
        

                                                                    
         

                  

ةً تأخذ منهجي بيتطلَّ) القرآن الكرمي ( تعاىل  البحث العلمي السليم يف كتاب اهللا ..
أ يف تصوير كتاب اهللا تعاىل كلٌّ ال يتجزنصوص ف ،كامالً بعني االعتبار كتاب اهللا تعاىل 

كتاب اهللا تعاىل ،  لسانإدراكاً سليماً لقواعد  –أيضاً  –ويتطلَّب  ، ملهااألحكام اليت حت
 ، إىلرعت عنه الذي تفمن الوقوف عند دالالت الكلمة استنباطاً من جذرها اللغوي 

وفوق كلِّ ..... كاسم أو كفعل أو كاسم فاعل أو ، إدراك حقيقة تعلُّقها جبذرها اللغوي
فتدبر كتاب اهللا تعاىل هو السري غة النص وليس أمامه ، االسري خلف صي واألهم ،، ذلك 

املسبقة  والتصورات، دون فرض هوى النفس خلف ما تقود إليه صياغته اللغوية 
  ..مات على دالالت نصوصه الكرمية كتحكّ
ونعرض  بعض نصوصهب نؤمن، ضني القرآن عاألمر إىل جعل بنا نتهي سي..  وإالَّ.. 

وسنكون ه دون أن نعلم ، بدالالت نصوص) الكفر ( اجلحود  سيتموبالتايل ،  هابعض عن
 تعاىل ، اليت ترمسها نصوص كتاب اهللا بساحة الدالالت اال عالقة هل ساحة أُخرى ،يف 

  :املعنيني بقوله تعاىل يف ساحة وسنكون 
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              ] 106 – 103: الكهف [  

 كونلِّ موروث وفكرٍ مسبقٍ يعن ك كاملٍ ردإىل جتحيتاج البحث العلمي السليم .. 
األصنام داخل  أي حباجة إىل حتطيم كلّ ،ر وبني نور كتاب اهللا تعاىل حاجزاً بني املتدب

  –ويف الوقت ذاته  ..لت من تراكم غبار العصبيات املسبقة الصنع واليت تشكَّ، النفس 
جعلها من خالل ، ص كتاب اهللا تعاىل نصوالتفاعل مع االلتزام بإىل حباجة  –واألهم 

إىل اليت تليها  جزئيةعدم االنتقال من أي إىل و،  ، ال العكس املتدبرحاكماً لتصورات 
  ..ن امتالك الدليل اللغوي السليم ، وذلك من املقدمات إىل النتائج دو

 : الوسطية مبعناها القرآين ..                 ] 143: البقرة [ ، 
جزئيات  ضرورة ال بد منها لالنتماء إىل منهج الرسالة ، وهذه الوسطية صفةٌ تشمل كلَّ

مراحل الدعوة والتفاعل مع منهج اهللا تعاىل ، فامليل إىل خارج كلَّ البحث ومراحله ، و
اريخ عليه ، هو خطِّ صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، نتيجة هوى ، أو فرض روايات الت

  ..احنراف عن هذه الوسطية 
 هذاكون املوروث محل إلينا يف بعض جوانبه ما ينقضه كتاب اهللا تعاىل ، بالتأكيد .. 

ال يعين ذلك أنَّ كلَّ ما وصل إلينا .. لكن .. دليلٌ على أنَّ فيه ما ليس من منهج اهللا تعاىل 
ر ذلك لنا القفز فوق ثوليس صحيحاً ، وال يحوامل رب دعة وحقائق متواترة تابت فطري

  ..إدراكنا لدالالت الكلمات 
هناك الكثري من األحكام اليت متَّ االلتفاف عليها نتيجة الركض خلف القال .. نعم .. 

والقيل ، ونتيجة فرض األهواء عليها ، مع أنها واضحة وجلية يف كتاب اهللا تعاىل ، 
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طَّم عليه كلُّ حماوالت التدبر ارد مهما محلت من أدلّة وأصبح القال والقيل جداراً تتح
هناك الكثري من الدعوات اليت نسمعها من حني آلخر ، حتت .. ويف املقابل .. وبراهني 

 ف حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل ظالل التدبر يف كتاب اهللا تعاىل وتنقية املوروث ، ختال
 ، ين يتيه الكثريون بالتقوقع يف خندقنيذين احلدوما بني ه.. أكثر من املوروث ذاته 

  ..كالمها ال عالقة له بكتاب اهللا تعاىل 
يف هذا البحث سنتناول هذا األمر ، حماولني مس منهج التدبر يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 

ى لنر منريين السبيل الذي علينا مجيعاً أن نسلكه ،بالوسطية اليت يرمسها كتاب اهللا تعاىل ، 
كيف أنَّ التعمق يف إدراك ما حيمله كتاب اهللا تعاىل هلا ، يكشف لنا ما كنا جنهله ، 

  ..ويرتب علينا اتخاذ مواقف جتاه أحكام ليست معلومة لنا سابقاً 
   : أمرينلينا أن منيز بني يف تفاعلنا مع األمور اليت نريد قراءا من كتاب اهللا تعاىل ، ع

ومنع احتماالت اخللل ، ،  ت منهتثبوال األمروهو ضبط  .. : مبدأ  - 1
وتعقّل دالالت نصوص كتاب اهللا . ..الفهم الواضح الذي ال يتسرب إليه اخللل  مبعىن

تعاىل ، يكون من خالل ظاهر صياغته اللغوية ، عرب أدوات اللغة ، والسري ا مبنطقٍ سليم 
  ..من املقدمات إىل النتائج 

يتم رمسها خبيال لألمر صورة استشفاف وهو ..   : حالة - 2
الدخول إىل النص مبركب قوة : اإلنسان ، نتيجة قياسٍ على تصورات سابقة ، مبعىن 

  ..التصور والتخيل الذاتية 
حصراً ، فحتى التصور والتخيل ال ، وال شك أنَّ الدليل يتوقَّف عل عنصر التعقّل .. 

ففي حني يعتمد مبدأ  ..لتعقّل كه الدليل اللغوي الذي هو أداة ليكون سليماً إالَّ بامتال
التعقّل على ثوابت لغوية ومنطقية ، وال يؤدي إالَّ إىل نتائج سليمة ، فإنَّ حالة التصور 

  ..ية اخلطأ والصواب يف الوقت ذاته حتمل إمكانوالتخيل 
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مهما كانت هذه ( ق نتيجة بأي جزئية اىل ، أالَّ يطليف كتاب اهللا تععلى الباحث .. 
دون امتالك الدليل عليها ، ضمن رؤية شاملة تأخذ بعني االعتبار مجيع ) اجلزئية صغرية 

  ..نصوص كتاب اهللا تعاىل املتعلِّقة باملسألة اليت تنتمي إليها هذه اجلزئية 
التدبري اتبعت هذا املنهج   تعاىل ،فبفضل اهللا.. وسأبدأ هذا البحث ، بنقد لنفسي .. 

من ففي حالة .. جلَّ من ال يخطئ .. ولكن .. يف كلِّ أحباثي لنصوص كتاب اهللا تعاىل 
، كان علي أالَّ أُطلقَها قبل االنتهاء الكامل من دراسة  ، أطلقت نتيجة جلزئيةجممل أحباثي 

  ..املسألة اليت تنتمي إليها هذه اجلزئية 
أواخر القرن املاضي ، تعرضت ملسألة ) املعجزة الكربى ( تبت كتاب عندما ك.. 

       : األخ يف قوله تعاىل لداللة الكاللة ، وبالتحديد 
               

        ]و .. ] 12:  النساءسواء كان أخاً نت أنَّ األخ هو األخ ، بي
أنَّ ما يقوله بينت و.. من األب واألم ، أم أخاً من األب فقط ، أم أخاً من األم فقط 

  .. صحيح األم ، هو قولٌ غري مناألخ  –حصراً  –املوروث بأنَّ األخ هنا هو 
هم شركاء يف الثلث ،  –مهما كان عددهم  –هنا يف هذا النص الكرمي ، اإلخوة .. 
 –أيضاً  –اليت تتحدث بينما يف اآلية التالية ، .. نسبته السدس  –أو األخت  –واألخ 

نرى أنَّ اإلخوة يذهبون بكلِّ املرياث ، وأنَّ األخ يرث أخيه أو أخته ، وأن عن الكاللة ، 
  :األخت هي النصف ، ونسبة األختني هي الثلثان  نسبة
                

                   

               ]176:  النساء [  
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 –ذهب .. وهنا  ..من الواضح أنَّ النسب خمتلفة ما بني هذين النصني الكرميني .. 
يف سقاط هذا الفارق على معىن اإلخوة ، فزعموا أنَّ األخ املعين إىل إ –رجاالت املوروث 

ومل ينتبهوا  ..هو أخ من األم ، دون أدىن دليل من كتاب اهللا تعاىل  ] 12: النساء [ 
  – حيث ال يوجد [[أنَّ الكاللة كما نستنبطها من كتاب اهللا تعاىل  –مهمة  –ملسألة 

هلا أكثر من حالة ،  ]]) ذكراً كان أم أنثى ( ولد والدة وال  والوالد  – للموروث منه
  :يف هذا السياق هو  –هنا  –وما يعنينا 

من سورة النساء ، حيث )  12( كاللة مع وجود زوج ، وهذا ما حتمله اآلية  – 1
خ من أخيه ، يف زواج من بعضهم ، ليصل السياق إىل مرياث األاآلية تصور لنا مرياث األ

  : )جزئية كاللة ( خ املوروث منه ، وقد أطلقت عليها مصطلح حال وجود زوج لأل
                            

                                

                               

                

               

     ............    ]12:  النساء [    

.. ومن حاالت مرياث األزواج  ..ر لنا مرياث األزواج من بعضهم فاآلية الكرمية تصو
له وال ) أو والدة ( ال والد ، من بعضهم ، هي حالة الكاللة اجلزئية ، حيث املوروث منه 

ورود صيغة  –هنا  –نرى .. ولذلك .. ، ولكن له زوج ) ذكراً كان أم أنثى ( ولد 
   .. ، كحال    كرة الن

  .. ، حيث يذهب اإلخوة باملرياث كامالً اإلخوة  ، ال يوجد فيها إالَّ كاللة تامة – 2
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                 ]النساء :
176 [   

حكام يف اآليتني على معىن األخ ، فارق ما بني األاملوروث ، أنه أسقط ال خطأ.. 
وكان عليه أن يبحث عن فارق احلالة اليت يرث فيها اإلخوة ما بني هاتني اآليتني الكرميتني 

  :األبوان ختتلف نسبتامها حسب احلالة اليت يرثان ا . ..مثالً . ..
                 

                ]11: النساء [  

هذا االختالف يف نسب األبوين على معىن األبوة يف كلِّ فهل من املعقول أن نسقط  ..
 اآليتني كيف إذاً يقومون بإسقاط اختالف نسب مرياث اإلخوة ما بني...... !!! .الة ؟ح

وله أخ أو : (( فلو أراد اهللا تعاىل األخ من األم لقال !!! .. خوة ؟الكرميتني على معىن اإل
كتخصيص ملعىن األخ هنا ،  ))من أمه (( لوردت العبارة : ، مبعىن ))  من أمه تأخ

      :إلخوته  قول يوسف عليه السالمالتخصيص يف حيث نرى هذا 

     ] فالعبارة  ، ] 59: يوسف:       ه من أبيهمصت األخ بأنخص  ..  
يف اية القرن املاضي ، وهو  –آنذاك  –هذا هو موضع البحث الذي تناولته .. 

  ..حيمل أدلّة دامغة من كتاب اهللا تعاىل استنباط سليم ، 
مصري الباقي من بعد حصة اإلخوة : هو  –آنذاك  –ما كان علي أالَّ أقوله .. لكن .. 

) د ، ولد ، زوج وال( الباقي يعود للزوج ، كونه من احللقة األساس : فحينئذ ، قلت .. 
ألة املرياث ، كتوزيع وقويل هذا مل يكن عن دراسة شاملة ملس.. حد اليت ال حيجبها أ

 كان يتوجب علي أال أُطلق هذهف ..كان مكمن اخلطأ الذي وقعت فيه وهنا .. للنسب 
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حاالت  كلَّفيها  أتناولحتى أدرس املسألة دراسة شاملة ، ) أين يذهب الباقي (  النتيجة
  .. املرياث يف كتاب اهللا تعاىل 

املرياث : وبعد طباعة كتاب .. رافها وبعد دراسة املسألة دراسة شاملة من كلِّ أط.. 
 –هنا  –أنَّ نسبة الزوج : يل  نتبي.. وبعد التمحيص يف األمر .. يف كتاب اهللا تعاىل 

هو  ) ص( حيث ..  س/ ن = ص : ونسب اإلخوة ، كلّها ختضع لقانون املرياث 
هللا رث املذكورة يف كتاب اهو نسبة الوا) ن ( و  ..النصيب الذي يذهب به الوارث 

يف احلالة ) املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ( هو جمموع النسب الوارثة ) س ( و  ..تعاىل 
  ) ..ص ( النصيب هذا اليت يرث فيها صاحب 

كتاب اهللا تعاىل حيمل دليالً لكلِّ جزئية مما حيمله من أحكام ، وما علينا هو أن .. 
–ألي حالة  –ث ، مادامت النسب ويف مسألة املريا.. نبحث عن الدليل مبنهجية سليمة 

ولتبيان ..  س/ ن = ص : فهي ختضع لقانون املرياث يف كتاب اهللا تعاىل ، مذكورة 
  ..األمر ، سأتعرض لكلِّ حاالت هذه اجلزئية 

= ن : ( هي الربع  هنا الزوجة نسبتها) ..  اًأو أخت( لو تويف رجل وترك زوجة وأخاً 
         : ه ولد ، كون الزوج ليس ل)  24/  6

     24/  4( ن : نسبته هي السدس  )أو األخت (  ، واألخ  : (    

                .. ًإذا
.. وهنا .. بالباقي ؟  ةذهب الزوجان يف كتاب اهللا تعاىل ، فلماذا تالنسبتان مذكورت.. 

وبالتايل يكون ..   24/  10=  24/  4+  24/  6= س : جمموع النسب الوارثة 
ويكون ..  10/  6=  24/  10÷  24/  6=  س/ ن = ص : نصيب الزوجة 

 10/  4=  24/  10÷  24/  4=  س/ ن = ص : هو ) أو األخت ( نصيب األخ 
  ..ال زيادة وال نقصان .. 
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ن : ( هنا الزوجة نسبتها هي الربع .. لو تويف رجل وترك زوجة وأخوين أو أكثر .. 
: ، كشركاء الثلث  معاً هينسبتهما ) أو أكثر ( ن واألخوا.. ، كما رأينا )  24/  6 =

..             :  24/  8= ن 
.. وهنا .. بالباقي ؟  ةذهب الزوجان يف كتاب اهللا تعاىل ، فلماذا تالنسبتان مذكورت

وبالتايل يكون ..   24/  14=  24/  8+  24/  6= س : جمموع النسب الوارثة 
ن ويكو..  14/  6=  24/  14÷  24/  6=  س/ ن = ص : نصيب الزوجة 
 24/  8=  س/ ن = ص : هو ، يف الثلث  كشركاءأو اإلخوة معاً  معاًنصيب األخوين 

  ..ال زيادة وال نقصان ..  14/  8=  24/  14÷ 
:  النصفهي  هنا الزوج نسبته) .. أو أختاً ( لو توفيت امرأة وتركت زوجاً وأخاً .. 

      : ولد  اليس هل ة، كون الزوج)  24/  12= ن ( 
                 كما نسبته هي السدس  )أو األخت (  ، واألخ

النسبتان مذكورتان يف كتاب اهللا تعاىل ، فلماذا يذهب .. إذاً ..  ) 24/  4( ن : رأينا 
=  24/  4+  24/  12= س : هي جمموع النسب الوارثة .. وهنا .. الزوج بالباقي ؟ 

=  24/  16÷  24/  12=  س/ ن = ص :  بالتايل نصيب الزوجو..   24/  16
÷  24/  4=  س/ ن = ص : هو )  أو األخت( ويكون نصيب األخ ..  16/  12
  ..ال زيادة وال نقصان ..  16/  4=  24/  16

 :هنا الزوج نسبته هي النصف .. لو توفيت امرأة وتركت زوجاً وأخوين أو أكثر .. 
= ن : الثلث : نسبتهما معاً ) أو أكثر ( ن واألخوا.. ، كما رأينا )  24/  12= ن ( 
.. ذهب الزوج بالباقي ؟ يالنسبتان مذكورتان يف كتاب اهللا تعاىل ، فلماذا ..  24/  8

بالتايل و..   24/  20=  24/  8+  24/  12= س : جمموع النسب الوارثة .. وهنا 
..  20/  12=  24/  20÷  24/  12=  س/ ن = ص :  يكون نصيب الزوج
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 24/  20÷  24/  8=  س/ ن = ص : ويكون نصيب األخوين أو اإلخوة معاً ، هو 
  ..ال زيادة وال نقصان ..  20/  8= 

ما  –يف كتاب اهللا تعاىل  –مسألة إعادة الباقي إىل وارث بعينه ، ال وجود هلا  ..
كقرب من املوروث  –تعاىل ، فأمهية الوارث دامت نسب الورثة مذكورة يف كتاب اهللا 

إن تركت نسبة الوارث .. لكن .. نة يف نسبته املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل متضم –منه 
دون ذكرٍ هلا يف ظاهر صياغة النص القرآين ، فإنَّ ذلك هو حلكمة إليه ، ليعود إليه الباقي 

  :ىل وهذه احلالة نراها جلية يف كتاب اهللا تعا. ..
                                       

                                  ]11: النساء [   

 : أليست العبارة  .. ص الكرمييف هذا الن هنا..         حتماً – تعين –  
عدم وجود الولد ، فوجود الولد يعين أنَّ الوالدين ليسا الوارثني الوحيدين ، والعبارة 

 : ، إنما هي )) وورث منه أبواه : (( ليست         ..  نرى  –إذاً  –فلماذا

 : الشرط           رادة .. ؟ة مبالتأكيد هذا حلكمة إهلي..  

  [[ : اجتماع الشرطني : ما أود قوله ..           ،،      

   [[  ًفإن ورثه (( : فكان من املمكن أن ترد العبارة بالشكل .. ليس عبثاً .. معا
 : ، كون العبارة  .... ))...فألمه أبواه           ، تعين حتماً عدم وجود الولد

وورث منه : (( فوجود الولد يعين أنَّ الوالدين ليسا الوارثني الوحيدين ، والعبارة ليست 
 : ، إنما هي )) أبواه        ..  
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 [[ : ورود هذين الشرطني معاً            ،،          [[  ،

 : عدم وجود الولد : يشري إىل احتمالٍ آخر ، هو             مع عدم ،
األبوان ليسا .. لكن .. فمن املمكن أنه ليس له ولد .. كون األبوين الوارثني الوحيدين 

أو ( مع زوج ) أو إحدامها ( يشري إىل حالة وجود والدين : أي .. ن له الوارثني الوحيدي
إىل  )املرياث يف كتاب اهللا تعاىل ( : بينت يف كتاب كما  –ويشري أيضاً ) .. زوجة 

مرياث اإلخوة مع األبوين ، يف حالة كون األبوين مبستوى أعلى من الوالدين ، أي 
  ..مبستوى اجلد واجلدة 

مضمرة يف باطن هذا النص الكرمي ، هي حالة وجود الوالدين ،  ناك حالة ه.. إذاً .. 
مبينة يف ) والزوجة ( وكون نسبة الزوج . ..) أو زوجة ( أو أحدمها ، مع وجود زوج 

مها األساس  –هنا  –وكون الوالدين  ، ]من سورة النساء )  12( اآلية  [التالية اآلية 
أو (  فإنه يف حالة وجود زوج  ذكَر نسبتامها يف هذه احلالة ،، ومل تيف حالة املرياث هذه 

، مع الوالدين ، أو مع أي منهما ، فإنَّ حصة الوالدين ، أو حصة أي منهما يف ) زوجة 
املذكورة يف كتاب اهللا ) أو الزوجة ( حال غياب اآلخر ، تكون الباقي من نسبة الزوج 

  ..تعاىل 
النصف ، ونسبة هي ع والدين ، تكون نسبة الزوج ففي حال وجود زوج م.. 

ويف .. ، مناصفة بينهما كباقي النصف اآلخر ) اليت مل تذكَر يف هذه احلالة ( الوالدين 
اليت مل (  الربع ، ونسبة الوالدينهي حال وجود زوجة مع والدين ، تكون نسبة الزوجة 

  ..بينهما ، مناصفة كباقي ثالثة أرباع  )تذكَر يف هذه احلالة 
تكون نسبة الزوج النصف ،  ،)  أو والدة( فقط ويف حال وجود زوج مع والد .. 

