� ا����ل �ٕ�ن �����ا أ��وا وان ����ا ����ا أ���ًء ��� ر��� ��ز��ن و��� ����   ا����ء إ��� ��ا ا����د ���� ا��ّ�

أ����� �� ���� �� ا����ء أن ���� ا��وج وا���ا��� ����  آ�� و ���� ا��� ���� ��� ��� �� ذ��؟ ���ل ا���� ا����ء ���م ����

أ�� أ�����  آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا������ �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» ���ل ذ�� و���� ���� �� �����
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لهــن مثــل الــذي علــيهن «لهن مــن حقــوقهن عــىل الرجــال ف   ، أي حفظه ّهللا  تعني بالذي حفظ ّهللا 
»باملعروف وللرجال عليهن درجة

أيــاهن يف رشعتــه،   : بحفــظ هللاّ وعناية املصدرية هــي مــن بعــدين ١
  وحفظه أياهن بتوفيقه وإراداته ك� أردن قدرها وفيها مزيد.

»  حفظ ّهللا «ففي   ال ما حفظته الجاهليات واألعراف البعيدة عن رشعة هللاّ »  حافظات.. �ا حفظ هللاّ «
عــىل النســاء، فــال  تتهاوى كل الحافظات الخاوية، وكل اإلنهزامات األنثوية أمام الضغطات الجاهليــة

  . ك� ال ِحَول ع� حفظ ّهللا »  �ا حفظ هللاّ «حفظ ـ إذا ـ وال ُمنعة يف غيب أو حضور إالّ 

، كل الترصفات الصالحة يف غيــب األزواج  فللنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب �ا حفظ هللاّ 
، دون اخــتالق أرس  ســليم ملرضــات هللاّ ، وعلــيهم الرضــا والت أو حضورهم ما � يُحظر عنه يف رشعة هللاّ 

ك� تعودته الجاهلية املتعصبة الرجالية يف القرون الخاليــة وحتــى   وحرص عليهن في� � يأذن به هللاّ 
  الحالية.

هؤالء هن الصالحات، وأما الطالحات، فهن ب� ناشزات ال يخاف نشوزهن عىل البيئَة العائلية، ألنهــا 
  تزول أو تخفف بعظات بسيطات، وب� ما يخاف، ف: نشوزات بسيطة يعفى عنها أم

بـُـوُهنَّ فَــإِْن أَطَْعــنَُكْم فـَـالَ تَ « بُْغــوا َوالالَِّ� تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجــُروُهنَّ ِيف الَْمَضــاِجعِ َواْرضِ
»كَاَن َعلِيّا كَِب�ا   َعلَيِْهنَّ َسِبيالً إِنَّ هللاّ 

٢.  

تخــافون «هنا املفروض فرض واقع النشوز املخيف، دون خوف وقوعــه أو واقعــه غــ� املخيــف، إ�ــا 
خوف ال يصمد له ذو غ�ة عىل أهله، وال يجوز السكوت عنه أن يصرب الَقّوام عىل زوجتــه » نشوزهن

مكتوب اليدين ع� يرى من نشوزها املخيــف عــىل الحيــاة الزوجيــة يف أيٍّ مــن النــواميس الخمســة 
  الواجب الحفاظ عليها عىل أية حال وال سي� البيئة الزوجية التي تتبناها سائر البيئات الحيوية.

مكــان » فإن أطعنكم«ولو كان الخوف هنا من وقوع النشوز مستقبالً لظهور اماراته حاليا ملا كان ل 

                                                                                                                                                         

�� �� ا���� وا����� �� ا���� وا�����د �� ا���� ور�� زار أ��ه �� ������� �� أ�� ا����: ا���� �� ا���� وا���

����� ا���� �� ا���� و���ء�� �� أ�� ا���� ا��دود ا���ود ��� زو��� ا��� إذا ��� ��ءت ��� ��� ���� �� 

  �ل ا��ّ�و��� أ��ج ا������ �� أ�� ��ل ��� ا����ء إ�� ر�» �� أذو ق ���� ��� ����«���� �� ��ه �� ���ل: 

ا������ ��� ��رك �� ��� ا�������� ��   ذ�� ا����ل ������ ������د �� ���� ا��ّ�  ���� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

. و��� أ��ج ا���  ���� ا���� �� ����� ��رك ��� ا�������� �� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ؟ ��ل ر��ل ا��ّ� ���� ا��ّ�

إ���� و���ان ا������� ���� «و��� �� ���ة ���� ����� ���ل: آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� ���� �� ��� ر��ل ا��ّ��� أ���ء 

زو��   و�� ���ان ا�������؟ ��ل: ��� ا��ا�� ���ل ا����� ��� أ����� و���� ���ز��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�

 ».��� ا����� ����ل: �� رأ�� ��� ���ا ��و��ز��� ��� ����ً وو��ا ��

 
٢٢٨: ٢).      ١. 

 
٣٤: ٤).      ٢. 
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جات النهي عــن فإنه األخ�ة من در » وارضبوهن«فإن النشوز املظنون وملا يقع ليس عصيانا، وكذلك 
  املنكر.

تستحق هذه التأديبات الثالث مرتتبة تلــَو بعــض، وإن كانــت  ١»فاحشة مبينة«ومن النشوز املخيف 
الزا� ال ينكح إال زانية «هي الزنا وهي ال تتوب ففراق بطالق أم دون طالق ك� فصلناه يف آية النور: 

»ينكحها إال زان أو مرشك وحرم ذلك عىل املؤمن� أو مرشكة والزانية ال
فإنها تخصص آية النشوز بغ�  ٢

  نشوز الزنا.

صحيح أن عىل الزوج عظتها علَّها تتوب، ثم هجرها يف املضــجع ثــم رضبهــا، ولكنهــا إن � تــؤثر فيهــا 
هنا مستفاد من آيــة النــور أن  هذه العالجات الوقائية ال يصل الدور بعُد اىل الحكم�، حيث الُحكم

اإلبقاء عىل نكاح الزانية، وال سي� بعد هذه الوقايات غ� املوثرة، إنه محرم عــىل الــزوج دو�ــا نَِظــرة 
  لرأي الحكم�.

كفاحشة أدبيــة أو عقيديــة أو خلقيــة أو ِعرضــية أو  ٣ذلك، فال يحل رضب الزوجة بغ� نشوز مخيف

                                                        
أ��ج ا�����ي و���� وا������ وا�� ���� �� ���و �� ا��ٔ��ص ا�� ��� ���  ١٥٥: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

ء ���ا �ٕ���� �� وا��� ���� وذ�� وو�� ـ إ�� أن ��ل ـ: وا�����ا ������  ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��داع �� ر��ل ا��ّ�

��ان ����� ��� �����ن ���� ���� ��� ذ�� إ�� أن ��ٔ��� ������ ����� �ٕ�ن ���� �����و�� �� ا������ 

وا������ ���� ��� ���ح �ٕ�ن ا����� ��� ����ا ����� �����ً ا�� وأن ��� ��� ���ء�� ��� و����ء�� ����� ��� 

���ن و�� ��ٔذن �� ������ ��� �����ن وان ���� ����� أن ���� ���� ��� ���ء�� ��� ����� ����� �� ��

 �����ا إ���� �� ������ و������.

 
٣: ٢٤).      ٢. 

 
ا������ إذا  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ���� �� ����� �� ا��ٓ�� ��ل ر��ل ا��ّ� ١٥٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣

��ل: ا�� �����  آ�� و ���� ا��� ��������� �� ا����وف ���� ��� ���ح، و��� أ��ج ���ا��زاق �� ����� �� ا���� 

 ا���� أن ���ب ا��أ�� ��� ���ب ا���� ������ اّول ا����ر �� ������� آ��ه؟.

���ل ��� ذ�� ا����ء ��� ازوا���   �� �����ا ا��ء ا��ّ�: «آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� ا�� أ�� ذ��ب ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

���  آ�� و ���� ا��� ���  ���ٌء ���� ����� ازوا��� ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ����� ���ف ��ٓل ر��ل ا��ّ�

  �� ��ب ا����ء �� ����� إ�� ر��ل ا��ّ� او��� ���ر�� و��� �� أم ����م ��� أ�� ��� ���� ��ن ا����ل ���ا

روى ��  ٩٠: ١٠و�� ����� ا���� ا��ازي » و�� ���ب ���ر��«���� ����� و��� ����� �� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���

��� ����� ���� ���� ر����� ���ء�� ������ ا������ ������ ���ء�� ���� ر����� «��� �� ا����ب ��ل: 

���� ��: ذ��ت ا����ء  آ�� و ���� ا��� ��������� ����ن ��� أزوا��� أي ���ن وا���أن ��ٔ��� ا���� ������� ���ء�� �

��� �� ا����ان ���� ����ن ازوا��� ���ل  آ�� و ���� ا��� ������ أزوا��� ��ذن �� ����� ���ف ���� ���ء ا���� 

 ».و�� ���ون او��� ���ر��«ة ���� ����ن أزوا��� : ��� أ��ف ا����� ��ٓل ���� ����ن ا��أ آ�� و ���� ا��� ���
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من فاحشة ال تتحمل يف البيئة الزوجية، ثم والتأديب يف النشــوز املخيــف مرتتــب كــ� مالية أماهيه 
ا يخاف وقوعه. رتب هللاّ    ، فضالً عن غ� املخيف أمَّ

هنا مبالغة يف العظة فإنها يف أصلها واجبة يف أصل النشوز، فهي يف النشــوز املخيــف » فعظوهن«ثم 
خ� وأمرا �عروف ونهيا عن املنكر، فإذا اســتطاعها  أوجب، وألن العظة مرشوطة بالصالحة دعوة إىل

  الزوج بنفسه، وإال استفاد ممن له أهلية العظة البالغة.

أن » يف املضــاجع«ال عــن املضــاجع، بــل » وأهجــروهن يف املضــاجع«فــإن أفــادت تلــك العظــة، وإالّ 
ها بعيِّها، فإن أفاد وإال تستدبروهن تركا ملحادثتهن ولحظوة الجنس مقدمة ونتيجة، علّها تنتبه عن غيِّ 

  رضبا غ� ُمربح، بل هو رضب مه� ولحدٍّ ّما موجع.» وارضبوهن«

فال يجوز رضبهن وهن يطعنكم بهجرهن يف املضاجع، وال هجرهن وهن يطعــنكم بعظــتهن، فألنهــا 
تأديبات ثالث مرحلية، كل تالية بعد السابقة إذا كلّت، ال يجوز الجمع بينها مه� بلــغ الخــوف مــن 

  نشوزهن ذروته اللهم إال تداوم العظة.

فقد ال تنفع العظة مه� استفلحت واستدامت ألن هناك هوى غالبة أو انفعالة جامحــة أو اســتعالء 
بج�ل أو دالالً �ال أو منال، أم أية عاذرة تنسيها أنها زوجة وتحت القيمومة الراشدة، ورشيكة مــع 

راء الثا�: حركة استعالء نفسية منــه عليهــا، قــد تخضــع زوجها يف مؤسسة واحدة، فهنا يأ� دور اإلج
  لديها نزوتها وتخمد جذوتها، أن تهجروهن يف املضاجع، تدليالً عىل أنهن ال يصلحن للمضاجعة.

فاملضجع هو موضع الجاذبية املغرية التي تبلــغ فيهــا املــرأة الناشــزة املتعاليــة قمــة ســلطانها، فــإذا 
مام ذلك اإلغراء فقد أسقط مــن يــد املــرأة الناشــزة أقــوى أســلحتها استطاع الرجل أن يقهر دوافعه أ 

  وأمضاها، فلرتجع ـ إذا ـ اىل املالينة والطاعة.

وإنها هجرة يف أمكن محالها إتصاالً وهي املضجع، ال هجرا أمــام الغربــاء يــذل الزوجــة دو�ــا لــزوم، 
يورث يف نفوســهم الرشــ والفســاد، وحيث ال يبقي لها ِعرضا ووجاهة، وال هجرا أمام األطفال الناشئة 

فتزداد الزوجة ـ إذا ـ نشوزا واستعالًء، فاملقصود هنا عالج النشوز دون اإلنتقام من الزوجــة وإفســاد 
  األطفال.

فلــيس كــذلك رضبــا » وارضبوهن«ولكن هذه الخطوة ايضا قد ال تفلح، وهنا يأ� دور العالج األخ� 
و رضب من الرضب ليس فيه إبراح وال جراح، فإ�ا هــو عالمــة لإلنتقام، وال أمام غ�ها كالهجر، بل ه

  أنها قد خرجت من األدب اإلنسا� لحد الحيوان فلتصلح حالها ل� تستمر عيشتها مع ذلك اإلنسان.

فهذه اجرآت متدرجة يف عالج نشوزهن املخيف، ال سواه من غ� مخيف أو محتمــل، فكيــف يجــوز 
ز وإن قليالً، وهي ـ إذا ـ تسمح برضب الزوجات عىل أية حــال رضب الزوجة املسكينة مخافة أن تنش

إال املعلومة عدالتها، فإن كل ترفُّع عن واجبات الزوجية نشــوز، واألمــر برضــبهن وقبلــه هجــرهن يف 
  املضاجع يقتيض إذا دائم الهجر والرضب قضية دوام الخوف من نشوز مستقبل.

  اد الخيف، دون أصله فضالً عن خوف وقوعه.وليس هذه اإلجرآت إالّ لإلصالح بعد واقع الفس

                                                                                                                                                         

: �� ���ون او��� ���ر��، �� ��رد �� إ�� ���� �� ���ز �����، وأ�� ا���ب ����ج آ�� و ���� ا��� ���ا��ل: ا���ل ���� 

 و���� ���� ��� ا��ٓ�� ��ا�� دون ر��.
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وهي ليست بخاصة لألزواج عىل زوجاتهم، وإ�ا هي يف األغلبية الساحقة حيث يُخاف نشوزهن، فإن 
خفن ـ هن ـ ايضا نشوزهم فقد تجري نفس اإلجرآت بحقهم منهن مه� � يرصح بتفاصــيلها القــرآن 

خافت من بعلها نشوزا أو إعراضــا فــال جنــاح علــيه� أن  وإن امرأة«إال إج�الً يف آية النشوز الثانية: 
»كان �ا تعملون خب�ا  يصلحا بينه� صلحا وأحرضت األنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن هللاّ 

١.  

فألن النشوز املخيف يف األزواج أقل منه يف الزوجات، وأنهن ال يقدرن عىل رضبهم إذا اقتىضــ األمــر، 
لت اإلجــراآت الــثالث  وأن يف رصاح إذنهن برضبهم فتح األبواب هتكهم وإن � يقتِض األمر، لذلك بدِّ

هنا أن تعمــل جهــدها يف إصــالحه مهــ� كــان �راجعــة املراجــع » أن يصلحا بينه� صلحا«هناك ب 
  الرشعية.

»املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر«ثم 
تســمح لهــن ـ إن  ٢

استطعن ـ بكل هذه اإلجراآت الثالث فإنها من مراتب النهي عن املنكر مرحليا، وح� يجوز أو يجب 
عىل املؤمنة أن تنهى أي رجل عن املنكر مه� انتهى إىل رضبه، بأحرى يسمح لها أو يفرض عليها قدر 

قــوا أنفســكم «  و أحق وأحرى كــ� قــال هللاّ املستطاع أن تحقق النهي عن املنكر بحق زوجها الذي ه
  ».وأهليكم نارا

  فإن أطعنكم فال تبغوا عليهم سبيالً إن ّهللا «فإن نجحت إجراَءة من هذه وحتى األخ�ة فقد تم العالج 
  حيث املجال هو مجال العالج وليس اإلنتقام. »كان عليا كب�ا

  ة وقد حصلت.فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة، حيث الغاية هي الطاع

قد تختص �ا سوى األوىل: العظة، فانها ليست عليهم عــىل أيــة حــال اللهــم إال عظــة » عليهن«وهنا 
  آمرة ناهية ال مجال لها بعد اإلئت�ر واإلنتهاء.

وبغي السبيل هو طلبه باغيا ظاملا، ف� دمن ناشزات مخيفات فبغي الســبيل هــو جــزاٌء وفــاق، وإذا 
  سبيل.أطعنكم فال مجال لبغي ال

ليست طليقة يف كل طاعة لها إياه، أنها واجبة دو�ــا حــدود، وإ�ــا هــي الطاعــة يف » أطعنكم«وهنا 
وطبعا هو بالنسبة للبعولة واجب املعروف » وال يعصينك يف معروف«املعروف ك� عاهدهن الرسول 

  املخيف تركه.

قــد تــأ� اجــراَءة رابعــة هــي ولنئ كلّت هذه اإلجراآت الخاصة ب� الزوج� دو�ا تظاهر وتجــاهر، ف
  خارجة ع� عليه� في� بينه�:

بَيْــنَُهَ�     هللاّ َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَ� فَابَْعثُوا َحَك� ِمْن أَْهلِِه َوَحَك� ِمْن أَْهلَِها إِْن يُِريَدا إِْصالَحا يَُوفِّْق «
»كَاَن َعلِي� َخِب�ا   إِنَّ هللاّ 

٣.  

                                                        
١٢٨: ٤).      ١. 

 
٧١: ٩).      ٢. 

 
٤: ٣٥).      ٣. 
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تعم نشوزها أو نشوز أحده� مه� كان املورد نشوزهن، حيــث الشــقاق الــذي يــك » شقاق بينه�«
لعالجه ب� الزوج� هو بحاجة اىل عالج من خــارج البيئــة الزوجيــة، وهــذه هــي الضــابطة يف كافــة 

يستطاع العالجات الوقائية، فح� تكلُّ العالجات الشخصية فإىل عالجات خارجية دو�ا أية وقفة ع� 
  من عالج.

ــه اىل الــزوج�؟ وال يناســبه » إن خفتم.. فــأبعثوا«أترى الخطاب يف  بيــنه� ـ مــن أهلــه ـ مــن «موجَّ
  »!.أهلها

  أم ه� الحك�ن؟ وه� املبعوثان من أهليه� وليسا الباعث�!.

  »!.من أهله ـ من أهلها«أم ه� أهلوه�؟ وال يناسبه 

ول علــيهم كــل وصــل وفصــل يف خالفــات ومنازعــات، وهــذا هــو إذا فهم أولياء أمور املســلم� املحــ
  ١الصحيح، أن يطلبوا من أهليه� إنتخاب حكم� ألنهم أعرف به�.

كــام الرشــع، فهــم ـ بــاألخ� ـ هــم الخــائفون يفشو خربه بطبيعة الحــال اىل ح» شقاق بينه�«وألن 
  ».شقاق بينه�«

وهكذا ال يدعو املنهج اإلسالمي السامي حياة املشاقة اىل اإلستسالم لبوادر النشــوز، وال املســارعة اىل 
تحطيم مؤسسة األرسة ما دام اىل عالجٍ سبيل، فإن هذه املؤسسة التي هي األساس لكــل املؤسســات، 

الم، فك� أنها البــد وأن تؤســس عــىل الحائطــة واملراقبــة والحــزم والعــزم، كــذلك إنها عزيزة عىل اإلس
  استمراريتها اللهم إالّ أال يوجد سبيل إليها إالّ فصله�.

والن الَحَكم هنا ـ ك� الحاكم يف كافة املحاك�ت الرشعية ـ مفروض عليه أن ينظر اىل الطــرف� عــىل 
تــى يســتطيع اإلصــالح إن أراده، فعــىل الحكمــ� ـ إذا ـ أن سواء، واىل مشاكله� ك� هــي الواقعــة ح

يجتمعا يف هدوٍء، بعيدين عن كافة اإلنفعاالت النفسية الرواسب الشعورية واملالبسات املعيشية التي 
  كّدرت صفو العالقات ب� الزوج�.

عىل أرساٍر من  وأن يكونا حريص� عىل سمعة األرست� األصيلت�، إشفاقا عىل الناشئة الصغار، حافظ�
  الزوج� ال يزيد إبداءها إال شقاقا فوق شقاق.

ـــ إضــافة اىل الــزوج� ـ » يريــدا«وقد تعني ضم� التثنية يف » بينه�  إن يريد إصالحا يوفق هللاّ «فهنا 

                                                                                                                                                         

 
ـ أ��ج ����� �� ����ة ا������� �� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ��ء ر�� وا�ـ�أة إ�ـ� ��ـ�  ١٥٦: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

�����ا ���� �� أ��ـ� و���ـ� �ـ� أ���ـ� �ـ� �ـ�ل  ا����م ������ ��� و�� �� وا�� ����� ��م �� ا���س ��ٔ�� ا����م ����

���ـ� أن ����ـ� أن ����ـ� ���ـ� ا��ـ�أة  �������: ��ر��ن �� ������، ������ ان رأ���� أن ����ـ� أن ����ـ� وان رأ

��� ��ـ� ���ـ�   �ّ����� وا�: «ا����م ������� ��� ��� و�� و��ل ا����: ا�� ا����� ��� ���ل ���   ر��� ����ب ا��ّ�

إذا ��� أ�� ا������ و�� ���� ا��ٓ�� ���� «��ل:  ا����م ����ـ أ��ج ا������ �� ���  ١٥٧و��� » ا��ي أ��ت ��

 و���� ���ق.  ��ل: ا�����ن ���� ���� ا��ّ� ا����م ����و��� ��� » ���� ���ٍء ��� ������
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  ٢فليس التوفيق ب� الزوج� املشاق� إالّ عىل ضوء اإلرادت�. ١الحكم�

يوفق «فح� يرد الزوجان اإلصالح وال يريده الحك�ن، أو يريده الحك�ن وال يريده الزوجان فكيف 
لحكم� حتى يزول الشقاق من الب� بينه� بتحض� أسبابه من الزوج� وا  ؟ فإ�ا يوفق هللاّ »بينه�  ّهللا 

بالصوالح، ال يوفق ب� املتخالف� إال بتقديم أســباب الوفــاق يف » خب�ا«باملصالح » كان علي�  إن هللاّ «
  .»� يك مغ�ا ما بقوم حتى يغ� وأما بأنفسهم  ذلك بأن هللاّ «هذا البيت و

وقضــية هــذه  ٣»فجائز وإن جمعا فجائزالحك�ن يشرتطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن فرقا «و
وموكل� من قبل الزوج� يف إبقاء أو فراق، إذ ال �لك الطالق إالّ املشيئة للحكم� أن يكونا مرضي�، 

  من أخذ بالساق.

تهديد األزواج وتضبيطهم عن التطاول بعــد الطاعــة، » كان عليا كب�ا  إن ّهللا «وهنا يف تذييل اآلية ب 
قضــية أن بغي سبيل عليهن بغي عليهن والعيل الكب� فوقكم ناقم إن ضعفن عن اإلنتقام، فإن كــان 

هو األوىل بأمره وهو ناٍه، وقضية العلو العال والكرب العادل أن   العلو والكرب مواصلة التأديب لكان هللاّ 
  يكتفى من تأديبهن ـ وهن ريحانه ولسن بقهرمانة ـ يكتفى بطاعتهن إياكم يف املعروف.

مــن   زوج� املشــاق� وهللاّ هو الذي حكَّم الحكم� بشــأن الــ  ولكن هللاّ »  إن الحكم إالّ �ّ «صحيح أنه 
وراءهم رقيب، وحكَّم الحكام الرشعي� يف حقن الدماء، وصالح ذات ب� املسلم� ـ إذا ـ أحكــم مــن 

  ٤ُحكم الحكم�، إذا مضوا عىل حق العدل وعدل الحق.

                                                        
ان «� �� ا�� ���س و���� ���ق، و��  ��ل: ا�����ن ���� ���� ا��ّ� ا����م ������ ���  ١٥٧: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

��ل: ��� » ������  ان ���� ا����� ���� ا��ّ�«��ل: ��� ا�����ن، و��� �� ����� » ������  ���� ا����� ���� ا��ّ�

������،   ��ل: ا�� إ�� ��� ������ وا���أة و���� ا�����ن ���� ا��ّ�» ان ���� ا�����«ا�����ن، و��� �� ����� 

 ���� �� ا����ك.��ل: ��� ا������، و��� 

 
ـ أن ���ـ�  ٣ـ ان ����� ا��و���  ٢ـ ان ����� ا������  ١و��ه ار��� » ����ا و������«). �� ����ي ا������      ٢

��� ا������ ا����� ������ �ـ� ان ـ أن ���� ا��ول ا��و��� وا����� ا������ و ٤ا��ول ا������ وا����� ا��و��� 

 ���� ��� ا������ وا��و���.  اراد ا�����ن وا��و��ن ا����� ����ّ�

 
������ا ���� �� أ��� و���� �� «�� ����  ا����م ����  ). �� ا����� �����ده �� أ�� ���� �� أ�� ���ا��ّ�     ٣

 .ا����م ������ل: ا�����ن... ا��ل: و��� ���� �� ا��ر ا�����ر �� ا����م ��� » أ����

 
�ـ�   ���ا��ّـ�ـ أ��ج ا����ا�� وا����� وأ�� ���� �� ا����� وا������ �ـ� �ـ��� �ـ�  ١٥٧: ٢). ا��ر ا�����ر      ٤

�� أ��� ا��ـ����� ا�ـ�د �ـ� ا��ـ��ة  ا����م �������س ��ل: ��� ا����� ا���ور�� �����ا �� واد ��� ����� ��� ���� 

���� آ�� ����ء ا���م ������� ��ٔ����� و���� أ��� �� ���ن �� ا���� �����ا ����� �� �� ا�� ���س ��� �ـ�ه 

ا��ـ�   �� �� ��م ز��ـ� ا��ّـ�«! أ��� ا���� و��ل آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�ا����؟ ��ل: �����ن ��ّ�؟ ��� رأ�� �
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ذلك، وليس للحكم� إال ِخَ�ة اإلصالح ك� خوِّال، فقد يكون ذلك اإلصالح يف اإلبقاء وأخرى يف الفراق، 
ادة املصلحة محتومــة ُ�َحور إرادة الزوج� لإلصالح، دون الحكم� فإن هذه اإلر » إن يريد إصالحا«و

يف الزوج� ك� يريدان وهي يف الحكمــ� كــ� » إن«عليه�، مه� شملت إرادة الحكم� ـ أيضا ـ ف 
  حول اليه� وليس إال إرادة اإلصالح قدر املستطاع.

ففي مربع املحتمالت يف ضم�ي التثنية ليست الصالحة إال الجامعة ب� إرادة اإلصالح وإرادة التوفيق 
بــ� الــزوج�   لحكم� والزوج�، فالبد أن يريــد الحكــ�ن والزوجــان اإلصــالح حتــى يوفــق هللاّ لكال ا

  بالتوفيق ب� الحكم�.

  وهنا مسائل حول النشوز والشقاق:

األوىل: هل تجب واجبات الزوية عىل كل من الزوج� مه� نشز اآلخر ع� عليه؟ قد يقال: نعم سنادا 
فإذا نشز ع� لهن فلهــن النشــوز عــ� » ولهن مثل الذي عليهن باملعروف«ولكنه ال لآلية:  ١اىل رواية

                                                                                                                                                         

  �ـ���ا: ��ـ� �ـ�ء �ـ�؟ ��ـ�: ا���و�ـ� �ـ� ����ـ�ن ��ـ� ا�ـ� �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�» أ��ج ���ـ�ده وا����ـ�ت �ـ� ا�ـ�زق

��ـ�؟ �ـ���ا: �ـ��� ���ـ� ����ـ�، ��ـ�: �ـ� �ـ�،  آ�� و ���� ا��� ���  و���� واول �� آ�� �� وا���ب ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

، ���، و��ذا؟ ����ا: و���ـ� و�ـ� ��ـِ�  : ان ا���� إ�� ��ّ� و�� ��ل ا��ّ�  ����ا: او��� ا�� ��� ا����ل �� د�� ا��ّ�

 و�� ���� ��� ����ا ���را ��� ��� �� ا��ا��� و��� ����ا ������ ��� ���� ���ـ� د�ـ�ُء��، ��ـ�: و�ـ�ذا؟ �ـ���ا:

��� ا��� �� ا��� ا������� �ٕ�ن �� ��� ا��� ا������� ��� ا��� ا�������، ���: ارأ��� ان ��أت ����� �� ���ب 

�� �ـ� ��ـ��ن أ����ـ�ن؟ �ـ���ا: ��ـ� ��ـ�: ا�ـ� �ـ���� ا�ـ� ��ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���ا����� و������ �� ��� ����   ا��ّ�

 »�� آ���ا �� �����ا ا���� وأ��� ��م ـ إ�� ���� ـ ���� �� ذوا ��ل ������ أ��� ا��«����� ���ل:   ا����ل �ٕ�ن ا��ّ�

أ���ـ�   أ��ـ��� ا��ّـ� »وإن ���� ���ق ������ ������ا ���� �ـ� أ��ـ� و���ـ� �ـ� أ���ـ�«و��ل �� ��أة وزو��� 

�ـ� ��ـ�  ا����ل �� ��� د����� وأ����� و���ح ذات ����� أ�� أم �� أر�ـ� ���ـ� ر�ـ� در�ـ�؟ �ـ���ا: ا���ـ�

د���ِ�� و���ح ذات �����، ��ل: ���� �� ��ه؟ ����ا: ا���� ���، وأ�� �ـ���� ا�ـ� ���ـ� و�ـ� ��ـِ� و�ـ� ��ـ�� 

أ����ن أ��� أم ������ن ���ـ� �ـ� ��ـ����ن �ـ� ����ـ� ��ـ� ��ـ��� وإن ز��ـ�� أ��ـ� ���ـ� �ـ�ٔ��� ��ـ� ��ـ��� 

وأ�ـ�� ��ـ�دون �ـ�� » ������ �� أ����� وأزوا�� ا������ا���� أو�� ���«����� ���ل:   و����� �� ا�ٕ����م ان ا��ّ�

������� �����روا أ����� ���� أ���� �� ��ه؟ ����ا: ا���� ��� وا�� �����: ��� ا�ـ�� �ـ� أ��ـ� ا��ـ����� �ـٕ�ن 

���ـ� ���ـ�  د�� ����� ��م ا������� ��� أن ���� ���� و����� ����� ���ل: أ���: �ـ�ا �ـ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

�� ��د��ك �� ا���ـ� و�ـ� �����ـ�ك و��ـ�   �� ��� ���� أ�� ر��ل ا��ّ�  وا��ّ�«�����ا:  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ�

  ور��ل ا��ّ�  ا��� �� ��� ���� �� ���ا��ّ�» وإن ��������  إ�� ر��ل ا��ّ�  ���ل: وا��ّ�  ا���: ���� �� ���ا��ّ�

 ».ا���� ��� ���� ���� ���ون أ��� و��� ���� أر��� آ��ف �����ا«أ���� �� ��ه؟ ����ا: ��ن أ��� �� ��� 

 
�����: �� �� ا��وج  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: أ�� ا��أة إ�� ر��ل ا��ّ� ا����م ����  أ�� ���� �� أ�� ���ا��ّ� ). و�� روا��     ١

أن ����� إ�� ����� وإن ���� ��� ��� ��� و�� ���� ���� إ��ّ �ٕ�ذ�� �ٕ�ن ���� ����� ا��ز و�� «��� ا���أة؟ ���ل: 

 ).٥٠٨: ٥(ا����� » وإن ��ن �����؟ ��ل: ���  ر��ل ا��ّ�ا��ٔ�� و�� ���� و�� ����� ���� ����: �� 
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وللرجــال علــيهن «ي� ال يحل عــىل أيــة حــال كالفاحشــة، وال تعنــي اللّهم إال ف ١عليهن اعتداًء باملثل
  إال قواميتهم عليهن، دون درجة الحقوق.» درجة

فقضية التقابل يف حقوق الزوج� التعامل بنفس التقابل دون أن ترتجح حقوق أحده� عــىل اآلخــر، 
ال �كنــه نفســها لــيس فح� ال ينفق عليها ك� يجب ليس عليها أن �كنه من نفسها، ك� أنهــا حــ� 

عليه نفقتها، وقس عليه كل الحقــوق املتجاوبــة، اللّهــم إال الواجبــات واملحرمــات الثابتــة فــال تجــوز 
فَمن أعظم الناس حقــا عــىل «املقاصة فيها واإلعتداء باملثل عليها، والرواية القائلة يف نسبة حقوقه� 

 ٢»له عيل؟ قال: ال وال من كل مائــة واحــدة..املرأة؟ قال: زوجها، قالت: ف� يل عليه من الحق مثل ما
وال تعنــي  »ولهن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجــة«إنها مخالفة لرصيح آية امل�ثلة 

  ليه دو�ا معاكسة.تلك الدرجة إالّ القوامية والحراسة وهي م� ترجح لها حقا ع

ثم وال طاعة عليهن لهم إالّ يف معروف دون كل طاعة فوىض جزاف ال تحافظ عىل حق وال �نع عــن 
  باطل، يف حقل الزوجية أم بصورة طليقة.

التي تفرض م�ثلة الحقوق املتقابلة ب� الزوج� ليست لتقبل » لهن مثل الذي عليهن باملعروف«ف 
ليست إال درجة القوامية والحراســة علــيهن هــي » درجة«بل و» درجة وللرجال عليهن«اإلستثناء ب 

                                                                                                                                                         

 
�ل: أ�� أو�� ��� ���� �� � آ�� و ���� ا��� ���ان ا����  ا����م ����  ). و��ل ���� روا�� ����ن �� ����� �� أ�� ���ا��ّ�     ١

���� و��� أو�� �� �� ���ي ��� ��: �� ���� ذ��؟ ���ل: ��ل ا����: �� ��ك د��� أو ����� ���� و�� ��ك ����ً 

���ر��� ������ ��� �� ��� ���� و���� إذا �� ��� �� ��ل و��� �� ��� ����� أ�� و�� ��� إذا �� ��� ا����� وا���� 

أ����� ��ا ��� ���ك ��روا او�� ��� �� أ����� و�� ��ن ��� ا���م ����  ا����م ������ ������ وا��� ا������� و�

��ب  ٤٠٦: �١ٕ���� آ���ا ��� أ����� و��� �������� (ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ا����د إ�� �� ��� ��ا ا���ل �� ر��ل ا��ّ�

 �� ��� �� �� ا�ٕ���م ��� ا�����).

 
��ل: ��ءت ا��أة إ�� ا����  ������ا����م). �� روا�� ا����� �� ���� �� ���� �� أ�� ����      ٢

� �� �� ا��و�� ��� ا��وج؟ ���ل ���: أن ����� و�� ����� و�� ���ق � آ�� و ���� ا��� ���  �����: �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

���� إ�� �ٕ�ذ�� و�� ���م ����� إ�� �ٕ�ذ�� و�� ����� ����� وإن ا�� ��� ��� ��� و�� ���ج �� ����� إ�� �ٕ�ذ�� و�� 

���م ����� إ�� �ٕ�ذ�� و�� ����� ����� وإن ��ن ��� ��� ��� و�� ���ج �� ����� إ�� �ٕ�ذ�� وإن ���� ���� إذ��� 

  ��� ا���� و������ ا����� ��� ���� إ�� ����� ����� �� ر��ل ا��ّ������� ������ ا����وات و������ ا��ٔرض و���

: ���٥ أ��� ا���س ��� ��� ا���أة... �����: وا��ي ���� ����� �� ���� ر���� ر�� ا��ا (ا�����  آ�� و ���� ا��� ���

 )).١و ا����� ��ب �� ا��وج ر�� ( ٥٠٧

����� ��� ��������  آ�� و ���� ا��� ����ل ا���ور و������ إ�� ا���� أ��ل: ��ه �� ا�������ت ا��ور ا��� ا������ ر�

 ا�������، و�� ������ ����آن �� ���ت ��ة.
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  ».�ا أنفقوا من أموالهم«حق لهن زائد عليهم قضية القوة البدنية والعقلية الزائدة و

وأرضابها من التوصيات بحقهن تجعلهن أرفع حقا لضــعفهن وقــوتهم، ال » وعارشوهن باملعروف«ثم 
  �ا رعاية لضعفهن.نقضا مل�ثلة الحقوق املتقابلة، وإ 

الثانية: ليس للحكم� التفريق بينه� إال إذا كّل اإلصالح بينه� ككلٍّ وأذن الزوج يف الطالق واملرأة يف 
  ١البذل ملكان التكارة وهو مورد طالق املبارات. أو يستأمرا الزوج� يف س�ح التوفيق والتفريق.

طليق الحكم مع إرادة اإلصالح، ولكنه مرشــوط بتخويــل الــزوج� ذلــك اإلطــالق يف » حك�«وقضية 
� الطالق وإن � يرداه جاز إن كلت كل املحاوالت يف التوفيق والطالق، فإن يريدا إصالحا ال يجوز له

  اإلصالح.

كل ذلك يف فاحشة غ� الزنا فإن فاحشة الزنا دون توبة عنها تفرض الطالق فال يصل الــدور فيهــا اىل 
  الحكم�.

  احكام الطهارة

فات سورة تحمل ـ في� تحمل ـ أحكاما تربوية ج�عية أخالقية، جارفة التصــورات الخاطئــة، والترصــ 
الغالطة، والعادات الجاهلة، ُمنشأًة اسسا جديدة، ومبادئ عالية، يف نفوس الج�عة املســلمة، ولــ� 

  تحمل دعوة اإلسالمم آمنة مطمئنة ملن يبتغي السالم.

»َسِميٌع بَِص�ٌ    اُوَركَُ� إِنَّ هللاّ يَْسَمُع تَحَ    َوهللاّ    قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك ِيف زَْوِجَها َوتَْشتَِ� إَِىل هللاّ    قَْد َسِمَع ّهللا «
٢.  

طرف من َعنَت الجاهلية بحق املرأة املظلومة املنكوبة ـ ب� مئات األعنات ـ أن الرجل كــان يغضــب 
فتحــرم عليــه، وال تطلــق منــه » أنت عّيل كظهــر أمــي«عىل امرأته فيحرمها عىل نفسه بالظهار قائالً: 

  ذات بعل، ظل� ما أفحشه بحقها وبحقه أيضا. كاملعلقة: ال أيّم وال

                                                        
������ا ���� �� أ��� و���� «�����   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �ّ�). و��ل ���� ���� ����� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا�     ١

أرأ�� إن ا���ٔذن ا�����ن ���ل ����� وا���أة: أ��� �� ������ ا����� إ���ـ� �ـ� ا���ـ��ح وا�����ـ�؟  »�� أ����

��ن ا����� ��� ���ل ا���� وا���أة: ��� ا���ا ���� ���دا ������ ���ز �������� ������؟ ��ل: ��� و��� �� �

�� ا���أة �� ��� ���ع �� ا��وج، ��� �� أرأ�� ان ��ل أ�� ا������ ���� ������ و��ل ا��ٓ��: �� أ��ق ������؟ 

: ٦(ا��ـ��� » �� ���ن ����� ��� ����ـ� ����ـ� ��ـ� ا�����ـ� وإذا ا����ـ� ��ـ� ا�����ـ� �ـ�ز �������ـ�«���ل: 

١٤٦.( 

��� ������� أن ����� «�� و��:... ��ل:   ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م������و�� ���� �� ���� �� أ����� 

 (ا����ر).» ��� ����ٔ��ا

��ل ��ٔ��� �� ا��ٓ��..  ا����م ����  وروى ا������ ا������ �� ا���� �� ا����� و�� آ�� �� ا���� �� ا�� ���ا��ّ�

��� ������ ان ��ءا ���� وإن ��ءا ���� �ٕ�ن ���� ��ل: ��� ������� أن ����� ��� ����ٔ��ا ا���� وا���أة و���

 ).٢وا����� ��ب ا����ق ر��  ٢٧٨: ٢وا������  ١٤٦: �����٦ وإن ���� ����� (ا����� 
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فاإلسالم منذ بزوغه يف أفق الجزيرة، أخذ يجرف هذه الهرطقات آوناِت حدوثها، ومــن ذلــك الظهــار: 
ه هللا صـىل  ظاهر رجل من إمرأته فأتت رسول هللاّ  بأســها وبؤســه،   تجادلــه يف زوجهــا، وتشــت� إىل هللاّ  آلـه و علـي

ال �لك حك� وال جوابا حتى يأتيه الوحي، فانرصفت آئســة بائســة، فــإذا بــالوحي  آلـه و عليه هللا صىلوالرسول 
  .»... قول التي تجادلك يف زوجها وتشت� اىل ّهللا   قد سمع هللاّ «يأتيه حامالً تفاصيل الحكم: 

لة، بص� ال تعاىل يسمع األقوال ال ك� نسمعها، ويبرص األحوال ال ك� نبرصها، فإنه سميع ال بآ   إن هللاّ 
بأدات، فطاملا يكلمنا عن نفسه بلغتنا ل� نتفهم، ولكنه ال يعني منها إال ما يناسب ساحة قدسه دون 

  مناسبات املمكنات، فسمعه وبرصه ه� علم ما يُسَمع وما يُبَرص، دون سمع وال برص ك� لسواه.

وسمع ثان علّه يخص  »... قد سمع هللاّ «وهنا سمٌع أول، يشمل سمع العلم بالشكوى، وسمع إجابتها: 
الدعاء: قوالً وإجابة  »سميع  إن هللاّ «أو يشمل الثا�، وثالث يعمه� أيضا:  »يسمع تحاورك�  وهللاّ «األول: 

  �وارد اإلجابة، يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.» بص�«

بالــذي يــتخىل آله و عليه هللا صىليس الرسول للشكاة عىل املش� عنهم، ول آله و عليه هللا صىلوهل تجوز مجادلة الرسول 
  عن الحكم الحق وفصل الخصومات واإلنتصار للمظلوم�؟

ما كان �لك حك� حينها، فاملشتكية عن زوجها ما  آله و عليه هللا صىلهنا يوحي بأن الرسول   إن اإلشتكاء إىل هللاّ 
ّسا بكرامته، وإ�ا طبيعة املضطر الذي يضيق عليه ال م آله و عليه هللا صىل  ملكت نفسها حتى جادلت رسول ّهللا 

الذي فوقه ل� يحكم ويحّل، فاإلشتكاء إظهار ما باإلنســان   املخرج أن يجادل الحاكم ويشت� إىل ّهللا 
من مكروه رجاء حلّه، فإذا � يجد حالً عند الخلق يرفع شكواه إىل الخالق، وهذه هى السنة السنية 

، توســالً باألســباب، ثــم إىل  ، فلو قُرصــ أو قّرصــ رفعهــا إىل هللاّ  نه شكوى إىل ّهللا أن يُشت� إىل املؤمن فإ
يف   مسبب األسباب، وهي الطريقة املثىل، دون اإلقتصار عىل األسباب، أو رفضها بتاتا واإلشتكاء إىل هللاّ 

  كل قليل وجليل!

ن، و� تكن شــكوى املظــاهر ثم الجدال ـ لغويا ـ ال توحي بسوء، فمنها يسء ومنها حسن ومنها أحس
فلــ� ذهــب عــن «:  ، وإ�ا عىل املظــاهر، ولقــد كــان النبيــون يجــادلون هللاّ  عىل رسول هللاّ   منها إىل هللاّ 

»ابراهيم الروع وجاءته البرشى يجادلنا يف قوم لــوط
ان الشــياط� ليوحــون إىل «: جــدال خــ�، رغــم ١

»أوليائهم ليجادلوكم
جدال رش، فإن الجدال أصله املفاوضة لإلحكام، من جــدلت الحبــل: أحكمــت  :٢

إال إلحكام حقها وانتصــارها عــىل  آله و عليه هللا صىلفتله: إحكام حق أو باطل، وما كانت املظاَهر منها تجادله 
جي، وقد نــ�ت إن فالنا زو   يا رسول هللاّ «زوجها املظاِهر، يف محاوره: مرادَّة بينها وب� الرسول: تقول: 

له بطني وأعنته عىل دنياه وآخرته و� يَر مني مكروها، أشكوه إليك، فقال: فيَم تشكونيه؟ قالت: إنه 
  وقــد أخرجنــي مــن منــزيل فــانظر يف أمــري، فقــال لهــا رســول هللاّ » أنت عّيل حرام كظهر أمي«قال: 

بينك وب� زوجك، وأنا أكره أن أكون من املتكلف�،  تبارك وتعاىل كتابا أقيض فيه  : ما أنزل ّهللا آلـه و عليه هللا صىل

                                                        
١١:٧٤). ١. 
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يف ذلــك   وانرصــفت.. وأنــزل هللاّ  آله و عليه هللا صىل  عز وجل وإىل رسول هللاّ   فجعلت تب� وتشت� ما بها إىل هللاّ 
  ١.»... الرحمن الرحيم، قد سمع هللاّ   بسم ّهللا «قرآنا: 

ما ينطق عــن الهــوى إن «� تحكم ُعَقد الرسالة وتُطَمنئ الناس أنه وهذه املُنعة والحائطة الرسولية م
»... ... لتحكم ب� النــاس �ــا أراك هللاّ «:  وك� أمره هللاّ  »هو إال وحى يوحى

فــ� هــو إال رســول ولــيس  ٢
  مرشِّعا!.

بشــأنها، حتــى ومــع  ثم الشكوى هذه توحي بأن املرأة يف اإلسالم لها حق املجادلة بحقها، واملحــاورة
دون أن يُحكم عليها بالسكوت والخمول، وأّن إذن الزوج ال يشرتط في� يحق لها من  آله و عليه هللا صىلالرسول 

  جدال وتراجع ألخذ الحق إىل حكام العدل.

َهاتُُهْم إِالَّ« َهاتِِهْم إِْن أُمَّ  الالَِّ� َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لَيَُقولُوَن ُمنَْكرا الَِّذيَن يُظَاِهرُوَن ِمنُْكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ
»لََعُفوٌّ غَُفورٌ    ِمْن الَْقْوِل َوزُورا َوإِنَّ هللاّ 

٣  

  تنديد شديد باملظاهرين من نسائهم، زاعم� أنهن يصبحن كأمهاتهم بهذا القول الزور املنكر.

س: أنه منكر من القول وزور ك� هنا فليُرتك، وعــالج ثــان: فهنا عالجان ملشكلة الظهار: عالج من أسا
  تحليل املظاَهر منها بالكفارة ك� يأ�.

وأمهــاتكم الــال� «فالزوجة لن تصبح أما: ال واقعا، فهي التــي ولدتــه، وال رشعــا إال يف التــي ارضــعته: 
»أرضعنكم

إن امهــاتهم إال الــال� «ودونهــ�: فـــ »وأزواجه أمهــاتهم«أو نساء النبي حفاظا عىل كرامته  ٤
: حرص األمومة الواقعية يف الوالدة، ثم الرشعية اإلعتبارية منها ال تحصل إال بالرضــاع فتحــرم »ولدنهم

، وتحصل الحرمــة املؤقتــة تأديبــا يف آلـه و عليه هللا صىلمؤبدة وهي مثل األم إال يف امل�اث، وإال يف أزواج النبي 
  يه ال واقعا وال اعتبارا وتنزيالً.الظهار، فال أمومة ف

فالحرص هنا وإن كان محصــورا يف األمومــة الواقعيــة، ولكمنــا املنكــر والــزور موجهــان إىل التنزيليــة 

                                                        
�����:... (��ر  آ�� و ���� ا��� �����ل: ان ا��أة �� ا������ت أ�� ا����  ���ما� ����). ا���� �ٕ����ده �� أ�� ���� ا����� ١

). أ��ل: و��ه ا���أة ��� ا��وا��ت �� ���� ��� ����� زو�� أوس �� ا����� و�� ذ�ـ� �ـ� ٢٥٤: ٥ا������ 

���ـ� و�ـ� رو�� ����� ����: ���رك ا��ي و�� ���� �� ��ء ا�� ��ٔ��� ���م ���� ��� ����ـ� و���ـ� ��ـ� 

أ�� ����� و���ت �� ���� ��� اذا ��� �ـ��   و�� ���ل: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ����� زو��� ا�� ر��ل ا��ّ�

 ).١٧٩: ٦وا���� و��ي، ���� ���، ا���� ا�� أ��� ا���، ��� ���� ��� ��ل ������ ����ٓ��ت، (ا��ر ا�����ر 
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  املقصودة من التشبيه.

فالقول: إن املظاهرين من نسائهم إ�ا كانوا يشبهونهن بأمهــاتهم بغيــة التحــريم كــ� هــن، ال أنهــن 
نفي األمومة الواقعية هنا دون التنزيلية، فــأين املنكــر والــزور؟ يــرده أن نفــي أمهاتهم واقعا، واآلية ت

  األمومة الواقعية ينفي التنزيلية واملشابهة يف الحكم أيضا إال

منكر ينكــره الواقــع والرشــع والضــم� واعتبــار العقــل، وزور يكذبــه » أنت عّيل كظهر امي«فالقول 
  م كأنها أصل يعتمد عليه.الرشع والواقع، عادة جاهلية تعرَّقت فيه

يعلــوه، فــالزوج غالــب عــىل »: فــ� اســطاعوا أن يظهــروه«والظهار من الظهور �عنى الغلبة والعلو: 
كانتــا تحــت » «الرجــال قّوامــون عــىل النســاء«زوجته �لكها يف بُضعها، ويعلوها يف أمره وإرشــاداته: 

قــد يعــّرب عــن طالقهــا بــالنزول عنهــا: كذلك ويعلوها ويركبها ح� يطئها، ولذلك » عبدين من عبادنا
إذ كان يركبها، مسيطرا عليها.. فليس ـ إذا ـ من الظهر، فإنه ليس أوىل بالذكر من » نزلت عن امرأ�«

األمام الذي فيه مواضع املباضعة والتلذذ منها، فظهر املرأة ليس أصالً في� يرغب منها، بل ويف إتيانها 
  منه قول بالتحريم!.

لعفــو   وان هللاّ «وغفــره:   هار منكرا من القول وزورا فهو مهرم قطعا، وال ينافيــه عفــو هللاّ وإذا كان الظ
  فإنه بعد التوبة والكفارة التالية.» غفور

ا ذَ « ْم تُوَعظـُـوَن لُِكــَوالَِّذيَن يُظَاِهرُوَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن لَِ� قَالُوا فَتَْحِريُر رَقَبٍَة ِمْن قَبِْل أَْن يَتََ�سَّ
»ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ٌ    بِِه َوهللاّ 

١.  

صحيح أن الظهار ال تجعل الزوجة كاألم يف حرمة مؤبدة وكاملعلقة، ولكنها تحرّمها مؤقتــة نكــاالً مــن 
تعــاىل   ، فاملقصود منه � يقع، والواقع غ� مقصود، وحكم الحرمة املؤقتة الزائلة بالكفارة مــن هللاّ  ّهللا 

  تأديب وتأنيب للمظاهرين من نساءهم، وليس إمضاء لسنة جاهلية.

تعم الدا�ة واملنقطعة وملك اليم� خالفا لألربعة يف الثانيــة إذ ال يعتربونهــا زوجــة، » من نسائهم«و
وأل� حنيفة والشافعي يف األخ�، وعموم النساء للثالث، وان املنقطعة زوجة بالكتاب والسنة: حجــة 

. وقد تشمل املطلقــة الرجعيــة فإنهــا زوجــة، فلــو ٢ليهم، وك� سويت ب� الحرمة واألمة يف أحاديثناع
وطئها قبل الكفارة، وال تشمل قبل التزويج خالفا ملالك وأ� حنيفة يف األخ�، وقوله�  ظاهر منها حرم
  ».من نساءهم«يخالف النص: 

القول هنا هو الظهار، وليس العود له تكراره، فإنه عودٌ اليــه ال لــه، وال ِرصف »: ثم يعودون ملا قالوا«
ولو ردوا لعادوا ملا «والحالة، وتجاوبنا اآليتان:  الندم عىل الظهار، فإن العود ظاهر يف العمل دون النية

من النجوى املحرمة، مواصلة فيها، وإ�ا يعنــي العــود للظهــار، »: ثم يعودون ملا نهوا عنه» «نهوا عنه

                                                        
٣: ٥٨).      ١. 
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ويف » مــن قبــل أن يت�ســا«نقضا له وعودا اىل حاله قبله، كأن � يكن ظهار: ان يواقعها، ويوحي بــه 
  .١»ا أراد أن يواقع امرأتهاذ: «السالم عليهالصادقي 

جوعا اىل حالة ما قبل الظهار، فعود التكــرار إذا فال يراد من العود له إال ثالث ثالثة: عودا لنقضه، ور 
يكرر الكفارة، وليس موجبها ألول مرة، إذ هو منكر وزور ك� يف مرات اخرى بعدها، ونص اآلية يثبت 

  الكفارة بعد العود.

ثم ال يحرم بالظهار إال الج�ع الذي تحلله الكفارة، فغ�ه من اإللتذاذات حالل قبل الكفارة، إال عــىل 
ت�ّس �طلق اإللتذاذ ج�عا وسواه، ولكن الت�س نفسه ينفيه، فإنه مس من الجانب� كناية تفس� ال

  ٢عن املواقعة، بل املس أيضا كذلك يف متعارف القرآن فضالً عن الت�س، ك� يف العلوي.

س حيث يحرِّم املس من الطرف�، فيحــل لهــا ويحرم عىل الزوجة ما يحرم عىل الزوج بنفس سند الت�
  بكفارة الزوج، والحكمة يف هذا الحرمان من جانب الزوجة أن تساعد عىل حرمان الزوج.

ويصح ظهار العبد ك� الحر، وعدم ملكه لرقبة حتى يعتق يدخله فيمن � يستطع، دون أن يخرجــه 
إضافة اىل أن لغة الظهار ال تناسب » من نساءهم«عمن يصح ظهاره، ولكنه ال يصح من املرأة للنص: 

  .٣إىل الزوج ك� سبق يف أحاديثنا

املقيــدة لهــا باملــدخول بهــا، خالفــا  وهل يصح الظهار قبل الدخول؟ نعم إلطالق اآلية، وال لألحاديث
، ك� رووا ٤رشط الدخول آله و عليه هللا صىلإذ يروون عن الرسول  السالم عليهملأل�ة األربعة، وفاقا لأل�ة االثنى عرش 

  .٥اشرتاطه بحالة طهر غ� املواقعة بحضور عدل� كالطالق خالفا لألربعة

                                                        
أ�� ���� �� ا����ر ��� ��ـ� ��ـ�  ا��ـ��م ����). رواه ا�� ������ �� ا����� �� ���� �� دراج �� ا���دق      ١

 ).٢٧٠: �����٣ ��� ���رة؟ ���ل: اذا أراد أن ��ا�� ا��أ�� (����� ا��رر 

 
���ـ� » ��ـ��ـ� ��ـ� أن ���«�ـ� أ��ـ� ا��ـ����� �ـ� �ـ��� ���ـ�:  ا��ـ��م ���ـ�). ا������ �����ده �ـ� ا��ـ���      ٢

�����ه ��  ا����م ����ا���� �� ا���دق  ٥١٨) ورواه ا���� �� �����ه ����، و��� ص ٥١٠: ���������١٥ (ا������ 

 ا����ر ��� ��� ��� ����� ا����رة؟ ��ل: اذا أراد أن ��ا�� ا��أ�� ورواه ا���� وا���وق ����.

 
اذا ���� ا���أة: زو�� ��� ���� ا��  ا����م ������ل ��ل أ��� ا�������  ا����م ����). ا���� �����ده �� ا���دق      ٣

 ��� ���رة �����.

 
: �� ���ن ���ر و�� إ���ء ا����م ������ ر�� ����ك ���� �� ا��أ�� ���ل  ا����م ����). ا������ �ٕ����ده �� ا���دق      ٤

 ).٥١٦: ١٥(ا������  ������ا����م���� ��� ورواه ا���وق ������ �� ا���د��� ��� 

 
�ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�ع ��ـ��دة �ـ�����  ا��ـ��م ����). ا������ �ٕ����ده إ�� ا�����      ٥ �ـ�ل: �ـ� ��ـ�ن ��ـ�ر إ

 ).٥٠٩: ���١٥ ورواه ا���� �� �����ه ���� و���� ���� (ا������ ���



 192

فلــو � يعــد فهــل تحــرم عليــه حتــى يعــود، أو ال يعــود فتصــبح » ثم يعودون ملــا قــالوا«والنص هنا 
بهذا الذي س�ه كــذبا وزورا أن يســتمر، وإ�ــا يجــرب عــىل أحــد   كاملعلقة؟ قطعا ال! فكيف يرىض هللاّ 

لكفارة، أو الطالق في� اذا رفعت املظاَهر منها أمرها اىل الحاكم، ك� يف أحاديثنــا: أمرين: العود مع ا
  انه يجرب عىل أحد األمرين بعد ثالثة أشهر من املرافعة.

اذا كانت عنــده رقبــة، وإال فليشــرتِ ويحــرّر، وهــل يشــرتط فيهــا »: فتحرير رقبة من قبل أن يت�سا«
  لتحرير وحكمته.اإل�ان؟ اللهم نعم، ك� تدل آيات ا

العتــق يف كفــارات   تحرير رقبة جزاًء �ا نوى أرس رقبة: أن يحرم زوجته ع� يحق لهــا وقــد جعــل هللاّ 
متنوعة، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب، وحكم اإلسالم بالرتقيق ألرسى 

تُسلب حرية األس� الكافر كفا عن الحرب، ثم حكمه هنا وهناك بتحريرهم، حك�ن عادالن، يف االول 
  بأسه، إشغاله ك� يجب إسالميا، وتثقيفه كذلك، حتى إذا أسلم يأ� دور الحكم الثا�: التحرير.

من ظهار، وعــوٍد لــه، أو وطــيء »: �ا تعملون  وهللاّ «أن تكّفروا فال ترجعوا ملثله » ذلكم توعظون به«
  ».خب�«قبل الكفارة أو بعدها 

ا فََمْن لَمْ «   .»يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعْ�ِ ِمْن قَبِْل أَْن يَتََ�سَّ

� يجد تحرير رقبة، سواء أكان عدم الوجدان لعدم وجود رقبــة كــ� يف هــذا الزمــان، أو لعــدم مــال 
و يكفيه الشرتاءه، أو ألنه هو رقبة ال �لك رقبة حتى يحررها، أو لحاجة مدقعة إليه رغم وجود املال أ 

نفسا إال وسعها، كفارات مرتتبة أوسطها صيام شهرين متتابع�، والتتــابع   وجود الرقبة، فال يكلف هللاّ 
  هنا ك� يف كفارة الصيام.

ِريَن َعــَذاٌب َولِلَْكــافِ    َوَرُسولِِه َوتِلَْك ُحُدوُد هللاّ    فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّ� ِمْسِكينا ذَلَِك لِتُْؤِمنُوا بِا�ّ «
»أَلِيمٌ 

١.  

لــو أطعــم «يحكم بعدم جواز إطعام واحــٍد أكــ� مــن واحــد، خالفــا أل� حنيفــة: أن » ست�«والنص: 
  .٢خالفا لنص اآلية»: مسكينا واحدا ست� مرة يجزي

الضــغوط النفســية واملاليــة علــيكم » ذلــك«وواجب اإلطعام هو املعتاد يف الطعام، وإن زاد ففضــل، 
»  وتلك حــدود ّهللا «فال تأتوا بترصفات وأقوال منكرة وزور فإنها خالف اإل�ان » ورسوله  لتؤمنوا باّ� «

عقائــديا أو عمليــا بهــذه » وللكافرين«ا � تُكلّفوا ال ما حددتم ألنفسكم يف مثل الظهار أن تكلفتم م
  ».عذاب أليم«الحدود اإللهية 

وعدم استطاعة الصوم شهرين متتابع� أعم من العجــز عــن أصــول الصــوم، أو الصــوم هكــذا، أو أن 

                                                                                                                                                         

 
٥٨: ٤).      ١. 

 
���د ����� �ـ� و��ا ا�» ا�����د د�� ا����� و�� ����«). و�� ا����� ا����ج أ�� ����� ��أ�� ��ن      ٢

 ا���آن!.
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الَشبَق الشديد والغلمة الهاجمة يطيقانه عن أن يصرب شهرين رغــم إمكانيــة الصــوم، رشط أال يجــد 
  إلطفاء نائرة الشهوة كزواج منقطع ومثله.طريقا آخر 

ويؤدى عنه من بيت املال لو أمكن، وهو ممن يأكل من الكفارة لو   وإذا � يجد ما يطعم يستغفر ّهللا 
  .١كان مسكينا ك� يف أحاديثنا

قبــل أن «. و٢وهل تسقط هذه الكفارات إذا واقعها قبلها؟ كال! وإ�ا تثبت كفارة اخرى للوقاع قبلهــا
بيان لظروف وجوبها وان الوقاع قبلها محرّم، فلو واقع فعل محظورا، فهل إن فعل املحظــور » يت�سا

  يسقط الكفارة؟!.

  حول الطالق

  »ها اثنتا عرشة(سورة الطالق ـ مدنية ـ وآيات

  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم    بِْسِم هللاّ «

َة َواتَُّقوا ّهللا  تِِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّ َربَُّكْم الَ تُْخرُِجــوُهنَّ ِمــْن    يَا أَيَُّها النَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ
فََقْد ظَلََم نَْفَسُه    َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدودَ ّهللا    يَأْتَِ� بَِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة َوتِلَْك ُحُدوُد هللاّ بُيُوتِِهنَّ َوالَ يَْخُرْجَن إِالَّ أَْن 

فَــإِذَا بَلَْغــَن أََجلَُهــنَّ فَأَْمِســُكوُهنَّ ِ�َْعــرُوٍف أَْو فـَـارِقُوُهنَّ  ۱يُْحِدُث بَْعَد ذَلَِك أَْمــرا ض   الَ تَْدِري لََعلَّ هللاّ 
هَادََة �ّ ِ�َ  َوالْيـَـْوِم    ذَلُِكْم يُوَعُظ بِِه َمــْن كـَـاَن يـُـؤِْمُن بـِـا�ّ     ْعرُوٍف َوأَْشِهُدوا ذََوى َعْدٍل ِمنُْكْم َوأَقِيُموا الشَّ

فَُهــَو    َعــَىل ّهللا  َويَرْزُقُْه ِمْن َحيـْـُث الَ يَْحتَِســُب َوَمــْن يَتََوكَّــْل  ۲يَْجَعْل لَُه َمْخرَجا ض   االِْخِر َوَمْن يَتَِّق ّهللا 
ٍء قَْدرا ض   بَالُِغ أَْمرِِه قَْد َجَعَل هللاّ    َحْسبُُه إِنَّ هللاّ  َوالالَِّ� يَِئْسَن ِمْن الَْمِحيِض ِمْن نَِســائُِكْم إِْن  ۳لُِكلِّ َيشْ

تُُهنَّ ثَ�الَثَُة أَْشُهٍر َوالالَِّ� لَْم يَِحْضَن َوأُْوالَُت اْألَ     ْحَ�ِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق هللاّ ارْتَبْتُْم فَِعدَّ
ــْر َعنْــُه َســيِّئَاتِِه َويُْعِظــْم لـَـُه    أَنزَلَُه إِلَيُْكْم َوَمــْن يَتَّــِق هللاّ    ذَلَِك أَْمُر هللاّ  ۴يَْجَعْل لَُه ِمْن أَْمرِِه يُْرساض يَُكفِّ

َكنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوالَ تَُضارُّوُهنَّ لِتَُضيُِّقوا َعلَيِْهنَّ َوإِْن كُنَّ أُوالَِت َحْمٍل أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث سَ  ۵أَْجراض
 ِ�َْعــرُوٍف َوإِْن فَأَنِْفُقوا َعلَيِْهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِْن أَرَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجــورَُهنَّ َوأَْ�ـِـُروا بَيـْـنَُكمْ 

   لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَيِْه ِرزْقُُه فَلْيُنِفْق ِم�َّ آتـَـاُه هللاّ  ۶ْم فََسُرتِْضُع لَُه أُْخَرى ضتََعاَرسْتُ 

                                                        
! ����ت  ل �� ر��ل ا��ّ���� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ء ر�� ا�� ر��ل ا��ّ� ا����م ����). ا���� �ٕ����ده �� ا���دق      ١

�� ا��أ��، ��ل: اذ�� ����� ر���، ��ل: ��� ���ي، ��ل: اذ�� ��� ����� ��������، ��ل: �� أ�ـ�ى، �ـ�ل: 

: أ�� أ��ـ�ق ��ـ� ��ٔ��ـ�ه ��ـ�ا آ�ـ� و ���� ا��� ���  اذ�� ����� ���� ������، ��ل: ��� ���ي، ��ل: ���ل ر��ل ا��ّ�

ذ�� ����ق ���، ���ل: وا��ي ���� ����� �� أ��� ��� ������� أ��ا أ�ـ�ج ا��ـ� �ٕ����م ���� ������، ���ل: ا

 ).٢٥٧: ���٥ و�� �����، ��ل: ��ذ�� و�� وأ��� ����� (��ر ا������ 

 
�� ا���� ����� �� ا��أ�� �� ���� أن ��� ���  ا����م ������� �� ا���دق ). ا���� ا����� �ٕ����ده �� ا��     ٢

������؟ ��ل: ��� ���� ���رة، ���: إن أراد أن �����؟ ��ل: �� ����� ��� ����، ���: ��ن ��� ����� ��ء؟ 

ي �� �� ����ه �� ا���� إ�� ��ٓ�� ����، ���: ���� ���رة ��� ا��و��؟ ��ل: ��� ���� أ��� ر��� ورو  ��ل: إي وا��ّ�

 ).٥٢٨ـ  ٥٢٧: ١٥(������  ا����م ����و�� أ�� ���� ���  ا����م ����ا����� ��� 
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»بَْعَد ُعْرسٍ يُْرسا   نَْفسا إِالَّ َما آتَاَها َسيَْجَعُل هللاّ    الَ يَُكلُِّف هللاّ 
١.  