أو ( فقط ويف حال وجود زوجة مع والد .. كباقي النصف ) أو الوالدة ( ونسبة الوالد 
  ..كباقي ثالثة أرباع ) أو الوالدة ( تكون نسبة الزوجة الربع ، ونسبة الوالد  ، )والدة 
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، يذهبان بالباقي ، كون نسبة ) أو إحدامها ( الوالدان : نقول ..  احلالة هنا يف هذه.. 
  ..ما األساس وكلٍّ منهما مل ترد يف ظاهر صياغة النص ، وك

بينما يف حالة وجود زوج مع أخ أو أكثر ، ال يذهب الزوج بالباقي ، ألنَّ نسبة .. 
ة يف كتاب اهللا تعاىل ، وخيضع الزوج مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، ونسبة اإلخوة مذكور

  ..، كما بينا  س/ ن = ص : صيب أي منهما لقانون املرياث ن
مهما  –ق نتيجة ألي جزئية ال حيق ملتدبر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، أن يطل.. إذاً .. 
ال ، وأتيت ذا املث.. دون دراسة شاملة للمسألة اليت تنتمي إليها هذه اجلزئية  –كانت 

    ..أي باحث  –كمبدأ يف البحث السليم يف كتاب اهللا تعاىل  –منه  كنموذج يستفيد
تناول مجيع عناصر املسألة املدروسة الواردة يف كتاب يبين لنا ضرورة ، لنأخذ مثاالً .. 

هذا ..  ، وضرورة السري خلف دالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل ، وليس أمامها اهللا تعاىل
  :   : املعنية يف كتاب اهللا تعاىل  زينة املرأةهو . .ل ااملث

           

              

                                       

                                   

                                  

                

             ] 31: النور [  

         ،،  [[: ورود النصني .. بداية .. 

         [[ أنَّال يعين اآلية الكرمية ،  هيف هذ 
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        ........... :  النص الكرميالزينة املعنية يف 
ال ميكن االنطالق من  :ما أعنيه  ..أبداً  ..املثرية لشهوة الرجل اجلسمية تتعلَّق مبفاتن املرأة 

املعنية ما على مفهوم الزينة لفرض دالالورودمها يف هذه اآلية الكرمية ، كتحكّم مسبق ، 
  ..        ........... :  النص الكرمييف 

ليس .. لكن .. حرف الواو يف بداية كلٍّ من هذين النصني ، هو حرف عطف .. 
 عليه السالم  لرسوله على أمر اهللا تعاىلهو عطف ال..  زينة املرأةة جزئيات مسألعطفاً على 

  :وأمره جلَّ وعال تتعلّق به عدة أمور ..     : للمؤمنات نقل أمره بأن ي

1 –       ..  

2 –     ..  

3 –            ..  

4 –        ..  

5 –         ...........   ..  

6 –            ..  
تعطَف على بعضها ، يف إطار ما يأمر اهللا تعاىل به  ،اينة ئل متبها مسافهذه كلُّ.. 

يفيد التباين بني املسائل  –كما نعلم  – والعطف ..    : املؤمنات 
على ) كتحكّم مسبق ( وال ميكن إسقاط دالالت مسألة  ...املعطوفة على بعضها 

  .. تعطَف على بعضها ، كما نرى  –تلفة خم –دالالت مسألة أُخرى ، فهذه مسائل 
ائل عن املساليت متيزها لكلٍّ منها خصوصيتها ( متنوعة حنن أمام مسائل .. إذاً .. 

عطَف على ت ، من هذه املسائل وكلُّ مسألة.. يف إطار ما خيص املرأة وعفّتها ،  )األخرى 
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   [[: فهذان النصان  ..    : سابقتها ، كأمرٍ يتعلَّق بالعبارة 

      ،،           [[  
االستشهاد ، من قمة اجلهالة و .. يصوران مسألتني مستقلّتني ، ضمن إطار جمموعة مسائل

     : يف النص الزينة املعنية  حصركدليل على ، دمها بورو

           ...........  ،  ة مبفاتن املرأةاملثرية لشهوات الرجل اجلسمي..  

،      :للمؤمنات ما نراه يف هذه اآلية الكرمية ، أنَّ األمر اإلهلي .. 

ال ،         :وحفظ فروجهن  أبصارهنبغض 
حيث نرى .. فقط  .. زواجهناستثناء أل –يف نص آخر  –هناك ..  لكن.. استثناء فيه 

  :هذا االستثناء يف قوله تعاىل 
              

                                 ]7 – 5:  املؤمنون  [  

، وبأي درجة من  قة بذلكه إالَّ للزوج ، والزينة املتعلّال استثناء في ، فحفظ الفرج.. 
فقط وفقط ال  إالَّ لزوجها ،املرأة نثى ، ال تبديها درجات إثارة الشهوة وما يتعلَّق ا كأُ

            : بطبيعتهاأما ما ظهر من زينة املرأة  ..غري 

:         : من الزينة  اجلانب فهذاعلى اإلطالق ،  أي استثناٍءنراه ال حيمل ف
ف ، مع لباس احلشمة الكامل ، وضمن العرف غري بطبيعة اخللق دون تكلّ الظاهر(( 

ال  .. لذلك ..غري خمصص ببعض الرجال دون غريهم ، هو أمر عام )) املناقض للحشمة 
  : راه هو صيغة عامة ما ن ..لرجالٍ حمددين دون غريهم  –هنا  –نرى ختصيصاً 

         ا  للرجال ،واالستثناء ليسما من الزينة ذاوإن..  
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يف الوضوح ) ظهر ( يشترك مع الفعل ) بدا ( يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ الفعل .. 
وح واالنكشاف البين ، الذي الوض تعين) بدا (  دالالت الفعلواالنكشاف ، إال أنَّ 

  ..يكون مقابالً للخفاء والكتمان واملواراة واإلسرار 
          ] 33: البقرة [   

           .......   ] 271: البقرة [    

               ] 284: البقرة [  

               ] 29: آل عمران [   

            ]154:  عمران آل [   

          ] 99: املائدة [  

             ] 28: األنعام [  

 .....          ] 91: األنعام [  

 ............           ] 20: األعراف [   

             .......    ] 149: النساء [  

 ............            ] 77: يوسف [  

          ] 29: النور [  

  ............         ] 37: األحزاب [    

               ] 54: األحزاب [   

  :يف املسألتني    : ندرك دالالت كلمة  .. ومن هنا.. 
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       .......   
فتعين االنكشاف الواضح املقابل للباطن ، ، ) ظ ، هـ ، ر ( أما دالالت اجلذر .. 

  ..والعلو على الشيء واالطالع عليه ، بعد أن أصبح واضحاً منتشراً 
             ] 151: األنعام [   

             ] 33: التوبة [   

             ] 20: الكهف [  

            ] 97: الكهف [  

             ] 41: الروم [  

 ...........           ] 33: الزخرف [   

           ] 26: اجلن [  

     : يف قوله تعاىل    : ومن هنا ندرك معىن كلمة .. 

     ..  
  ..فهي جة الشيء ، وما جيعل اآلخرين يقبلون عليه دون حتفُّظ .. أما الزينة .. 
            ] 31: األعراف [  

             ] 60: القصص [  

          ] 79: القصص [  
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من  فت للنظراملُللبهجة واملظهر اهي امتالكهم ألسباب ، الزينة بالنسبة للبشر و.. 
يقع و،  تعاىل اهللا خلقها اليت اخللق حماسن على يقع اسم الزينةف.. أموال وأوالد وحلي 

  .. ذلك وغري يلح أو لباس فضل من اإلنسان به نيتزي ما سائر علىأيضاً 
               ] 7: الكهف [  

          ] 46: الكهف [  
            ] 87: طه [  

  ..ذاته  ، وال يعين فتنة الشيء حسنةوتزيني الشيء ، جتميله وحتسينه وإظهاره حبالة .. 
          ] 43: األنعام [   
               ] 63: النحل [  

  ..وليست زينة  سوءة ، تعاىل بأنها يصفها اهللافالعورة .. وزينة املرأة ال تعين العورة .. 
 ............           ] 20: األعراف [  
             ] 22: األعراف [  
           ...    ] 26: األعراف [  

                                 

       ] 27: األعراف [  

  : يف قوله تعاىل ،    : والتربج ، ليس هو الزينة املعنية بكلمة .. 

    .. ًلننظر يف قوله تعاىل .. أبدا:  

                             

               



     17                  

               

            ............                    

            

                ] 60 – 58: النور [   

يف فترة أنَّ وضع الثياب اليت تستر اجلسم ، كسترٍ للعورة وللمفاتن ، ..  ما نراه ..
هذا .. ومن قبل صالة الفجر ، وكذلك يف فترة الليل من بعد صالة العشاء الظهرية ، 

      : ليس بالزينة و، الوضع للثياب الساترة للجسم ، يتعلَّق بالعورة 

 ..نوهذا ما نراه أيضاً بوضع القواعد من النساء لثيا  :           

       ..  

 متعلِّقان    : رور واجلار وا.. هي حال  ،    : العبارة .. 

املعىن ف.. الفعل من بني أكثر من احتمال واحلال يخصص ماهية ..    :  ب
وبالتايل ..  متربجات بزينةفليس عليهن جناح أن يضعن ثيان ، حال كون غري : هنا 

 : حلالاورود ، وإالَّ ملا كان من معىن ل أن يكن متربجات بزينةهناك وضع للثياب دون  ..
    ..  

ضمن عبارات  مرات ، كلُّها)  3( ترد يف كتاب اهللا تعاىل ،     : كلمة.. 
ترسم .. وبالتايل .. ]  31: ور نال[  :حنن بصدد دراستها  اآلية الكرمية اليتهذه يف  ترد
من اجلوانب احملمولة ذه ) دالالت المن املعاين و( ثالث صور  –هذه العبارات  –لنا 

أنَّ  –يف حبث مسألة العبيد وملك اليمني  –فكما رأينا ..    : الكلمة 
)  زواجإحصان  –إحصان عفّة وطهارة  –إحصان إسالم (  جوانبلإلحصان ثالثة 
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ك كلٌّ ثالثة جوانب ، يدراملرأة لزينة نَّ فإ.. كذلك .. كلٌّ منها من السياق احمليط  يدرك
: النور [ مذكورة يف اآلية الكرمية قيد الدرس ..  وهذه اجلوانب..  منها من السياق احمليط

31  [:   
، نرى فيها           : العبارة األوىل  – 1

 ، وليس استثناًء    :الزينة ذاا من  استثناًء،       : االستثناء 
دون تكلّف من زينة املرأة ، بطبيعته ،  –هو  –ما عال وبان  : مبعىن. .لرجال حمددين 

وهذا ما نراه ، عرف ا الذي هو هويتها اليت توهنا يتعلَّق األمر بوجهها . .تصنع أو  هامن
           :يف قوله تعاىل 

            ]فهذا اجلانب من  .. ] 59:  األحزاب

 يه من جسمها ، أمام كلِّيسمح هلا أن تبد يتعلَّق مبا ،   : جوانب زينة املرأة 
 ..الناس دون استثناء ، وهو ما يظهر بطبيعته دون تكلّف منها وتصنع ، كوجهها ويديها 

        اتبدي منه ..لكن  ..يتعلَّق جبسمها نعم هذا اجلانب من زينة املرأة ، 
  ..إطالقاً  ..ها املثرية لشهوة الرجال نمبفاتذلك وال عالقة ل ..ولكلِّ الناس دون استثناء 

 ..        ............  :العبارة الثانية  – 2

يف هذه املسألة كمسألة من اليت تبديها للمذكورين    : أنَّ الزينة  نرى فيها

أن تتعلَّق ال ميكن ،     : األمر اإلهلي مجلة املسائل املعطوفة على 
الزينة املعنية يف من  جانبٍألي بدليل أنه ال استثناء  ..إطالقاً .. جبسمها كمفاتن أنثى 

الزينة اليت تبديها املرأة أمام املذكورين يف هذه املسألة ، ال ما نراه أنَّ  ..هذه العبارة 
يف إبدائها  وهذه الزينة اليت تبديها أمام املذكورين ، يجمع ..    :استثناء فيها 

علها املرأة مع غريه ممن هم أصالً ليسوا حمرمني عليها ، فهؤالء املذكورون خلف ب بعلُ
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        مشتركونفهم  ...وبالتايل . ..منها  ، يف إبدائها هلذه الزينة دون استثناٍءيعطفون عليه 
ماً أصالً على وال ميكن لعاقل أن يضع من هو ليس حمر. ..إبدائها هلذه الزينة  يف )معه  (

  :كأُنثى ، مع بعلها ، يف مسألة تتعلّق مبفاتنها  سوية مايف ) وحتى احملرم عليها ( املرأة 
             
             

              

                     
  :  )البعل ( هو ورود صيغة ،  هلذا النص الكرمييف تفسرينا نذهب إليه  يتعلَّق مباومما .. 

]]     ،،     ،،    [[  .. فصفة
وهذا  ...ية ، من العالقة الزوجالبعل تضيء جانب االلتزام املعنوي واإلخالص السلوكي 

  : السلوكبو ، اإلنساينلتفاعل احيث النشوز واإلعراض يتعلّقان ب ة ،التالي اآليةما نراه يف 
               

            ]128:  لنساءا [  
بوصف إبراهيم عليه يف قول امرأة إبراهيم عليه السالم ،  –أيضاً  –وهذا ما نراه .. 

كأُنثى مقابلة له ( كون عالقتها معه كزوجية دون صفة الزوجية ،  هلا ،السالم بعالً 
ق يتعلَّبالبعولة  ا لهفوصفهبسبب كونه شيخاً كبرياً ،  بأهلية اإلجناب ،ليست  )ر كَكذَ

عن عليه السالم ه عدوب. ..أهلية اإلجناب بالعشرة والتفاعل اإلنساين والسلوك ، بعيداً عن 
رأت .. لذلك .. بأنها عجوز لنفسها  ايقابل وصفه نثى ،أهلية اإلجناب كذكر يقابلها كأُ

  :كونه شيخاً  ، أم بسببكوا عجوزاً ، سواء بسبب تبشريها بالوالدة بأنه شيء عجيب 
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  ] 72:  هود[ 

نتيجة  (بني الزوجني ) كلقاء ذكورة وأنوثة ( ويف حال عدم وجود العالقة الزوجية .. 
على أخالقياً ، وتب التزاماً سلوكياً ووجود جنني يف بطن املطلَّقة ، مما ير )بينهما ق االفر

نرى  ،) املعجزة الكربى : وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب ( الرغم من حالة الطالق 
  :ورود صيغة البعل 

                                     

                

                                          
  ] 228:  البقرة[ 

وهذا ما يتجلّى معنا يف وصف الصنم الذي يعبده املشركون بالبعل ، كون .. 
، ، وطاعتها له املشركني يشركونه عقيدةً وفكراً وثقافةً ، كما هي شراكة املرأة مع بعلها 

  :سلوك إنساين ، وككتفاعل 
        ]125:  الصافّات [  

قوله أنَّ ما أود  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ب ، ع ، ل ( هذه هي كلّ مشتقّات اجلذر 
      ،،     ،،  [[ :استخدام صيغة البعل 

  [[ األخالق  ، هو يف سياق وصف عالقة املرأة مع زوجها ، من زاوية
وليس من زاوية عالقة التواصل كذكورة وأنوثة ، وما  ..والسلوك واحلضور والطمأنينة 

  ..ليس عبثاً  ) بصيغة البعل( هذا الورود ف. ..من مفاتن للمرأة يتعلَّق بذلك 
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  : يف العبارة الثانية :    : اجلانب الذي تضيئه كلمة .. إذاً .. 

     ............  يف ، طمأنينتها و، بهجتها ، يتعلَّق ب
وال يتعلَّق إطالقاً إطالقاً   ..حضورها مع املذكورين ، كوم مأموين اجلانب جتاهها 

  .. مبفاتنها اجلسمية كأنثى 
فاتن جسمها املثرية على إبدائها مل –فقط  –فتنة املرأة للرجل ، ليست متوقِّفة ..  

فتنة املرأة للرجل هلا أبعاد معنوية ، ال تقلّ عن إبدائها ملفاتن جسمها ، .. لشهوات الرجل 
  :ومن ذلك ما نراه يف قوله تعاىل 

              

          ]32:  األحزاب [      
حتى أمام الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء ، ال بد للمرأة املؤمنة أن .. 

تكون حاضرة بعفّة وطهارة ، يف قوهلا ، كون أولئك األطفال لن يبقوا أطفاالً ، وهلم 
يأمرهن اهللا تعاىل ) والاليت هن أمهات للمؤمنني ( ى نساء النيب عليه السالم فحت.. ذاكرة 
              :بقوله 

   ذا األمر بالتقوى رابطاً التزامهن:      .. ا يأمر اهللا تعاىلوهذا مم

        ..... : العبارة الثانية قيد الدرس املرأة يف به 
ليسوا من احملرمني على  –يف هذه العبارة  – املذكورين بعض وهذا مما يتعلَّق بكون. ..

  .. من جانبهيؤم ..ولكن ..  ةاملرأ
، تضيء             :العبارة الثالثة  – 3

مادياً جبسمها ، ( أالَّ تتحرك : املطلوب من املرأة .. وهنا .. جانباً آخر من الزينة املعنية 
، وذلك ) مادياً ومعنوياً ( م زينتها املخفية عل ىلإحتركاً يؤدي )  كإمياء وقولأو معنوياً 
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، كما هو حال العبارة من الزينة  استثناًء –هنا يف العبارة الثالثة  –فال نرى .. اجلميع  مأما
    ..، كما هو حال العبارة الثانية استثناًء لبعض الرجال نرى ، وال األوىل 
يدخل جسم املرأة مبا حيمل من زينة  –الذي تضيئه هذه العبارة  –ويف هذا اجلانب .. 

: هنا يف هذه املسألة احلاملة لكلمة  .. وهو جانب مستقل متاماً عن اجلانب السابق.. هلا 
     يف ورودها الثالث يف هذه اآلية الكرمية ، :     

       .. ما .. لكن .. جبسم املرأة  –فيما يتعلَّق  –يتعلَّق األمر .. نعم
   ..يسمح هلا بذلك  )ال من الزينة وال من الرجال ( نراه أنه ال استثناء إطالقاً 

احلاملة إلسقاط دالالت العبارة األخرية  –جمرد إشارة  –ال توجد يف النص .. إذاً .. 
  : ال من الزينة وال لبعض الرجال اليت ال استثناء فيها ،     : لكلمة 

          على دالالت العبارة الثانية اليت تستثين ،

وال يوجد ..         ............ : املذكورين فيها 

على        : سقاط دالالت املسألة إلرد إشارة ما يشري جم

فكما بينا ..           ............: دالالت املسألة 

     : لٌّ منها يتعلَّق باألمر اإلهلي حنن أمام جمموعة مسائل خمتلفة ، ك.. 
   ..له عيضيء جانباً مما يطلَب من املرأة ف  وكلٌّ منها

  :، وباالبتعاد عن الفاحشة الطاهر ما يتعلَّق بالسلوك .. من هذه األوامر .. 
         

ضمن إطار  ومبا تتزين به من حلي ولباس ،، ببهجتها ما يتعلَّق .. وامر من هذه األو.. 
  :العفّة والعرف االجتماعي الطاهر 
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                     ..  
ما ، وويديها كوجهها دون تصنع يظهر من املرأة يتعلَّق مبا ما .. ن هذه األوامر وم.. 
  :بلباسها يتعلَّق 
             

          
  ..كما بينا .. ادياً ومعنوياً ما يتعلَّق حبركتها م.. ومن هذه األوامر .. 
              

     :    : العبارة الثانية احلاملة لكلمة .. إذاً .. 

        ............  بدي أن املؤمنة اً يسمح للمرأة ، حتمل أمرللمذكورين يف ت
بعفّة ، وضمن إطار العرف تتزين به من حلي ولباس ، ومبا ، جتها ،  هذه العبارة

  .. وال عالقة لذلك مبفاتنها كأنثى ، وقد بينا ذلك مبا فيه الكفاية .. االجتماعي الطاهر 
  :وكنا قد وقفنا عند قوله تعاىل .. 
              

                                 ] 7 - 5: املؤمنون [   
إالَّ  املرأةبديه باألنوثة كجنس ، مهما كان ، ال ت كلُّ ما يثري الشهوة ، وما يتعلَّقف.. 

فمن يبتغي الشهوة وما يتعلَّق ا من املقدمات هلا ..  وفقط ال غري.. فقط .. زوجها ل
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، حسب التعريف القرآين مللك اليمني (( ما ملكت ميينه  وأحتى الزنا ، دون زوجته 
  .. تعاىل املخالفني حلدود اهللالعادين ، فهو من ا ))التارخيي الفقهي حسب التعريف وليس 

كطبيعة خلقية دون تكلّف ، علينا أن منيز بني ما يظهر من زينة املرأة .. إذاً .. 
وتصنع ، وكهوية تميزها عن غريها ، وكلباس حللي وما تتزين به املرأة ضمن إطار لباسها 

ملرأة ، حيث ال مشكلة يف لباس احللي وما جيمل ا، حدود العرف ضمن احملتشم ، و
 : حمتشمة يف لباسها عفيفة أمام مجيع الناس ، مادامت لذلك بإبدائها       

       . . ز بني ذلكا وبني  ..علينا أن منيمبا تعنيه من الزينة ذا
ئنان اجتماعي ، وما تلبسه جة ، وحضور املرأة بارتياح ، وحركتها دون حتفّظ ، باطم

   :من حلي وغريه مما يعترب زينة ، حبدود الطمأنينة ممن تبدي هذه الزينة أمامهم 
      ............  .. وبني استخدام الزينة كوسيلة

  ..إالَّ لزوجها  ، والذي ال يكونللتربج وإظهار املفاتن املثرية للشهوة 
   :هناك ثالث درجات ملا تبديه املرأة من زينة .. إذاً .. 
   .. ، وتبدي ذلك لزوجها حصراً التربج وإظهار املفاتن – 1
من سورة )  31( مام املذكورين يف اآلية وتبديها أكبهجة وحضور آمن ،  الزينة – 2
  .. النور 
3 – وتبديه أمام كلِّ الناس ع ما ظهر منها بشكلٍ طبيعي دون تكلّف وتصن ،..  

     : املعنية يف قوله تعاىل  زينة املرأةبأنَّ  والزعم.. 

                         .......  ، تتعلَّق 
ألهواء النفس وشهواا ، على  الرجل ، هو جهلٌ ، وإسقاطٌ ومبا يثري شهوةكأنثى  هامبفاتن

  ..نصوص كتاب اهللا تعاىل ، وقد بينا ذلك مبا فيه الكفاية 
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31 

 
       

 
 

 
 

      
 

  
     :    : النص الثاين احلامل للزينة ويف .. 

       ......  أو وال ي((  :أنَّ اهللا تعاىل مل يقل  نرى ن إالَّ لبعولتهنتزي.. (( ...
فيها ، والظهور ببهجتها ،  تعاىل اهللا خلقها اليت اخللق حماسنمبا تعنيه من (( فالزينة  ..

 أو لباس فضل من املرأة به تتزين وحضورها االجتماعي املريح الناتج عن طمأنينة ، وما
إالَّ للمذكورين يف هذه اآلية الكرمية ،  جيب على املرأة أالَّ تبديها))  ذلك وغري حلى

، كما يتخيل أصحاب وليست تصنعاً تقوم به إلظهار مفاتنها كتربج يثري الشهوة 
  ..الشهوات 

تعلّقاً العبارات القرآنية على بعضها يف هذه اآلية الكرمية ، عطف  ..وكما بينا .. 
على بعضها ، مله بعضها يعين إسقاط ما حيال  ،     :باألمر اإلهلي 

  ..وقد بينا ذلك مبا فيه الكفاية  ..فالعطف يفيد التباين ، كما هو معلوم ..  اآلخر
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ت احملمولة ذه اآلية هذه الدالال ىلإللوصول ا يقودنا منهج التدبر السليم ، هكذ.. 

، ينقضه اجلسمية ربط للزينة مبفاتن املرأة  وما يقوله أصحاب الشهوات من ..الكرمية 
فدالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل ينظر إليها من منظار  كتاب اهللا تعاىل مجلة وتفصيالً ،

  ..قواعد لسان كتاب اهللا تعاىل ، وليس من منظار أهواء أصحاب الشهوات 
بعض  :يطرح نفسه  سؤالىل حبث مسألة أُخرى ، من خالل سندخل إ ..اآلن .. 

  :؟   من سورة النور)  31( :  يف اآلية، أين ذكرهم احملرمني على املرأة 
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أين زوج األم وزوج .. أين العم واخلال ؟ .. وما عال ؟ اجلد باالتجاهني : أين .. 
مني على فليس من املعقول أنَّ احملر.. أين زوج األخت احملرم حترمياً مؤقَّتاً ؟ .. البنت ؟ 

  : أمامهم ، يف الوقت الذي تبدي فيه زينتها أمام  – اهابيناليت  –ال تبدي زينتها ، املرأة 
                                   

                 ..  
  :تعاىل ، هو قوله تعاىل  مات من النساء يف كتاب اهللاامل للمحرالنص الكرمي احل.. 
               

          
                       

                               

                                    

                                

                                    
  ] 24 - 22: النساء [ 

 ..للمرأة إبداء زينتها أمامهم  يف النص ن الرجال الذين حيقالكرمي الذي يبي:    

            

              

                              

      .. َّكلمة  نرى أن :   ،  ، حتمل زوج األم
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من مضاف هو  –كما نرى  –فهذه الكلمة مكونة .. وزوج البنت ، وزوج األخت 
املتعلِّق باملؤمنات املوجه     : ومن مضاف إليه هو الضمري املتصل   : كلمة 

  . .اإلهلي يف بداية اآلية الكرمية إليهن األمر 
، كمقابل للذكور كرجال تصف اإلناث     : ةيف كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلم.. 

املخاطبات .. وهنا  ..وهذا ال خالف فيه عند من حيترمون عقوهلم وعقول اآلخرين 
بالنص :     نساء هن ، :   .............  ،  درك وال ميكنلعاقل م

:  تعين   : كلمة  تعاىل ، أن يتخيل أنَّ للحد األدىن من قواعد لسان كتاب اهللا

: وليست حباجة إىل إضافة للنساء  مل داللة معلومةحت   : فكلمة .. نساء النساء 

    اعلم دالالفهذه اإلضافة  ..لكي ت :    ، ليست لتعريف معىن النساء
  .. هذه اإلضافة لتخصيص النساء املعنيات من مجلة النساء  فمعىن كلمة النساء معلوم ،

تعين النساء الاليت على دينهن    : ذهب التفسري املوروث إىل أنَّ كلمة .. 

 االنتماء العقدي لنساء من دينهن ، ف   : وهذا يتناىف مع صياغة هذه الكلمة .. 
لو كان .. اك معهن يف االنتماء العقدي ، وإنما هو اشتر) اث إن( ليس انتماًء هلن كنساء 

نساء : (( مثالً لكانت على األقل لكانت اإلضافة ليست هلن كنساء ، كالمهم صحيحاً ، 
وهناك من قال )) ..... النساء املؤمنات : (( أو لكانت بصيغة أُخرى ، مثالً )) .. ملَّتهن 

.. ؟    : ما الفائدة إذاً من هذه اإلضافة : ل وهنا نقو.. املعين مجيع النساء 

  ..   : فهذان القوالن تستحيل صحتهما يف معيار صياغة هذه الكلمة 
، يتم كلبنة يف بناء الدالالت الذي حيمله النص  مست دالالت الكلمة القرآنية ،.. 
فكما أنَّ دالالت احلرف .. خالل سياقها النصي  من) كسمت لدالالا الثابتة ( حتديده 

 –يف بناء الكلمة القرآنية ، مسامهاً ) ذه القيمة الداللية الثابتة ( القرآين ثابتة ، ويدخل 
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.. حبمل دالالت الكلمة  –مع خصوصية ترتيب احلروف احمليطة به يف ذات جسم الكلمة 
  بناء اجلملة اليت تنتمي إليها د مست دالالا يفالكلمة كقيمة داللية ثابتة ، يتحد.. كذلك 

  ..من سياقها احمليط ا 
نساء يف سياق النص القرآين احلامل هلا ، تعين ختصيص جزٍء من مجلة إضافة كلمة .. 

، من خالل تعلّقهن برابطة مع من متّت إضافة النساء    : النساء اليت حتملها كلمة 

       : يف قوله تعاىل... مثالً  ..) .إليه املضاف ( إليهم 

      ] ات بكلمة ، ] 223: البقرةنرى أنَّ املعني :     النساء هن      :

   الاليت يتعلَّقن مع املخاطبني :    بعقد نكاح ، أي  أزواج املخاطبني ، هن
 ن ، واإلجناب منهنمعاشر للمخاطبني يف النص النساء الاليت حيق فكلمة.. أي هن :    

   تشمل مجيع النساء ، ويأيت املضاف إليه :    ًصاالاليت :مبعىن  .. خمص 
: لسياق احمليط ذه الكلمة امتلكون معاشرن ، واإلجناب منهن ، حيث علمنا ذلك من 

    ذه اإلضافة ، هذا السياق ة التخصيص احملمولن لنا ماهيهو الذي يبي ..

 : فقوله تعاىل                ، أنَّ املعين منه نستشف
.. بعقد نكاح مع املخاطبني بالنص بالتخصيص هو األزواج حصراً الاليت يتعلَّقن 

نسمح فالتخصيص تبيه متعلّق مبن يته من السياق احمليط بكلمة نساء املضافة ، بأنا ماهي     
  ..للرجل معاشرا ، واإلجناب منها ) من مجلة النساء ( 

     :قوله تعاىل يف     : وهذا ما حتمله أيضاً كلمة.. 

        ] ففي كلمة ، ] 226: البقرة :     َّنرى أن

 :خمصصاً مبعىن     : تشمل مجيع النساء ، ويأيت املضاف إليه   كلمة 



     30                  

،    : الكلمة  ميلكون معاشرن ، حيث علمنا ذلك من السياق احمليط ذه
والذي يبين لنا أنَّ تلك النساء الاليت متَّ ختصيصهن ذه اإلضافة ، هن موضع فعل اإليالء 

بالنص ، وذلك  املعنينياحملمول بالنص ، أي هن األزواج الاليت يتعلَّقن بعقد نكاح مع 
  .. نسائهمكتخصيص هلن من مجلة 

تعين ختصيصاً لنساٍء حمددات من مجلة  ،   كلمة إضافة  أنَّ.. ما نعنيه .. 
ضع أحكام احلالة النساء ، وأنَّ السياق احمليط يبين لنا ماهية هذا التخصيص ، كونه مو

  .. احملمولة بالنص
.. نستشفُّها من هذا السياق يفرض علينا السياق النصي تقدير دالالت .. وأحياناً .. 
            :  جلّ وعاليف قوله .. مثالً 

،          : نرى أنَّ دالالت النص  ، ] 129: طه [ 

: ليعطف األجل وصفته    يأيت حرف العطف يف كلمة .. بعد ذلك ..  ةواضح

    على كلمة :    .. ى لكان اإلهالك لزاماً: مبعىنولوال أجلٌ مسم 

، ساقنا السياق إلدخال    : فما بني حرف العطف وكلمة أجل يف الكلمة .. 

إىل إدخال ساقنا السياق أيضاً     ، وبعد اجلملة  )لوال ( داللة كلمة 
  .. )لكان اإلهالك الزماً ( : داللة مجلة كاملة هي 

ولوال أجلٌ : ، حتمل بناء من املعىن والدالالت هو     : فاجلملة .. 
: من اجلملة السابقة  –إضافة هلذه اجلملة  –، متَّ استحضاره مسمى لكان اإلهالك لزاماً 

         ..  
  :لننظر يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
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           ] 5 - 4: الربوج [  
 ..    فعل ماض مبين للمجهول ..    نائب فاعل ..   

، بدل    : بعد ذلك تأيت كلمة .. وإىل هنا السياق واضح .. مضاف إليه 

 صفة النار مضافة لكلمة    .. اشتمال      ..  

 ))أصحاب النار (( : ، بتقدير    تقدير مضاف لكلمة  ال بد من.. وهنا .. 
 .. دن –أيضاً  –وال بلنائب الفاعل واملضاف  ))قُتل  ((جهول بين للماملفعل التقدير  م
استنباطاً من      : ال بد من تقدير .. أي ..  ))أصحاب النار ((  : إليه

قُتل أصحاب األخدود ، قُتل أصحاب النار ذات (( : السياق ، ليكون معىن اآليتني معاً 
  ..إنما حيمله السياق النصي هذا التقدير ، مل نأت به من جيوبنا ،  ..)) الوقود 
: سياق النص احمليط بكلمة  ..    : بعد هذا التوضيح ، نعود للعبارة .. 

    31: النور [ يف اآلية  [ للنساء املؤمنات ، بعدم إبداء زينتهن إهلي هو أمر ،
ذا السياق ، فالسياق هو ذكر ألولئك إالَّ أمام جمموعة من الرجال يتم ذكرهم يف ه

   ..كما رأينا  ..الرجال 
أولئك  أنواعيف سرد  يستمر       ، : األمر اإلهلي . .

، إما ، وهو سرد لرجالٍ يتعلَّقون باملرأة    : حتى هذه الكلمة ، الرجال 

 : برابطة زواج       رابطة حرمة دم أو نسب أو رضاعة ب، أو :   

                                       

           .. مبعىن :إالَّوال ي لرجال يتعلَّقن معهم  بدين زينتهن
  ..، بسبب هذه الروابط خاصة ، تبيح هلن إبداء الزينة أمامهم  بروابط



     32                  

رأة سرد الرجال الذين يباح للم(( يف ذات السياق     : وتأيت الكلمة.. 
 ..، لتصف لنا رجاالً آخرين يسمح للمرأة بإبداء الزينة أمامهم  ))إبداء زينتها أمامهم 

بالزواج من نساٍء ( بدين زينتهن إالَّ لرجالٍ يتعلَّقن معهم برابطة نسب وال ي: عىن مب
كوم حمرمني عليهن بسبب تلك النساء الاليت متَّ : أي .. حترمهم عليهن ) ختصهن 

بدين زينتهن إالَّ ألزواج نسائهن ، الاليت بسببهن حصلت تلك وال ي: أي .. ختصيصهن 
  ..أولئك الرجال احلرمة مع 

تشمل تلك النساء الاليت متَّ ختصيصهن ، كون سبباً يف     : فكلمة.. 
استثناء رجالٍ تستطيع املرأة إبداء زينتها أمامهم ، كوم حمرمني على املرأة بسبب أنهم 

  ..أزواج لتلك النساء الاليت متَّ ختصيصهن 
،  لبنتها زوجاً تتعلَّق احلرمة به كونه النص الكرمي ،ت املرأة املخاطبة ببن فزوج.. 

 هلا، وبالتايل السماح عليها  همتَّ حترمي،    : اليت هي من نسائها  فبسبب بنتها
تتعلَّق احلرمة به كونه زوجاً  ، املرأة املخاطبة بالنص الكرمي وزوج أم..  مامهبإبداء زينتها أ

وبالتايل  ه عليها ،متَّ حترمي،    : اليت هي من نسائها أمها ألمها ، فبسبب 
تتعلَّق احلرمة به ) بنت البنت زوج و( ج بنت االبن زوو.. السماح هلا بإبداء زينتها أمامه 

اليت هي ) وبنت بنتها ( فبسبب بنت ابنها  ،) وزوجاً لبنت بنتها ( لبنت ابنها جاً كونه زو
.. وبالتايل السماح هلا بإبداء زينتها أمامه متَّ حترميه عليها ، ،    : من نسائها 

اليت هي ألختها ، فبسبب أختها جاً زو به كونه –املؤقتة  –األخت تتعلَّق احلرمة ج وزو
يل وبالتاوال جيوز مجعها معها ، عليها ،  –مؤقتاً  –متَّ حترميه ،    : من نسائها 

، تتعلَّق احلرمة ) ت األخت وزوج بن( ت األخ وزوج بن ..السماح هلا بإبداء زينتها أمامه 
، اليت هي من ) وبنت أختها ( فبسبب بنت أخيها المرأة ختصها ، جاً املؤقتة به كونه زو
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ايل ، وبالتوال جيوز مجعها معها عليها ،  –مؤقتاً  –متَّ حترميه  ،   : نسائها 
   ..السماح هلا بإبداء زينتها أمامه 

غطَّت زوج البنت ، كون بنت املرأة زوجته ، وغطَّت     : فهذه الكلمة.. 
زوجته ،  بنت االبنزوج األم ، كون أم املرأة زوجته ، وغطَّت زوج بنت االبن ، كون 

وج األخت ، كون أخت زوجته ، وغطَّت ز بنت البنتوغطَّت زوج بنت البنت ، كون 
وزوج بنت (  وغطّت أيضاً زوج بنت األخ.. ، وال جيوز مجعها معها املرأة زوجته 

  .. معها ال جيوز مجعها و زوجته ،) وبنت األخت ( كون بنت األخ ،)  تاألخ
، من أنهم  ين منلك العلم فيهم والطمأنينةالذتعين عبارةُ ملك اليمني  صحيح أنَّ.. 

ريزة وميلٍ للنساء ، ال خيتلفون عن األطفال الذين مل يظهروا على عورات كشهوة وغ
ةبوأنَّ التابعني غري أويل اإلربة من  .. من النساء النساء ، وال عن التابعني غريِ أويل اإلر

تقديرنا بقى ي.. لكن .. ، حسب تقديرنا البشري للنساء كشهوة ال ميول هلم  الرجال
.. ر التقدير البشري ، ويبقى هؤالء ضمن دائرة احمللَّلني للمرأة ضمن إطاحلال هؤالء 

 : إضافة إىل أنَّ عبارة            ًت إشرافهن ما وقع حت :تعين أيضا
من و.. احملرمني عليها مجلة ة من أأبعد عن املر ... كلُّ أولئكو. ..وتربيتهن ومسؤوليتهن 

  ..يف ساحة إبداء الزينة أمامهم  ، مشمولون على املرأة الطبيعي أنَّ احملرمني
ساحة التحرمي يف كتاب اهللا تعاىل متضمنة يف ساحة إبداء الزينة ، ما عدا حترمي .. 

  : اإلحصان                      ُّفكل ،
  ) ..ما عدا زوجاته ( رمات على الرجل املتزوجات على وجه األرض حم

زوج بنت  –يف مسألة إبداء الزينة  –تغطِّي     : العبارة ف.. وهكذا .. 
املرأة ، وزوج بنت بنتها ، وزوج بنت ابنها ، وزوج أمها ، وزوج أختها ، وزوج  بنت 
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ذه العبارة القرآنية ، وفق ، فكلُّ ذلك حممول يف ه .......ها ، وزوج بنت أخيها أخت
  ..موقعها يف سياقها القرآين احمليط ا 

     :أما اجلد باالجتاهني ، والعم واخلال ، فهم حممولون بالعبارة .. 
  ..عند معىن األبوة يف سياق مسألة أُخرى  –إن شاء اهللا تعاىل  –وسنقف بالتفصيل .. 

من )  23 - 22( يف اآليتني املذكورة نة ما بني احملرمات ولنضع جدوالً للمقار.. 
  ..من سورة النور )  31( سورة النساء ، وما بني مسألة إبداء الزينة يف اآلية 

  
من )  23 - 22( احملرمات يف اآليتني 

  سورة النساء
الذين يسمح للمرأة بإبداء الزينة 

  ]  31:  النور[ أمامهم يف اآلية 
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........................              
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........................  

  
، منطلقني من يف كتاب اهللا تعاىل ) أب ( مدلوالت كلمة عند  –اآلن  –لنقف  ..

، حماولني رسم الصورة ل ، وبقوة حالة التصور والتخيل املتكئة على مبدأ التعقّل مبدأ التعقُّ
  ..اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذا األمر 

وهذه األبوة .. ة له باألبوة الدموية ما نراه أنه هناك وجه معنوي لألبوة ، ال عالق.. 
 وقيمةً يتم ، حبيث تكون أصالً) إجياباً ، أم سلباً ( املعنوية يتم ا التعلُّق حبالة معنوية 

  :نراه يتجلَّى يف قوله تعاىل ، من األبوة  املعىنوالوجه اإلجيايب هلذا  .......االنتماء إليها 
                 

              
             

         ] 78: احلج [  

اخلطاب يف هذه اآلية الكرمية موجه جلملة املؤمنني ، مهما كانت انتماءام الدموية .. 
أبوهم الروحي كقيمة معنوية جتمعهم مجيعاً ، هو إبراهيم عليه .. وهؤالء املؤمنون .. 

  ..      : السالم 

     : نراه يف قوله تعاىل ، كقيمة معنوية ، ألبوة لواجلانب السليب .. 

    ] ة  تتجلّى.. هنا ..  ] 1: املسدة األبوواآلية ليست .. يف جانبها السليب املعنوي

  .. لفرد بعينهليست امساً    : خاصة بفرد حمدد بعينه ، فكلمة 

 ..يف قوله تعاىل  –أيضاً  –يتجلَّى ، ة واجلانب املعنوي لألبو:  
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           ] 40: األحزاب [  

الدالالت فيه أنَّ لو نظرنا يف السياق السابق والالحق هلذه العبارة القرآنية ، لرأينا .. 
م والنسب تتعلَّق باملنهج ، وليس بالد:  

                    

             
                 

                

    ] 41 - 38: األحزاب [  

ملخاطبني اإىل     : تضاف فيها كلمة    : أنَّ كلمة.. ما نراه .. 

 بالنص :    .. وكلمة    ك والسعي تعين ، هنايف أمر إبالغ ، التحر

، ويف               : الرسالة

، كما نرى من السياق احمليط       الذكر والتوجه إىل اهللا تعاىل 

سعيكم وحترككم يف أمر الرسالة : تعين    : فكلمة  ..بالعبارة قيد الدرس 
  ..وذكره وإبالغها ، وخشية اهللا تعاىل ، 

مبعىن السري والتحرك بقصد مراد ، نراه يف قوله     : وهذا املعىن لكلمة.. 

    .. ] 4: األحزاب [              :تعاىل 
دية اليت تنبض وال يعين جمرد العضلة املا القلب هو مكمن إرادة اإلنسان وتوجهه ،.. 

، يف قلبه  –نفسياً وليس جسمياً  – داخل جسم اإلنسان ، فقد يكون اإلنسان مريضاً
الد تعلّقٍ  ، م يف جسمهدون أن يكون للعضلة اليت تضخ أيي مرضٍ  بأيجسمي ماد:   
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                      ] ب يف كتاب اهللا تعاىل ، فالقل ] 10: البقرة
  ..  يصف مسألةً معنويةً تتعلَّق مبكمن إرادة اإلنسان وتوجهه 

الوقت ذاته ، مبعىن له رؤى خمتلفة يف قضية ما  وقد يكون لإلنسان عدة توجهات يف.. 
ولكن هذا اإلنسان حينما ميشي ويسري يف هذه القضية ال تكون له إالَّ إرادة واحدة ، .. 