بالخطاب يف البداية، رغم أن الحكم عام للمسلم�، ألنــه أمــر هــام، بــالغ  آلـه و عليه هللا صىلهنا يختص النبي 
األهمية والخطورة، لحدٍّ كأنه بحاجة اىل رعايته باهت�م ج�هــ�ي مــن املســلم�، يرأســهم صــاحب 

املتكئ� املضــاّرين مــا لــيس يف الرسالة، ففيه من الرتغيب والتأكيد ما ليس يف سواه، وفيه من توعيد 
  . ، واملحرمات فيه أبغض الحرمات عند هللاّ  سواه، م� يدلُّ عىل أن الطالق أبغض الحالل عند هللاّ 

إنها سورة كاملة يف القرآن، كلها موقوفة عىل تنظــيم حالــة الطــالق وقبلــه ومتخلفاتهــا، حالــة تهــّدم 
إلسالم متشكلة مــن التجمعــات الجزئيــة، فاإلنفصــام وانتهاء، كأنها أضخم من هدم دولة، وألن دولة ا

والفراق فيها يتخطى إىل تهّدم الدولة، ولذلك ترى ان فراق الطالق إسالميا نظِّم بحيــث كأنــه وفــاق 
آخر بعد الطالق يخلفه، وفاق هو من مخلفات العدل يف الفراق، لحّد يحبب بعضهم إىل بعض رغــم 

  ».وأئتمروا بينكم �عروف«الطالق: 

ا أن اإلسالم يعني من إلتقاء جسدين يف الزواج خلق الخلية االوىل من جسد االمة أي: إلتقاء قلب�، و�
ال قالب� فحسب، إ�ا إلتقاء إنسان� كأنه� إنسان واحد، لذلك يراعي يف باب الطالق أن يبقى اإللتقاء 

ل�ن متســاملان يف تجــارة، عرفــا اإلنسا� بوحدة القلب� باقيا، رغم فراق القالب�، كأنه� رشيكان مســ
بعد التجربة ردحا من الزمن أن ليس بينه� إنسجام فيها، لعلل خارجة عن طوقه�، ففضــال الفــراق 

، فــإنه� األصــالن  فيها، لكيال تتخطاه� إىل الفراق عن االخوة اإلســالمية، أو التخلــف عــن رشعــة ّهللا 
  الجذريان يف كافة القوان� واألنظمة اإلسالمية.

لذلك ترى اآليات يف باب الطالق هنا ويف البقرة وسواه�، تتشدد عىل من يستغل الطالق للمضــارة: 
»ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده« »وال تضاروهن لتضيقوا عليهن«

إمساك �عــروف أو «وإ�ا  ٢
»ترسيح بإحسان

دة حق يف املعــروف ليزيــل عــنهن بغــض ووصــمة الفــراق: ثم بعد الطالق لهن زيا ٣
»وللمطلقات متاع باملعروف حقا عىل املتق�«

وال يحل لكم أن تأخــذوا مــ� آتيتمــوهن شــيئا إال أن « ٤
»فال جناح عليه� في� افتــدت بــه  فإن خفتم أال يقي� حدود ّهللا   يخافا أال يقي� حدود ّهللا 

ـ كــ� يف  ٥

                                                        
 .٧ـ  ١). ��رة ا����ق: آ��ت      ١

 
٢٣٣: ٢).      ٢. 

 
٢٢٩: ٢).      ٣. 

 
٢٤١: ٢).      ٤. 

 
٢٢٩ :٢).      ٥. 
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ومتعوهن عىل املوسع قََدرُه وعــىل املُقــِرت قـَـَدرُه متاعــا بــاملعروف حقــا عــىل «طالق الخلع واملبارات ـ 
»املحسن�

»وال تنَسُوا الفضل بينكم« ١
٢.  

بعــده متجليــا يف  مضارة ممنوعة عىل أرشاف الطالق، ومتاع بــاملعروف حينــه، ثــم يســتمر املعــروف
»وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحهن أزواجهــن«تحريرهن يف الزواج: 

زواجــا  ٣
  �ن طلقهن، فأحرى! أو زواجا بغ�هم فال جناح، وملاذا العضل؟!.

عىل الوفاق قلبيا هذه جولة مخترصة يف رشوطات الطالق ومخلفاته، تجعله فراقا قالَبيا، مع الحفاظ 
قــدر املســتطاع، وهــذا هــو الطــالق يف اإلســالم، ال الــذي يهــدم البيــوت، ويهــدر النفــوس والنفــائس 

  .»فقد ظلم نفسه  ومن يتعد حدود هللاّ «  واألعراض، ممن ال يتقيدون بحدود هللاّ 

هنا وآيات الطالق هناك، ال لثورة نسائية عربية أو عاملية، وال ألن املــرأة دخلــت  ٤تنزل سورة الطالق
الندوات أو الشوراآت، وال ألنها سيطرت زمنيا عىل الزمن ورِجاله وَرّجالــه، وإ�ــا كانــت هــي رشيعــة 

ء منها ردحا بعيدا من  دالته وإرادته بحق املرأة املظلومة املنكوبة التي كانت حيوانة وأردىاإلسالم وع
الزمن، فأصبحت عىل ضوء الرشعة اإلسالمية: وليدة ال تُوأد وال تهان، ومخطوبــة ال تــنكح إال باذنهــا، 

الهزيلــة الذليلــة، مــن وزوجة لها حقوقها وكراماتها، وأُّما لها ض�ناتها الكر�ة، فارتفعت الحياة هذه 
  تلك الهوة والوهدة، إىل حياة عزيزة أمينة رفيعة.

ترى ان هذا الدين املت� األم� يعرض عنه أو ينكره إال مطمــوس منكــوس موكــوس، وفيــه ضــ�نات 
  الحياة كلها! وكراماتها كلها!:

َة َواتَُّقوا هللاّ يَا أَيَُّها النَِّبىُّ إِذَا طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ « َربَُّكْم الَ تُْخرُِجوُهنَّ ِمــْن    تِِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّ
فََقْد ظَلََم نَْفَسُه    َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدودَ ّهللا    بُيُوتِِهنَّ َوالَ يَْخُرْجَن إِالَّ أَْن يَأْتَِ� بَِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة َوتِلَْك ُحُدوُد هللاّ 

»يُْحِدُث بَْعَد ذَلَِك أَْمرا   َعلَّ هللاّ الَ تَْدِري لَ 
٥.  

تجعل اآلية من النبي وأُمته وحدة مت�سكة، كأن النبي هو هو ومن معــه، وألنــه ال يســتقل عــنهم، 

                                                        
٢٣٦: ٢).      ١. 

 
٢٣٧: ٢).      ٢. 

 
٢٣٢: ٢).      ٣. 

 
���ة: �� ��ء ������ ان ��رة ا����ء ). و���� أ��� ��رة ا����ء ا����ى، ��ل ا�� ����د �� ���� ا     ٤

 ا����ى ���� ��� ����: وا���� �����ن ����.

 
 .١). ��رة ا����ق، آ��:      ٥
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  فكيانه هو الرسالة، والسفارة اإللهية لهم: ال يأخذها إال ليعطي.

ح دائم، دون املنقطع وملك اليم�، فإنه الهبــة فــيه� دون طــالق، وطالق النساء هو فراقهن عن نكا
ولكــن » فطلقــوهن«وإن كانت تدل �فردها عىل ميض الطالق، وهو ينايف إمضائه بعده: » طلقتم«و
الرشطية الزمنية يَسلخها عن امليض إىل املشارفة: عند تصميم الطالق فطلقوا هكذا.. إذا أردتم »: إذا«

وهن لعدتهن، ليس إال، فالطالق لغ� العدة ال يجزي وال يجوز للال� لهن العدة ـ تطليق النساء فطلق
  هنا غ�هن، ملكان ذكر العدة، ف� هي العدة؟ وما هو الطالق للعدة؟.» النساء«إذا ـ فال تشمل 

الِعدة هي هيئة خاصة من الَعَدد، وبينه� عموم مطلق، فكل ِعدة عدد وال عكس، فمن األعداد مــا 
جهولة غ� محصيَّة، ولكن العدة هي املعلومة من العدد، سواء أكان املعدود زمانا، أو مكانا أو هي م

  أشخاصا أم ماذا؟

ومن عدة النساء أشهر تربصهن بأنفسهن نظــرة زواج جديــد، أو التحلــل عــن األول، كــذلك وتريـّـث 
ه تربٌص بهن للزواج ورعاية أزواجهن رجاء الرجوع إليهن قبل انقضائها، إال يف عدة الطالق البائن فإن

الحرمة الزوجية، اللهم إال يف املختلعة واملباراة إذ تصبح رجعية باسرتجاع حقها، ومنهــا ُعــدد الطــالق 
تتحمل الِعدت�: » لعدتهن«، و١املسنون يف اإلسالم، وهو من الواحد إىل التسعة، دون زيادة وال نقيصة

الزمن، وعدة الزمن هــي مجموعــة زمــن  أن يطلَّقن العدد املعلوم، ولزمن معلوم: ِعدة الدفعة وعدة
دون: من عدتهن، أو إىل عدتهن، أو يف عدتهن، إنها تشملها بدًء » لعدتهن«الرتبص بداية ونهاية، ف 

  وخت�.

فليس الطالق بذلك الفوىض يف العدد، وال يف تطبق العدد، وال يف الِعدة الزمنية بدايــة ونهايــة، وكــ� 
من السنة: أنهــا واحــدة إىل تســعة، ال تتحقــق إال واحــدة لوقــت نعرف عدة املرات وكيفية تطبيقها 

واحد، كذلك نعرف العدة الزمنية أن بدايتها يف املدخول بها، غ� الحامل وال الصغ�ة أو اليائسة، هو 
طهر غ� املواقعة، فالطالق ال يجوز وال يجزي يف طهر املواقعة، فالطالق ال يجــوز وال يجــزي يف طهــر 

  حيض غ� الغائب وال الجاهل، ألنه خالف عدتهن املفرسة يف السنة الثابتة عن رسول هللاّ املواقعة، ويف 
آله و عليه هللا صىل

ومن الحكمة يف هذا التوقيت، إرجاء إيقاع الطالق فرتة بعد اللحظة التي ثارت فيها النفس  ٢

                                                        
� ��ل ����أ�� أ�� ���� ��د ���م ��� ��: أ����� �� ر� ا����م ����). ا��ل ا����� �� ���� �� ����      ١

ا����ء؟ ���ل: و���! أ�� ���ء ��رة ا����ق؟ ��� ��� ـ ��ل: ����ء، ���أت: ������� ������ وا����ا ا���ة، 

 ��ل: أ��ى ���� ���م ا����ء؟ ���: ��...

 
ـ أ��ج ���� وا������ و��� ا��زاق �� ا����� وأ��� و��� �� ���� وا����ري  ٢٢٩: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢

وا�� ا����ر وأ�� ���� وا�� ��دو�� وا������ �� ���� ��  و���� وأ�� داود وا�����ي وا������ وا�� ���� وا�� ����

�� ��ل  آ�� و ���� ا��� ���  ����� ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ��� ا�� ��� ا��أ�� و�� ���� ���� ذ�� ����ل ا��ّ�

���� ������� ����ا ��� أن ����� ���� ���ا���� �� ������ ��� ���� �� ���� ����� �ٕ�ن ��ا �� أن �� آ�� و ���� ا��� ���

 .»�� أ��� ا���� إذا ����� ا����ء ������� ������« آ�� و ���� ا��� ���أن ���� ��� ا����ء و��أ ا����   ا���ة ا��� أ�� ا��ّ�

����  ��  ���ل: وا��ّ� ا����م ���������ده �� أ�� ���� ��ل ���� أ�� ����  ١ح  ٢٧٢ص  ١٥و�� و���� ا����� ج 



 197

طهر، ثم إن ملــك نفســه وأراد للفراق، فقد تسكن إن كانت طارئة وتعود إىل الوئام، فليرتبص حتى ت
الطالق قبل الوقاع، فهذا دليل �كن اإلرادة، وقليل هؤالء، وكث� أُوالء الذين تتوق أنفسهم إىل الوقاع 

  لعــل هللاّ «بعد ما صربت أيام الحيض، فتؤجل الطالق لطهر آخر إذا كان تصمي� غــ� تــام، ومــن ثــم 
املعول عن ذلك البناء الرص�: الزوجية، ثم تتلوها  وهذه أوىل املحاوالت لدفع» يحدث بعد ذلك أمرا

  محاوالت أُخرى.

طالقا، وعدة الطالق، وإ�ا يؤمر األزواج بإحصائها، مع أنه لصالح الزوجــات أيضــا، »: وأحصوا العدة«
فــأراد » يحــدث بعــد ذلــك أمــرا  لعــل هللاّ «نظرَة الزواج الثا�، ألن مصلحتهم هنا أك� من مصلحتهن 

ذ � يحص العدة � يضبط معه الرجوع، وكذلك النفقة الواجبــة عليــه زمــن العــدة، فهنــا الرجوع، فإ
مصلحة املنفق تقتيض ضبط العدة، لكيال تزيد عن الواجب عليه، ومن مصالحها يف اإلحصاء أال يطول 

ة ويكون عليها األمد فيطول اإلنتظار للزواج الثا�، فإنه يضم النفقة أيضا، وأال ينقص األمد فتقل النفق
  النكاح الثا� نكاحا باملعتدة وهي من املحرمات األبدية.

يف طالقهن لعدتهن، فال يكن لغ�ها، ويف احصــاء العــدة، فــال تزيــدوا فيهــا نظــرة » ربكم  واتقوا ّهللا «
كذلك يف اخراجهن أو خروجهن عن »  واتقوا هللاّ «الرجوع، أو املضارة، وال تنقصوا عنها تنقيصا للنفقة، 

  ن:بيوته

ل� تعم البيوت التي سكنَّها كبيــوت الزوجيــة، ال » بيوتهن»: «ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن«
فليست النساء كلهن يف بيوت أزواجهن، فبيت الزوجية املقرر لها بنفقة الــزوج، هــو حــق » بيوتكم«

كان عليه تبديلــه لها إىل نهاية العدة الرجعية، فإن كان هذا البيت عارية أو مستأجرا وانتهت مدته، 
بغ�ه، كل ذلك رجاء الرجوع، فإخراجهن عنه محرّم مه� كلف األمر، وكذلك خروجهن، ولــيس لهــ� 

، ال يقبــل املصــالحة، وحــق  املصالحة عىل خروجها ألن بقاءها ليس حقا له� فحسب، إنــه حكــم ّهللا 
كر، فأحرى للزوج هذا النهي املجتمع، وحق الزوج�، فإن أردن الخروج كان عليهم املنع نهيا عن املن

ألنه لصالحه، وإن أراد إخراجه كان لها النهي والتمنع، وإال فعىل الحاكم الرشعي منعه� عــن ذلــك، 
ك� عىل كل مسلم، ولها أن تتزين وتتجّمل لزوجها وتحاول يف جلب نظــره كــ� رودت بــه أحاديــث 

                                                                                                                                                         

�� و���  ا����م �������  ��٣ و�� و�� ج   �� أ�� ا���س ���� ��ٔ����� ������ وا���ط ��� �����ا ����ة ��� أ�� ا��ّ�

ا���س ������� ��� ����� ��� أن �����ا �� �� أوت ���� �� ���� إ�� أو��� ���ه و�� ��� ��� ��� ا���� رد 

��ل ��� ��: ����� ا�� ���ل ��  ا����م ������ ���و �� ر��ح ���  ٢٧٣ ص ١وان ر�� أ��� و�� ج   إ�� ���ب ا��ّ�

  ا����� �� ا�� ���ا��ّ� �����٢٧٤... و�� ص   �� أ���� �� ا��ّ� ا����م ������� ���� ا���� ا�� �� ��ى ����� ���� ���ل 

 ��ل: ا����ق ���� ا���� ����. ا����م ����

  و��� ر��ل ا��ّ�  ا���ة ز��ف ���ب ��ض ا����� �������� ���ب ا��ّ� أ��ل: ��� ورد �� ��� ا����ق ����

 ا����ا��ة ا������ ���. آ�� و ���� ا��� ���
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  .١سنادا اىل اآلية

فال يجوز إخراجهن وال خروجهن ألي أمر اللهم إال الواجب املضيق رشعــا كــالحج، أو لرضــورة أُخــرى 
  فتخرج قدر الرضورة. يتطلب خروجها وتفوت �يض العدة،

وهل اإلخراج والخروج املمنوعان ه� إخالء بيت الزوجية عنهن للنهاية؟ أم وخلوه اك� مــن العــادة 
الجارية قبل الطالق؟ أم مطلق اإلخراج والخروج ولو ساعة؟ أقول: إن اإلخراج قرينة عىل املعني من 

حقــه الثــا� إســتحياًء مــن حكمــة البقــاء، الخروج أنه ال يشمل القليل، فاألول هو القدر املتيقن، ويل
والثالث غ� محتمل، إذ ال يصدق عليه اإلخراج، وال يرض برجاء الرجوع، فال إخراج وال خروج هكــذا 

  إال لرضورة قدرها، وإال:

مبينة أنها فاحشة: تجاوزت الحد، ومبينة للبينة، أو للزوج، ومبينة أنهــا ال »: أن يأت� بفاحشة مبينة«
  ة:تصلح للعود

مثلث التبي�: من زنا ومساحقة، أو نشوز ال يتحمل، أو إيذاء، األمور التي تب� أال رجاء للرجوع، وأما 
الفاحشة غ� املبينة، من الثالث أم سواها، أو غ� الفاحشة من املعايص والتخلفات، وبصيغة جامعة، 

املبينة التي تصارح أال عالق التي لها عالج عاجل أو آجل، فهي ال تسمح لإلخراج أو الخروج، بخالف 
إال الفراق، فالحكمة يف إبقاء املطلقة يف بيت الزوجية هي إتاحة الفرصة للرجوع، واستثارة عواطــف 
املودة، وذكريات الحياة املشرتكة، وقد زالت كلها بفاحشة مبينة، إذا ارتكست يف ح�ة الزنا وهي بعُد 

متجاوزة حدها، مبينــة أنهــا تتعمــدها لــ� تتحلــل، يف بيت الزوجية، أو بغ�ها من فاحشة: معصية 
  وهي يبقى بعد هذا البيان الرصيح مجال لرجاء الرجوع؟.

أيا كان التعــدي، » فقد ظلم نفسه  ومن يتعد حدود هللاّ «املحددة للطالق والعدة »  وتلك حدود هللاّ «
فقــد ظلــم «ن مــربِّر كمن يطلق حالة الحيض، أو يف طهر املواقعة، أو يخرجها عن بيــت الزوجيــة دو 

إذ قطع عنها رجاء الرجوع يف الفرتة املســموحة لــه، وظلــم زوجــه التــي هــي كنفســه، ظلــ� » نفسه
  مزدوجا هنا، وسوف يراه يف األخرى.

وإن كنت دريت من نفسك عدم ميل الرجوع، ولكن مقلب » يحدث بعد ذلك أمرا  ال تدري لعل هللاّ «
رغوبا، فتتغ� األحــوال البئيســة اىل هنــاءة ورىض، فــالنفس القلوب قد يحدث يف هذه الفرتات أمرا م

البرشية قد تستغرقها اللحظة الحارضة، وتغلق عليها منافذ املستقبل، فتزعم اللحظة رسمدا، رغم أن 
املقلب للقلوب والظروف واملالبسات، فيجعل   املستقبل قد يحمل ما � يكن بحسبانه، يحمل أمر ّهللا 

�ا يراه، فغ�ِّ حتمك يف نظرك القــاطر،   فربَّ محتوم عندك �ا تراه، متغ� عند هللاّ  بعد عرس يرسا،  ّهللا 
، فطالقك حالة الحيض،  القادر، وال �ض في� حكمت إال مرتبصا مرتيثا راجيا رحمة ّهللا   إىل ما يراه هللاّ 

عــن بيــت  وهي حالة كريهة، ويف حالة طهر املواقعة، وقد قضيت حاجتــك منهــا، وإخراجــك زوجــك
الزوجية، زمن العدة، كل ذلك استعجال ملا رأيت، وصّد عن استئناف الرأي ورجاء الرجــوع، وعــن أن 

  بعد ذلك التصميم العاجل الجاهل ـ أمرا، وهو لصالحك وزوجك!.  يحدث هللاّ 

                                                        
��ل: ا������ ����� و����� و���� و���� ��  ا����م ����  ���ا��ّ� �� أ�� ٤٣٧ص  ١٥). و���� ا����� ج      ١

 ».���ث ��� ذ�� أ��ا  ��� ا��ّ�«�� و�� ���ل:   ��ءت �� ا����ب ��ٔن ا��ّ�
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هذه الحكم والعلل يف تأجيل الفراق تأ� برهانا بينا عىل بطالق الطلقــات الــثالث يف مجلــس واحــد، 
»هزوا  وال تتخذوا آيات هللاّ «:  ذلك كل لعبة تزيل رجاء الرجوع، فانها استهزاء بآيات هللاّ وك

١.  

وهذه هي املحاولة الثانية لدفع معول الطالق ـ بعد وقوعه ـ عن اجتثاث البناء، فان املطلقة رجعية 
  زوجة ما دامت يف العدة.

  يؤمر بالتلطف معها إمساكا أو فراقا:ثم ويف نهاية العدة ومشارف الفراق 

أَقِيُمــوا فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِ�َْعــرُوٍف أَْو فـَـارِقُوُهنَّ ِ�َْعــُروٍف َوأَْشــِهُدوا ذََوى َعــْدٍل ِمــنُْكْم وَ «
َهادََة �ّ  »   الشَّ

٢.  

»واملطلقــات يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء«املســرتابة، ثالثــة قــروء:  األجل البالغ لغ� الحامل وغ�
٣ 

  كضابطة عامة للمعتدات إال من استثني.

واإلمساك �عروف هو الرجوع إىل بلوغ األجل، فإذا بلغ وخرج فال رجوع، والفراق �عــروف يحصــل 
أجلهــن فأمســكوهن �عــروف أو وإذا طلقــتم النســاء فــبلغن «بعــدم الرجــوع حتــى يخــرج األجــل: 

  رسحوهن �عروف وال �سكوهن رضارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات ّهللا 
»هزوا

»الطالق مرتان فامساك �عروف مرتان فامساك �عروف أو ترسيح باحسان« ٤
٥.  

مة الزوجيــة، ويتحقــق اإلمســاك الرجــوع بــالقول والفعــل وهو الرجــوع إىل عصــ» إمساك �عروف«
واإلشارة، الدالة عليه، ومعروفه أال يكون رضارا واعتداًء، تضــييقا علــيهن نقمــة، أو رجــاء األخــذ مــ� 

بــأن يصــرب إىل  »وال يحل لكم أن تأخذوا م� اتيتموهن شيئا إال أن يأت� بفاحشة مبينــة«آتوهن شيئا 
لغرض العود إىل عصمة الزوجية، وإ�ا ليطول تربصها، وتذوق وبال الرجوع يف  قبيل النهاية ف�اجها ال

سجن هكذا رجوع، ثم يطلقها ثانية ويضارها كاألول، فهذا اإلمساك الرضار ال يجــوز وقــد ال يجــزي، 
هزوا، فآيات اإلمساك والرجوع تعنــي اإلصــالح، وأنــت تعنــي اإلرضار! وإ�ــا   وهو من اتخاذ آيات هللاّ 

اك املعروف هو املسموح الذي يعرفه الضم� اإلنسا� الطاهر، والفطرة السليمة اإلسالمية، وهو اإلمس
العود إىل حياة سليمة أمينة متينة، وإال فال مجال إال الفراق والترسيح باحسان، فراق جسدي ال فراق 

                                                        
٢٣١: ٢).      ١. 

 
 .٢). ��رة ا����ق، آ��:      ٢

 
٢٢٨: ٢).      ٣. 

 
٢٣١: ٢).      ٤. 

 
٢٢٩: ٢).      ٥. 
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ومتعــوهن عــىل «دة: لهــن وزيــا  وّدي، فراق ال يفارق اإلحسان: ُخلقيا وماليا، أن تــودي مــا فــرض هللاّ 
»املوسع قدره وعىل املُقرت قدره متاعا باملعروف حقا عىل املحسن�

وللمطلقات متاع باملعروف حقــا « ١
»عىل املتق�

٢.  

ب، فَِصلة الزوجية ـ إسالميا ـ تقوم �عروف وتنتهي �عروف، استبقاًء ملودَّ القلوب مه� افرتقت القوال
فقد تعود بعد الفراق إىل عرشة حسنة وأحسن م� مىض، فال تنطــوي عــىل ذكــرى رديئــة، أو شــائبة 

  تعكرسِّ صفاءها عندما تعود.

وهل إن اشهاد ذوي عدل يختص بالطالق؟ إذا فل�ذا � يأت بعده دون » وأشهدوا ذوي عدل منكم«
مســاك والفــراق، شــهادة مثلثــة: فصل به أن يقول: فطلقوهن لعدتهن وأشــهدوا..! أو أنــه يعمــه واإل 

للطالق والرجوع أو الفراق؟ وليس الفراق عند بلوغ األجل إال استمرار الطالق فال يحسب له حساب 
مستقل عن الطالق، إال أن نقول: الطالق يتطلب شهادت� مرت�! أو أنه للطالق والرجوع؟ وهذا هــو 

� الطــالق بحاجــة إىل شــهادة حفاظــا عــىل الظاهر من هذه الشهادة املتأخرة ذكرا عن اإلمساك، فك
املواريث واألنساب، وانرساحا للمطلقة يف زواج آخر، كذلك الرجوع، ول� تثبت حقوق الزوجــة مــن 
جديد، فقد يعلم الناس بالطالق، وال علم لهم بالرجعة، فتثور شكوك وتقال أقاويل، إالّ أنَّه قد يكتفي 

ا عندها، ويحصل املقصود، فإنها لفظة قول أو عمل ال تعلــم بشهادة الرجعة بعدها، إذ ال تتيرس غالب
  .٣إال من قبله�، ولكن الطالق بحاجة إىل شهادة حينه، لكيال يلتبس األمر، ويكون عن بينة

، وال حجــة يف القيــاس وال يف غــ�ه وإن كــان  وال تكفي ذوات العدل عن العدل� مهــ� كــ�ن وطمــنئَّ
فإثبات ذوي عدل للشــهادة هنــا ينفــي مــا عــداه�، ولــو كفــت النســاء فلــ�ذا حجة، ملخالفة اآلية، 

ين:  واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان � «تختصها اآلية برجل�، وال تذكرهن بدالً ك� ذكرن يف الدَّ
»يكونا رجل� فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

ق يجعــل ، فعدم ذكر البدل يف شــهادة الطــال ٤
  اآلية رصيحة يف اختصاصها بعدل�.

أقيموا أيها املستشهدون، والشهداء، ومن يعلم الشهادة، أقيموهــا يف محــاكم »:  وأقيموا الشهادة �ّ «
  فــال تأخــذكم يف هللاّ »  �ّ «ال لصالح الزوج أو الزوجة أو الحاكم أم ماذا، إ�ا »  �ّ «الرشع عند الحاجة 

                                                        
٢٣٧: ٢).      ١. 

 
٢٤١: ٢).      ٢. 

 
�ـ� ا��ـ��م ���ـ�). ��� ��ل ��� ا�����د ������ �� رواه �� ا����� �� ���ـ� ا�����ـ� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ� ���ـ�      ٣

ن ��ل ���: �ٕ�ن ����� ����� وأ��� �� را���� وا��� ��� و�� ر����� و����.. إذ ��ل ��� ���ق ا����� إ�� أ 

 أن ا�����د ������ ����ز �� اذ��ن ا������� ���ٕ����د �� ا����ق.

 
٢٨٢: ٢).      ٤. 
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، والشهادة فيها إ�ا هــي  واعد، وال رغبة يف جاه أو مال، فالقضية هي قضية هللاّ  لومة الئم، وال توعيد
ولــو عــىل نفســك أو الوالــدين   ، هو اآلمر بهــا، والرقيــب عليهــا، واملجــازي بهــا، فــأقم الشــهادة �ّ  �ّ 

  واألقرب�.

ية اإل�ــان باملبــدء : ذلكــم الحــدود كلهــا، إنهــا قضــ»واليوم اآلخر  ذلكم يوعظ به من كان يؤمن با�ّ «
  واملعاد، فمن يتعداها فقد تعدى اإل�ان:

فَُهَو َحْسبُُه إِنَّ    َويَرْزُقُْه ِمْن َحيُْث الَ يَْحتَِسُب َوَمْن يَتََوكَّْل َعَىل هللاّ  ۲يَْجَعْل لَُه َمْخرَجا ض   َوَمْن يَتَِّق هللاّ «
ٍء قَْدرالُِكلِّ    بَالُِغ أَْمرِِه قَْد َجَعَل هللاّ    ّهللا  »َيشْ

١.  

مــن الفــ� ونــورا مــن »: «يجعــل لــه مخرجــا«ومحارمه   هنا ويف غ�ها من حدود هللاّ »  ومن يتق هللاّ «
  يُتقــى، ومــن أطــاع هللاّ   مــن اتقــى ّهللا «ومخرجا من مضايق التقوى وعقباتها وعرقالتهــا، ف  ٢»الظلم
  منه كلَّ يشء ومن � يخف هللاّ   أخاف هللاّ   من خاف ّهللا «، ف  اتقى من غ� ّهللا   ومن � يتق ّهللا  ٣»يطاع

هــو الــذي يعطيــه   ، وأن ّهللا  رجه أن يعلم من قبل او حينه أمــر هللاّ ومن يخ ٤»من كلِّ يشء  أخافه هللاّ 
ه هللا صـىلوهو �نعه وهو يبتليه وهو يعافيه وهو يدفع عنه، وقد قال الرسول    مــن انقطــع إىل هللاّ : «آلـه و علـي

  ».إليها  كل مؤنة ورزقه من حيث ال يحتسب ومن انقطع إىل الدنيا وكله هللاّ   كفاه هللاّ 

  رجه يف الطالق أنه يخرجه عن عقباته ويرزقه من حيث ال يحتسب من الطيبات.ومن مخ

ومن املضايق يف سبيل التقوى مضايق الجهل بالواجب، وإضالل الضال�، وإغراء املبطل�، فهي بحاجة 
»يجعل لكم فرقانا  إن تتقوا ّهللا «إىل فرقان 

تعــاىل يخلفهــا   هللاّ  : تفرقون به ب� الحق والباطل، فتقــوى٥
  ، نور �ىش به يف الظل�ت. فخرج وفرقان من هللاّ 

أنــه  آلـه و عليـه هللا صىلوكال املخرج والرزق من حيث ال يحتسب، يع�ن الدنيا واآلخرة، ك� يروى عن الرسول 
  .٦»من شبهات الدنيا ومن غمرات املوت وشدائد يوم القيامة: «آله و عليه هللا صىلقرء اآلية وقال 

                                                        
 .٣ـ  ٢). ��رة ا����ق، آ��ت:      ١

 
 .ا����م ����). ��� ا������ �� ا�ٕ���م ���      ٢

 
 .ا����م ����). ا��ل ا����� �� أ�� ا����      ٣

 
 أ���. ا����م ����). �� ا����ل ���      ٤

 
٢٩: ٨).      ٥. 

 
أ�� ��ل ���� �� ���ا����� �� ��ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ��؟ �ـ�ل: ���ـ�  ا����م ����  ). ا��ل ا����� �� أ�� ���ا��ّ�     ٦

��اك أ��� ��� ا����دة و��ك ا����رة، ���ل: و���؟ ا�� ��� ان ��رك ا���� �� �����ب ��، إن ���� �� أ���ب 
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وقد يظ� املؤمن أن لو اتقى عاش ضنكا، فيضنُّ بالتقوى أحيانا و�ارسها أُخرى، زع� منه أن أســباب 
  : رة في� يحتسبها، ولكن ّهللا الرزق محصو 

رزقا عقليا وعلميّا وعمليّا، ورزقا نفسيّا وضم�يا، ورزقا ماديا وما إليها »: يرزقه من حيث ال يحتسب«
  ملن اتقاه.  من صنوف األرزاق، غ� املحتسبة، الداخلة يف حساب ّهللا 

بالسعي، لــ� يكتفــى بهــا  من الرزق املحتسب الواجب تحصيله  هذا، ولكنه ليس يكتفي بتقوى هللاّ 
ر لهم بــالتقوى، التــي تحــول بيــنهم   ، وإ�ا هللاّ ١عن طلب الرزق يطمنئ املتق� أنهم ال ينقصهم ما قدِّ

يبدلهم بغ� املحتسب، وفي� إذا اقتضت التقوى ترك الطلب،   املحتسب، فان هللاّ وب� يشء من الرزق 
، فهنالــك  فحرشت األوقات كلها يف سبيل التقوى الواجبــة، كالجهــاد، وطلــب العلــم، والــدعوة إىل ّهللا 

لو أن الناس كلهــم أخــذوا بهــا : «آلـه و عليه هللا صىل  وقد قال رسول هللاّ  ٢يكون الرزق كله من حيث ال يحتسب
  .٣ثم قرء اآلية» تجارة يأتكم الرزق بال بضاعة وال تجارة  إتخذوا تقوى هللاّ «و» لكفتهم

                                                                                                                                                         

� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ا����ا ا��ٔ��اب وا����ا ��� ا����دة و����ا: �� �����، ���� ذ�ـ� ..»  �� ا��ّ�و�� �«��� ����  آـ�

! ���� ��� ��ٔرزا��ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��ٔر�� إ���� ��ل: �� ����� ��� �� �����؟ �����ا: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

��ـ��� �����ـ�. و�ـ� �ـ�ا�� ا���ـ��� ���ـ� ا���ـ�  ������� ��ـ� ا���ـ�دة، �ـ�ل: إ�ـ� �ـ� ��ـ� ذ�ـ� �ـ� ��ـ��� �ـ�،

 ���� ���ب �� ����ه و��ل: إ�� ��ٔ��� ا���� ����ا ��ه إ�� ر��: ا���� أرز��� و���ك ا����. آ�� و ���� ا��� ���

 
ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ���� وا������ �� ���� ���ء �� ���ر �� ا�� ���س ���  ٢٣٢). ا��ر ا�����ر      ١

 .آ�� و ���� ا��� ���

 
: ����ء ��م �� ������ ����ء ��� ����� �� ������ن �� �� ا��ٓ��: ��ل ا����م ����  ). ا���� ـ �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

������ن ������، و������ن �� �����، ����� ��م ����� و�����ن أ��ا��� و�����ن أ��ا��� ��� �����ا ����� 

ز��� �� �� و�� ذ��ه ��� ����� و��  ������ا ������ ������ه إ���� ����� ����ء و����� ����ء ��و��� ���� ا��ّ�

 ). أ��ل: ��ا �� أ��ز ���د�� ا��ٓ�� دون ا����ص ��� ��.٣٥٥: ���٥ �� ������ن (��ر ا������ 

و���� وا����  ا����م ����و��� �����ده �� أ�� ���� ا������ ��ل: ��� ��� ����ن أ�� ذر إ�� ا����ة ���� أ��� ا������� 

  : �� أ�� ذر! إ��� ���� ��ّ�ا����م ����ن ��� ا��داع ��ل أ��� ا������� و���ر �� ���� (رض) ���� �� ������ا����موا����� 

�� و�� ��رج �� ���� ��، إن ا���م ����ك ��� د����� و����� ��� د��� ��ٔد���ك ��� ا���� وا�����ك 

����� إ�� ا��� و�� ��� �� ���� �����، �� �  �� ���� ا����وات وا��ٔرض ��� ��� ر��� �� ا��� ا��ّ�  ������ء، وا��ّ�

 ������ إ�� ا�����.

 
و�� ورد �� ���  آ�� و ���� ا��� ����� ��� ��� ـ أ���� ا����ا�� وا�� ��دو�� �� ���ذ  ٢٣٣: ٦). ا��ر ا�����ر      ٣

 ��ول ا��ٓ�� أ��د�� ��ة ���� ���� ا�����:

ـ أ��ج ا����� �� ��ر��� �� ���� ����� �� ا����ك �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ـ ��ل: ����  ٢٣٢: ٦ا��ر ا�����ر 
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عــ� ســواه مــن » فهــو حســبه«بعد ما اتقاه باملســتطاع دون بتــل وال فشــل  ١» ومن يتوكل عىل ّهللا «
ـــ و(غالــب عــىل أمــره ولكــن اكــ� النــاس ال » بالغ أمــره  إن ّهللا «األسباب، فإنه مسبّبها ومالك أمرها 

وامــر، إال صــادرا عنــه وفــاعالً باذنــه، فهــو بــالغ أمــره يعلمون) ـ وال أمر: من األشياء أو االمــور، أو األ 
ترشيعا وتكوينا، بال قصور وال تقص� وال فتور وال تقت�، فليس بحاجة يف إنفاذ أمره إىل أسباب، وإ�ــا 
األسباب بحاجة إليه يف كيانها واثارها، فهو البالغ لألمور كلها ال سواه، وهــو الغالــب عليهــا ال ســواه، 

�قداره، وبزمانه »: �قداره»: لكل يشء قدرا  قد جعل هللاّ «وبه املستعان ال سواه، ولكن  فعليه التكالن
»إنا كلَّ يشء خلقناه بقدر«و�كانه و�البساته ونتائجه وأسبابه، دون صدفة وال فوىض: 

وإن من يشء « ٢
»إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم

»ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خب� بصــ�« ٣
وكــل « ١

                                                                                                                                                         

���ه ���� إ�� أ��� أن ا�� ر��ل ��ه ا��ٓ�� �� ا�� ���ف �� ���� ا������ و��ن ا������ن أ��وه وأو���ه وأ�

��: أ��� إ���  آ�� و ���� ا��� �����ل  آ�� و ���� ا��� ���  ������ �� أ�� ��� �� ا���� وا���ة، ���� أ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

أ����� ���� ���� ��  ��� ��ء�� ر��ل ��«وأن ���ل ��� ����� و�����   وا���ه و��ه ������ى وا����� ��� ا��ّ�

�� إ�� إ�� �� ���� ����� و�� رب ا���ش   ���� ���� ����� ��������� رؤوف ر���. �ٕ�ن ����ا ��� ���� ا��ّ�

و���� ��� ��اد��� ا��� ���� ��� إ���� و����� �������� ���ء ��� إ��   ���� ورد ���� ا����ب ��أه ����� ا��ّ�» ا�����

و���� ����ل �� أم ��ام؟ ��ل   إ�� ا������ ��� �� ا��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

���� �� ����� و��ز�� �� ��� �� ����� و��   و�� ��� ا��ّ�«  : �� ���ل، إذا ���� �����، ��ٔ��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 ».��� ��ء ��را  ���� أ��ه �� ��� ا��ّ�  ��� ���� إن ا��ّ�  ����� ��� ا��ّ�

 
���ل  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��ء ������ إ�� ا����   ). ����� ا��ٔ���ر ����وق (ره) �����ده �� أ��� �� أ�� ���ا��ّ�     ١

���ق �� ��� و�� ���� و�� ���� و�� ���� وا�����ل : �� ������! �� ا�����؟ ���ل: ا���� ��ٔن ا��آ�� و ���� ا��� ����� ا���� 

و�� ���� �� أ��   و�� ��ج و�� ��� ��ى ا��ّ�  ا���ٔس �� ا���� �ٕ�ذا ��ن ا���� ���� �� ���� ��ٔ�� ��ى ا��ّ�

 ، ���ا ا�����. ��ى ا��ّ�

��   : �� أ��� ������ن ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� �� ا����ب ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٣٤: ٦و�� ا��ر ا�����ر 

 ����� ��ز��� ��� ��زق ا���� ���و ����� و��وح �����.

  ��ل: �� أ�� أن ���ن أ��ى ا���س ������� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� ا�� ���س ر�� ا����� إ�� ر��ل ا��ّ�

��� �� ��ه و�� أ�� أن ���ن أ��م ا���س �����  أو�� ���  و�� أ�� أن ���ن أ��� ا���س ����� ��� �� �� ا��ّ�

 . ا��ّ�

 
٤٩: ٥٤).      ٢. 

 
٢١: ١٥).      ٣. 
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»يشء عنده �قدار
  ، فال فوىض يف أمره، وال بلوغه أمره، وإ�ا كٌل حسب الحكمة العالية.٢

هــو   ح، وهللاّ بأمر فهو إىل رشد وصالح مه� كانت العقبات والعــرقالت، وعاملــه إىل نجــا  فإذ يأمر ّهللا 
  حسبه يف اإلنجاح، فإنه بالغ أمره، دون أن يحجزه حاجز، أو يعجزه معجز!.

تُُهنَّ ثَ�الَثـَـُة أَْشــهٍُر َوالــالَِّ� لـَـْم يَحِ « ُكْم إِْن اْرتَبْتُْم فَِعــدَّ ْضــَن َوأُْوالَُت َوالالَِّ� يَِئْسَن ِمْن الَْمِحيِض ِمْن نَِسائِ
»يَْجَعْل لَُه ِمْن أَْمرِِه يُْرسا   يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق هللاّ اْألَْحَ�ِل أََجلُُهنَّ أَْن 

٣.  

هذه واملسبقة عليها تخــتص بُعــَدد الطــالق دون الوفــاة، وباملــدخول بهــا غــ� اليائســة دون غ�هــا، 
تها ثالثــة قــروء، وإذا ال تحــيض فاملطلقة املدخول بها إذا كانت يف سن من تحيض وهي تحيض فعــد

  فثالثة أشهر، وكذلك اليائسة املسرتابة وال عدة لغ�ها.

واليأس من املحيض، منه مريب ك� يرتاب فيه أنه لبلوغها إىل سن اليأس أم ملرض، سواء أكان للشك 
ن اليأس يف كونها هاشمية أم سواها، أو الشك يف قدر عمرها أم ماذا، ومنه غ� مريب كالواصلة إىل س
  فال عدة لها، أو التي هي يف سن من تحيض وال تحيض، فعدة األوىل واألخ�ة هي ثالثة أشهر.

مهــ� كانــت الضــابطة يف العــدة للمــدخول بهــن غــ� »: وأُوالت األح�ل أجلهن أن يضعن حملهــن«
ضــابطة، اليائسات، األقرار او األشهر، فأوالت األح�ل واملتوىف عنهن أزواجهن خارجــات عــن هــذه ال

واللــذين يتوفــون «فالحامالت يرتبصن حتى يضعن حملهن، واملتعزيات يرتبصن أربعة أشهر وعرشــا: 
منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا فإذا بلغن أجلهن فال جنــاح علــيكم فــي� 

»فعلن يف أنفسهن باملعروف
  ؟.إذا ف� هو أجل الحامالت املتعزيات ٤

أقول: إن ب� اآليت� بالنسبة لهن تجاوب الجمع بــ� األجلــ�، فبيــنه� عمــوم مــن وجــه، تتصــادقان 
وتجتمعان يف الحامالت املتوىف عنهن أزواجهن، فآية الحامالت تشملهن واملطلقات، وآية الوفاة تشمل 

للحمل واآلخر للوفــاة،  الحامالت وغ� الحامالت، فاآليتان ـ إذا ـ تحمالن ملورد الجمع أجل�، أحده�
فه� إذا يتداخالن والغاية أبعد األجل�، من وضع الحمل واألربعة وعرشا، فليس هنــا ألجــل الوضــع 

  مجال التعجيل، إال التأجيل إىل أجل الوفاة لوجود السبب�.

ن ثم ال أجل للحامالت املطلقات إال وضع الحمل، وال للمتوىف عنهن أزواجهن غ� الحامالت إال أجلهــ
ك� توحي به� اآليتان، إذ لــيس يف كــلٍّ إال أجــل واحــد، إال إذا اجتمعــا » أربعة أشهر وعرشا«الخاص 

  فتداخل األجالن.

                                                                                                                                                         
٢٧: ٤٢).      ١. 

 
٨: ١٣).      ٢. 

 
 .٤). ��رة ا����ق، آ��:      ٣

 
٢٣٤: ٢).      ٤. 
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فمه� أوحت آية الحامالت باختصاص األجل بوضعه، وآية الوفاة باختصاصه باألربعــة وعرشــا، فإ�ــا 
السببان فاآليتان تتجاوبان يف جمع  اإلختصاص هنا وهناك إذا � يوجد إال سببه الخاص، ففي� اجتمع

  األجل� املسبب�.

او  ١ثم إن أُوالت األح�ل تعمُّ كل حمل، يف أىٍّ من أشهر الحمل، وأيا كــان الحمــل وإن كــان مضــغة
نطفة مستقرة، ك� يعمُّ الوضع املعتاد وسواه من إجهاض، جنينا كامالً او ســواه وإىل نطفــة تنطــف، 

  عامدة يف الوضع أم سواها.

ت بعد الوضع وإن كان بعد هنيئة من الطالق، إذ ال أجل لهن إال فال رجعة اىل أُوالت األح�ل املطلقا
الوضع، ك� ال يجوز الزواج للحامالت املتوىف عــنهن أزواجهــن إال بعــد األربعــة وعرشــا، فانهــا األجــل 

  .٢الثابت بشأن الوفاة، إال أن يضعن بعدها فبعده

فــان مــع العرســ «مه� كان عرسا يف ظاهر الحال والبداية ـ »: يجعل له من أمره يُرسا  وَمن يتِق هللاّ «
  ـ: يرسا يف ضم�ه، ويرسا يف فالحه ونجاحه، ويرسا يف عاجله وآجله.» يرسا

ْر َعنُْه َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَُه أَْجرا   أَنَزلَُه إِلَيُْكْم َوَمْن يَتَِّق هللاّ    ذَلَِك أَْمُر هللاّ « »يَُكفِّ
٣.  

إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون «يف كبائر الحسنات والسيئات، تكف� لصغائره�، وإعظام لألجر:   فتقوى هللاّ 
ر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كر�ا »عنه نكفِّ

٤.  

ا مربع الوعد اإللهي الحنون ملن اتقى: عاش حياته التقوى ـ أن: يجعل لــه مخرجــا، ويرزقــه مــن فهذ
حيث ال يحتسب، ويجعل له من أمره يرسا، ويُعظم له أجرا، أركــان اربعــة تنتجهــا التقــوى يف بنايــة 

، ثــم ال نجــد يف موقعا عظي�، ويف باب الطالق، إذ يدق عليها دقا متواصالً هنا  الحياة، فيا لتقوى هللاّ 
سواه هكذا... فيض يغري، وعرض يث�، تيس�ا للعس�، وتكف�ا للسيات مع أجر كب�، سبحان الرؤوف 

                                                        
��ل: ��ٔ��� �� ا����� إذا �����  ا����م ����). ا����� �ٕ����ده ا�� ���ا����� �� ا����ج �� أ�� ا����      ١

او �� ��� او و���� ����؟ ��ل: �� ��ء و���� ������ أ�� ��� �� او �� ��� ��� ا���� ����� ���� �� 

 ����� وإن ��ن ����.

 
�ـ� ا��ـ�أة ا����ـ� ��ـ�ت زو��ـ� ���ـ�  ا��ـ��م ����ـ  ). ا���� �ٕ����ده ا�� ���د �� ا����� �� ا�ـ� ���ا��ّـ�     ٢

و��وج ��� ان ���� ��� ار��� ا��� و���، ���ل: إن ��ن د�� ��� ��ق ������ �� �� ��� �ـ� أ�ـ�ا وا��ـ�ت �ـ� 

��� ����� �� ا��ٔول وا������ ��ة ا��ى �� ا��ٔ��� ����� ��وء، وإن �� ��� د�� ��� ��ق ������ وا��ـ�ت ��ـ� 

 �ٔول و�� ���� �� ا����ب.��� ����� �� ا�

 
 .٥). ��رة ا����ق، آ��:      ٣

 
٣١: ٤).      ٤. 
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  الرحيم، الخب� البص�.

  ثم ون التقوى املأمور بها اإلسكان من حيث سكنى الُوجد واإلنفاق:

وُهنَّ لِتَُضيُِّقوا َعلَيِْهنَّ َوإِْن كُنَّ أُوالَِت َحْمٍل فَأَنِْفُقوا أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوالَ تَُضارُّ «
... »َعلَيِْهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ

١.  

هنا الرجعيات ك� يف مسبقة اآليات، فاإلسكان هنا كصيغة أخرى عن اإلبقاء يف بيوت الزوجية » هن«
ترصيحة بوجوب إسكانهن يف بيت » من حيث سكنتم«بل الطالق، رجاء الرجوع، ف هناك ك� كن ق

الزوجية، فال يشمل ـ إذا ـ املعتدات البائنات، فال يجب بــل ال يجــوز إســكانهن فيــه النقطــاع علقــة 
  الزوجية، فهل يجوز إسكان الغريبة يف سكناك؟!.

ملعتدات سواء، وك� اتفقت بذلك الروايــات إذا فال إسكان، وال نفقة كذلك، للبائنات املعتدات كغ� ا
واملخالفة منهــا تــردُّ اىل قائلهــا، أو تــؤوَّل، او رضب  السالم عليهموأ�ة أهل بيته الكرام  آله و عليه هللا صىلعن الرسول 

  .٢عرض الحائط، وأحرى بالرضب األقاويل التي تقرر أن للبائنة غ� الحاملة حق السكنى

واإلسكان ملن كانت يف بيت الزوجية هو استمرارها فيه، وملن أخرج عنها هو إرجاعهــا إليــه، وملــن � 
، وملــن كانــت يف بيــت يكن لها سكنى الزوجية، كالتي كانت يف بيت أهلها، أنــه لهــا تهيئــة الســكنى

ال «بحســاب الــزوج، وهــو يف بيــت آخــر، إن ينقلهــا إىل بيتــه، فصــيغة اإلســكان ـ إذا ـ أشــمل مــن 
وأخص منها كذلك، إذ تدل عىل وجوب كونها معه قدر اإلمكان حالة العدة » تخرجوهن.. وال يخرجن

  الرجعية، مه� كان الوجوب قبلها مطلق السكنى.

مكانــا تســكنون فيــه، حســب »: من حيث سكنتم من ُوجدكم«اجبه الُوجد ثم اإلسكان ـ أيا كان ـ و 
يف اإلسكان من حيــث الفســحة » وال تضارُّوهن«املكنة واملكانة، عىل املورس قدره وعىل املعرس قدره 

فيلجــأن للخــروج، مضــارة مقصــودة لغايــة » لتضيّقوا عليهن«واملستوى، ومن حيث النفقة والعرشة، 
نفســا إال مــا   ال يكلــف ّهللا «قصودة، لقصوره او قتور املال، فــال جنــاح فيهــا، ف التضييق، وأما غ� امل

  ».آتاها

أيا كان الحمل ويف أيٍّ من أشــهر الحمــل، حمــالً » أُوالت حمل«النساء: رجعيات وبائنات » وإن كن«
الحمــل منكم، فالحاملة من زنا قبل الطالق او بعده، ليس وضُعها أجلَها، فال تستحق اإلنفــاق ألجــل 

إنفاقا للحمل يف » فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن«التي الوضع، وإ�ا لحّد ختام األقرار أو األشهر 
  البائنات، وله وللعدة يف الرجعيات.

هــن  فهناك اإلسكان من حيث ســكنى األزواج خصــهن بالرجعيــات، وهنــا اإلنفــاق ألجــل الحمــل عمَّ
رغم ذكــره هنــاك، كــذلك يشــهد للعمــوم، فالحــامالت  والبائنات، وعدم ذكر اإلسكان هنا مع اإلنفاق

                                                        
 .٦). ��رة ا����ق، آ��      ١

 
���م �����ص: ا��� ا����� �� ����ء ا��ٔ���ر وأ�� ا��ـ�اق و���ـ� وا��ـ���� ��ـ� ). ��� �� آ��ت ا��ٔ      ٢

 و��ب ا����� ��������.
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الرجعيات لهن سكنى الزوجية واإلنفاق، إذ تشملهن آية اإلسكان واإلنفاق، والحامالت البائنات لهــن 
  اإلنفاق الشامل لسكنى غ� الزوجية، فلهن السكنى والنفقة حتى يضعن حملهن.

من حيث سكنتم «الحامالت، إذ دلَّت عليه فذكر اإلنفاق هنا ال يدل عىل عدم وجوبه للرجعيات غ� 
وإ�ا يدل عىل وجوبه للحامالت البائنات، و� يدل عليــه دليــل مــن » ال تخرجوهن..«و» من ُوجدكم

ذي قبل، وإنه اإلنفاق، ال اإلسكان لهن من حيث سكنى األزواج، وإن ضّم مطلق السكنى، وإنه إنفاق 
 إذا وضعت بعد األقــرار، أو يــنقص إن وضــعت قبلهــا، قد يزيد عىل إنفاق الرجعية غ� الحاملة، ك�

مه� اتفق الوضع يف ختام األقرار أحيانا، ففيه زيــادة البيــان الترشــيعي أن حقهــا يختلــف عــن غــ� 
  الحامل.

فليس ذكر اإلنفاق هنا ملجرد التأكيد، رغم ما قيل، وإ�ا ألنه يشمل السابق من جهة، ويخص الالحق 
يدل عىل اإلسكان من حيث ســكنى األزواج، وال أن هكــذا ســكنى يــدل عــىل من أُخرى، فال اإلنفاق 
  اإلنفاق للحاملة البائنة.

إال  ١فحاصل املقصود من اآليات، أن البائنات غــ� الحــامالت لــيس لهــن يشٌء مــن النفقــة والســكنى
كنى املنفصــلة حتــى يضــعن مهورهن يف غ� املفتديات بها، وللحامالت مــنهن اإلنفــاق الشــامل للســ

، وللمعتدات الرجعيات اإلسكان من حيث سكنى األزواج، وبأحرى اإلنفاق، وك� تؤيد ذلــك ٢حملهن
  كلَّه الروايات.

ضاع، وهي أحق به ولها حق األجــر، وهــ� ومن ثم إذا وضعن حملهن جنينا كامالً حيّا، يأ� دور اإلر 
  مأموران بالحفاظ عىل صالح الرضيع:

                                                        
�����: آ�� و ���� ا��� ���  ). روى ا����� ��ل: د��� ��� ����� ��� ��� �������� ���ٔ���� �� ���ء ر��ل ا��ّ�     ١

�� ا����� وا����� ��� ���� �� ���� و�� ���� وأ���� ان  آ�� و ���� ا��� ���  ����� زو�� ا���� ������� ا�� ر��ل ا��ّ�

 ا��� �� ��� ا�� ام ����م.

� ��ج أن ����� ��� ��� ���� ��� أ�� ��� وا�� ��� �� ا�����ة ا����و��، وأ�  وروى ا����ي �� ���ا��ّ�

��� ا����، ��ٔر�� ا�� ا��أ�� ����� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ا���� ��� أ��ه ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ��� �� أ�� ���� 

��   ��� ������� ���� ���� ��� �� ������، ��ٔ�� ���ش �� أ�� ر���� وا���ث �� ���م أن ����� �����، �����: وا��ّ�

������، ��� ���� ��� ���� إ�� أن ���ن �����ً، �����ٔذ��� آ�� و ���� ا��� �������ت ��  آ�� و ���� ا��� ��� �� �� ���، ��ٔ�� ا����

: ��� ا�� أم ����م ـ و��ن أ��� ـ ��� ������ آ�� و ���� ا��� ���؟ ���ل  �� ا������ل ��ٔذن ��� �����: أ�� ا���� �� ر��ل ا��ّ�

 ا���� �� ز��. آ�� و ���� ا��� ������ ��� �����، ��ٔ����� ا���� ���ه و�� ��ا��، ��� ��ل ���ك 

��ب و��ب ���� ا������ ر���� و������ و��م و��ب ذ�� ������� ����� إذا �� ���  ٢٣١: ١٥و�� و���� ا����� 

 �����ً، ��� ���ة أ��د��.

 
 ��ب و��ب ���� ا������ ا����� ��� ���، ��� ���� أ��د��. ٢٣٠). ا����ر ص      ٢
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»أُْخَرىفَإِْن أَرَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأَْ�ِرُوا بَيْنَُكْم ِ�َْعُروٍف َوإِْن تََعاَرسْتُْم فََسُرتِْضُع لَُه «
١.  

جرة الرضاعة مع حق النفقة ـ ألنه� مــن نفقــة الولــد التــي هــي عــىل والــده ـ فلهن حق اإلرضاع وأُ 
، وأما إذا رضيت »فسرتضع له أُخرى«وليس له استئجار غ�ها إال إذا رضيت، او غلَّت األجرة عن مثلها 

باملثل أو دونه فليس له أن يحول رضيعها عنها، إال لرضورة موجبة مرجحة، وإن وجد َمن تأخذ أقــل 
ثل أو ما دونه، وهذا من اإلئت�ر �عروف، فمن املنكر التعارس والتناكر واملضارة بحق الرضــيع من امل
والوالدات يرضعن أوالدهن حول� كامل� ملن أراد أن يتم الرضــاعة وعــىل املولــود لــه رزقهــن «وأُمه: 

بولده وعىل الوارث وكسوتهن باملعروف ال تكلف نفٌس إال وسعها ال تضارَّ والدة بولدها وال مولود له 
مثل ذلك فإن أرادا فصاالً عن تراٍض منه� وتشاُور فال جناح عليه� وإن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم 

»�ا تعملون بص�  واعلموا أن ّهللا   فال جناح عليكم إذا سلتم ما آتيتم باملعروف واتقوا ّهللا 
٢.  

ــت فاآليتان تتحدثان عن حقوق الحامــل و  الرضــيع، وتتجاوبــان يف املطلقــة: رجعيــة وبائنــة، وإن عمَّ
الثانية غ�ه� أيضا، فعىل املولود له رزقهن وكسوتهن، ومن الرزق السكنى، وعليه حق اإلرضاع طلَ� 

والوالــدات «أم ال، إال إذا وهبْنَه، وللرضيع حــق الرضــاعة مــن أُمــه إال إذا عجــزت او تعــارس الوالــد: 
بصيغة اإلخبار وهي آكد: حقوق ثالثــة للوالــدين والرضــيع، لكــلٍّ نصــيبه حســب فانه أمر » يرضعنَ 

» ال تضــار والــدة بولــدها وال مولــود لــه بولــده«العدل والحكمة، وال يجوز أن يُستغل الولد املضارَّة 
  مضارة بينها او بينهم بسبب الولد.

فإن أراد فصاالً عــن تــراٍض «ة: فال فصال للرضيع عن أُمه إال برتاٍض منها وتشاور، دون مضارة ومعارس 
وأما ان يستبد أحده� بالفصال فال، وال ان يرتاضيا دون تشاور، وال » منه� وتشاور فال جناح عليه�

تشاور دون تراض، وإ�ا وصال يف الرضاعة او فصال عنها عىل ضوء تشاور عن تراض وائت�ر �عروف، 
  لصالح هذا الرضيع. وهو ان يتكلف كٌل منه� باألمر وقبوله �عروف

هذا منتهى الرعايــة للمرضــعة والرضــيع يف رشيعتنــا الغــراء، وأن يــأ�ر الوالــدان ويتشــاورا يف شــأنه 
عنده�، فال يكن الفشــل يف حيــاته� نكبــة عــىل هــذا   باملعروف، ورائده� مصلحته، فانه أمانة هللاّ 

ا تعارسا فالطفل مكفول الحقوق بصورة الصغ� الربيء، فعىل ضوء امليارسة بحقه تكفل حياته، وأما إذ
، والتعارس يكون من الوالدين، تعس� الوالد يف االجرة، وتعس� الوالدة يف »فسرتضع له أُخرى«أُخرى: 

الرضاعة، او تكث� االجرة عليها، او تعنتها يف االجرة، إذا فإىل مرضعة اخرى، كيال يضيع الطفل يف جــو 
ثدي مرضعة اخرى تُجَرب االم بإرضاعه بأجرة املثل، ويُجَرب األب بهكــذا التعارس والتقارص، فإن � يقبل 

اسرتضاع، فإن � يقدر فك� يستطيع، وأما االم فال مفّر لها وال خالص ـ عند الرضورة ـ عــن اإلرضــاع، 
فان مصلحة الحفاظ عىل حياة الرضيع وسالمته فوق املصالح البسيطة املتخيلة ب� الوالدين، كل ذلك 

إذا � يغن ل� غ� املرضعة، وإال فال إكراه عىل األم، إال حقا واجبــا لهــا، وعليهــا، رشط أن يصــلها  في�

                                                        
 .٦). ��رة ا����ق، آ��:      ١
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  حق الرضاعة.

نَْفســا إِالَّ َمــا آتَاَهــا    الَ يُكَلُِّف هللاّ    لِيُنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَيِْه ِرزْقُُه فَلْيُنِفْق ِم�َّ آتَاُه هللاّ «
»بَْعَد ُعْرسٍ يُْرسا   َسيَْجَعُل هللاّ 

١.  

إن واجب اإلنفاق للحامل واملرضعة، وللرضاعة، ليس إال عىل قدر املكنة من الرزق الواسع واملقــدور 
رســا إن لــه ي  ، فلو كان معرسا سيجعل هللاّ  عليه، فال تكليف فوق الوسع والطاعة، وإ�ا قدر ما آ� ّهللا 

  اتقى يف اإلنفاق الواجب عليه: يس�ا محتوما يف اآلخرة ومرجّوا يف الدنيا.