جه واحد ال ينافسه توجه آخر ، هذا عندما جيمع أمره وميشي باتجاه ما يريد ، مبعىن تو
 ،            : وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية

ة ال مل تذْكَر عبثاً ، فاملتحرك والساعي بقصده وإرادته يف أي قضي   فكلمة 
  ..يوجد له إال توجه واحد حممولٌ على إرادة واحدة ، وإالَّ ملا عزم أمره على ذلك 

يف العبارة قيد    شأا شأن كلمة  [[هنا    وبالتأكيد كلمة 
ال تعين الذكر املقابل لألنثى ، إنما تعين الساعي واملتحرك بقصده وإرادته  ]]الدرس 

د ، وقد ورد ذلك يف كتاب اهللا تعاىل باتجاه حمد:  
                                  

                 
  ]  239 – 238: البقرة [ 

              
    ] 27: احلج  [   

ما : يعين          : من هنا نرى أنَّ قوله تعاىل .. 
دهاتكم ، أصالً ومرجعاً وأساساً وقيمةً  عليه السالم كان حمممن توج النتماء أي

وتأيت العبارة التالية هلا مباشرة لتبين .. ومساعيكم املختلفة املتناقضة املبنية على عصبياتكم 
  ..        :  عليه السالم حقيقة حممد
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وكنا قد رأينا يف كتاب املعجزة الكربى ، أنَّ هاتني العبارتني متناظرتان بالنسبة لعدد 
  ..عاماً ، كما نعلم )  23: ( احلروف ، مبجموع حروف يقابل فترة الرسالة السماوية 

          =23 ًحرفا  

         =23 ًحرفا  
  ..ورأينا أنهما متكاملتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر .. 
                       

  15×  19=  285=  ] 40: األحزاب [ 
     : ا يؤكِّد صحة ما نذهب إليه يف تفسرينا هلذا النص الكرمي ممو.. 

     هو ورود الصيغة :     وليس الصيغة : )) أباً ألحد(( ..  

..     نافية ..    فعل ماض ناقص ..    اسم كان ..  

   فخرب كان .. خرب كان :    –  كما نرى– ضاف من من مكو
: فما يريد اهللا تعاىل نفيه ، ليس األبوة بذاا ، ما يريد اهللا تعاىل نفيه هو .. ومضاف إليه 

وضوع األبوة ال تتعلَّق مب –كما قلنا  –فاملسألة .. أحد من رجالنا قة بأي املتعلِّبوة األ
كون حممد عليه السالم أصالً ومرجعاً وأساساً وقيمةً النتماء  بذاا ، املسألة تتعلَّق بنفي

ولو كانت .. أي من توجهات البشر ومساعيهم املختلفة املتناقضة املبنية على عصبيام 
، وجلاءت      :ملا أُضيفت األبوة  –كأبوة جمردة  – املسألة تتعلَّق باألبوة

  ..)) أباً ألحد منكم  ما كان حممد(( : بالصيغة 
هو مفهوم  -يف كتاب اهللا تعاىل  -واألكثر وروداً ، املفهوم األكثر شيوعاً .. لكن .. 

 تطلَق على الوالد ) أب( ا نراه يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمة ل مأوو. ..األبوة الدموية 
  ..، صعوداً على خطِّ الصلب وصوالً إىل آدم وزوجه عليهما السالم وعلى الوالدة 
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       ] 27: األعراف [     

جه عليهما السالم بالنسبة لنا كمخاطبني ذه اآلية الكرمية ، كلٌّ منهما هو فآدم وزو
وكلمة لنا ،  أب :    ةذه الصيغة واضحة وجلي.. لب فالسري على خطِّ الص

  ..) آدم وزوجه ( ألي إنسان ، سواٌء باتجاه الوالد ، أم باتجاه الوالدة ، يوصله إىل أبويه 
               : له تعاىل وقو.. 

فهذه .. ى أباً ، يبين لنا أنَّ كال من الوالد والوالدة ، وما عالمها ، يسم]  11: النساء [ 
، لتشمل اجلد واجلدة ) لوالديه و( بصيغة األبوة دون الصيغة  ترد   : الكلمة 

  –فاجلد واجلدة يدخالن يف موضوع املرياث يف كتاب اهللا تعاىل .. باالتجاهني وما عال 
 لعباراتفي اف ،    : من خالل صيغة هذه الكلمة –الذي هو تبيانٌ لكلِّ شيء 

نرى أنَّ ،                : القرآنية

    :كلمة أنَّ ونرى .. )) ولكلٍّ من والديه السدس (( : اهللا تعاىل مل يقل 

املتعلِّقان مبحذوف خرب ((    : ونرى ذكراً للجار وارور .. بصيغة املثنى 

 : بدالً بإعادة اجلار وارور  نرىمثَّ أوالً ، )) مقدم      َّرور اجلار ، مثوا : 

    املتعلِّقان مبحذوف صفة لـ :   ..  

 –بالنسبة لإلنسان  –بصيغة املثنى ، حتدد خطَّي األبوة    : كلمة .. 
أب ، وما عاله من  فالوالد.. لدة ، صعوداً حنو األعلى انطالقاً من الوالد ، ومن والوا

وكذلك الوالدة أب ، وما عالها من والدها .. ه حنو األعلى هو أيضاً أب ته ووالدوالد
، تفتح خطَّي    : فصيغة املثنى هذه وباألبوة .. ووالدا حنو األعلى هو أب 
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والدا  (األب جهة فاجلد واجلدة من . ..وداً حنو األعلى األبوة ابتداء بالوالد والوالدة ، صع
   :فكلمة . ..األم جهة وكذلك األمر بالنسبة للجد واجلدة من  أبوان لإلنسان ،) الوالد 
    ةد خطَّي األبوى ، حتدانطالقاً من الوالد ) بالنسبة لإلنسان ( بصيغة املثن

  ..حنو األعلى  ومن والوالدة ، صعوداً
وأم  الوالدقد يوجد أبوان اثنان ، فقد يوجد أب  ، ويف كلِّ خطٍّ من هذين اخلطَّني.. 
املتوفّى من ففي بعض احلاالت يرث ، معاً  الوالدةوأم  الوالدةوكذلك أب ،  معاً الوالد

  ..أربعة آباء معاً 
متعلِّقةً ذين اخلطَّني ، كخطّني      : تأيت العبارة .. لذلك .. 

اجلد واجلدة (  الوالدفخطُّ ) .. الوالدة ( واألب الثاين ) الوالد ( ينطلقان من األب األول 
هلما سوية ) ة من الوالدة اجلد واجلد(  الوالدةهلما سوية السدس ، وخطُّ )  جهة الوالدمن 

  ..املرياث يف كتاب اهللا تعاىل :  يف كتاب –بالتفصيل  –وقد بينت ذلك  ..السدس 
  :نراه يف القول التايل ليوسف عليه السالم .. وهذا البعد ملفهوم األبوة .. 
           ] 38: يوسف [   

والد إسحاق يعقوب هو والد يوسف ، وإسحاق هو والد يعقوب ، وإبراهيم هو .. 
    : آباء ليوسف  –عليهم السالم  –ونرى أنهم كلَّهم .. 

   ..  ون آباء الوالد ، ووالد الوالد ، ووا: يعينلد والد الوالد ، يسم..  

أنَّ ، و    : هي بدل من كلمة    : كلمةأنَّ  فما نراه.. 

 .. ما نعنيه ..    : معطوفتان على كلمة      : نيالكلمت

: الذي حتمله كلمة  إطالق األبوة، خصص       : أنَّ البدل 

    ؤالء اآلباء دون غريهم.. ص فلو كان الن:      
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، لكان املعين هو آباء        :املُخصص البدل ب أن يتبعدون 

       : هذا البدل.. لكن .. يوسف وصالً إىل آدم وزوجه 
   ..ة اآلباء من بني مجلخصص هذه األمساء 

مل إطالقاً يصل إىل آدم ن ختصيص ، حيدو    : ورود كلمة.. نعم .. 

ال يغير مفهوم املُبدل       : فالبدل  ..عليهما السالم وزوجه 

تم فيها نان مجلة ، يكوه معاً ، ياملبدل منل والبد... إطالقاً  ..   : منه 
فال املبدل منه تتغير  ..ه ، ببعض حاالته من خالل البدل منختصيص دالالت املبدل 

دالالته ، وال البدل تتغير دالالته ، إنما البدل واملبدل منه معاً ، كجملة ، حيمالن معاً 
  ..بدل منه من مجلة االحتماالت املمكنة اليت حيملها امل) يقوم به البدل ( ختصيصاً 

جاء ( : ، وقال  )حممد ، أمحد ، حممود ( : لو فرضنا أنَّ رجالً عندها ثالثة أبناء .. 
جاء (  :عندما يقول .. لكن .. ، هنا من املمكن ألي من أبنائه أن يكون معنياً ) ابين 

:       ، وجاء البدل اليت تعين أياً من أبنائه  )ابين ( : املُبدل به هو كلمة .. هنا .. ) ابين أمحد 
وال  ..ليخصص جانباً من االحتماالت املمكنة ، وهو االبن أمحد دون أخويه  )أمحد ( 

أن  –ن إدراك للحد األدىن من قواعد لسان كتاب اهللا تعاىل ذرة معنده  –ميكن لعاقل 
ال تتغير  ) ابين( فكلمة ..  )ابين ( ه ر دالالت املبدل منغي )أمحد ( يقول بأنَّ البدل 

ا بإتر .. إطالقاً .. باعها بالبدل دالالا ال تتغياً من أبناء املتكلّم ، .. دالالفهي تعين أي
كياناً من الدالالت  )ابين أمحد ( ه معاً ل عليها ، جعل من البدل واملبدل منودخول البد

  .. )ابين أمحد ( : لكيان ، يف هذا امستقالً بذاته ، متَّ فيه ختصيص البنوة بأحد عناصرها 
،         :وكذلك األمر بالنسبة للبدل واملبدل به 

وما فعله البدل هو أنه  ... ، ال تتغير بإتباعها بالبدل     :ه فدالالت املُبدل من
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متَّ        : ه معاً نملة املكونة من البدل واملبدل ميف اجل

من مجلة اآلباء وصوالً آلدم       : ختصيص اآلباء بثالثة هم 

بع  يتتبع ببدل ، أم ملال تتغير دالالته ، سواٌء أُ    : فاملُبدل منه.. عليه السالم 
  .. لسان كتاب اهللا تعاىل ، وال جيهل ذلك إالَّ جاهلوهذه من بديهيات .. 

،     :    :ليوسف عليه السالم     :إضافة كلمة .. وأيضاً 

خصصت     :هذه اإلضافة .. أبداً ..    : ال تعين تغيرياً ملعىن كلمة 

بأنهم آباء  –ككيان مستقلٍّ بذاته  –يف املضاف واملضاف إليه معاً    : لمة ك

    :التخصيص باإلضافة هو باملضاف واملضاف إليه معاً .. يوسف دون غريه 

كوا تشمل اآلباء وصوالً آلدم وزوجه عليهما تغير معناها ،    : فال كلمة .. 

املضاف واملضاف إليه ككيان  ..تغير     :وال يوسف كمضاف إليه سالم ، ال

  ..  خصص اآلباء بأنهم آباء يوسف عليه السالم دون غريه ،     :مستقلٍّ بذاته 
..  )لوالد األخ ل(  يشمل العم ، داً آخر ملفهوم األبوةعبونرى يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  :اه جلياً يف قوله تعاىل وهذا ما نر
               

            

      ] 133: البقرة [   

حنن نعلم أنَّ إبراهيم عليه السالم هو جد يعقوب عليه السالم ، وأنَّ إمساعيل عليه .. 
 وما نراه يف هذه اآلية الكرمية  ..، وأنَّ إسحاق هو والده  )والده ل األخ(  السالم هو عمه

       : أنهم يوصفون كآباء ليعقوب عليه السالم 
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  ، والكلمتان    هي بدل من كلمة    : فكلمة  ..

   مها عطف على كلمة   ..  وهذا البدل :   

   آباء إبراهيم عليه السالم ، فآباء إبراهيم عليه السالم  من مجلةهو ختصيص
اإلله الذي  ، لكنعليهما السالم ومن جهيت والده ووالدته كثر ، ينتهون إىل آدم وزوجه 

  ..      :آبائه  سيعبده بنو يعقوب هو إله

 .. فلو كان النص       عدونتبالبدلب أن ي   

   ،  نعبد إهلك وإله آبائك إهلاً واحداً (( : أي لو كان بالشكل(( 
هذا البدل خصص هذه .. لكن .. قوب وصالً إىل آدم وزوجه علكان املعين هو آباء ي

دالالت .. إطالقاً ..    ر معىن املُبدل منه غي، ومل يء مجلة اآلبااألمساء من بني 
لة ، اليت تكون ال تتغير هي بذاا ، ما يتغير هو دالالت اجلملة كام –ككلمة  –الكلمة 

  ..لبنة من لبناا فيها هذه الكلمة 
  ..فة األب يوصفون يف كتاب اهللا تعاىل بصوما عال ، الوالد والعم واجلد .. إذاً 
يوصف  ) لوالدةاألخ ل( اخلال يوصف باألب ، فإنَّ  ) لوالداألخ ل( العم وكون  ..

  ..هذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل .. هي أب  –كما رأينا  –فاألم .. أيضاً باألب 
            

                                      

                                   

                       ] 31: النور [      
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) لوالد اإلخوة ل( األعمام  –كما قلنا  –تشمل    :  كلمة .. هنا.. 
   : أنَّ كلمة –هنا  –فما نراه  ...واجلد باالجتاهني وما عال ) لوالدة اإلخوة ل( واألخوال 
    ختصيص ل على إطالقهاترد دون أيحما ، وبالتايل ت ،نه لنا لذي يبي

  .. كتاب اهللا تعاىل
الذي وصف أباً إلبراهيم     : ال بد من الوقوف عند..  ويف هذا السياق.. 

           : يقول تعاىل .. عليه السالم 

         ] فكلمة ..  ]  74: األنعام    يف هذا

رابطة األبوة ما فما هي ..    السياق ، تبين لنا أنَّ إلبراهيم عليه السالم أباً امسه 
واجلد تطلق على الوالد  ما دامت صفة األب ...؟    وبني    :  بني

   ، فمن هو  )ألخ للوالدة ( وعلى اخلال ) األخ للوالد (  على  العمو  ،وما عال
سرية  يف البحثال بد من  لإلجابة على هذا السؤال ،.. سبة إلبراهيم عليه السالم ؟ بالن

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ، إبراهيم عليه السالم 
عدو هللا    أباه  يف بداية سرية إبراهيم عليه السالم وقبل أن يكتشف أنَّ.. 

  ..بأن يستغفر له عند اهللا تعاىل    وعد أباه .. قبل ذلك  ..تعاىل 
                                 

                

             ] 47 - 45: مرمي  [    

له  عدو هللا تعاىل ، كان   وبعد أن تبين له أنَّ أباه .. بعد ذلك .. ولكن .. 
  ..موقف آخر 
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         ] 114 – 113: التوبة  [  

بعد أن تبين له أنه عدو هللا    إبراهيم عليه السالم لن يستغفر ألبيه .. إذاً .. 
وبالتايل فأي استغفارٍ بعد ذلك يقوم به .. ذا ما ينطق به صريح كتاب اهللا تعاىل ه.. تعاىل 

  ..   ال ميكن أن يعين أباه  ، إبراهيم عليه السالم ألي كان
  :وبعد أن بلغه الكبر ، يستغفر لوالديه  هنرى أن، ويف سرية إبراهيم عليه السالم .. 
                                 

               

        ] 41 – 39: إبراهيم  [ 
من استغفر هلما إبراهيم عليه السالم عندما بلغه الكبر ال ميكن أن يكون .. إذاً .. 

عدو هللا    فإبراهيم لن يستغفر ألبيه آزر بعد أن تبين أنَّ ..    منهما أبوه 

    ليه السالم مشموالً بدعاء إبراهيم عليس    .. إذاً .. تعاىل 

  ..  

فإبراهيم مل .. يؤكِّد ذلك ، صيغة األبوة  وليس   : وورود الصيغة .. 
كعبارة مفترضة من املمكن أن يدخل من ) ربنا اغفر يل وألبوي : ( يقل على سبيل املثال 

      : إنما قال ..... ر يف ساحة هذا االستغفا   خالهلا 
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ال ميكن أن يكون معنياً ذا االستغفار ، ووالدا إبراهيم عليه السالم    فأباه .. 
  ..ليس منهما أبوه آزر 

، نرى أنَّ     : اليت يذكر فيها أبو إبراهيمكتاب اهللا تعاىل نصوص ويف .. 
ل فيها  النصفيه أنَّ هذا األب ) حسب ترتيب ورودها يف كتاب اهللا تعاىل ( األو ذكري
حسب ترتيب ورودها يف كتاب اهللا ( ، وتأيت بعد ذلك كلُّ النصوص    امسه 
، كون هذا األمر أصبح معلوماً يف النص األول حسب    دون ذكر اسم ) تعاىل 

  ..لنصوص يف كتاب اهللا تعاىل ترتيب ورود هذه ا
           .........    ] 74: األنعام  [       

            ]114: التوبة  [    

                
                        ] 42 – 41: مرمي  [  

               

                       ] 52 – 51: األنبياء   [    

               ]69: شعراء ال 

– 70  [   

                

            ] 85 – 83: الصافات  [  

             ] 26: الزخرف  [   

 ...........       ...........    ] 4: املمتحنة  [   
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   يف أول آية ترد فيها يف كتاب اهللا تعاىل متعلقةً بأيب إبراهيم،    فكلمة .. 

  المسه كتبيان ،    بع بكلمة تت نراها ]]يف سورة األنعام ) 74(اآلية  [[

  ..  بعد ذلك ترد كلمة   بأيب إبراهيم دون ذكر اسم  واملتعلّقة   
  .. حسب ترتيب الورود يف كتاب اهللا تعاىل ، كون األمر أصبح معلوماً يف اآلية األوىل 

تعين  اترد يف كتاب اهللا تعاىل دون أي ختصيص ، فإنهحينما  )آباء ( كلمة .. إذاً ..   
واجلدين ، ) إخوة الوالدة ( واألخوال ) إخوة الوالد ( مام عواأل، الوالد والوالدة 

 –كبدل أو كإضافة ، كما رأينا  يف حال وروده –والتخصيص  ..وما عال  باالتجاهني
ال  –ككلمة  –دالالت الكلمة .. داً أب.. ) آباء ( دالالت كلمة وال خيصص  يغيرال 

 )آباء ( ، ما يخصص هو دالالت اجلملة كاملة ، احلاوية على كلمة وال تتغير تخصص 
  ..، كما بينا هلا مع العبارة املخصصة 

بصفة األبوة ، ناتج عن كوما ) األخ للوالدة ( واخلال ) األخ للوالد ( تعلّق العم .. 
إخوة للدرجة األوىل من درجات : مبعىن ..  الوالدةلألب إخوة و ،لد إخوة لألب الوا

إن شاء اهللا  –وسنرى . ..منه ينطلق مفهوم األبوة كأساس ) الوالد والوالدة ( األبوة 
إخوة الوالد فقط .. أنَّ إخوة اجلد واجلدة ، باالتجاهني ، ال يسمون تسمية األب  –تعاىل 

  ..يسمون تسمية األب ، مها من وإخوة الوالدة 
على  ينمقتصر ااخلال ، ليسمفهوم أنَّ مفهوم العم و –إن شاء اهللا تعاىل  –وسنرى .. 

إخوة الوالد .. لكن .. إخوة الوالدة ، إنما هو مفهوم أوسع من ذلك على و، إخوة الوالد 
 – سمونبالعم ، وإخوة الوالدة ، يسمون باألب ، وي –أيضاً  – يسمون باألب ويسمون

كتاب  نما حيمله، مل نأت ا من جيوبنا ، إ وإطالق اسم األب عليهما.. اخلال ب –أيضاً 
  ..، كما بينا بشكلٍ جلي اهللا تعاىل 

  
  



     49                  

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
  
  

بدراسة علمية  ..سنقف عند معىن البنوة يف كتاب اهللا تعاىل .. ويف هذا السياق .. 
ملفهوم تتعلَّق به أحكام حممولة كون هذا ا.. منهج التدبر السليم يف كتاب اهللا تعاىل  وفق
  ..نصوص كتاب اهللا تعاىل يف 
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املتعلّق بالبنوة ، ال يرد  ))يا (( خطاب النداء أنَّ  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ما نراه .. 
: الصيغة  كتاب اهللا تعاىليف وجد ، فال ت ))بين (( إالَّ مع كلمة  –يف كتاب اهللا تعاىل  –

  :   :  ما يوجد هو..  ))يا ابين (( 

              

                   ]42:  هود [  

              
         ]5:  يوسف [  

               

  .......          .......   

               .......    ]16 – 13:  لقمان [  

                 
                              ]102:  الصافّات [  

يهم السالم ، خاطبوا أبناءهم من لنوح أم يعقوب أم لقمان أم إبراهيم ، عفسواء .. 
  .. ))يا ابين (( : وليس ..    :  الصلب ، بكلمة

 ))ابن (( ترد كلمة .. عندها .. أما عندما يكون اخلطاب ليس من أبٍ إىل ابنه .. 
  :، وهذا ما نراه يف خطاب هارون ملوسى عليه السالم  ))بين (( وليس 
               

                   .......    ]150:  األعراف [  
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            ]94:  طه [  

، وحمذوف يف سورة األعراف ) طه ( مثبت رمساً يف سورة  ))يا (( فحرف النداء .. 
، امسان مبنيان على الفتح كتركيبة  ]]     :    [[: والتركيبة اللغوية .. 

 : األعداد ، مثل       ..  
  :عن أخيهم ، وهذا ما نراه أيضاً يف خطاب إخوة يوسف ألبيهم يعقوب .. 
               

          ]81:  يوسف [  

ليس على خطِّ صلبهم ، لذلك نرى ورود كلمة ابن املضافة  بالنسبة هلم ، أخوهم.. 
 ..     : ألبيهم 

ليس من أبٍ البنه ، نرى  –يف السياق  –عندما يكون املُخاطب .. ما أود قوله .. 
  : ))بين (( نرى ورود كلمة : ، وعندما يكون من أبٍ البنه  ))ابن (( ورود كلمة 
              

                   ]42:  هود [  
يف وصف اهللا تعاىل ، الذي ينقله لنا ملناداة نوح عليه السالم البنه ، قبل نقل مقولة .. 

..      :    : ، نرى ورود كلمة  قول نوح عليه السالم البنه
يف وصف مقولة القول اليت قاهلا نوح عليه السالم البنه ، كخطاب مباشر منه .. بينما 

     :        : البنه ، نرى ورود كلمة 
  :مع لقمان عليه السالم وابنه  –أيضاً  –نراه وهذا ما .. 
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     ]13:  لقمان [  

  :األمر يتعلَّق باملخاطَب يف السياق .. 
               

     ]45:  هود [  

، فاملخاطَب    : يف خطاب نوح عليه السالم لربه جلّ وعال ، يقول .. هنا .. 
  :اىل وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تع.. هو اهللا تعاىل ، وليس ابن نوحٍ عليه السالم 

 ....            ]91:  األنبياء [   

وهذا .. هو من اهللا تعاىل لنا ، وليس من مرمي البنها عليهما السالم  –هنا  –فاخلطاب 
  :دم عليه السالم البنيه ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل التايل ، حيث اخلطاب ليس من آ

           .......    ]27:  املائدة [    

  :كجمع    : كمفرد ، نراه يف كلمة    : وما رأيناه يف كلمة .. 

               
         ]132:  البقرة [  

               

          ............   ]67:  يوسف [  

               

                      ]87:  يوسف [   
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  ] 35:  إبراهيم[ 

اليت ترفَع بالواو والنون  ]     ،،   [: من هنا نرى أنَّ كلمة .. 

،،     [: لتصبح وتنصب وتجر بالياء والنون ، واليت تحذف النون منها باإلضافة 

   [  ،، ا ملحقة جبمع املذكّر الساملكو ها مجعملن هم أبناء من الصلب  نرى أن

ترد مرة واحدة ، مضافة    : نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمة .. ولذلك .. 

  :ناء من الصلب إلسرائيل ، فكلُّ بين إسرائيل هم أب    إلسرائيل 

                                         

               

       ]90:  يونس [    

   [: مرة بالصيغ )  49( ترد    : ونرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمة .. 

   ،،     ،،     ،،    [  .. ُّفكل
إىل إسرائيل كأبٍ هلم ، نزلوا من صلبه ، وكلُّ البشر يعودون إىل آدم  بين إسرائيل يعودون

   [: وكذلك األمر بالنسبة للعبارتني .. عليه السالم كأبٍ هلم نزلوا من صلبه 

   ،،    [ ..  
الصلب ، وهذا ما نراه أما بالنسبة لكلمة أبناء ، فال يشترط أن يكون االبن من .. 

  :جلياً يف قوله تعاىل 
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       ............  

       ............    ]23:  النساء [   

 : ، أنَّ كلمة       : ما نراه يف العبارة ف.. 

    هي صفة لألبناء :    .. م هو حالئل أبنائنا الذين من : يعيناحملر
  ..أصالبنا ، وبالتايل لنا أبناء ليسوا من أصالبنا 

يف دالالت املبدل منه أو تغيريٍ يف  البدل خيصص املُبدل منه ، دون أي أنَّوكما رأينا .. 
بذاته ككيان مستقلٍّ ، نَّ التخصيص يتعلَّق بالبدل واملبدل منه معاً دالالت البدل ، وأ

 –معاً  –وكما رأينا أنَّ املضاف واملضاف إليه مها .. مكون من مجلة املبدل منه والبدل 
كإضافة للمضاف إليه ،  هخيصصان املضاف بتعريف – معاً –بذاته ، ومها  كيانٌ مستقلٌّ

ما وأنَّ هذا التخصيص ال ير من دالالت املضاف وال من دالالت املضاف إليه ، إنغي
نرى أنَّ اجلملة .. كما رأينا ذلك .. املضاف واملضاف إليه معاً ملة يحمل التخصيص جب

ص نة من املوصوف وصفته املكوخصي  –، تذه الصفة من  –يف السياق النص املوصوف
  ..نة من املوصوف وصفته فالتخصيص حتمله اجلملة املكو ..مجلة صفاته 

  :لننظر يف قوله تعاىل  ..
            

                     ] 185: البقرة [  

، تصف لنا شهراً     : العبارة كاملة من املضاف واملضاف إليه .. 
.. اُألخرى )  11( حمدداً بعينه ، له ذات حمددة ، ختتلف عن ذوات كلٍّ من الشهور أل 

    تعين اجلملة من الكلمتني  اليت   بكلمة وهذا ما يتأكَّد معنا 

    [[: تنوب عن تعريف اإلضافة  –كما هو معلوم  –معاً ، حيث أل التعريف 
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=     [[  .. منكم فليصمه  شهدهفمن ( : فما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل يقل( 
كون املعين هو اسم  ،        : وعال إنما يقول جلّ .. 

    : ، وليس ما يتعلَّق بصفة من صفاته     : الذات 

   .. فالعبارة :        وقة باسم ، نراها مسب

    : صفة من صفاته ا يتعلَّق ب، ومسبوقة مب    : ذات 

   والصيام يتعلَّق باسم الذات ، :    نرى .. لذلك .. راً حص

التعريف تنوب عن حيث أل ،     : اليت تعين     :ورود كلمة 
  ..تعريف اإلضافة 

، تبين لنا ختصيصاً مبا يتعلَّق بصفة       : الصفة وصلتها .. 

  : الصفة املخصصة وصلتها ...     : من صفات اسم الذات 

         كلُّ واحدة منها هي شهر رمضان ، ، ثر من ذات ال تعين وجود أك

ومثل هكذا تصور سفيه ، كمثل .. أبداً ..       : إحداها هو 
أنه هناك عدة آهلة ، إحداها له ما يف  –تعاىل اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  –من يزعم 

:         بالصفة وصلتها    : جة وصف كلمة السماوات وما يف األرض ، وذلك حب

          .......  :       

          .......    ] 2: إبراهيم [ ..  

  : اليت تتعلَّق ا الصفة وصلتها  اهللا تعاىل له عدة صفات ، منها صفة اخلالق.. 

                 .......   ..فصف به الصفة تبيا تتن لنا جانباً مم
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   : وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. الذات ، حيث للذات صفات أُخرى 

    .......   ..ة صفات  فشهره شهر .. ا منه.. رمضان له عدأن
من اللوح احملفوظ إىل  –دفعةً واحدة  –أُنزل فيه القرآن  ..لذلك  ..الصلة مع السماء 

  ..السماء الدنيا 
: كلمة  نرى أنَّ        :يف العبارة .. إذاً .. 

    هي صفة لألبناء :    .. وبالتايل فاجلملة من املوصوف وصفته

تخصص نوعاً من األبناء ، وهم الذين من       : معاً 

األبناء من الصلب :  اليت تعين   : أصالبنا ، وذلك من مجلة ما تصفه كلمة 
  ) ..أوالد اإلخوة واألخوات ( األبناء من غري الصلب ، وتعين أيضاً ) األوالد وأوالدهم ( 

  )) :آباء (( تقابل كلمة )) أبناء (( وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنّ كلمة .. 
          .......    ]11:  النساء [  

 ..نا قد بيه ، والد والده ووالدته ، وإخوة والده وأخوات: ا أنَّ آباء اإلنسان هم وكن
  ..وإخوة والدته وأخوات والدته ، واجلدين باالتجاهني وما عال 

م كمفهوم حمتوى يف مفهوم اآلباء ، وليس كمفهومٍ عا هنا ((فمفهوم العم واخلال .. 
ف كما نرى ، على إخوة الوالد وأخواته ، وعلى يتوقَّ)) كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل 

كأوالد لألخ و كأوالد، وهذا يقابله متاماً مفهوم األبناء .. فقط .. إخوة الوالدة وأخواا 
  ..ىل أوالدهم ، دون أن يتعدى ذلك إضمن دخوهلم يف مفهوم أبناء اإلنسان  ،ألخت ل

حيث ،  ، وإخوة الوالدة وأخواااه ، هو تقابل تام بني إخوة الوالدة وأخواته فما نر.. 
أوالد اإلخوة وأوالد األخوات ، حيث من جهة ، وبني يدخلون يف مفهوم اآلباء ، 

  .. يدخلون يف مفهوم األبناء ، من جهة أُخرى 
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هناك فارق بني أبناء اإلنسان وأبناء إخوته ، يبدأ من مرتبة أبناء أبناء اإلخوة .. إذاً .. 
ت ليس ابناً مع أنه ابن فابن ابن األخ ليساً ابناً مع أنه ابن لألخ ، وابن ابن األخ.. نزوالً 

:  وألبناء األخوات    :  نرى عطفاً ألبناء اإلخوان.. ولذلك .. لألخت 

    على األبناء  :    لتغطية وذلك ، التايل ، يف قوله تعاىل
  :هذا الفارق 
               

                

         ]55:  األحزاب [  
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أوالدهن من الصلب وما نزل ، وأيضاً أوالد إخوان تعين  ،   : مة كل.. 
وال تعين أبناء أبناء إخوان من  ..ملرتبة واحدة فقط  لكن ،من الصلب وأوالد أخوان 

: نرى عطف العبارتني ...  لذلك...  أبناء أبناء أخوان من الصلب وال تعينالصلب ، 
]]      ،،    [[  على العبارة :    لتغطية

   ..هذا الفارق 
، لكنه ليس  هذا األخ) وبالتأكيد من أبناء ( وملّا كان ابن ابن أخ اإلنسان من بين .. 

   [[: العبارتني  نرى عطف ..لذلك .. نسان ، وليس من أبنائه من بين هذا اإل

   ،،    [[  على كلمة :    ، يف قوله وذلك
  :تعاىل 
                                 

             

                                   

                       ]31:  النور [     
 ..اً على أدلّة ، نراه سليماً ، وصوالً إىل هذه النتيجة ، ج يف الدليل هذا التدركونه مبني

كون ، مالحظة  أية نتقص من هذه النتيجةوال ت ،قرآنية واضحة ، ال ختتلف فيها األذهان 
يف نصوصٍ أُخرى ، يكون مالحظة نراها  أيةو..  تعاىل ال يوجد فيه اختالف كتاب اهللا

عطف األمهات واألعمام هل . ..مثالً . ..هلا تفسريها الذي لن خيتلف مع هذه النتيجة 
أم أنه  ..نعيد النظر يف هذه النتيجة ؟ ، جيعلنا يف قوله تعاىل التايل ، واألخوال على اآلباء 

  :تتقاطع مع مفهوم األبوة ؟ ، هناك حدود خاصة ذه املصطلحات 
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                           ] 61: النور [  
  العم واخلال تغطّي و، غطِّي الوالد والوالدة ت –كما رأينا  –فما دامت صفة األبوة . .

اجلد باالجتاهني وما عال ، فلماذا يعطف األعمام تغطّي و، ) كإخوة للوالد والوالدة ( 
  .. على اآلباء يف هذه اآلية الكرمية ؟ –وكذلك األمهات  –واألخوال 

بيوت العمات وبيوت األعمام وبيوت ألمهات وت ابيوهذا العطف ل: نقول ..  
نتقص أبداً من النتيجة القرآنية اليت اآلباء  ، ال يبيوت اخلاالت ، على بيوت األخوال و

ف كما يؤكِّد مرتِّله جلَّ وعال كون القرآن الكرمي ال يوجد فيه اختاللنا إليها ، توص.. 
جنعله حجة على نتيجة مستنبطة  ، تصورٍ مسبقٍ أن نقوم باعتمادر لنا العطف ال يرب هذاف

د دالالت ما الوقوف عناملنهج السليم يف البحث يقتضي .. أبداً  ..من كتاب اهللا تعاىل 
وقوفاً احمليط ا ،  ضمن إطار سياقها النصي يف كتاب اهللا تعاىل ، تعنيه هذه الكلمات

  ..كرمي الماهية األحكام احملمولة يف النص هدفه معرفة 
واألكل منها ، والعطاء ، البيوت لكية يتعلَّق مب –كما نرى من سياق النص  –األمر .. 

وهذا أمر       ............  ،  :  ومسؤولية اإلنفاق
للبيوت اليت  العطف هو... موي الذي تغطّيه صفة األبوة عن االنتماء الدمتاماً مستقلٌّ 

بني  توليس، ورابطة الدم هي بني األشخاص  ..وليس لألشخاص تضاف لألشخاص ، 
فالبيوت ملكية  ...ملكية هذه البيوت أمر مستقلٌّ عن رابطة الدم والنسب البيوت ، و

وال يكون ملكاً ملا يتعلّق ) الوالد مثالً ( ، قد يكون البيت ملكاً ألحد األشخاص شخصية 
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بيوت اآلباء ف ..والعطف هو هلذه البيوت املستقلّة  ،، أو لألم ) العم مثالً ( بطة دم به كرا
.. ولذلك  ..بيوت األمهات أو بيوت األعمام أو األخوال  –دائماً  –ليست هي ذاا 

بيوت األخوال وفصالً بني بيوت و ، العماتبيوت نرى فصالً حتى بني بيوت األعمام و
           : اخلاالت 

  ..  ونرى أيضاً أنَّ كلمة:     تشمل بيت املخاطَب بالنص
يف هذا .. هنا و.. الكرمي ، وبيت زوجه ، وبيت ابنه ، وكلَّ بيت فيه مشترك عائلي 

، واألخوال  ، دالالت األعمام عن،  مبنهجية علمية ال بد من البحث ،بحث من الالسياق 
  .. واألمهات

قتصر على ال ت ، ]]     ،،   [[:  نياالمسدالالت .. 
يرجع نسب اإلنسان  رٍكَكلُّ ذَف... ، كما يتخيل الكثريون وأخوات الوالد إخوة الوالد 

 فأخوه عم هلذا اإلنسان ، من جهة الوالدة ، سواٌء من جهة الوالد أم خطِّ الصلب  علىإليه 
خت األاً ، ويسمى عم –كما هو معلوم  – لوالدل خاألف ..وأخته عمة هلذا اإلنسان 

أيضاً تسمى عمة ، و ) الوالدمن جهة ( أخت اجلد أيضاً .. لكن  ..تسمى عمة  لوالدل
الوالدةمن جهة (  أخت اجلد  ( ةى عماألخ لوكذلك  ..تسم لجد ) الوالدمن جهة ( 

  ..اً يسمى عم ) الوالدةمن جهة (  لجداألخ لو،  يسمى عماً 
.. إذاً مفهوم األعمام واسع ، وليس مقتصراً على إخوة الوالد وعلى أخوات الوالد .. 

.. لكن .. من اآلباء كما رأينا الوقت ذاته هم  يفإخوة الوالد وأخواته هم من األعمام ، و
لجد من األخت لتسمى عمة وال تسمى تسمية األب ، و الوالدلجد من جهة األخت ل

لجد من جهة األخ ل .. وكذلك.. تسمى عمة وال تسمى تسمية األب  الوالدةجهة 
يسمى عماً وال  الوالدةمن جهة لجد األخ ليسمى عماً وال يسمى تسمية األب ، و الوالد

  ..يسمى تسمية األب 



     61                  

  
  
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
  

) .. كما رأينا ( أنَّ ابن ابن األخ ليس ابناً فكما .. وهنا يتجلّى التقابل أمام أعيننا .. 
    لجد األخت لو ،، إنما هو عم ليس أباً ) من جهة الوالد ( لجد لخ األفإنَّ .. كذلك 

..  ابناًليس  األخ كما أنَّ ابن بنتو .....ليست أباً ، إنما هي عمة )  من جهة الوالد( 
لجد خت لاألهو عم ، وليست أباً ، إنما ) دة من جهة الوال( لجد ل خاألفإنَّ .. كذلك 

  ..ليست أباً ، إنما هي عمة  ) من جهة الوالدة( 
 .. فكون ابن ابن األخ ، وابن .. ، ما بني مفهومي اآلباء واألبناء فنحن أمام تقابلٍ تام

 خوة اجلد وكون إ.. أبناء له  ليسوابنت األخ ، ليسوا على حمور صلب اإلنسان ، نراهم 
أصالم ، فإنهم ليسوا آباء  حماورال يكون اإلنسان على  ، )والوالدة الوالد  من جهيت( 

بالنسبة ملن ، وكما أنَّ صفة اآلباء ال تتعدى إخوة الوالد وأخواته . ..له ، إنما هم أعمام 
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 أصالم ، كذلك فإنَّ صفة األبناء ال تتعدى أوالد اإلخوة حماوراإلنسان على  ال يكون
  .. ممن هم ليسوا على حمور صلبه  ، وأوالد األخوات

 ..هم على جانيب حمور صلب اإلنسان وما نراه أنَّ األعمام جبهيت الوالد والوالدة ، وأن
على جهتني  ا، كومات حينما يتم ذكر األعمام ، تعطَف عليهم العم.. ولذلك  ..

فبيوت  ..يعود مللكية البيوت  –كما بينا  – ، واألمرمتقابلتني بالنسبة حملور الصلب 
  ..ليست بيوت العمات  –بشكل عام  –األعمام 
 .......     ........         

  ] 61: النور [ 
      ..........       ]األحزاب  :

50 [    

ات حيث اخلطاب للذكور فقط ، أن تذكر العم، ومن الطبيعي أنه يف حالة التحرمي .. 
  ..فقط 
    .......  .......    ] 23: النساء [  
.. لب ( كلُّ أُنثى يرجع نسب اإلنسان إليها بالوالدة .. بل باملقاوعلى خطِّ الص ( ،

ألم تسمى خالة األخت لف ..وأخوها خالٌ هلذا اإلنسان  فأُختها خالة هلذا اإلنسان ،
. ..ويسمى أيضاً تسمية األب ألم يسمى خاالً األخ لو، وتسمى أيضاً تسمية األب 

 أم ( لجدةاألخ لو، وال تسمى تسمية األب تسمى خالة )  دالوالأم ( لجدة األخت لو
تسمى  )أم الوالدة ( لجدة األخت لو ..وال يسمى تسمية األب يسمى خاالً  )الوالد 

وال يسمى تسمية يسمى خاالً  )أم الوالدة ( لجدة األخ ل، ووال تسمى تسمية األب  خالة
  ..األب 
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 س متوقّفاً فقط على إخوة الوالدة وأخواا ، إنما ساحته أكربمفهوم األخوال ليف.. 
   .. ويسمون آباء يف الوقت ذاته ، يسمون أخواالً  ، إخوة الوالدة وأخواا .. لكن ..

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

فكما أنَّ ابن ابن األخت ليس ابناً     ... يتجلّى التقابل أمام أعيننا  –أيضاً  –وهنا .. 
ليس أباً ، إنما هو خال ، ) الوالد من جهة ( لجدة األخ لفإنَّ .. كذلك ) .. كما رأينا ( 
وكما أنَّ ابن بنت  ..ليست أباً ، إنما هي خالة ) من جهة الوالد ( لجدة األخت لو

ليست أباً ، إنما هو ) من جهة الوالدة ( لجدة األخ لفإنَّ .. كذلك .. األخت ليس ابناً 
  ..ي خالة ليست أباً ، إنما ه) من جهة الوالدة ( لجدة األخت لخال ، و
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هم على جانيب حمور صلب اإلنسان جبهيت الوالد والوالدة ، وأنهم وما نراه أنَّ األخوال 
، كوما على جهتني حينما يتم ذكر األخوال ، تعطَف عليهم اخلاالت .. ولذلك  ..

  ..، واألمر يعود مللكية البيوت متقابلتني بالنسبة حملور الصلب 
 .......     ........         

  ] 61: النور [ 
      ........        ] األحزاب :

50 [    

رمي حيث اخلطاب للذكور فقط ، أن تذكر اخلاالت ومن الطبيعي أنه  يف حالة التح.. 
  ..فقط 
    .......  .......    ] 23: النساء [  

 إضافة ملا بيناه أنَّ العطف هو للمضاف  [[من هنا نرى ..     وليس
ى اآلباء ليس تكراراً لألمر ذاته ، وإنما أنَّ عطف األعمام واألخوال عل ]] للمضاف إليه

  ..يضيف أشخاصاً ليسوا حممولني بصفة اآلباء 
عند إخوة الوالد ذكوراً ، تتقاطع مع ساحة اآلباء ، ات ساحة األعمام والعم.. إذاً .. 
عند إخوة الوالدة ذكوراً  ، تتقاطع مع ساحة اآلباء ، وساحة األخوال واخلاالت.. وإناثاً 
ذكوراً ( تشمل الوالد وإخوته  ، حينما ال تخصص) آباء ( فكلمة .. وبالتايل ..  وإناثاً

 واجلد) ذكوراً وإناثاً ( وما عال ، وتشمل الوالدة وإخوا باتجاه الوالد واجلد ) وإناثاً 
  ..وما عال  باتجاه الوالدة

        : وما نراه يف قوله تعاىل .. 