فليس للزوج أن يقُرت وله سعة، وال للزوجة التعنُّت وزوجها فق� قت�، وإ�ا ائت�ر �عروف: وصاالً يف 
ر عليــ ه او تســاخط الرضاع، أو فصاالً عن تراٍض وتشاور فيه لرتضع له أُخرى، دون أي اســتبداد وتــأمُّ

وتباغض فيه، فك� كان فصاله� كوصاله� �عروف، فليكن كذلك وصال الرضيع وفصاله، ألنه منه� 
  وأحرى بالرعاية.

: وهــي  ثم اإلنفاق املستطاع ال يخص البيئة العائلية، فانه واجب يف كل البيئــات إنفاقــا يف ســبيل هللاّ 
  ٢بهذا الشمول. آله و عليه هللا صىللرسول سبيل مصلحة اإلنسان ج�عات وفرادى، وك� يفرسه ا

هنا، ويف ختام األوامر والنواهي حول الطالق ومخلفاته، ال نجد أنقاضا من البيت املتهــدم، وال غبــارا 
، وال قالقل تث� اإلضطراب، ف� حصل هنــا لــيس إال تفريــق الجســدين والبيتــ� �أل النفوس فيخنقها

ليس إال، لو روعيت أحكام الطالق، فكافة الوساوس والهواجس الدافعــة اىل الظلــم والضــيم أُزيلــت 
ل، ونسم عليها من  بهذه الِحَكم الرصينة، والعالجات املتينة، إذ مسح عىل ذلك كله بيد الرفق، والتجمُّ

  ة الرح�ن الرحيم.رحم

إن حواجز القانون الجاف الجارف الزمني ليست بالتي تحجز اإلنسان الرشه الطموع عن طيشه، وإ�ا 
الحواجز التي تتعامل مع القلوب والض�ئر هي القادرة عىل تحقيق هذا العدل الحنون، إذ تستجيش 

  املطلع عىل الرسائر.  حاسة التقوى والخوف من هللاّ 

تفارقان جسديا يف ظل هذه األحكــام ويف قلــوبه� بــذور للــودِّ � �ــت، وجــذور إل�ــاء إن الزوج� ي
  ».يحدث بعد ذلك أمرا  لعل هللاّ «العالقات قد تنبت 

  احكام االيالء والطالق

  وعدد الطالق ملطلقات خاصة

َوإِْن َعزَُموا الطَّالََق  ۲۲۶َغُفوٌر َرِحيٌمض   فَإِنَّ هللاّ  لِلَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا«

                                                        
 .٧). ��رة ا����ق، آ��:      ١

 
�ـ�ن �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ����ل: ��ء ر�� ا�� ا����  ا����م ����ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ���  ٢٣٧: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢

���ـ� ���� او��� ���� اواق. و��ء ر�� ��ن �� ���� د���ر ����ة د�����، و��ء ر�� �� ��ـ�ة د�ـ���� �ـ����ر، ��ـ�ل ا

� ا��ـ� ���  : أ��� �� ا��ٔ�� ��اء، �� وا�� ���� ��ء ���� ����، �� ��أ ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ��� ����ـ� ذو �ـ�� : «آ�ـ� و ��ـ�

...���� ��.« 
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»َسِميٌع َعلِيمٌ    فَإِنَّ هللاّ 
١.  

قرصــ، واإلئــتالء كــ� اإليــالء قــد يعنــيه�، »: أىل«إجتهد وبالغ، وآخر من: »: ألَوَ «اإليالء قد يكون من 
الء من النساء اجتهادا ومبالغة بالحلف عىل التقص� يف اجتهادا ومبالغة يف التقص�، وهكذا يكون اإلي

حقهن األنثوي وهو اإللتزام برتك مباضعتهن واإلبتعاد عنهن، فأصل الرتك تقص�، واإلجتهــاد يف الــرتك 
  بحلف او سواه اجتهاد يف التقص�.

 ال إيــالء، وهو يف الرشع بنفس املعنى إضافة إىل اشرتاط كون زمنه اك� من اربعــة اشــهر وإال فيمــ�
اذ لو � تكــن  ٣ثم ومدخوالً بها ٢»وان عزموا الطالق«ونص » نسائهم«وكون الزوجة دا�ة لظاهر من 

مدخوالً بها منذ العقد عليها لكانت بداية زمن اإليالء ـ األربعة اشهر ـ منذ العقد، ال منذ اإليالء، وقد 
د، وقد يوهن الرشط الثا� بعدم ذكر البداية هنا، فللمدخول بها هي زمن الدخول، ولغ�ها زمن العق

تــربص أربعــة «ليس إال منذ اإليالء وهو بعد العقــد، وقــد يقويــه أن » تربص أربعة أشهر«يقويه أن 
اربعــة «ليس إال منذ اإليالء وهو بعد العقد يف األك�ية الســاحقة، وقــد يــوهن مــرة ثانيــة ان » أشهر
فصل فاصل لكــان  هي األمد األقىص للس�ح يف ترك مضاجعة النساء، فإن آىل بعد العقد دون» اشهر

  ء بزمن بعد العقد ورشط آخر ان يكون بقصد اإلرضار واال كان �ينا ال إيالًء. أمره كمن يؤيل بعد الوط

ألغيضنك ثم يغاضبها فانه يرتبص به اربعة   ال اجامعك كذا وكذا وّهللا   وهللاّ «ثم اإليالء رشعا ان يقول: 
  ٤».اشهر

فهو من الحلف املحرّم ـ لغوا يف األ�ان ـ سواء أكان اقل من اربعة اشهر ام اك�، فانه يف األقل حلــف 
 »للــذين يؤلــون مــن نســاِءهم تــربص اربعــة اشــهر«عىل ترك الراجح ويف األك� عىل ترك الواجب، ف 

يحلفوا، فــان زادوا عــىل  ء ازواجهم اربعة اشهر النه غ� واجب فيها حلفوا ام � تسمح لهم ترك وطى
  اربعة اشهر فليس لهم ذلك الرتبص، فإما تحلة أ�انهم بكفارة مقررة يف آية املائدة، او الطالق.

نص فيهن فال تشمل سائر الحلــيالت، » وإن عزموا الطالق«هنا ظاهرة يف الدا�ات ثم » من نسائهم«
ا وال حمَل عىل الــوطي فــي� زاد عــىل مه� كان ايالُءهن محرما من جهات اخرى، ولكن ال كفارة فيه

ليس لها قول وال حق يف األربعة اشهر وال اثــم عليــه يف الكــف «اربعة أشهر، ثم ك� أن هذه الدا�ة 
عنها يف األربعة اشهر، فان مضت األربعة اشهر قبل ان �سها ف� سكتت ورضيت فهو يف حل وسعة، 

                                                        
٢٢٧: ٢).      ١. 

 
 ).٨: ٨(ا������ » �� ا���ء ��� ا���� �� ا���أة ا��� ���� ���«). ��� �� ���� ا�� ا�� ����ر:      ٢

 
�� ��� ا���ء و�� ���ر  ). ��ل ��� ��ط ا����ل ���� ا�� ���� �� ا����� �� ��� ا�����ل ���     ٣

 ).��٢ ���ب ا����ر ح  ٨(ا������ ب 

 
 .١ح �� ا��اب ا�����ء  ١). ا������ ب      ٤
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اما ان تطلق وعزم الطالق ان يخيل عنها فإذا حاضت ء فتمسها و  فان رفعت امرها قيل له: إما ان تفى
يف كتابــه وســنة   وطهرت طلقها وهو احق برجعتها ما � �ض ثالثة قروء فهذا اإليــالء الــذي انــزل هللاّ 

  ١».آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

فإمــا أن يجــرب عــىل  املساِمحة لهم تربص أربعة أشهر ينتهي أمدها عند مختتم األربعة» للذين«وثم 
الوقاع أن �كن، او يطلق، او يطلق عنه اإلمام، فان حق الزوجة ال تفوت بتفويت الزوج، فإن أعطاها 

ام يُحمل عىل الطالق او يطلَّق عنــه فــإن آخــر الــدواء  اياه باختياره أو طلقها، وإالّ فليعط غصبا عليه
.   ال�ُّ

فان «ء، وفيئا إىل نسائهم باملقاربة منذ األربعة ان استطاعوا ع� عصوه باإليال   فيئا اىل هللاّ » فان فاءوا«
ولكن غفره ورحمته هنا ال يستوجبان الغفر عن الكفارة املرصحة بها يف آية املائدة: » غفور رحيم  ّهللا 

، اللّهم إالّ ان يعني اللغو يف األ�ان فيهــا األ�ــاَن الصــالحة امللغــاة، »فكفارته إطعام عرشة مساك�..«
لكن االطالق تقتيض بالكفارة اللهم اال يف األ�ان الالغية، أترى إن فاَء قبل األربعة تبتت الكفارة ك� و 

بعد األربعة، ولكنها رجــوع عــ� » فان فاءوا«بعد األربعة؟ ظاهر آية املائدة نعم، اللهم إالّ ان تعني 
  آىل بصورة طليقة، وان كان الحت�ل اإلختصاص مجال.

  فــان هللاّ «وترى العزم عىل الطالق فيه لفــظ حتــى يناســبه » سميع عليم  الق فان هللاّ وان عزموا الط«
ليس إال » عزموا الطالق«ام هو بنفسه الطالق دليالً عىل عدم لزوم الصيغة فالعزم كاف فيه؟ » سميع

عــه، هو للطالق املعزوم عند وقو » سميع«ثم » فان طلقوا«عزما للطالق دون نفسه، واال كان التعب� 
ألن من رشط الطالق ان يكون يف طهر � يواقع فيه، ال يف حــيض وال » طلقوا«هنا دون » عزموا«وعلَّ 

دليــل عــىل واجــب » ســميع علــيم  ان هللاّ «ثم » وإن عزموا الطالق«يف طهر املواقعة، فكان والبد من 
ق الزوجة يف حقل يشعر �دى اهمية ح» وان عزموا الطالق«الصيغة يف الطالق دون مجرد العزم هنا 

  امل�رسة الجنسية فضالً ع� سواها من اركان العيشة الزوجية.

فهناك حاالت نفسية تلم بنفوس بعض األزواج بسبب من أسبابها تدفعهم اىل جفوة بحــق ازواجهــم 
� والــال «ومنها اإليالء، وال يجوز ترك املقاربة اك� من اربعة اشهر بإيالء وغ� إيــالء إالّ بحــق الناشــزة: 

ام اذا كانت املواقعــة فيهــا مرضــة  »تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن..
  عىل الزوج� او احده� ام عىل الجن�.

فهجران الزوجة دون مربر رشعي فيه ما فيه من ايذاء عىل الزوجة نفسيا وعصبيا، وإهــدار لكرامتهــا 

                                                        
��� أن �� ���ب إ��أ�� ��ـ�� ا���� ����: إذا ا�� ا� ������ا��ـ��م). �� ا����� �� ا����� �� ا����� وا���دق      ١

  �ـ� ا����ـ� �ـ�ا و�ـ�ا او ��ـ�ل: وا��ّـ�  �ـ� �ـ���: وا����ـ�ء ان ��ـ�ل: وا��ّـ� ا��ـ��م ���ـ���ـ�... و��ـ� �ـ� ا��ـ�دق 

.������ �� �����ٔ�� 

ان  ا�����ء ��«��ل:  ا����م ����  و�� ����� ا���� ����� ا�� �� ���ان �� ا�� ����ن �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ�

���� ا���� ��� ا��أ�� ان �� ������� ��ن ���ت ���� ���� ان ���� وان را���� ا�� ا����م ا���ه ار��� ا��� �� ���ل 

 ».�� ��� ذ�� ا�� ان ���� ا�� ا������� وا�� ان ���� ��ن أ�� ���� أ��ا
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جفوة جافة �زِّق أوصال العرشة وتحطِّم بنيان األرسة  كأنثى وتعطيل للحياة الزوجية يف أهم ِصالتها،
  ح� تطول عن أمد معقول محمول.

حدا أقىص الحت�ل تصرب األنثى عىل ترك امل�رسة الجنسية وهو أربعة اشهر، ك� وهــي   وقد قرر هللاّ 
ية اللهــم إالّ عــدة الحمــل األطــول قضــ» اربعة اشــهر وعرشــا«الحد األقىص للعدة وهي عدة الوفات 

  رضورة الحفاظ عىل األهلم وهو امانة الجن� عن الخلط.

نوعيّا وإالّ لزاد فيها او نقص عنها، رعاية للحفاظ  ١فاألربعة إذا هي أقىص مدى االحت�ل لقبيل األنثى
عىل الكرامة األنثوية، وكيال تفسد املرأة فتتطلَّع تحت ضغط الحاجة الفطريــة اىل غــ� رجلهــا الــذي 

ومن ثم إمــا الفــيء أم الطــالق  فقط، »للذين يؤلون من نساءهم تربص اربعة أشهر«هاجرها، ولذلك 
لتستمتع هي بحياة زوجية أخرى، دون أن يُفرض عليها الحرمان رغم أنفها ملجرد تهوٍُّس رجويل قاحل 

  جاهل بحقها.

ان ليس من سواهم ذلك الرتبص إالّ ان تقدر الزوجة ان تصرب عىل الشبق دو�ا » للذين..«وقد تلمح 
 تسمح بأي إرهاق فضالً ع� فيه إزهاق وإدماغ بحق األســ�ة إرهاق، حيث الحياة األليفة الزوجية ال

  املسكينة.

رغم أنها قضــاء » ٢يف مباضعتك اهلك صدقه«يف مضاجعة الحليلة ان  آله و عليه هللا صىلوما أحراه قول الرسول 
  للشهوة.

هي الحــد الفاصــل » اربعة اشهر«أنهن املدخول بهن انرصافا إليهن، ثم » من نساِءهم«ويستفاد من 
                                                        

�� ���� ا����م ������ ا���� �����ده ا�� ا�� ���� ا����� ��ل ��ٔ�� ا�� ا���� ا�����  ٢١٩: ١). ��ر ا������      ١

 ».ا�����ء ار��� ا��� ���� ��� ان ذ�� ���� ��� ا����ء...��ٔ�� �� ��ط ��� ���� ��� ��� �� «��� ا�ُ�َ�د 

 
ذ�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ـ ا��ج ا������ �� ا���� �� ا�� ذر ��ل ��� �� ر�ـ�ل ا��ّـ� ٢٧٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

ا������ء ����ٔ��، ��ل: أ���� ����ن و�����ن و�����ون؟ ���: ��ـ� و�ـ� ����ـ�ن ��ـ� ���ـ� ��ـ��ن و��ـ���ن 

و�����ون و������ن و�� ����ق، ��ل: ان ��� ���� و�� ��� ���� ��� ا��ي �ـ� ��ـ�� ���ـ� �ـ� ����ـ� 

ا��ـ��� ����ـ� �ـ��� و�ـ�  ���� و�� ��� ���ك ��� ا����� ����� ا�� ا����� �ـ��� و�ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ�

� و ���� ا��� ���  إ����� ا��ٔذى �� ا����� ���� و�� ������� أ��� ����، ��� �� ر��ل ا��ّ� �ـ�ٔ�� ا�ـ��� �ـ����  آـ� أ

أ���ـ��ن ����ـ� و�ـ� ����ـ��ن «و����؟ ��ل: أرأ�� �� ����ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ� أ�ـ�ن ���ـ� وزر؟ ��ـ�: ��ـ� �ـ�ل: 

و�� �� ����� زو��� أ��، ��� ���   آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ذر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�و��� ا��ج ا������ �� » ������

���ن �� ا�� �� �����؟ ��ل: أرأ�� �� ��ن �� و�� ��ٔدرك ور��ت ���ه �� ��ت ا��� ������؟ ���: ���، 

  ��� ��ز��؟ ���: �� ا��ّ� ��اه، ��ل: أ��ٔ��  ، ��ل: أ��ٔ�� �����؟ ���: �� ا��ّ� ��ل: ��ٔ�� �����؟ ���: �� ا��ّ�

 أ���ه وإن ��ء أ���� و�� أ��.  ��ز��، ��ل: ����� ���� �� ����� و���� ��ا�� ��ٔن ��ء ا��ّ�

  و��� ا��ج ا�� ا���� وا�� ���� ��� �� ا��� ا����ي وا������ �� ��� ا�����ن �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ������ ا��� �� �� ��م ���� ��ن �� أ���� ا���� ���� و��� ا��أ��.ا���� ا���� ان  آ�� و ���� ا��� ���
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لعقــد، ب� عمل الجنس لحد أقىص، فبداية األربعة هــي عمــل الجــنس األول، دون زمــن اإليــالء وال ا
َء زوجتــه  حيث الفصل ب� العقد وعملية الزواج يف عرف املترشعة جار سار، فهل يصح أنه ترك وطى

أربعة اشهر ثم يؤيل منها يف اليوم األخ� منها ثم له تربص أربعة اشــهر أخــرى بعــد األوىل، واألربعــة 
  هي أقىص زمن لس�ح ترك مضاجعتهن؟!.

للــذين يؤلــون مــن نســاءهم «قررة فيه أك� من أربعة اشهر، فان ويشرتط يف اإليالء أن تكون املدة امل
ال تخــتص بــالفيء بعــد » فــان فــاءوا«وليس س�ح الرتبص فيها سنة اإليــالء، ثــم  »تربص اربعة اشهر

غفر لــذنب اإليــالء إن » غفور رحيم  فإن ّهللا «ء بعد اإليالء ضمن األربعة ثم  األربعة، بل يعمه والفى
ب يف بعُد واحد هو اإليالء، وإن فاء يف األربعة فالغفر عن ذنبــي اإليــالء والتــأخ� فاء يف األربعة ـ ذن

  عن األربعة، وليس عىل أية حال غفرا عن واجب الكفارة.

تحديد فيه تهديد الزوج، اذا فهي الحد األعىل مــن ســ�ح الــرتبص إذا فقــد » تربص اربعة اشهر«ثم 
ء او العقد، فان كان تاركا وطئها اربعة فال  منذ الوطىان البداية هي » تربص اربعة اشهر«يظهر من 

  أخرى، فا�ا هي كل زمن الرتبص.» اربعة اشهر«دور ل 

ِيف أَْرَحــاِمِهنَّ إِْن كُــنَّ    َوالُْمطَلََّقاُت يََرتَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ ثَ�الَثََة قُرُوٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َمــا َخلـَـَق هللاّ «
ِهنَّ َوالْيَْوِم االِْخِر َوبُُعولَتُُهنَّ أََحقُّ بِرَدِِّهنَّ ِيف ذَلـِـَك إِْن أَرَاُدوا إِْصــالَحا َولَُهــنَّ ِمثـْـُل الَّــِذي َعلَــيْ    ؤِْمنَّ بِا�ّ يُ 

ــيٌح الطَّالَُق َمرَّتَاِن فَإمْ  ۲۲۸َعِزيٌز َحِكيٌمض   بِالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدَرَجٌة َوّهللا  َساٌك ِ�َْعرُوٍف أَْو تَْرسِ
فـَـإِْن ِخْفــتُْم أَالَّ    بِإِْحَساٍن َوالَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِم�َّ آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئا إِالَّ أَْن يََخافَا أَالَّ يُِقيَ� ُحُدوَد هللاّ 

   فَالَ تَْعتَُدوَها َوَمــْن يَتََعــدَّ ُحــُدودَ هللاّ    بِِه تِلَْك ُحُدودُ هللاّ  فَالَ ُجنَاَح َعلَيِْهَ� ِفيَ� افْتََدتْ    يُِقيَ� ُحُدوَد ّهللا 
فَإِْن طَلََّقَها فَالَ تَِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح زَْوجــا َغــْ�َُه فَــإِْن طَلََّقَهــا فـَـالَ  ۲۲۹فَأُْولَِئَك ُهْم الظَّالُِمونَض
َوإِذَا  ۲۳۰يُبَيِّنَُها لَِقــْوٍم يَْعلَُمــونَض   َوتِلَْك ُحُدودُ هللاّ    ا إِْن ظَنَّا أَْن يُِقيَ� ُحُدوَد هللاّ ُجنَاَح َعلَيِْهَ� أَْن يََرتَاَجعَ 

تَُدوا  ِرضَارا لِتَعْ طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِ�َْعُروٍف أَْو َرسُِّحوُهنَّ ِ�َْعرُوٍف َوالَ ُ�ِْسُكوُهنَّ 
َعلَيُْكْم َوَما أَنزََل َعلَيُْكْم    ُهزُوا َواذْكُُروا نِْعَمَة هللاّ    َوَمْن يَْفَعْل ذَلَِك فََقْد ظَلََم نَْفَسُه َوالَ تَتَِّخُذوا آيَاِت هللاّ 

ٍء َعلِيٌم ض بُِكلِّ    َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ    ِمْن الِْكتَاِب َوالِْحْكَمِة يَِعظُُكْم بِِه َواتَُّقوا هللاّ  َوإِذَا طَلَّْقتُْم النَِّساَء  ۲۳۱َيشْ
وَعُظ بِِه َمْن كَاَن فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا تَرَاَضْوا بَيْنَهُْم بِالَْمْعرُوِف ذَلَِك يُ 

»يَْعلَُم َوأَنْتُْم الَ تَْعلَُمونَ    ْم أَزَْ� لَُكْم َوأَطَْهُر َوهللاّ َوالْيَْوِم االِْخِر ذَلِكُ    ِمنُْكْم يُْؤِمُن بِا�ّ 
١.  

آيات خمس تبتدء بهامة الطالق، محلِّقة عىل قسم كب� من أحكامه الرئيسية، أحكام صارمة ال قبــل 
للطالق حدود ال يُتعدى عنها وال ، فك� للنكاح حدود كذلك  لها وال محيد عنها معربة عنها بحدود ّهللا 

يُعتدى عليها، لصــلتها العريقــة بــآرصة الزوجيــة ســلبا وايجابــا، وهــي حجــر اإلســاس يف كــل األوارص 
  الج�عية.

ْرَحــاِمِهنَّ إِْن كُــنَّ ِيف أَ    َوالُْمطَلََّقاُت يََرتَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ ثَ�الَثََة قُرُوٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َمــا َخلـَـَق هللاّ «
ِهنَّ َوالْيَْوِم االِْخِر َوبُُعولَتُُهنَّ أََحقُّ بِرَدِِّهنَّ ِيف ذَلـِـَك إِْن أَرَاُدوا إِْصــالَحا َولَُهــنَّ ِمثـْـُل الَّــِذي َعلَــيْ    يُؤِْمنَّ بِا�ّ 

                                                        
 .٢٣٢ـ  ٢٢٨: ٢).      ١
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»َعِزيٌز َحِكيمٌ    بِالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدَرَجٌة َوهللاّ 
١.  

هنا هي من العمومات املطْلقات الشاملة لكافة املطلَّقات، ثم وتستفاد تخصيصاتها » املطلَّقات«ترى 
  والتقييدات من سائر اآليات؟ وذلك من تخصيص األك� وتقييده وهو غ� فصيح وال صحيح!.

، لحدٍّ ال تُطلِقها يف اِطالقِها، فال هنا محفوفة ـ يف الحق ـ بكافة القيود املطلوبة، قرينة بها» املطلقات«
  ينتظم لها اطالق وال عموم حتى يُستهجن فيها تخصيص األك�، اذ ال تخصيص فيها ال اقل وال أك�.

ثالثة «ذلك، ألنها بعد الطالق يف جو اإليالء، املخصوص باملدخول بهن الدا�ات رجعيات وبائنات، ثم 
الصغ�ات واليائسات املترسابات موطوآت وغ� موطوآت، بل تخصهن بذوات األقراء فال تشمل » قروء

وال الحامالت إذ ال يحضن يف األك�ية املطلقة، وقد رصحت بُعَدِدهن ـ إالّ الصــغ�ات ـ آيــُة الطــالق: 
والال� يئسن من املحــيض مــن نســاءكم إن ارتبــتم فعــدتهن ثالثــة اشــهر والـّـال� � يحضــن وأوالت «

»حملهناألح�ل أجلهن أن يضعن 
اذا نكحتم «وك� رصحت آية األحزاب أالّ عدة لغ� املدخول بهن:  ٢

»املؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان �سوهن ف� لكم عليهن مــن عــدة تعتــدونها..
وال يحــل «ثــم  ٣

ل، اذا فاملطلقــات ككــ» املطلقــات«راجعة اىل » هن«تختص هذه العدة باحت�ل حملهن الن  »لهن...
هنا هن املتحمل حملهن، ثم تقيد بآيات اخرى بالطالق الصالح كان حرج او عرس، دون مــا ال حــرج 

  فيه او عرس.

تعم تربص الرجوع إىل ِحضِن الزوجة األوىل حيث يحق للزوج الرجوع اليهــا » يرتبصن بأنفسهن«ثم 
عقــدا ام ووطئــا، مهــ� بــان البــون بــ� وتربص الزوجية األخرى عرضا ام زواجــا، » ثالثة قروء«خالل 

الرتبص�، ففي األول عليهن َعرض انفسهن عىل أزواجهن ك� كن قبل الطالق بل وأك� وأشهى وأبدى 
فهو تربص ايجا� لحظوة الجنس، ويف الثــا� محــرم علــيهن العــرض » يحدث بعد ذلك امرا  لعل هللاّ «

تكلُّفــا » يرتبصــن بانفســهن..«فهن عىل اية حال لزواج آخر فضالً عن ان يتزوجن، فهو تربص سلبي، 
ايجابيا وسلبيا يتحدان يف الرغبة األنثوية إىل الجنس، عرضا لها ألزواجهن يف غــ� البائنــات، وإعراضــا 
عنها لغ�هم يف عرض واحد، فعلــيهن ـ إذا ـ يف قــروِءهن جــذب األّولــ� ودفــع اآلخــرين إىل انقصــاء 

  لهن دور الحرية الكاملة يف التحري عن زواج جديد.القروء، ثم ال تربُّص حيث يأ� 

وهــي » عــن انفســهن«الخاصــة بــاألول، وال » ألنفسهن«� يأت » إىل وعن«فألن الرتبص هنا هو ب� 
وهي عوان بينه�، وضبطا ألنفســهن فيهــا، ثــم والبــاء هنــا ســببية تعنــي ان » بانفسهن«للثا�، وا�ا 

خوفة من الناس، بل بأنفسهن كأصول يف ذلك الــرتبص،  واجب الرتبص ليس ضغطا من غ� أنفسهن،
  حيث يَرُْضنها بالتقوى ويرفضنها عن الطغوى.

                                                        
٢٢٨: ٢).      ١. 

 
٤: ٦٥).      ٢. 

 
٤٩: ٣٣).      ٣. 
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ام وهي مصاحبة ك� هي سببية، تربصا مصاحبا ألنفسهن، م�زجا لها خليطا بها، وهي هي أســباب 
  اصعه.، دو�ا مصاحبة او سببية أخرى، وذلك هو خالص الرتبص ون الرتبص ومبائها �ا أمر هللاّ 

هنا تلمح لرغبة الجنس، الدافقة اىل استمرارية الحظوة الجنسية، ضبطا لها عن هــدرها » انفسهن«و
ز وتحفُّظ إال عــن زوجهــا األول فإنــه  ووضعها يف غ� حلِّها ومحلِّها، امساكا بزمامها مع كل توفُّز وتحفُّ

  تربص بصورة أخرى هي أحرى، مه� كانت الصورة الثانية هي أشد وأن�.

إنشاًء آمرا؟ إنه حيث اإلنشاء بصيغة الخرب هو آكد ايجابا » ليرتبصن«خربا بديالً عن » يرتبصن«وملاذا 
  للرتبص وكأنه واقع �جرد األمر فيخرب عن واقعه قبل وقوعه بصيغة الخرب.

ثم وعلّه للتأش� اىل أن واجب الرتبص هو واقعه، ال وقصده املقتيض إلطالعها عــىل الطــالق وواجــِب 
  ربص األقراء.ت

فإن حرص دون قصد وال إطالع بواقع الطالق فقد حصل املقصود، حيث األصل يف ذلك الرتبص عــدم 
زواج آخر، وهو أقوى حصوالً بتخيل أنها غ� مطلقة، وان حصــل بقصــد واطــالع فبانفســهن، قاصــدة 

يم الفاعل هنا للرتبص، خارجة عن كل تأنث وتأنس، أللّهم تربصا إىل أزواجهن وعن سواهم، ويف تقد
مبتدًء تأكيد لواجب الرتبص ليس يف تأخ�ه، ثم وحرص لذلك الرتبص يف تلكم املطلَّقــات، فــال تــربص 

وال يف غ�هن، ب� واجــب الــرتبص علــيهن » أربعة اشهر وعرشا«هكذا يف املتوىف عنهن أزواجهن فانه 
  وغ� واجبه.

ن تشكٍُّك وتبع� يف واجب العدة؟ أهو الطهر وترى ما هو القرء وما هي القروء لِيَِقفن عىل حدها دو 
ـ حيث أصله الجمع ـ فإنه حالة جمع الدم ملن تحيض وقد وردت به روايات وبه الشهرة املطلقة ب� 

  فقهاءنا؟.

ومعناه اآلخر الحيض، وهو أك� استع�الً، وهو املجموع من الــدم ســائالً بعــد جمعــه، وهــو نتيجــة 
وليس إالّ بالحيض وبه  ١العدة هو تطه� الرحم واسترباُءه من النطفةالجمع حالة الطهر، والقصد من 

  وشهرة ب� أخواننا وقلة ب� اصحابنا!. ٢روايات

                                                        
�� ����ٔ ���� «���� رواه ا�� ���� ا���ري ا�� ��ل �� ����� او��س:  آ�� و ���� ا��� ���). ��� �� ���� ا����ل      ١

 ).٤٢٢: ١(آ��ت ا�����م �����ص » ��� ��� و�� ���� ��� �����ء �����

 
ـ ا��ج ا������ و���ا��زاق و��ـ� �ـ� ���ـ� وا�����ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ا�ـ�  ٢٧٤: ١. ��� �� ا��ر ا�����ر )     ٢

 ».��� ��و��� ا����� ����� ��� ����� �� ا����� ا������ و��� ���زواج«ا�� ��ل:  ا����م �������� 

 ا��ل: ��� ����� �� ا���� ا����� ��� ا����ع و���� �� ا��واج.

��ل ��ل  ������ا����م�� ا���  ا����م ����  �� ا����� �� ا���اح �� ا�� ���ا��ّ� ٣٢٩: ٣وا�������ر  ٢٨٤: ٣ و�� ا������

: اذا ��� ا���� ا���أة ��� ا�� ��� �� �� ����� �� ا������، و����� �� ���� �� ���� �� ا����� ا����م ������� 

������ ��� ��� �� ��� ���ع و����� ��� ���� �� ��ء�� ا�����  �� ا���� ���� ا��أ�� ������ا����م�� ا�� ���� 

ا��ل: �� ا����ة �� » �� أ��� ��� �� �� ��� ��� ا����ة«و���� ����� �� ��ا���� و���� ��� ر�����، ��ل: 

و���� ��� ����� �� �����، �ٕ�ن ��رت ان ����� وا�� ������، ��� ���� �� ا����ة إ�� أ��� ان ��ا���� ����� 
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أم هو الجمع ب� الطهر والحيض متالحق�، فالطاهرة التي ال ترى الدم ليست ذات قرء، وكــذا التــي 
العرشة حيضا، وهذان متعامالن يف استرباء الــرحم،  مستمرا ليست ذات قروء، مه� � يكن الدم بعد

  كلٌّ يزامل اآلخر متجاوبا معه يف هامة تنقية الرحم واسترباِءه.

أم هو الجمع ـ ككلٍّ ـ وهنا هو الجمع ب� الجمع�: الطهر والحيض، فالطهر جمع، والحــيض جمــع، 
كــل قــرء هــو جمــع بــ� طهــر والجمع بينه� جمع، وما أحسنه تعب�ا عن جمع الجمع� بالقروء، ف

  وحيض فالقروء ـ إذا ـ ثالثة جموع من هذه، اولها طهر الطالق وآخرها الخروج عن الحيض الثالث.

فك� الطهر قرٌء اعتبارا بجمع الدم حالتَه، كذلك وبأحرى الحيض قرٌء فانه نفس الجمع، مه� اختلف 
  اد.جمع عن جمع، فاألول جمع اىل إ�ام، والثا� جمع اىل النف

وعىل أية حال فليس يصح ذكر اللفظة املشرتكة ب� معني� وعناية أحده� دون قرينة ك� هنــا، بــل 
فضالً عن قرينة منفصلة تــأ� يف » األطهار ـ الِحيَض«وال مع قرينة معيّنة ح� تكون لكلٍّ لغة خاصة: 

واردة عــن الصــادقَ� لفظ من السنة معارَضا بضده، وبعد ردح بعيٍد من زمــن الــوحي، كالروايــات الــ
  أنه� األطهار أو الِحيَض. عليه�السالم

ثالثــة مــن جمــوع » ثالثــة قــروء«فقضية الفصاحة البليغة، وال سي� يف القمة القرآنية ان يُعنى مــن 
القرئ�، ثالثة أطهار وثالث ِحيَض، فالثانية تستلزم األوىل، وال تستلزمها األوىل، حيــث األطهــار الثالثــة 

تان، والِحيَض الثالث ال تكفيها إال األطهار الثالثة، مه� كانت الطهارة األوىل هي طهر غ� تكفيها حيض
  املواقعة، بكل أيامها ام لحظة اخ�ة منها يصح ان يقع الطالق فيها.

لكايف منها لت�م العدة طُهــران �ســمى حيث ا» ثالثة قروء«ال تالئم  ١فاألحاديث القائلة انها األطهار

                                                                                                                                                         

 ����� و���رة ������� و�� ا���.

��ل: ��ة ا��� ���� و������ ����� ����� ��وء  ا����م ����  ����� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٤٢٥: ١٥و�� ا������ 

 ).٣٣٠: ٣وا�������ر  ٤٣٥و ١٢٦: ����٨ (ا������  ا����م ����و�� ���ث ���، ورواه �� ا�� ���� ��� 

���ث ��� «��ل: ��ٔ��� �� ا������ �� �����؟ ���ل:  ������ا����م�� ا��� ���� �� ����  و��� �� ��� �� ����

 ورواه ��� �� ���� �� �����.» ���� اّول ������

إذا ��� ا���� ا���أة ��� ا�� ��� �� �� ����� : «ا����م ������ ا��� ��ل ��ل ���  ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ� ٤٢٩و��� 

��ل �� ���� ������، ��و�� ا�� ����� �� �� ����� ����. ا��ل: ���� ��  ا����م ����و��� ان ���� » �� ا������

 �� ����ي �� ���� و�� ا����� ا������.

�� ا���� ���� ا��أة ������ ��� ��� �� ��� ���ع  ������ا����م�� ���� �� ���� �� ا�� ���� » ٤٣٠«و��� 

����� و���� ����� �� ��ا���� و���� ��� ر�����؟ ��ل: �� أ��� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� �� ��ء�� ا

 ��� ا����ة.

 
��ل: ا���ء �� ���  ������ا����م�� ���� ��ب ان ا��ٔ��اء �� ا���ة �� ا�����ر �� زرارة �� ا ٤٢٤: ١٥). ا������      ١

�� ���� �� ا���ء: ا����م ����  ��ل: ا����اء �� ا�����ر، و��� �� زرارة �� ا�� ���ا��ّ� ا����م ����ا�������. و��� ��� 

: ا����م ����  ا��� ا���ء ا���� ا��ي ���ء ��� ا��م ������ �ٕ�ذا ��ء ا���� د���، و��� �� ا�� ���� �� أ�� ���ا��ّ�
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  اضافة إىل ان القرء يعنيه� يف إطالقه.» ثالثة قروء«طهٍر قبله� فيه الطالق، فه� ـ إذا ـ اثنان فاين 

بحجة أنه شهران وأيام من الثالث، حيــث األشــهر » الحج اشهر معلومات«وال تصلحها وتصححها آية 
األول لذي القعدة حتى آخر يوم من ذي الحجة، فــال تعنــي الثالثة هي ظرف للحج ككل، منذ اليوم 

  اقتسام الحج إىل كل هذه األشهر بأيامها �اما.

دون » قروء«هناك شهرين وأياما بدليٍل ـ فليس هو دليالً عىل عناية قرئ� من » أشهر«وثم إذا عنت 
عدة هذه املطلقــات  دليل! فانه من تفس� آية دون قرينة بتفس� أخرى بقرينة تحضها، وح� تكون

ه و عليـه هللا صـىلحيضت� ف� هو الفارق بيــنهن وبــ� اإلمــاء واملنقطعــات وكــ� يــروى عنــه  طــالق األمــة : «آـل
  ».تطليقتان وعدتها حيضتان

ح أخبار الِحيَض الثالث عىل األطهــار، وال دور فيهــا للتقيــة،  لذلك كله وملوافقة الكتاب ـ كأصل ـ ترجَّ
، وال مورد للتقية يف املسألة املختلف فيها ١يس شهرة مطبَقة مطلقة ب� إخوانناحيث القول بالِحيَض ل

ح بجمع الِحيَض واألطهار، او الِحيَض الشاملة لألطهار، مه� أجمع  بينهم، ثم األصل هو الكتاب املرصِّ
اصحابنا بخالفه وأجمع اخواننا بوفاقه، أم عكس االمر، ف� دامت داللة الكتاب رصيحة أو ظاهرة، فال 

  سائر الحجج رواية وشهرة واج�عا او مخالفة لسائر املذاهب الفقهية اإلسالمية!.دور ل

جمعي قلة، تلمح صارحة صارخة إىل أنهــا اكــ� مــن » أقرء أو أقراء«جمع ك�ة دون » قروء«ومن ثم 
ثالثة يف مصاديقها، فال تناسب إال الجمع ب� الِحيَض واألطهار، وهو صادق يف ثــالث ِحــيَض بطهريهــا 

� بينها، وقبله� شطٌر من الطهر األول وقع فيه الطالق ما صدق أنها يف طهر غ� املواقعــة، ولكــن في
  األحوط ك� يأ� ثالثة اطهار كاملة مع ثالثة حيض كاملة.

ه و عليـه هللا صىلثم القرء ال يطلق عىل مطلق الطهر، وهو يطلق مطبقا عىل مطلق الحيض ك� قال  دعــي : «آـل
  ٢».راءكالصالة ايام أق

                                                                                                                                                         

) ��ب ان ا�����ة ������اء ���ج �� ا���ة اذا د��� �� ا����� ا������ ٤٢٦وا���ء ��� ا��م ��� ا�������، و��� (

 ا��د�� ��ة، اذا رأت ا��م �� ا����� ا������ ��� ا���� ����� و�� ���� �� ����� وا��� ا���ء �� ��� ا�������.

����� ��وء �� ����� ا���ر ��� ��� ������، و��� ���� ا���ة �� ا���� ا������ ا��ل: اذا ��ن ا���ء ��� ا������� �

���� ���� ��� ا������، ������ ا��ول ��� ا������� �� ��� ��� ا����ق، ������� ��� ا���� ا����� وا����� ��� 

 ا�����، ���ا ��� ا�� ����� ���� و�����ن ����.

 
). ��� ذ�� ا�� ا��� ا�����ر ����� �� ا��ا��� ���� ا������ وروي �� ا�� ��� وز�� و����� وا�����ء      ١

و���و �� ����د �� ا���� و�� ��ل ا�� ����� وا���ري  ا����م ����ا����� و���� ور���� وا���، و��ل ��� 

 وا�� ����� وا���ق.وا��ٔوزا�� وا�� ا�� ���� 

 
������ ��� ا�� ����: �ٕ�ذا أ��� ��وءك ���� ا����ة واذا اد�� ������� و��� �� ���  آ�� و ���� ا��� ���). و��ل      ٢

 آ�� و ���� ا��� �����ل: ���ق ا���� ����ن و��ء�� �����ن، و�� ا�� ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���ا���ء ا�� ا���ء، و�� ����� ��� 

 ).٤٣٢: ����١ �������ن و����� �����ن. (آ��ت ا�����م �����ص ��ل: ����� ا
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سرتابة دليل عــىل ثــالث ِحــيَض، قضــية تطــابق البــدل للم» ثالثة قروء«عن » ثالثة اشهر«ك� وبديل 
  ١للمبدل منه، ولو كانت القروء حيضت� لكان البدل شهرين فان لكل شهر حيضة.

فثالثة قروء هي الجمع ب� ثالث حيض بأطهارها الثالثة، مه� يكتفى من طهرهــا األول �ســّ�ه،  إذا
يف أحاديثنا بالِحيَض الثالث، حيث تضــم األطهــار الثالثــة، فلــو كــان » قروء«وهو الرس يف التعب� عن 

ل من الــثالث � يدخل الطهر األو » ثالث حيض«لكانت العدة حيضت�، ولو كان » ثالثة أطهار«النص 
يف نطاق العدة وهو داخل قطعا الشرتاط صحة الطــالق بكونــه يف الطهــر الــذي � يواقعهــا فيــه، ف 

  هي الصيغة املتعينة لكامل العدة.» ثالثة قروء«

واقلها حينئذ تسعة وعرشون يوما بردح من طهر الطالق ما صدق انها يف طهــر، وهــو عنــد اآلخــرين 
  الفاصل بينه� ثالثة ايام هي الحيضة الثالثة.ستة وعرشون يوما بذلك الردح، و 

واذا كان القرء هو الطهر ب� حيضت� زادت عىل العدة ـ ألقل تقدير ـ عرشة ايام فهي تسعة وثالثون 
يوما ولكن ثالثة قروء بعد الطالق تخرج الطهر بعد الحــيض الســابق عــىل الطــالق، وال يصــح عنايــة 

او الطهر ب� حيضت� او ه� معا فــال مجــال الحــت�ل ســتة مطلق الطهر من القرء، بل هو  الحيض 
  وعرشين يوما، فانها خارجة عن حّد القروء بكل التفاس� الثالثة.

فهو األحوط وان كان األقوى هو األوسط  ٢واحت�ل الحد األعىل يالئم تفس� القروء بالِحيَض واألطهار
واحت�ل األقل ساقط عىل أية حال ألنه ليس قروًء عىل اية حال، هذا ولو عني ثالث حيض بطهــرين 

وطهر غ� املواقعة هو رشط الطالق بــدليل لقيل: ثالث حيض فان الطهرين ه� لزام الِحيَض الثالث، 
خاص، فاألقوى ـ إذا ـ هو األول بانحساب األيام املتبقية من الطهر غ� املواقعة ثم تكفــي ايــام بعــد 

  الحيضة الثالثة، فالقروء إذا ـ ألقل تقدير ـ هي تسعة وثالثون يوما!.

  ما خلــق هللاّ « »واليوم اآلخرة  ؤمن با�ّ يف ارحامهن ان كن ي  وال يحل لهن ان يكتمن ما خلق هللاّ «ذلك! 
ككل بخصوصه تتطلب صيغته الخاصة  اعم من األجنَّة والنطَف ودم الحيض، فان عنايته »يف ارحامهن

فــتعمهن كلهــن، اذا فاملطلقــات الرجعيــات هــن مــن تحمــل يف » املطلقــات«راجعــة اىل » هن«به و

                                                                                                                                                         

��ل: �� ����� ������� أن ���ج إ�� ��ذن زو��� ���  ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٤٢٢: ١٥و�� ا������ 

 ����� ����� ����� ��وء او ����� ا��� �� ���.

 
ا�� ��ل �ـ� ا��ـ�ءة �����ـ� زو��ـ� و�ـ�  ا��ـ��م ����  �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ� ٤١٠: ١٥). و���� ا�����      ١

ذا ا���� ����� ا��� ا���� ����� ���ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ�� ���ـ�. ���� �� �� ����� أ��� ����؟ ���ل: ا

اي ا������ �ـ�� ا���ـ� ��ـ� ا���ـ� �ـ���� وإن �ـ�ت ����ـ� ا�ـ�اء ��ـ� «) �� زرارة �� ا����� ��ل: ٤١١و��� (

 ا��ل: ا����اء ـ ��� ��� ـ �� ا���� ا����ث و������ ا�����ر، وا���وء �� ا������� �����.» ا���� �����

 
�� ��رج �� ). ��� ا���� ا����� ���� ا������ �� ����� ا���ر �� ���ث ���، و���� ��� ا����ق ��ٔ      ٢

 ا��� و�� دا��، ���� ��� ���د ���� ��ص، ��� ���اوح ��� ��� ا�� ����.
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مثلهــا «وك� يف احاديــث مثــل » ى بضعن حملهنحت«ارحامهن نطفا فاعتداد ثالثة قروء، ام اجنته و
  وامثاله�.» ا�ا العدة يف املاء«و» القله

فقد تكتم املطلقة حبلها رغبة عن زوجها اىل زوج جديد، والحاقا لولدها به مزيــدا يف وصــال وبعــدا 
  ١عن فصال، حيث الكت�ن يعجل انقضاء عدتها والحمل يؤجل.

بة يف تطويل األمد وتأجيله رجاَء رجــوع الــزوج إليهــا، ام تكــتم ام تكتم حيضها األخ� او انقطاعه رغ
طهارتها عنه وقد طهرت لنفس الرغبة، او تكتم بقــاء العــدة رغبــة يف زواج آخــر برجــل آخــر، ام بــه 

  بصداق آخر، وكل ذلك تفويت لحق الزوج األول، اللهم إال احتياطا في� يجوز فرارا عن الرضار.

مــن األجنــة، ام دم الحــيض املجتمــع يف الــرحم حالــة » يف ارحــامهن  ما خلق هللاّ «وكل هذه تشملها 
يف ارحــامهن كأمانــات   ألنها مــ� خلــق هللاّ » ال يحل لهن«الطهر، او السائل حالة الحيض، فكل هذه 

  ألزواجهن.

دن  وألن هذه األمور هي م� ال يعلم إال من قبلها، وقد تفسد األنسال واألبضاع بكت�نها، لذلك يهــدَّ
، ففــرتة الِعــدة هــي فــرتة »واليــوم اآلخــر  ان كــن يــؤمن بــاّ� «واليــوم اآلر   فيها كأن كت�نها كفٌر با�ّ 

اإلستعداد، إما للرجوع اىل الزوجية األوىل، او اناء زوجية جديدة، لذلك يستجيش منهن شعور اإل�ان 
، وألن ذلك  وجية، ورعاية لحدود هللاّ واليوم اآلخر يف هذه الفرتة املمتحنة، حفاظا عىل امانات الز   باّ� 

الكت�ن محرم رعاية لرحمة حق األزواج يف الحمل ويف الرجوع، فقد يجوز لهن كت�ن البقاء يف العدة 
اذا كان الرجوع رضارا ام لعدم اإلصالح، فاذا اراد الرجوع الذي ليس من حقه تقول تورية صالحة لقد 

  ة، فرارا عن الرضار.انقضت العدة بالطهر بعد الِحيضة األخ� 

وانها فرتة معقولة يخترب فيها الزوجان عــواطفه� بعــد الفقــرة وكــ� يــؤمران بشــأنها ويُنهيــان حتــى 
  يُنهيانها بإحسان:

ربكم ال تخرجوهن مــن   يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا هللاّ «
فقد ظلم نفسه   ومن يتعد حدود ّهللا   ة مبيِّنة وتلك حدود هللاّ بيوتهن وال يخرجن إال ان يأت� بفاحش

يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن فأمسكوهن �عروف او فارقوهن �عــروف   ال تدري لعل هللاّ 
واليوم اآلخر ومــن   ذلكم يوعظ به من كان يؤمن با�ّ   وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة �ّ 

»ل له مخرجايجع  يتق هللاّ 
٢.  

فقد يظل يف قلوبه� ِظلٌّ من ودٍّ قد يُســتعاد، وعاطفــة قــد تســتجاش، او معــاٍن أخــرى مــن عطــف 
الزوجية غلبت عليها نزوة او فظوة، فاذا سكن الغضب وهدأ النصب، فقــد تستصــغر تلــك األســباب 

                                                        
وا������ت و�� «�� ����:  ا����م ����  �� ا������ �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ��� ��� ٢٢١: ١). ��ر ا������      ١

���� �� ��� ��� ان ���� ا���� اذا ���� و�� ���� وا��وج �� ���� �����ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ� ان » ��� ���...

 ���� ����� و�� ا�� ��� �� ذ�� ا���� �� �� ���.

 
 .٢ـ  ١: ٦٥).      ٢
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ذا ـ إذا ـ إحــراجهن فــاخراجهن مــن العاجلة يف هذه الفرتة اآلجلــة، فتُســتأنف جديــدة جــادة، فلــ�
يف أرحامهن فصالً عن عود الوصل، ام وصالً بآخر قبل �ام الفصل   بيوتهن، وملاذا كت�نهن ما خلق هللاّ 

األول؟ وترى إذا طلقها يف طهر غ� املواقعة ثم راجعها و� يطأها ثم طلقها فهل عليها تربص القروء؟ 
كحتم املؤمنات ثم طلقتموهن من قبــل أن �ســوهن فــ� لكــم إذا ن«وهي مشمولة ملا تنفي عدتها: 

»عليهن من عدة تعتدونها..
١.!  

تعنــي الطــالق بعــد » ثم طلقتموهن«أم عليها نفس الرتبص حيث مسها بعد النكاح وقبل الطالق، و
لطــالق الثــا�، النكاح وهو الطالق األول، وان �سها قبل الطــالق وهــو يف املفــروض � �ســها قبــل ا

شامل لكل مطلقة سوى الصغ�ة واليائسة فال قروء له�، وسوى الحامل واملتــوىف » يرتبصن..«وعموم 
عنها زوجها حيث االصل فيه� هو الوضع و�ام األربعة اشهر وعرشا، ثم الباقية باقية تحت العمــوم 

  يف فرض تربص القروء.

ان تُتزوج املطلقــة ثانيــة ـ دون دخــول بعــدها وقــد   فالحيلة الرشعية هنا غيلة وويلة عىل رشعة ّهللا 
  دخل بها بعد نكاحها ـ و� �ض بعُد قروءها.

وهل تبدء القروء من الطالق األول او األخ�؟ فيه وجهان أحوطه� منذ الطالق األخ�، حيث القروء 
بها قبــل طالقهــا قد تشمل هذه املطلقة وان � يُدخل » املطلقات«ليست اال للحفاظ عىل املياه، ف 

  األخ�.

  .»َوبُُعولَتُُهنَّ أََحقُّ بِرَدِِّهنَّ ِيف ذَلَِك إِْن أََراُدوا إِْصالَحا«

والبعل يف األصل هو السيد العايل القائم بنفسه عىل سواه، ولذلك سمي كل شجر او زرع ال يُســقى، 
ى بعــالً لــنفس املعنــى، والنخل الراسخة يف املاء مستغنية عن السقي، وماُء الســ�ء، كــل ذلــك يُســم

ومــن قــوَّاميتهم » وللرجــال علــيهن درجــة«ـــ » الرجــال قوامــون عــىل النســاء«وهكذا األزواج حيث 
ي، رشَط اإلصالح يف حضن الزوجيــة األليفــة، فهــو » أحق بردهن يف ذلك«ودرجتهم أنهم  الرتبص الِعدِّ

لعدد حتى تحرم أبدا، وبأحرى إزالة الفساد الزوجي الذي من أجله حصل الطالق، فالرد األجل قضاء 
لإلعتداء عليها واملضارة، ذلك الرد مردود يف رشعة القرآن، مسدود عىل البعولة املضارين أو الــذين ال 

  يعنون إصالحا.

وتراهم أحق ممن؟ وهو األولوية يف الحق، أمن سائر الرجال الذين يريدون الزواج بها؟ وال حق لهم 
  هن؟ وال حق لهن يف الرجعة إليهم!.قبل انقضاء عدتهن! ام منهن انفس

إنسالخا عن التفضيل، أم تنازالً إىل زعم أن غ�ه فضيل، فإن كان » خ�«هنا ما يعنيه » أحق«قد يعني 
  حق لغ� بعولتهن فبعولتهن أحق بردهن.

أم يعني انهم أحق منهن خالف ما يخيَّل إىل الناس قبل هذا التنبيه، أن الحق هنا مشرتك بينه� عىل 
سواء، ك� كان مشرتكا يف عقد النكاح، ولكــنهم أحــق مــنهن ألنهــم بعولــة، كــ� هــم أحــق مــنهن يف 

  الطالق.

أم يعني أن لهن حقا يف الرجعة ألشرتاكهن معهم يف حياة الزوجية، ولذلك يحق لهن عــرض أنفســهن 
                                                        

٤٩: ٣٣).      ١. 
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اســتقالالً  عليهم يف العدة الرجعية، ولكنهم أحق منهن، فالحق لهن إســتقالالً بجنــبهم، بــل هــو لهــم
يف أرحامهن صــدا عــن حــق   بجنبهن رشط إرادة اإلصالح، فال يحق لهن ـ إذا ـ أن يكتمن ما خلق هللاّ 

الرجوع لبعولتهن، ك� أنهم أحق منهن ردا لهــن يف العــدة البائنــة خلعــا ومبــاراة، فمهــ� كــان لهــن 
ردهن يف ذلــك كــ� يف أصــل اسرتداد ما وه� من مهورهن فانقالبا للبائنة إىل الرجعية، لكنهم أحق ب

حيث الراجع يعني ما يعنيه املرجع مــن املطلقــات الــدا�ات » ردهن«الرجعية، فال استخدام لضم� 
  رجعيات وبائنات.

ثم هم أحق بردهن ـ فقط ـ يف ذلك الرتبص، وأما بعده فهن أحق منهم إذ �لكن أنفســهن كــ� كــن 
  لنسبة لهن يف الزواج اآلخر بعد انقضاء العدة.قبل الزواج، ثم هم وسائر الُخطَّاب عىل سواء با

بعــولتهن «وك� يعني أن لسائر الرجال حق أن يتزوجوا بهن مه� كان رشطه انقضاء عدتهن، ولكــن 
وحتى اذا كتمن وتزوجن فظاهر الحــال لــألزواج الجــدد انهــم ازواج، ولكــن » أحق بردهن يف ذلك..

هن يف عدتهن اىل زواجهم، ك� وهن ـ إذا ـ محرمات منهم، فان عرفوا واقع الحال و » بعولتهن أحق«
عىل أية حال، وقد » بعولتهن أحق بردهن يف ذلك«أبديا عىل هؤالء الجدد ملكان النكاح يف العدة ف 

حق سائر الرجال إذ ال ردَّ منهم لهن إىل زوجية اللهم إالّ زوجية أخرى بعناية الرد هنــا » بردهن«تُردُّ 
  ».بردهن«هو بعيد إال ضمن سائر الرد املقصود ككل يف ردا اىل اصل الزوجية و 

والرد هنا رد اىل حالة الزوجية قبل الطالق، مه� كانت املطلقة رجعيا زوجة، إال أن ب� الحالت� بونــا 
بينا، فإن يف تربصهن أمام اإلنقطاع املطلق بانقضاء الرتبص إبطــاالً لحــق الرجــوع، وبــردهن يف ذلــك 

تعني يف ذلك الرتبص البعيد زمنا فانه يكفــي » يف ذلك«اللهم إال لطالق آخر، و يبطل االنقطاع مطلقا
  لرجوع البعولة اىل عقولهم وحالتهم العادية ف�دوهن.

وصيغة الرد هنا دليل ان حالة العدة هي الربزخ العوان بــ� كونهــا زوجــة وأجنبيــة، فهــي زوجــة اذ 
، وهــي أجنبيــة اذ ال يجــوز الرجــوع إليهــا بعــد يجوز له الرجوع اليها دون عقد جديد وال رىض منها

ففي العقد  ١»املطلقة رجعيا زوجة«انقضاِء عدتها إالّ بعقد جديد، وقد يعني ذلك الربزخ املستفيضة 
  الجديد وكذا األول ال احقية يف الب�، بل الحق بينه� هو املراضاة منه� عىل سواء.

ولكن� الردُّ الرجعُة ليس إالّ نقضا ألثر الطالق، فك� الطالق بيد من أخــذ بالســاق، كــذلك نقضــه يف 
ا اســتقالل للــزوج العدة هو بيد من أخذ بالساق رشَط إرادة اإلصالح، فهو إذا ملصلحة الــزوج� دو�ــ

  باستغالل الرد لغ� اإلصالح.

فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن �عروف أو فارقوهن «والرد هنا هو بصيغة أخرى إمساك يف آية الطالق 
وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن �عروف او فــارقوهن «وآية أخرى من البقرة:  »�عروف

»يفعل ذلك فقد ظلم نفسه�عروف وال �سكوهن رضرا لتعتدوا ومن 
، فأحقيــة البعولــة بــردهن يف ٢
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ذلك مرشوطة باإلصالح واملعروف، وأما استمرار الحالة السابقة أم إساءَة إليها يف الرد أم إبطاالً لحــق 
الزواج بها إالّ �حلل، فال أحقية لهم فيها، بل ال حــق لهــم، حتــى وان رضــ� ذلــك الــرد امليســء لغــ� 

  ملعروف، فضالً ع� سواه فال حق لهم يف الرجوع إليهن غصبا عليهن.ا

فان � يريدوه، ام كان القصد من ردهن اإلعنات وإعادة تقييدهن يف حياة محفوفة باألشواك، انتقاما 
منها، ام قهرا عليها لتتنازل عن حقوقها، أو استكبارا واستنكافا أن ينكحهن أزواجا غ�هم، فــ� هــم ـ 

حق بردهن يف ذلك، ولهن التمتع من ردهن بأية وسيلة مرشوعة، حتى الكت�ن الذي ال يفوِّت إذا ـ بأ 
حقا لبعولتهن مثل كت�ن األجنَّة، اللّهم إالّ كت�نا يقصد ـ فقط ـ من وراِءه عدم ردهن، ثم ملا وضعن 

  الزنا. حملهن يعلنَّ لهم أنه لهم، وليس لهم رد الوليد بحجة عدم الزواج، وعدم ورود تهمة

إىل كال الزوج� ويساعده اإلعتبار، فإن املقصود هنا هــو إصــالح » أرادوا«وقد يرجع ضم� الجمع يف 
عرشة الزوجية املشرتكة بينه�، فان أراد البعل إصالحا من قبل نفسه ردا عىل ما افسد فطلق، ثــم ال 

وهو ال يريده، فــال يصــلح ـ إصالح من قبلها، فقد ال يصلح هذا الرجوع، ك� إذا أرادت هي اإلصالح 
إذا ـ الرجوع بأحرى، أم يريد اإلصالح أو تريده معه ولكنه غ� مستطاع فكذلك األمر، حيث القصــد 

  من ارادة اإلصالح واقعه املمكن.

منكرا قد تكتفي يف صالح ردهن بإصالحٍ ّما هو يف األصل مــن البعولــة، تحــوالً » إصالحا«هذا! ولكن 
ٍد إىل إصالح، رجوعا إىل الحالة املمكنة من عرشة الزوجية حيــث ال خــوف ع� سبب الطالق من فسا

  . من ترك حدود هللاّ 

فال يشرتط ـ إذا ـ يف س�ح الرد اإلصالح املطلق منه� او من أحده�، بل هو مطلق اإلصالح الصادق 
الزوج حيث واألصل فيه هنا هو الزوج، فانه السبب للطالق، دون الزوجة أم هي مع » إصالحا«عليه 

  الطالق فيه� بائن خلعا او مباراًة فال رّد فيه� إال برد الفدية.

ا ممن أفسد، وهو هنا الزوج، مهــ� كــان إصــالحا  وعىل أية حال البد من س�ح الرجوع من إصالح مَّ
  لحالة الزوجة املتوترة من طالقها.

كم بســ�ح رجــوعهم الــيهن دون لبعولتهن حق الرضار يف ردهن وإمساكهن، والح  أجل، � يجعل ّهللا 
اصالح ـ فضالً عن الرضار ـ حكم بس�ح الرضار يف حقل الزوجية، وال رضر وال رضار يف اإلســالم، ومــن 
الغريب يف فقهنا اإلفتاء بجواز الرجوع لغ� اإلصالح ام لإلرضار، مه� حرم، فصالً ب� حكمه الوضــعي 

عية، والقرآن يرصح بعدم حق الرجوع يف غ� إرادة عن التكليفي، وه� مثالن يف الحاجة إىل حجة رش 
اإلصالح! ثم الرد واإلمساك أمران قصديان ان يُقصد به� الرجوع اىل علقة الزوجية، ك� قصد بصيغة 
الزواج أصلها يف البداية، فك� الصيغة الخاوية عن قصدها ليست سائغة للعلقــة األوىل، كــذلك الــرّد 

بعد تزلزلها، بفارق ان النكاح ال يتحقق إال بصيغتها برشوطها، والرجوع الخاوي عن نية الرجوع اليها 
متحقق بأية ظاهرة تدل عليه لفظة او فعلة من نظــرة أو قُبلــة او ملســة وبــأحرى وطئـَـٍة، كــل هــذه 

  رشيطَة القصد بها إىل رجعة العلقة إىل حالتها األوىل.
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مأول بقصدها، فإن وطئها دون قصد كانت زنــا، ولكــن القصــد  ١فالصحيح يف ان غشياته اياها رجعة
ابت القصد محمول عىل الرجوع لظاهر الصحة يف فعل م� ال يعلم إالَّ من قِبله، فنفس الوطى دون ث

املؤمن، واإلنسان عىل نفسه بص�ة، فإن ظهر أنه � يقصد الرجوع بوطئه فال رجوع ك� انه ال رجــوع 
  بقصده يف اإلرضار ام غ� اإلصالح.

صد الرجعة يف إنكار الطالق قبل انقضاء العدة أنه رجعة محمول عىل ظاهر ق ٢ذلك ـ ك� أن الصحيح
بإنكاره، فإن ظهر نسيانه الطالق، أم مضارَّته بنكران الطالق، أم أي أمر آخر سوى الرجوع املصــلح، � 

  يكن اإلنكار رجعة.

وهل الرجوع بحاجة إىل اشهاد؟ وال يتيرس يف األغلبية املطلقة إشهاد عىل الرجوع، وال سي� الرجــوع 
  !.الذي ال يصح فيه اإلشهاد كغشيانها �قدماته

ويكفيه ان يدعي هو الرجوع عنــد عــدل�، و� تكــن هنــاك ظــواهر لعــدم  ٣أم هو بحاجة إىل إشهاد
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الرجوع، فك� أن الطالق بحاجة اىل إشهاد حفاظا عىل األنساب واملواريث وانرساحا للمطلقة يف زواج 
ال علــم لهــم آخر، كذلك الرجوع، ول� تثبت حقوق الزوجية من جديد، فقد يعلم الناس بــالطالق و 

  بالرجعة فتثور شكوك وتقال اقاويل؟.