    ] واخلال جاءا بصيغة املفرد ،  ] 50: األحزاب كجنسلوصف العم ، أنَّ العم 
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ات العم ..بينما .. يشمل مجيع األعمام ، ولوصف اخلال كجنس يشمل مجيع األخوال 
، كمجموع أفراد االت ات وجمموع اخلبصيغة اجلمع لوصف جمموع العم اواخلاالت جاءت

  ..داخل جنسي العمات واخلاالت 
كون .. لكن ) .. الوالدة ( ألبيه ابن و، ) الوالد ( ال شك أنَّ اإلنسان ابن ألبيه .. 

 ، بني البشر ، نسب اإلنسان بشكل عام وال يكون ) الوالد ( يعود لألب وكما يتم ،
، فإنَّ مجلة عليه السالم كذكر عيسى ابن مرمي  حاالت خاصةإالَّ يف  ، )لوالدة ا( ألب ل

ملن بسببه كان آباؤهن أعماماً هم إخوة  ، لرجالينسنب هن بنات بنات األعمام 
هم إخوة ملن ، فإنَّ مجلة بنات األخوال هن بنات ينسنب لرجال .. وكذلك .. للمخاطَب 

جتمع     : عبارة وبالتايل فال ..للمخاطّب بسببها كان آباؤهن أخواالً 

 جتمع بنات األخوال     :مجيعاً ، وكذلك فإنَّ العبارة  بنات األعمام
  ..مجيعاً 
.. ة من هذه العمات منهن تنسب لرجل هو زوج عمبنات العمات ، كلٌّ .. لكن .. 
 :  مةواحدة منهن هي ع ن ذكر العمات كمجموع ألفراد كلّال بد م وبالتايل  

   .. تنسب لرجل هو زوج خالة من هذه اخلاالت وبنات اخلاالت ، كلٌّ منهن
:        واحدة منهن هي خالة ن ذكر اخلاالت كمجموع ألفراد كلّ ال بد ميلوبالتا.. 
    ..   

 ليهاإ اإلنسان نسب رجع امرأة كلُّف. ..مهات ندخل على تعريف األس.. اآلن  ..
 أو إليها رجعت بإناث ، بدرجات أو بدرجة،  هأم جهة من أو هأبي جهة من بالوالدة
فاألمهات مسألة حمتواة يف إطار مسألة اآلباء ، لكنها خاصة باإلناث  ..ه أم فهي،  بذكور

  ..فقط ، وعلى خطِّ الصلب 
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، خوة وكما أنه يوجد وجه معنوي لأل ..نه هناك وجه معنوي لألبوة وكما رأينا أ.. 
  .. يا أخت هارون : يف حبث  –وبالتفصيل  –حيث بينت ذلك 

               ] 28: مرمي [  

  ..لألمهات أنه هناك وجه معنوي  –أيضاً  –نرى .. 
             ] 6: األحزاب [  
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عطف ال مينع من كرابطة دم ، وم األمهات حمتوى يف مفهوم اآلباء ، وكون مفه.. 
مبلكية البيوت ، واألكل  –كما بينا  –يتعلَّق ، فاألمر بيوت األمهات على بيوت اآلباء 

  ..، والعطاء ومسؤولية اإلنفاق  منها
فاً أتينا به وما ذهبنا إليه يف تعريف دالالت األعمام واألخوال واألمهات ، ليس تولي.. 

.. معلوم مسبقاً  هذا أمر.. أبداً .. هذه املفاهيم على اآلباء  عطفكمحاولة لتربير 
خيص  فيما، من سورة النساء )  23( لآلية واقتبس النصوص التالية من تفسري الرازي 

  :هذا األمر 
]] 

 [[  
]] 

 [[  
]]  



 [[  
) حينما ال ختصص ( يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ اإلطار العام لكلمة أب .. إذاً .. 
لوالدة األخ للوالد ، واألخت للوالد ول واألخ، الوالد والوالدة  –نا كما بي –يشمل 

األمهات مسألة تقع فقط على حمور و ..وما عال االتجاهني لوالدة ، واجلدين باألخت لو
  ..صلب اإلنسان ، وجبهيت الوالد والوالدة ، تعلّقاً باإلناث فقط على هذا احملور 

  : ؟ كيف نفهم قوله تعاىل.. استنباطنا املنهجي ملفهوم األبوة بناء على .. اآلن .. 
               

             ] 22: النساء  [   
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وامرأة  )األخ للوالد (  ىل مسألة هامة جداً ، تتعلَّق بامرأة العمإسندخل .. وهنا .. 
لبداية أن نقف عند مفهوم وال بد يف ا. ..، كحرمة على الرجل ) األخ للوالدة ( اخلال 

  ..النكاح يف كتاب اهللا تعاىل 
صيغ أنَّ مجيع يف كتاب اهللا تعاىل ، نرى ) ن ، ك ، ح ( يف مشتقّات اجلذر .. 

، ترد حبيثية ال إشارة فيها إىل أنَّ النكاح مسألة تتكرر مرات بني ) نكَح ( للفعل  املضارع
  ..عقداً من النكاح مل يقع بعد  بل ترد لتصف.. الزوجني قبل وقوع الطالق 

               

         ] 221: البقرة [    

                ] 230: البقرة [    

             

            ] 232: البقرة [  

               ]22: النساء [  

             

             ] 25: النساء [  

                                    

          ] 127: النساء [  

                 

           ] 3: النور [  

           .....    ] 27: القصص [   
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                 ............                      

             ] 50: األحزاب [  

              

                ] 53: األحزاب [   

             ] 10: املمتحنة [  
  ..وجية بني الرجل واملرأة فالنكاح هو العقد الذي يتم إبرامه ، البتداء احلياة الز.. 
             ] 235: البقرة [  

                                    

             ] 237: البقرة [  
.. يف كتاب اهللا تعاىل ، األمر واضح وجلي ، بأنَّ النكاح هو العقد .. إذاً .. 

وقوله  ..والدخول هو أمر آخر يكون بعد عقد النكاح ، فلرمبا يتم النكاح دون دخول 
هذا األمر ، بأنَّ دالالت هذا اجلذر اللغوي ، تدور يف إطار العقد بني تعاىل التايل يؤكِّد لنا 

  :الرجل واملرأة ، دون أن يعين ذلك حتمية الدخول 
            

           ] 49: األحزاب [  

          : وما نراه يف قوله تعاىل .. 

           ] هو ورود كلمة  ] 22: النساء ، :

   :       .......  ن ((  : ، وليس كلمةأو  ))م
.. عليهن  سبقكم به آباؤكم، نساء على وال تعقدوا عقداً : مبعىن  .. ))الاليت (( : كلمة 
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سبق ألبٍ أن أبرم معها عقد  برام عقد نكاح مع امرأةة الكرمية حتمل ياً قاطعاً عن إفاآلي
:      كلمة بأو  ))من (( : كلمة بوليس ،     :وهذا املعىن احملمول بكلمة  ..نكاح 

        : ، نراه أيضاً يف قوله تعاىل  ))الاليت (( 

             ]فكلمة ..  ] 3:  النساء :    هنا
طنب لكم  نمفانكحوا : ( يقل  اهللا تعاىل مل.. ساء كما يتخيل الكثريون ال تتعلَّق بذات الن

هنا تتعلَّق     : كلمة) .. طابت لكم من النساء  منفانكحوا ( : ، أو ) من النساء 
تأيت .. ولذلك .. سألة تعدد الزوجات شرعه اهللا تعاىل من النساء ، يف مبالعدد الذي 
احلكم احملمول يف هذا النص  أحواللتبين ،        : العبارة القرآنية

ال     : كلمة.. بالنتيجة ..    الكرمي ، وهناك من ذهب إىل أنها بدل من 
لَّق بالعدد الذي شرعه اهللا تعاىل يف مسألة تتعلّق بذات النساء كذوات عاقلة ، إنما تتع

  ..تعدد الزوجات 
        ..... : وما نراه أنَّ النهي عن إبرام هذا العقد .. 

ترد خلفها مباشرةً آيةٌ كرمية حتمل نساًء حمددات كمحرمات على ، جاء يف آية مستقلّة 
  :ن كنساء ، يذكَرن بذاالرجل 
        .......    
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           .......    ]24 – 22:  النساء [  

النساء ما بني ، إطار املقابلة يتعلَّق بكون هذا احلكم خارج .. اد هذا االنفر ..
يف اآلية التالية مباشرة  املذكورات( مات احملر( ذكَر احملرمات نساء كمات حيث تحمر ،

، املقابلة ما بني احملرمات هناك أمران ، مها خارج إطار : ما أود قوله  ...هن بذان 
ذكرن بذكمحرن مات يمها ا ،:  
جاء بصيغة .. ولذلك ..        ....... : احلكم  – 1

  ..ا وليس بنوعٍ من النساء ، كما بيني تتعلَّق بعقد النكاح ، 
.. ولذلك ..            : احلكم  – 2
  ..، وليس بنوعٍ من النساء ذاته اجلمع لتحرمي متعلّقاً بجاء ا

،    : تتكون من مضاف     :أنَّ كلمة وما نراه أيضاً ، .. 

، فاملؤمن ال ينكح الكرمي آباء املخاطبني بالنص : مبعىن ...    : ومن مضاف إليه 
وذلك حبصرها يف ،  حيدد جانباً من مفهوم األبوة وال نرى ختصيصاً.. ما نكح آباؤه هو 

يف النص جمرد إشارة إىل  يوجدال : مبعىن  ..دون غريه    : جزٍء مما حتمله كلمة 
 ألخواللو )إخوة الوالد (  كاستثناء لألعمام، ) باآلباء فقط على حمور الصلب  (ختصيص 

هوم األبوة احملمولة النص جمرد إشارة ألي ختصيص من مفال نرى يف  ..) إخوة الوالدة ( 
خيصصان معىن ال    : واملضاف واملضاف إليه  ..    :يف كلمة 

  .. يف جهة آبائه هو دون غريه : األبوة ، إنما حيصراا يف جهة املخاطَب بالنص ، مبعىن 

      واألعمام، الوالد  [[ء آباهناك بني ذه اآلية الكرمية خاطَلكلِّ فرد من األفراد امل.. 
 ]]، كما رأينا واجلد باالجتاهني وما عال ، ) إخوة الوالدة ( واألخوال  ،) إخوة الوالد ( 
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لذكور اتمع  – كما نرى –حيث اخلطاب     : فكلمة.. وبالتايل  ..
، ) إخوة الوالد ( الوالد ، واألعمام  [[: فرد  اء كلِّتعين مجعاً آلب ،مبجموع أفراده 

.. ، مبعىن تعين مجعاً للجمع  ]]، واجلد باالجتاهني وما عال ) إخوة الوالدة ( واألخوال 
  ..هو يف النهاية مجع ، ومجع اجلمع 

هنا ال     : ستطيع اإلثبات بالدليل من كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمةهل ن.. 
باالتجاهني وملاذا نقبل دخول اجلد .. عين إالَّ مجعاً للوالد واجلد دون األعمام واألخوال ؟ ت

إخوة (  وال نقبل دخول األعمام، ) وهذا صحيح (     : بدالالت كلمة
 أنَّ ، كتاب اهللا تعاىل ه يفنرى في يف الوقت الذي؟ ،  )إخوة الوالدة (  واألخوال )الوالد 

  ..؟  وإخوة الوالدة إخوة الوالد، تشمل ) حينما ال ختصص ( كلمة أب كصيغة عامة 
إخوة ( واألخوال ،  )إخوة الوالد (  على أي أساس يتم استثناء األعمام.. إذاً .. 
    : يف قوله تعاىل    :من الدالالت احملمولة بكلمة ) الوالدة 

       أساس ؟ ...؟ على أي!!! ..  

: إىل ضمريٍ يتعلَّق باملخاطَبني ذا النص    ، :  إضافة كلمة: نعود فنقول .. 

   هم آباٌءف اآلباء بأنعرالذي عليه  ، هي تعريف إضافة ، ي ، للمخاطَب بالنص

آباء  –معاً  –يصفان    : فاملضاف واملضاف إليه .. اإلهلي  تنفيذ هذا األمر
ختصيص صيغة من صيغ  أيوال نرى .. واحد من املخاطبني ذا النص الكرمي  كلِّ

الذين أنتم من     [[:  مثالً .. دالالت األبوة املعنية يف هذا احلكم
  ..أُخرى ، أو أي صيغة  ]] أصالم
األمر والنهى وكلَّ من حيمل يف قلبه اعتباراً لكتاب  وهنا نسأل علماء األمة وأُويل.. 

       وأرملة اخلال ، ومن ومطلَّقته  )األخ للوالد (  هل الزواج من أرملة العم.. اهللا تعاىل 
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أم أنَّ يف .. موضع شك ، أم ال ؟  –وفق األدلّة اليت رأيناها  –ومطلَّقته ) األخ للوالدة ( 
وهل هناك من برهان قرآين مفترض ، .. حلقةً مفقودة ، تغيب عنا ؟  هذا السياق الربهاين

هنا ال تشمل األعمام    : يؤدي إىل نقيض ما سقناه ، وإىل إثبات أنَّ كلمة 
عهدة علماء  يف، اإلجابة على ذلك ......  ؟) إخوة الوالدة ( واألخوال ) إخوة الوالد ( 

  .. وكلِّ من يعنيه كتاب اهللا تعاىل أكثر من عصبياته ، األمة والباحثني عن احلقيقة 
األخ ( م األحكام مبنية على درء الشبهات ، فعلى الذين ينكرون حترمي امرأة الع وكون

ا أنَّ ليهم هم أن يثبتوا لن، وينتقدوننا يف ذلك ، ع) األخ للوالدة ( اخلال امرأة و) للوالد 
        : يف قوله تعاىل   : كلمة 

   حنن نقول ) .. إخوة الوالدة ( واألخوال ) إخوة الوالد ( ، ال تشمل األعمام: 
الا ، وبناء على حىت لو أعرضنا عما قدمناه ، فإننا خنشى اهللا تعاىل أنها حتملهم يف دال

  ..خشيتنا ، وضعنا هذا البحث بني أيدي األمة 
أو من احملرمات بأنها أخته ،  –ها عرف أبامل ي –يف كون إنسانة ما  إن شك إنسانٌ.. 
الوقوف على حقيقة هذه سلم فهل األ ..طيات تعطيه حيثيات هذا الشك وفق مععليه ، 

  ..؟  الشك ، أم إغماض العني عنه
وال أحرم ، ، ال أحلِّل  ..أنا ال أجزم بشيء  يف هذا السياق الداليل الذي أعرضه ،. .

أنا أضع  ..أنا ال أُفيت بشيء ، أنا ال أفيت بشيء ، فاإلفتاء قضية أُخرى  ..ال أُفيت بشيء و
كمؤسسات ،  تعاىل بني أيدي األمة ، وأمتنى من أصحاب األمر تدبراً لعبارات كتاب اهللا

          : قوله تعاىلدالالت لعمل با

   ] على مستوى  –أمام اهللا تعاىل ، والتاريخ  – ، وأن يكونوا ]  29: ص
  ..املسؤولية 
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وال أفيت يف هذه املسألة ، وال أحرم ، لِّل ال أحو، ال أجزم بشيء  أنا: أعود فأقول .. 
مث رفعتها خوفاً من أن تكون ، ا نشرمثَّ طرح هذه الفكرة ،  ، وترددت سنني يفإطالقاً 
لست مسؤوالً  أنا –وأقول اآلن  –قلت حني نشرا و،  ولو أسرة واحدة يف هدمسبباً 

.. طرح هذه الفكرة للحوار  يه أي إنسان نتيجةيصل إل ميكن أنعن أي فهمٍ خاطئ 
أكون سو.. جزئيات البحث التفاعل مع لنرى كيف تكون سبل  ،وأقوم بطرح هذا األمر 

يف املنطقة الوسطى بني التحليل والتحرمي ، تاركاً األمر لألمة  –يف عرض هذا األمر  –
ا بكتمي مل –وسبب طرحي هلذه املسألة هو اخلوف من أن أكون  ..ولألجيال القادمة 

       :من املعنيني بقوله جلَّ وعال  –رأيته يف هذه املسألة 

            ] 140: البقرة [ ..  
ارة عب نقف عند تفسريأن  قبل البدء يف تناول هذا األمر ، من الضروري واهلام جداً.. 

      : يف قوله تعاىل ،        : االستثناء 

                ] النساء :

 –ال يتجزأ  –هي جزء        فدالالت هذه العبارة القرآنية ..  ]  22
  ..من أحكام هذه املسألة احملمولة ذه اآلية الكرمية 

انتهى ، ومتّ ، وتقدم ، وفات ، وهذا ما نراه يف : هي مبعىن ،     : كلمة .. 
  :اآليات التالية 
          ............                 

         ] 275: البقرة  [  

                 

             ] 22: النساء  [   



     75                  

              ]23:  النساء  [   

       ............         ] 95: املائدة  [   

              ] 38: األنفال  [   

              ] 30: يونس [  

            

     ] 56 – 55: الزخرف [  

            ] 24: احلاقة  [   

   : يف قوله تعاىل        : دالالت العبارة القرآنية.. اآلن .. 

              ] 22: النساء [  ،
إالَّ ما قد : وباملنظار ارد عن التاريخ الذي ننظر من خالله إىل كتاب اهللا تعاىل ، تعين 

واعتماده حكماً من ، ذا احلكم  علملانتهى ، ومتّ ، وتقدم ، وفات ، وذلك نسبة ل
) األخ للوالد ( إالّ ما قد متَّ من زواج من أرملة العم : مبعىن ..... أحكام منهج اهللا تعاىل 

قبل و، قبل العلم ذا احلكم ، ومطلَّقته ) األخ للوالدة ( أرملة اخلال من و، ومطلَّقته 
..... كباقي األحكام املعلومة يف اإلسالم ، اعتماده حكماً من أحكام منهج اهللا تعاىل 

قبل .. إلميان به واعتماده حكماً من أحكام منهج اهللا تعاىل قبل علم هذا احلكم وا: مبعىن 
  ..يكون قد مت ، وال شيء عليه ، ما قد متّ .. ذلك 

األخ ( أو أرملة خاله  ،أو مطلَّقته  )األخ لوالده (  عمه أرملةن تزوج أنَّ م.. مبعىن .. 
رمة واعتمادها حكماً يف حال ثبوت هذه احل( دون علم باحلرمة  ،أو مطلَّقته ) لوالدته 
وذلك قبل اعتماد هذا احلكم واإلميان به املشايخ لذلك ، وونتيجة حتليل الفقهاء  ،) فقهياً 

     : فال شيء عليه ، كونه مشموالً باالستثناء كباقي أحكام منهج اهللا تعاىل ،
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   ة وكأن شيئاً مل يكن ، وبالتايل يتابع حيوال جيوز له االنفصال  .......اته الزوجي 
، ذا احلكم ) بعد زواجه ( ر النفسي وتفكيك أسرته بناء على علمه الالحق أو التأثُّ

على علمه الالحق باعتماد هذا احلكم كحكم فقهي من أحكام منهج اهللا تعاىل يفىت به ، و
من احلكم اإلهلي الذي يأمر هي جزء ال يتجزأ         : فالعبارة القرآنية

أو ) األخ لوالده ( وأصل التحرمي ليس دموياً ما بني الرجل وأرملة عمه .. اهللا تعاىل به 
أو مطلَّقته ، األمر يتعلَّق حبكمٍ إهلي يأخذ اعتباراً ) األخ لوالدته ( خاله أرملة ومطلَّقته ، 

  ..يفىت به  اعتماده حكماً فقهياًبعد ، واإلمث على تطبيقه يكون بعد العلم به ، و لألبوة
ولو كان األمر .. ليست حشواً ال فائدة منه        العبارة القرآنية .. 

 :  بعد العلم ذا األمر واعتماده فقهياً ، كاألمر قبله ، ملا كان لورود هذه العبارة القرآنية
        ةف.. معىنالداللة احملمولة بالعبارة القرآني :        

تؤكِّد أنَّ األمر بعد العلم ذا احلكم واإلميان به واعتماده كحكمٍ فقهي يفىت به ، ليس 
  ..كاألمر قبل ذلك 

وال ، وال أحرم ، ال أحلِّل جزم بشيء يف هذا األمر ، وأال على الرغم من أنين و.. 
أرملة من أو  ،قته أو مطلَّ )األخ لوالده (  هأقول ملن هو اآلن متزوج من أرملة عم،  أفيت

كان موافقة للموروث  فزواجك، ما عليك من شيء ،  أو مطلَّقته) األخ لوالدته ( خاله 
 أنك ، واألهم من ذلك، الفقهية الذي حنتكم إليه قروناً طويلة يف معظم أمور حياتنا 

     : يف قوله تعاىل         : بارة القرآنيةمشمول بالع

                
   .. ] 22: النساء [ 

مما يهدد  أو االبتعاد عن زوجتك ، لنفسيوأي تصرف باالنفصال أو االنطواء ا.. 
اً لالستثناء اإلهليأسرتك ، يعين رد :        للحكم  ، وبالتايل هو رد
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 أصل: وأعود فأقول .. ومن جهة أخرى  ..اإلهلي ، مبعىن هو خمالفة ملنهج اهللا تعاىل 
ك ، إنما العتبار قيمة األبوة ، واهللا تعاىل التحرمي هنا ليس لرابطة دموية بينك وبني زوجت

، وهو من        : مرتِّل هذا احلكم ، هو من وضع لك هذا االستثناء 
سيحاسبك على رد هذا االستثناء إن طلَّقت زوجتك ، أو ابتعدت عنها ، بعد علمك ذا 

  .. احلكم 
 ممن تزوج أرملة عمه ، مساعه ذه الفكرة بعد) أو ينطوي ( من ينفصل عن زوجته .. 