ذلك، ولكن العقد ـ إذا ـ أحرى يف واجب اإلشهاد، ثم الرجوع هو اآلخر لسابق العقد، ونفس ظــاهرة 
الرجوع كاف لقطع األقاويل، وال يحمل الشهود أك� م� يحملــه ســائر النــاس، إذ ال يعــرف الشــهود 

  لَم سائر الناس.الرجعة إالّ بقوله او فعله، وه� �ع

فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن �عروف او فارقوهن �عــروف وأشــهدوا ذوي عــدل «وأما آية الطالق: 
فقد ال تعني إال اإلشهاد عىل املفارقة وهي الطالق، وم� يقيده بالطالق ان آيات النكاح كلهــا  »منكم

جعة إليه، ولكــن يبقــى رجحــان خلٌو عن واجب اإلشهاد، رغم ان بداية النكاح أحرى باإلشهاد من الر 
: ١اإلشــهاد هنــا ـ كــ� اإلشــهاد يف النكــاح ـ باديــا مــن ذكــر اإلشــهاد بعــد اإلمســاك واملفارقــة كلــيه�

  ».فامسكوهن �عروف او فارقوهن �عروف وأشهدوا...«

ونفس العرشة الزوجية الكاملة يف العدة شهادة صالحة ملن اطلع عــىل  ٢»د ملكان امل�اثوا�ا الشهو «
الرجوع، مه� كان إشهاد ذوى عدل أصلح وأفلح، وال سي� عند اختالفه� وان ادعت بقــاء العــدة او 

لقول قولها اذ ال يُعرفان إالّ من قبلها، إالّ إذا كانت دعواها في� ال يُحتمل عاديا صدقها، ف مضيها فا
قت« تختص �ا يصح تصديقها يف العادة املتســمرة، فاملتهمــة  ٣»العدة والحيض للنساء إذا ادعت ُصدِّ
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  ١تستخرب حالها بنسوة موثوق بهن.

هذا ـ ولكن األشبه وجوب اإلشهاد عىل الرجعة لظاهر آية الطالق ومستفيض األحاديث، ويكفي فيه 
لتصــحيح الرجــوع، وا�ــا هــو  قوله: راجعتها، عند عدل�، وإن راجعها قبل �ا راجعها، فليس اإلشهاد

لضبط الطلقات والحفاظ عىل املواريث، رغم ان اصل النكاح ال يجب فيه اإلشهاد، ولكنــه امــر بــاهر 
  ك� تقتضيه طبيعة الحال.

الَْمْعرُوِف َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدَرَجٌة َوّهللا « »َعِزيٌز َحِكيمٌ    َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَيِْهنَّ بِ
٢.  

راجــع اىل الزوجــات عــىل أيــة حــال مطلقــات رجعيــات أم بائنــات، ام غــ� » لهــن«ضم� الجمــع يف 
مطلقات، مه� عنَي من املرجع يف موقفه خصوص الرجعيات، فهو استخدام للمرجع الخاص بعمــوم 

من قرائن،  نفسها كانت عامة خصصت �ا احتفت به» املطلقات«الراجع العام، ومن لطيف األمر أن 
ثم تبقى غ� املطلقات معنيَّات باستخدام أم بأولوية قطعية ألنهن أحرى مــن املطلقــات يف الحقــوق 

  املشرتكة.

وهذه ضابطة ثابتة يف م�ثلة الحقوق الحقة ب� الزوج� يف زواج وطالق وحالة العدة، ففــي مثلــث 
 اآلخــر، قضــية امل�ثلــة العادلــة دو�ــا زيــادة لكــلٍّ عــىل» لهن مثل الذي عليهن باملعروف«الحاالت 
  الطليقة.

حاليــة ـ مــع العطــف ـ تعنــي أن درجــة الرجــال علــيهن يف ميــزات » وللرجال..«وقد تكون الواو يف 
أن هــذه الدرجــة ال تحــول دون » الرجال قوامون عىل النساء..«الرجولة وقواماتها عىل األنوثة حيث 

لدرجات العلمية واإل�انية ايضا ليست بالتي تفضل مساوات حقوق الزوج� أمام قانون العدل، بل وا
مفردة قد تعني درجة واحــدة هــي ـ » درجة«حامليها عىل فاقديها يف التسوية ب� الحقوق، ك� وان 

فقط ـ الرجولة �زيد واجباتها أمام األنوثة، فان درجات العقلية الزائدة، والقوة البدنية أّماهيه، تزيد 
أن تنقص عنها وال ســي� أمــام األنوثــة الناقصــة عنهــا، املحتاجــة اىل تحقيــق  يف الوظائف الواجبة، ال

واجبات الرجولة بحقها، فكل� كانت الطاقات واملعطيات اك�، فالواجبات اكــ� واملحظــورات أحظــر 
هذه ليست درجة أخروية، وال دينوية تتطلب للرجال فضالً علــيهم يف األوىل أو » درجة«وأحذر!. ف 
ء  ا هي درجة يف إصــالح أكــ� إن تخلفــوا عنــه فمــذنبون، وإن أّدوه فهــم عــاملون بعــباألخرى، وإ�

وبعولتهن! حق «واجبهم ك� هنَّ وهذه الدرجة الواحدة لهم عليهن مبنية القل تقدير من ذي قبل: 
دون اولوية اخــرى حتــى يف الطــالق فهــ� مشــرتكان متســاويان يف » يردهن يف ذلك ان ارادوا اصالحا

طالق او راجحه، وكذلك يف محرمة، فال يحق لبعولتهن طالقهــن دون عرســ او حــرج كــ� ال واجب ال

                                                        
�� أ��أة اّد�� أ��� ���� �� ��� وا�� ���ث ��� ا�� ���� ا����ة «ا�� ��ل:  ا����م ����). ا��� ا�������      ١

�� وا�� ��� ��ذ���� ������� �� ��ن ����� �  ٣٩٨: ١(ا���ـ��� » ��� ��� ��� �� ا��ت �ٕ�ن ���ت ���

 ).٥٥: ١وا�����  ١٤٨: ١وا�������ر 

 
٢٢٨: ٢).      ٢. 
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تغرض » وعارشوهن باملعروف«يحق لهن، ولكن يحق له� ـ عىل سواء الطالق عند عرس او حرج. ثم 
معارشتهن باملعروف لبد الطالق فضالً ع� قبله وهل تطلقهن دون عرســ وال حــرج معــروف بــه فــال 

  صح تطليقهن دون عرس وال حرج، ك� ال يصح منهن دونه�.يجوز وال ي

هنا هرجة مرجــة محرجــة لقبيــل األنثــى مــن فرعنــة الرجــال و�ــردتهم ســنادا إىل » درجة«فليست 
بل وليست أية درجة مكتَسبة صالحة بالتي تهرج وتحرج موقف غ� صاحب الدرجة، فضالً » درجة«

يف حقل الحقوق امل�ثلة حســب نــص اآليــة، بــل وتلــك الرجولة غ� املكتسبة، وبأحرى » درجة«عن 
  الدرجة تقتيض إيفاء الرجال حقهن أك� م� عليهن لهم وألنهم اقدر عىل ذلك منهن!.

ك� وأن الدرجات األخرى مكتسبًة وسواها تقتيض وفاًء أك� بواجبات الرشعة فانها وسائل أوفر وأوىف 
  أوفر وأوىف.  يرجى ملن هي له أن يتدرج بها إىل مرضات هللاّ 

فالدرجة درجتان، اواله� ما يتدرج بها اىل فضيلة وأخراه� نفس الفضيلة املتدرج إليها، وهي درجة 
  يف األخرى تتطلب ثوابا اك� ممن ال يحملها وأحرى.

ــال  والرجولة من قبيل األوىل، والوفاء بواجباتها يف حقل الزوجية هي مــن الثانيــة، وهــ� ليســتا لتفضِّ
قُُدرات الرجولة، فتعني » درجة«عىل النساء يف حقل الحقوق املتجاوبة بينه�، فقد تعني من الرجال 

  درجة القوامية وهي الحراسة عليهن بسند القوة الدرجة.

وعىل أية حال، مه� كانت الواو حاالً او غ� حل ال تختلف الحــال يف تســاوي الحقــوق بــأي مجــال، 
عض الحقوق أجرا لفضل الرجولة، ك� وليس تفضيل النساء عىل وليس تفضيل الرجال عىل النساء يف ب

الرجال يف بعض آخر لفضل األنوثة، وإ�ا لكلٍّ حق ك� عليه يف واجبات الزوجية ك� تتطلبه العدالــة 
والحكمة، وال تعني م�ثلة الحقوق بينه� �اثالً يف املادة والصورة، بل �اثالً يف ميزان العدل يناســب 

  ئفه وقابلياته وفاعلياته.كال� بوظا

فك� ان البعولة أحق بردهن يف ذلك إن ارادوا إصالحا، كذلك الزوجات هن أحق برد أنفسهن يف ذلك 
  وعدمه ان � يريدوا إصالحا.

وك� عليهم إذا ردوهن اإلصالح، كذلك عليهن اإلصالح، تصالحا من الجانب� حتى يتحقق حق اإلصالح 
  ى الحب والوداد يف بيت الزوجية الحنونة.يف هذا الب�، تحكي� لُعر 

وك� عىل املطلقات أن يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء حفاظا عىل حقوق بعولتهن، كذلك عىل املطلِّق� 
ال يحل لهن «تربص اإلصالح تفك�ا دائبا لردهن صالحا اىل حقل الزوجية دون إحراج وال إخراج، وك� 

كذلك ال يحل لهن مضارتهن حالة العدة ام مضارة بــردهن دون  »يف أرحامهن  ان يكتمن ما خلق هللاّ 
  إصالح.

وهكذا األمر يف كل ما لَهن وعليهن ومــا لهــم وعلــيهم يف ذلــك املثلــث مــن حــاالت الزوجيــة ســلبية 
، وك� قررها الكتاب والسنة املباركة اإلسالمية يف كافة املجاالت الــثالث  وإيجابية، املقررة يف رشعة هللاّ 

  ١الت واملواصالت أو املفاصالت.من الِص 

                                                        
ـ أ��ج ا����ـ�ي و�ـ��� وا���ـ��� وا�ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�و �ـ� ا�ـ�ٔ��ص ان  ٢٧٦: ١). ��� ا��ر ا�����ر      ١

� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ��ل: أ�� ان ��� ��� ��ـ�ء�� ��ـ� و���ـ�ء�� ��ـ��� ��ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ�ء�� ��ـ�  آـ�
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التكوين: فطــرة وعقليــة  معرَّفا تعني املعروف من العرشة الواجبة، املكتوب يف كتاب» باملعروف«ف 
انسانية سليمة، ويف كتاب الترشيع حيث يعرفنا ربنا تكملة املعروف فطريا وعقليا، فمثلت املعروف 

دون األعــراف املتخلفــة عــن رشعــة اإلنســانية الســليمة، » بــاملعروف«بدرجاته، هو املعروف لنا من 
  املفرطة يف تلك العرشة واملفرِّطة!.

مية الرجال عــىل النســاء عــىل ضــوء آيتهــا يف النســاء �ــا يعرفنــا ان ليســت ولقد رشحنا القول يف قوا
ٌء يثقــل عــىل كواهــل  القوامية فضيلة يتفرعن بها الرجال استبدادا عىل النساء، بل هي ِحمــل وعــب

الرجال ـ ك� عىل النساء ـ إحقاق حقوق الوالية يف الجانب�، فعىل كــلٍّ �ــا عنــده مــن طاقــة نفســية 
ه ان يجاهد يف سبيل إصالح اآلخر وصالحه بصورة م�ثلة، فمثالً عىل ذلك قضاء الشهوة وبدنية أّماهي

إذا جامع أحدكم أهله فال : «آله و عليه هللا صىل  بواقع امل�ثلة بينه� ك� قال رسول هللاّ   الجنسية حيث قىض هللاّ 
وكذلك سائر الحاجيــات املشــرتكة يف حقــل  ١»يعجلها حتى تقيض حاجتها ك� يحب أن يقيض حاجته

                                                                                                                                                         

�ذّن �� ������ �� �����ن، أ�� و���� ��ـ��� ان ���ـ��ا ا�ـ��� �ـ� ��ـ���� ����� ����� �� �����ن و�� �

 و������.

و��� ا��ج ا��� وا�� داود وا������ وا�� ���� وا�� ���� وا����� و���� وا������ �� ���و�� �� ���ة ا�����ي 

���� وان ������ اذا ا����� و�� ���ب  �� �� ا���أة ��� ا��وج؟ ��ل: ان ������ اذا آ�� و ���� ا��� ���ا�� ��ٔل ا���� 

 ا���� و�� ���� و�� ���� إ�� �� ا����.

ا��ل: ��� �� ��وى ���ف ا������� ا����و�� ���� و������ ���ض ��ض ا����� ��� �� ا����� �� ���� �� 

�� �� ا��وج ���   ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ��ل: ��ءت ا��أة ا�� ر��ل ا��ّ� ������ا����م���� �� ا�� ���� 

ا��و��؟ ���ل ����: ����� و�� ����� و�� ������ �� ����� إ�� ��ذ�� و�� ���م ����� إ��ّ ��ذ�� و�� ����� ����� وان 

���� ��� ��� ��� و�� ���ج �� ����� ا�� ��ذ�� ��ن ���� ���� اذ�� ������ ������ ا����ء و������ ا��ٔرض 

�� ا��� ا���س ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� و������ ا����� ��� ���� إ�� �����، ����� �� ر��ل ا��ّ�و������ ا

ا����؟ ��ل: وا��اه، ����: ��� ا��� ا���س ��� ��� ا���أة؟ ��ل: زو��� ����: ��� �� �� ا��� ���� ���� �� �� 

 ٢٧٦: ���٣ ����� ���� �� ���� ر���� ر�� ا��ا. ا����� ��ّ�؟ ��ل: �� و�� �� �� ��ٔة وا��ة �����: وا��ي �

ا��ل: وا��ي ���� ����� ان ��ا ا�� ا������ ���� و���� ���� ���ف �� ا��ٓ��  ٦٠: ٣وا�����  ٣٢٧: ١وا����� 

 ».و��� ��� ا��ي ����� ������وف«

 
��ل:... و��� ا��ج ���ا��زاق  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ��ى �� ��� �� ��� �� ا��� ان ر��ل ا��ّ� ). ا����ر ا��ج     ١

: اذا ���� ا���� أ��� �������� ��ن ����� ��� ������ ـ و��� آ�� و ���� ا��� ���  وا�� ���� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ���ا��زاق ـ: ��ن ��� ����� و�� ��� ��� ������.
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  ١الزوجية حتى الزينة املحللة املناسبة لكلٍّ قدر املستطاع والحاجة املتعوَّدة.

ر ما قدر.» حكيم«في� قدر وأمر » عزيز  وهللاّ «   في� امر وقدر، فبعزته وحكمته أمر ما أمر قدَّ

يٌح بِإِْحَساٍن َوالَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأْ « ُخُذوا ِم�َّ آتَيْتُُمــوُهنَّ َشــيْئا إِالَّ الطَّالَُق َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك ِ�َْعرُوٍف أَْو تَْرسِ
فَالَ ُجنـَـاَح َعلـَـيِْهَ� ِفــيَ� افْتَــَدْت بـِـِه تِلْــَك    فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ يُِقيَ� ُحُدودَ هللاّ    أَْن يََخافَا أَالَّ يُِقيَ� ُحُدوَد هللاّ 

»فَأُْولَِئَك ُهْم الظَّالُِمونَ    فَالَ تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدودَ ّهللا    ُحُدوُد هللاّ 
٢.  

، مــ� يحــ� الزوجــة  لقد كان الطالق قبل نزول آية الطالق هــذه غــ� محــدد بحــدٍّ وال معــدود بعــدٍّ
، فتطلَّــب الجــو  املظلومة، فكان للرجل ان يراجع مطلقته يف عدتها ثم يطلقها ويراجعها لغ� ما حــدٍّ

حكم، آخــذا بَحَكمــة الرجــال بِحكمــة الطــالق، محــددا حــريتهم لحــد املصــلحة املُحرج نزول حكم ي
فنزلت هذه اآلية �ا لها من أبعاد شاسعة عميقة املُدى، بالغة الصدى،  ٣املشرتكة بينهم وب� أزواجهم

  كاملة الهدى.

هنا تعم كل طالق رجعيا وبائنا؟ وجو نزول اآلية كرات الرجعات، وقــد ســبقتها آيــة » طالقال«وترى 
  املطلقات، الخاصة بالرجعيات.

أم تراه خاصا بالرجعيات لــذلك؟ ولــيس مــورد النــزول، وال ســابقة الرجعيــات، بــالتي تخصــص اآليــة 
ص بإمســاك الرجعــة يف ليســت لتخــت» فإمساك �عروف«بالرجعيات ثم » الطالق مرتان«الطليقة يف 

العدة، بل والرجعة بعقد جديد ايضا بعد ميض العدة، فاإلمساك اعم مــن ردهــن وبالرجعــة الــيهن، 
ومن عقد جديد عليهن، ألنه إمساك بحالة الزوجية األوىل دون ان تنتقل اىل زوجية ثانية أّماهيه من 

ليهن يف العدة، لكان صحيح حرية، فلو كان القصد هنا اىل خصوص الرجعيات، ام وخصوص الرجعة ا
  او الرجوع اليهن، واإلمساك اعم من ذلك ومن عقد جديد.» ردهن«التعب� ما مىض من 

هنا هو الذي يصح بعده الرجوع يف عــدة كالرجعيــة أم بعــدها بعقــد جديــد » الطالق«فالقصد من 
                                                        

��ـ�ل:   ). ا����ر �� ا�� ���س ��ل: إ�� ��ٔ�� ان ا���� ����أة ��� أ�� أن ����� ا��ـ�أة �ـ� �ـ�ن ا��ّـ�     ١

و����ـ�ل ��ـ��� «��ـ�ل:   ا�ـ���� ���ـ� ��ـ� ����ـ� �ـ�ٔن ا��ّـ� و�� ا�ـ� ان »و��� ��� ا��ي ����� ������وف«

 .»در��

 
٢٢٩: ٢).      ٢. 

 
ـ أ��ج ا�����ي وا�� ��دو�� وا����� و���� وا������ �� ���� �� ���� ���م ��  ٢٧٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

ان ������ و�� ا��أ�� اذا ار����� و�� ��   �ء ا��ّ���وة �� ا��� ان ����� ���� ��ن ا���س وا���� ���� ا��أ�� �� �

�� ا���� ������ و�� آو�� ا��ا، ���� و��� ذ��؟   ا���ة وان ����� ���� ��ة او ا��� ��� ��ل ر�� ����أ�� وا��ّ�

��ل: ا���� ����� ��� ���� ان ����� را���� ����� ا���أة ��� د��� ��� ����� ��ٔ������ ����� 

���� �����: » ا����ق ����ن...«��� ��ل ا���آن  آ�� و ���� ا��� �����ٔ����� ���� ا���� آ�� و ���� ا��� �����ء ا���� ����� ��� 

 �����ٔ�� ا���س ا����ق �������ً �� ��ن ��� و�� �� ����.
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  بائنة او رجعية، ثم ال إمساك بعد الثالث برجوع يف العدة أم بعقد جديد بعدها.

بائنا ورجعيا يشمله اإلطالق، ك� والرجعي اعم م� يرجع يف العدة ام بعقد جديــد » الطالق«إذا ف 
بعدها، وهذه الثالثة ايضا اعم من ان يجامع بعد الرجعة او العقد الجديد ام ال يجامع، فاآلية طليقة 

  ة مقبولة.بالنسبة لكل قيد � يذكر هنا، اللَّهم إالّ أن تقيد بآية أخرى أم سنة ثابت

فالصحيحان املتعارضان يف اشرتاط الــدخول يف تحــريم الطلقــة الثالثــة معروضــان عــىل اطــالق اآليــة 
، ٢ك� املتعارضان يف اشرتاط الرجــوع يف العــدة لتحــريم الثالثــة ١الطليقة بالنسبة لذلك الرشط وسواه

                                                        
��  ا����م ����  ). �� ا����ح ا���ا��� �����ق ا��ٓ�� ����� ���ا����� و���� �� ���� ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�     ١

��� ا����� و�� ����� �� ��� �� ��� آ�� ��� ا���� ���� ا������� ا������ ���� ���ع؟  ا���� ��� ا��أ�� وا���

) ٢٨١: ٣وا�������ر  ٢٦٢: ٣(ا������ » ��� اذا �� ا��� ��� ا����� و�� ����� ���� ا����� �����«��ل: 

������� ا������ و�� را���� و�� �� ر�� ��� ا��أ�� ������� ا��� ����� ا ا����م ����و����� ا������ ��ٔ�� ا���� 

��� ��: ر�� ��� ا��أ�� �� را����  ا����م �����������؟ ��ل: ��� (ا����ر)، و���� ا���ق �� ���ر �� ا�� ا���� 

����د �� ����� �� ��ا �� ��ا���� ����د �� ����� ��ا���� ����د ���� ���؟ ��ل: ���، ���: �� ذ�� �� ��� 

: ���ق آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا������ �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٨٠: �١. و�� ا��ر ا�����ر وا��؟ ��ل: ���� ��

��ٔ���  ا����م ����ا��� �� ���� ��� وا��ة، و��� ������� و����� ا���ق ا��ٓ�� ����� ا���ق �� ���ر �� ا�� ا��ا��� 

� ���� ذ�� �� ������ أ���� ��� ����ث ������ت �� ��� �� ر�� ���� ا��أ�� �� ��� �� ��� ���ع �� ��ا���� �

وا��؟ ���ل: ���� ا���� ���: ���� ����� �� اذا �� را���� ان ������ ا�� �� ��� آ��؟ ��ل: ���، ���: ��� 

: ��٦ ��� �� ا��� ا����م ����  ) ا��ل: و�� ������ ����� ا�� ���� �� ا�� ���ا��٧٤�ّ: �����٦؟ ��ل: ��� (ا����� 

 ).٢٦٨: ٣وا�������ر  ٢٥٧: ٣وا������  ٦٦

 �� ا��ل ��ان ا��������ن �������ن أّو��ً، �� ���� ا��ول ���ا��� ا��ول ا���ق ا��ٓ��.

 
��ل ��ل ا��� ا�������  ا����م ����  ��ا��ّ��� ���ن �� ا�� �  ). ا����� ا���ا�� �����ق ا��ٓ�� �� رواه ���ا��ّ�     ٢

اذا أراد ا���� ا����ق ����� �� ��� ����� ���� ���ع ���� إذا ����� وا��ة �� ����� ��� ���� أ���� إن  ا����م ����

 ��ء أن ���� �� ا����ب ��� ��ن را���� ��� ان ���� أ���� او ���ه ���� ���ه ��� ������، ��ن ����� ا������

ا��� ���ء ان ������ �� ا����ب ان ��ن ����� ��� ���� أ���� وان ��ء را���� ��� ان ����� ا���� ��ن ��� 

��� ���ه ��� �������� ��ن ����� ا������ ��� ��� �� ��� ���� زو�� ���ه و�� ��ث و��رث �� ���� �� ا��م �� 

���� ��) ورواه ���� �� ا����� وا������ �� زرارة �� ا�� وا ٦٩: ٦وا�����  ٢٥٨: ٣ا��������� ا��ٔو���� (ا������ 

) وا����� ا����رض �� رواه ا�� ���� �� زرارة ���� ا�� ٢٥٩: ٢وا������  ٧٦: ٦(ا�����  ������ا����م���� 

ان ������ �� ����� وا��ي ����� ا����� و�� ا���ل ��� ا���أة وا����   ���ل: ا����ق ا��ي ���� ا��ّ� ������ا����م���� 

ا�����ل ا���� ����دة ������ وارادة �� ا���� �� ������ ��� ���� ����� ��وء �ٕ�ذا رأت ا��م �� اول ���ة �� 

ا������ و�� آ�� ��ء ��ن ا����اء �� ا�����ر ��� ���� ��� و�� ا��� ������ ��ن ��ءت ��و�� و��� �� ��� زوج 

��� ��� زوج وان را���� ��� ان ���� ����� �� ����� ���ث ��ات ��ا���� ��ن ��� ��ا ��� ��ٔة ��ة ��م �� ���� و



 230

، فاألشبه انه ال يهــدم اســتيفاُء العــدة تحــريَم معروضان عىل اطالق اآلية املؤيدة لعدم هذا اإلشرتاط
  الثالثة ك� ال يهدمها عدم املواقعة.

، بفارق ١ترصيح بالثالث» او ترسيح بإحسان«ترصيحة باثن� من الثالث، ومن ثَم » الطالق مرتان«ثم 
حتى تــنكح زوجــا غــ�ه، وهــو يف األولــ� بينونــة صــغرى تــزول «انه البينونة الوسطى التي ال تعالَج 

وكــ� التاســع بالرجوع اليها دون عقد جديد يف العدة الرجعية وبعقد جديــد بعــدها وبعــد البــائن، 
�حللَ� بينونة كربى حيث تحرم ابدا، ففي الطالق بينونات ب� زائلة بالرجوع ام بعقد جديــد وهــي 
البينونة الصغرى ام بعد محلِّل وهي الوسطى او غ� زائلة ابدا كالتاسع برشوطه فانه من املحرِّمــات 

  األبدية فهي البينونة الكربى.

دون مطلق الطالق حيث الثالث مسموح » مرتان«وع بال محلِّل الذي يصح فيه الرج» الطالق«إذا ف 
هنا الرجعي منه فال رجعة يف الثالث، وصــحة الرجــوع حســب » الطالق«فيه ك� األوالن، وقد تعني 

تعم الرجعي بحاليته والبائن الذي فيه رجوع ام بعقد جديد، ثم الثالث املعرب عنه » الطالق«اطالق 
ينونة الوسطى، إذ � يكــن يف الصــغرى ترســيح طليــق، لجــواز الرجــوع فيه الب» ترسيح بإحسان«ب 

  ».ال تحل له حتى تنكح زوجا غ�ه«برشوطه دون محلل، ولكنها بعد الثالث مرسَّحة مطلقة 

وهل يصح او يعقل إجراء الطلقات الثالث لوقت واحد وبصيغة واحدة دون أية رجعة؟ إن الطالق ـ 
وال واقع إالّ عن نكاح، فك� ال يعقــل تطليــق األجنبيــة، كــذلك  وهو فراق عن نكاح ـ ليس له معنى

تطليق املطلَّقة مه� كان بصيغة بعد أخرى ك أنت طالق ـ أنــت طــالق ـ أنــت طــالق، حيــث الثــا� 
  تطليق للمطلقة والثالث مثله وأبعد.

تحيلة يف فالطلقات الــثالث مســ» أنت طالق ثالثا«ذلك، فضالً عن الطلقات الثالث بصيغة واحدة ك: 
بعديها عقليا، فضالً عن صحتها رشعيا، فهل �كن فصل املفصول مرة أخرى وثالثة دو�ا وصل بعد كل 

ولنئ قلت ان الطالق » انت طالق ثالثا«فصل، حتى �كن فصله مرات عدة بصيغة مثلثة الجهات ك: 
فك املفكــوك؟ قلنــا  األول فك ناقص والثا� فك أك� والثالك فك بات، فليس الطالق بعد الطالق من

انه عىل اختصاصه بالطلقات املتتابعة بصيغ ثالث، إن الثا� ال يفك اك� من األول، حيث الســ�ح يف 
الرجعة مشرتك بينه�، فهو إذا من فك املفكوك، والثالث كالثا� ليس فكا قاطعا فإنه كالثا�، فالثالث 

يف بعــدين ثــانيه� انــه ثــالث فكَّــات يف آن  إذا واحدة، وأما الثالث بصيغة واحدة فواضح االســتحالة

                                                                                                                                                         

) و��� �� ا�� ����� ان ا����� �� ���� ��ٔل ا�� ���� �� ٢٥٩: ٣و������ �� ��� �� ا�� ��وج. (ا������ 

��اء ���ل ��: ���� ���� ذ���� ����؟ ���ل: روا�� ر���� روى اذا د�� ������ زوج ���ل: ا��وج و��� ا��وج ���ي 

ا��ل: و��ا ��ل ����� و��� ��ٔ��  ٧٨: ��٦ ا��أي ا�����   �� ���� �� ��ا ����؟ ���ل: �� ��ا ��� رزق ا��ّ�

 و���ب ��� ا���� �� ا�� ا�����ة.» اذا ��ن ������ زوج«ان ��ٔ�� ��َ�ل ا�� ���� ��ن ا��وا�� 

 
أرأ�� ��ل آ�� و ���� �ا�� ���  ا��ج ����� �� ا�� رز�� ا��ٔ��ي ��ل ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ� ٢٧٧: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 �� و��: ا����ق ����ن ���� ا������؟ ��ل: ا������ �����ن.  ا��ّ�
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ُء ذمتك عن مائة دينار اذا اعطيت دينارا واحدا بقولك اعطيتك دينارا مائة مرة،  واحد! ثم وهل تربى
ام تصيل صالة الفجر قضاًء ع� فاتك قائالً مائة مرة، فتجزئك عن مائــة فائتــه؟ فلــيس ملجــرد العــدد 

ن عديده، وال يعمل اللفط إنشاًء او إخبارا، ملرة واحدة، إال عمــالً عديد املعدود ما � يتعدد في� �ك
واحدا، بل وال ملرات كالطلقات املتتابعة دون رجعة فاصلة، ثم وحتى لــو أمكنــت الطلقــات الــثالث 

» الطــالق مرتــان فإمســاك �عــروف او ترســيح بإحســان«بصيغة واحدة، ملا امكنت يف الرشع حيث 
ملرة الواحدة، فــال تحمــل الواحــدُة ثالثــا، وكــ� ال يكــون الــثالث مــرًة، اال يف واملرات الثالث ال تقبل ا

  العقلية الكنسية الثالوثية.

ه هللا صـىلُء هذه الهرطقة الجاهلة العمياء وك� يروى عن النبــي  ثم السنة القاطعة اإلسالمية تخطِّى آلـه و علـي
١ 

                                                        
���� ا��ج ���ا��زاق وا�� داود وا������ �� ا��  ٢٧٩ :١). ��� ���� ا���� ا�� �� ��� �� ا��ر ا�����ر      ١

����� �� ���� ��� ا��  آ�� و ���� ا��� ������س ��ل: ��� ��� ���� او ر���� ام ر���� و��� ا��أة �� ����� ���ءت ا���� 

���� ���� ������ وا����  آ�� و ���� ا��� ������ ���� ��ه ا����ة ����ة ا����� �� رأ��� ���ق ���� و���� ��ٔ��ت ا���� 

 آ�� و ���� ا��� ����� ��ل ������� أ��ون ����� ���� ��� ��ا و��ا �� ��� ���� و���ن ��� ��ا و��ا؟ ����ا: ��� ��ل ا���� 

، ��ل: �� ���� ار����  ���� ���� ����� ����، ��ل: را�� ا��أ�� ام ر���� ���ل: إ�� ������ ����� �� ر��ل ا��ّ�

� ا��� ا���� اذا ����� ا����ء ������� ������. و��� ا��ج ا������ �� ا�� ���س ��ل: ��� ر���� ا��أ�� ����� و���: �

��� ������؟ ��ل: ������ ����� �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���� وا�� ���ن ����� ���� ����ا ���ٔ�� ر��ل ا��ّ�

���. و��� ا��ج ا�� داود �� ا�� ���س ��ل: إذا ��ل: أ�� ����  وا��؟ ��ل: ��� ����� ��� وا��ة ��ر���� ان

����� ��� وا��ة ��� وا��ة. و��� أ��ج ا����� و���� �� ا�� أ�� ����� أن أ�� ا���زاء أ�� ا�� ���س ���ل: 

 إ�� وا��؟ ��ل: ���. آ�� و ���� ا��� ���  أ���� أن ����� �� ��ددن ��� ��� ر��ل ا��ّ�

���ل: اذا  ا����م ������ ��ي وا������ �� ا����� ��ل ��ن ������� ��� ���ل ���� ��� �� ا�� ���� و��� ا��ج ا

��� ا���� ا��أ�� ����� �� ���� وا�� ���� ��د ا�� وا��ة وا���س ���� وا��ا إذ ذاك ��ٔ���� و�����ن ��� ��ل ������ 

�� أ�� ���� ���ل ���� ��� ا��أ�� ����� �� ����� ���� ا���ب ���ج ا�� ��� ���� ��: ��� ���� ��� 

���� وا��؟ ��ل: ���� ��� �� ا�� ���� ���ل: اذا ��� ا���� ا��أ�� ����� �� ���� وا�� ���� ��د ا�� 

ا����� ا����� ��ل   وا��ة، ��ل: ���� �� إ�� ���� ��ا �� ��� ��ل ا��ج إ�� ����� ����ج ��ذا ��� ��� ا��ّ�

���� ���ل: اذا ��� ا���� ا��أ�� ����� �� ���� وا�� ��� ���� ��� و�� ��� �� ��� ����  ���� ��� �� ا��

 زو�� ���ه، ���: و��� ��ا ��� ا��ي ���ل: ��ل: ا����� �� ��ا و��� ����ء أراد�� ��� ذ��.

ان �� ��� ����� : �����ن ������ا����مو��� ا��ج ا������ �� ����� �� ���� ا��ٔ��� ��ل ��� ����� �� ���� 

» �� ��ا �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��ل  ���ذ ا��ّ�«������ رد إ�� ا���� ������� وا��ة ��وو��� ����؟ ��ل: 

�� ��� ا��أ�� ����� ������ او ِ��� «���ل:  ������ا����مو��� ا������ �� ���م ا������ ��ل ���� ���� �� ���� 

� ���� �� ا����� ��ل ��� ������ ��� ��� ������ �� �����، ����: ����� و��� ا��ج ا�» ��� ���� ���

 .آ�� و ���� ا��� ���  زو�� ����� و�� ��رج ا�� ا���� ��ٔ��ز ذ�� ر��ل ا��ّ�

، ����� �� ا���آن و���� ������ا����مو����� ا���� وا���دق  آ�� و ���� ا��� ���ا��ل: ��ه ������ت زور ��� ا����ل 
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وصحابتهم الناح� منــاحهم املاشــ� ممشــاهم، مهــ� اختلــق علــيهم الطــالق  السالم عليهموا�ة اهل بيته 
، فانه يعارض نص الكتاب وثابت السنة، ولقد اختلقت الطلقات الثالث منذ ١املختلَق ثالثا مرد واحدة

ما  آلـه و عليه هللا صىلة يحلف له مواجهًة بتهديده الحديد، لحد كان من يطلق امرأته البتَّ  آله و عليه هللا صىلعرص النبي 
  ».ا�ا كانت الثالث تجعل واحدة«و ٢اردت اال واحدة

                                                                                                                                                         

 آ�� و ���� ا��� ���ء ��� ��ل ���ا، و��� ان ا��زة ا����ل  ��ى ا����م ��������� ا������ ا�� » ���� ���«�، و�� ���ن ا���

 ا�����ت ا����ث �� ���� ا����ث ا�������ت، �� ���� ����� إ�� ا���� ��ن ا����ق ����� وا��ة ��� �����.

�� ان ا���س أ����ا �ّ� ا����ق �� ��م : «ا����م ����� �� ��� روى ا�� ���� ٤٥٢: ١و�� آ��ت ا�����م �����ص 

أ�� ��� ا��أة، ������ و�� ���� �� ��� ���ع او �����ً �� ���� ����� �ٕ�ذا ��ا �� ان ��ا���� را���� وان ��ا ان 

�أ�� ����� ��ل: ���� ������ ��� ������. و��� �� ����� ��ل: ��� ��� ا�� ���س ���ءه ر�� ���ل �� ا�� ��� ا�

���� ا�� ���س ��� ���� ا�� راد�� إ��� �� ��ل: ���� ا���� ����� ا������ �� ���ل: �� ا�� ���س �� ا�� 

 ���س.

وا��ج ا����وي �� ���� ا�� ���س ا�� ��ل: ��� ��ن ز�� ��� ��ل: �� ا��� ا���س �� ��ن ��� �� ا����ق أ��ة وا�� 

و��ل: إ���ٌد ���� و�� ��ا��  ٥٣٧: ٩أ�����ه ا��ه ذ��ه ا����� �� ���ة ا���ري  �� ا����ق  �� ���� أ��ة ا��ّ�

روى ا�� ا���ق �� ��� �� ����� �� ا�� ���س ��ل: ��� ر���� زو�� ����� �� ���� وا��  ٦١: ٢ا������ 

��� �� ���� وا��، ��ل: إ��� ��� ������؟ ��ل: ������ ��آ�� و ���� ا��� ���  ���ن ����� ���� ����ا ���ٔ�� ر��ل ا��ّ�

 ��� ���� وا��ة ��ر�����.

 
ا���� �� ��� ). ا����ر ا��ج ا����ا�� وا������ �� ���� �� ���� ��ل: ���� ����� ا������� ���      ١

و������ ا������ اذ��� ��ٔ�� ����  ا����م ��������: ������ ا������، ��ل: ���� ���  ا����م �������� ��� ���  ������ا����م

�����، ��ل: ������ ������ و���ت ��� ��� ����� ���� ا���� ���� ��� �� ��ا��� و���ة آ��ف ���� ���� 

 �� ���� ���رق!. ��ء�� ا����ل ����: ���ع ����

���� ���� �� ا�� ���ا�� ��� ا��أ�� ������ و�� ���� �� اراد ان ������  ٤٥١: ١و�� ا��ت ا�����م �����ص 

ا�� ��   ���ل: �� ا�� ��� �� ���ا ا��ك ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��������� أ����� ��� ا������ ا������� ���� ذ�� ر��ل ا��ّ�

اذا �� ���ت «��ا����� و��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  �� ان ������ ا���� ����� �� ��ء ��ٔ���� ر��ل ا��ّ�ا���ٔت ا���� وا��

أرأ�� �� ��� ������ ����� أ��ن �� ان ارا���� ��ل: �� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��� ذ�� او ا��� ���� �� ر��ل ا��ّ�

�����، �� ا��ه ������ق ��� » ��«���� » ��«���� ��� ان �» و���ن �����«ا��ل: » ���� ���� و���ن �����

 ��ء د��� ا�� �� ا����� دون ا�����ت ا����ث ��ة وا��ة.

 
). ا����ر ا��ج ا������ وا�� داود وا����� وا������ �� ر���� �� ��� ���� ا�� ��� ا��أ�� ����� ا���� ��ٔ���      ٢

������ ا������ �� ز��ن ��� وا������  آ�� و ���� ا��� ���  �� اردت إ�� وا��ة ���ل ر��ل ا��ّ�  ���� و��ل: وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 : �� �� أردت ��د�� ����.آ�� و ���� ا��� ����� ز��ن ����ن، و�� ��� آ�� ��� ��ل 
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فطري وعقيل ورشعي، » �عروف«تحدد صالح اإلمساك بعد التطليقت� انه » فإمساك �عروف«وهنا 
ا بواجبات الزوجية وإالّ فهي منرسحة ال يجوز له الرجوع اليها يف العدة الرجعية، التزاما عىل اضواءه

انقالبا للفرقة الصغرى اىل فرقة وسطى تأخذ الزوجة فيها حريتهادو�ا رجعة اليه، اذا كانت مرشوطة 
وهو املعروف الواجب تحقيقه يف حقل الزوجية عىل طول خطها، وال مورد ل » ان ارادوا اصالحا«ب 

  يف الطلقات الثالث متتابعة او مرة واحدة.» إمساك �عروف او ترسيح بإحسان«

تحرير لها لتبنيِّ حياة جديدة صالحة بعد انقضاء العدة، فك� يحرم إمساك » او ترسيح بإحسان«ثم 
بغ� معروف، كذلك ترسيح بغ� إحسان، وك� ان اإلمساَك الرجوَع باطل بغ� إحسان، كذلك اإلمساك 

  جديد باطل.بعقد 

فالطلقة األوىل محٌك وتجربة، واألخرى تجربة أخرى هي أحرى أن ترجعه اىل عقليته الصالحة، فإنهــا 
فإن صلحت الحياة بعد الثانية فذاك، » إمساك �عروف او ترسيح بإحسان«األخ�ة إذ ليس بعدها إالّ 

معه حياة، إالّ �حلِّل يثــ� غــ�ة  وإالّ فالطلقة الثالثة دليل عىل فساد عريق يف حياة الزوجية ال تصلح
  املطلِّق.

وتلك ـ إذا ـ محنة عىل الرجال أالّ يعبثوا باستخدام الطالق طويالً، فح� تقع الطلقة األوىل ـ مثالً ـ يف 
الرجعية، كان للزوج الرجعة يف فرتة العدة رشيطة إرادة اإلصالح، ك� له أن يعقد عليها بعقد جديــد 

تنكح زوجا غ�ه «البائنة، ثم إذا طلقها ثالثة فهي منرسحة طليقة حتى تؤدبه بأن بعد العدة فيها ويف 
  ».فإن طلقها فال جناح عليه� أن يرتاجعا..

هذه هي رشعة الحق التي تواجد الحاالت املتخلفة بالحلول العملية، عالجا صارما للمشاكل أم قطعا 
  للعضو الذي ال تجدى معه حياة.

ال تطلق النســاء إال «و ١»عز وجل الطالق  ابغض الحالل اىل ّهللا «زوجاتهم أن وليعرف البعولة ومعهم 
شيئا عىل ظهــر األرض   وما خلق هللاّ «ال فحسب بل  ٢»ال يحب الذواق� وال الذواقات  عن ريبة ان هللاّ 

  ٣».عىل وجه األرض ابغض إليه من الطالق  أحب إليه من عتاق وما خلق هللاّ 

مرتــان فإمســاك «امر مؤكد بصــيغة األخبــار، مجتثَّــًة واقــع الطــالق ككــل إال » الطالق مرتان..«وألن 
فلييأس املك�ون من الطلقات ايذاًء وتحريجا للزوجات، إفراطا بحقهن، » �عروف او ترسيح بإحسان

طلقات الثالث بلفظة واحــدة، أنهــا ثــالث، فــالحكم هــو ولييأس معهم املستعجلون �ن أمىض لهم ال

                                                                                                                                                         

 
ـ ا��ج ا�� داود وا�� ���� وا����� و���� وا������ �� ا�� ��� �� ا����  ٢٧٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 :...آ�� و ���� ا��� ���

 
 ��ل: �� ���� ا����ء... آ�� و ���� ا��� ����ر ا��ج ا���از �� ا�� ���� �� ا���� ). ا���     ٢

 
 :...آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ا���� ـ ا��ج ���ا��زاق �� ���ذ �� ���  ٢٧٨: ١). ا��ر ا�����ر      ٣
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أن يحكم بغ� ما  آلـه و عليـه هللا صىلالوسط ب� اإلفراط والتفريط بحق الزوج�، وال يسمح ألحٍد حتى الرسول 
فضالً عن مثل الخليفة عمر!. فقد خالف ـ يف ابتداع الطلقــات الــثالث دفعــة واحــدة ـ كــال   أنزل ّهللا 

و أنه قلد العقلية الكنسية الثالوثية جمعا بــ� نقييضــ الواحــدة والــثالث، ثــم تــابع العقل والرشع، أ 
بولص يف نسخ الرشعة اإللهية! ومن أفضح الفضيح اعتذار شيعته انهابدعة حسنة، رغــم انهــا قبيحــة 
عقليا ورشعيا، وليست شعرى كيف تابعه ج�ه� من فقهاء اإلسالم يف بدعته خالفا للعقل والرشــع، 

  لطامة كربى وحدث هائل يف تاريخ الفقه اإلسالمي!. وإنها

فاولئك هم الكافرون.. فاولئك هم الظــاملون.. فاولئــك هــم   ومن � يحكم �ا انزل ّهللا «:  وقد قال هللاّ 
»الفاسقون

من أدخل يف أمرنا ما : «آله و عليه هللا صىل  ؟! وقد قال رسول هللاّ  فكيف إذا حكم فخالف ما أنزل ّهللا  ١
  ٢».ليس منه فهو ردٌّ 

ومن أغرب ما ورد عن الخليفة عمر س�ح الترشيع للناس ك� سمح لنفسه: فألزم كل نفــس مــا لــزم 
  ٣نفسه.

وليت شعرى كيف يجوز إلزام الناس �ا لزموا انفســهم كــأنهم كلهــم مرشــعون ألنفســهم؟ خالفــا ملــا 
  اياه!.  ألزمهم هللاّ 

أخــرب «، بل وهــو بــ� ظهــرانيهم، فقــد آله و عليه هللا صىل  ، ال فحسب بعد رسول هللاّ  هكا كان يُلعب بكتاب هللاّ 
امرأته ثالث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيُلعــب بكتــاب  عن رجل طلق آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

  وســنة رســول هللاّ   ، وترى كتاب هللاّ ٤»أال أقتله؟  وانا ب� أظهركم؟ حتى قام رجٌل وقال: يا رسول هللاّ   ّهللا 
، ثم ينترصــ لــه  حيث يسمح لنفسه نسخ حكم هللاّ   يُنسخان �ا يرتأيه ثا� الخلفاء وكأنه هللاّ  آلـه و عليه هللا صىل

                                                        
 .٤٧ـ  ٤٤: ٥).      ١

 
 .آ�� و ���� ا��� ������  ٤٤٩: ١). آ��ت ا�����م �����ص      ٢

 
�� ���� ان ا��� إذا ��� ا���ـ� ). و�� ا���� ان ��� �� ا����ب ��� ا�� ا�� ���� ا��ٔ���ي: �     ٣

ا��أ�� ����� �� ���� ان ا����� وا��ة و��� ا��ا�� ����ا ��� ا���ـ�� �ـ�ٔ��م �ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�م ���ـ� �ـ� �ـ�ل 

(��� ا����ل » ا�� ��� ��ام ��� ��م و�� ��ل �ٕ���أ�� ا�� ����� ��� ����� و�� ��� ����� ��� ���ث«�ٕ���أ��: 

 .����ً �� ا�� ����) ١٦٣: ٥

 
) و����� ١٦٠: ٣) وذ�� �� ����� ا����ل (١٤٢: ٦). ا���� ا������ �� ا���� �� ����د �� ���� (ج      ٤

 ).٢٨٣: ١) وا��ر ا�����ر (١٢٨: ٨ري () وار��د ا���٢٧٧: ١ا�� ���� (
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  ١من يتبعه بقيلته الغيلة ما يستحي منه القلم ان يسجله.

استقالل كل تطليقة عن » الطالق مرتان فإمساٌك �عروف او ترسيح بإحسان«وحصيلة البحث حول 
ال » حتــى تــنكح زوجــا غــ�ه«األخرى رشط وقوعها يف طهر غ� املواقعة، وال يشرتط يف تحريم الثالثة 

ع يف العدة، ا�ا هو الطــالق يف طهــر غــ� املواقعــة، املواقعة بعد كل رجعة او عقد جديد، وال الرجو 
  ».ال تحل له حتى تنكح زوجا غ�ه«فتصح إذا تطليقات ثالث يف طهر واحد � يواقعها فيه ثم 

  .»َوالَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِم�َّ آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئا..«

خذ ما سوى الصدقات املعطات من نفقات تختص بصدقاتهن املؤتاة، فيحل ـ إذا ـ ا» آتيتموهن«ترى 
  او هبات وسائر املعطيات، ك� يحل عدم اعطائهن غ� املعطات من الصدقات!.

مــن «تعــم الصــداق وســواه مــن هبــات وهــديات ونفقــات، فــان لفظــه الخــاص » م� آتيتمــوهن«
لك سائر وال يختص اإليتاء للنساء بالصداق، بل والنفقات وهي أوجب من الصدقات، وكذ » صدقاتهن

العطيات املتعودة مه� كانت غ� واجبة، وال يحــل نقــص يشء مــن صــدقاتهن املؤتــاة وســواها آليــة 
»وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان ط� لكم عن يشٌء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا«النساء: 

وكل ذلك  ٢
م سواه من عطيات مؤتيات، وغ� املؤ� مــن يعم ما اذا كان ع� املؤ� موجودا ام ال، واملؤ� صداقا ا

                                                        
ان ا����ق ا��ارد �� ا����ب ����خ، ��ن ���: �� و�� ��ا  ٥٣٧: ��٩ ���ة ا���رى  ). �� ���� ا�����     ١

؟ ���: ��� ���� ��� ا��ـ���� �ـ�ل ��ـ� ��ـ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� و��� �� ����؟ و��� ���ن ا���� ��� ا���� 

� ا����� ����� ����ز ان إ���ر ��ر ا����� وا���� �������ع ��زه ��� ������� ����� ان ا�����ع ���� ��

���� ا���� �� وا�����ع �� ���� ��� ا��ى �� ا���� ا�����ر، ��ن ���: ��ا ا���ع ��� ا���ـ� �ـ� ���ـ�ء 

 ا����� ��� ���ز ذ�� �� ����؟ ���: ����� ان ���ن ��� ��� �ٌ� او�� ا���� و�� ���� ا���� ذ��!

وا����� وا�����ب ��� ��� ��� ا����� ���، �� �� ��  آ�� و ���� �ا�� ���ا��ل: �� ��ا ا��� ا��ي ��� ��� ا����ل 

�� �� ا���آن و���ص ا���آن ���و��، ام �� �� ا���� وا���� ���� ����� ا���آن. و�� ���� ا��ٓذان ���ٔ ���ا 

�ب وا���� ��� ����آن ا�� ان ��د ا��ر ������� ��ٔ����� �� �� ����� ا������ن �� �� ��� ان �����ا ���ف ا���

���������، ر�� ان �� اد�� �� ��� ا����� وا��� ����� ������ ا������ دو��� رد ����� ���� �� ����، و�� رد 

 ���� ����� �� ا������ و���� ا���� رو��� ���� روا��ت ����ن ا�����ت ا����ث.

ا��وزا�� وا���� وا��� ا�� ا���� و���� �� ان ��ن ا����� ����� ���� ذ�� ���ر ا��� ا���� ��� ا�� ����� و���� و

ا������ ا�� ����ن ا�����ت ا����ث، �� ��ل ا������ وا��� وا�� ��ر ��� ���ام ��� ا��و�� ا������ و��ل ا����ي 

؟ و��� ا���� ا��ٔ�� ��� ١٤٣: ����٦ ا����� ا������ ��� �� ����� ا����م ا����ي �� ��� ا������ 

 ��� �� ُ��وى �� ����� ��� ا����ء؟!. ا������� �� ������ و��

 
٤: ٢).      ٢. 
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فآية النساء تأمر بإيتاء صدقاتهن، » ما آتيتموهن«ومه� خصت آية البقرة حرمة األخذ ب  ١صُدقات
إالّ ان يعفون او يعفو «ذممهم يجب رده عند مطالبتهن، فال يحّل إال عند إحاللهن:  ف� بقي لهن عىل

»الذي بيده عقدة النكاح
سنة الصداق، انه يؤ� عند العقد وك� يف آيات » ما آتيتموهن«وقد يعني  ٢

بدايــة العقــد، منصــبة عــىل واقعــه املســنون  منرصفة اىل واجب اإليتاء» ما آتيتموهن«إذا ف  ٣عدة
وآتــوا النســاء «حسب اآليات، ف� � يؤت� من صدقاتهن هو يف حكم املؤ� انه واجب اإليتاء حيــث 

فــان طــ� لكــم «اللهم إالّ ان يرض� بتأخ�ه او طاب لكم منهن منها يشء منها هبة » صدقاتهن نحله
  .»عن يشء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

ال يحّل ما أوت� او ما يحق لهن أن يؤت� وهّن يف مرسح الطــالق، فبــأحرى االّ يحــل يف مرســح وح� 
وآتوا النساء «الوفاق، فال يختص عدم الحل هنا مورده وهو حال الطالق، إضافة اىل اطالق آية النساء 

  .»صدقاتهن نحلة..

� كــان الحــق الغائــب خاصــا ام ال يؤتــوه، مهــ تعم كل حق لهن عليهم أن يأخــذوه» ال يحّل «إذا ف 
تعم املو� فرضا ام هبة وهدية ما صدق » ما آتيتموهن«بصدقاتهن الغائبة وسائر مطالباتهن، ولكن 

  انه مو� لهن.

وعدم الحّل يف ذلك األخذ ليس إالّ في� ال يرض�، ف� طابت أنفسهن لهم من يشء فهو حٌل لهم، وما 
وال تعضــلوهن لتــذهبوا «اذ تفــوت حقــا مــنهم: » شة مبينــةإال ان يأت� بفاح«ال تطيب ال يحل لهم 

ببعض ما آتيتموهن اال ان يأت� بفاحشة مبينة.. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فال تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا وا�ا مبينا. وكيف تأخذونه وقد افىض بعضكم اىل بعــض 

»واخذن منكم ميثاقا غليظا
٤.  

                                                        
�� ا������ ا��� �� ���� �� ا���� �� ����ب �� ��� �� ر��ب �� زرارة ��  ٢٢٣: ١). ��ر ا������      ١

  � ا��ّ�ا�� ��ل: و�� ���� ا���� ���� ��� ����أ�� و�� ا���أة ���� ��� ��و��� ��� او �� �َُ�� ا�� ا����م ����  ا�� ���ا��ّ�

، و��ا »وان ��� ��� �� ��� ��� ���� ����ه ����� �����«و��ل:  »و�� ��ٔ��وا ��� آ������� ����«����� ���ل: 

 ���ق �� ا���اق و ا����. و�� ا����� ���� ��اء.

 
٢٣٧: ٢).      ٢. 

 
ا�� ا����� �� ازوا�� ا���ٓ�� آ����� «) ١٠: ٦٠( »و�� ���ح ����� ان ������� اذا آ������� ا��ر��«). ك      ٣

��� ا������� �� ���� ��ٓ���� «) ٢٥: ٤( »�������� ��ذن ا���� وآ���� ا��ر�� ������وف«) ٥٠: ٣٣( »ا���ر��

 ).٥: ٥( »اذا آ������� ا��ر�� ������ ��� �������«) ٢٤: ٤( »ا��ر�� �����

 
 .٢١ـ  ١٩: ٤).      ٤
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إال ان يخافا أال «و: »إالّ ان يأت� بفاحشة مبينة«فال يحل اخذ ما أوت� ام هو حقهن من صداق وسواه 
فــال   فال جناح عليه� في� افتدت بــه تلــك حــدود هللاّ   فان خفتم أال يقي� حدود ّهللا   يقي� حدود هللاّ 

»الظاملون فاولئك هم  تعتدوها ومن يتعد حدود ّهللا 
١.  

ثالث، ه� متكارهان، هو يكرهها دونها، هي   حاالت الخالف ب� الزوج� التي ال تقام فيها حدود ّهللا 
حيث اإلفتداء هنا ليس إالَّ » في� افتدت به«تكرهه دونه، واألخ�ة هي القدر املعلوم من اآلية ملكان 

  يه خلق حيث تختلع الزوجة الكارهة �ا تفتدي به.ذريعة للخالص، بديلة عنه، والطالق ف

وأما إذا هو يكرهها دونها فال الفتداِءها النها ترغب يف بقاء نفسها دونه، وفي� يتكارهــان فالتفــادي، 
  أن تفتدي هي ببعض حقها ويعطيها هو البعض اآلخر.

ك بعــض الحــدود املقــررة وهي الكارهة فحسب؟ الن كراهتها له تحملها عىل تر » إال أن يخافا«وملاذا 
ب� الزوج� ام وسواها، ثم الزوج قد يحمل يف كراهتها عىل ترك بعضها، فطبيعة الحال يف كراهتها ان 

  ». أالّ يقي� حدود هللاّ «يحصل جو الخوف له� 

وليست كراهة بعضه� البعض هي املوضوع األصيل لجواز الفدية خلعا أو مباراتا، بل هــي الكراهــة 
قد تكون كراهة وال خوف، ام يكون خوف وال كراهة، واملهم حسب النص هو خوف عدم املخيفة، ف

  بكراهة بينه� وسواها.  اقامة حدود هللاّ 

وذلك الخوف قد يعم حالة التعمد اذا نرشت الزوجية، ام الخطأ غــ� العامــد املتفلــت اوتوماتيكيــا، 
  فاملعيار هو الخوف سواء أكان بسوء االختيار ام سواه.

يف حقل الزواج ام الطــالق انطالقــا    يدور األمر ب� البقاء يف علقة الزوجية خوفا لرتك حدود هللاّ فح�
  عن ذلك الرتك فالبد اذا من الطالق.

، او من قبلها فالفدية منها مه�  فاذا كان الخوف من قبله� فالفدية منه� تخلصا عن ترك حدود هللاّ 
السبب فالفدية كلها عليها، واما اذا كان من قبله فقط فالفدية  حيث هي  سبب تركه ايضا لحدود هللاّ 

منه فال يأخذ منها شيئا بل يؤديهــا حقوقهــا كاملــة، ومهــ� كانــت فــوارق بــ� هــذه الثالثــة ولكنهــا 
، فعىل الزوجة الفدية كالً او بعضــا يف خلــع او  متشابهة يف وجوب الطالق انطالقا عن ترك حدود هللاّ 

ج الطالق، وإالّ فرق الحاكم بينه�، ك� وعــىل الــزوج الخــائف الطــالق دون فديــة مبارات وعىل الزو 
  منها.

وإ� أكــره الكفــر بعــد « آلـه و عليـه هللا صـىلولقد نزلت اآلية بشأن شائن من إمرأة كارهة زوجها لحد قولها له 
تهديدا بارتدادها عن اإلسالم ان بقيت تحت الزواج املكروه لها، فهنا الزوج إذا أبقاها عنده  ٢»اإلسالم

                                                        
٢٢٩: ٢).      ١. 

 
�� ���ل ا��أة ���� �� ���   ���ا��ّ�ـ أ��ج ����� �� ا�� ���س أن ����� ���  ٢٨٠: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

����: �� ا��� ���� �� ��� و�� د�� و���� �� ا���� ���� وا��ه ا���� �� ا�����م ��ل: ا��د�� ���� ������؟ 

و�� ان ��ٔ�� ���� ������  آ�� و ���� ا��� ���  ����: ��� ��ل: ا��� ا������ و����� ������ ـ و��� ا�� ����ـ  ����ه ر��ل ا��ّ�

 ��داد.
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  فقد ساعدها يف ارتدادها.

وقد يستفاد حكم املبارات من الخلع، ان االفتداء فيها ـ بطبيعة الحال ـ هو اقل من الخلع، قضية أنه 
  ١ا دفع.كاره ك� هي كارهة فال يجوز له اخذ كل م

موجه اىل حكام الرشع، حيث يتحدث اوالً لهم عــن األزواج، » وان خفتم«ك� » إال ان يخافا..«وهنا 
  .»ت بهفال جناح عليه� في� افقد  فان خفتم اال يقي� حدود هللاّ «ثم يخاطبهم يف جو الخوف: 

وا�ا الجناح كان عىل الزوج اآلخذ منها! علّه ألن اعطاء مــا يف اخــذه جنــاح »! ال جناح عليه�«وملاذا 
ء هــذه  جناح، معاونة ام مسايرة عىل االثم والعــدوان، فــال جنــاح عليهــا افتــداًء لرســاحها عــن عــب

  الزوجية، وال جناح عليه ترسيحا لها.

؟ ام ال اطالق فيها النها تنصبُّ »في� افتدت به«ا قضية اإلطالق: وتراه يسمح له اخذ الزائد ع� آتاه
فله اخذ ما اتاها كالً او بعضا حسب الرتايض، وأما الزائد فخارج ع� دار بينه�، » ما آتيتموهن«عىل 

د بائد مائد وملاذا ـ بعُد ـ أخذ الزائد ع� آتاها إالّ أكالً بالباطل، فا�ا يحل له افتداًء لها ما آ�، ثم الزائ
يف كل حقل من حقول املعامالت، وقد منع الرسول الكارهة املختلعة عن دفع الزائد ع� اخذت قائالً 

  .٢»اما الزيادة فال ولكن حديقته..«لها: 

                                                                                                                                                         

 
). ا����ر ا��ج ���ا��زاق وا�� داود وا�� ���� وا������ �� ���� ���ة �� ����� ان ����ـ� ��ـ� �ـ��      ١

��� ا���� ������� ا��� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��� ���� �� ��� �� ���س ������ ���� ���� ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�

��ل: ��� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  �ل �� ��� ����� و��ر��� ��ل: و���� ذ�� �� ر��ل ا��ّ������ �� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 ����� و��ر���... آ�� و ���� ا��� ������� ا������ ������� ���� ����� ���ل ا���� 

ارة �� ا�� ) و�� ����� زر١٤٠: ٦و�� ����� �����... و��� �� ��ٔ�� �� ا����ر�َ� �� ا��ي ا���ه. (ا����� 

 ).١٤٢: ��٦ل: ا����رأة ���� ���� دون ا����... (ا�����  ������ا����م���� 

 
����� إ�� ا��ـ� زو�ـ� وا�ـ� ��ا�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر ا��ج ا������ �� ���ء ��ل ا�� ا��أة ا����      ٢

: أ�� ز��دة ��� آ�� و ���� ا��� ����ّد�� ���� ������ ا��� ا����� و��ن ا����� ����� ���� ��� وز��دة ��ل ا���� ���ل: ا�

���ل: �� ����  آ�� و ���� ا��� ������ ا���� ����� ����ء ا����  آ�� و ���� ا��� ���و��� ا������ ����: ��� ���� ���� ا���� 

��ا�� �� �����: ��� وز��دة:  آ�� و ���� ا��� ���. و��� ا��ج ا������ ـ و��ق ا����� ا�� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ���ء ر��ل ا��ّ�

 ا�� ا����دة ��� و��� ������...

���ل ا���� ��د��  آ�� و ���� ا��� ���) �� ا�� ���س ان ر���ً ���� ا��أ�� ا�� ا���� ٤٦٦: ١و�� آ��ت ا�����م �����ص (

 ».ا�� ا����دة ���«ت ���؟ ���� ��� وز��دة ���ل: إ��� �� ا��

��ه ان ��ٔ�� �� ا�������  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ��� �� ���� وا������ �� ���ء ان ا����  ٢٨٢: ١و�� ا��ر ا�����ر 

��ن ���� ��� �� ذ�� «����� �� ا�ٕ���اء:   ا��� ��� ا�����. ا��ل: ا���ا�� ���� ا���� �� وا����� و��� ��ل ا��ّ�

و�� ذ�� ��� ا���� وا����ق و�� ا��� �� ا������ت ا�����ة. و��� ا��ج ا������ �� ر��� ��� ���ذ » ر�� ���و��
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أجل ـ انه يرتجع ـ ألك� تقدير ـ الصداق كله، بديالً عن انرساحها كارهة للمقــام عنــده، وملــاذا بعــُد 
الزيادة، أبدالً ع� انفق عليها والنفقة الواجبة ال ترجع، فال بديل ـ إذا ـ عن الزيادة إكالً بالباطــل، ال 

 من يرسح بإحسان، وهو اعطاء زيادة ع� يحق لها، وقــد اســتثني مــورد الفاحشــة سي� بالنسبة اىل
  ففراقا بفدية لحقها، ثم ال حق له يف الزائد.  املضيعة لحقه، أو يخافا أال يقي� حدود ّهللا 

ال يحل.. إال ان يخافا «وهل يحل له اخذ يشء من حقها إذا ال تكرهه وال تطلب الطالق؟ رصيح النص 
فان ط� لكم عن يشء منه نفسا فكلوه هنيئا «  اللّهم إال س�حا منها ك� قال هللاّ »  � حدود ّهللا اال يقي
وهذا ليس أخذا بل هو تقبــل للهديــة الطيبــة، فاألخــذ محظــور إالّ يف مــوردين اثنــ� حســب  »مريئا

  النص�، ثم تقبل الهدية بنص ثالث.

ا النقطاع اإلستثناء، وانه معاملة عن تراٍض منه�، انهــا فقيلة القائل بجواز األخذ يف غ� الكراهية منه
فيسمح األخذ » إال أن يخافا..«ساقطة ماقتة، حيث النص يحرم األخذ عند الفراق آمرا باإلحسان إليها 

منها عىل كراهيتها للمقام عنده، وكراهيتها للس�ح عن حقها ك� هي طبيعة الحال، ولكنها يف دوران 
  رة وذهاب حق، تفتدي بحقها للفرار عن مرير الحياة.األمر ب� حياة مُ 

ففي حالة اإلختيار وطيبة النفس وفاقا أو فراقا يجوز لها الس�ح عن حقها، ال أن يُؤخذ منها، وكذلك 
  يف حالة اإلضطرار يجوز لها أن تفتدي بحق لها، ثم ال معنى لإلفتداء يف غ� اإلضطرار.

 ١ الها إالّ عند الكراهية املرصحة املخفية لعدم اقامة حدود ّهللا ومتظافر الصحاح رفض حّل األخذ من م
                                                                                                                                                         

�� ا�� ��ٔ�� ا���� ������   �� ���اء ان ���� �� ��� �� ���س ��ب ا��أ�� ���� ���� و�� ����� ��� ���ا��ّ�

 ر�� ا�� ���� ���ل ��: �� ا��ي ��� ���� و�� ������ ��ل ���...�� آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ر��ل ا��ّ�

وا������� «و�� ا������: » ��ذا �� ا����� ��� ���� و�� ان ��ٔ�� �� ����� �� ��ر ����«وا�� ���� �� ا������: 

� ذ�� ��� �ّ� �� وروا�� زرارة: �ٕ�ذا ���» ���� ���� �� ��ء ��ن ا������� ����ي �� ا����م و���� ��� �� ��� ���

 .٣١٨: ٣وا�������ر  ٢٧٥: ٣ان ������ ��� ��ا��� ���� �� ���� او ���� ا������ 

ء ���� �� ا����دة ��� ا���اق، و���� ا���� �� ا�����ق ا����� ����ٓ��، �� وا��� ��� ��  ��� ��ا�� �� ���

 .آ�� و ���� ا��� ������ ��� روى �� ا���� ���رض ا��ٓ�� ���� ا��م ا��ٓ�� ا�����ة ����� �� ��م ا����دة، ا���

 
�� أ��ّ ��   ��ل: ا������� �� ��� ����� ��� ���ل ��و���: وا��ّ� ا����م ����  ). ��� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ١

���� اذ�� و�� ��ن ا���س ���� و�� ا��� �� ا��ا و�� ا���� �� �� ����� و��ٔو��� ��ا�� �� ����� و��ٔذ�� ���� 

�����ن ���� دون ��ا �ٕ�ذا ���� ا���أة ��و��� ذ�� �ّ� �� �� ا�� ���� و���� ���ه ��� �������� ������� و��ن 

 ).١٤١: ٦وا�����  ٢ا���� ������، و��ل: ���ن ا����م �� ����� (ا����� ��ب ا���� 

� ��و��� ان ������� ��� ���ل: �� ا�� �� ���� و�� أ��� و�� ا����� ��ل ����� ��ٔ��� �� ا������� ���ل: �� ��

��� و�� ا���� �� �� ����� و��ٔو��� ��ا�� و��ٔد��� ���� �� ����� �� ��� ان ���� ��ا و��   ��ود ا��ّ�

: ���������٦ و���ن �� ا��� ���ل ذ�� �ٕ�ذا �� ا����� ��� ���� و�� ان ��ٔ�� �� ����� �� ��ر ���� (ا����� 

 ا��ل: �� ��ر ���� ���� �����اق. )١٤٠

��ل: ا������� ا��� ���ل ��و���: ا����� وأ�� أ���� ��  ا����م ����  و�� ا����� �� ���� �� ���� �� ا�� ���ا��ّ�
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، جاز الخلــع  فاذا ُعرف من حالها ذلك الحد من كراهيتها له، وه� يخافان ـ إذا ـ أالّ يقي� حدود هللاّ 
  بينه� بذلك الخلع وك� فعــل رســول هللاّ بل وجب، فان � يخلعها يف تلك الحالة املخيفة فرق اإلمام 

  .آله و عليه هللا صىل

املفروضــة   وأما الكراهية غ� املخيفة فال خلــع فيهــا وال مبــارات، حيــث يلتــزم الزوجــان بحــدود هللاّ 
  . عليه�، فليس س�ح الخلع �ا تفتدى به ويأخذه الزوج إالّ للحفاظ عىل حدود ّهللا 

نتيجة املقام عنده، سواًء أكانــت   الخوف من عدم إقامة حدود هللاّ  ومن رشوط صحة الخلع أن يكون
الحدود غ� املقامة ـ إذا ـ حدود الزوجية أم سواها، ك� هددت جميلة بنت ثابت بقولها: أكره الكفر 

  بعد اإلختالع وقبله عىل سواء فال خلع إذا.  يف اإلسالم، فإن كان ترك إقامة حدود ّهللا 

فإن   ا وهي ال تكرهه فال يحل له أن أخذ منها شيئا، مه� خافا أالّ يقي� حدود هللاّ ذلك، وأما إذ كرهه
وإن اردتــم اســتبدال زوج مكــان زوج وآتيــتم «:  حقها ال تســقط بكراهيتــه هــو دونهــا وكــ� قــال هللاّ 

»إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا..
١.  

هنــا » اســتبدال زوج مكــان زوج«ا، او الخوف النايشء منهــا، وهناك دليل كراهته» ما افتدت به«ف 
دليل كراهته، ولكل حكمة يف آيته، ويف كراهته� الحكم عــوان أن لــه أخــذ الــبعض مــ� آتاهــا فهــو 

  مبارات.

سواء أكان أصل الخوف »فال جناح عليه� في� افتدت به  خافا أالّ يقي� حدود هللاّ «وبصيغة أخرى إذا 
ع، أم منه� فمبارات، وأما إذا كان أصله منه دونهــا فــاملفروض عليهــا طالقهــا دون أن من جانبها فخل

  يأخذ منها شيئا فإنه أكل بالباطل دون ريب.

عىل أية حال،   فاألصل عدم حّل اخذ ما أوت� صداقا وسواه، فالواجب عليه ك� عليها إقامة حدود ّهللا 
عىل أيــة حــال،   ، فالواجب إقامة حدود هللاّ  ف عن حدود هللاّ ال تعني إال تفلُّت التخلُّ » إال أن يخافا«و

مه� كانت بافتداِءها من مالها إن كان لها مال، وإال فالواجب عند خــوف ـ فضــالً عــن واقــع ـ تــرك 
  . ل�ىض بقاء زوجية فيها ترك حدود هللاّ   ، فليس ّهللا  الحدود، أن يفرق بينه� حفاظا عىل حدود هللاّ 

َعا إِْن ظَنَّا َقَها فَالَ تَِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح زَْوجا َغْ�َُه فَإِْن طَلََّقَها فَالَ ُجنَاَح َعلَيِْهَ� أَْن يََرتَاجَ فَإِْن طَلَّ «

                                                                                                                                                         

أ��ت ���، ���ل: �� ��� �� ان ��ٔ�� ���� ���� ��� ���ل:... �ٕ�ذا ���� ذ�� �� ��� ان ������ �� �� �� ��ٔ�� 

����� ���� ���ق ������ و���� ����� و��ن ����� م ا����ب (ا����ر) ا��ل: �����ت ا������ة ��� ���� و���� �

��م ا���اط ���� ا����ق ��� ���� ا����. و�� ا����� ��ٔن ا���� ��� ��� ����ج ا�� ���ق، و��ٔ�� ��� ��� 

 ز��دة ��� �� ا��ت.

��ل: ����ت اذا ������ ا���أة �� �� ان ��ٔ�� ا����� اذا  ا����م ������ ���� �� ���   وروى ���� ا����� �� ���ا��ّ�

 ).٤٦٣: ����١:... (آ��ت ا�����م �����ص 

 
٢١: ٤).      ١. 
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»يُبَيِّنَُها لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ    َوتِلَْك ُحُدودُ هللاّ    أَْن يُِقيَ� ُحُدوَد ّهللا 
١.  

ال يف العدة أن يردهــا إذ ليســت رجعيــة، وال بعــدها أن يعقــد » فال تحل له«مرة ثالثة » طلقها فان«
  ».حتى تنكح زوجا غ�ه«عليها 

بأي محلل » فال تحل له«تعم تحريم النكاح املنقطع وامللك والتحليل إىل النكاح الدائم » فال تحل له«
  ».حتى تنكح زو جا غ�ه«

ء؟ ثــم  دائم فقط؟ ام واملنقطع؟ ثم هل تعني العقــد فقــط أم والــوطىتعني النكاح ال» تنكح«أترى 
  ؟»ينكحها زوج غ�ه«دون » حتى تنكح«ملاذا 

ء وال الدوام،  ء � يطلق يف القرآن كله إالّ عىل العقد، دون رشيطة الوطى النكاح طليقا عن قيد الوطى
ء، حيث الزوج ال ينكح  قيده بالوطىت» تنكح زوجا غ�ه«هنا تقيِّده بالدوام، ك� » فإن طلقها«ولكن 

أن «الظــاهرة يف عقــد النكــاح، و» تنكح رجالً غ�ه«�عنى العقد فإنه تحصيل للحاصل، ففرق ب� أن 
إال أن » تــنكح زوجــا غــ�ه«فقد فرضت الزوجية يف موضع النكاح، وليست لتعنــي » تنكح زوجا غ�ه

  تطأ زوجا غ� األول.

، وال يصح هكذا تقييد في� في� ١والدوام ٢ء يد اآلية الطليقة بالوطىإذا فليست الروايات هي التي تق

                                                        
٢٣٠: ٢).      ١. 

 
ـ ا��ج ا�� ا����ر �� ����� ��  ٢٨٣: ١ء �� ��ق ا��ا��� �� �� ا��ر ا�����ر  ). ��� ��ل ��� ����� ا����     ٢

���ن ��ل: ���� ��ه ا��ٓ�� �� ����� ��� ���ا����� �� ���� ا����ي ���� ��� ر���� �� و�� �� ���� و�� 

�����: ا��  آ�� و ���� ا��� ������و�� ���ه ���ا����� �� ا����� ا����� ������ ��ٔ�� ا����  ا�� ���� ������ ����� �����

و�� ا��� ا��  آ�� و ���� ا��� �������� ��� ان ����� أ��ٔر�� ا�� ا��ول؟ ��ل: �� ��� ��... و�� �����ت ا��وا�� ��� 

�ر ـ ا��ج ا������ و���ا��زاق وا�� ا�� ���� وا��� ���� ����� ذوق ا�ُ����� ����� �� ا����ع، ���� �� �� ا���

  ا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���� وا������ �� ����� ����: ��ءت ا��أة ر���� ا����� ا�� ر��ل ا��ّ�

إ�� ��� ���� �����: إ�� ��� ��� ر���� ������ َ���� ����� ���و��� ���ا����� �� ا����� و�� ���  آ�� و ���� ا��� ���

���ل: أ������ أن ����� ا�� ر����؟ �� ��� ��و�� ������ و��وق ������، و���  آ�� و ���� ا��� ���ا���ب ����� ا���� 

ا��ج ا����ري و���� وا������ وا�� ���� وا������ �� ����� ان ر���ً ��� ا��أ�� ����� ���و�� زو�� و����� ��� 

أ��� ���ّول؟ ��ل: �� ��� ��وق �� ������� ��� ذاق ا��ّول، وا���� ���� ��  آ�� و ���� �ا�� ���ان ����� ���� ا���� 

 : ����ه ان ���و��� و��ل: �� ��� �� ��� ��وق ا������.آ�� و ���� ا��� ���ر���� ��� 

��ل: �� ا����م ������ ��� ، وا��ج ا�� ا�� ���� آ�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج �� ����� ���� �� أ�� و�� ا�� ����ة ��� 

 ��� �� ��� ����� �� ���� ا����.

��ل: �� إ��ّ ���ح ر��� �����ح د���  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا�� ا���ق ا���زا�� �� ا�� ���س ��ل ��� ر��ل ا��ّ�

��ل: ��ء ر�� ا�� ا�� �� ��وق �������، و��� ا��ج ا����� و���� وا������ �� ����   و�� ا����اء ����ب ا��ّ�

��� ���ٔ�� �� ر�� ��� ا��أ�� ����� ���و��� أخ �� �� ��� ��ا��ة ��� ������ ��ٔ��� �� ��� ���ّول؟ ���ل: �� 
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  ».أن تنكح زوجا غ�ه«و» أن تطأ زوجا غ�ه«�كن تقيد املطلق بلفظ يبينه، فأي فرق ب� 

فإ�ا يصح التقييد يف لفظ لوجيء به مقيدا لطال �ا ال يناسب إختصار القرآن، دون األلفاظ التــي ال 
  ن، أم هي سواٌء، فضالً عن األقل.يطول بها إالّ قليالً يتحمله القرآ 

ء لكانت اآلية رصيحة الداللة علــيه�  فحتى إن � تدل أحاديث الفريق� عىل رشيطة الدوام والوطى
  دون ريب.

الستجاشة غ�ة الرجال، كيال يقدموا عــىل الطــالق » حتى ينكحها زوج غ�ه«دون » حتى تنكح«وعّل 
  ».حتى تنكح زوجا غ�ه«إذا » حل لهال ت«برسعة، وال سي� الثالث البائن إذ 

أدب يف التعرب منقطع النظــ�، حيــث القــرآن كتــاب أدب يف كــل الحقــول » تطأ«بديالً عن » تنكح«و
ا عنه.   تعب�ا ومعربَّ

املحلِّل واملحلَّل   لعن هللاّ «وليس النكاح املحلِّل إالّ كالنكاح األول، خلوا عن أية دلسة وحيلة، وإالّ ف 
  ٢».له

يكن ذريعة ألمر آخر، فليكن كذلك اآلخر، وأّما أن يُقصد به التحليل فك� كان النكاح األول أصيالً، و� 
لألول، وال سي� �شارطة وقرار ب� الزوج� فقد ال يصح ألنــه خديعــة ودلســة وحيلــة، وال حيلــة يف 

                                                                                                                                                         

 .آ�� و ���� ا��� ���  ا�����ح ر��� ��� ��� ��ا ����� ��� ��� ر��ل ا��ّ�

�� ���ان ��ل: ��ٔ��� �� ا���أة ا��� �� ���  �� ����� ١٦٦: ١و�� ���� ا������ �� رواه ا������ �� �����ه ج 

��و��� ��� ���� زو�� ���ه؟ ��ل: �� ا��� ���� �� ��ا�� �� ���� �� ��ا�� �� ���� ا������ ��� ا��� �� ��� 

: ا����ق ����ن... ��� ���� زو�� ���ه  ��و��� ��� ���� زو�� ���ه و��وق ������ و��وق ������� و�� ��ل ا��ّ�

، و�� وردت ا��د�� ��ة ���� �� ��١٣ ا��اب ا���م ا����ق ح  ���٤ ا������� ا������، ورواه �� ا������ ب ـ ا���

�� ا��اب ا���م ا����ق، ����� ا������: ا����ل ـ ان ��وق ������� ـ.. وان ��وق  ٧ـ  ٤ء �� ا���ب  ا���اط ا����

.������ 

 
��ل ��ـ� ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٥٩: ٣واه ا���� �� ا������ ). ��� ���� ��ط ا��وام �� ر     ١

ل؟ ��ل: �ـ� ـ �ـ�ٔن ا��ّـ�   ��: ر�� ��� ا��أ�� ����� �� ��� �� ��� ���� زو�� ���ه ���و��� ر�� ���� ا���� ���و�

 ��� ���� ���ق!.وا����� »�ٕ�ن ����� ��� ��� �� ��� ���� زو�� ���ه ��ن �����...«����� ���ل: 

 
ـ ا��ج ا�����ي �� ���� وا��ج ا��� وا�� داود وا�����ي وا�� ���� وا������  ٢٨٤: ��١ ا��ر ا�����ر  ).     ٢

وا��ج ا�� ���� �� ا�� ���س، وا��ج ا�� ���� وا����� و���� وا������ �� ����  ا����م ������ ���� �� ��� 

� ا��ـ� �ـ��  � �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ��� ���� وا��ج ا��� وا�� ا�� ���� وا������ �� ا�� ����ة، ���ـ   �ـ�ل: ��ـ� ا��ّـ� آ�ـ� و ��ـ�

،  : أ�� ا����� ������ ا������ر؟ ����ا: ��� �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���ا����� وا�����، و�� ��� ���� ���� ا�� ��ل 

 ا������ وا������ ��.  ��ل: �� ا����� ��� ا��ّ�

 



 243

، وإن كان األشبه انها تحّل لألول مه� كايف تلك الحيلة محظور، إذ يصدق أنها نكحت زوجا  رشعة هللاّ 
 كان مثل التيس املستعار، إالّ ان يشرتط قدر التحليل عىل املحلِّل فإنه رشط فاسد قد يفسد غ�ه مه�

العقد، وحتى إذا صح العقد عىل هذا الرشط فهو عقد منقطع مجهول األجل فيبطل لجهالة األجــل، 
  وحتى إذا صح فال يحلِّل الشرتاط الدوام يف املحلِّل!.

ء قــبالً او دبــرا مهــ�  حها زوجا غ�ه؟ هل انه ما صدق عليه الوطىوترى ما هو القدر املحلِّل من نكا
حرم الثا� عىل األشبه، الُعسيلة قد تختصه بالقبل! والذوق هو أقل الج�ع بدخول قدر الحشفة لحد 

  اللذة من العسيلت�، ال مجرد الدخول غ� أصيل وال عسيل.

فحتــى إن � يلتــذ او ال تلتــذ هــي » حتــى تــنكح«والقول ان ذوق الُعسيلة ال تقيِّد اآلية عن اطالقها 
ء خاصة فهو نكاح دون ريب، وليس ذوق العسيلة إال تعبــ�ا عــن الحالــة الطبيعيــة  بالج�ع لطوارى

  األك�ية يف الج�ع.

رشط قاطع بثابت السنة، وال ذوق لها ـ مه� كان لــه ـ بــالج�ع مــن » ذوق العسيلة«إنه قد يرد ان 
  الدبر مه� حّل.

ء من الدبر محرما ك� هو األشــبه فكيــف يصــبح  غاية للحل، واذا كان الوطى» حتى تنكح«يقال: او 
؟ فهو الوطى ء فيه غــ�  ء املحلَّل أصليا ك� يف القبل، وفرعيا ان يكون الوطى الحرام ـ إذا ـ غاية للحلِّ

املحــرم دبــرا ككــل  ء محظور كحالة الحيض والنفاس والصيام واإلحرام، فاألشبه عدم التحليل بــالوطى
  وقبالً ح� ال يحّل.

واألصل هو اطــالق اآليــة حيــث يصــدق  ١وهل يشرتط البلوغ يف الزوج املحلِّل؟ قد يقال: نعم ملرسلة
  نكاح زوج آخر بغ� البالغ، اللَّهم إالَّ إذا � يكن بحد اإللتذاذ، املستفاد من ذوق الُعسيلة.

تراجعــا بعقــد جديــد يشــرتط فيــه رضــاه�، ولــذلك هنــا » فان طلقها فال جناح عليه� ان يرتاجعــا«
، وإ�ا صــحت صــيغة الرتاجــع »هن احق بردهن يف ذلكوبعولت«وهناك يف الرجعة بال عقد » يرتاجعا«

  ألنه رجوع اىل الزوجية السالفه. أتراجعا دو�ا رشط؟ هناك رشط

إنــا ظنــا ان يقــي� «حيث تعم كافة املطلقات، وهنــا رشط  »املطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء..«
ج من السنة ما � يعارض الفريضــة، وإالّ فالرتاجع جناح، وظاهره بطالن العقد، فان الزوا»  حدود ّهللا 

من الفرائض، فكيف يصح تراجع بتلك السابقة الســوداء التــي ســببت الفــراق، والحقتــه   وحدوُد هللاّ 
مثلها سواء؟ فليست املسألة هوى تطاع وشهوة تستجاب، وليسا هو مرتوك� لشهواته� ونزواته� يف 

ا وفراقــا يف كــل مــنه�، وهــي إطــار الحيــاة الــذي إن زواج  تجمع وافرتاق، إ�ا املهم إقامة حدود ّهللا 

                                                        
: ر�� ��� ا��أ�� ا����م ������ ��� �� ا���� ا��ا��� ��ل: ���� ا�� ا����  ١٢٢: ٦). ��� �� ا�����      ١

�؟ ��ل: �� ��� ����، ����� ا��� �� �� ا����ق ا��ي �� ��� �� ��� ���� زو�� ���ه ���و��� ���م �� ����

 ا����غ؟ ��ل: �� او�� ��� ا������� ا���ود.

ا��ل: و��� ���� ����� ا��ٓ�� ���ه ا������ ا��� �� ����� ���، وذوق ا������ �� �����م ا����غ ��� ا���ا�� و�� دو�� 

 ذو���.��و��ن ا������، و��� �� ��وط ذوق ا������ ا����ال وان ��ن �� ���م 
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والواجب هو التصميم القاطع عــىل » إن ظنا«أفلتت منه أو أفلت � تعد الحياة التي يريدانها وملاذا 
إال الظن   ؟ ألن اإلنسان أيا كان ال يعلم الغيب، فال يحصل بتصميمه إقامة حدود ّهللا  إقامة حدود ّهللا 

، إمــا لعــدم العــزم عــىل  وب� العزم القاطع، فح� ال يظنان أن يقــي� حــدود هللاّ  بها، فال منافات بينه
  إقامتها، أم لعدم اإلطمئنان بالقدرة عليها فال تراجع.

الحدوَد بالبيان وهم كافة املكلف�، اللهــم » يبينها لقوم يعلمون«التي حددها لكم »  تلك حدود ّهللا «
كة الحيوان، وهو التجاهل ع� بان، ثم وقوم يعلمــون أنــه بيــان إال من تنازل عن علمه ببيان، إىل در 

  ، وأما الناكرون قارصين ومقرصين فليس ذلك لهم بينا!. وكفاهم تصديقا علمهم بأنه من هللاّ   ّهللا 

ْعــرُوٍف َوالَ ُ�ِْســُكوُهنَّ ِرضَارا َوإِذَا طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ ِ�َْعــُروٍف أَْو َرسُِّحــوُهنَّ ِ�َ «
َعلَيُْكْم َوَما أَنزََل    ُهزُوا َواذْكُُروا نِْعَمَة ّهللا    لِتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفَعْل ذَلَِك فََقْد ظَلََم نَْفَسُه َوالَ تَتَِّخُذوا آيَاِت هللاّ 

ٍء َعلِيمٌ    َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ    ا هللاّ َعلَيُْكْم ِمْن الِْكتَاِب َوالِْحْكَمِة يَِعظُُكْم بِِه َواتَُّقو  »بُِكلِّ َيشْ
١.  

هنا تعني ما يصح بعده الرجوع، ام وعقد جديــد، وذلــك غــ� الطلقــة الثالثــة التــي ال » إذا طلقتم«
  ».املرتان«رجوع يف عدتها وال عقَد جديدا بعد انقضاءها، فإ�ا هو 

فبالُغ األجل إىل آخره ليس فيــه » فأمسكوهن«يل انقضاء العدة بدليل وبلوغ األجل هنا قد يعني قب
إمساك، وا�ا هو عقد جديد واملرأة عنده مرسَّحة ال تحتــاج إىل ترســيح كــ� ال يجــوز إمســاكها دون 

كال الرجوع يف العدة وجديد العقــد بعــدها، حيــث اإلمســاك يعمهــ� » امسكوهن«عقد، وقد يعني 
والعقد الخاص بالثا�، إذا فبلوغ األجــل يعــم انتهــاء العــدة فإمســاك بعقــد دون الرد الخاص باألول 

  جديد، ام قبيل انتهاءها فإمساك بالرجوع.

فاإلمساك �عروف ـ عىل أية حال ـ هو ردهن إىل حياة الزوجية �ا يعرف من حقوقهن فطريا وعقليا 
يف حقــل الزوجيــة،   عاية حدود هللاّ ورشعيا، م� يلمح أالّ ان يُرتك ذلك املعروف، ومن أهم املعروف ر 

فإن أمكن إمساكهن بكل ما يُعرف من معروف، دون أن يسبب منكرا منه� أو من أحده� فأمساٌك 
  �عروف، وقد عرب عنه من ذي قبل بإرادة اإلصالح.

:  لواجب اإلشهاد، ان يكون اإلمساك معروفا عند من يعتدَّ �عرفته، وك� قال ّهللا » �عروف«وقد تلمح 
  .»وأشهدوا ذوي عدل منكم«

وألن اإلمساك يعني الرجوع إىل حياة الزوجية، فال يعني إال إمساكا للزوجية، فإن وطئها ال كزوجة � 
  يكن إمساكا �عروف، فإ�ا هو اإلمساك كزوج.

فالوطي دون نية اإلمساك محرم وليس رجوعا، ح� أن النظر إليها بنيَّة اإلمساك رجوع، فاملهم صدق 
  إلمساك ك� هنا وصدق الرد ك� هناك.ا

ء رجوعا وهو غ� معروف،  وترى إذا وطئها حالة الحيض او اإلحرام او الصيام بنية الرجوع، كان الوط
  ء املحرم رجوعا. إنه رجوع بنفس النية مه� � يكن الوط

ة جديدة ليأخذن رساحهن للدخول يف حيا» أو رسحوهن �عروف«فإن � يكن هناك إمساٌك �عروف 
بزواج أم وعزوبة، فالرساح هو املرتع، فل� ال دور يف ذلك الزواج من مرتع الحيــاة، فليُرســحن تحلــال� 
                                                        

٢٣١: ٢).      ١. 
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  عن أرسهن إىل مرسح الحياة الحرة بزواج ودون زواج.

ومن الرساح �عروف أن توّيف حقوقهن دون إبقاء، وبُخلُق طيبة دون أي إيذاء وال بشطر كلمــة، بــل 
عــىل «أن تقول: أنا قارص عن رجعة حيــاة طيبــة فرجــاء ان تعــذريني، وأن �تعهــا بكل حنان ورأفة ك

فمتعــوهن ورسحــوهن رساحــا « »املورس قدره وعىل املعرس قــدره متاعــا بــاملعروف حقــا عــىل املتقــ�
»جميالً

١.  

  .»وال �سكوهن رضارا لتعتدوا..«

كرار، ثم املرة الثانية تقدمة للحظر عن مضــارتهن، فقــد وملاذا التكرار يف اإلمساك او ترسيح بذلك الت
  ذكر هناك ردهن إصالحا، وهنا تذكر حرمة املضارة بذلك الرد.

ثم اإلمساك باملعروف أعم من معروف حال اإلمساك وإن لفرتة، ومن معــروف يف كــل الفــرتات ثــم: 
ار وواجب املعروف، فليحلِّــق تحلّق عىل الفرتات كلها، يف حرمة االرض » وال �سكوهن رضارا لتعتدوا«

واجب املعروف وترك اإلرضار عىل حياة الزوجية منذ اإلمساك، أو يكونــان هــ� األصــل مهــ� تفلَّــت 
  فالت ك� هو طبيعة الحال يف تلك الحياة وكل حياة ج�عية.

أيـّـا كــان،  وألن الرضار منفي يف اإلسالم عىل أية حال، ســواًء أكــان رضارا نفســيا أو ِعرضــيا أو ماليـّـا أم
فإمساكهن رضارا ليس يختص بالنهي مهــ� كــان هنــا منهيــا ألنــه مــورده، فكــ� إن إمســاكهن رضارا 
بالرجوع أو تكرره يف العدة حرام، كذلك إمساكهن بعقد جديد بعد العدة، ثم وتطليقهن رضارا، كــل 

احهن ح� ُ�َسكْن وملا ، وأرض من الكل هو األول إذ ال يجدن سبيالً إلطالق رس  ذلك محرم يف رشعة ّهللا 
تنقيض العدة، فقد ُ�سكن يف عدت� طوال ستة أشهر، ثم يضاف إليها ثالثة أخرى يف الطالق الثالث، 

ء هذا الزواج، أم واإليذاء خالل  والرضار هنا يختص بنفس اإلمساك كيال يرسحن يف حياة حرة عن عب
  ن رضار اإلعتداء.اإلمساك، أم واضطرارهن بالس�ح عن صدقاتهن، وكل ذلك م

م�  »بعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا«هنا إمساك الرجوع رضارا لتعتدوا محرم، وهناك 
  يؤكد أنه ال يحق لهم الرجوع دون إرادة اإلصالح فضالً عن الرضار املعتدي.

مساكها كي� يطول يف الرجل كان يطلق املرأة ثم يراجعها وال حاجة له بها وال يريد إ«وقد نزلت اآلية 
  ٢..». عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل هللاّ 

                                                        
٤٩: ٣٣).      ١. 

 
ـ ا��ج ا�� ا����ر �� ��ر �� ز�� ا����� ان ا���ـ�، و��ـ� ا�ـ�ج ا�ـ� ���ـ� وا�ـ�  ٢٨٥: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

�� ا����ر �� ا���ي ��ل ���� ��ه ا��ٓ�� �� ر�� �� ا�����ر ���� ���� �� ���ر ��� ا��أ�� ��� ا���� ���

و�� ������ «:  ا�� ����� او ����� را���� �� ����� ���� ذ�� ��� ��� ��� ��� ���� ا��� ���ر�� ��ٔ��ل ا��ّ�

 .»��ارا �����وا

��   ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا����� روى ا�� ���� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٦: ١و�� ��ر ا������ 

��ل: ا���� ���� إذا ��دت ان ���� أ���� را���� �� ����� ���� ذ�� ���ث  »ا �����واو�� ������� ��ار«و�� 

 �� و��.  ��ات ���� ا��ّ�
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مــا بــال أقــوام «هــزوا ف   وليس ذلك فقط رضارا بحق الزوجة املسكينة، بل وهو من اتخاذ آيات هللاّ 
� يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك لــيس هــذا طــالق املســلم  يلعبون بحدود هللاّ 

  ١».طلقوا املرأة يف قبل عدتها

، أنهــا صــحيحة رغــم  الالعبة بحدود هللاّ   وترى بعُد أن تلك الرجعة النكراء الرضار املستهزءة بآيات هللاّ 
ها؟ ف�ذا ترجو ن تكون العبارة الرصيحة يف بطالنها بعــد أن البعولــة ال حــق لهــم يف ردهــن إال حرمت

  ؟!. إرادة اإلصالح، وأن اإلمساك رضارا واعتداًء محرم يف رشعة هللاّ 

ــا ذا مــن عقــود   ومن إتخاذ آيات هللاّ  هزوا أن يقول: رجعت ـ أنكحت ـ طلقت ـ بعت ـ اشــرتيت، أمَّ
: إ�ا مازحت، حيث يؤخذ بقوله الظاهر يف القصد دون قوله الثا�، ألنه ال يخلــو وإيقاعات ثم يقول

يف الواقع عن واقع القصد أم هزله، والهازل يؤدَّب، ثم اإللزام عىل ما التزم به ضابطة فقهية ثابتة فال 
ث مــن قــالهن العبــا أو ثال : «آلـه و عليه هللا صىل  يصغى إىل ما ينقضه إىل الهزل وسواه وك� يروى عن رسول هللاّ 

 ٣»فليس قوله بيشــٍء يقــع عليــه ويلزمــه«..  ٢»غ� العب فهن جائزات عليه: الطالق والعتاق والنكاح

                                                                                                                                                         

��ل: �� ����� ����� ان  ا����م ����  و��� ��� روى ا������ �� ���ا����� �� ���و �� ا���� �� ز��د �� ا�� ���ا��ّ�

��� إ��ّ أن ���� �� ��ا�� و��   �� ������ ���ا ا���ار ا��ي ��� ا��ّ� ���� إ��أ�� �� ��ا���� و��� �� ���� ����

 ���ي ا�ٕ����ك.

 
  ـ ا�ــ�ج ا�ــ� ���ــ� وا�ــ� ���ــ� وا�����ــ� �ــ� ا�ــ� ���ــ� �ــ�ل �ــ�ل ر�ــ�ل ا��ّــ� ٢٨٦: ١). ا�ــ�ر ا����ــ�ر      ١

 :...آ�� و ���� ا��� ���

 
ـ ا��ج ا�� ا����ر وا�� ا�� ���� �� ���دة �� ���� ��ل: ��ن ا���� ��� ���  ٢٨٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

:  و���ل: ��� ����� ��ٔ��ل ا��ّ����ل ����� زو��� ا���� �� ���ل: ��� ����� و���ل: �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 ...آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� »��وا  و�� ����وا آ��ت ا��ّ�«

 
). و��� ا��ج ا�� ا�� ��� �� ����ه وا�� ��دو�� �� ا�� ا��رداء ��ل: ��ن ا���� ���� �� ���ل: ���ـ�      ٣

�� ��� او ا��� ��ـ�ل «آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� »��وا  و�� ����وا آ��ت ا��ّ�«:  ���� ��ٔ��ل ا��ّ�و���� �� ���ل: 

و��� ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل: ��� ر�� ا��أ�ـ� و�ـ� ���ـ� �ـ� ���ـ� ا���ـ�ق �ـ�ٔ��ل » ���� ����...

�ق. و��� ا��ج ا�� ا�� ���� �� ا����� وا�� ���� وا�� ا�� ���� ��ل: ا��� آ�� و ���� ا��� ���  ... ��ٔ���� ر��ل ا��ّ� ا��ّ�

��ل ا��ّ� :... و��� ا��ج ا����ا�� �� ���� ا���� �� ا�� ا��رداء آ�� و ���� ا��� ���  ... و��ل ر��ل ا��ّ� ��ن ا����... ��ٔ

�ـ� ��ـ� أو �ـّ�م او ��ـ� أو أ��ـ� ��ـ�ل:  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���... ���ل ا����  ��ل: ��ن ا���� �� ا�������... ��ٔ��ل ا��ّ�

 ».ا�� ��� ����� ��� ��ء«
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  ١».ثالث جدهن جدٌّ وهزلهن جدٌّ النكاح والطالق والرجعة«و

إرضار مــن قبــل بعــولتهن؟ ألن اعتــداَءة بــذلك اإلمســاك يقتيضــ » لتعتــدوا«مفاعلة و» رضارا«وملاذا 
إعتداًء باملثل، بل ال يحل لها ترك الدفاع عــن نفســها ومصــالحها حــ� يُعتــدى عليهــا، فتصــبح حيــاة 

مهــ� � تــدافع الزوجية الحنونة النفاعة حيــاة املعــادات واملضــارة، فطبيعــة اإلعتــداء هــي الرضــار، 
املظلومة عن نفسها و� تجاوب اإلرضار باإلرضار، إذا فاإلمساك إعتداًء هو رضار عىل أية حال، رجوعا 

ومن يفعل ذلك فقد «يف العدة أم عقدا جديدا أم استمرارا يف الزوج، فإنه ثالوث منحوس وسالوس!. 
بعضكم مــن «بالنفس ألنها نفسك وملاذا نفسه وهو ظا� غ�ه؟ ألن الظلم بالزوجة ظلم » ظلم نفسه

وأن الظا� بها بتخيل أنه ـ فقط ـ ظلمها، هو ظا� بنفسه ألنها ال تقف مكتوفــة اليــدين، بــل » بعض
، وثالثا أن ظلمه غ�ه يرجع إىل نفسه حيث يعاقَب �ا ظَلم، هنــا ألنهــا ال تحــل لــه  وترضه ك� تنرضُّ

ـ إذا ـ يف ثالوث الظلم بنفسه، ومن ثــم ظلــم بآيــات  فيُحد حد الزنا، ويف األخرى ألنه ظلم وزنا، فهو
  : ّهللا 

فإمساك املعتدة دون عقد رحمة وحكمة ربانية لغرض الرجوع إىل حياة » هزوا  وال تتخذوا آيات هللاّ «
يــا أيهــا النبــي إذا طلقــتم النســاء فطلقــوهن لعــدتهن «الزوجية الصالحة، دون التالعب والرضار، ف 

ربكم ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إالّ أن يأت� بفاحشة مبنية وتلك   وأحصوا العدة واتقوا هللاّ 
يحدث بعد ذلك أمــرا. فــإذا بلغــن   فقد ظلم نفسه ال تدري لعل ّهللا   ومن يتعد حدود هللاّ   حدود ّهللا 

»أجلهن فأمسكوهن �عروف أو فارقوهن �عروف
٢.  

دون أن يُحــدث األزواج » يحدث بعد ذلك إمرا  لعل ّهللا «إستعدادا وتريُّثا  فإ�ا جعلت العدة لألزواج
، وهو يف الحق كفر بآيات  واستهزاٌء بحدود هللاّ   ألزواجهم أمرا إمرا باعتداِء الرضار، وهو لعبة بخلق ّهللا 

  : ، وليس فقط كفرانا بنعم هللاّ  ّهللا 

فطرة الصافية والعقلية الضافية األنيسة الكافية، وأن جعل بينكم مودة بال »َعلَيُْكمْ    َواذْكُُروا نِْعَمَة هللاّ «
  ورحمة وبالرسالة التامة الربانية:

ومخمس الذكر هذه يحول بينكم وب� هذه اللعبة  »َوَما أَنزََل َعلَيُْكْم ِمْن الِْكتَاِب َوالِْحْكَمِة يَِعظُُكْم بِهِ «
ٍء َعلِيمٌ    َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ    َواتَُّقوا هللاّ «  الظاملة بآيات ّهللا    .»بُِكلِّ َيشْ

وحدوده يف حقل النكاح والطالق ك� يف سواه�، واضحة قيمة مستقيمة جادة، ال غموض   فآيات هللاّ 
فيها وال التواء، وهي تقصد إىل تنظيم هذه الحياة ـ التي هي رأس زوايا الحياة ـ أن تقام بجد وصدق 

                                                        
). ا����ر ا��ج ا�� داود وا�����ي و���� وا�� ���� وا����� و���� وا������ �� ا�� ����ة ��ل �ـ�ل      ١

���ث �� ��� ���� ا����ح «و��� ا��ج ���ا��زاق �� ��� �� ا�� ���� ��ل: » �ث...��« آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

: �� ��� و�� ���ـ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ���ا��زاق �� ا�� ذر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» وا����ق وا����ق وا�����

 ��.������ ���� و�� ا��� و�� ���� ����� ���� و�� ا��� و�� ���� ������ ��

 
 .٢ـ  ١: ٦٥).      ٢
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سنادا إىل حرفية النصوص، غضــا عــن   لها يف إرضار أو رضار، تالعبا بآيات هللاّ  وإجتهاد، دون استغاللية
  الِحَكم املطوية فيها املبيِّنة لها.

ذلك ـ وقد نرى رغم هذا رَُخصا فقهية جامدة تُتخذ وسائل للتحايــل واإليــذاء يف مجتمعنــا الجــاهيل 
نــه أســوأ اســتخدام، رضارا منهيــا املتحرض الحارض، فقد يُستخدم حق الطالق والرجعــة يف الرجعــي م

  ، فويٌل ملن يستهزء بحدود هللاّ  ، واستهزاًء بحدود هللاّ  بنص، احتياالً �ا تُظن أنها ُرخص، تأويالً آليات هللاّ 
  عمليا، وأشجى منه وأن� فقهيا.  ويلعب بحدود هللاّ 

  ؟. ماذا يرجو أن يكلمه هللاّ ف�ذا يرجوا املفتى بجواز الرجوع واإلمساك رضارا وضعيا وعدمه تكليفيا، 

ثه يف نطاق الصالحات الفقهية املختلِفة واملختلَقة ان يقول  ال �ســكوهن رضارا فإنــه «أيرجو أن يحدِّ
، أو ليس النهي عن الرضار  ؟ فهل الحرمة الوضعية إالّ �ا منع ّهللا »محرم وضعيا ك� هو محرم تكليفيا

ن أن يحرم تكليفيا، ثم بالرغم منه يحلِّله وضــعيا، أن تظلــم يجمع الحرمت�، وكيف �ك  منعا من هللاّ 
  املسكينة تحت نيز الذل والهوان بوضع رشعي، رغم نهي رشعي!.

ومن أن يُعرف الحل وضعيا إالّ بوضع رشعي له، وأين وضع الرشع حلَّه الوضعي وهو يحرّم إمساكهن 
  رضارا، أو ال يكفي ملطلق الحرمة تحريُم اإلمساك رضارا؟!.

إن إمساكهن كنكاحهن ليس إالّ بس�ع رشعي، فأين حل نكاحهن أو إمساكهن بحلٍّ وضعي مع حرمة 
وبعولتهن أحــق بــرِدِّهن «مغلظة يف آيات عدة، وال سي� التي تزيل حق الرجعة يف غ� ما إصالح بها: 

  !.»يف ذلك إن أرادوا إصالحا

فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَزَْواَجُهــنَّ إِذَا تَرَاَضــْوا بَيـْـنَُهْم بـِـالَْمْعرُوِف  َوإِذَا طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ «
يَْعلـَـُم َوأَنـْـتُْم الَ    َوالْيـَـْوِم االِْخــِر ذَلُِكــْم أَزَْ� لَُكــْم َوأَطَْهــُر َوهللاّ    ذَلَِك يُوَعُظ بِِه َمْن كَاَن ِمنُْكْم يُؤِْمُن بِاّ� 

»تَْعلَُمونَ 
١.  

فانهن قبل �ــام العــدة ال يســمح » فال تعضلوهن«هنا هو الخروج عن العدة بدليل » بلغن أجلهن«
لهن النكاح الجديد حتى يقدمن عليه، ثم وكيف يُنهى األزواج األَول عن عضلهن، ونه� عنه قبل �ام 

   ذلك.العدة واجب كل مسلم وال سي� بعولتهن الذين هم أحق بردهن يف

ذلك، إضافة إىل أنه ظاهر بلوغ األجل لهن، وإ�ا فرس بلوغ األجل يف اآليــة الســالفة بقرينــة قاطعــة 
  لوالها لكان ك� هنا.

والعضل هو املنع والضيق ـ علَّه فقط ـ يف مورد النكاح يف قبيل األنثــى، فلقــد كانــت عــادة جاهليــة 
وكأنهم ـ بعد ـ أحق بهن من غ�هم، فكــانوا حمقاء عضل األزواج عن زواج جديد بعد ميض العادة، 

ء فراشــهن بــآخرين، وكــ� كــان األوليــاء  يعضلونهن بشتى الحيل واملحاوالت غــ�ة علــيهن أال يــوطى
ألهايل » فال تعضلوهن«وسواهم يعزلونهن أن يرجعن إىل النكاح األول، م� يقرِّب شمول الخطاب يف 

  ن.األزواج األول عزالً لهن عن جديد العقد به

ترى ملاذا ـ إذا ـ أزواجهن؟ و� يتزوجن بعُد بهم، ونكــاح الــزوج كــ� ســلف هــو وطئــه، فهــل كــانوا 
  ء بعد الزواج؟!. يعضلونهن عن الوطى

                                                        
٢٣٢: ٢).      ١. 

 



 249

ـ وهم قرناءهن ـ تعم األزواج األَول واآلخرين، فصيغة األزواج لألول� اعتبارا باملايض، » أزواجهن«ألن 
يف شأن نزولها كال املوردين ثانيه� منع األول� من الــزواج بهــن  ولآلخرين باعتبار املستقبل، وقد ورد

  ١بعد العدة بل وهو الشأن األك� لنزول اآلية.

يهم، أو نهي ـ عن عضلهن ـ طليق، فسواء أكان من قبــل األزواج األولــ� أو اهلــ» فال تعضلوهن«إذا 
اآلخرين أو أهليهم، مه� كانوا أوليائهن حيث الوالية ـ إذا ـ ساقطة عمن كان من األولياء فضالً عمن 

  سواهم ممن يرى من شأنه عضالً يف ذلك الحقل.

باألزواج األول حيث العضل � يكن يختص بهم يف » طلقتم«ذلك! مه� اختص ضم� الجمع األول يف 
عنه كل عاضل كضابطة، ولكنه يشمل كل مطلِّق يحق له تطليقهن زوجا  واقع الحال، فليشمل الحظر

  أو حاك� رشعيا أو زوجة أم سواهم.

إذا «النهن ملكن انفسهن ببلوغ آجالهن، وال يحق ألحد عضــلهن عــن زواج مــريض لهــن وألزواجهــن 
آيتهــا ـ  الذين كانت بأيديهم عقدة النكاح ـ كــ� يف ٢ومن اآلخرين أوليائهن» تراضوا بينهم باملعروف

                                                        
ـ ا��ج و��� وا����ري و��� �� ���ـ� وا�ـ� داود وا����ـ�ي وا���ـ��� وا�ـ� ���ـ�  ٢٨٦: ١). ا��ر ا�����ر      ١

����� وا������ �� ��ق �� ���� �� ���ر ��ل: ���� �� وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� وا

أ�� ��ٔ���� ا�� �� �� ��ٔ������ إ��ه ����� ���ه �� ���� �� ����ـ� �����ـ� �ـ� ��ا���ـ� ��ـ� ا���ـ� ا��ـ�ة 

�ـ�   ������ و��اه �� ����� �� ا����ب ���� �� �� ��� ا����� ��� وزو����� ������� �ـ� ��ـ� �����ـ� وا��ّـ�

����� إ���� و������ إ�ـ� ����ـ�   � ا��ا و��ن ر���ً �� ��ٔس �� و���� ا���أة ���� ان ���� إ��� ���� ا��ّ����� ا��

��ل ��ـ�� ���ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�  »واذا ����� ا����ء ����� ا���� ��� ������� ان ����� أزوا���«�����:   ��ٔ��ل ا��ّ�

أزو�ـ� «��� ���� ��ل: ��� ���� و���� �� د��ه ���ل: ��ّ��ت �� ����� وا������ إ��ه ـ و�� ��� ـ ���� ��

 ».وا����

و��� ا��ج ��� �� ���� وا�� ���� �� ����� ��ل: ���� ��ه ا��ٓ�� �� ا��أة �� ����� ����� زو��� وا���� ��� 

� ا�� ������ أ���� ���� �� ���ر ���ر�� ���� أن ���� إ�� زو��� ا��ّول، وا���� ���� �� ����ه ا�� ���� �

���� و�� ا�� ا���ق ا����ا��، و��� ا��ج ا�� ���� وا�� ا����ر �� ا���ي ��ل: ���� ��ه ا��ٓ�� �� ���� �� 

ا��ٔ���ري ���� �� ا��� �� ������ زو��� ������ وا���� ����� ��راد ��ا����� ��ٔ�� ���� ���ل: ����   ���ا��ّ�

 ا��ٓ��.  ة ���� زو��� ��ٔ��ل ا��ّ���� ���� �� ���� ان ������ ا������ و���� ا���أ 

، ا���� �� ا��ٓ��: اي �� ������� ان ������ ازوا��� اذا ��ا��ا ����� ������وف، ٢٢٤: ٣و�� ����� ا�����ن 

 ���� اذا ر��� ا���أة �����و�� ������ل.

 
���� ��ه ا��ٓ�� �� ا���� ���� «ج ا�� ���� وا�� ا����ر �� ا�� ���س ��ل: ـ ا�� ٢٨٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

إ��أ�� ���� او ������ ����� ����� �� ���و �� ��و���� وان ��ا���� و���� ا���أة ذ�� ������� او���ء�� �� ذ�� 

���� �� ا��ٓ�� ��ل: اذا  و��� ا��ج ��� �� ���� وا�� ا�� ���� �� ���� ا���ي �� ا��» ان �������  ���� ا��ّ�
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كاآلباء واألجداد، فقد انقطعت واليتهم يف زواجهن بعد األول، ك� انقطع الحق عن أزواجهــن، فهــن 
مرسَّحات عن أيَّة والية عليهن دون إبقاء، فالوالية الثابتة هنا منفية، وغ� الثابتة ك� تزعم لغ� اآلباء 

  منهية.

بهــم �كــان اإلطــالق هنــا » فال تعضلوهن«ص باألزواج األول، فال تخت» وإذا طلقتم«فمه� اختصت 
الصــادق عــىل املطلِّقــ� أوالً، ثــم عــىل األزواج الُجــَدد » أزواجهــن«دو�ا هناك، وملحــًة صــارحة مــن 

ايضا بأزواجهن، لشمولها كل مطلِّق من حكام الرشع في� يحق » إذا طلقتم«بضمنهم، بل وال تختص 
فال «ذلك الزوجات وأهلوهن في� يحق لهم الطالق، ثم ان يطلقوا دون رىض األزواج، أم برضاهم، وك

طليقة حليقة عىل املطلق� وسواهم ممن يرى لنفسه العضل أيا كان، ولو عنت ـ فقط ـ » تعظلوهن
  ».وإذا طلقتم أزواجكم«األزواج لكان صحيح التعب� وفصيحة 

اء أكــان العاضــل نهي عن كل عضل من كل عاضل عن أن ينكحن أزواجهن، سو » فال تعضلوهن«إذا 
  هو املطلق أم سواه.

إذا فال عضل ـ إطالقا ـ عليهن عن زواج صالح برتاض بينه� اللهم إالّ يف غ� تراض فإنــه زواج منكــر، 
  وواجب النهي عن املنكر يقتيض عضلهن عن منكر الزواج، أيا كان الناهي وبأيٍّ كان الزواج.

إذا � يرتاضوا أم تراضوا بغــ� املعــروف فقــد يجــوز  أما» فال تعضلوهن، إذا تراضوا بينهم باملعروف«
  عضلهن بل يجب نهيا عن منكر الزواج.

  والرتايض باملعروف يعم معروف الصداق ومعروف الحقوق املتقابلة وهي األهم يف حقل الزواج.

م واليو   يوعظ به من كان يؤمن با�ّ «العظيم العظيم من أمهات أحكام الزوج� نكاحا وفراقا » ذلك«
يف   واليــوم اآلخــر فــالعلم بــواعظ هللاّ   علم اإل�ان بــاّ� » قوم يعلمون«وهذه عبارة أخرى عن » اآلخر

  حدوده املرسورة يف الذكر الحكيم.

» ذلكــم أز� لكــم وأطهــر«املخاطَب األول للقرآن وهو رسول القرآن ثم » ذلك«وقد يعني اإلفراد يف 
ذلــك أز� لكــم «تعب� عن الز� الواجب والواجب الــز� بــأز� إنتقال إىل سائر املخاطَب� يف تنازل ال

» يعلم  وهللاّ «يف البيئة الزوجية، حيث يرجع صالح األزواج وصالحهن إليكم يف الدنيا واآلخرة » وأطهر
  ».وأنتم ال تعلمون«ما يُصلحكم وما يُفسدكم 

  تلحيقة:

فــال جنــاح «� سواء باألول ام سواه، منهــا: قد تلمح جمالت عدة أالّ والية عىل املطلقة يف زواجها الثا
فانها طليقة عن إذن الويل، فلو بقيت واليته فهنــاك ال يجــوز إالّ بــاذن الــويل، وال » عليه� أن يرتاجعا

  . يكفي ـ فقط ـ ان يظنا اقامة حدود هللاّ 

بأيديهم عقدة الشامل لألولياء، بل هم القدر املعلوم اذ كان لهم العزل فإن » فال تعضلوهن..«ومنها 
  النكاح ك� يف آيته.

فاذا بلغــن أجلهــن فــال جنــاح علــيكم فــي� فعلــن يف أنفســهن «ومنها ك� تأ� يف املتوىف عنها زوجها 

                                                                                                                                                         

ر��� ا���اق ��ل: ��� ر�� ا��أ�� ���م و���� ��ٔراد أن ��ا���� ��ٔ�� و���� ����� ��ه ا��ٓ��، و��� ا��ج ا�� 

 .»��� ������� ان ������ ازوا���«:  ا����ر �� ا�� ���� ��ل: إن ا���� �� ا���آن ���ل ا��ّ�
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  الظاهرة يف أن فعل النكاح هنا هو فعلهن دون رشط الوالية عليهن ألحد. »باملعروف

توىف عنها زوجها، مدخوالً بها وسواها وأيا إذا فالطالق واملوت يقطعان الوالية لألولياء عىل املطلقة وامل
  كان الطالق والوفات وأيان.

  اآلتية ملا كانت ألحد والية عىل النساء يف النكاح.» عقدة النكاح«ولوال آية 

الَْمْولـُـوِد لـَـُه ِرزْقُُهــنَّ َوالَْوالَِداُت يُرِْضــْعَن أَْوالََدُهــنَّ َحــْولَْ�ِ كَــاِملَْ�ِ لَِمــْن أََراَد أَْن يـُـتِمَّ الرََّضــاَعَة َوَعــَىل «
بَِولـَـِدِه َوَعــَىل وَكِْسَوتُُهنَّ بِالَْمْعرُوِف الَ تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْســَعَها الَ تَُضــارَّ َوالـِـَدٌة بَِولـَـِدَها َوالَ َمْولـُـوٌد لـَـُه 

ٍر فَالَ ُجنَاَح َعلَيِْهَ� َوإِْن أَرَدْتُْم أَْن تَْسَرتِْضــُعوا الَْوارِِث ِمثُْل ذَلَِك فَإِْن أََراَدا ِفَصاالً َعْن تَرَاٍض ِمنُْهَ� َوتََشاوُ 
ْمتُْم َمــا آتَيـْـتُْم بـِـالَْمْعرُوِف َواتَُّقــوا هللاّ  ُكْم إِذَا َســلَّ ِ�ـَـا تَْعَملـُـوَن    َواْعلَُمــوا أَنَّ ّهللا    أَْوالََدكُْم فَالَ ُجنَاَح َعلـَـيْ

نُْكْم َويََذُروَن أَْزَواجا يََرتَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشــُهٍر َوَعْرشــا فـَـإِذَا بَلَْغــَن َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن مِ  ۲۳۳بَِص�ٌض
َوالَ ُجنـَـاَح  ۲۳۴ِ�ـَـا تَْعَملـُـوَن َخِبــ�ٌض   أََجلَُهنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَ� فََعلَْن ِيف أَنُفِسِهنَّ بـِـالَْمْعرُوِف َوهللاّ 

أَنَُّكــْم َســتَْذكُرُونَُهنَّ َولَِكــْن الَ    يَ� َعرَّْضتُْم بِِه ِمْن ِخطْبَِة النَِّساِء أَْو أَكْنَنتُْم ِيف أَنُفِسُكْم َعلِــَم هللاّ َعلَيُْكْم فِ 
ا إِالَّ أَْن تَُقولُوا قَْوالً َمْعرُوفا َوالَ تَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاحِ َحتَّى يَبْلَُغ الْكِ  تَاُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِرسّ

الَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن طَلَّْقتُْم النَِّساءَ  ۲۳۵َغُفوٌر َحلِيٌم ض   يَْعلَُم َما ِيف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ    ّهللا 
وُهنَّ أَْو تَْفرُِضــوا لَُهــنَّ فَِريَضــًة َوَمتُِّعــوُهنَّ َعــ َىل الُْموِســعِ قـَـَدرُُه َوَعــَىل الُْمْقــِرتِ قـَـَدرُُه َمتَاعــا َما لَْم َ�َسُّ

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة  ۲۳۶بِالَْمْعُروِف َحّقا َعَىل الُْمْحِسِنينَض َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَبِْل أَْن َ�َسُّ
ْن يَْعُفوَن أَْو يَْعُفَو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ َوأَْن تَْعُفوا أَقـْـرَُب فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إِالَّ أَ 
ــالَِة  ۲۳۷ِ�ـَـا تَْعَملـُـوَن بَِصــٌ� ض   لِلتَّْقَوى َوالَ تَنَسْوا الَْفْضَل بَيـْـنَُكْم إِنَّ هللاّ  ــلََواِت َوالصَّ َحــاِفظُوا َعــَىل الصَّ

كََ� َعلََّمكُــْم َمــا    فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاالً أَْو ُركْبَانا فَإِذَا أَِمنتُْم فَاذْكُُروا هللاّ  ۲۳۸انِتَِ� ضقَ     الُْوْسطَى َوقُوُموا �ّ 
َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أَزَْواجا َوِصيًَّة الَِ◌زَْواِجِهْم َمتَاعــا إَِىل الَْحــْوِل  ۲۳۹لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن ض

 ۲۴۰َعِزيٌز َحِكيٌم ض   ْ�َ إِْخرَاجٍ فَإِْن َخرَْجَن فَالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِيف َما فََعلَْن ِيف أَنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعرُوٍف َوّهللا غَ 
ُ ّهللا  ۲۴۱َولِلُْمطَلََّقاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحّقا عََىل الُْمتَِّقينَض »لَُّكْم تَْعِقلُونَ لَُكْم آيَاتِِه لَعَ    كََذلَِك يُبَ�ِّ

١.  

.. فــان ارضــعن لكــم فــآتوهن «آية الرضاعة ـ األوىل، ال نظ� لها إالّ ثانية يف الطالق بشــأن املطلقــات 
  ).۶( »اجورهن وأ�روا بينكم �عروف وإن تعارستم فسرتضع له أخرى

هي تعم غ� املطلقة متوىف عنها زوجها أم وبينه� عموم مطلق فإن ايتنا أعم موردا من آية الطالق، ف
هو حي، وكيف� كانت اإلتصاالت واإلنفصاالت، فالبد للفراخ الزغب الذين هم من نتاجات الزوج�، 
البد لهم من ض�ن الحياة األمينة املتينة، فال تزعزعها زعزعة الحياة بيــنه� يف وفــاق او فــراق، فهنــا 

الوالــدين، إبتــداًء بحــق الوالــدات لهــن وعلــيهن، وانتهــاًء إىل ض�نات دقيقة رفيقة للفراخ من قبــل 
  الرعاية الوالدية من املولود لهم، وكل ذلك باملعروف حقا عىل املتق�.

  .»َوالَْوالَِداُت يُرِْضْعَن أَْوالَدَُهنَّ َحْولَْ�ِ كَاِملَْ�ِ لَِمْن أََرادَ أَْن يُتِمَّ الرََّضاَعَة..«

مهات، ل� تختص بالال� ولدنهم، دون الجدات وهن والدات الوالدات ولسن دون األ » الوالدات«هنا 
  والدات لهن بأنفسهن، ودون األمهات الرضاعية، فاألمهات تشملهن كلهن.

                                                        
 .٢٤٢ـ  ٢٣٣: ٢).      ١
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هنا مبدئيا هن أعم من املطلقات وسواهن، املتوىف عنهن أزواجهــن وســواهن، مهــ� » الوالدات«ثم 
، حيــث العلقــة تخــف حينــذاك وال ســي� إذا تــزوجن كانت املطلقات أحرى مصبّا لهــذه التوصــيات
  بآخرين، ثم األرامل هن عوان بينهن وسواهن.

لذوات األزواج تأكيد لهن بحق الرزق والكسوة أكــ� مــن غــ� الوالــدات، » رزقهن وكسوتهن«إذا ف 
عريقة ال ولغ�هن استمراٌر لذلك الحق، رغم الزعم أنهن ال حقَّ لهن بانقطاع الزوجية، فالوالدية صلة 

  تنفصل بفاصل املوت والطالق، وال يذهب حقها هدرا بانهدار الزوج.

إخبار؟ والواقع ال يصدقه فإن منهم من ال يرضعن ال سي� املطلقات واملتــوىف عــنهن » يرضعن«وترى 
  أزواجهن!.

» لرضاعةملن أراد أن يتم ا«أم هو إنشاء بصيغة اإلخبار ملحة المعة إيل أكيد الفرض يف ذلك اإلرضاع؟ و
أيا كان، فأين ـ إذا ـ الفرض!، قد يعلق الفرض عىل فعل الغ� كرد » من أراد«تعليق لذلك اإلرضاع ب 

  السالم املفروض بالسالم الراجح وما أشبه.

وأمــا أصــل الرضــاعة فبــاٍق يف نــص الفــرض: » أن يتم الرضاعد«ال يختص الفرض إالّ ب » ملن أراد«ثم 
فإ�ا الحــد الواجــب علــيهن ـ لــوال محظــور ـ » حول� كامل�«رضاعة فليس عليهن إ�ام ال» يرضعن«

حيث الحمــل املتعــوَّد تســعة أشــهر، » وحمله وفصاله ثالثون شهرا«لنص ثان:  ١واحد وعرشون شهرا
ملن » حول� كامل�«ون ملن ولد لتسعة أشهر، وفالفصال املتعوَّد ـ إذا ـ باقي الثالث� وهو واحد وعرش 

ضابطة ثابتة » حمله وفصاله ثالثون شهرا«ولد لتسعة اشهر، وعوان بينه� ملن ولد عوانا بينه�، فإن 
م� يؤكد أن واجب الرضاعة » منتهى عام�«دون » وفصاله يف عام�«لزمن الحمل والفصال معا، ثم 

  امل�.هو ب� واحد وعرشين شهرا وحول� ك

ثم انطلق � فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت : «آله و عليه هللا صىلوقد ورد يف حديث معراج الرسول 
  ٢».ما بال هؤالء؟ فقيل: هؤالء اللوا� �نعن أوالدهن ألبانهن

ال يجرب املرأة عىل «وألن إرضاعهن يف الفرتة املقررة واجب، فيجب حملهن عليه بأجرة املثل، وحديث 

                                                        
ا���ض �� ا����ع أ�� و���ون ���ا ���  ا����م ����  ��ل ا�� ���ا��ّ�«). �� روا�� ���ا����ب �� ا����ح ��ل:      ١

) و�� ٢٢٧: ٣(ا������ » ��������� �� أ�� و����� ���ا ��� ��� ا����� ��ن اراد ان ��� ا������ ������ 

: ٦(ا������ » ا����ع أ�� و���ون ���ا ��� ��� ��� ��ر ��� ا����«��ل:  ا����م ����  ����� �� ا�� ���ا��ّ�

٤٠.( 

��� ����أة ان ��ٔ�� �� ر��ع و���� ا��� �� ����� «��ل:  ا����م ����  وا�� ا����� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�

) �����ل ��� �� ��� ا�� ٢٧٧: ٣(ا������ » ا����ل ��� ذ�� �� ��اض ����� ��� ��� ������ �ٕ�ن أراد

 و����� ���ا، ام و��� ����� ا����را ��ٔ��� ا��� �� �����.

 
��ـ�ل: �ـ�  آ�ـ� و �ـ��� ا��ـ� �ـ��  ـ أ��ج ا����� و���� �� ا�� أ���� ���� ر��ل ا��ّـ� ٢٨٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 .ا����م ����ا���� ��... ا��ل: ���� ������ 

 



 253

» حــول� كــامل�«محمول عىل عدم األجرة أو ما دونهــا، إذا فللوالــدات إ�ــام الرضــاعة  ١إرضاع الولد
  وليس لهن نقصها وهو األقل من واحد وعرشين.

وملاذا فرض اإلرضاع عىل الوالدات، وهو مفروض عليهن فطريا وعاطفيــا؟ حيــث هــ� قــد تَفســد ان 
جية أخرى ك� يف املطلقات، وهــنَّ املصــبُّ القــاطع لهــذه اآليــات، مهــ� لتخلُّف أحيانا ولخالفات زو 

  كانت مطْلَقاٍت بالنسبة لغ� املطلَّقات، وقد رصحت باملتوىف عنهن أزواجهن.