يف حالة ى ، وحت أو مطلَّقته) األخ لوالدته ( أو أرملة خاله  ،أو مطلَّقته  )األخ لوالده ( 
فقهياً كحكم من أحكام منهج اهللا تعاىل اليت يفىت  كم هذه الفكرةعتماد حمفترضة هي ا

، حتّى بعد كلِّ هذه الفرضيات ،  مة على ذلكإمجاع األحتى يف حالة مفترضة هي ا ، و
   خالهأرملة أو ،  أو مطلقته) األخ لوالده ( عمه ملة راليت هي أ [من ينفصل عن زوجته 

     : يكون قد كفر بدالالت العبارة القرآنية،  ] أو مطلّقته )األخ لوالدته ( 

    ..  

              اإلهلي فاألمر.. 

                      ] هو أمر متكاملٌ ال جتوز ،  ] 22: النساء

    :، هو ضمن األمر اإلهلي        : فيه  واالستثناءجتزئته ، 

            وبالتايل فالعمل بنقيض قوله ،

     : كالعمل بنقيض قوله تعاىل        : تعاىل 

    ..  
بوضعها بني أيدي ولكنين ترددت كثرياً  ..منذ سنني  املسألةقد وقفت عند هذه ل.. 

ومكمن خويف .. أسرة واحدة  تكون سبباً ولو خبلخلة كيانخوفاً من أن ، الناس للحوار 
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أالَّ يتم العمل بقوله أن يتم اعتمادها ، واإلمجاع عليها ، واعتمادها فتوى ، وبعد ذلك هو 
، وأن يؤخذ حكم اهللا تعاىل على أنه ينتهي عند العبارة         : تعاىل

ةالقرآني  :          نبي مع العلم أنَّ النص ،

  : جزءاً ال يتجزأ من احلكم اإلهلي         : يف كون العبارة القرآنية

            ..  
 لت حلقة حول هذهسج، ) اجلزء األول ( وأثناء تصوير برنامج املعجزة الكربى .. 
، أي أسرة  خلخلة كياننت فيها ضرورة عدم ة ، وبي، وكانت مستوفية لكل األدلَّ املسألة
صنا أكثر من نصف ساعة لشرح االستثناء وخص :        .. لكن ..

مل أستطع النوم حىت اليوم التايل ، خوفاً من أن أكون السبب ، لبيت عندما ذهبت إىل 
امتنعت عن يف اليوم التايل ، باإلساءة ألي أسرة ، وعندما ذهبنا لتصوير احللقة التالية ، 

شطب هذه احللقة ، ومتّت االستجابة لطليب  التصوير حىت يتم..  
ليس األمة ،  بناءللحوار ، ووضعها بني أيدي أ املسألةطرح هذه .. فأقول أعود .. 

للمتزوجني بذلك ى ، وال عالقة ليس حترمياً ، وليس حتليالً ، وليس فتوجزماً بشيء ، و
، ال من ومطلقته ) األخ للوالدة (  ومطلّقته ، وبأرملة اخلالة) األخ للوالد ( بأرملة العم 

 األمر ال يتجاوز طرح فكرة تدبرية للحوار ، دون .. فمن جهة.. قريب وال من بعيد 
رأينا أنَّ ، فتاء موضوع آخر ، وفوق كلِّ ذلك اجلزم بشيء ، ومن جهة أُخرى اإل

 ومطلقته) األخ للوالد ( ة العم ملمتزوج بأري كلَّ يغطِّ        : االستثناء
  ..حكم شرعي ال يرتب عليهم شيئاً ك ومطلّقته ،) األخ للوالدة ( وبأرملة اخلال 

يغطِّي أيضاً من تزوج        : هل االستثناء : وهنا قد يقول قائل .. 
ن الوالد ووالد مبا عقد عليها والده أو والد والده ، كو –دون علم باحلكم الشرعي  –



     79                  

    :      :الوالد وما عال ، مشمولني مبعىن األبوة 

          ال : اإلجابة على هذا السؤال .. ؟ ..
قرناً ، )  14( مة من فحكم حترمي من عقد عليها الوالد وما عال ، هو حكم معلوم لأل

، وهذا احلكم ال خالف فيه إطالقاً ، وهو حكم معتمد فقهياً عند األمة ، ودون استثناء 
.. وبالتايل  ..            :شأنه شأن احلكم 

        :        : فاالستثناء 

       إالَّ ما قد انتهى قبل : بالنسبة ملن عقد عليها الوالد وما عال ، مبعىن
ية الكرمية نزول هذه اآل قبل –ملن تزوج مبن عقد عليها والده  –علم األمة بذلك ، وهذا 

لذلك فالعقد على من عقد عليها الوالد وما  ..األمة  من السماء وعلم حكمها من قبل
كما أنَّ عقد اجلمع بني  ..عال ، هو عقد باطلٌ سواء علم من يقوم ذا العقد أم مل يعلم 

  ..األختني هو عقد باطلٌ ، سواء علم من يقوم ذا العقد أم مل يعلم 
) األخ للوالدة ( ملة اخلال وأر ،ومطلّقته ) األخ للوالد ( وبالنسبة ألرملة العم .. 

يف حال متَّ إثبات هذا احلكم ، ومتَّ اعتماده كحكمٍ  ، فإنَّ األمر يصبح كذلك ، ومطلّقته 
 ة ، فقهيا قبل ذلك .. تعلمه األمفاالستثناء  ..أم :        غطّي كلَّ مني

،  ومطلّقته) األخ لوالدته (  أرملة خالهبو ،ومطلّقته ) األخ لوالده ( تزوج بأرملة عمه 
لمها حلرمة العقد على من عقد احلكم ، ويعتمد فقهياً ، وتعلمه األمة ، كعهذا حتى يثبت 

  ..، وكعلمها حبرمة اجلمع بني األختني عليها الوالد وما عال 
خويف من اهللا  هو ، وسبب ذلك.. أنا أعلم أنين فصلت كثرياً كثرياً يف هذه اجلزئية .. 
إن كتمت األمر ومل .. يف املقابل .. لكن  ..أن أكون سبباً يف هدم أي أسرة  من، تعاىل 

      ن أكون من املعنيني بقوله تعاىلأعرض املسألة للحوار ، أخاف أ
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            ] هذا هو  .. ] 140: البقرة
  ..هلذه اجلزئية ، وسبب وضعي هلذه املسألة بني أيدي األمة ) املبالغ فيه ( سبب تفصيلي 

 .. دف بني حتليل هذه املسألة وحترميها ، ، وسأتناول هذه املسألة من منظار وسطي
  .. تدبر نصوص كتاب اهللا تعاىل ، كما يأمرنا اهللا تعاىل 

      :    : سنقف عند العبارة .. ية بدا.. 

         .. الداللة اليت حتملها العبارة  هي ماف

و وردت لفيما ما هو الفارق يف الدالالت ، : مبعىن .....  ؟    القرآنية 

وال ( : أي لو وردت بالشكل ..     : هذه اآلية الكرمية دون العبارة 
  ..، وبني ورودها الذي ترد فيه ؟  )تنكحوا ما نكح آباؤكم إالَّ ما قد سلف 

 ..) الدخول ( النكاح هو العقد بني الرجل واملرأة ، وال يعين حتمية املس  أنَّ رأينا.. 
  ..الرجل ينكح املرأة ، واملرأة تنكح الرجل  .. عقدذا الو
                ] 230: البقرة  [    

             

            ] 232: البقرة  [    

نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ مست اخلطاب يف العبارات احلاملة لصيغ .. ولذلك .. 
ا الرجال كالعبارة إم ..ق به احلُكْم احملمول يف السياق ، يتعلَّق بِمن يتعلَّ) نكح ( الفعل 

       : كالعبارة ا النساء وأم ..قيد الدراسة 
                     ] تمع كالعبارة ، وإ ] 232: البقرةا ام :   
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        ] اخلطاب فس..  ] 221: البقرة يف هذه  –مت
  ..متلقّية لألحكام املتعلِّقة بالنكاح جهة له تعلُّقه باجلهة املخاطَبة ، ك –املسألة 
      : يف قوله تعاىل     : والعبارة .. 

         ،تبعواليت ت د مست اخلطاب عبارة النكاح ، وتحد ،
   :بأنه موجه حصراً للرجال ، نراها تتكرر أيضاً يف قوله تعاىل 

              

        ] 3: النساء  [   

فلو جاءت هذه .. وهنا األمر يتعلَّق بكون التعدد يف النساء وليس يف الرجال .. 
:  على الشكل  ،            : العبارة 

،     : دون ذكر العبارة  )فانكحوا ما طاب لكم مثىن وثالث ورباع ( 
 ولكن ..كح املرأة أكثر من رجل معاً لكان من املمكن أن يتسرب إىل الذهن شك بأنَّ تن

، متَّ حتديد مست اخلطاب ، بأنه موجه للذكور     : بورود العبارة  ..
  ..لعكس نساء ، وال يوجد احتمالٌ لحصراً يف عقدهم على ال

لسمت اخلطاب بأنه للرجال حصراً ، نراه      : رةوحتديد العبا.. 
  :أيضاً يف اآلية الكرمية اليت حنن بصدد دراستها 

                

             ]22: لنساء ا [   
يف كتاب اهللا  –تسميان  ) أخت الوالدة (  واخلالة) أخت الوالد ( كون العمة .. 
وال تنكحوا ( : تسمية األب ، كما رأينا ، فإنَّ ورود هذه اآلية الكرمية بالشكل  –تعاىل 
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 لى منلعقد املرأة ع، حرمي املؤبد بالت حكماً، حيمل  )ما نكح آباؤكم إالَّ ما قد سلف 
م حترمياً مؤبداً زواج املرأة من زوج حير: مبعىن .. نكحت عمتها وخالتها من الرجال 

  ..من وفاة أو طالق ، ها أو خالتها عمتها وزوج خالتها ، بعد انتهاء عدة عمت
، يقتضي أنَّ مست اخلطاب موجه     : فحذف هذه العبارة .. 

وبالتايل فإنَّ .. ساء وليس حمصوراً بالنساء ، ومن آباء املرأة عماا وخاالا للرجال والن
 -حترمياً مؤبداً  -حترم  )وال تنكحوا ما نكح آباؤكم إالَّ ما قد سلف ( العبارة املفترضة 

العقد بني املرأة وزوج عمتها ، وزوج خالتها ، بعد موت عمتها وخالتها أو طالقهما ، 
  ..العدة  وانتهاء

ه للذكور حصراً تحدد مست اخلطاب بأنه موج    بينما بورود العبارة 
، الوالد  :عليهن من قبل اآلباء الذكور فقط متَّ العقد  فاملعنيات هن من.. وبالتايل  ..

  .. وإخوة الوالد ، وإخوة الوالدة ، واجلد باالجتاهني وما عال
، ويف ) حمطّات يف سبيل احلكمة : على سبيل املثال كتاب ( بينت يف كتيب لقد .. 

براجمي التلفزيونية ، أنَّ حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخاهلا حتت رجل واحد ، هو 
حكم قرآين ، وهذا التحرمي هو حترمي مؤقَّت ، مبعىن ال جيوز اجلمع بني املرأة وعمتها 

انقضاء بعد بعد موت املرأة أو طالقها ، و.. ولكن .. ها حتت رجل واحد واملرأة وخالت
فاحملرم هو .. أو بنت أختها ، العدة ، جيوز الزواج من عمتها أو خالتها ، أو بنت أخيها 

اليت حنن بصدد دراستها ، وال ، املفترضة (( اجلمع ، واحلرمة ليست أبدية ، بينما احلرمة 
من وومطلّقته ، ) األخ للوالد ( امرأة العم العقد على من )) أو حراماً  ، نفيت فيها حالالً

  ..أبدية  حرمة هيومطلّقته ، ) األخ للوالدة ( اخلال امرأة العقد على 
   : يف هذه اآلية الكرمية      : فورود العبارة القرآنية.. 

           ،  من هذه احلقيقة ، بأنَّ احملريبي
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باالتجاهني وما عال ،  واجلد، هو عقد الرجل على من عقد عليها والده ، حترمياً مؤبداً 
ومطلّقته ) لوالد األخ ل( أرملة العم حرمة هذا يف حال ثبتت  [وإخوة والده وإخوة والدته 

  .. ]ومطلّقته ) لوالدة األخ ل( رملة اخلال أوحرمة 
قوله  وسنقف مرة أُخرى عند.. كتاب اهللا تعاىل  لقد وقفنا عند مفهوم البنوة يف.. 
        ............ :تعاىل 

              

            ] 23: النساء [      
هذه ومن .. اخلطاب كما نرى موجه للذكور ، يف ذكر احملرمات عليهم من النساء .. 

  ..       : احملرمات على الذكور 

بالتأكيد ليس عبثاً وليس حشواً .. ؟       :اجلملة ملاذا ترد .. 

أنّ األبناء املعنيني لبيان ترد      : هذه اجلملة  بأنَّ :والقول .. 
فاهللا تعاىل الذي يأمرنا .. يس صحيحاً على اإلطالق هذا القول ل. .من األدعياء  ليسوا

يف عليهم بأن ال نطلق على أدعيائنا اسم أبنائنا ، ال ميكن أن يطلق هو سبحانه وتعاىل 
  .. اسم األبناء لنا )) الذي ال يأتيه الباطل (( كتابه الكرمي 
                                       

              

               

            

                      ] 5 – 4: األحزاب [    
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  : يف قوله تعاىل     : العبارة القرآنية  فكيف إذاً تكون.. 

      ضعت لتبيان أبنائنا الذين من أصالبنا قدو ،
يوصفون يف كتاب  [كيف يكون لنا أبناء بالتبين !!!!!!! .. لتمييزهم عن أبنائنا بالتبين ؟

     : واهللا تعاىل يقول،  ]   : باألبناء اىل اهللا تع

             ؟!!!!!! !
 واهللا تعاىل يقول،  ]  تعاىل باألبناءيوصفون يف كتاب اهللا [ كيف يكون لنا أبناء بالتبين.. 

             :يف كتابه الكرمي 

       كيف ؟ !!!!!!! ..؟.. !!!!!!!  

يعين أبناءنا        :  قوله تعاىل.. إذاً .. 
الذين من أصالبنا ، الذين هم أوالدنا ، وبالتايل هناك أبناء لنا ليسوا من أصالبنا ، وهم 

) األخ للوالدة ( واخلال  )األخ للوالد ( فمادام العم ..  أخواتنا وأوالدإخوتنا  أوالد
 ماباالبن ، ولكنه يسميان) وابن األخت ( ابن األخ  ن الطبيعي أنَّباألب ، فم يسميان

  ..، كما رأينا من الصلب  اليس
، تؤكِّد لنا    : ، خلف كلمة      : العبارة .. 

األبناء من غري تعين و األبناء من الصلب ،: تعين ،    :  أنَّ صيغة األبناء

      : العبارة تأيت خلفها و ،) ت اإلخوة واألخوا أوالد( الصلب 

الَّ اتجاه هنا ال تعين إ   : فلو كانت كلمة  ...ختصيصاً لألبناء من الصلب 
) األخوات أوالد اإلخوة و والدأ( لصلب ألبناء من غري ال دون محلهااألبناء من الصلب 
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حشواً ، تعاىل اهللا       :لكانت العبارة .. لو كانت كذلك  ..
  ..علواً كبرياً تعاىل عن ذلك 

ما دامت صيغة البنوة تشمل األبناء من الصلب ، : سؤالٌ يطرح نفسه .. وهنا .. 
يتم عطف فلماذا إذاً ) .. األخوات أوالد و اإلخوة أوالد( واألبناء من غري الصلب 

  ..؟    : على العبارة         :العبارتني 

          

   ............    ] 23: النساء [  

كما رأينا أنَّ مفهوم األمهات يف كتاب اهللا تعاىل ، هو على خطِّ صلب : نقول .. 
هذا احملور ، وأنَّ مفهوم  وجبهيت الوالد والوالدة ، تعلّقاً باإلناث فقط علىاإلنسان ، 

يقع على ذات خط فهوم البنات نرى أنَّ م.. أيضاً .. األمهات حمتوى ضمن إطار اآلباء 
 أو بدرجة بالوالدة إلنسانل هانسب يرجع أنثى كلُّف.. الصلب ، لكن باتجاه واحد 

  ..على خطِّ صلبه ، فهي ابنته  ، بدرجات
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نرى أنَّ كلَّ بنات اإلنسان من أوالده ، هن بناته ، كون على خـطِّ  .. من هنا  ..
تأكيد هن من أبنائه ، كون مفهوم البنات هو ضمن مفهوم األبناء ، كما أنَّ صلبه ، وبال

، لسن بوته العام ألطار اإلالبنات يف .. .لكن . ..مفهوم األمهات هو ضمن مفهوم اآلباء 
ليسن من بناته ، كـون  ) من أبنائه هن الاليت ( بناته ، كون بنات األخ واألخت  مجيعاً

  ..أُخرى ، هي أصالب إخوته ذكوراً وإناثاً  على خطِّ أصالبٍ
حيث تذكَر احملرمات بعينها ، ، مست اخلطاب هو للذكور يف عقدهم على اإلناث .. 

     ،،    [[: وما نراه يف هذا النص هو صيغة البنت 

  [[  ة من صيغة وصيغة البن.. ، وليس صيغة االبنةت هي حالة خاصالبنو  ..
  ..صيغة البنوة هي جلنس األبناء ذكوراً وإناثاً 

          ] 46: الكهف [    

           ] 72: النحل [  

          ] 88: الشعراء [  
          ] 134 - 133: الشعراء [  

             ] 12: نوح [  

  ..تكون حاملة للمعىن املقابل ، وهو الذكور  ، ل البنوة بالبناتعندما تقاب.. لكن .. 
           ] 100: األنعام [  

            ] 40: اإلسراء [  

         ] 149: الصافّات [   

        ] 153: الصافّات [   
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           ] 16: الزخرف [  

         ] 39: الطور [   

وما .. نرى صيغة البنت ، وليس البنوة ،  ] 23: النساء [ يف هذه اآلية الكرمية .. 
  –يف إطارها العام  – األبناءصيغة  اعتربناوحنن عندما .. هو البنوة ، مقابالً لألبوة  رأيناه

 وأوالداألخ  أوالدتشمل و،  ) األبناء من الصلب( وأوالدهم مهما نزل تشمل األوالد 
  ..، إنما كان ذلك بدليلٍ من كتاب اهللا تعاىل ) األبناء من غري الصلب ( األخت 
: على العبارة        :من هنا نرى أنَّ عطف العبارتني .. 

   من يف ال بد مات ، هو أمروبنات ، ه ، كون بنات األخ سياق تبيان احملر
  ..ليستا من بنات اإلنسان ، مع أنهن من أبنائه  ، األخت
األخ أليس هناك تقابل بني :  يفرض نفسهسؤال نقف أمام .. يف هذا السياق وهنا .. 

فما .. من جهة ، وبني ابن األخ وابن األخت من جهة أُخرى ؟  لوالدةاألخ لولوالد ل
أنَّ  –كتقابل  –ذلك ابن األخت ليستا حمرمتني ، أال يقتضي امرأة و دامت امرأة ابن األخ

  ..ليستا حمرمتني ؟ ) لوالدة األخ ل( وامرأة اخلال ) لوالد األخ ل(  امرأة العم
يقابالن ابن نعم ، من جهة ،  )األخ للوالدة (  واخلال) األخ للوالد (  العم: نقول .. 

إنَّ : من قال .. لكن .. يف مسأليت األبوة والبنوة  ، من جهة أُخرىاألخ وابن األخت 
يف كتاب اهللا  النص أين هو ..  ؟ النكاح ماتحمريف مسألة  مقابلةً تقتضيهذه املقابلة 

 ..؟  النكاحمات يف على مسألة احملر هذه املقابلة بني هذين الطرفني ط، الذي يسقتعاىل 
 .. والتخيالتهواء األمن خالل  نا، وال يكون صريحلنص  انحيتاجوالتحليل التحرمي 

   :يف قوله تعاىل اإلعراض عن ختصيص األبناء  كيف يتم: نسأل .. وهنا 

     يف قوله تعاىل  ، وعن عدم ختصيص اآلباء :  

            كيف ؟ .. !!!؟ .. !!! 
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ما نراه يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ التحرمي يأيت من خالل نص خياطب الذكور ، بذكر .. 
 : عليهم النساء احملرمات               ............  .. 