أهن الوالدات أنفسهن؟ وكيف يعلق فرض اإلرضاع » من أراد أن يتم الرضاعة؟«وَمن هم املعنيون ب 
حيانا ـ عىل فعل الغــ�! أم هــو أزواجهــن؟ ومــنهن املتــوىف عــنهن عىل إرادتهن أنفسهن مه� علق ـ أ 

أزواجهن! ثم وإرادة األزواج ال تفرض إ�ام الرضاعة دون رشط! أم وهم الوارث؟ وليس مفروض هــذا 
  الفرض خصوص املتوىف عنهن أزواجهن!.

حــق لــزوج وال لهن إن أردن إ�ام الرضــاعة، فــال ي» حول� كامل�«هنا كل هؤالء، ف » َمن«قد تعني 
وعــىل الــوارث «وارث فصاٌل قبل اإل�ام، وه� ألزواجهن ح� يطلبون اإل�ام بأجر، ك� ه� للوارث: 

  ».حول� كامل�«الرزق والكسوة باملعروف حالل » مثل ذلك

وأصل الحق يف إرادة اإلرضاع هو للوالدات، فال يُســلب بــأي وجــه بطــالق أو مــوت، فــإن لهــن حــق 
  إالّ بسبب مرسود هنا ويف آية الطالق.»  كامل�حول�«الحضانة يف 

فإرضاع الوالدات هو يف أصله من إ�ام الرضاعة ك�الً نفسيا وصحيا، وهو يف كيفية الصالح من إ�امها 
أن يتم الرضاعة، تعني هذا املثلث «من إ�امها، وعلَّ » حول� كامل�«، وهو يف كمه قدرا وزمنا ٢كذلك

  بكل زواياه وحواياه.

ن إ�ام الرضاعة حول� كامل� و� يرده املولود له، هل عليه أجرة الثالثة الزائة إن طلبت؟ أترى إن أرد
  طبعا ال، اللهم إالّ أن يريد ذلك فعليه أجرة الزائد.

ملن «، وال حملها عليه بأجرة، فإن »حول� كامل�«ذلك، وبأحرى أالّ تجب عليه األجرة عىل الزائد من 
  دون ما زاد عليه�.» حول� كامل�«وطة فقط ب مرب» أراد أن يتم الرضاعة

وم� تلمح له وصف حول� بكامل�، أّن النــاقص عــنه� هــو حــّد الفــرض، فقــد يصــدق عــىل واحــد 
ملن «وعرشين شهرا حوالن، ولكنه� غ� كامل�، فه� كامل� أربع وعرشون شهرا وهي �ام الرضاعة: 

  ».أراد أن يتم الرضاعة

فالرضاعة بعدها ليست واجبــة وال راجحــة، وال رصــيد لهــا يف » حول� كامل�«هو وألن �ام الرضاعة 

                                                        
(ا����� » ام ا������ ����... و���� «�� ا����ع ��ل:   ). و�� ���� �����ن ا�����ي ��ل: ��� ا�� ���ا��ّ�     ١

٤١: ٦.( 

 
���  �� ��: «ا����م ������ل ��ل ا��� ا�������  ا����م ����  �� ���� �� ز�� �� ا�� ���ا��ّ� ٤٠: ٦). �� ا�����      ٢

: ��� ����� ��� ��� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ���ن ا�����ر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» ���� �� ا���� ا��� ���� ���� �� ��� ا��

 �� ��� ا��.
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فالحوالن الكــامالن هــ� أقىصــ الرضــاعة ف » حمله وفصاله ثالثون شهرا«أحكام الرضاعة أبدا، وألن 
ال يحرم من الرضاع إالّ ما فتق «و ٢»ال يحرم من الرضاع إالّ ما كان يف الحول�«و ١»الرضاع بعد فصال«

  .٣»األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام

حضانة، واألم أحق به يف فرتة الرضاعة بعد الطالق، وهي أحــق ممــن ســواها ثم الولد ب� األبوين يف 
  ٤بعد موت الوالد.

وهل للمرضعة أن تطلب أجرة عىل الرضاعة املفروضة عليها؟ والفرض ينايف األجر ك� يف تجهيز امليت 
  وإصالح أموال اليتامى وأحوالهم!.

الْ «   .»َمْعرُوِف َوَعَىل الَْمْولُوِد لَُه ِرزْقُُهنَّ وَكِْسَوتُُهنَّ بِ

  »!.رزقهن وكوتهن باملعروف«قد نقول: نعم وإن � تطلب أجرة، وال فحسب األجرة بل 

أم ال، حيث الرزُق الكسوة � يقيَّدا بالطلب، وليسا ه� دا�ا قدر األجرة، بل قد يزيدان عليها، ولكن 
انتهن، وهــن ســواء يف الرزق والكسوة للوالدات ه� ألنهن والدات، واألوالد يف فرتة الرضاعة يف حضــ

ذلك إن كن مطلقات أم ال، ومتوىف عنهن أزواجهن أم أحياء ما دمن حاضنات، ثم لهن حق الرضــاعة 
  .»فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن تعارستم فسرتضع له أخرى«إن طلبنه: 

 رصيحة يف استحقاق أجر للمرضعات، إال» أجورهن«صحيح أن هذه اآلية خاصة بحقل الطالق، ولكن 
أن يعفون ك� هو املتعوَّد يف غــ� املطلقــات، ثــم الطــالق قضــيتُه أن يطلــ� أجــورهن للرضــاعة، فــال 
منافات ـ إذا ـ ب� واجب اإلرضاع عليهن وأجرة يطلبنها من املولود لهن عىل أية حال، وكــ� ال تنــايف 

ورهن �عروف ح� واجَب اإلرضاع عليهن، حيث يسمح لهن أال يرضعن إذا � يؤتَ� أج» إن أرضعن«

                                                        
: �� ر��ع ��� آ�� و ���� ا��� ���  �ـ أ��ج ا������� وا������ �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ  ٣٨٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١

  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ���ل و�� ��� ��� ا����م، و��� ا��ج ���ا��زاق �� ا����� وا�� ��ي �� ���� �� ���ا��ّ�

: �� ��� ��� ��� و�� ر��ع ��� ���ل و�� ��� ��م ا�� ا���� و�� و��ل �� ا����م و�� ��ر �� ����� آ�� و ���� ا��� ���

���� �� ����� و�� ���� �� ����� ر�� و�� ����ب ��� ا����ة و�� ���ة ��� ا���� و�� ���� ��و�� �� زوج و��  و��

 ».���� ���� �� وا�� و�� ���� �����ك �� ���ه و�� ���ق ��� ���ح و�� ��� ��� ���

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  وا��ار���� وا������ �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ). ا����ر ا��ج ا�� ��ي     ٢

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ). ا��ج ا�����ي و���� �� ام ���� ���� ��ل ر��ل ا��ّ�     ٣

 
  �� ا����� روى ا����س �� ���� ا������� �� داود �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٧: ١). �� ��ر ا������      ٤

�� ��ذا ��� ����ٔب ا�� �� �� ا��ٔم �ٕ�ذا ��ت �� ا��ٓ�� ��ل: �� دام ا���� �� ا����ع ��� ��� ا������ ����� ا����م ����

 ا��ٔب ����ٔم ا�� �� �� ا�����.
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  يطلبنها.

هنا تعمهن عىل أية حــال، فكــذلك واجــب الــرزق والكســوة، وحتــى األجــرة عــىل » الوالدات«فك� 
الرضاعة، ال يختص يشٌء منها بحال دون حال، مه� انصبت هذه الواجبات يف مصب الفراق �وت أو 

  طالق، أك� منها يف غ�ها.

؟ أألن األوالد يختصــون باآلبــاء؟ »الوالــدات«الــد رغــم أن هنــاك هنا بديالً عن الو » املولود له«وملاذا 
  »!.الوالدات«فاإلختصاص منفي ب »! الوالدات«والوالد ال يخصص الولد به ملكان 

ال تدل عىل أك� من أنهن أوعية مؤقتة لألوالد ك� الوالد فإنه عامل لتلك الــوالدة، » الوالدات«ولكن 
  د.فال يدالن عىل َمن هو أحق باألوال 

  أم هم حقه فقط ألنهم ـ فقط ـ من نطفته وهن أوعية لها والنطفة ا�ا هي لصاحبها؟.

نص عىل اشرتاكية النطف يف كافة األوالد ذكورا وأناثا، فك� الوالد » يخرج من ب� الصلب والرتائب«و
  والد لنطفته كذلك الوالدة والدة لنطفتها.

نسبة األوالد إىل اآلباء، فإنهم لهم أك� م� هم لهن، سواٌء إشارة اىل ميزة أخرى يف » املولد له«إذا ف 
يف أصل اإليالد، أم بعد الوالدة، قضيَة قوامية الرجال عــىل النســاء، ومــن قضــاياها النفقــات الواجبــة 

  عليهم لهن ولألوالد.

أكــ� األحكــام فالولد مه� كان مولودا له�، إالّ أنه مولود له أك� من كونه مولودا لها، ألنه يتبعــه يف 
العرفية والرشعية، فعليه أك� م� عليها تجاه األوالد، ك� هم له أك� م� لهن يف معظم األحكام، وك� 

» املولــود لــه«مــا تعنيــه » األزواج«وال » اآلباء«كذلك ال تعني » املولود له«ما عنته » الوالد«ال تعني 
الة الزواج، فإنهم ليســوا أزواجــا بعــد الفــراق حيث اآلباء تعم املولود له والجدود، واألزواج تخص ح
  البائن وال بعد املوت، لجواز زواجهن بعد هذا او ذاك.

مــع » رزقهــن وكســوتهن بــاملعروف«يف معظم األحكام واألحوال، كــذلك عليــه » املولود له«فك� انه 
  اجرة الرضاعة إْن طل�.

نســان ـ تعــم كــل حاجيــات اإلنســان ال تختص باملأكل حيث الرزق ـ وهو ما يعيش به اإل » رزقهن«و
من بينها، الصد عن احت�ل » كسوتهن«مسكنا ومأكالً ومرشبا وملبسا وما أشبه، وقد يعني تخصيص 

فبــأحرى مســكنهن، حيــث الســكنى ال » رزقهــن«من » كسوتهن«عدم شمول الرزق لها، وح� تكون 
ن قدر الوســع فيهــا حيــث غنًى عنها كأصل أصيل من حاجيات الحياة، ومن معروف رزقهن وكسوته

  اإلعسار واإلحراج فيه� منكر:

  .»الَ تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها«

هنا يف الرزق والكسوة باملعروف ويف كل املجاالت كضابطة ثابتة، ومنها إرضاع األمهات أوالدهن، فإنه 
لوالدان بحق الولد وبحق واجب عليهن يف وسعهن ماالً وحاالً، ك� األجرة عىل املولود له، فال يكلف ا

بعضه� البعض إالّ الوسع، فإن � يستطيع املولود له عىل دفع أجرة الرضاعة، أو قدرها العــادل، فــال 
يكلف إالّ وسعه، وعىل الوالدة القيام بواجب الوالدية، ك� إذا � تستطع الوالدة أن ترضع ولــدها ال 

  لقدرة واإلستطاعة دون حد خاص عىل أية حال.تكلف إالَّ وسعها، فواجب كلٍّ منه� محدد بقدر ا

وضابطة الوسع كرشيعة أصيلة من صحة التكليف ك� تنفــي تكليــف العرســ كــذلك تثبــت تكليــف 
الوسع واليرس، فكلٌّ يكلَّف قدر وسعه، ك� أنه ال يكلف قدر عرسه، وه� درجات عدة ب� املكلف�، 
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ا وسعا لبعض وغ� وسع آلخر،  فكل من الوسع وغ� الوسع يقدر حسب إمكانية فقد يكون تكليف مَّ
  املكلف.

  .»الَ تَُضارَّ َوالَِدٌة بَِولَِدَها َوالَ َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه..«

حرمــة املضــارة قاعــدة صــارمة يف كــل الحقــول الج�عيــة، وبــأحرى يف حقــل األرسة وآرصة الوالديــة 
هنا منعا باتا، فالولــد بــ� الوالــدين يجــب أن �نع عن املضارة » ال تضار.. وال يضار..«والزوجية، ف 

  يكون سببا للمحابة واملوادة دون املضارة.

هنا تعم واقع الولد أم مرتقبه، فك� ال يجوز أن تســتغل األم عطــف األب عــىل » بولدها وبولده«ثم 
هفتها عىل إبنه إثقاالً عىل كاهله �طالبة زائدة لحضانته، وال أن يستغل األب عواطف األم وحنانها ول

  ١ولدها إثقاالً عليها أن ترضعه بال أجر أم دون أجرة املثل، أم يؤذيها بشأن حضانتها.

ز وال يجو  ٢كذلك ال يجوز لكلٍّ إستغالل الولد الحارض يف ترك املواقعة، أو عزله أو إنعزالها ل� ال تحبل
منع كلٍّ اآلخر عن رؤية الولد ولقاءه مه� كان يف حضانة األم أم � يكن، حيث الولد له� عىل طــول 
الخط، مه� اختلف واجب كلٍّ تجاهه، فه� رشيكان يف حبه واإلحسان إليه ولقاِءه صــغ�ا أو كبــ�ا، 

  دون إبقاء.  فكلُّ مضارة بالولد، نشوزا عن حقوق الزوجية أو الوالدية محرم يف رشعة ّهللا 

هذا ـ ومن املضارة املمنوعة بالولد أن يحاول كــلٌّ اإلرضار بالولــد تجاوبــا ضــارا بيــنه�، وذلــك أشــد 
محظورا وأشجى، أن تصبح املضارة ب� الوالدين سببا لإلرضار بالرضيع املسك� الــذي ال حــول لــه وال 

  حيلة.

                                                        
�ـ�ل: اذا ��ـ� ا���ـ�  ا��ـ��م ���ـ�  �� ا����� �� ا�� ا����ح ا������ �� ا�� ���ا��ّـ� ٢٢٧: ١). ��ر ا������      ١

ا���� و�� ���ر�� إ��ّ ان ��� �ـ� �ـ� أر�ـ�  ا���أة و�� ���� ا��� ����� ��� ��� ����� واذا و���� ا�����

 ا��ا ���� ��ن �� ر��� ���� ا���� ��� ا�� ������ ��� �����.

��ل: ا����� ا������ ���� ����� ��� ��� ����� و��   و��� �� ا����� �� ا����� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�

 �� ���ل: �� ���ر...�� و  ا�� ������ ان ����� ��� ����� ا��أة ا��ى ان ا��ّ�

 
��ٔ��� «��ل:  ا����م ����  �� ا����� ���� ���� �� ا�� ا����ح ا������ �� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٧: ١). ��ر ا������      ٢

���ل: ���� ا���ا�� ��� ���� إ��ا�� ا���� اذا » ة ������ و�� ����د �� ����ه�� و��: �� ���ر وا��  �� ��ل ا��ّ�

أراد ا����ع ���ل: �� أد�� إ�� ا��ف ان ا��� ��ٔ��� و��ي ��ا ا��ي ار��� و��ن ا���� ����ه ا���أة ����ل: إ�� 

ا���أة وا���أة ا����. ورواه �� ذ�� ان ���ر ا����   ا��ف ان ا����� ��ٔ��� و��ي ������ ��� ������� ���� ا��ّ�

 .ا����م ����  ���� ا���� �� ا��� �� ا�� ا�� ���� �� ���د �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�

�� ���ر وا��ة ��ن ���ك ������ ��ف ا���� ��ٔ��  ������ا����مو��� �� ا����� وروي �� ا������ ا����� وا���دق 

�� ����� �� ا��ب ��ف ا���� ���� ذ�� ����ب. ا��ل: �� ���ر و�� و���� ا������ و�� ����د �� ����ه اي �� ��

 ���ر ��� ��ه ا��وا�� ����� ��� ا�����ل و��� ا��و�� ��� ا�����م و������ ����.

 �� ا��ٓ�� ��ل: ا����ع. ا����م ����  �� ا������ �� ���� �� دراج ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٥: ١و�� ����� ا�����ن 
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  فسه، حيث السببية تكفي س�حا التيان الباء.إذا فالباء هنا سببية وتعدية مه� كان الفعل متعديا بن

مضارة بسبب الولد، وارضارا متعامالً منه� بالولد، فــال الولــد ســبب للمضــارة وال مــورد لهــا، ســوائً 
املوجود أو املرتقب وجوده، وسواء الرضع وسواه، وما أخرصه تعربا وأجمعه معنى، وك� هــو الســائد 

  يف كل القرآن الحكيم!.

  ب الرزق والكسوة وحرمة املضارة بالولد إذا مات املولود له؟ كالّ!.وهل يسقط واج

  .»َوَعَىل الَْوارِِث ِمثُْل ذَلَِك «

الذي كان عىل املولود له من واجب النفقة املستطاعة، وأجرة الرضاعد، ومحرم املضارة، وعىل الوالدة 
  من واجب اإلرضاع مه� كان باجرة وحرمة املضارة.

كلَّف بتكليف املورث يف حق الولد واملرضعة واملولود له، حيث يعم وارثها إىل وارثه فالوارث أيا كان ي
، وعــىل وارث ١ك� يعم الوارثَ� فإن عليه� ما عىل الوالدين فعىل وارث الوالد ما كــان عليــه بحقهــ�

ء وارثه، وليس من صحيح االحت�ل  ء وارثها أقل من عب الوالدة ما كان عليها بحقه�، مه� كان عب
ال يشمله إذ � يكن محكوما عليه بحكم من » ل ذلكمث«شمول الوارث الطفل فإنه غ� مكلف، ثم و

ذي قبل، وال وارث الطفل فإن �وت الطفل ـ وهو املوضوع للتكاليف الســابقة ـ ال تــزول كــل هــذه 
التكاليف، وال من يرثه إن مات، فإنه الوالدان وقد ذكر ما عليه�، وهو سائر ورثته إن مات، فإن ذلك 

  ف الصحيح والفصيح.إذا عىل والديه، ثم التقدير خال 

تفرضــها عــىل ســائر » وعىل الوارث مثل ذلك«فهل إن أجرة رضاع الصبي تحسب ـ بعُد ـ من نصيبه؟ 
  الورثة، أن عليهم له وللوالدة مثل ما عىل الوالدين!.

ك� أن رزق أمه وكسوتها ليسا إال يف مــال اإلرث  ٢»إن أجر رضاع الصبي م� يرث من أبيه وأمه«كالَّ! 
دون احتساب له من نصيب الرضيع وال من نصيب األم إن كان لها نصيب، كل ذلك قضية االطالق يف 

ث اإلبــوين ثــم املرضــعة حيث تفــرض كــل مــا كــان عــىل األبــوين عــىل وار » وعىل الوارث مثل ذلك«
  والرضيع خارجان ع� عىل الوارث بالنسبة له� من واجب النفقة والرضاعة.

إذا فعىل وارث املولود له مثل ما عليه، وعىل وارث الوالدة مثل ما عليهــا، فليفــتش وارثهــا عــن ضــرئٍ 
  تناسب بأجٍر من ماله، دو�ا احتساب من مال الرضيع وال دره�.

                                                        
� ��� و�� ������� �� ر�� ��ت و��ك ا��أ�� و��� ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٥: ١). ����� ا�����ن      ١

��� ��دم ��� ��ٔر���� �� ��ءت ���� ر��ع ا����م �� ا���� ���� ا�� ����� و��� ����� ان ����� �� 

 ����� ��� ��رك و���� إ��� ����.

 ��ل: �� �����» ��� ا��ارث ��� ذ��«  �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  و��� �� ا������ �� ا�� ا����ح ��ل: ��� ا�� ���ا��ّ�

 ���ارث ا��� ان ���ر ا���أة ����ل: �� أدع و���� ������ و���ر و���� ان ��ن ��� ���ه ��ءٌ و�� ����� ان ���� ����.

 
إن «�� ر�� ���� و��ك ����� وا����� ��:  ا����م ������ �� ا����� و��� ا��� ا����� ٢٢٨: ١). ��ر ا������      ٢

 ».ا��...
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  .»ِفَصاالً َعْن تَرَاٍض ِمنُْهَ� َوتََشاُوٍر فَالَ ُجنَاَح َعلَيِْهَ�.. فَإِْن أََراَدا«

الفصال عن الرضاعة فصاالن، مسموٌح دون حاجة إىل تراض وتشاور، وهو عند ختام املفــروض منــه: 
واحد وعرشين عاما، وممنوع وهو قبل الختام، ففي تركها لرضــاعة بــأجرة صــالحة جنــاح، ويف تركــه 

تنــازالً منهــا عــن حــق الرضــاع، » فإن ارادا فصاالً عــن تــراض مــنه�«جرة مطلوبة جناح، إياها دون أ 
فــال جنــاح «ما يرجع اىل صــالح الرضــيع وصــالحه� » تراض منه�«يف » وتشاور«وتوافقا منه يف ذلك 

  ».عليه�

الوالــدات يرضــعن أوالدهــن حــول� «وأما ان تستبد هــي بالفصــال واألجــرة حــارضة فجنــاح، حيــث 
  ».ل�كام

عىل املولود له رزقهن وكسوتهن «أو أن يستبد هو بذلك الفصال برتك األجرة املستطاعة فجناح حيث 
، وكذلك استبداده� يف ذلك الفصال دون تراض وتشاور، ثم يــزول الجنــاح عــن الوالــدين »باملعروف

ل، فقد يرتاضيان برتاٍض يف فصاله وتشاور، يراعى فيه صالح الرضيع أو أي صالحٍ يصح فيه ذلك الفصا
  دون تشاور، ففيه جناح حيث الرتايض دون تشاور ال يعتمد عليها كصالح للولد.

فقد ينوب تراضيه وتشاوره مع الوالدة أو الوالد مناب املورث، والبد يف » عىل الوارث مثل ذلك«وألن 
الوالــدين، كل تراض وتشاوٍر الحفاظ عىل صالح الرضيع، دون مضــارة بــه يف ذلــك، وال مضــارة بأحــد 

  فاملراضات واملشاورة بينه� اذا حملت املضارة بالرضيع كانت جناحا ال تسمح بذلك الفصال.

فــالرتايض بتشــاور وســواه يف  ١»فــان اللــ� يعــدي«فح� يرض به ل� الضرئ صحيّا او روحيّا وما أشــبه 
فصالح جناح، ك� أنه إذا أرض به ل� الوالدة فالفصال فــرض بــرتاض عــن تشــاور أم دون تــراض عــن 

و تشاور، فإ�ا القاعدة يف هذا املثلث صالح الرضيع يف فصاله ووصاله، وال يسمح للوالدين أو الوارث أ 
احده� تراض وتشاور يف فصال أو وصال ليس لصالح الرضيع، وذلك ض�ن ألن تكون للرضيع ناصحٌة 
راعية واعية، واألوىل أمه إن صلحت وإالّ فمرضعة أخرى، فيالها من رحمة بالغة ونعمة سابغة ربانية 

عنــه الوالــدان بحق الرضيع، يف واجب الرتايض والتشاور لصالحه يف املجلــس النيــا� العــائيل، ينــوب 
عــن تــرض «اللذان ه� بطبيعة الحال الوالدية ال يرضيان إالَّ صالحه، ثــم يؤكــد صــالحه مــرة أخــرى 

  وقد حرم من ذي قبل املضارة به!.» وتشاور

َواْعلَُموا    ْعُروِف َواتَُّقوا ّهللا َوإِْن أَرَْدتُْم أَْن تَْسَرتِْضُعوا أَْوالََدكُْم فَالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آتَيْتُْم بِالْمَ «
»ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ    أَنَّ هللاّ 

٢.  

إرادة اإلسرتضاع تعم إرضاع الوالدة والضرئ، فبالنسبة للوالدة ال حاجة إىل تراض وتشــاور ألنــه حقهــا 
  .»ال جناح عليكم إذا سلتم ما آتيتم باملعروف«الواجب عليها، ثم 

                                                        
� �� ��� ا�����: و����ا ��� او��د� ا����م ������ ا����ل ���� ��� ا��� ا�������  ٢٢٩: ١). ��ر ا������      ١

 ا���� �� ا����ء وا������� ��ن ا���� ���ى.

 
٢٣٣: ٢).      ٢. 
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النسبة للضرئ إذا كان عن تراض وتشاور فال جناح عليه�، ويف غ�ه� فهــو جنــاح علــيه� إذا كانــا وب
»فإن تعارستم فسرتضع له أخرى«مقَرصين أو أحده� 

١.  

فقد نفي الجناح أوالً بالنسبة للفصال إذا كان برتاض وتشاور، ثم نفيه ثانيا بالنسبة للوصال للوالــدة 
تسلي� باملعروف وإيتاًء باملعروف، وهو بالنسبة للوالدات » إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف«رئ، أو الض

  ولغ�هن أجرة الرضاعة العادلة.» رزقهن وكسوتهن باملعروف«

إذا آتيتمــوهن اجــورهن «بســابق اإلرضــاع مــن الوالــدة، وإال فصــالح التعبــ� » ما أتيتم«وقد يشعر 
  ء باملعروف للوالدات يختلفان حسب احتالف حاالتهن.فالتسليم واإلتيا» باملعروف

واجب اإلتياء كأنــه واقــع، ولكنــه يجــب أن يســلَّم بــاملعروف، دون أن تتســلم » ما آتيتم«وقد تعني 
  املرضعة تطلبا منها، أو يسلمه اياها بغ� املعروف ك� أو كيفا.

 العدة الرجعيــة، ومــن ثــم فنفقــة فلهن قبل الطالق أجرة الرضاعة إضافة إىل النفقة، وهكذا األمر يف
  الحضانة قدر الحاجة، دون نفقة الزوجية.

  واتقــوا هللاّ «وأما الضئور فليس لهن إال أجرة الرضاعد حسب التقدير العادل، ويف كل هــذه األحــوال: 
  ال تخفى عنه خافية. »�ا تعملون بص�  واعلموا أن هللاّ 

  .كالم عىل ضوء الرتايض والتشاور بحق الرضعيع

ألن ذلك الرتايض والتشاء ال يعني إال صالح الرضيع يف فصاله، فالبد له� مــن معرفــة بصــالحه صــحيا 
وتربويا، وإال فكيف يسند يف مقداراته الصالحة إىل  تراض وتشاور من املجاهيل، فإن كانا عــارف� أو 

ع، ولــيس فحســب أحده�، وإالّ فليستمدا أو أحدهام �ن يعرف صالح الصحة والرتبية بحق الرضــي
لــ� ال » مثل ذلك«له� أو أحده� » عىل الوارث«الوالدان عليه� هامة املسئولية بحق الرضيع بل و

  يضيع الرضيع بضياع املسئول� األول� بحقه يف حق الرضاعة والحضانة.

أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْرشــا فـَـإِذَا بَلَْغــَن أََجلَُهــنَّ فـَـالَ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أَْزَواجا يََرتَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ «
»ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ٌ    ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَ� فََعلَْن ِيف أَنُفِسِهنَّ بِالَْمْعرُوِف َوهللاّ 

٢.  

م هذه املطلقــات فــان تع» أزواجا«تعم املطلق زوجه بعدة رجعية وسواه، ك� أن » والذين يتوفون«
  املطلقة رجعيا زوجة.

تعم املنقطعات وغ� املدخول بهــن والصــغ�ات، فــال يشــرتط يف عــدة الوفــات إال » أزواجا«ك� وان 
  .٣كونهن أزواجا حالة الوفات مه� كن من رجعيات املطلقات وملّا تتم آجالهن

                                                        
٦: ٦٥).      ١. 

 
٢٣٤: ٢).      ٢. 

 
�ـ� �ـ�ة ا����ـ� اذا �ـ�ت ���ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ). �� ���� �� اذ��� �� زرارة �� ا����� ��ل: ��ٔ�� ا�� ��     ٣

ا��ي ����� ���؟ ��ل: ار��� ا��� و���ا، ��ل: �� ��ل �� زرارة �� ا����ح إذا ��ت ا��وج ���� ا���أة ��ًة ���� 

او ا�� و��� اي و�� ��ن ا����ح ��� ���� او ��و��� او ��� ���� �����ة ار��� ا��� و���ا و��ة ا�����ـ� ����ـ� 
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فلكلٍّ عدة أجلها من طالق ووفات، واذا اجتمعت عــدتان فــاألجالن يتــداخالن فــي� اشــرتكا، ويبقــى 
� يف عدة الوفاة للمطلقات حامالت وغ� حامالت، فليس وضع الحمل األطول أجالً مؤجالً إىل أجله ك

»وأوالت األحــ�ل أجلهــن أن يضــعن حملهــن«أجالً قاطعــا إالّ للمطلقــات حيــث ذكــرن فــيهن 
فــإن  ١

للمطلقات أحد أجل� ثانيه� وضع الحمل، وأما أوالت األح�ل املتوىف عنهن أزواجهن فعليهن أجالن 
قرَن بعض، فال ينقيض أجلهن إالّ بانقضائه�، فان ولدن قبل أربعة اشــهر وعرشــا تربصــن تتمــة  اثنان

األجل الثا�، وإن مىض أجل الوفات وملا يلدن تربصن األجل األول، ومختلف الحديث يف انقضاء عدة 
وحتى لو � تكن آية الحامالت يف  ٢الحامل املتوىف عنها زوجها بان يضعن حملهن معروض عىل القرآن

حقل املطلقات لكان بينها وب� آيتنا هذه عموم من وجه، تتالقيــان يف الحامــل املتــوىف عنهــا زوجهــا 
  والنتيجة إذا أقىص األجل�، دون تقييد لها بآية أوالت األح�ل.

                                                                                                                                                         

... ا��ل: و�� وردت ���ٔن ا����� ا������ ���� زو��� و��� ا�����ل ��� �����ة ��ة ��� �� ا����� �� أ���

�� ا���� ���ت و���� ا��أة �� �ـ��� ��ـ�؟ �ـ�ل: ��ـ� ��ـ� ا���ـ� و��ـ�  ������ا����م���� �� ���� �� أ����� 

 ).١١٨: ٦ا����اث �����ً و����� ا���ة ����� (ا����� 

��ل: ��ٔ��� �� ا���أة ا����� ���ت زو��� ����  ا����م ����  ����� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٣٠: ����١ و�� ��ر ا��

و��وج ��� أن ���� ��� ار��� ا��� و���ا؟ ���ل: ان ��ن د�� ��� ���ق ������ �� �� ��� �� ا��ا وا���ت ��� ��� 

��وٍء وان �� ��� د�� ��� ��ق ������ وا���ت ��� ��� ����� �� ا��ّول وا������ ��ة ا��ى �� ا�����ة ����� 

 .������ا����مورواه ���� ���� �� ���� �� ا�� ���� » ����� �� ا��ول و�� ���� �� ا����ب

 
٤: ٦٥).      ١. 

 
�� �� رواه ا�� داود �����ده ا�� ����� ��� ا���ث ا��ٔ����� ���� ��� �� ���� �����  ). ا����� ا����رض     ٢

���� �� ��� ا��داع و�� ���� ����ت ��� و��ة زو��� ���� ��� ���� ���ت �� د��� ����� ��ُ����ب ���ل 

�� ذ��  آ�� و ���� ا��� ������� ���ٔ�� ا«��� ��� ا���س: �� أ�� ����� ��� ��� ���� ار��� ا��� و���، ���� �����: 

 ).١٢٧: ٦(����� ا���� ا��ازي » ��ٔ����� ��ٔ�� �� ���� ��� و��� ���� ��ٔ���� �����و�� إن ��ا ��

�� ا���ا�� ���ٓ�� و����� ����� ��ل ��ل ا������ ���� زو��� ا����� ا���� آ�� ا������ اذا ���� ���� ���� ��� 

����� ا�� ان ��� وان ���� ��� ����� ��� أن ��� ��� ار��� ا��� و���ا ����  ار��� ا��� و���ا و�� ��� ��ن

) و�� ��� ا����ر ٢٩١: ٢وا������  ١١٣: �����٦ ��� ���م ار��� ا��� و���ا وذ�� ا��� ا������. (ا����� 

�� ���� �� ��� ��  ١١٤: ٦و�� ا����� » ا������ ���� زو��� ����� آ�� ا��ٔ����«�� ���ن ��ل:   ���� ���ا��ّ�

�� ا���أة ���� زو��� و�� ���� ����ت ��� ان  ا����م ������� ا��� ا������� «��ل:  ������ا����ما����� �� ا�� ���� 

����� ار��� ا��� و���ا ���و�� ���� أن ���� ���� �� �� ������ ��� ����� ا�� ا������ �ٕ�ن ��ء او���ء 

 ».ن ا������ ردوا ���� ����ا������ وإن ��ءوا ا������ ��
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خرى أم � تكن، حرمًة للوفاة، فلذلك � يفرق فيها ثم إن عدة الوفات تالزمها مه� كانت هناك عدة أ 
ب� األزواج املختلفات يف ُعَددهن كالدا�ات واملنقطعات واإلماء والال� � تكن لهن ِعدات كاليائسات 

  ومتظافر الروايات.» أزواجا«والصغ�ات وغ� املدخوالت، فان عدة الوفات تشملهن أجمع باطالق 

ك� غ� الحامالت منهن أجلهــن هــو الثــا�: » اجهلن ان يضعن حملهن« واما الحامالت املطلقات ف
  ثالثة قروء أم ثالثة اشهر ما � يكنَّ من املتوىف عنهن أزواجهن حالة العدة.

تعنيها وعرشة أيام ك� تقّولوها كث�ا؟ وذكــورة عرشــا تقتيضــ عرشــ ليــال » أربعة أشهر وعرشا«وترى 
وال يشــرتط يف هــذه  ١القــرآن بنصــوص مــن فتيــا وروايــات؟ وتكفيها تسعة ايام! فكيف يخالف نــص

األربعة أشهر أن تحيض أبدا فضال� عن الحيضة يف كل شهر مرة، حيث العدة هنــا زمانيــة وهــي تعــم 
وتــرى إن مــات الــزوج يف أوســاط الشــهر دون أّولــه أو آخــره فــ� هــو  من ال تحيض إىل من تحيض،

  الحساب؟ الشهر املكسور يحسب من أيامه بحساب، ثم بعده كل شهر شهر حتى تكمل العدة؟.

أم يحسب من يوم املوت إىل نفس اليوم من كل شهر شهرا ثم تزاد عرش ليال وهذا أضــبط وحســابه 
  أثبت.

) ويحسب املكســور حســب ۳۰) يوما و(۲۹األحكام ـ قمريا وهو ب� (ويقدر الشهر هنا ـ ك� يف كل 
  شهره.

وهل يشرتط يف ذلك الرتبص علم الزوج بوفات زوجها، فإذا مضت أربعة أشــهر وعرشــا أم زمــن منهــا 
  وهي غ� عاملة وفاتَه � تعتّد من عدتها إالّما علمت؟ وال إشارة هنا برشيطة علمها!.

يف » يرتبصن«أالَّ يصدق الرتبص اإلنتظار إالّ عن علم بسببه، تُطاردها » بصنيرت «واللمحة املتخيَّلة من 
  املطلقات، ورشُط العلم بالطالق فاقٌد فيهن بالرضورة.

ذلك ولكن قد تُعلم رشيطة العلم برضورة وجوب الحداد عليها حالة العدة وهو ال وقع له إالَّ بتقصد 
  ال يحصل إال بالعلم بالوفاة.

ــق رشَط العلــم، ولكــن وقد يقال: إن  ألن عليهــا ان «واجب الحداد مرشوط بالعلم بالوفات فــال يحقِّ
  فواجب العلم بالوفات وارد كتقدمة للحداد. ٢»تحدّ 

                                                        
). �� اد�� ا���ق ا����وى ��� ان ا����ء ��ة ا����ت ����م ا���م ا����� �� ار��� ا��� و���ا و��ل ����      ١

��ل: ا������ ���� زو��� �� ���� و�� ���� ��� ����� ����� ار��� ا���  ا����م ����  روا�� زرارة �� ا�� ���ا��ّ�

 ».���ة«دون » ���ا«و����� ���ف �� ا��ٓ�� ������ء ����� ������ء ا����� ا�����ا ����ن  و���ة ا��م،

�� ������� ا����� �� ا��ر ا�����ر �� �����  آ�� و ���� ا��� ����� أ��ل: �� وردت ��ة ا����ت ���� ا��ٓ�� �� ا���� 

وا���م ا��ٓ�� ان   ���ل ��� ا�����: �� ��� ����أة ���� ����ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و����، ا�� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ 

 ��� ��� ��� ��ق ���ث ���ل إ�� ��� زوج أر��� ا��� و���ا.

 
��ل: ��ٔ�� �ـ��ان �ـ� ���ـ� وا�ـ� ���ـ� �ـ�  ا��ـ��م ����). ����� ا��� �� ���� �� ا�� ��� �� ا����      ٢

�ا و���ـ� �ـ���� �ـ� ر�� ��� ا��أ�� و�� ���ِ� ���� أ�ـ��؟ ��ـ�ل: اذا ���ـ� ا����ـ� ا�ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ�ا و�ـ

��ه ���� ��ـ� ��ـ� �ـ�ه ���ـ� �ـ� �ـ�م �����ـ� «ا���� ��� ��� ���زواج، ��ل: �������� ���� زو���؟ ��ل: 
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واما الــرتبص  ١برشيطة العلم، متأيدة �تظافر الحديث مه� عارضة غ�ه» يرتبصن«ر املقال ملحُة وآخ
، ام انــه يف عدة الطالق فقد يكون تربّصا ّما عل� بالطالق، فال يشرتط العلم عــىل طــول خــط العــدة

  منصب مصب العادة يف حقل الطالق املرشوع انه عىل علم للزوج�.

او يقال ان الرتبص ليس إال عن الزواج، فهو غــ� وارد إال ملــن هــي عارفــة بفــراق، بوفــات ام طــالق، 
فلمحة الرتبص من ناحية، ورصاحة الحداد من اخرى تتجاوبان يف رشيطة العلم بالوفات فهي األقوى، 

يف فراق الطالق هو العلم بالطالق لنفس اللمحة، ومتعارض الروايات هنا يف حقىل الطالق ثم األشبه 
  والوفات معروض عىل ملحة الكتاب التي قد تربو رصاحة الحديث.

ة والحداد، فليكن أحــوط  ة والُعدَّ ذلك، وتربص العدة يف الوفات هو أغلظ من تربص الطالق يف الِعدَّ
واألصل اللغوي يف الرتبص ـ وهو التثبت والنظر توقعا لحدوث امر خ�ا من الطالق يف رشيطة العلم، 

  او رشا ـ يؤكد ذلك اإلحتياط، اذ ال يصدق عىل زمان الغفلة عن فراق أنها تربصت فيه!.

حرقة املتــويف «وألن  ٢ولقد كانت عدة الوفات يف الجاهلية سنة فحولها اإلسالم اىل ما حّول رعاية لهن

                                                                                                                                                         

�ـ� ا���ـ� ��ـ�ت  ������ا��ـ��م) و���� ���� �� ���� �ـ� ا�ـ���� ١٥٩: ٦(ا����� » ا���� ��ٔن ����� ان ���� 

  ) و�ـ� �ـ��� ���ـ�ر �ـ��� ا�ـ� ���ا��ّـ�١١٢و���� (ا����ر  و���� ا��أة و�� ����؟ ��ل: ���� �� ��م ������

ان ���� ���� ا��م ��� ��م ���ت زو��� ���� «���ل �� ا���أة ���ت زو��� او ������ و�� ����؟ ��ل:  ا����م ����

���� ا���� ����� ���� ان ���  ).٣٥٦: ٣وا�������ر  ٢٩٥: ٣(ا������ » وان ��ن �� ��� ��� ��م ��ٔ

��� ��: ا��أة ����� ��� زو��� ��� ��� أو ��� ذ��؟  ا����م ����  و���ر��� ���� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ا��ل:

���ل: إن ���� ���� ��ٔ���� ان ��� ����� وان ���� ���� ����� ��� ��� ����� إذا ا���� ��� ا����� ا�� 

 ).٣٥٥: ٣وا�������ر  ٢٩٥: �٣ (ا������ ��ت �� ��م ��ا و��ا وان �� ��� ��� ���� ������ �� ��م ���

�� ا������ ������ زو��� و�� ���� إ��ّ ��� ��� وا������ ���� زو���  ا����م ����  و��� ا���� �� ز��د ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�

��ّ ����ان«و�� ���� إ�� ��� ���؟ ��ل:   ا����ران.» إن ��ء ����ان ����ن ��� ����ان وإ

��� �� ا������ ���� زو��� اذا ����� ذ�� و��  ا����م ����ان ����  ������ا����م���� �� ا��� و��� و�� �� و�� �� 

���� اذا �� ������ ��� ����� ����� ��� ذ�� ذ��   ا���� ����� �����اد ��� �����؟ ���ل ��� ���ات ا��ّ�

 ��� و�� ا���� �����.

 
) و���ر�� ���� ١١٠: ٦(ا����� » ������ �� ��م ������«). ��� �� ��� ا����� �� ���� ��� ا�����      ١

ٕ�ذا ��� ����� ا��اء �� : ان ��� ا���� و�� ���� ������ ��� ذ�� �������ا����م���� �� ���� ��ل ��ل ا�� ���� 

إذا ��� ا��أ�� «ذ�� ا���م ��� ا���� ����� (ا����ر) و���� ���� �� ���� او ���� ا�� ��ل �� ا�����: 

 (ا����ر).» ����� ���� �� ا���م ا��ي �����

 
  � ز��� ���� ���� أ�� أم ���� ���ل: ��ءت ا��أة إ�� ر��ل ا��ّ�� ٢٩٠: ١). ��� �� ا��ر ا�����ر      ٢

: آ�� و ���� ا��� ���  إن ا���� ���� ���� زو��� و�� ا���� ����� ا�������؟ ���ل ر��ل ا��ّ�  ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���



 263

علم ان غايــة صــرب املــرأة اربعــة اشــهر يف «  وان هللاّ » عنها زوجها ال تسكن إالّ بعد اربعة اشهر وعرشا
  ٢وحكمة ثالثة هي حرمة امليت حيث تراعى يف فرتة هي اك� من عدة الطالق بحداٍد. ١»ترك الج�ع

فالنساء ـ إذا ـ يف واجب  العدة عىل رضوب شتى يف زمنهــا، فــإنهن بــ� مرتبصــات لحظــة كاملطلقــة 
الحامل التي تضع حملها بعد لحظة، ومرتبصات تسعة أشهر إالّ هنيئة، حيــث طلقــن بعــد اســتقرار 

ذلــك عــىل ضــوء ادلتهــا النطفة، وعوان ب� ذلك من حيضة او حيضت� او اربعة أشــهر وعرشــا، وكــل 
  الرشعية.

ورغم ما كانت الوفاة الزوج كقطع لحياة الزوجة، لقد رشفها اإلسالم برشف الحيــاة املرشــقة األمينــة، 
  مرتبصة ختام أجلها لتدخل يف حياة جديدة ان شاءت.

فقد كانت املرأة يف الجاهلية تدخل بعد موت زوجها مكانا رديئــا وتلــبس أرذل ثيابهــا، آخــذة بعــرة، 
ملقية اياها خلفها، ملتزمة بشعائر جاهلية حمقاء، حتى جاء اإلسالم وخفف عنها ذلك العنت الــذي 
كان عليها وعىل أهلها إضافة اىل فقد زوجها باغالق كل دروب الحياة الرشــيفة عليهــا، حيــث فتحهــا 

  قضيَة الحكمة العادلة بحقها.

                                                                                                                                                         

و�� ���� إ��ا�� �� ا������� ���� ������ة �� ـ ����� او ����� �� ذ�� ���ل: ��، �� ��ل: �� ار��� ا��� و��� 

 ��� رأس ا���ل...

 »وا����� �����ن ����...«�� ����� ا������ �� ا�� ��� ا������ ��� ز�� ��ه ا��ٓ��  ٢٢٩: ١و�� ��ر ا������ 

���� إ��ا�� إذا ��ت آ�� و ���� ا��� ���  و���: �� ����، ���ل ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����ء و������ ر��ل ا��ّ�

زو��� أ��ت ���ة ��ٔ����� ����� �� دو���� �� ��ر�� �� ���ت �ٕ�ذا ��ن ��� ذ�� ا���م �� ا���ل ا����� ������ 

���� ������ ا���، و��� �� ا����� ������ً �� ���� �� ���� ��ل:   �� ا����� ��� �� ��و�� ���� ا��ّ�

������� �� ا����� �� ��� ����� و�� ��ت زو���؟ ���ل: إن ا�� ا������� ��ن  ا����م ����  ���ءت ا��أة إ�� ا�� ���ا��ّ 

ر�� ����� ���� ����� ار���  آ�� و ���� ا��� ���اذا ��ت زوج ا���أة ا�ّ�ت ���� ا��أة ا��� ��� ���ا ���� ��� ����ا 

 ا��� و���ا وا��� �� ����ن ��� ��ا!.

 
��ٔي ��� ��ر ��ة  ا����م ����  �� ���ن ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�  ). ا����ر �� ��� ا���ا�� �����ده ا�� ���ا��ّ�     ١

��ٔن ���� ا������ ���� �� ����� ا��� «زو��� ار��� ا��� و���ا؟ ��ل: ا������ ����� أ��� و��ة ا������ ���� 

 ».و���� ا������ ���� زو��� �� ���� إ�� ��� ار��� ا��� و���ا

 
وا�� �� ��ط ا����م ������ ا����� ���� ���� ���ل ��� ). ا����ر �� ا���� �� ا�� ���� ا����� �� ا�� ا��     ٢

���� اذا ���� ���� زو��� ��و�� ����ـ� إذا ا�ـ��� ��و��ـ� » ������ ������� ار��� ا��� و���ا«����� ���ل 

و���� ���� ��� �� او�� ����� �� ����� اذا آ�� ���� و��� ان ���� ��� ا���أة ار��� ا��� �� ��ك ا����ع ��� 

 � او�� ����� و���.�
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د، و� يحددها كأنثى إالّ بحداد حكيم طيلة أجلهــا، وهنا � يزد اإلسالم يف ِعّدتها إالّ قرابة شهر أم يزي
  ثم حرّرها يف أن تفعل يف نفسها ما تشاء �عروف تحليالً لها عن والية وليِّها:

»ِب�ٌ ِ�َا تَْعَملُوَن خَ    فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَ� فََعلَْن ِيف أَنُفِسِهنَّ بِالَْمْعُروِف َوهللاّ «
١.  

بلوغ أجلهن من حيث الوفاة هو بعد فجر الليلة العارشة بعد أربعة أشهر فــإن زاد مــن عــدة أخــرى 
  كالحمل فأبعد األجل� عمالً بالنص�.

تنفي الجناح املزعوم يف زواجهن قبل �ام عام من املوت ك� كانــت عــادة جاهليــة » فال جناح«وهنا 
فــي� «موجه إىل أولياءها الرشعي� وسواهم وقد سقطت عنه والية الزواج ب  حمقاء، والخطاب هنا

فليست عقدة النكاح الثابتة للــويل إال يف النكــاح األول، ثــم ال واليــة يف » فعلن يف أنفسهن باملعروف
  سائر النكاح بكرا كانت ـ بعد ـ أم ثيبا.

  ليها وك� يأ� بقول فصل.وبصيغة جامعة فراق الزوجة بطالق أو موت هو فراق الوالية ع

حيث ملنكر يُنهى عنه، والتارك للنهي ـ إذا ـ عليه جناح، وال سي� » ال جناح«هنا قيٌد ل » باملعروف«و
الويل فانه أوىل من غ�ه ممن ســواه، مهــ� عمــت واليــة األمــر والنهــي الصــالح� لهــ� ممــن ســواه 

  .»وف وينهون عن املنكراملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعر «

  ال تخفى عليه خافية.» خب�«أولياء وموىلَّ عليهن »: �ا تعملون  وهللاّ «

هنا كل منفًى لألرامل، استغراقا يف نفيه دون إبقــاء، إجتثاثــا لجــذور » ال جناح«ويف أفق أوسع تنفي 
راقهن مــع أزواجهــن الُجناح بأي َجناح، فقد كانت الجاهلية الجهالء يف دركات بحق األرامل، من إحــ

  األموات، أو ترك زواجهن حتى امل�ت، أو اعتزالهن إىل َسنة أو تسعة أشهر بعد الوفات.

ويف ِخضمِّ تلك الجاهلية الظاملة بحقهن جاء اإلسالم محقــا لحقــوقهن العادلــة، رافضــا كــل جنــاح يف 
ي� فعلن يف أنفسهن ف«أولياء وسواهم، حكاما وسواهم » فال جناح عليكم«زواجهن إذا بلغن أجلهن 

  ».باملعروف

  كالم حول الِحداد:

  ترى ماذا يعني الحداد عىل املتوىف عنها زوجها؟.

، أن تصّد املرأة عىل مفاتن أنوثيتهــا مــن زينــة أمــا شــابه، خارجــة عــن  : الصدِّ الحداد لغويا من الحدِّ
ة وهي املتحرضة حيــث الزينــة تفريط الجاهلية األوىل إعتبارا لها كميِّتٍة، وعن إفراط الجاهلية الثاني

فيها كأنها من شعائر التعزي، وإ�ا هو عوان ب� ذلك، أالَّ تلــبس مالبــس العــروس، وذات البعــل، وال 
  تتزّى بزيِّها، فلتكن كبنت غ� متزوجة ال يحق لها أن تتزين زينة ذوات األزواج.

واليوم اآلخــر أن   ال يحل المرأة تؤمن با�ّ «يف حد الحداد قوله:  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن رسول الهدى 
تحد فوق ثالث إالّ عىل زوج أربعة اشــهر وعرشــا فإنهــا ال تكتحــل وال تلــبس ثوبــا مصــبوغا إال ثــوب 

                                                        
٢٣٤: ٢).      ١. 
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وهــذا ـ فقــط ـ دليــل الجــواز دون  ١»عصب وال �س طيبا إالّ إذا طهرت نبــذة مــن قســط أو اظفــار
  الوجوب املستفاد من نصوص أخرى.

ة بالغة هو ترك الزينة ملبسا ومصبغا ومعطرا فان كالً زينة، والزينــة املمنوعــة فالحداد بصيغة سائغ
دون سائر الزينة النسائية العامة، وهكذا تقيد أخبار املنع عن الزينة  ٢»زينة لزوج«هنا هي ـ فقط ـ 

  .�٣ا هي لزوج

حيث الحداد يحدها عن حريتها حال حياة الــزوج،  ٤وال يحق لها أن تخرج من بيتها إالّ لحاجة وحق
» فــان خــرجن«، وك� دليل عليــه ٥»حيث شاءت«ويجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها إىل بيت آخر 

  ك� تأ�.

  ة رجعية أو بائنة، هذا، وال حداد عىل املطلق

ْم بِِه ِمْن ِخطْبَِة النَِّساِء أَْو أَكْنَنتُْم ِيف أَنُفِسُكْم َعلَِم هللاّ « أَنَُّكــْم َســتَْذكُرُونَُهنَّ    َوالَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَ� َعرَّْضتُ

                                                        
� ���� �� ام ���� ���� ��ل ا���� ـ ا��ج ا����ري و���� وا�� داود وا������ وا� ٢٩٠: ١). ا��ر ا�����ر      ١

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ... و��� ا��ج ا�� داود وا������ �� ام ���� ���� د�� ��� ر��ل ا��ّـ�آ�ـ� و ���� ا��� ��� ����ـ� �ـ��� ا�ـ� آـ�

��� ��ـ�  �آ� و ���� ا��� ���  ���� و�� ���� ��� ���� ���ا ��ل: �� ��ا �� أم ����؟ ���: ا��� �� ��� �� ر��ل ا��ّ�

���، ��ل ا�� ��� ا���� ��� ������ إ�� ������ و�� ������ ������ و�� ������ء ���� ���ب ���: �ـ�ي �ـ�ء 

 ��ل: �����ر ������ �� رأ��. آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �� ر��ل ا��ّ�

 
ا�� ��� �� ا���أة ���ت  ا����م ����  ). ��� رواه �� ا����� وا������ �� ���� ���ر ا������� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

��� و����� و���� و���� و���� �� ��ءت ���� ز��� «��ل:  زو��� �� ��ّ� ��� ان ���ج �� ����� �� �����؟

 ».�� زوج

 
ا������ ���� زو��� ��� ��� ان ���� و�� �ـ��� ��ـ� ����ـ� «��ل:  ا��ـ��م ����  ). ��� رواه �� ا�� ���ا��ّ�     ٣

 ).١١٦: ٦(ا����� .» �����.

 
�� ا��أة ��ت  ������ا����م). ��� رواه �� ا����� �� ا����� ��ل: ��� ا����ر إ�� أ�� ���� ا���� �� ���      ٤

� ان ���ج و���� ���� زو��� و�� �� ��ة ��� و�� ������ �� ��� �� ���� ����� و�� ���� ����س �� ���ز ��

 ».�����  �� ��ٔس ���� ان ��ء ا��ّ�: «ا����م ����و���� �� ������ �� �����؟ ��ل: ���� 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا���أة ا������  ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ�). ��� رواه �� ا����� �� ���و�� �� ���ر �� ا�����      ٥

��� ���� ��� أ�� أم ����ف ا����م �������� زو��� ���� �� ����� او ��� ��َءت؟ ��ل: �� �� ��� ��َءت إن ���� 

 ).١١٥: ������٦ ��� إ�� ���� (
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زُِموا ُعْقَدَة النَِّكاحِ َحتَّى يَبْلـُـَغ الِْكتـَـاُب أََجلـَـُه َولَِكْن الَ تَُواِعُدوُهنَّ ِرسّا إِالَّ أَْن تَُقولُوا قَْوالً َمْعرُوفا َوالَ تَعْ 
»َغُفوٌر َحلِيمٌ    يَْعلَُم َما ِيف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ    َواْعلَُموا أَنَّ هللاّ 

١.  

 فيــه التخاطــب، فهــي ـ إذا ـ الِخطبة هيئة خاصة من الَخطْب وهو األمر العظيم الجلََل الــذي يكــ�
  الحالة التي عليها الرجل إذا خطب امرأة للنكاح.

والتعريض من العرض: الجانب، أن يقول قوالً أو يفعل فعالً لــه جانبــان، ثــانيه� طلــب النكــاح دون 
ترصيح وال تلميح، بل هو إشارة ذات جانب� �كن الفرار من آخره إىل أّوله ألنه معنى عريض هاميش، 

و ثالث ثالثة هو كطبيعة الحال من كل ُمطالب للنكاح، إشارة غ� بعيدة تتلمُح منها املرأة طلــَب فه
  النكاح.

هنا تعم املنرسحات الــال� يحــل لهــن الــزواج فــور الخطبــة؟ ويســمح لهــن اللمحــة » النساء«وترى 
لتعريض! وجو اآلية والرصاحة يف ِخطبتهن حاالً! وال مجال لتخيل الجناح بشأنهن يف ُرصاح فضالً عن ا

  هو جو املتوىف عنهن أزواجهن.

  أم تعم املزوجات؟ وال يحل أي تعريض لهن من ِخطبة وسواها، التي تنصبُّ يف تقدمات الزواج.

ولكنها، وال ســي� »! وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك«أم والرجعيات؟ وعلَّه كذلك األمر فإنهن زوجات 
د يجوز التعريض بِخطبتها، أن إذا انرسحت فعيل تأم� حياة التي ال تتمكن من العرشة مع زوجها، ق

جديدة لك جادة، فإ�ا املحرم ِخطبتها يف العدة، أم تحريضها عىل املفارقة، مع رجاء الرجعة إىل حياة 
  أليفة مع زوجها.

أم والبائنات الال� يرتجعن إىل رجعيات برجع ما بذلن ألزواجهن؟ والحق بعُد باق مه� كان أضعف 
  من الرجعيات! ولكن جواز التعريض بِخطبتهن أحرى من الرجعيات.

هنا �عتدات الوفاة الحتفاف اآلية بشــأنهن؟ وعمــوم اللفــظ أحــرى باالتبــاع مــن » النساء«ام تخص 
  خصوص املورد!.

انهن كل النساء املعتدات املنقطعات باتا �وت أم طالق بائن ال حق لهن يف أزواجهــن وال حــق لهــم 
   كان محط اآلية معتدات الوفات.فيهن، مه�

تنفي الجناح فقط عن التعريض بِخطبة النساء، دون التلــويح فضــالً عــن الترصــيح، » ال جناح«وهنا 
حيث التعريض يف أصله مكنــون يف النفــوس وقــد يظهــر أتوماتيكيــا مــن صــفحات الوجــه او فلتــات 

تختص ـ بالفعل ـ » ال جناح«ث، إالّ ان بزاوية من هذه الثال » أنكم ستذكرونهن  علم هللاّ «اللسان، وقد 
إال ان تقولــوا قــوالً «بالزاوية القص�ة وهي فقط التعريض، دو�ا تجــاوز عنهــا اىل ســواها، ومــن ثــم 

مه� كان ُرصاحا يف الِخطبة، ولكنها وعد بها ملا بعد العدة، حيث الِخطبة يف الِعــدة محرمــة » معروفا
  مه� كانت تعريضا.

التعريض لعلقته العريقة بامليول الفطرية من الجــانب�، فهــو حــالل يف أصــله، مبــاح يف   فقد أباح هللاّ 
ذاته، ولوال سائر املالبسات التي تدعو اىل التأجيل يف عقدة النكاح لحل التعجيل، واإلسالم يراعــى أال 

ك� ينهى هنا تحطم امليول الفطرية السليمة، وا�ا يهذبها وال يكبت النوازع البرشية وا�ا يضبطها، و 
                                                        

٢٣٥: ٢).      ١. 
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  ».ولكن ال تواعدوهن رسا..«ع� ينايف نظافة الشعور: 

وا�ا الجناح هــو » أو أكننتم يف أنفسكم«فال جناح يف التعريض بخطبة هؤالء النساء كأصل، وبأحرى 
  عقدة النكاح يف العدة، او مواعدة الّرس إالّ �عروف.

يف أصــل املواعــدة، »  ان تقولوا قوالً معروفاإالّ«فال تجوز أية مواعدة معهن رسا النها تختص باألزواج 
ام يف رسٍّ نتيجة املواعدة، والقول املعروف هو املناسب لغ� ذات محرم التي يراد نكاحها بعد األجــل 

  كأن يقول لها رسا او جهرا.

 فال تسبقيني بنفسك وهذا كله  يا هذه ما أحب إال ما رسك ولو قد مىض عدتك ال تفوتيني انشاء هللاّ «
  .١»من غ� ان يعزموا عقدة النكاح

دة الرس ا�ا هو غ� املعروف، من عزم لعقدة النكاح وملّا يبلغ الكتاب أجله، هذا ـ واملحظور يف مواع
ام عزٍم عىل مخالطة جنسية كيف� كانت وعىل أية حــال، فــان يف ذلــك مجانبــة ألدب الــنفس بــذلك 

  . الرفث، ومخالسة لذكرى الزوج، وقلة استحياٍء من هللاّ 

  .»بْلَُغ الِْكتَاُب أََجلَُه..َوالَ تَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاحِ َحتَّى يَ «

فانه عزم عاجل ألمر آجل علّه ال » وال تعزموا عقدة النكاح«بل » ال تعقدوا النكاح حتى..«ليس فقط 
  ».ال تقربوا مال اليتيم«ينعقد، فالنهي عن العزم ـ إذا ـ زيادة يف التحرج ك 

ليســت هــي مجــرد صــيغة لفظيــة أن عقدة النكاح، العاقدة بــ� متفاصــل�، » ال تعزموا«وقد تلمح 
خاوية، بل هي عقدة ناشئة عن عزم قلبي وجزم، ليست الصيغة إالّ ظاهرة من مظاهرها، وألن العزم 

  ».حتى يبلغ الكتاب أجله«يف كل فعل يتلوه فعله، فال عزم لعقدة النكاح 

فــرض ضــبطها يف  والتعب� عن مدة العدة بالكتاب تأكيد لفرضها بأنها مكتوبة عىل النساء، وملحــة إىل
ل ذلك الكتاب يف كتاب حتى يبلغ أجله، وهو نهاية املدة.   كتاب كيال تنىس او يُخطأ فيها، فإ�ا يسجَّ

وألن العزم هو من األمور النفسية وقد ُمنع عنه لعقدة النكاح، لذلك يحّذر بالتايل عــن ذلــك العــزم: 

                                                        
إ�ـ� ان ����ـ�ا « �� ��ل ا��ّـ� ا����م ����  ، ا������ �� ����ة ا�� ���� �� ا�� ���ا��٢٣٢�ّ: ١). ��ر ا������      ١

 ��ل: ���ل ا���� ����أة و�� �� ����� �� ��ه... »����ً ���و��

و�� ��ا��و�� ��ا إ�� أن �����ا ����ً «�� و��   �� ��ل ا��ّ� ��ما�� ����  و��� �� ا������ �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ�

إ�� ا��� ��ا وا��� ��ا ا����� «��ل: ا���أة �� ����� ���ل ��� ����ً �����ً ������ �� ���� و�� ���ل:  »���و��

 ».�� ا��ٔ�� و�� ا�� ����

��� �� ا�� ���ة ��ل: ��ٔ�� ا��  و��� �� ا����� ���� �� ���� �� ا��� �� ���� �� ��� �� ا���� ��

���ل: ���ل ا���� اوا��ك ��� آل ���ن ���ض ���  »و��� �� ��ا��و�� ��ا«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����ا���� 

وا���ل ا����وف ا������ ������� ��� و���� و����� »إ�� ان �����ا ����ً ���و��«�� و��   ������ و���� ���ل ا��ّ�

 .»�ا ���ة ا����ح ��� ���� ا����ب ا���و�� ����«

��ل: ������ ����ل: إ�� ���  »إ�� ان �����ا ����ً ���و��«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  و��� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�

 ��ا�� وإ�� �����ء ����م ��� ������� ����� وا��� �� ���� ���� ��� و����.
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  ».يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه  واعلموا أن هللاّ «

وحكمه، فللهواجس املستكنة واملشاعر املكنونة هنا قيمتها يف   أنيق عميق ب� خشية هللاّ  وهذا رباط
، املاكنة يف  عالقة الجنس�، هذه العالقة بالقلوب، الغائرة يف الض�ئر، فالبد من ضبطها من خشية هللاّ 

  القلوب.

غفــور   واعلمــوا أن هللاّ : « مــة هللاّ وألن ذلك العزم قد يتفلت مل� وملاما، فال يُعترب الفالت فائتا عــن رح
  ».حليم

وُهنَّ أَْو تَْفرُِضوا لَُهنَّ فَِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ عَ « َىل الُْموِسعِ قََدرُُه الَ ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن طَلَّْقتُْم النَِّساَء َما لَْم َ�َسُّ
»الُْمْحِسِن�َ  َوَعَىل الُْمْقِرتِ قََدرُُه َمتَاعا بِالَْمْعرُوِف َحّقا َعَىل 

١.  

النكاح أربعة، نكاح دون مسٍّ وال فرض، نكاح �سٍّ وفرض، نكاح �سٍّ دون فرض ونكاح بفــرض دون 
، وهكذا أقساٌم للطالق، ومتخيَّل الجناح إ�ا هو يف طالق دون مسٍّ أو فرض، زعم أنه� من أركان  مسٍّ

  النكاح والطالق.

أّي جناح يف هكذا اطالق طالق كأصل، دون نظــرة إىل موانـَـع عنــه مرســودة يف تنفي » ال جناح«فهنا 
أم مسلوبا عنه�، فإن » إن طلقتم النساء ما � �سوهن أو ـ � ـ تفرضوا لهن فريضة«الكتاب والسنة 

  هنا للتقسيم، متحملًة األقسام الثالثة األخرى من الطالق.» أو«

بفرض املثــل، » ومتعوهن«قطة �جرد أنها � تُفرض؟ كال! بل وترى أن فريضتهن غ� املفروضة هنا سا
ال قــَدرُها، فاملوســع يف حاجيــات » عىل املوسع قــدره وعــىل املقــرت قــدره«قابالً لزيادة ونقصان ملكان 

حياته ـ والنكاح منها أو من أهمها ـ عليه متاٌع لهن قَدرُه، واملقرت فيها ـ ومنها النكاح ـ عليه متاٌع لهن 
. وقد يعني املوِسع واملقِرت ـ مع ما عنياه ـ مــن وســع رزقــه ومــن قــدر عليــه رزقــه، ولكــنه� ال قَدرُه

  يُعنيان ـ فقط ـ حيث العبارة الفاصحة له ه� بصيغة املجهول.

رين بفرض املثل لهــّن، فعــىل  فهنا ـ إذا ـ م�ثلٌة ذات جانب� ثانيته� حال املطلِّق موسعا ومقرتا، مقدَّ
يف األعــراف الســليمة » متاعــا بــاملعروف«تعوَّد املستطاع، ولكــلٍّ قــدرها املتعــوَّد املطــاع كلٍّ قدرُه امل

اإلنسانية، ويف عرف الرشعة اإللهية، معروفا يف كمِّ املتاع ويف كيفه وكيفية التمتيع بــه لهــن دون مــنٍّ 
  وال أذى وال بشطر كلمة أو إشارة.

ن � تفرض لهن فريضد، بل ومن فرضــت لهــن، فــان وهنا مصارح ومالمح يف فرض املتاع باملعروف مل
أو «أعم ممن فرضت لهن فريضة، ك� » ما � �سوهن«تشمل كل املطلقات الثالث، فان » متعوهن«

� �سوهن «مه� عنتا في� تعنيان الجمع ب� السلب� » � �سوهن«أعم ممن » تفرضوا لهن فريضة
  ».و� تفرضوا لهن فريضة

فرضا في� � تفرض لهن فريضة وزيــادة، ومــع الفــرض فــي� فرضــت لهــن » نمتعوه«ففي كل ذلك 
  فريضة بزيادة.

فهــي ال تنــايف واجــب » نصف ما فرضــتم«وآية الطالق قبل الدخول بفرض فريضة مه� فرضت لهن 
وللمطلقات متــاع بــاملعروف حقــا «املتاع باملعروف لهن ك� لسواهن، وقد أطلق املتاع يف ثانية آتية: 

                                                        
٢٣٦: ٢).      ١. 
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»تق�عىل امل
١.  

حق لهن عىل املتق� يف مربع الطالق، مه� كان متاع املفروض لها أقل مــن » متاع باملعروف«إذا ف 
تأويالً للنصف بأنه  ٢»فلها نصف مهرها«غ�ها باحتساب فرضها من متاعها، وقد تعنيه الرواية القائلة 

  قدر املوسع وقدر املقرت.

إذ ليست كل املطلقات معتدات وآيــة املتــاع مطلقــة لكــل  ٣فال يعني املتاُع املهَر، بل وال نفقة العدة
  املطلقات.

معة إىل الالمحة ال » عىل«ثم » متعوهن«يف كل ذلك واجب املتاع قائم ال ِحَول عنه ملكان عموم األمر 
هي الزاوية الثالثة ملثلث الدليل هنا إىل واجب املتاع، والقول إن » حقا عىل املتق�«واجب املتاع، ثم 

» متعــوهن ـ وعــىل«إضافة إىل » حقا عىل«اإلحسان ليس فرضا، فاملتاع باملعروف ـ إذا ـ نفل، يطرده 
طلقات، بل هو بالنسبة لهن أحرى قبلها، فك� اإلحسان فرض بالوالدين واليتامى، كذلك بالنسبة للم

  بفارق الفراق هنا دو�ا هناك.

واملّس هنا مّس النكاح دون مطلق املس فانه ال ِحَول عنه قُبلًة أو ملسا وإن يف فرتة قصــ�ة، إذا فهــو 
عــىل وإ�ا عرب عن الصداق هنا بفريضة تدليالً عىل فرضه تدليالً  ٤الوطى ليس إالّ، وك� يف آيات عدة

                                                        
٢٤١: ٣).      ١. 

 
��� �� ا�� ا����ح ا���ـ��� �ـ� ا�ـ� �� �� �� ����ه ا����� روى ���� �� ا�� ٢٣٣: ١). ��ر ا������      ٢

��ل: اذا ��� ا���� ا��أ�� ��� ان ���� ��� ���� ��� ����� وان �� ��� ��� ��� ���ا ����ع  ا��ـ��م ����  ���ا��ّ�

 ������وف ��� ا����� ��ره و��� ا����� ��ره و��� ��� ��ة ���وج �� ��ءت �� ������.

��� ��� ���ر «�وج ا��أة ���� ��� و�� ���ض ��� ���ا �� �����؟ ���ل: و�� ���� ا����� ��ل ��ٔ��� �� ر�� �

 .٢٢٥: ٣وا�������ر  ٣٦٢: ٧ا������ » ���ء�� و������

 ا��ل: ��ا �� ا����� ��� ان ����� ������وف ��� ���� ـ ��� ـ ا���اق.

وا��� د�� ��� او �� ���� ���  ��ل: ���� ا����ء ������ا����مو�� ����� ��� �� ر��ب �� زرارة �� ا�� ���� 

 و���� ��� ان ����.

 
��ل: ������ ����� ����� » و�������ت..«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ). روى ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ٣

������ �� ���ء   ����� ��ره و��� ا����� ��ره و��� ������ و�� �� ��ة ����ه و������ و���ث ا��ّ������ ��� ا

 ).٤٨٤: ٨(ا������ 

 
) ��ن ٤٩: ٣٣( »��� �� ��ة ����و���اذا ����� ا������ت �� �������� �� ��� ان ������ ��� ��� ��«).      ٤

���� أ�� « ٤٧: ٣ »���� رب أ�� ���ن �� و�� و�� ������ ���«ا���ة ـ �� ��� ا����ت ـ إ��� �� �� ا���� 

 ) و��� ا���� ا�� �� �� ا����.٢٠: ١٩( »���ن �� ���م و�� ������ ���
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يت فهي أصل املتاع، وإال فيشملها املتــاع املقــدر هنــا ب  ، فإن سمِّ عــىل املوســع «فرضه مه� � تُسمَّ
بخاصة الطالق، فتسمية الفريضة هي لصالح الــزوج ماديــا ولصــالح الزوجــة » قدره وعىل املقرت قدره

ك املتاع املسمى أيضا يف غ� املسمى قد يزيد عىل املسمى، مه� عم ذل» متاعا باملعروف«نفسيا، فإن 
يف املدخول بها، ألنه ذهب برأس مالها فليجرب �تاع باملعروف تسكينا لخاطرها فيصــبح جــو الطــالق 
كجو النكاح الوفاق فيظل الزوجان كرفاق ال يفصل بينه� إال فاصل الجنس�، دون أن يفصل بيــنه� 

  يف أخوة اسالمية ووداد.

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم فَِنْصُف َما فَرَْضــتُْم َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَبْ « ِل أَْن َ�َسُّ
 الَْفْضــَل بَيـْـنَُكْم إِنَّ إِالَّ أَْن يَْعُفوَن أَْو يَْعُفَو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ َوأَْن تَْعُفوا أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َوالَ تَنَســْوا 

»ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ    ّهللا 
١.  

، وال ٢يختص حسب هذا النص �ورده وهو الطالق قبل املس وبعد فرض الفريضة» نصف ما فرضتم«
وللمطلقات متاع بــاملعروف حقــا عــىل «ينافيه فرض املتاع باملعروف الشامل حسب النص التايل لهن 

يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم املؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن �سوهن فــ� «وك� الثا�:  »التق�
»فمتعوهن ورسحوهن رساحا جميالً لكم عليهن من عدة تعتدونها

وذلك املتاع يعم من فرضت لهن  ٣
  فريضة ومن � تفرض لهن.

أجملوهن �ا قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة ووحشة وهمِّ عظيم وش�تة مــن «اجل و
  .٤»الئلهمكريم يستحي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراما لح  أعدائهن فإن هللاّ 

دفع نصف الفرض وفرض املتاع، والزوجة ومــن بيــدة فهنا الزوجان يؤمران بتبادل املعروف، فالزوج ي
عقدة النكاح يُنصحان بالعفو، فإذا حاول كلٌّ حسناه بــاملعروف، الــزوج يف فرضــه والزوجــة يف نفلهــا 
س�حا عن حقها، فقد ترجع العداء والبغضاء إذا كانت قرشية قابلة للعالج، ويف ذلك التجاوب خــ� 

                                                                                                                                                         

 
٢٣٧: ٢).      ١. 

 
�� ر�� ��� ا��أ�� ��� ان ���� ���؟ ��ل:  ا����م ����  ). �� ا����� �� ا����� او ا���� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

 ).١٠٥: ٦(ا����� » � إن ��ن ��ض ��� ����...���� ��� ا���«

 
٤٩: ٢٢).      ٣. 

 
�ـ� �ـ� �ـ� ���ـ�ه ا����ـ� روى ��ـ� �ـ� �ـ�� �ـ� �ـ��� �ـ� ا�ـ� ���ـ�  ١٦٣ح  ٢٨٨: ٤). ��ر ا����ـ��      ٤

ــ� ������ا��ــ��م ــ�ل ا��ّ ــ� � ــ�ن �����ــ���...«�ــ� و�ــ�   � ــ�ل:  »� ــ���...«� ــ��� اي ا��� ــ� » ��� ــ�ل: ا��ٓ� �ــ� «ا�

...��������.« 
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ا ينتفع من زواجه، وأن تسامح الزوجة ع� يُدفع لها إذ � خرس من عالج، أن يدفع الزوج ما عليه، وملَّ 
زواجها، فال له� وال عليه�، وذلك له� ككلٍّ إستبقاًء للوداد، وتعبيدا لسبيل الرتاجع إىل النكاح بكل 

  سداد وخلقا لجو صالح ـ إن � يرتاجعا ـ للزواج الثا�.

ون انتفاع، وهي �ــا فــرض لهــا دون ترضــر، والتنــازل يف فالزوجان هنا متنازالن، ه� �ا فرض عليه د
هذه الحالة هو تنازل اإلنسان الرايض القادر عفوا وس�حا عن زوج قد انفصمت منه عروتها، فلذلك 

وأن «ـ وبعد فرض نصف الفرض عليه ـ يالحقها باستجاشة شعور التقوى، وشعور الســ�حة الفضــىل: 
ظة جامعة تحريضا لكل عىل تقواه في� له أو عليــه مــن حــق ثم يجمعه� يف ع» تعفو اقرب للتقوى

يف عرشة الزواج، فعىل كلٍّ إيفاء ما عليه فرضا أو نفالً ه� فــرض يف رشعــة » وال تنسوا الفضل بينكم«
  الخلق الطيبة السمحة.

إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب املهــر والعــدة «واملّس هنا ك� هناك هو الوطى وكــ� يف الصــحاح: 
  وال فرق يف الدخلول ب� القبل والدبر الطالق اآلية وعىل ضوئها الصحاح. ١»غسلوال

غ� صحيح، إالّ إذا عنى غ� معناه، وما يروى  ٢»إذا أغلق وأرخى سرتا وجب املهر والعدة«صحيح: وال

                                                        
ورواه ���� �� ا����� » اذا ا����...«�� ر�� د�� ����أ��؟ ��ل:  ا����م ����  ). ���� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ١

إذا او�� ��� و�� ا���� وا���� «��ل:  ا����م ����و�� داود �� ����ن �� ا����� ���  ا����م ������� ا�����ي ��� 

�� ر�� ��وج ا��أة ����� ����  ا����م ����  ���� �� ����ب ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ� و�� ا����� ��» وا���� وو�� ا����

��   و�� ���ا��ّ�» �� ���� ا���اق ا�� ا����ع«وار�� ���ا و��� و��� �� ����� أ���� ���� ا���اق؟ ��ل: 

� ���� ��� ����� و�� ��� ��ل: ��ٔ�� أ�� وا�� ���� �� ر�� ��وج ا��أة ��د�� ا����م �������ن �� ا����� ��� 

ا���� ��� ����� �� ����� ��ة ���؟ ��ل: ا��� ا���ة �� ا���ء، ��� ��: وان ��ن وا���� �� ا���ج و�� ���ل؟ ��ل: إذا 

 ).١٠٩: ٦أد��� و�� ا���� وا���� وا���ة (ا����� 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا���� ���� إ��أ�� و�� �� �� ��ٍء ���� إ��ّ  ا����م ����  ). و�� ���� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

إذا أ��� : «���م������ا����� ���ل �� ا��ه ��� �� ا�����   ������ا����ما�� �� ������� أ��� ��ة؟ ���ل: ا���� ا�� ���� 

اذا ��وج ا���� ا���أة �� ��� ��� وا��� «��ل:  ������ا����مو�� زرارة �� ا�� ���� » وأر�� ���ا و�� ا���� وا���ة

. ���� ا����م ����و���� ���� �� ���� ��� » ����� ���� وار�� ���ا �� ����� ��� و�� ا���اق و���ٔوه ��� ا����ل

 ).٢٢٧: ٣ر وا������� ٢٤٣: ٣(ا������ 

����ٌ إ�� ان ا���اب وارد ��رد ا�����، و�� ���ٔ�� ا����� ���� �� رووه �� ��� و��� وز�� �� » �� ا����«ا��ل: 

����: اذا ا��� ���� وار�� ���ا �� ����� ���� ���� ا����، وروى ����ن ا���ري �� ��� �� ��وس �� ا�� ���س 

: ١ا����� وا��ا��� �� آ���� �� ا������� (آ��ت ا��ٔ���م �����ص ��ل: ��� ا���اق �����ً و�� ��ل ��� �� 

٥١٧.( 

�� ا��ل: و���� ��� ا��وا��ت ا��ٔ��ى ا��� �� ���ق ��� ا�����ل ��� و����� �� ���م ا���اق، ��� �� رواه 

�� ��� ���ر  آ�� و ���� ا��� ���  ) �� ا�� ����ن ���� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��٥١٨�ّ: ١ا����ص �� آ��ت ا��ٔ���م (
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، ١عن الخليفة عمر يف املخلو بها ان لها املهر كامالً من قولــه: مــا ذنــبهن أن جــاء العجــز مــن قــبلكم
إجتهاد فاشل مقابل النص، ثم وليس انتقال الفرض اىل نصف الفرض مختصا يف النص �ا إذا قــدر و� 

  ».عفو أقرب للتقوىوأن ت«يطأ، بل وألنها ما فقدت رأس مالها، فليس لها ـ إذا ـ إالّ نصف فرضها، ثم 

ثم وفرض نصف الفريضة يختص �ورد الطالق لغ� املدخول بها وقد فرضتم لهن فريضة، وامــا هــي 
املتوىف عنها زوجها فلها �ام الصداق لخروجها عن آية النصف فبقاءها يف آيات فرض الصّدقات، وملن 

ك� وان لغ� املفروض لهن فريضة غــ� املــدخول بهــن مــن املطلقــات،  �٢ يسم لها صداق مهر املثل

                                                                                                                                                         

ـ ا��ج ا������ �� ���� �� ����ن  ٢٩٣: ١ا��أة و��� ا���� و�� ا���اق د�� ��� ام �� ���� و�� ا��ر ا�����ر 

 ��ل: �� ��� ا��أة ���� إ�� ��ر��� ��� و�� ا���اق. آ�� و ���� ا��� ���  ان ر��ل ا��ّ�

����� ����، ��� ا���� ��� ��� �� اّي ��  آ��� ��» وان �������� �� ��� ان ������..«��ا! و��� 

ا��ٔ��اف، �� ان ��� ا����ر وا���� ��� �� ا��ٔ��ر ا��� �� ������ ���� اي زواج ��� ��� زوا�� دو����، �� و��� 

 أن ��ا ا��� أ����� و��� دا����.» إن...«��� ا��واج ������ن ��������، وا����� �� 

ون ا�� �� أ��� ���� وار�� ���ا ��� و�� ا���� وو��� ا���ة، ��ٔن ذ�� �� ذ��، ر�� �� ��� ا�����ء ا��ا��

 ��ا��ت اي زواج، و��ٔ��ى ��� ا����ع وا���� ا����.

ـ ا���� ���� ��� ����ر وا�� ا�� ���� وا������ �� زرارة �� أو�� ��ل: ���ء ا�����ء  ٢٩٣: ١ا��ر ا�����ر 

 .ا����م ����ا��ا���� ا��... و��� ���� �� ��� 

 
ـ أ��ج ���� وا������ وا�� ا�� ����  ٢٩٣: ١) و���� ��ل ���... و�� ا��ر ا�����ر ٥١٩). ا����ر (     ١

ا����� ان ��� �� ا����ب ��� �� ا���أة ���و��� ا���� أ�� إذا ر��� ا����ر ��� و�� وا������ �� ا�� 

 ا���اق.

 
���ا��زاق وا�� ا�� ���� وا��� وا�� داود وا�����ي و���� وا������ وا�� ـ ا��ج  ٢٩٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

���� وا����� و���� وا������ �� ����� أن ���� أ��ا ا�� ����د �����ا: إن ر���ً ��� ��وج إ��أة و�� ���ض ��� 

أ�� �� ��ه ��ٔ��ا  آ�� و ���� �ا�� ���  ��ا�� و�� ������ إ��� ��� ��ت، ���ل: �� ���� �� ��ٍء ��� ��ر�� ر��ل ا��ّ�

���ي، �������ا إ��� ���� ���ا �� ����ا �� �� آ�� ذ��: �� ���ٔل إذا �� ���ٔ�� وأ�� أ��� أ���ب ���� 

و��ه �� ���� ��   �� ��ه ا���� و�� ��� ���ك؟ ���ل: ��ٔ��ل ���� ���� رأ�� ��ن ��ن ��ا�� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

ٌء، أرى أن أ��� ��� ��ا�� ���اق ���ء�� �� و�� و�� ��� و���  ور���� ��� ��ى  � وا��ّ�وان ��ن ���ًٔ ��

ا����اث و����� ا���ة ار��� أ��� و���، ��ل: وذ�� ���� �� ا���س �� أ��� �����ا ���� ���� �� ���ن �����ا: 

أة ��� ���ل ��� ��وع ��� وا��، ��� رؤى �� ا�� آ�� و ���� ا��� ���  ���� أ�� ���� ���� ا��ي ��� �� ر��ل ا��ّ�

��ح ���ء �� ��ح ����ٍ� إ�� �������، �� ��ل: ا���� ان ��ن ��ا�� ���� و��ك �� ���� ��. و��� أ��ج   ���ا��ّ�

ا�� ��ل �� ا������ ���� و�� ���ض ���  ا����م �������� �� ���ر وا�� ا�� ���� وا������ �� ��� �� ا�� ���� 

ا��ل: »  �� ���� ��ل ا����ا�� �� ا��� ��� ���ب ا��ّ�«� ا����اث و����� ا���ة و�� ��اق ��� و��ل: ��اق: ��
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يف رواية » ال مهر لها«يفي بنصف مهر املثل ام وزيادة حيث يتطلبها معروف املثل، و ١متاع باملعروف
  ال يُصغى إليه، إالّ تأويالً �هر املسمى الذي � يسم لها. ٢يتيمة

  .»ْصُف َما فَرَْضتُْم فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم إِالَّ أَْن يَْعُفوَن أَْو يَْعُفَو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ..فَنِ «

وآتــوا «:  بطيبــة الــنفس وكــ� قــال هللاّ » إالّ أن يعفون«ـ  ۱ذلك استثناء عن فرض النصف يف موردين: 
»نفسا فكلوه هنيئا مريئا النساء صدقاتهن نحلة فإن ط� لكم عن يشٍء منه

٣.  

»أَْو يَْعُفَو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ «ـ  ۲
٤.  

  ؟.»الذي بيده عقدة النكاح«أتراه من هو 

او تعفــوا التــي «ثــم صــالح التعبــ� عــنهن »! إالّ ان يعفــون«أهــو املطلقــة نفســها؟ وقــد ذكــرت يف: 
  »!.بيدها..

دون ذلــك » أو عفون«أم هو الزوج نفسه؟ وكيف يعفو ع� عليه من الصداق! ثم صالح التعب� عنه 
فــإنه� رشيكــان يف عقــدة النكــاح، مهــ� » لذي بيده عقــدة النكــاحا«اإلطناب! ثم وليس هو بينه� 

  اختص هو بنقض الُعقدة.

إذا فهو ثالث بينه�، ال ينعقد النكاح إالَّ بيده بعدما رضيا، قاعة ثالثة ملثلث العقدة يف النكاح، فهي ـ 
يليــق بأحــد إالّ  وليس» الذي بيده عقدة النكاح«إذا ـ عقدة ب� ثالثة: الزوجان وثالث عرِّف هنا ب 

                                                                                                                                                         

وذ�� ا�� ��� ��� ��� ام �� ��� ��� ا���اق ��� آ��ت » وآ��ا ا����ء ������� ����«��ده ���� �����: 

 �ض ا����.��ة �����، ��� ����� ���� ام �� ���، إ�� ان �� ��� ا�����ة ���� �

 
اذا ��� ا���� ا��أ�� ��� ان ���� ��� ���� ��� «��ل:  ا����م ����  ). �� ا�� ا����ح ا������ �� ا�� ���ا��ّ�     ١

 ).١٠٨: ٦(ا����� » ����� وان �� ��� ��� ��� ���ا ����ع ������وف

 
��ل ���� �� ��  ������ا����م�� ����� ا������ �� أ���� �� ��� �� ���� �� ����  ٢٣٣: ١). ��ر ا������      ٢

إن «�� �����:   و�� ��� ��� و��ل: أ�� ���أ �� ��ل ا��ّ�ر�� ���و�� ا���أة و�� ��� ��� ���ا؟ ��� ا����اث و����� ا���ة 

 ».�������� �� ��� ان ������ و�� ����� ��� ����� ���� �� �����

 ا��ل: ����� ا���ة ����ل ��� ��ة ا����ت، او ��ة ا����ق ان ���� ������ً ���.

 
٤: ٤).      ٣. 

 
ا��وج �� ��اه ����� ���� ��� ا����ح وا����ق. وا�� ����و�� ا��� ����� » ��«). ا��ي ���ه ���ة ا����ح      ٤

 �ى.���ة ا����ح �� ���� �� ������ ��ال ا��ٓ�� وا��ٓ��ت ا�
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، وقد كان معروفا أنه األب والجد، ونزلت اآلية منزل العرف الساري املعروف لــدى املخــاطب� ١وليها
ومع الغض عنه أيضا ال أقــرب إىل البنــات مــن اآلبــاء، وأمــا األمهــات واألخــوات، فضــالً عــن األعــ�م 

» الــذي«واألخوال، فال دور لهم يف أية والية عىل البنات وسائر األوالد، وك� يلمح لــذلك اإلختصــاص 
  ».الذين«دون 

وان «عطية زائدة وليس عفــوا، ثــم  بالعفو يف النصف الثا� من املهر عليل، فانه» او يعفو..«وتأويل 
خطابا للمطلقات وأهليهن، دليل ثان عىل اختصاص العفو بهن، وما عفــو الرجــل يف النصــف » تعفوا

  الثا� إعطاًء إال كعفوه عن النصف األول بِنفسه يف ركاكة التعب� وضآلة التفس�!.

ما هي إال فرية جاهلة قاحلة �س مــن  ٢عليه� انه الزوج  ف� يروى عن ابوي هذه األمة صلوات ّهللا 
السالم عليهمرآن كرامة عصمة الرسالة والوالية، يذوذ عنها القرآن بصادع البيان، كذود اهل بيت الق

ام هو  ٣
  ».بيده عقدة النكاح«مؤول بثاٍن من مصاديق من 

، حيــث املــورد الزوج مع الويل، مه� اختلف عفــوه عــن عفــوه» الذي بيده عقدة النكاح«فقد تعني 
وسطا بــ� األمــرين، » نصف ما فرضتم«احت�ل العفو عن �ام الصداق او تسليمه بت�مه، وقد ذكر 

قــد » او يعفو الذي الذي بيــده عقــدة النكــاح«هي عفوهن عن النصف، ومن ثم » إالّ أن يعفو«ثم 
عني مثنى العفــو، قد ت» او يعفو الذي بيده عقدة النكاح«تعني مثنى العفو، عفوا للنصف، ومن ثم 

عفوا للنصف اآلخر س�حا من الزوج ان يدفع �ام الصداق، وقد يصحح تعب� العفو ان العادة كانت 
مستمرة حسب الكتاب والسنة ان يدفع �ام الصداق عند العقد، فعند وجوب النصف إذا � يرجــع 

  الزوج اىل النصف اآلخر فقد عفى.

او يعفو الذي «حا عنه، وبذلك يجمع ب� روايتي العفو يف ثم وعفوا للنصف األول من ويل البنت س�
                                                        

: ٣ا��ي ���ه ���ة ا����ح �� و�� ا���� ا������  ا����م ������ ���ن �� ا���دق   ). ��� �� ���� ���ا��ّ�     ١

�� ا��ي ���ه ���ة ا����ح؟ ���ل: ا���� ا��ي ��ٔ��  ا����م ����. و�� ا����� �� ر���� ��ل ��ٔ�� ا���دق ٢٢٤

 ).٣٩٢: ��٧ع ��� (ا������  ���� و���ك ���� و��� �� ان

) وروا�� ����� ����دة وا��خ وا���� ���� إ��� وا���� ���ز أ��ه �� ١١٣: ٣و���� �� ���� ا����� (ا����� 

 ��ل ا���أة ���� ��� و����ي �ٕ�ذا ��� ��� ��ز.

 
ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ا�� ���� وا����ا�� �� ا��ٔو�� وا������ ���� ��� �� ا��  ٢٩٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

��ل: ا��ي ���ه ���ة ا����ح ا��وج، و��� أ��ج ���� و��� و����ن وا������� وا�� ا�� ����  آ�� و ���� ا��� ������ �� ا���� 

. و��� ا��ج ����� ا����م ����ا��ار���� وا������ �� ��� �� ا�� ���� و��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا�� ���� و

 ���� �� ا�� ���س، ��� ا����ا ��� ا�� ا���� أو ا���� او �� �� ���� إ�� �ٕ�ذ��.

 
(ا������ » ا��ي ���ه ���ة ا����ح �� و�� ا����«��ل:  ا����م ������ ���ن �� ا���دق   ). ����� ���ا��ّ�     ٣

٢٢٤: ٣.( 
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او «إالّ ان املحور األصيل املعني منهــا هــو الــويل، فلــو عنــت الــزوج فقــط لكــان » بيده عقدة النكاح
رغم قصور داللته عىل الس�ح يف النصف اآلخر، اذا � يكن دافعــا للمهــر كلــه، وان عنــت » تعفون..

جمعا ب� الزوج والــويل، » او يعفو الذي بيده عقدة النكاح«ولكنها » ليهااو يعفو و «الويل فقط لكان 
  فالويل مقصود بها عىل أية حال، طاملا الزوج معني منها ضمنه.

ومع أن عقدة النكاح هي بإيٍد ثالث، فل�ذا التعب� عنها فقط بالذي بيــده عقــدة النكــاح؟ علـّـه الن 
ج فان بيده النكاح عقدا وفكــا، فهــ� ـ إذا ـ أقــوى مهــا يف عقد النكاح لوليها أقوى منها، وكذلك الزو 

  هذه العقدة، ثم ال تعب� اصلح منه لذلك الشمول واإلشارة إىل انه� أهم االضالع الثالثة ملثلث العدة.

وطاملا الزوج أقوى من الويل يف هذه العقدة، ولكن الويل هنا أقوى يف داللة اآلية، حيث السياق يقرر 
الــذي بيــده «ء عــىل هامشــه إطالقــا مــن  فإن مصبها العفو عن النصف األول والثا� طارىأنه الويل، 

  ».عقدة النكاح

» إال أن يعفــون أو يعفــو..«له بُعدان إثنان، منفــي هــو » نصف ما فرضتم«إذا فاالستثناء الراجع إىل 
بطة ال زائــدة كضا» نصف ما فرضتم«وليها، ومثبت هو عفو الزوج عن النصف الثا� املعفو عنه، ف 

  وال ناقصة، إالّ أن يعفون أو الويل عن ذلك النصف فناقصة، أو يعفو الزوج فزائدة.

وال تنسوا «أن تعني العفوين من الجانبي�، ثم » وأن تعفوا اقرب للتقوى«وهكذا يستقيم اإلطالق يف 
فع �ام الصداق، فعىل كلٍّ ان يستمر بذلك الفضل بعد الطالق، س�حا من الزوج يف د» الفضل بينكم

وس�حا من الزوجة ووليها عن نصف الصداق، تنــازالً فضــيالً بيــنه�، دلــيالً عــىل اســتمرارية الحــب 
والوداد بعد الطالق ك� كان قبله، فلم يتم ـ إذا ـ بالطالق إال فراق حلِّ الجنس �قدماته دون ســائر 

  »!.إ�ا املؤمنون إخوة«الفراق، ف 

برهان صارم ال مرد له عــىل واليــة وىل البنــت عــىل نكاحهــا إذا كــان » احمن بيده عقدة النك«إذا ف 
النكاح األول وهي بعُد بكر، وأما يف سائر النكاح فسائر اآليات تطلقهــا مرسّــحة يف زواج ترضــاه كــ� 

  وأبكارا. ١مضت بالنسبة لكل املطلقات واملتوىف عنهن أزواجهن ثيبات

 ٢ام لها الوالية دون أبيهــا كثالثــة١ام هي بينه� كأخرى ٢لبكر مختصة بأبيها ك� يروىوهل ان والية ا

                                                        
و�� ا���� اذا ���� ���� ا����ء أ���  ا����م �����ٔ�� ا�� ا���� �� ا���� ��ل: �  ). �� ا����� �� ���ا��ّ�     ١

���� ا��؟ ��� ��� �� ا���� ا�� �� �� ����� ا�����  ) ورواه ���ـ� ا����ـ� �ـ� ٢٢١: ٣وا���ـ���  ٣٩٤: ��٥ ا�� أ

 ).١١ح  ٣(ا������ ا��اب ��� ا����ح ب  ا����م ����ا����� �� ا���دق 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا���ر�� إذا ���� ���� ا����ء أ��� ��  ا����م ������ ا���� �� ا�� ا����   ). ������ ���ا��ّ�     ٢

) و����� ����� ���� �� ���� ����دة ����: �������� �� ٢٢١: ٣وا������  ٣٩٤: ٥ا���� أ��؟ ��ل: �� (ا����� 

 ).٣٩٢: ٥(ا����� ا�� �� ��ا ا��ب 

ا���ر�� ���� ا���� ان ��و��� �� ر�� و���� ���� ان ��و��� ��  ا����م ����  و����� ���� �� زرارة ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

ا��� او�� ���� �� �� ��� ���را إن �� ��� ا��ٔب زو��� ���� و���ز ����� ��و�� ا��ب وا���  ا����م ����ر��؟ ���ل 

�� ا���ر�� ا�����ة ��و��� ا���� أ���  ا����م ������ ا���� ��ل ��ٔ�� ا�� ا����   ��� ���ا��ّ�) و��٣٩٥: ٥(ا����� 
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أوسطها هو الوسط العدل، فان ثبوت والية األب باآلية ال يعني سقوط والية البنت عىل نفســها، بــل 
حها عدم واليتهــا لنفســها، هي أوىل بنفسها من أبيها، وليست والية األب إال لصالحها، وليس من صال

  فإنها التي تتزوج والبد عليها من عيشة مريحة يف زواجها.

فــان اســتقالل » إالّ ان يعفون او يعفو الــذي بيــده عقــدة النكــاح«وقد تلمح بإشرتاك الوالية بينه� 
� الوالية لكل يف عقدة النكاح يقتيض استقالل الويل يف العفو عن الصداق، فكيــف لهــا ان تعفــوا إن 

  �لك نفسها، وكيف له أن يعفو إن � �لك أمرها؟!.

وهل يختص عفو الذي بيده عقدة النكاح ببعض النصف أم هو كعفوهن؟ ظاهر اإلطالق إضــافة إىل 
السياق هو اإلطالق، مه� كانت رعاية حالها وصالحها رشطا يف جواز عفو وليها، فحــ� ال يصــلح لهــا 

ال والية له عليها يف نكاحها إن � يكن لصالحها، وإذا كان العفو عــن العفو إطالقا فال عفو لوليها ك� 
  البعض أو الكل من صالحها فالوالية ثابتة يف حقل املصلحة كيف� كانت.

ال تختص �ورد الصداق مه� نزلت هنا بشأنه حيث العفو بصورة طليقــة إذا كــان » وان تعفوا..«ثم 
  .٣صالحا يؤمر به ألنه أقرب للتقوى

                                                                                                                                                         

و���� �� رواه  ٢٢١: ٣وا������  ٣٩٤: ٥ا�� إذا ����؟ ��ل: ��، وزاد �� ا�����: ��� ��� �� ا���� ا�� ا����� 

�� ا����� ��و��� أ���� ��  ا����م ����� ا���� ا������ ا������ �� ���� �� ا������ �� ���� ��ل: ��ٔ�� ا�� ا���

���ت و�� ����ة ����� ��� ان ���� ��� زو��� أ���ز ����� ا���و�� او ا���� ا����؟ ��ل: ���ز ����� ��و�� ا���� 

 ).٤١٢وا�����  ٢٢١: ٣وا������  ٣٩٤: ٥(ا����� 

�ٔ��� �� ا���� ���� �� ان ��وج ا���� ���� اذ���؟ ��ل: ��ل: � ا����م ����ورواه ��� �� ���� �� ����� �� ا��� ���� 

���، ��� ����� �� ا��ا�� أ�� ا�� ان ���ن ا��أة �� د�� ��� ��� ذ�� ���� �� ���ز ������ إ�� ان �ُ���ٔ�� (ا������ 

 �� ا����ح). ٨ح  ٩ب 

 
: ٥ا���ر�� ا���� ا��� ��� أب �� ���وج إ�� ��ذن ا���� (ا����� ��ل:  ا����م ����). ��وا�� ا�� ���� �� ا���دق      ١

�ـ� ا��ـ�� �ـ�وج ا��ـ���؟ �ـ�ل: اذا �ـ�ن  ������ا��ـ��م) و���� ���� �� ���� ��ل: ��ٔ�� ا�� ���� ٣٩٢ـ  ٣٩١

��ـ��� ا��ا��� ا���ان زو����� ���� ���� و��� ���� ا����ر اذا ادر�� ��ن ر��� ���� ��ن ا���� ��� ا��ٔب.. (ا�

 ).٢٤٦: ٣وا�������ر  ٢٢٢: ٣

 ).٢٢١: ����٣ٔ�� ا���� و����� و�� ���� إ�� ������ (ا������  ا����م ����و����� ����ر �� ��زم �� ا���دق 

 
���� و�� ا����ّ� ��ل: ا���أة ا��� ���� ����� ��� ا�� ������ا����م). ������ ���� �� ���� �� ا�� ����      ٢

 ).٢٣٢: ٣وا�������ر  ٢٢٠: ٣وا������  ٣٩١: �����٥ ان ��و���� ���� و�� ���� (ا����� 

 
إ��  ������ا����م�� ا����� �����ً �� ���� ا����ر ��ل: ����ت �� ا�� ����  ٢٣٥: ١). ��� �� ��ر ا������      ٣

��ٔ�ـ���� �ـ� ��ـ�م، �ـ�ل: ��ـ� أر �ـ���   : وا��ّـ�������ا��ـ��م��� ��ٔ�� ����� ���ٍء ������ ا�� ���ه ��ـ�ل ا�ـ� ���ـ� 
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هي يف وجه أعم من موردها خطاب لكافة املؤمن�، وكــ� يــروى عــن » وال تنسوا الفضل بينكم«ك� 
يأ� عىل الناس زمان عضوض يعض املرُء فيه عىل ما يف يديه و� يؤمر بــذلك قــال : «السـالم عليهاإلمام عيل 

تنهد فيه األرشار وتستذل األخيار ويبايع املضطرين وقد نهى » وال تنسوا الفضل بينكم«حانه: سب  ّهللا 
  .١عن بيع املضطرين آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

تخص واليته يف النكاح بغ� املدخول بهن ثيبات وابكارا حيث » الذي الذي بيده عقدة النكاح«وترى 
  حيث تشمل الثيبات من قبل؟.» ما � �سوهن«هن املورد لها ملكان 

واجهــن، يف املتــوىف عــنهن أز » فال جناح عليكم في� فعلن يف أنفسهن بــاملعروف«الظاهر نعم، ولكن 
يف املطلقات، ه� يخصان الوالية بالنكاح األول وهو بطبيعة » فال تعضلوهن أن ينكحهن ازواجهن«و

الحال خاص باألبكار، فال والية إالّ عليهن رشط رعاية املصلحة يف أمرهن، حيث الوالية علــيهن ـ كــ� 
  أمر الخاوي عن صالحه.عىل غ�هن يف أبواب الواليات ـ ال تعني إال صالح املوىل عليه، دون الت

فح� يتب� أو الويل ال يعني يف عضل بنته عن النكاح صالَحها، أم يعني ـ فقط ـ صالحه وإن فسدت، 
  أو ويعني اإلرضار بها، فهنالك تسقط واليته عليها وهي مالكة أمرها.

لزوج اوىل من واخ�ا نقول: الذي بيده عقدة النكاح ليس اال الزوج، مه� كانت العقدة بينه�. حيث ا
ا� اريــد ان انكحــك «الزوجة يف عقدة النكاح النه املجيب والزوجة هي القابلة وكــ� يف آيــات مثــل 

فله الخطبة اوالً ولها القبول بعدها وكــ� لــه حــق الرجــوع ي العقــدة الرجعيــة  »احدى ابنتي هات�
قــط اذا فــال واليــة لــألب عليهــا دونها، لذلك فله عقدة النكاح بت�مها، دونها، فان لها عقدته قبوالً ف

يف والية األب. » من بيده عقدة النكاح«نكاحا وال طالقا، اذ ال دور له يف هذه اآليات، ك� ال داللة يف 
فهي ويل نفسها اذا كانت رشيدة دون والية اخرى عليهــا الســي� بعــد طالقهــا، حيــث اآليــة يف ذلــك 

يها بعد الطالق اطالقا. ثم ال تدل آية اخرى عىل واليــة النطاق، وهذا اج�ع ب� الفريق� اال والية عل
  االب يف الزواج االول. والروايات مختلفة.

  متاع اىل الحول للمتوىف عنها زوجها

  ومتاع للمطلقات

إِْخرَاجٍ فَإِْن َخــرَْجَن فـَـالَ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أَْزَواجا َوِصيًَّة الَِ◌ْزَواِجِهْم َمتَاعا إَِىل الَْحْوِل َغْ�َ «
»َعِزيٌز َحِكيمٌ    ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِيف َما فََعلَْن ِيف أَنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوهللاّ 

٢.  

                                                                                                                                                         

وان ����ا ا��ب «�� و�� ���ل:   ��؟ ��ل: أ��� ا��ّ�����: ���� ��اك إ�� ���� ������ ����� ��� أر ���

 ؟.»�����ى

 
و�� ���ن ا��ٔ���ر  ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٣٥: ١و�� ��ر ا������  ا����م ����). ��� ا������ ���      ١

 ����. ا����م ������ �� ا��

 
٢٤٠: ٢).      ٢. 

 



 278

اذا حرض احدكم املوت، فان األزواج من األقرب�، فهن إذا مــن ضــمن «قد تعني ما تعنيه » يتوفون«
  ».اذا حرض احدكم املوت«الوصية  املوىص لهم تشملهن آية

تعني حارض » يتوفون«ح� تعني فرض الوصية عىل الذين يتوفون، شاهد ثان عىل ان » وصيةً «ك� و
  املوت دون واقعه.

يف آيــة العــدة: » أزواجــا«هنا تعم الدا�يات واملنقطعــات، والرجعيــات مــن املطلقــات ك » أزواجا«و
وهــن كلهــن غــ�  »رتبصــن بأنفســهن اربعــة اشــهر وعرشــا..والذين يتوفون منكم ويــذرون أزواجــا ي«

  مقيدات برشط الدخول.

هنا هي عدة الوفاة األوىل، املنسوخة بآية العدة األوىل، إذ كانت عدة الوفاة » متاعا اىل الحول«أترى 
  يف الجاهلية حوالً؟.

 متاعــا لهــن خــالل وصية ألزواجهم متاعا اىل الحول غ� إخــراج: ـ بتطلُّــب او إحــراج ـ ال تفــرض إالّ«
الحول، محرِّمًة إخراجهن فيه، مسموحا لهن الخروج إن أردنه خالله، فال رصاحــه فيهــا وال إشــارة إىل 
عدة الوفاة! فقد نسخت اآلية األوىل عدَة الحول الجاهلية، وأقرت الثانية متاعها إىل الحول غ� إخراج 

زواجا بعد العدة املقررة وغــ� زوج  »روففإن خرجن فال جناح عليكم في� فعلن يف أنفسهن من مع«
  م� يحل لهن، بعد انرساحهن عن عدة الوفاة.

هي نفسها منسوخة، إالّ ان تعني من النسخ عدة الحول فحسب دون  ١فالرواية القائلة انها منسوخة
  متاعه، ولكنها ال تعم إىل متاع الحول عدة الحول حتى تنسخ تخصيصا.

إذا فنسخها بآية العدة مرفوض، ال سي� وأن تأخر املنسوخ عــن الناســخ يف التــأليف رغــم تقدمــه يف 
الرتتيب، اللّهم إالّ إذا كانا يف سورت�، ال يف سورة واحدة وبهذا الفصل القريــب، التنزيل، إنه من سوء 

  فانه غريب عن كتاب البيان والتبيان!.

وتراها بعُد منسوخة بآيات الفــرائض إذ قــررت لــألزواج ُ�نــا أو ربعــا؟ هــي منســوخة بهــا ان كانــت 
  ك� يف آية امل�اث.»  م هللاّ يوصيك«وحكمه، وفصيح التعب� عنه   تعني وصية هللاّ » وصيةً «

فخــالف » أوصــيهم وصــية«وأما » فليوصوا وصيةً «بنصبها عىل فاعلها املحذوف ك » وصيةً «وقد تدل 
  الفصيح.

إذا فهذه اآلية تصبح من فروع آية الوصية للوالدين واألقرب�، حيث األزواج هن من األقــرب� ســببا، 
متاعــا «بأقارب النسب، يفرض هنا عليهم الوصية لهن  »األقرب�«فلئال يفل� عن أنظار ضيقة تختص 

  وذلك مخصوص بقدر الثلث، و الزائد عنه بحاجة إىل إمضاء الورثة.» إىل الحول غ� إخراج

بالثلث ك� ُخصصت » متاعا إىل الحول«فال نسخ يف هذه اآلية ال عدة وال م�اثا، اللهم إال تخصيصا ل 
  ، بسند آيات الفرائض، والسنة املقررِّة الوصيَة يف نطاق الثلث.آية الوصية للوالدين واألقرب� بها

م�اثهن يف الجاهلية ال يقتيضــ نســخه إالّ كمــ�اث وهــو التخصــيص، فكــ� » متاعا اىل الحول«وكون 
وصيًة ألزواجهم «كذلك  »كتب عليكم إذا حرض احدكم املوت ان ترك خ�ا الوصية للوالدين واألقرب�«

                                                        
�� ا������ �� ا�� ا�� ���� �� ���و�� �� ���ر ��ل ��ٔ��� �� ��ه ا��ٓ�� ��ل:  ٢٤: ١). ��ر ا������      ١

 و������ آ��ت ا����اث.» ا������ ��ٔ����� ار��� ا��� ���«������ ������ آ�� 
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حق » متاعا اىل الحول غ� اخراج«و» أربعة أشهر وعرشا«فالعدة فريضة عليها  »اجإىل الحول غ� إخر 
  لها بالوصية املكتوبة عىل الزوج.

أنها وصية ثابتة يف الثلث، أوىص بها الزوج ام � يــوِص لهــا، ومــ� يشــهد لعمــوم » وصية«وقد تعني 
ولو كان املعني » وصيةً «ان من ه� املعني» ليوصوا وصية«اىل » أويص وصية«الوصية ترك الفاعل، ف 

  ِء بلفظه الخاص أمنا عن اإللتباس. أحده� لجى

إىل الحول املتداول يف الجاهلية، فاإلسالم مقرره �كتوب الوصية وواقعها » الحول«وقد يش� تعريف 
فــان «وان � يوِص، ونسخه كم�اث، وال سي� م�اثا فوق امل�اث املقرر لهــن يف آيــات الفــرائض، ثــم 

تنفي الجناح املزعوم يف الجاهلية بَحظْرهــا عــن الخــروج والــزواج خــالل الحــول » خرجن فال جناح..
  يف حكمه.» حكيم«يف تدب�ه وتقديره » عزيز  وهللاّ «

إضافة إىل الورثة املوىص عليهم سائر الج�عة املؤمنة املطّلعة » فال جناح عليكم«يف » كم«وقد تعني 
هــا، إيحــاًء بواجــب التضــامن يف الحفــاظ عــىل الكرامــات، ومعارضــة عــىل أمرهــا، واملســتطلعة ألمر 

  الجاهليات.

وقد كان الجناح يف زواجهن قبل الحول محلقا عىل الج�عة التي تعيش فيها املتوىف عنهن أزواجهن، 
  تجتّث كل جناح ع� فعلن يف انفسهن من معروف، عن كل الج�عة العائشة هي فيهم.» ال جناح«و

سلمة متضامنة متضامة يف سلبيات اإلســالم كــ� يف إيجابياتــه، ففــي ســلبياته للطقــوس إذا فاألمة امل
الجاهلية يفرض عليهم التجاوب السلبي العام، ويف إيجابياته التجــاوب اإليجــا� العــام، لكــيال يبقــى 
املؤمن امللتزم برشعة الحق يف عزلــة وزاويــة يف جــوه الــذي يعيشــه، مرتســبا يف مجتمعــه او بعضــهم 

  س الجاهلية، دون تجاوب معه يف سبيله إىل تحقيق اإلسالم التام.طقو 

  !.»تعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان«ويف جملة جميلة 

الَْمْعرُوِف َحّقا َعَىل الُْمتَِّق�َ « اٌع بِ »َولِلُْمطَلََّقاِت َمتَ
١.  

محلقا » متاع باملعروف«ك� لهن » وللمطلقات«جعيات وسواهن، ذلك متاع املتوىف عنهن أزواجهن ر 
عىل كل املطلقات، رجعيات وبائنات ـ وحتى املبارئات ـ، مدخوالت وغ� مــدخوالت، املفــروض لهــن 

  بصورة طليقة.» للمطلقات«فريضة وغ� املفروضات، وإ�ا 

ل ان �سوهن وقد فرضتم لهــن وان طلقتموهن من قب«وقيلة القائل ان اطالقها منسوخ بالتي قبلها: 
  .»فريضة فنصف ما فرضتم

إنها غيلة وويلة، فكيــف تُنســخ الالحقــة بــالتي ســبقتها وهــو خــالف الفصــيح والصــحيح يف ترتيــب 
  التنزيل؟.

واآلية السالفة إ�ا تفرض النصف من املفروض يف حقل املفروض األول وهو الصــداق، وهــذه تفــرض 

                                                        
٢٤١: ٢).      ١. 
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ال ينــوب  ١لك صداق وهــذا متــاع وهــ� حســب النصــ� مفروضــانمفروضا ثانيا ال يعارض األول، فذ 
  أحده� اآلخر.

عــا إىل الحــول متا«وم� يؤكده أن املتاع مخصوص باملطلقات، فال نجده بعد املهر لغ�هن، اللهــم إالّ 
  .»غ� إخراج للمتوىف عنهن أزواجهن

  .٢»حقا عىل املحسن�«م� يزيد داللة عىل فرض املتاع عن » حقا عىل املتق�«وهنا 

َة الفــراق، كــ� كــان مــن املتعــوَّد فذلك املتاع ليس ـ فقط ـ صدقاتهن، بل هو فرٌض فوق فرض، هدي
  هدية النكاح، فه� متاعان باملعروف خارجان عن الصدقات.

ومن متاع املطلقات باملعروف التمتع بهن يف الرجعيات وهو الرجــوع إلــيهن بــذلك التمتــع، ولكنــه 
ع ألنــه مخــتص بالرجعيــات، ثــم وال ُ�تَّــع الرجعيــات �تــا » املطلقات«معنى هاميش بالنسبة لطليق 

وفرتة الرجعة هي فرتة رجاء » يحدث بعد ذلك أمرا  ال تدري لعل هللاّ «الطالق، ألنه تأكٌّد من الطالق، و
د الرجوع، وإ�ا لهن متاع الزوجة يف هذه الفرتة، ثم لهن متاع الطالق  الرجوع، ومتاع املطلقة م� يبعِّ

  ٣إذا بلغن أجلهن.

  حقوق الوالدين

ا يَبْلَُغنَّ « يَّاُه َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانا إِمَّ ِعنَْدَك الِْكَربَ أََحُدُهَ� أَْو كِالَُهَ� فَالَ تَُقــْل  َوقََىض َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِ
لِّ ِمــْن الرَّْحَمــِة َوقـُـْل رَّبِّ  ۲۳لَُهَ� أُفٍّ َوالَ تَنْهَرُْهَ� َوقُْل لَُهَ� قَْوالً كَِر�ــا ض َواْخِفــْض لَُهــَ� َجنـَـاَح الــذُّ

                                                        
��ل ��� ��� ��� �� ا�����ة ا��أ�ـ� ����ـ�   ـ أ��ج ا������ �� ���� �� ���ا��ّ� ٣١٠: ١). ا��ر ا�����ر      ١

� ��ع ���ل ��و��� �����، ��ل: �� أ�� �� أ�����، ��ل: ���� ���� �� ا����ع ����� و�� �� آ�� و ���� ا��� ���ا�� ا���� 

�ـ�ل: ��ـ� ����ـ� ���ـ� �ـ�ة او ا�ـ� ���ـٌ� و�ـ�أ:  ا��ـ��م ������ ���، و��� ا��ج ا�� ا����ر �� ��� �� ا�� ���� 

 ».و�������ت ���ع ������وف ��� ��� ا������«

 
��ل ر��: إن ا����  »����� ��� ��� ا�������«). ا����ر أ��ج ا������ �� ا�� ز�� ��ل: ��� ��ل ����      ٢

��ل  و�ـ� ا��ـ��� و���ـ��  »و�������ت ���ع ������وف ��ـ� ��ـ� ا����ـ��«  ا��ّ����� وان �� أرد ذ�� �� ا��� ��ٔ

�� ������؟ ��ل: ���، أ�� ��� ان ���ن �ـ� ا����ـ���؟ أ�ـ�  ا��ـ��م ����ا������ ُ��ِ� ا���دق  �� ا���� ���� ا��أ

 ��� ان ���ن �� ا������؟.

 
� ���� �� ا�� ��� ا������ �� ���ا����� �� ا����� �� ا�� �� ا����� ا��� � ٢٤٠: ١). ��ر ا������      ٣

�� ا��ٓ�� ��ل: ������ ����� ����� ����� ��� ا����� ��ره و��� ا����� ��ره و��� ������� و��  ا����م ����  ���ا��ّ�

ا��أ�ـ� �����ـ�  �� و�� ������ ���ء، ��ل: اذا ��ن ا���� ����� ���ـ� ��ـ�  �� ����� ����ه و������ و���ث ا��ّ�

��� ا��أة �ـ� ��ٔ�ـ� و�ـ� ���ـ�  ������ا��ـ��موا���� وا����� ���� ������� وا����� وا���ب وا��را�� وان ا���� �� ��� 

 إ��أة إ��ّ �����.
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ابِــَ�  َربُُّكْم أَْعلَمُ  ۲۴ارَْحْمُهَ� كََ� َربَّيَاِ� َصِغ�ا ض ِ�َــا ِيف نُُفوِســُكْم إِْن تَُكونـُـوا َصــالِِحَ� فَإِنَّــُه كَــاَن لِْألَوَّ
»َغُفورا

١.  

آيات تجمع ب� الوالدين يف احكام اك� االحسان به� وكث� منها تجمع الــيه� غــ�ه�، وهــذه مــ� 
وا�ا االحسان واي احسان وال تجد تفصيالً يف غ�ها  ال تحر�ا لالحرتام فقط  تخصه� باالحرتام بعد هللاّ 

أال تعبدوا «ك� فيها، وقد تختص بالقضاء دون غ�ها حك� ومحكوما له، محتوما مقضيا ال حول عنه 
وقد نرى ردف الوالدين بالرب في� يويص او يقيض للوالدين إال قليالً يردفان » اياه وبالوالدين احسانا

عىل أن حق الوالدية كحق الربوبية وبعدها ألنها إســتمرارية للرتبيــة اإللهيــة، فكــ�  تدليالً  فيها با�ّ 
ال يعبد إال اياه وال يساوى أو يسامى به سواه، كذلك الرب الوالدان ال يساوى به� سواه�   الرب هللاّ 

ان اللهــم إال يف حيث يحملون من الرتبية اإللهية مــا ال يحملــه الوالــد  يف االحسان، اللهم إال رسل هللاّ 
كلتا الوالدت� الروحية والبدنية فه� عىل درجات: » الوالدين«الوالدة الجسمية وتربيتها، وقد يشمل 

الوالد الروحي األول وهو املجرى األول للوالدة الروحية، أهل بيت الرسالة املحمدية، ثم من يحــذوا 
ال يعني الرتبية الروحية، ثم بينه� أوساط،  حذوهم يف الرتبية اإللهية، ثم األد� الوالد الجسمي الذي

فكل� ارتفعت درجة الوالدية ارتفعت ميزانية االحسان، ثم االحسان بالوالــد الروحــي يختلــف عــ� 
 آله و عليه هللا صىلللوالد الجسمي، ويجمعها املواجهة بالحسنى يف ِعرشة روحية اماهيه ويف الحديث عن النبي 

  ».آله و عليه هللا صىل  ولّد� رسول ّهللا « السالم عليهوعن اإلمام عيل » أنا وعيل ابوا هذه األمة«

هذه القضاء حكم ترشيعي صارم وفصل قاطع حاكم تحمل سلبيات وايجابيات، ترى أنه� تختصــان 
؟ أم تشمل كافة االيجابيات والسلبيات التالية االثني عرش: امرين ونواهي »الوالدين«ام و» ربك«ب 

أو أن » ذلك م� أوحى اليك ربك مــن الحكمــة...«لها اآلية، أو ان الشمول أقرب فإن عرشة قد تحتم
  جوه تحتملها اآلية تلو بعض.ثم الشمول، و  ٢األوجه هنا اختصاصها بالرب والوالدين

  والحكمة هي القضاء �ا يربط ب� املنفصالت.

حيــث » إلهــا آخــر  وال تجعــل مــع هللاّ «وتنتهــي �ثلهــا » ال تعبدوا إال إياه«فان القضاء هذه تبدأ ب 
وأن  كــ�»  إال هللاّ «وايجابياتها من » ال اله«فسلبيات هذه القضاء بادئة من »  ال إله إال هللاّ «تجمعه� 

تحتل املحور االسايس واملركز الرئييس يف كافــة االقضــية التكوينــة والترشــيعية ســواء، »  ال إله إال هللاّ «

                                                        
 .٢٥ـ  ٢٤: ١٧).      ١

 
، �� ����ه  دون وأن ����ا���� ام ��ذا ـ ������ص ��ه ا����ء ������ ا��ّ�» ا�� ����وا ا�� ا��ه«). �� ����:      ٢

او ان ا����ء ��� » ا��� آ��..  �� ���� �� ا��ّ�«م، و�� ����ه ا��ٓ�� ا������ ��� �� ���� ا��ٔ���» ����ا���� ا�����«

ـ ���ا���� ـ و����� ا��ٔوا�� وا���ا�� ا������، او ���ل ان ا����ء ��� ��� �� �� ��� او ���� او�� او   ��ا�� ���ث: ��ّ�

» ����ا���� ا�����«�� » ��ن �� ����وا..«اي » ا�� ����وا..«���ه، ��ن ��� �� ��� ������، ��� ���� اذا ا�� 

��ن ا����ا ����ا���� ا����� �� �� ���� ����� ا��وا�� وا���ا�� و�� ���� أن ا���� ����� » اي ��� �����ن ا��ا����«

 ».��ن ا����ا..«�� ����� ا���ء، ا���� ا�� ��ن آت ذا ا���ب ��� ��� �� » آت...«����ء، ��ن 
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  »!. ال إله إال هللاّ «فقصارى رشعة االسالم وكل رشعة إلهية هي 

يف صيغة القضاء تخلع عىل األمر معنى التوكيد انه بَثٌّ جزم ال ينســخ، �ــام ال  ٢امر وحكم ١»وقىض«
فصيغة التعب� تصوغ توحيدا سائغا ليكان » إال إياه«ينقطع، اىل جانب الحرص املستفاد من اإلستثناء 

  وىل األقضية واَواله� ك� وهي عقباها وأخراها.الربوبية الوحيدة، وهي أ 

؟ ألنه يعني يف هذه األقضية الجوانب الرتبوية: لتكن  ال: رب العامل� وال: ّهللا » ربك«هنا » قىض«وملاذا 
» وبالوالدين احســانا«ـ » اال تعبدوا اال اياه«منوطة مربوطة بجانب الربوبية، فربوبيته هي الحاكمة 

  ام ماذا؟.

توحي بهذه الرتبية العالية التي تفوق العامل� اجمع�، فعىل ضوء الرتبية املحمدية: » ربك«ومن ثم 
بهذه األقضية ولكن تربوا ربوًة عالية عىل كافة الرتبيات وألنها قضاء يف األمــة املرحومــة » قىض ربك«

  .٣س� لهانهيكاول مورد للقضاء او تف» أال تعبدوا إال إياه«يف رشعة تجمع الرشائع وزيادة: 

وقضاء التوحيد هي القاعدة واألساس، تتبناها سائر التكاليف العقلية وسواها، فردية وسواها، فلها يف 
توحيد، توحد البواعث واالهــداف يف كافــة الجنبــات الحيويــة ان يصــبح ككــل نفس املوحد ركيزة ال

                                                        
��: ��ن ا���� ). و�� ا����و�� ��� �� ��� �� رواه ����ن �� ���ان �� ا�� ���س ا�� ��ل �� ��ه ا��ٓ      ١

  �� ��ل: و�� ��ن ��� ا����ء �� ��� ا��ّ�» و��� ر��«������� ا��ى ا��او�� �����د ���يء » وو�� ر��«

�� ا�� ���س ���ة ��ق و�� ا�� ����د  ١٧٠: �����٣! ا���� �� ا��ر ا�����ر   ا�� �� ��ٔن ���ف ���ء ا��ّ�

 وا����ك �� ��ا�� وا��ج ��ه ��� �����.

ور���� ا��ا ان   و�� ��ن ـ ����� و�� ����� اذا ��� ا��ّ�«ا����ء ا���� ا����� ا����� �� آ��ت ا��ى: و�� ��ء 

 .٦٥: ٤ »�� �� ���ون �� ا����� ���� ��� ���� و�����ا ������«» ٣٦: ٣٣« »���ن ��� ا����ة �� ا����

ا�����، و�� ��ر ا������ ا������ ان ا����ء ا��ل: و��ه �� ا����و�� ا�����ء ا��� ���� ��ب ا������ �� ا���آن 

�� ���� �������� ��� ���ن ������� ��� ���، و�� ان ا���ف ����� ����او ���ن ���� واد�� ��� ����ا �� ا���آن ��� 

 ا����د اذا �� َ�ْ�� ا���آن.

 
���� ���� و��� ���ل  ا����م ����� ا������� �� ا������ �����ده ا�� ا�� ���س �� ا�� ١٤٨: ٣). ��ر ا������      ٢

: ا��ـ��م ���ـ�ا����: �� ا��� ا�������! ��� ا����ء وا���ر ا���ان ������ و�� ����� واد�� و�� ����� ���� ا�� ���ـ�؟ ��ـ�ل 

�� ا�ـ�ل: ���ـ� ��ـ� ��ـ�ص ا�ـ�» و��ـ� ر�ـ� ا�ـ� ���ـ�وا ا�ـ� ا�ـ�ه...«وا���� �ـ� ��ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�   ا���� �� ا��ّ�

 ا������� او �� ����� �� ���� ���ه ا��ٓ�� ا��� ���� ��ا ا��ٔ��.

 
وان ����� و�� ����وا ��� ����� ا���� و��� ا����� دون ����� وان » ��ن �� ����وا«). ���� ا��ٔول ���ر ا���ء      ٣

 ����ة و�� ����وا ���.
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يف حال  ١ان احسنوا بالوالدين احسانا» وبالوالدين إحسانا«، وكذلك يتمثل ككل:  توحيدا يف عبادة ّهللا 
ومال، يف حل وترحال، يف كلحال عىل أية حال، ال فقط أن اإلساءة اليه� محرمة، بل وتــرك اإلحســان 
به� محرم، فاالحسان يشمل كل ظاهرة يف العرشــة حتــى ويف امليشــ والقعــود والتســمية وعــىل حــد 

آله و عليه هللا صىلاملروى عن الرسول 
٢.  

يدة يفرض هنا وهناك إحسان األوالد بالوالدين وال يفرض العكس، ألن البنوة والناشئة املتغافلة الجد
هي املحتاجة إىل استجاشة وجدان الــرب والرحمــة، حيــث الوالــدان منــدفعان بــالفطرة اىل اإلحســان 
باألوالد، ال ينسونهم او يتناسون حتــى وإذا نســوا أنفســهم، ولكــن� الناشــئة فرســعان مــا ينســون او 

شاخ الوالدان  يتناسون عطف الوالدين، ملته� بشؤونهم أنفسهم يف تبنى الحياة الجديدة، ال سي� إذا
وساءت اخالقه� وصعبت حياته� وثقلت عليهم ِحمل أعباءه�، لذلك فالجيل النايشء هو املحتــاج 

ووصيته، استجاشة لدفائن وجدانهم ليذكروا واجبهم وجاه الجيل الذي انفق رحيقه كله يف   لقضاء هللاّ 
  انتشائهم حتى ادركه الجفاف.

الوالدية الرتبوية وجاه األوالد ل� ال يحتاجا اىل استجاشــة  ولكن هل الوالدان كلهم يعملون واجبات
  ك� األوالد؟.

قد يقال ان املقام هنالك مقام اإلحسان ال واجب الرتبية، وإن كان االحسان يشمل الجانــب الرتبــوي 
اذا كان الولد أقوى تربية وأرقى من الوالدين فالرعاية الرتبوية واجبة عىل كل راع وكلكم مسؤول عن 

عيته الوالدان او األوالد ام من ذا، واألقربون اوىل ثم من دونهم وك� يستطيع يف الشعاع الرتبوي وال ر 
تعني تلك القضاء وتلكم الوصيات بحق الوالدين إال الحنان واإلحسان يف العرشة، مه� شملت أحيانا 

  الرتبية.