  :أربعة أصناف ينقسمن إىل  ، لرجلاعلى  واحملرمات
1 – مات بالدم حمر :                    

        .. مة على الرجل  وهذا الصنفها به تربطيتعلَّق بكون املرأة احملر
ما بني احملرمات ، تقابل فيه هذا النوع من التحرمي ، يوجد و ..رابطة دم ، حترمها عليه 

ن يف كتاب اهللا وهذا بي.. كون يتعلَّقن به برابطة دم ، على الرجل ، على خطِّ صلبه 
. .   :  بنتهتقابل ، على خطِّ صلبه    : فأم الرجل  ..تعاىل 

    : وخالته ،    : أخيه  بنت تقابل    :وعمته 

  ..    : أخته  بنتتقابل 
  

                                                          
  

 
 

                                               
 
 : حمرمات بالرضاعة  – 2                 

     ..  
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 : حمرمات بالنسب  – 3                    

                                    

                               ..  

                               ] 22: النساء [ 

  : باإلحصان حترمي  – 4                        

  .. ] 24: النساء [ 
يف حال اجلزم  [[ ،) األخ للوالدة (  وامرأة اخلال) األخ للوالد (  امرأة العم.. إذاً .. 
، وأم الزوجة ، وابنة الزوجة ، وأخت الزوجة ، حترميهن ليس ناجتاً عن  ]]هما بتحرمي
يف هذا النوع من أنواع .. وبالتايل  ..ن وبني الرجل احملرمات عليه دموية بينه رابطة

ما العالقة الدموية ف .. احملرمات على حمور صلب الرجل احملرمات ، ال يوجد تقابل بني
املمكن أن نتصور  ف منيك.. . !!!، بينه وبني تلك النساء ؟على حمور صلب الرجل 

وما بني امرأة خاله امرأة ابن أخيه ، و هما بني امرأة عم جل مقابلةعلى حمور صلب الر
  .. !!!ابن أخيه وابن أخته ؟من و، هل الزواج هو من عمه وخاله ف.. وامرأة ابن أخته ؟ 

 ..؟  صلب الزوجةعلى حمور  هامتقابل أُ زوجة الرجل ابنةهل هناك من شك أنَّ .. 
أم أنَّ  ، خالف بني اجلميع أو شك هل هناك ذرةو ..؟ هل هناك من شك يف ذلك 

 : الزوجة         ا  حترم د العقد على ابنتها ، ودون الدخول؟ مبجر.. 
             : احلرمة تتطلّب الدخول بأمها ، وأنَّ على أمهاالزوجة مبجرد العقد  ابنةفلماذا إذاً ال حترم 

                                

               السبب أنَّ التقابل بينهما ليس على  .. ملاذا ؟.. ؟
   .. يحرم عليه من النساء ، وهو املخاطَب بالنص ، حيث يبين النص ما خطِّ صلب الرجل 
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املقابلة السليمة تكون على خطِّ صلب الرجل ، بالنسبة للنساء احملرمات عليه إذاً .. 
على خطِّ صلب ، ها ال الزوجة ، وال بنتها ، وال أمف ..بينه وبينهن  حترمياً برابطة الدم

    ألرملة اخلال و ،ومطلّقته  )األخ للوالد ( رملة العم بالنسبة أل كذلك األمرو.. الرجل 
 ابن األخترملة أيضاً ألو،  ابن األخ ومطلَّقتهألرملة ، و ومطلّقته) األخ للوالدة ( 

الرجل بذكر احملرمات عليه ، والتقابل هو بالنسبة له ،  بالنص الكرمي يخاط .. ومطلّقته
  ..وعلى حمور صلبه هو ، كما بينا 

ة وأمها على تناظر تام بالنسبة حملور صلب الزوجة ، مل كون بنت الزوجف ..لذلك .. 
ألنَّ بنت الزوجة  كما رأينا ، بينهما يف التحرمي على زوج املرأة ،تاماً ينعكس تناظراً 

الرجل سيتزوج ليس من عمه  ...لرجل املخاطب بالنص مع اوأمها ال تربطهما عالقة دم 
مع هؤالء ، وليس مع هي رابطته الدموية .. أخته  ناب وأخيه أخاله ، وليس من ابن  وأ

  ..، وساحة التحرمي والتحليل تتعلَّق بأزواجهم ، وليس م أزواجهم 
األخ (  ومطلّقته وأرملة اخلال) لوالد األخ ل( كيف تكون أرملة العم :  وهنا سؤال.. 

ليست ، ة األخ ومطلّقته متني ، يف الوقت الذي نرى فيه أنَّ أرملومطلّقته ، حمر) لوالدة ل
  .. ؟ وأرملة اخلال ومطلّقته ، أليس ذلك دليالً لتحليل أرملة العم ومطلّقته  ..حمرمة ؟ 
  :والرجل يقع على حمور صلب له جهتان .. التحرمي ، خطاب موجه للرجل : نقول 

  ..باتجاه األعلى ، وهو حمور صلب األبوة  – 1
  ..ر صلب البنوة باتجاه األسفل ، وهو حمو – 2

فاإلخوة ليسوا .. إخوة اإلنسان ، هم يف سوية معه بذات الدرجة على حمور صلبه .. 
هة اآلباء ، وال جبباتجاه األعلى على حمور صلب اإلنسان انطالقاً من اإلنسان ذاته ، ال 

 –عاىل يف كتاب اهللا ت –ال يوجد نص .. األهم من ذلك و.. هة األبناء جبباتجاه األسفل 
خذ ؤحكام تواأل ..إطالقاً .. وال حتى جمرد إشارة لذلك .. يحرم أرملة األخ ومطلّقته 

    ..وختيالت التائهني وليس من أوهام املتنطّعني  من نصوص كتاب اهللا تعاىل 
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      أو موا ، بعد طالق الزوجة  [[ زوجتهمن أخت  حيلُّ زواج الرجلكما أنه و.. 
أي ، اليت هي على سوية معها على خطِّ صلبها  ]]) رم هو اجلمع بينهما حيث احمل( 

ه الزواج وال حيلُّ ل ..ا ، وليست باتجاه خط األبناء ليست باتجاه خط اآلباء بالنسبة هل
لزواج من ابنتها على حمور صلبها هي ، وال حيلُّ له كون ) بعد الدخول بأمها ( نتها بمن 

جيوز الزواج من امرأة األخ بعد . ..كذلك . ..حمور صلب أمها  علىهي أمها كوا 
 باتجاه اآلباء لألعلى ، ال  كون األخ ليس على حمور صلب الرجل، موته أو طالقه المرأته 

يف كتاب اهللا  –ال إشارة  هأن. ..األهم من كلِّ ذلك و. ..باتجاه األبناء لألسفل وال 
حينما يكون  [[والد األخ .. بينما ..  قتهة األخ ومطلّالزواج من أرمللتحرمي  –تعاىل 

، نرى أنَّ امراته للرجل  والدالذي هو  ]]على ذات حمور صلب الرجل املخاطَب بالنص 
فإنَّ مطلقة ابن ، ويف الوقت ذاته .. على حمور صلب الرجل  الوالدكون ،  ال حتلّ أبداً

حتلُّ للرجل املخاطَب بالنص ، ألنَّ ابن ، ) ومطلّقة ابن األخت وأرملته ( األخ أو أرملته 
  ..  الرجل ليسا على حمور صلب  ، وابن األخت األخ
 
 

 
 

  
 

 
لى جانيب حمور ع مهاا على حمور صلب الرجل ، ليس،  األخ للوالد واألخ للوالدة.. 

 هافيمها اليت بعد هذه الدرجة  [ مباشرة يعودان ..لكن ..  ذاته الرجلانطالقاً من  ، هصلب
  الرجل ىل حمور صلبإ ]ه جانيب حمور صلبعلى و، بالنسبة للرجل سوية الوالد والوالدة يف 

، حيث عند اجلد مع الوالد والوالدة ، بعد درجة واحدة ، حيث يلتقيان باتجاه األعلى 
  .. )اتجاه األبوة ( هذا الرجل باتجاه األعلى  على حمور صلب، هو اجلد للرجل 
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، انطالقاً  الرجلال يعودون إىل حمور صلب ، أوالد األخ وأوالد األخت .. بينما .. 

  ..) اتجاه البنوة ( األسفل  باتجاهعلى حمور صلبه ذاته ،  الرجل هذامن 
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نرى أنَّ بنت العم ، وبنت العمة ، وبنت اخلال ، وبنت اخلالة ، حملالت .. لذلك .. 
العم والعمة ( آبائهن ليس على حماور أصالب ، تلك البنات ل ه بالنسبةكون للرجل ،

 ..حنو األسفل ، على حمور البنوة  من آبائهن انطالقاً من كلِّ واحد،  )لة واخلال واخلا
 يعود إىل حمور صلب الرجل منف..  هن لسن على حمور صلب هذا الرجل احمللَّالت لهو

   ..، وعند درجة اجلد وما عال ، كما بينا آباؤهن  هم ،) اتجاه األبوة (  ألعلىباتجاه ا
 
 

 
 
 
  

)  مها( ، يعودان ) األخ للوالدة (  اخلالو) األخ للوالد ( العم .. ا كما بينف.. 
، عند مرتبة اجلد الرجل املخاطَب بالنص الكرمي احلامل للتحرمي إىل حمور صلب ،  مباشرةو

  : قوله تعاىل يفاآلباء مفهوم استثناء للعم واخلال من أي وال نرى .. وما عال   

            ...... . بينما ابن األخ
فهوم ملجلياً ختصيصاً  ونرى.. وابن األخت ، ال يعودان إىل حمور صلب الرجل مهما نزال 

      : له تعاىل، يف قو     : لبنوة ا

  ..  
أنه ال مقابلة بني امرأيت العم واخلال من جهة ، وبني امرأيت ابن .. من هنا ندرك  ..

.. يف مسألة التحرمي : ، حنن نقول ، يف مسألة التحرمي األخ وابن األخت من جهة أُخرى 
إىل ومباشرة ، ) مها ( يعودان ) لوالدة األخ ل( واخلال ) لوالد األخ ل(  ففي حني أنَّ العم

قاً من انطالعند اجلد وما عال ، ، ) اتجاه األبوة ( األعلى  باتجاه الرجلحمور صلب 
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ودان إىل عال ي ، ، فإنَّ ابن األخ وابن األختبالنص احلامل للتحرمي ب كمخاطَ الرجل
بالنص كمخاطّب  قاً من الرجلانطال ،) اتجاه البنوة (  األسفل هباتجا الرجلحمور صلب 

  ..احلامل للتحرمي 
    تحرمي أرملة العم لقدمه دليالً ليس برهاننا الذي ناملنطقي والسليم ،  هذا التفصيل.. 

 هذا التفصيل، ومطلّقته ) األخ للوالدة ( تحرمي أرملة اخلال لومطلّقته ، و) األخ للوالد ( 
املعنيني يف واقع مع ، ب بالتحرمي لعالقة الرجل املخاطَ توضيحاً هنقدماملنطقي والسليم ، 

 قدمه تفنيداًون ..باتجاه األسفل و، على حمور صلبه ، باتجاه األعلى ،  هذه املسألة
 مفرض أهوائه ونعن صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، ويريد ونيعرِض الذينخلزعبالت 

بني  –أمانة  –ونضعه والذي نعتمده ، ،  نقدمهالذي ، الربهان والدليل القاطع  ...عليها 
فما نراه يف  ...طل ، هو نصوص كتاب اهللا تعاىل ويكفينا كدليلٍ ال يأتيه الباأيدي األمة ، 

  : ل حالئل األبناء من غري الصلب حلِّيهو وجود نص ،  كتاب اهللا تعاىل

 ..... ....         ] 23: النساء [  ،

      :آلباء ؤالء اهلووجود نص حيرم ما نكح اآلباء دون أي ختصيص 

          ] ا هو الربهان هذ .. ] 22: النساء ..
  ..يسري به خلف نور كتاب اهللا تعاىل ، وهذا يكفي من عنده ذرة من روح 

    :    : أليست كلمة : لقائل أن يقول .. وهنا .. 
            ] بل ، أليست تقا ] 22: النساء

.... ......         :  : العبارة 

         ] ؟  ] 23: النساء..  
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هي بني  –كما رأينا  – املقابلة يف كتاب اهللا تعاىل.. أبداً ..  أبداً..  أبداً: نقول .. 
: هم  –كما رأينا  –فاآلباء ..    :  وبني كلمة،    :  كلمة 
أبناء الصلب : واألبناء هم .. واجلدين باالجتاهني وما عال ) وإخوته وأخواته فقط ( الوالد 

: فكلمة . ..قابل تام ت. ..) فقط لدرجة واحدة  وأوالد اإلخوة واألخوات( مهما نزلوا 
   –  هنا– بينما كلمة  ..صة ال نراها خمص :   –  هنا– 

صة بنراها خمص  :      .. فاجلملة كاملة :  

      ، بينما .. األخوات  وأوالدة اإلخو أوالدتستثين

جمرد  –يف النص  –ال يوجد ف ،بأي استثناء صة ال نراها خمص    :كلمة 

  ..    : كلمة هذه الدالالت  محتمله ممنالستثناِء أي ، إشارة 
إخراج من بني هذين النصني ، هو  –هنا  –والتوهم بوجود تقابل يف الدالالت .. 

 : اجليوب لعبارة ختصيص ال وجود هلا إالَّ يف خميلة التائهني ، وفرضها على النص   

            ،  ليكون هذا النص
النساء إالَّ  من – أنتم من أصالمالذين  –وال تنكحوا ما نكح آباؤكم (( : بالشكل 

    :اآلخر  مع النصمقابلة هناك ، وذلك لتكون  ))ما قد سلف 
    .. . للعبارة : أو هو شطب :      ،
 مع النصمقابلة ك هناىت تكون ، ح ))وحالئل أبنائكم (( : بالشكل  النص الكرميكون لي

  ..       :  اآلخر
أمل يوصف .. ؟  ليعقوبلداً او إسحاقإلسحاق ؟ ، أليس  أليس إمساعيل أخاً.. 

  :؟ ) وهو أخ لوالد يعقوب ( إمساعيل بأنه أب ليعقوب 
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      ]133:  البقرة [  

        : هنا    : أليست كلمة  ..

.. ؟        : يف العبارة    : تقابل كلمة 

يعين لو كان  ،     : لو مل يرد البدل املخصص لآلباء 
كلَّ آباء  يعنون، لكانوا  ))نعبد إهلك وإله آبائك إهلاً واحداً قالوا (( : النص بالشكل 

نراه من خالل البدل الذي  ، ختصيص اآلباء املعنيني هنا ..ختصيص  أي دون يعقوب
صخيص بكلمة  احملمولنيمن مجلة اآلباء ، دين آباء حمد:    ..  

ال        : يف العبارة    : كلمة .. 

بينما كلمة . .... صةنراها خمص :    صة بالعبارةنراها خمص :   

  :        ..... .. التقابل ال
والتخصيص ال .. بالتصورات السفيهة عليه وال يستدلُّ يفرضه أصحاب الشهوات ، 

صة تتعلَّق مباشرة بالعبارات يكون حسب تيه التائهني ، التخصيص يكون بعبارات خمص
من خالل نصوص كتاب اهللا تعاىل  انيكونوالتخصيص التقابل .. احلاملة لألحكام 

  ..بعبارات واضحة جلية 
األخ ( وامرأة اخلال ) األخ للوالد ( نت امرأة العم إن كا: سؤالٌ يطرح نفسه  وهنا.. 

مة على الرجل ، فأين هو النص يف كتاب اهللا تعاىل الذي يبين لنا بأنها يسمح حمر) للوالدة 
  .. إبداء زينتها أمامه ؟هلا ب
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 يف اآلية الكرمية اليت يبين اهللا تعاىل فيها الذين يسمح للمرأة بإبداء زينتها: نقول .. 
  :     :العبارة أمامهم ، نرى 

            

             

                                   

                       ] 31: النور [  ..      

ابن أخ البعل ،  –فيما تشمل  – تشمل     : فالعبارة القرآنية.. 
.. هو ابنه الذي ليس من صلبه ، وبالتايل هو ابنه  –كما بينا  –كون ابن أخ البعل 

  ..وكذلك ابن أخت البعل ، كون البعل خاله ، واخلال يسمى باألب 
، بعلها ، وأبناء أخوات بعلها  وةمن هنا نرى أنَّ املرأة تبدي زينتها أمام أبناء إخ.. 

.. فابن أخ البعل هي بالنسبة له امرأة عمه ، وابن أخت البعل هي بالنسبة له امرأة خاله 
إبداء الزينة يعين التعامل .. أبداً .. ، كما بينا وإبداء الزينة ال يعني التعري وإظهار املفاتن 

  ..العفّة والطهارة دود ، وضمن حمع املعنيني يف اآلية كثقة يؤمن جانبهم 
يسوا كلّهم حمرمني ، ل ] 31: النور [ الذين يسمح للمرأة بإبداء زينتها أمامهم يف .. 
  [[: فهناك  ..عليها           ،،              

     ،،                        [[ ..  وهناك

وخال ) األخ لوالده ( عم الزوج  ، وهم    : جانب مما حتمله العبارة 
لة أبنائهم الذين ليسوا من ي، وهؤالء حيلّون للمرأة ، كوا حل) األخ لوالدته (  الزوج

، كتحكُّم  ] 31: النور [ من املذكورين يف اآلية  النطالق ال ميكن ا: ما أعنيه  ..أصالم 
   :النص يف    : كلمة  دالالتمسبق ، يتم من خالله ختصيص 
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       ..  ختصيص كلمة :    ال
  ..ضحة ، وهذا ال وجود له يف هذا النص الكرمي يكون إال بوجود عبارة ختصيص وا

تعين والد الزوج  ملاذا ال    : العبارة : وهنا لقائل أن يقول .. 
ووالد والد الزوج وما عال ، أي ملاذا ال يكون األعمام واألخوال مستثنني من دالالا ؟ 

أمل نر  ..؟     : ذه العبارة هي أليست الكلمة السابقة مباشرة هل: نقول .. 

األخ ( واخلال ) األخ للوالد ( هي من محل العم     : أنَّ هذه الكلمة
هل من املمكن لعاقل فيه .. مع الوالد واجلد وما عال ؟  ،احملرمني على املرأة  ،) للوالدة 

  [[: بأن تبدي املرأة زينتها أمام  –جمرد ختيل  –ذرة من روح أن يتخيل     

   ،،                  ،،     

              [[  ، هاهلا وخا) األخ لوالدها ( ومتتنع عن ذلك أمام عم

    مكونة من كلمة     : كلمة تأليس!!! .. ؟) األخ لوالدا ( 

مكونة     : أليست العبارة  ..؟    الضمري إىل املضافة 

لنا أن  ذاًفكيف إ ..؟     : املضافة إىل كلمة    : كلمةأيضاً من 

  !!! ..كيف ؟ ..ذاا ؟  السطريف معنيني متناقضني     : حنمل كلمة
  :لنعد إىل اآلية الكرمية اليت انطلقنا منها ... يف اية هذا البحث  ..
               

             ]22:  النساء [  

أرملة على العقد ، و قتهومطلّ) األخ للوالد ( العقد على أرملة العم : نقول وهنا .. 
، ومن وقوف الكرمية  وبعد ما رأيناه من تدبر هلذه اآلية،  قتهومطلَ) األخ للوالدة ( اخلال 
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 ؟  حالل، أم هل هو حرام  ...هذا العقد . ..ذه املسألة على الكثري من الدالالت احمليطة
بق من تدبر هلذه ما س أضعحرم ، وال أُحلِّل ، وال أُفيت ، إنما أنا ال أُ: وكما قلت ... 

جزاء اهللا تعاىل ، أمام  –مجيعاً  – سنقف: وأقول للجميع  ..بني أيدي األمة اآلية الكرمية 
  ..إالَّ من أتى اهللا تعاىل بقلب سليم يوم ال ينفع مالٌ وال بنون ، 

عند دقائق تفصيلية ، تناولت فيها هذه املسألة من كلِّ  –كما رأينا  –لقد وقفت .. 
الشرفاء من هذا اجليل ، وبني أيدي األجيال أطرافها ، واضعاً هذا التدبر أمانةً بني أيدي 

.. فلألسف ..  سبيل احلق هو يف ما ] من املؤسسات املسؤولة [ أرجوكوين ال  القادمة
 جمرد عقلي بني حراس للموروث ، حياربون أي تفعيلٍ –يف جيلنا هذا  –تنقسم األمة 

كون قواعد إلدراك دالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل ، من جهة ، وبني متنطِّعني ال يدر
  ..أُخرى ، من جهة الضالّة املُضلّة ويسريون خلف أهوائهم ،  لسان كتاب اهللا تعاىل

الوقوف يف املنطقة الوسطى ، بني حترمي هذه  –يف هذا البحث  – لقد حاولت.. 
لوا د ما يذهب إليه من حلَّكنت أُفن وألنين... املسألة من جهة ، وحتليلها من جهة أُخرى 

 ،ومطلّقته ) األخ للوالدة ( وبأرملة اخلال ، ومطلّقته ) األخ للوالد ( الزواج بأرملة العم 
  ..ظهر للقارئ ميلي إىل التحرمي ، أكثر منه إىل التحليل كون املوروث حيلِّل ذلك ، فقد 

كتاب اهللا تعاىل نور أحكام من حكم هو التعامل مع األمر على أنه  ..وما أرجوه .. 
  .. بينه وبني اهللا تعاىل –يف النهاية  –وأن يعلم كلُّ واحد منا ، أنَّ األمر  ..
                 

   ] 140:  البقرة[ 

  