»وال مولــود لــه بوالــده.. ال يضــار والــدة بولــدها«ول� يراعي الوالدان ايضا فال يضــاروهم ف 
إن يف  ٣

رضاعة ام ماذا، ومــن املضــارة التقصــ� يف املحبــة والرتبيــة، فالوالــدان ـ اذا ـ  يــؤمران بــرتك املضــارة 
بأوالده�، ولكنه� يفوقان األوالد يف واجب االحسان حنانا واحرتاما، فواجب اإلحسان أمر، وواجــب 

  لطان وقد يفرتقان.الرتبية أمر آخر قد يخت

تعاىل هنا باالحسان اليه�، ومن أفضل االحسان وأوجبه هديه� اىل الحق ان خالفاه فسقا   يقيض هللاّ 
ام ضالالً أم ماذا، فالدعوة اىل الخ� واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبة عامة، ثم وقاية األهل� 

  بة بالنسبة له� يف أبعاد ثالثة.خاصة. ثم هي بالنسبة للوالدين أخص، إذا فهي واج

                                                        
 .). وان ��� ����ة دون ����� ����ء اذ �� ���� ا������ ��� ��� ا����رع ا���� إ��ّ ��� ����� ان ����ا     ١

 
و��� ��� ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ��دو�� �� ����� ���� ا�� ر�� ر��ل ا��ّ� ـ ا��ج ١٧١: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢

 �� ��ا ���؟ ��ل ا�� ��ل: ������� ا���� و�� ���� ���� و�� ���� ����� و�� ������ ��.

 
٢٣٣: ٢).      ٣. 
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ومن ثم يركز قضاء اإلحسان به� عىل أضــيق حــاالته�، حيــث يضــاف ســوء الخلــق اىل اعبــاء الكــرب 
ل مثلث االعباء أم ماذا؟ دون تلفُّت عنها او  ونظراته� الطائلة من الناشئة، أن من واجب األوالد تحمُّ

  »:اف«ل تفلُّت منها وال تعنت حتى يف أد� لفظه من قو 

ا يَبْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكَربَ أََحُدُهَ� أَْو كِالَُهَ� فَالَ تَُقْل لَُهَ� أُفٍّ َوالَ تَنَْهرُْهَ� َوقُْل لَ «  ۲۳ُهَ� قَْوالً كَِر�ا ض....إِمَّ
لِّ ِمْن الرَّْحَمِة َوقُْل رَّبِّ اْرَحْمُهَ� كََ� َربَّيَاِ�  » َصِغ�اَواْخِفْض لَُهَ� َجنَاَح الذُّ

١.  

.. ك� بلغت عنده� من الطفولة اىل الحلم، واىل الكهولــة ام مــاذا! و� تــر مــنه� إال اإلحســان، إمــا 
الرشطية ونون التأكيد القاطعة؟ علهــا التأكيــد عــىل تحصــيل » إن«ترى وما هي املال�ة ب�  ٢يبلغن..

ألوالد ل� تستجد عيشته� عندهم باســتمرار مــا هــ� حيــان ال أن ينفصــلوا أو هذا الرشط ان يجّد ا
يفصلوه� عنهم إذا كرب أحدهه� أو كاله�، بل ويستمروا يف العيشة الراضية معه�، ويهتموا رقابــة 
عىل صحته� إن يكربا عندهم، تقد�ا لكافة اإلمكانيات يف كافة الجهات للحفاظ عىل سالمتها وعــىل 

   عندهم.كونه�

تــوحي بحالــة اإللتجــاء اإللجــاء، » عنــدك«انت كنت عنده� لحد اآلن، فليكونا عندك مــن اآلن، ف 
التجاء بالتجاء والجاء بالجاء وهو بعد لن تكون جزاء وفاقا حيث الجآك يف طفولتك وال ملجأ لــك إال 

ذلــك وهــ� يحبــا بقــاءك فانه� كانا يفعــالن «والداك، وانت تلجئه� يف شبابك وه� يف كهولة اوزاد 
  .٣وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موته�

وطبيعة الحال يف الوالدين ال سي� إذا كربا، فلم يقدرا عىل تحصيل بلغة املعاش ماديا ام ماذا؟ وه� 
عندك �ا عندك أهل وأوالد، وه� ينتظرانك ان تعطف له� كل عطف، فه� لهــذا وذا قــد يغيظــان 

  عليك ويسيآن اخالقه� اليك، يف هذه الحالة الصعبة امللتوية ماذا عليك؟.

ليك التصرب واإلحرتام، دون اي تضجر واخرتام، ال يسمح لك حتى يف اقل لفظة تحمــل اد� تضــجر: ع
حتــى وان نهــراك او رضبــاك! فــال » وال تنهــره�«فضالً عــن ان تنهــره�: » فال تقل لهم أف»: «أف«

ول: فحسب عليك سلبية اف او نهٍر أم ماذا من إساءة، بل وعليك االحسان اليه� واي احسان؟ يف قــ
ولكنــك لحــد اآلن مــا » واخفض له� جناح الــذل مــن الرحمــة«ومن ثم فعٍل » وقل له� قوالً كر�ا«

وقل رب ارحمه� «أديت حق اإلحسان اليه�، فعليك االلت�س من ربك أن يكّفي هو هذا اإلحسان 

                                                        
 .٢٤ـ  ٢٣: ١٧).      ١

 
��ورة ����ن ��ف ا��� اذ » ان«). ا�� �� ان ا������ و�� ا�����ة ��� ���� ����ل ��ن ا���ٔ���. ف      ٢

و��ن ا���ٔ��� ا������، ��ه ���� ��ٔ���ات ���ض » ���«ا�����ة و���م » ��«���ك ام ��، �� �� ���� ا���� ����ان 

 ��� ا��و��د ان �����ا �� ا��������� ����ء ��� ����� وان ����ا �����.

 
  روى ���� �� ا���� ان ا���ر �� ���ت ���� ��ء و��ل ر�ـ� ���ـ�ل ا��ّـ� ٥١٤: ٢). ا����ام �������ي      ٣

 ..: ان ا��ّي ���� �� ا���� إ�ّ� أ�� ����� �� و��� ��� �� ا���� ��� ������؟ ��ل: �� ������آ�� و ���� ا��� ���
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  »!.ك� ربيا� صغ�ا

حرم، وترك خفض الجنــاح لهــ� مــن له� محرم، ثم نهره� محرم، وترك قوٍل كريٍم له� م» افٍّ «قول 
محرم واين خ�سية التحريم هذه؟ في� اذا اجتمعت له� » رب ارحمه�..«الذل محرم، وترك القول 

عليك رشوٍط تضجرك، ان بلغا عندك الكرب! ف� هي الواجبات واملحرمات عليك وجاههم، إذا � يبلغا 
  الكرب و� يكونا عندك و� يضجراك؟.

أف أو «إحسانا يف هذه الخمس وما بعدها، ابتــداًء بــرتك أد� اســاءة » دين إحسانابالوال«قد تشمل 
ومن ثــم دعــاء كــريم » واخفض له�«فسائرها أوىل بالرتك، ثم القول الكريم، ثم الفعل الكريم » نهر

وهذه يف تضيق اخالقه� إن كربا عندك، فــ�ذا بعــُدوه� يف حالــة االســتغناء عنــك » رب ارحمه�..«
  ان عليك؟.والحن

هذا أوجهها قضية كتبها يف  ٢وجوه لفظية عرشة» اٍف «.. ويف ١وهو اد� العقوق».. فال تقل له� اف«
يجمعها اظهار التضــجر وكــ� يف  ٣تواتر القرآن فال يصغى اىل صيغ اخرى، ك� لها وجوه معنوية ست

خك لليشــء يســقط عليــك الفارسية (أه) (أو) والحق أنها ال تعني إال ما تعنيه صيغة اللفظ واصله نف
  من تراب او رماد، وللمكان تريد إماطة االذى عنه.

                                                        
 :...آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� ���� ��ل ر��ل ا��ّ� ١٧١: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

����   ��ل: اد�� ا����ق اف و�� ��� ا��ّ� ا����م ����  �� ا��ل ا����� �����ده �� ا�� ���ا��ّ� ١٤٩: ٣و�� ��ر ا������ 

 و�� ا����ق ان ���� ا���� ا�� وا���� ���� ا���� ا�����. ا����م ����� ��� و�� ���� آ�� ��� ا��ن ��� ���

�� �� ا����� ��� ا�����؟ ��ل: �� �� ا����� ���  ا����م ����  و��� �� ا�� ا���ٔ��ن ا���ر�� ��ل: ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�

 ���� ������ و����. ا����� ا���دة �� �� ��ره ـ ا�� ان ��ل ـ: واذا ��ل �� اف

 
ـ ��ل ا����ج ��ـ� �ـ�� ��ـ�ت: ��ـ� ا��ـ�ء و�ـ��� و����ـ�، ����ـ�  ١٨٨ص  ٢٠). ����� ا���� ا��ازي ج      ٢

، ���� ا���� و��� ا���ء وأ�� »إ�ّ�«وذ�� ا�� ا�����ري ����ً �� ا����ج ����� و��ه ا��ى » أ��«و��اه، وا������ 

 ا���� واد��ل ا���ء و(اف) ��� ا���� و����� ا���ء. ���

��ء ا�� ���� وا�� ���� ���� ا���ء �� ��� �����، و���� و��� ���� ا���ء وا������، وا�����ن ���� ا���ء �� ��� 

 �����، و���� ���ت و��� ��ا ا����ف �� ا������ء (اف ���) و�� ا�����ف (اف ����).

و�� ذ���� ا�� ����ر ا������� �� ���ن » إف اٍف ـ اُف� ـ اَّف اُّف ـ أ�ّ� ـ ا���� ـ اُفَ «��: ا��ل ���ه ���ة ����� 

 .٧٣ص  ١ا���ب ج 

 
ا��ذن وا��� و�� ا�����ء ـ ا����: ا����  ). و��: ا���� ا��ي ��ل ا���� وا���� ا��ي �� ا���� ـ و��     ٣

وا���� ـ ���� ���� ـ ��� ���ٔ�� �� ر�� و���� و����ه ���ل: اف اف ـ ذ���� �� ���ن ا���ب وا������ ا����� 

 وا���� ا��ازي.
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ما : «آله و عليه هللا صىلثم االف منها لفظي ومنها نظرة بغضاء او حركة او كتابة ام ماذا؟ وك� يروى عن النبي 
  ١».أباه من حد اليه الطرف

  ي أد� العقوق تش� اىل ادناه يف لفظة او ملحة ام ماذا من مظاهر التضجر دون اختصاص.فاألفُّ وه

فباحرى ان تنهره� او تسبه� او ترضبه�، وألن االف قــد ينتهــي اىل » اف«واذا يحرم ان تقول له� 
  النهريثنية ب:

باإلهانة وسوء ادب..  زجرا بالصياح ورفع الصوت عليه� واإلغالظ يف القول حيث ييش» وال تنهره�«
  ال ـ و ـ ال! وا�ا:

قــوالً يحمــل اكــرامه� وان رضبــاك او أهانــاك، وكــرم القــول هــو التوســع يف »: وقل له� قوالً كر�ا«
عطوفته ولينته، ومن العطف به� أن تأمره� �عروف تركاه وتنهاه� عن منكر اقرتفاه، كــأن يســيآ 

  ».وقل له� قوالً كر�ا» «ال تقل له� أف وال تنهره�«ن اليك أم سواك ظل�، وتراعي يف كل ذلك أ 

لِّ ِمْن الرَّْحَمةِ « : اخفض له�.. ك� خفضنا لك واين خفض من خفض؟ اخفض »َواْخِفْض لَُهَ� َجنَاَح الذُّ
له� جناح الذل، ال جناح العز والكربياء أن ترعاه� تحت جناحك امتنانا وامتهانا، حتى ولــو كانــت 

ملة كافلة، فانه َجناح فيه ُجناح، وا�ا جناح الذل الخافض من الرحمــة مثلــث مــن الرعايــة رعاية كا
  يحمل ارحمها وا�ها.

فليكن كلك له� جناحا، من فكرة او قولة او فعلة، من مال او حال او منال، وليلمسا أنه� عندك يف 
الذل ثابتا من أصول الرحمة، جناحا َجناحٍ ايا كان وأّ� وايان، ومن ثم ذل يف كل َجناح، وليكن جناح 

طاقات العطوفة، فرتك بسط الجناح له� ُجناح، وَجناح العز ُجنــاح، وَجنــاح الــذكر مــن دون رحمــة 
فرغم ان الَجناح ال يعنــي لصــاحبه إال ان يطــ� بــه، فهــو وجــاه  ٢ُجناح، وا�ا َجناح الذل من الرحمة

                                                        
  � ا����ـ�ن �ـ� ����ـ� ���ـ� �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�ـ ا��ج ا�� ��دو�� وا������ �� �� ١٧١: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 :...آ�� و ���� ا��� ���

�� ��� ���ة ���   ��ل: �� �� و�� ��ر ���� ا�� وا���� ���ة ر��� ا�� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������  ١٧٢: ٣و��� 

 ا��� وا���.  ���ورة. ����ا: وان ��� �� ��م ���� ��ة؟ ��ل: ��� ا��ّ�

 
����  �� آ�� ا��ا���� ��� �� ��ا ا�����ن؟ ���ل: ا�����ن ان ا����م ����  ). ا��ل ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

�� �����ا ا��� ��� «���ل   ������� وان �� ������� ان ���ٔ��ك ��� ������ن ا��� وان ���� �������� ا��� ا��ّ�

ان ا���اك ��� ��� ���� اف » ا�� ����� ���ك ا���...«�� و��   وا�� ��ل ا��ّ� ا����م ������ ��ل » �����ا ��� ����ن

وا��� ���� «���� ���� ��ل ����   ان ����ك ��� ���� ��� ا��ّ�» �ً �����و�� ���� ���«و�� ������� ان ����ك 

�� ��� ����� �� ا���� ا����� ا�� ����� ور�� و�� ���� ���� ��ق ا��ا���� و�� ��ك ��ق » ���ح ا��ل �� ا�����

 ا������ و�� ��� ��ا����.

��  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  �� ا��ّ�ـ ا��ج ا�� ا�� ���� �� ا�� ���س ر ١٧٤: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

�� وا����   �� وا���� ا��� �� ����ن ������ن �� ا���� وان ��ن وا��ا ��ا�� و�� ا��� ����� ��ّ�  ا��� ����� ��ّ�

: وان ����ه وان ����ه آ�� و ���� ا��� ���ا��� �� ����ن ������ن �� ا���ر وان ��ن وا��ا ��ا��ة ��ل ر��: ان ����ه؟ ��ل 
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الوالدينفرش له� يعيشان عليه، او يط� به الوالدين اىل مآربه�، ك� الطائر اذا يطــ� يرفــع جناحــه 
ت للوالــدين وإالنــة واذا يرعى فرخه يخفضه من الرحمة، وخالصة املعني من خفض الجنــاح اإلخبــا

  القول له� والرفق واللطف به�.

وان جاهداك عىل أن ترشك � ما لــيس لــك بــه «يف كلِّ ذلك يشرتك الوالدان، مسلم� كانا او كافرين 
»علم فال تطعه� وصاحبه� يف الدنيا معروفا

  معروفه� وهو هكذا إحسان إليه�. ١

وقــل «ن �زيد اإلحسان حي� كانا او ميت� ان تدعو له� بخ� وتســتغفر ثم يختص الوالدان املسل�
  ».رب ارحمه� ك� ربيا� صغ�ا

من الرحم والرحمــة بالنســبة للــدنيا ولآلخــرة، ام وللــدنيا فقــط كــ� للمـرشـك� فــان » ارحمه�«ف 
انوا أويل قــر� مــن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشك� ولــو كــ«االستغفار له� ممنوع: 

»بعد ما تب� لهم أنهم أصحاب الجحيم..
فاذا تب� أن الوالدين او احده� من اصــحاب الجحــيم ال  ٢٣

يسمح له� االستغفار حياتا وم�تا، اللهم إال طلبا للرحمة االلهية ان تشمله� حالة الحياة بأن يؤمنا 
او يخففا عن رشكه�، وهذه اآلية وان كان بينها وبــ� آيــة الوالــدين عمــوم مــن وجــه تتــوارد ان يف 

املرشك� اال ان هذه نص يف العمــوم بــدليل االرشاك مــن بعــد مــا تبــ� لهــم انهــم اصــحاب  الوالدين
  الجحيم فلتقيد آية الوالدين دون ريب.

أن الرحمة املطلوبة هنــا هــي الدنيويــة، ولكنهــا ليســت رحمــة اذا � » ك� ربيا� صغ�ا«وقد تلمح 
طلوبة هي املال�ة للحياة اآلخرة، منذ الدنيا تتبعه الرحمة االخروية او منعته� اياها، اذا فالرحمة امل

يف اآلخرة، اال ان رحمة االستغفار للمرشك� مقطوعة ممنوعة عنه� وان كــانوا اويل قــر�: والــَدين م 
من ذا؟ من بعدما تب� أنهم أصحاب الجحيم، واما قبل التبــ�ُّ فمســموح لهــ� االســتغفار وان كــانوا 
                                                                                                                                                         

 وان ����ه.

 
١٥: ٣١).      ١. 

 
١١٣: ٩).      ٢. 

 
و�� «ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ا�� ���� �� ���� ��� �� ا�� ���س �� ���� �����:  ١٧١: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

 ».������ و�� ����ا او�� ������ ��ن ����� وا���� آ���ا ان ������وا ��«��� ��ا:   �� ا��ل ا��ّ�» رب ار�����..

ا��ل: ��ا ����� �� ���ق آ�� » �� ��ن �����..«و��� �� ا�� ���س و���دة ����: ������ ا��ٓ�� ا��� �� ��اءة 

ا�������م و��ن ا���آن ��ن ���ل ����� �� ��م و���� و�� ���� و����ه، ���� �� �� ����� ��� ذ�� ����، او 

���ب ا�� ا���ق ا����� ان ��ا ا�������ر ��ن » �� ��ن«�� ��� ا�����ق، و���  ���ل: ار�� ا�����ق او��ً 

����� ��� ا���ا��، و��� ��ن �� ا���وري ��م ��از ا�������ر �������� �� ����� ���� ��� ا��� ا���ب 

 �� �����.ا�����.. �� ا���� ��� ���� ا���م: ��� ا����م او ا�����ق او ا����ص او ا����� او ��� ���
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  مرشك�، ال إن ماتوا مرشك�.

اف لكــم «له� محرما، فكيف يقول ابراهيم للمرشك� وفيهم ابــوه آزر، » االف«وترى إذا كانت قوله 
»أفال تعقلون  وملا تعبدون من دون ّهللا 

واذ قال ابراهيم ألبيــه آزر أتتخــذ اصــناما «ثم وما فوق األف  ١
»آلهة إ� اجدك وقومك يف ضالل مب�

٢.  

والجوب عن اٍف ان آزر � يكن والده وإ�ا عمه ثم هذا األف موجه اىل ضالل الرشك أيا كان ويف أي 
حيث الدعوة الرسالية وتفنيد الضاالت واجبة اطالقا، وقد تكون بالنســبة » ضالل مب�«كان، وكذلك 

  للوالدين اوجب رحمة به� ان يهتديا اىل رصاط مستقيم.

رشيك� لنفسه او زاد وإ�ا فرض   فلم يجعله� ّهللا   لتمنع عن حرمة هللاّ ثم إن حرمة الوالدين ليست 
  . وما افرتضه هللاّ   اإلحسان اليه� وطاعته� في� � يعارض طاعة ّهللا 

  وإنها لذكرى حانية، الطفولة الهزيلة الضعيفة حيث يرعاها ألوالدان.

� ك� ربياك صغ�ا، حيث ه� اليــوم يف فألنك ال تسطع مقابلة له� باملثل تطلب من ربك ان يرعاه
مثل حالة الطفولة من الضعف والحاجة اىل الحنان والرعاية، وهــو القــادر عــىل جــزائه� عــ� بــذال 

  وقدما لك الطفولة.

وهو الرح�ن الرحيم يجازيه� يف االخرى، ام يف األوىل، ام فيه�، ملا تسرتحم ربك له�، اللهم إال في� 
  ان �وتا مرشك�، فرحمته� اذا يخص األوىل. ال يقبل الرحمة:

وان جاهداك «وترى هل من اإلحسان اليه� وترك االساءة له� ترك الواجب او فعل الحرام؟ قد تلمح 
ان مــا دون الرشــك مــن الحــرام مســموح إحســانا  »عىل أن ترشك � ما ليس لك به علم فال تطعه�..

تحرصــ طــاعته� يف األمــور الدنيويــة، غــ� املربوطــة » معروفاوصاحبه� يف الدنيا «بالوالدين، إال أن 
،  ، فال طاعة ملخلوق يف معصــية هللاّ  تحرص الطاعة يف هللاّ » اال تعبدوا اال اياه«باآلخرة، ثم القضاء األول 

اللهم إال الواجبات غ� التعيينية التي لها مندوحة فضالً عن املستحبات، اللهم إال إذا كان النهي عنها 
مــا اســتطعت دون ان ترضــيه� » وصــاحبه� يف الــدنيا معروفــا«، وعىل اية حــال  عارضة لرشعة ّهللا م

ففيه� «وملا تريد الجهاد  ٣فحاول يف ان تضحكه� بعد البكاء  ، فاذا تهجره� هجرة اىل هللاّ  بسخط هللاّ 

                                                        
٦٧: ٢١).      ١. 

 
٧٤: ٦).      ٢. 

 
ـ ا��ج ا��زاق �� ا����� وا����ري �� ا��دب وا����� و���� وا������ ��  ١٧٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣

������ ��� ا����ة و��ك ا���� �����ن ��ل: ��ر�� ا�����  آ�� و ���� ا��� ����� ��� ��ل: ��ء ر�� ا�� ا����   ���ا��ّ�

 وا������ ��� ا�������.
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  اذا � يكن فرض ع�. ١»فجاهد

تعاىل فال يتعارضان حتى يؤخذ بــاألهم وال   هو بعد فرض هللاّ  ان فرض طاعة األبوين واالحسان إليه�
والفرض القاطع وجاه االبوين، اللهم إال يف   ، وال تعارض ب� الفرض املخ� فيه من هللاّ  أهم إال فرض هللاّ 

الكفا� اذا كان تركه ينقص الكفاية، وإذا كان نهيه� عن املستحب لصالح له اوله� ينتجز الرتك، واما 
فانه فــي� � ينــاف  ٢»يف رضا الوالدين وسخطه يف سخطه�  رضا هللاّ «النهي دون صالح فال، مه� كان 

  !. او يستوجب سخط هللاّ   رىض هللاّ 

و اي واجب ج�عي يجب النفر وال �نعه منع الوالدين، وفي� ففي االستنفار العام للجهاد او الدفاع ا
دونه من الواجبات الكفائية او التخي�ية قد يفرضه امره� ك� �نعه منعه� اللهم اال اذا كــان عــن 
عناد أم الالمباالت بالدين فال حتى يف ترك املستحبات وفعــل املكروهــات، وجملــة القــول يف حــدود 

ام اىل سواه دو�ا استحقاق، وال يكون معارضة للرشعة    يكون فيه إساءة اىل هللاّ اإلحسان بالوالدين أال
اإللهية، ففي� أنت بالخيــار فعــال او تركــا يف املباحــات واملســتحبات واملكروهــات وحتــى الواجبــات 
التخ�ية او الكفائية غ� املنجزة قد ينجز أمره� او نهيه� فتصبح واحدة من هــذه الخمــس واجبــا 

ليك معينة او محرمة اذا كان يف هذا التنجيز مصلحة لــك او لهــ� او حنانــا عليــك مــنه�، دون ان ع
  . يكون عن جهله� او تجاهله� او الالمباالت منه� ام ماذا؟ م� هو إساءة بأحكام ّهللا 

                                                        
�� ��� �ـ�ل: �ـ�ء   �ـ ا��ج ���ا��زاق وا�� ا�� ���� وا����ري و���� �� ���ا��ّ  ١٧٢: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 ���� ا����د، ���ل: ا�� وا��ان؟ ��ل: ���، ��ل: ������ �����. آ�� و ���� ا��� ���ر�� ا�� ا���� 

ا��ل: ��� ا����ول ��� �� ���� ا����د، او ا����د ا��ي �� ��� ��ض ���. و��� ا��ج ���� وا�� ا�� ���� 

 آ�� و ���� ا��� ����� �� ���و�� �� ���� �� ا��� ��ل: ا��� ا���� وا��� وا������ وا�� ���� وا����� و���� وا����

ا�����ه �� ا����د ���ل: ا�� وا��ة؟ ���: ��� ـ ��ل: اذ�� ������� ��ن ا���� ��� ر����� وا��ج ���� ���ا��زاق 

او ا������رة ا��� �����،  آ�� و ���� ا��� ������ وا��ف �� ا������ �� ا������ ���� ذ�� أ��ل: ���� ���� ا����� ا آ�� و ���� ا��� ������ 

 و����� ���ل: ���� ذ��.

���ل: ا�� ا���� ا����د و�� ا��ر ����  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا�� ��دو�� وا������ �� ا�� ا�� ر�� ر��ل ا��ّ�

�ٔ�� ��ج ����� و�����، ��ذا د��� ���� ��ذا ���� �  ���ل: �� ��� ا�� �� وا����؟ ��ل: ا�� ��ل: ���� ا��ّ�

 و����.  ا�� ���� ا��ّ�

����� ��� ا����� ��� وا���� ������� و�������  آ�� و ���� ا��� ���  وا��ج ا������ �� ا�� ��� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�

��ا �� ���� . وا��ج ��� ��ل �� ر�� �� ��� ���� ���� �����ا: �� ��ن  ا��� �� ���دك ������ �� ���� ا��ّ�

���ّ� ��� ��� ���� ���ر ��� ��   ���� ��� ��� ا���� ����� ������ ��� �� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ل ا����   ا��ّ�

 . ���� ��� ��� ���� ������� �� ا���س ��� �� ���� ا��ّ�  ���� ا��ّ�

 
 ���ة ��ق. آ�� و ���� ا��� ���و�� ����� ����ه ا�� ا����  ٥١٣ص  ٢). ����� ا������ي ج      ٢
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يف مقام ثم إن حرمة لفظة األف أو ملحتها او تضجر ظاهر بالنسبة لالبوين ال �نع حليتها او وجوبها 
حيث كــان » قال ابراهيم البيه آزر إ� أراك وقومك يف ضالل مب�«ك�   إقامة الربهان إلثبات حق هللاّ 

يف مقام االحتجاج البطال الرشك واثبات التوحيد وهو واجب الدعوة الرسالية االوىل واالخ�ة، اضــافة 
  الده كان قد ادى واجبه الرسايل.اىل ان آزر � يكن والده وا�ا عمه اوجده ألمه، وحتى اذا كان و 

واأل�ة من عرتته �ختلف أشكال االحسان بالوالدين لحد القول يف االبن  آله و عليه هللا صىلولقد اوىص الرسول 
  !.١»انت وما لك ألبيك«

ابَِ� َغُفوراتَكُ  ٢َربُُّكْم أَْعلَُم ِ�َا ِيف نُُفوِسُكْم إِنْ « »ونُوا َصالِِحَ� فَإِنَُّه كَاَن لِْألَوَّ
٣.  

ام مــاذا » نهر«او » اف«قد تعني اآلية اإلجابة ع� ر�ا يتقول: أننا يف نفوسنا صالحون ف�ذا علينا يف 
  من جوارح الجوارح وجاه الوالدين؟ ما دامت نفوسنا صالحة ال تريد إال الخ� له�؟.

فألن صالح النفوس تتمثل يف صالح األع�ل  »ربكم اعلم �ا يف نفوسكم إن تكونوا صالح�«جواب: وال
فامليسُء اىل الوالدين ليس من الصالح�، فهي ادعاء خاوية جوفاء أن صالح النفس والنفس فقط هو 

  املرغوب دون الجوارح يف األع�ل!.

وهو صالح دون تقصــد، وا�ــا تلفــتُّ دون تفلُّــت ثم واجابة ـ ك� يعني ذيلها ـ عمن قرص يف حقه� 
ربكم اعلم �ا يف نفوسكم ان «وعناد، وا�ا خطأ جاهل دون فساد نايشء من فساد النفس، فالجواب 

ثــم ال صــالح يخطــأ ولــيس مــن » إنه كان لألوابــ� غفــورا«ـ ح� يخطا ـ أّوابون ف »  تكون صالح�
وأنه أساء إليه� خطأً، فألنــه لــيس صــالحا حتــى يكــون مــن االواب�، اللهم إال صالحا يدعي الصالح، 

  ليغفر له هذه اإلساءة.  األواب�، � يكن هللاّ 

  دوما معتذرين ع� قرصوا او قّرصوا.  واألابون هم الراجعون اىل هللاّ 

  ال سي� الوالدة

ُه َوْهنا عََىل َوْهــ« ا االِْءنَساَن بَِوالَِديِْه َحَملَتُْه أُمُّ يْنَ ٍن َوِفَصــالُُه ِيف َعــاَمْ�ِ أَْن اْشــُكْر ِيل َولَِوالـِـَديَْك إَِىلَّ َوَوصَّ
                                                        

�ه ا�ـ� ا� آ�� و ���� ا��� ���  �� روا�� ���� �� ا����� ��� ر�� ا�� ر��ل ا��ّ� ٥١٤: ٢). ا����ف �������ي      ١

��ٔ�� ���� ���� �� ��ذا ��� �����ٔ ��� ��� ���ٔ�� ���ل: ا�� ��ن ����� وا�� ��ي و����ا وا�� ��� ���� �� ا���� 

و��ل: ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ���� وا���م ا�� ���� و�� ��ي وا�� ���� و�� ��� و���� ��� ����� ���� ر��ل ا��ّ�

و�ـ�� ا��ـ� آ�ـ� » ا�� و�� �� ��ٔ��� ا�� و�� �ـ� ��ٔ��ـ�«� ��� �� ��ل �����: �� ��� و�� ��ر ���� ��ا ا�

� �ـ����ء ��� ا�� ���ل  : �ـ� ��ـ� �ـ��� ا���ـ� �ـ�� ����ـ� ��ـ�� ا�ـ��؟ �ـ�ل: ا��ـ� �ـ��� ا���ـ� �ـ�ل آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

: �� ����؟ آ�� و ���� ا��� �����ل : �� ��� ���� ��� ا���ت �� ����� وا���ٔت ���ر��؟ ��ل: ��� ��ز���� آ�� و ���� ا��� ���

 : �� ������ و�� ����.آ�� و ���� ا��� �����ل: ���� ��� ��� ����� ��ل 

 
 ��� �� ا����س ��� اذا ���� ����� وا��� �� و����.  ). ان ��� ���� ����� ��� ���� ��� ا��ّ�     ٢

 
٢٥: ١٧).      ٣. 
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»الَْمِص�ُ 
١.  

لقد فصلنا القول حول هذه الوصية بطيات آيات لها ال سي� آية األرسى، وهذه اآلية هي اليتيمــة يف 
وان «هــا نظــ�ة يف خصوص األم حيث اختصت بــذكرى اتعــاب لهــا وأشــغاب ليســت للوالــد مثلهــا ول

»جاهداك..
٢.  

وهو الضعف الِحمل لذلك الَحمل، وعّل األول هــو منــذ الحمــل حتــى » حملته امه وهنا عىل وهن«
الوضع، فانه كله ضعف مه� اختلفت مراحله، والثا� هو منذ الوضع حتى قيامه عىل ساقه، والحــد 

  املتوسط هو العامان للرضاعة.

حملــه «وهــ� أكــ� زمــن للرضــاعة، و�ــا أن » يف عــام�«الرضاعة، وعن ثا� الــوهن� عن » وفصاله«
تقــرر أن » فصــاله«هنــا ظرفــا ل » يف«وفصاله ثالثون شهرا، نتعرف إىل أقل الحمل وهو ستة أشهر، و

 انفصال الرضاعة هو ضمن عام�، ال ـ فقط ـ يف منتهاه�، بل خالله�، الباديء من بداية العام الثا�،
ملــن يكــون حملــه » ثالثــون شــهرا«و» يف عــام�«والحدُّ املعتدل منه الشهر التاسع قضيَة الجمع ب� 

تسعة أشهر، فال فصال ـ إذا ـ قبلها إالّ عند العرس أو الحرج، فحقٌّ للولــد أن يرتضــع عــام� إالّ ثالثــة 
  أشهر.

قلــوبه� لحــدِّ التضــحية يف اشكر يل أن خلقتُك وجعلــت حبــك يف » ووصينا... ان اشكر يل ولوالديك«
ٍء يف سبيل تحويل هذه األمانــة الربانيــة  أن تحّمال كلَّ ِعب» لوالديك«صالحك صغ�ا أو كب�ا، واشكر 

فــانه�  ٣»تعــاىل  فمن � يشكر والديه � يشكر ّهللا «فأسألك عن واجب الشكر يل وله� » وايل املص�«
واألم بطبيعــة  ٤»عــز وجــل  ومن � يشكر املنعم من املخلــوق� � يشــكر ّهللا «  منع�ن عليك بعد هللاّ 

  ِء األك�. لها الحق األوفر للِعبالحال 

الشكر للوالدين هنا هو الحسن واإلحسان املأمور به يف آيات اخرى بحقه�، وال سي� األم املتحملــة 
واما حق امك فأن تعلم أنهــا حملتــك حيــث ال يحتمــل «يف حمله أك� من الوالد فلها حق أك� منه: 

عطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها و� تبال أن احٌد أحدا، وأعطتك تجوع من �رة قلبها ما ال ي
تجوع وتُطعمك وتعطش وتُسقيك وتعرى وتَكسوك وتضحى وتُظلك وتهجر النوم ألجلك ووقتك الحرَّ 

وتوفيقه، واما حق أبيك فان تعلم أنه أصلك فانــك لــواله �   والربد فانك ال تطيق شكرها إالّ بعون هللاّ 
واشكره عىل   جبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد هللاّ تكن فمه� رأيت من نفسك ما يع

                                                        
١٤: ٣١).      ١. 

 
٨: ٢٩).      ٢. 

 
 ���� ���� و��� ���ل: وا�� ������ �� و���ا���� ���.. ا����م ����). ��ر ا������ �� ا����ن �����ده ا�� ا����      ٣

 
 ���ل:... ا����م ����). ا����ر �����ده ا�� ����د �� ا�� ا����د ��ل ���� ا����      ٤
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  .١ قدر ذلك وال قوة إالّ باّ� 

ه و عليه هللا صىلجاء رجل اىل النبي «وقد  م من؟ قال: امك، قال: َمن أبر؟ قال: أمك قال: ث  فقال يا رسول ّهللا  آـل
  ٢».ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: اباك

  وعلَّ األم تزيد عن األب مرت� لوهنيها يف ِحمل الولد.

فإنه� ابوا هذه األمة، وكذلك كل العل�ء الرباني�، فــان  عليه�السـالموللوالدين تأوى النه� الرسول وعيل 
  ٣حق الوالدية الروحية الرتبوية فوق الجسمية الوالدية.

بكم يف قلــوبه�، اآلمــر الخالق له� وإياكم مــنه�، الجاعــل حــ  ذلك، وألن األصل يف حقوقه� هو هللاّ 
دون   وحقوقه�، وال حق له� إالّ يف طول الخط من حــق ّهللا   بشكره�، فال تَناُحَر ـ إذا ـ ب� حق هللاّ 

  مشاقة، ف:

نْيَا َمْعُر « وفــا َواتَِّبــْع َوإِْن َجاَهَداَك َعىل أَْن تُْرشَِك ِ� َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ تُِطْعُهــَ� َوَصــاِحبُْهَ� ِيف الــدُّ
ُكْم ِ�َا كُنتُْم تَْعَملُونَ  »َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِىلَّ ثُمَّ إَِىلَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُ

٤.  

عىل ان ترشك � مــا لــيس «، وقدر ما كل جهوده�  ُجهده� يف َجحده� توحيد هللاّ » وان جاهداك«
ـ فقط ـ يف حقل الضالل، » فال تطعه�«  نسان عليم برشيك �ّ وبطبيعة الحال ليس ألي إ » لك به علم

ك� كنت، ف » صاحبه� يف الدنيا معروفا«ف   واما العرشة الحيوية الدنيوية، غ� املناحرة لتوحيد هللاّ 
وال لغ�ه� فانه ال طاعة ملخلــوق   بر الوالدين واجب وان كانا مرشك� وال طاعة له� يف معصية هللاّ «

                                                        
 ...ا����م ����). ا����ر �� ا����� �� ا����ق ا���و�� �� ز�� ا�������      ١

 
��ل ��ء ر��.. و��� ��� ��ل ��ء ر�ـ� و�ـ�ٔل ا���ـ�  ا����م ����  ). ا����ر �� ����� ا���� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

 ا��ر ا��ك و��َء ����ٔم ��� ا��ٔب. �� �� ا��ا���� ���ل: ا��ر ا�� ا��ر ا�� ا��ر ا��، ا��ر ا��ك ا��ر ا��ك آ�� و ���� ا��� ���

 
�� ���� ��ـ���: ان  ا��ـ��م ������ ا����� ���� ���� �� ا��ٔ��� �� ����� ا�� ��ٔل ا��� ا�������  ). ا����ر     ٣

���� ا���� ��� ا���ان و��ا ا���� وور�� ا����   ا��� �� و��ا���� ا�ّ� ا�����؟ ���ل: ا��ا��ان ا���ان او�� ا��ّ�

وا����� ��� ذ�� ا����ان �� ��� ا���ل   ����د ا�� ا��ّ������ ا» ا�� ا�����: « وا�� ا���س �������� �� ��ل ا��ّ�

���ل �� ا����� و���ل ��� » وان ����اك ��� ان ���ك ��«��� ا�� ����� و����� ���ل �� ا���ص وا���م 

» و������� �� ا����� ���و��«و�� ���� ������ �� ��� ا���ل ��� ا��ا���� ���ل: » ��� ������«ا��ت ������ 

ا�� «���ل: » وا��� ���� �� ا��ب ا�� �� ا�� ������«��ف ا���س ������ وادع ا�� ������� وذ�� ���� ���ل: 

 ». و������ ��� ا��ّ�  و�� ����ا ا��ا���� ��ن ر����� ر�� ا��ّ�  ا���� �����ا ا��ّ�  ا��ّ�

 
١٥: ٣١).      ٤. 
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ككل،   كعبادة وثن، بل يف معصية ّهللا   يف االرشاك باّ� » فال تطعه�«وليس يختص  ١»صية الخالقيف مع
، فانه واحٌد يف ان يطاع ك� هو واحد بسائر شئون األلوهية والربوبية،  ارشاٌك با�ّ   بل وكل معصية �ّ 

لفت دركــات اإلرشاك ال رشيك له عىل أية حال ويف كافة حقول املعرفة والعبودية والطاعة، مه� اخت
  .٢به ك� تختلف درجات توحيده

  ، إذ ال عبــادة ارسع بلوغــا بصــاحبها اىل رضــا هللاّ  بر الوالدين من حسن معرفة العبد بــاّ� «اجل وان 
تعاىل إذا كانا عىل   ، ألن حق الوالدين مشتق من حق ّهللا  رمة الوالدين املسلم� لوجه ّهللا تعاىل من ح

تعاىل اىل معصيته، ومن اليقــ� اىل كــذلك   مناج الدين والسنة، وال يكونان �نعان الولد من طاعة هللاّ 
ة فدارِه� واحتمــل واما يف باب العرش » وان جاهداك..«  فمعصيته� طاعة وطاعته� معصية قال ّهللا 

عليــك مــن الحــال   أذاه� نحو ما احتمال عليك يف حال صغرك وال تضــيِّق علــيه� مــ� قــد وســع هللاّ 
تعــاىل وقــل   والجلوس وال تحوِّل بوجهك عنه� وال ترفع صوتك فوق أصواته� فان تعظيمه� من هللاّ 

  .٣»ال يضيع اجر املحسن�  له� بأحسن القول وألطفه فان هللاّ 

والَدين وغ�َه�، وال تتبع سبيل » صاحبه� يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب ايل«فعىل أية حال 
  هللاّ وجاه » فأنبئكم �ا كنتم تعملون«ال إىل سواي » اّيل مرجعكم«من صّد عني والدين وغ�ه� فان 

  وخلقه.

ــَمَواِت أَْو ِيف اْألَْر «    ِض يـَـأِْت بَِهــا هللاّ يَا بُنَىَّ إِنََّها إِْن تَُكْن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل فَتَُكْن ِيف َصْخرٍَة أَْو ِيف السَّ
»لَِطيٌف َخِب�ٌ    إِنَّ هللاّ 

٤.  

                                                        
����ٔ��ن �� ��� ا�����م و��ا��   ا����م ������ ا����ن �� ��ب �� ���� ا����  ٢٠٣: ٤). ��ر ا������      ١

���� ���� و��� ���ل: ا����ا آ��ء�� ����  آ�� و ���� ا��� ���) ����� ا����� �����ده �� ا���� ٢٠٤ا����:.. و��� (

 . �ا��و�� و�� ������� �� ����� ا��ّ 

 
: �� أ��  ��� ��� ا����� �� ���و �� ا���ص ���ل ���ا��ّ� ������ا����م). و�� ا������ �ّ� ا����� �� ���      ٢

إ�� ا�� ا�� ا��ٔرض ا�� ا����ء ������ ا�� ��ا ا�����ز و�� ����� ��� ����� ����، ��ٔ�� �� ا�� ���� ا���ري 

ا���ـ� ا�ـ� ا�ـ� ا�ـ� ا�ـ�ٔرض ا�ـ� ا�ـ� ا��ـ��ء و��ـ����� وا�ـ� �ـ�م  ا��ـ��م �������ل �� ا�����  ا����م ����ا�����  ا��

ا��  ا����م ������ل ��: ا�� ا��ك ���ل �� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���ان أ�� ���� ���، ������ر و��ل: ان ا����   ����؟ وا��ّ�

  و�ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�» ���اك ��� ان ���ك �� �� �ـ�� �ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ� ����ـ�وان �«�� و��:   ���� ��ل ا��ّ�

 : ا��� ا����� ������وف، و����: �� ���� �����ق �� ����� ا�����.آ�� و ���� ا��� ���
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وان كانت للوالدين، م� تلمح ان الوصية بالوالدين ك� هنــا   تعني أن الطاعة يف اإلرشاك با�ّ » إنها«
هي من نصائح لق�ن، مه� كانت هنا كجملة معرتضة ب� وصاياه، وما أجمله ترتيبا رتيبا يف أسلوب 

  البيان!.

، فــاإلرشاك عــىل ايــة  ، فضالً عنها مستقلًة لغــ� هللاّ  وهذه اآلية إنذار صارم عن الطاعة يف اإلرشاك با�ّ 
  حال مسؤول عنه، قصورا أو تقص�ا، تقليدا وسواه.

أو يف «عــن أخفــاه ثــم » فــتكن يف صــخرة«تصــوير عــن أد� الرشــك و» مثقال حبــة مــن خــردل«ثم 
عن أبعده، وذلك مثلث من صغار الرشك يف أبعاده، فضالً عــن كبــاره يف كــل » الس�وات أو يف األرض

يقول   إن هللاّ   لبا، ال يقولن أحدكم أذنب وأستغفر هللاّ أبعاده ف اتقوا املحقرات من الذنوب فان لها طا
  .١»إن تك مثقال حبة من خردل..«

يوم «رسا إعالنا م� يؤ� به بنفسه يوم القيامة:   ترصيحة ب� نظائرها أن اإلرشاك باّ� »  يأت بها هللاّ «و
»بعيدا تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا

حيث  ٢
ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الس�وات «» لطيف خب�  ان ّهللا «تعم عمل القلب والقالب والرس والعلن: 

»وال يف األرض
٣.  

صغ�ة كأصغر » حبة من خردل«وما أ�ها أداًء وأجملها إيقاعا تصويرا عن الطاعة صالحة وطالحة ب 
يف ِخِضــمِّ » أو يف الســ�وات«صلبة ال ســبيل إليهــا كالعــادة » فتكن يف صخرة«ه اإلنسان ما كان يعرف

أو يف «األجواء الشاسعة التي يبدو فيها النجم الكب� نقطة سابحة ام ال تبدو ولــو بــالعيون املســلحة 
  وقدرته.  دو�ا انفالت عن علم هللاّ »  يات بها هللاّ «ضائعة يف أع�قها، ومع كل ذلك الخفاء » األرض

  ال والية لألباء عىل الباكرات

ولو زوجت املرأة نفسها صح وال يشرتط الويل مع البلوغ والرشد وال الشهود قضية أن واليــة التــزويج 
  مطلقا ال دليل لها، والروايات املختلفة ترجع إىل اآلية املتحدة الداللة وهي:

وُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضًة فَِنْصُف َما فَرَْضتُْم فَِنْصُف َما فَرَْضــتُْم َوإِْن طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَبِْل أَْن َ�َسُّ «
الَْفْضــَل بَيـْـنَُكْم إِنَّ إِالَّ أَْن يَْعُفوَن أَْو يَْعُفَو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ َوأَْن تَْعُفوا أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َوالَ تَنَســْوا 

»تَْعَملُوَن بَِص�ٌ  ِ�َا   ّهللا 
٤.  

                                                        
  ��ل: ا���ا... ا��ل: ��ٔت ��� ا��ّ� ا����م ����  ). ا����ر روى ا������ �������د �� ا�� ����ن �� ا�� ���ا��ّ�     ١

��ن   ���، �������� ا�����ة �� ��ٔ�� ��� ا��ّ����� ������� ��� ��ت �����، �� �� ��ت ����� دون ���� و�� ��

 ا����� �� ا���� ��� �� ذ�� ��.
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إالَّ «فرض ضابطي عىل هؤالء األزواج، ومن وراءه إستثناء آن إثنان، أحــده� » نصف ما فرضتم«هنا 
َوآتُوا النَِّســاَء َصــُدقَاتِِهنَّ نِْحلـَـًة فـَـإِْن «تعاىل:   املطلقات، وطبعا بطبيعة الحال وك� قال هللاّ » أن يعفون

ٍء ِمنُْه نَْفسا فَُكلُوُه َهِنيئا َمِريئاِطْ�َ لَكُ  »ْم َعْن َيشْ
  تعني عن النصف املستحق لهن هنا.» يعفون«، ف ١

  وهو يف حقل اإلحت�ل ب� ثالث: »أو يعفوا الذي بيده ُعقدة النِّكاح«وثانيه�: 

  ـ املطلقة نفسها؟ وقد ذكرت، فهي ـ إذا ـ إالَّ أن يعفون!. ۱

؟ فهــي إيجابيــا يف األصــل »الذي بيده عقــدة النكــاح«هو غ�ه� كاألب والجد؟ فل�ذا ـ إذا ـ ـ أو  ۲
بيدي الزوج�، أو ووليها! فهي مشرتكة ب� الثالثة دون إختصــاص بوليهــا، ثــم وصــالح التعبــ� ـ إذا ـ 

 القــرآن ومن ثم كيف له ذلك العفو وهو من مالها دونه، وكيف هو وليها؟ و� يعرف يف» بيد وليها«
  ؟.»بيده عقدة النكاح«كله أنه الذي 

  ثم هل يحرم زوجها عن س�ح النصف أال ينقصها؟ وهو أحرى منها يف ذلك الس�ح!.

ـ أم هو زوجها أن يعفو عن س�ح النصف فيعطيها الصداق كلــه، وهــو أحــرى بــذلك منهــا ألمــور  ۳
  عدة:

ا وسلبها طالقــا، وليســت كــذلك الزوجــة الخاصة، وهي جمعية إيجابها عقد »بيده عقدة النكاح«ـ  ۱
فضالً عن وليها!، فإن الطالق بيد من أخذ بالساق، فمن له السلب بعد اإليجاب هو أحرى بالســ�ح 
  ممن له ـ فقط ـ اإليجاب وهي الزوجة، وقد تدل عىل إختصاص عقدة النكاح هذه بالزوج دون سواه 

»بْلَُغ الِْكتَاُب أََجلَُه..َوالَ تَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاحِ َحتَّى يَ «
وهي الواردة بحــق املطلقــة املــدخول بهــا، ونــم  ٢

املعلوم لدى الكل أن والدها ـ إذا ـ ال واليــة لــه عــىل نكاحهــا، ثــم ال عقــدة ســواه� حيــث تخــتص 
  باألزواج بإزدواجيتها.

ا فضالً عمن سواه�، ثم العقدة فقد عرف القرآن صاحب هذه العقدة املزدوجة أنه الزوج فقط دونه
  اإليجابية هي ب� الزوج� وال ثالث بينه� مطلقا.

من أن يعفون، قضية الرجولة وأن له عقدة النكاح، ومــن أن ال تعفــوا،  »وأن تعفوا أقرب للتقوى«ـ  ۲
كان أقرب  سواًء أن ال يعفون أو يعفون، وليس الخطاب هنا قطعا إالَّ لألزواج دون أولياء املطلقة، وإالَّ

  للطغوى، وليس حارض القضية هنا إالَّ الزوجان.

» تعفــون«تهييج ثالث ل� تعفو قضية الفضــل بــ� ال�وجــ�، وكــذلك  »وال تنسوا الفضل بينكم«ـ  ۳
وفضل الزوج أفضل من الزوجة هنا، فإنها قد تتــأخر ـ إذا ـ عــن الــزواج إذ زوجــت مــرة، دونــه إذ � 

اٌع بِالَْمْعُروِف َحّقا َعَىل الُْمتَِّق�َ َولِلُْمطَ «يحصل عليه يشء:  »لََّقاِت َمتَ
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنـُـوا إِذَا نََكْحــتُْم «و ٣
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ونََها فَ  ٍة تَْعتَــدُّ ــوُهنَّ فَــَ� لَُكــْم َعلـَـيِْهنَّ ِمــْن ِعــدَّ تُِّعــوُهنَّ مَ الُْمؤِْمنَاِت ثُمَّ طَلَّْقتُُموُهنَّ ِمــْن قَبـْـِل أَْن َ�َسُّ
احا َجِميالً »َوَرسُِّحوُهنَّ َرسَ

١.  

أو يعفو الــذي «وب� » متاع باملعروف ـ و ـ متعوهن ورسحوهن رساحا جميالً«وهنا تجاوب رائع ب� 
  ».بيده عقدة النِّكاح...

وشــ�تة  أجملوهن �ا قدرتم عليه من املعروف، فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهــمٍّ عظــيم«أجل، و
  .٢»كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراما ألهله  من أعداءهن، فإن ّهللا 

نحلــة كاملــة لهــا، ومتعــة إليهــا، » أن تعفوا«ومنه عمل الزوج  »�ا تعملون بص�  إن ّهللا «ـ ومن ثم  ۴
فراق، ولكن س�حها قد يعني اإلنفصال البات، أنها تتكلف من تحبيبا يف جو الفراق وكأنه � يحصل 

  حقها حتى ينفصل هو عنها.

فهنا الزوجان يؤمران بتبادل املعروف بتباذل، فالزوج يدفع مع نصــف الفــرض النصــف اآلخــر متاعــا 
باملعروف حقا عىل املتق�، والزوجة تسامح عن ذلك الفرض أيضا، تسابقا يف ميدان الفــراق إىل ذلــك 

  الوفاق!.

ولقد كان اإلستثناء األول للمطلقات دون تأكيد، وعىل ضعفهن ماليا وتصمي� عىل األك�، وخسارهن، 
  وأن الطالق ليس بأيديهن.

ثم الثا� ملن بيده عقدة النكاح، عىل رجولتهم قوة مالية وتصمي� عىل األك�، وعدم خسارهم، خالف 
مــن جهــات ذكرناهــا، وأن علــيهم أن » فوا أقرب للتقوىوأن تع«ما عليهن، وأن بأيديهم طالقهن، ثم 

  �تعوهن.

فإن قضيته س�ح وس�ح وأين ســ�ح مــن ســ�ح، » وال تنسووا الفضل بينكم«ومن ثم مله� أجمع 
  ».بص� �ا تعملون  إن هللاّ «حيث الرجولة �ا معها عند الطالق تقتيض رد الصداق كله إىل املطلقات 

يدخل بها فل�ذا تأخذ النصف وإن كان حقها، ومن ناحية الزوج أنه ذهب  فمن ناحية الزوجة أنه �
إبتعــادا عــن مخلفــات الطــالق » أن تعفوا أقرب للتقوى«بعنوان البكارة مه� كانت أصلها باقية، ف 

الذي هو بيد من أخذ بالساق، وتدليالً عىل أن الزوج ما كان غضبانا عليهــا ولــذلك زودهــا �ــا فــوق 
  نا، فهي ـ إذا ـ تقوى عن أمثال هذه الخلفيات غ� املرغوبة.حقها متاعا حس

لوحدتها الشاملة فقط الزوج » الذي بيده عقدة النكاح«وال تصح عناية الويل أو سواه مع الزوج من 
أو سواه، وأن عفوه دفعا لت�مه يختلف عمن سواه وهو التنازل عن النصف املفروض! فيكف يقابل 

  املقابلة إختالفه� يف الكون والكيان.وقضية » إالَّ أن يعفون«

ذلك، ثم يف تقديم عفو الزوجة عىل زوجها تحريض له عىل العفو أنها تقــدمت عــىل مــا عليهــا، فهــو 
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  أحرى �الَه �الِه وحاله.

تحليقا للنظر الصائب الثاقــب عــىل جــو الــزواج يف » الذي بيده عقدة النكاح«ذلك هو املستفاد من 
 ملحة لوالية فيه، إذا ففي قول الواليــة مــا فيــه، ومختلــف الروايــات راجعــة إىل القرآن، إذ ال نجد وال

  القرآن.

غ� صحيح إالَّ بتأويل، ثم املروي عن  ١هو ويل أمرها» الذي بيده عقدة النكاح«فالصحيح القائل: إن 
وإطالقــات آيــات النكــاح، وال ســي� ملحــة » أوفوا بالعقود«صحيح، إلطالق  ٢أنه الزوج آله و عليه هللا صىلالنبي 

وقد تقدم ان اختصاص عقدة النكاح بالزوج لتقدمــه يف اصــل » الذي بيده عقدة النكاح«النص من: 
النكاح ِخطبة، ثم لس�حة يف رجوعه اليها اصالحا يف العدة الرجعية دونها، واننا نعلم بيق� ان عقدة 

  النكاح ـ ككل ـ ليس لغ�ه� مه� كان أبا لها.

ها زوجها أال عدة لها إالّ إذا كانت بالغة مدخوالً بها يف ســن الحــيض ذلك، فالضابطة يف غ� املتوىف عن
ولها أقراٌء أو إسرتابًة، أو سوف تحيض، وأّما التي لن تحيض فلن تلد فلــيس لهــا عــدة أبــدا، وبــأحرى 
ليس لها طهر املواقعة حتى يتحول يف الطالق عنه إىل طهر طهر غ� املواقعة ألنها طــاهرة ال تحــيض 

  بدا، فل� ذا العدة إذا، كالال� عملن عملية الجراحة التي ال حيض وال حمل بعدها!.فال تحمل أ 

صحيح أن التي هي يف سن من تحيض علَّها سوف تحيض مستزابة، أو ســتحيض قطعــا وإن كانــت ال 
تحيض، ولكن عىل تقدم علوم عمليات الجراحة قد يقىض عىل الحيض والحمل سدا ألنابيب الــرحم، 

ا إياها أما ذا من قضاء عىل رحم الحيض والوالدة، وهنا ال نص عىل عدتها، بل النصوص أو بأحرى قلع
  تخصها بغ�ها ك� بيناه.

إذا فمبدء العدة ال يخرج عن ثالث: الحيض ـ الحمل أو احت�له� ـ واملــوت، وإالّ فــال عــدة مطلقــا، 
ها ال تحــيض وال تحبــل فــال عــدة فال ريبة لها وال لكم أن» إن إرتبتم«ذلك، وفوق ذلك إن � تكن من 

  لها.

                                                        
) أ��ل: و���� أ���� �� ���� أن ٢٢٤: ٣:... (ا������ ا����م ������ ���ن �� ا���دق   ). �� ���� ���ا��ّ�     ١

� �����ن ������  »��� ��� �� أ���� أ��«��ه ���� ا�����، و��� ����� ���ل أ  و�� ����� و��� ���� ��� ا��ٔ����، وإ��

 دون إذن أ���� ��دود إ�� ا����ب وا����.
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ا���أة ا��� ���� ����� ��� ا������ و�� ا����� �����، «��ل:  ������ا����مو����� ���� �� ���� �� أ�� ���� 

��� ����ر �� ��زم ) و��٢٣٢: ٣وا�ٕ������ر  ٢٢٠: ٣وا������  ٣٩١: ٥(ا����� » إن ��و���� ���� و�� ����

� ��ٔ����: «ا����م ������ ا���دق  ) و�� روا�� ���ان �� ���� ٢٢١: ٢(ا������ » ����ٔ�� ا���� و����� و�� ���� إ��

 ).٢٣١: ٣وا�ٕ������ر  ٢٢١: ٢(ا������ » و�� ��ٔس ���و�� ا���� إذا ر��� �� ��� إذن ���: «ا����م ������ ا���دق 

ردة ��� و���� وا���� ��وا��� ������ ��� ��م ر����، و��ارد ا������ ���، دون ا������ ذ�� وا����ة ا�����ة ا��ا

� ���ٔو�� أن ����� أن ���� أ����، و���� ر��ه أ���ً �� ذ�� ا����.  ا�����ة إذ �� ����� ا���آن، ا������ إ��
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أو يسرتبن أو » واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء«وعىل الجملة � تثبت العدة إال لال� يحضن 
ملَّا يحضن، فه� ب� تشّكٍك يف حيض آت أو التأكد منه وملّا، أو مات عنهن أزواجهن، فهؤالء يعتــددن 

  دون سواهن مطلقا حسب نص القرآن.

رتوكة املواقعة لعدة أشهر، فهي غ� حاملة قطعا، هل عليها عدة القروء وما أشــبه، وال ســي� وهل امل
إذا � تحض مه� تلد؟ نص آية القروء تشملها إذا كانت مدخوال بهــا مــن ذي قبــل، وأمــا إذا تحــيض 

لعدم ولكنها تلد، فقد يقال أن ليست لها عدة، إما للحيض فال تحيض! وإما للحمل ف� حملت قطعا 
  وقاع وما أشبه.

فال تشمله اية األقراء، وال الحمل وال الوفاة، فل�ذا إذا ـ تعتد؟ وال عــدة إال إلحــدى هــذه، فــال هــي 
تحيض وال حامل، وال مسرتابة، وال تتقرب الحيض، وال متــوىف عنهــا زوجهــا، وإ�ــا هــي مــدخول بهــا 

  وبالغة.

   �لك برهانا من الكتاب والسنة.فذلك محل تأمل ونظر بالغ، إذ لسنا نحن نفتي بيشء ال

ولكن، �ا أن التي ال تحيض قد تحمل، والتي تحمل قد ال تحيض، والعــدة خاصــة بــالتي تحــيض، أو 
  تحمل، ومفروضة املسألة ال تحيض وال تحمل، فقد يقرب القول: إنها ال تعتد.

دون موت وهن يف سن ذلك، فقد نفتي بعدم لزوم عدة عىل الالّ� ال يحضن وال يحملن قطعا بطالق 
من تحيض، أو يحملن وال يحضن ولكنهن غ� حامالت بالفعل عند طالقهن فل�ذا العدة هنا أو هناك 
والدليل خلٌو عنها له�! تأمل، وقد تلحق بها التي تحيض وتحبل ولكنها � يدخل بهــا منــذ أشــهر أو 

  قا!! تأمل ثانيا.سن�، فل� العدة إذا؟ اإلحرتام الزوجية؟ وهو قائم اليائسة مطل

ذلك، وبعد تأمل كامل شامل جاسم حاسم إىل قول فصل يف تلك العدة: فاألصل أال عدة بعــد طــالق 
مطلقا إالّ ما دل دليل قاطع ال مرد له، ك� يلحق به غ� الطــالق مــن فــراق، ثــم األصــل القــرآ� هــو 

  للمتوىف عنها زوجها مطلقا. »يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا«

، و�ا دخــل بهــا أو زرق نطفــة بهــا ومــا أشــبه مــن ويست ثنى من األصل األول الحامل، �ا تحيض أّوالً
  موجب الحمل.

فإحرتام الزوجية عند وفاته والحداد له أمر، وإحرتام النطف حتــى مــع إحــت�ل أمــر آخــر، وليســت 
لال� » إن إرتبتم«القروء يف آيتها إالّ حفاظا عىل الحمل بدخول بها، والحيض ظرف للحمل ظريف، ثم 

  يئسن من املحيض، له حكم ثالثة أشهر حائطة عىل حمل دون حيض.

فح� ال دخول وال حيض فال حمل وال وفات فال عدة مطلقا، حيث الثالثة هي تلو بعض تعني ثالثها 
فقط، فليس الدخول فقط سببا لعدة وك� يف الصغ�ة واليائسة، وال الحيض فقط فضالً عن إحت�لــه 

  الً من أسبابها، إ�ا هو الحمل قطعا أو إحت�الً بواقع حيض أو إحت�له بدخول يصلح لحمل.مستقب

فإذا � يكن هناك دخول أصالً فال عدة أصالً، أو هناك دخول قبل إحت�ل حمل به ك� كان قبل سنة 
  وما أشبه.

ف ال تحــرتم الصــيغة وليس إلحرتام الزوجية ـ كأصــل ـ عــدة إال لوفاتــه، بــه وبالحــداد لــه، وإالّ فكيــ
  واليائسة املدخول بها، ومن بينه� دون دخول بها.

أجل، للزواج الدائم والحرة حرمتها زائدة، عىل املنقطعة واألمة، ولكنها رشط الحمل أو إحــت�ل، ثــم 
  ليس يف قاطع الحبل، أو عدم الحيض، وعدم الدخول، ليس فيها أية عدة لعدم إحت�ل حمل أبدا.
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العدة تختص بظروف الحمل والقروء التي هي ظرف للحمل، وللوفات، فــأين العــدة وك� نرى آيات 
  يف غ� هذه الحاالت الثالث؟.

إذا، فمن ال تحيض وال تحمل قطعا ال عدة لها، ثم من تحيض وال تحمل، ثم من تحيض وتحمل ولكن 
، فل�ذا تعتد هي ال دخول هناك يحتمل به حمل كاملنفصلة عن زوجها إذ ال دخول بينه وب� طالقها

  ـ إذا ـ وال وفات وال حمل!.

فقد تصح الفتوى بعدم العدة إالّ يف وفات الــزوج، وإال ملــن تحمــل أو يحتمــل حملهــا بــدخول مــن 
  زوجها، دون من سواهن من زوجات مطلقات أو منفصالت بغ� وفات.

حيــث إحت�لــه  ذلك، ولكنه ضابطة البد يف عدم العدة من دليل قاطع ال مرد لــه عــىل عــدم حمــل،
  كالعلم به يدخالنها يف واجب العدة.

ذلك، وجوبا عن سؤال: إذا كان حرمة الزواج للحمل أو إحت�له فليصــح الــزواج باملزوجــة التــي لــن 
تحمل أو ما هي بحامل اآلن، نقول: إن للزوجة، كاملوت الزوج ـ حرمة يحافظ عليها حالها، وأما بعــد 

رمة، إ�ا هي إلحــت�ل الحمــل واملفــروض عــدم فــال تجــب عليهــا إنفصال الزوجية فال عدة لتلك الح
  العدة.

  


