
 
 

 
 

 

  
         

                         

                                     

                              ] آل عمران
 :١٤٠ [  

يوم لشهداء ا  وخيتار، عباده الصادقني  امحص اهللا تعاىل ي وجع إنساين ،احملن .. 
وعلى حقيقة عملهم يف احلياة الدنيا  ، من ظلم الناس لبعضهم يشهدون على كثريٍ، القيامة 

،  اخلبيثَ من الطيب جلَّ وعال امييز ،  تعاىل يف هذه الدنيا هذه سنةٌ من سنن اهللا ..
  ..خلودنا يف اآلخرة  نتيجتها مصريكون احلياة الدنيا جعلت امتحاناً ألعمالنا ، ومقدمة 



                  ٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                                        
  ] ١٤٠: آل عمران [ 

ات القرن املاضي ، ورأيت أنها يعندما درست مسألة العبيد وملك اليمني يف تسعين ..
اك دالالت النصوص وجاهدت يف سبيل إدرمن أساسها افتراٌء على منهج اهللا تعاىل ، 

القرآنية اخلاصة ا ، وأكرمين اهللا تعاىل برفع الغطاء عما حيمله كتابه الكرمي من كثريٍ من 
هذا الفتح  أعلم أنَّ -وما زلت  -حينها كنت .. دالالت هذه املسألة ، ونشرت ذلك 

ن مل يطَّلعوا مم، سيجلب علي تالل التهم  -وغريها الكثري  -ملوروث هذه املسألة بتعريته 
دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وال على ما نشرته ، ورجوت اهللا تعاىل أن أكون  جوهرعلى 

عنده يوم القيامة ، ألشهد كإنسان أنَّ دالالت كتابه الكرمي يستطيع  شهداءممن يتخذهم 
يت حيملها املسائل ال الكثري منه األجيال يف تأي إنسان أن يدرك بأنها حتمل نقيض ما توارث

  .. املوروث
 ..اً وعلناً ، وهوبالفعل كيلت يل التهم ، وحوربت سرين ددت مراراً ، وكلُّ ذلك ألن

مل أرض برمي النقيصة والظلم على اهللا تعاىل وكتابه الكرمي ، وألنين مل أرض بظلم العباد 
 براجميأم  كتابايتيف متابع يل سواء  وكلُّ.. لبعضهم حتت شعار منهج اهللا تعاىل 

    ..رأى على األقل جانباً من هذه احلرب الشعواء ، التلفزيونية 
رداً علي لسماحة الشيخ أمحد  رسالة إلكترونية حتملعزيز بعث يل أخ .. باألمس  ..

عن تفسري ما ملكت  تلبيسٍ كشف: بعنوان ، حفظه اهللا تعاىل اخلليلي مفيت سلطنة عمان 
مسألة العبيد وملك اليمني ، وطلب مني الرد عليها تبياناً حباثي يف أحول أميانكم ، وذلك 

للحقيقة ، كون احلوار واالختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية ، وكون اختالف الرؤى 
  ..من املمكن استثماره خلدمة احلقيقة حينما يكون احلوار بناء 



                  ٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

اللياقة  عنته ردود غريه من اخلروج رد مساحة املفيت مل حيمل ما محل.. ولألمانة .. 
ألنين  وقعت ذلك قبل قراءة رده ،وحدود األدب ، وأنا أشكره على ذلك ، وقد ت

  ..نعم األدب ومرة يف بيته ، وكان نعم املضيف ،  تشرفت بلقائه
مبنياً على فرأيته قرأت رد مساحة املُفيت الشيخ أمحد اخلليلي مفيت سلطنة عمان ، .. 

دليل ودون أي وجه ودون أي  -مساحته قام أنَّ تطاع لبعض النصوص من سياقاا ، واق
أنه مل يطَّلع بشكل كامل حممد رشاد خليفة يف إطار واحد ، وأيقنت مع  حبشري - حق 

على ما كتبت خبصوص مسألة العبيد وملك اليمني ، وأنَّ ما قام بالرد عليه هو نصوص 
قام بعض العاملني حتت يديه  -واهللا تعاىل أعلم  -فعلى ما يبدو  ،جمتزأة من سياقاا 

 على هذهمل يتعرض ألهم النقاط اليت قدمتها يف برهاين كان جمتزأً و هردف .. أمامهبوضعها 
   ..املسألة 
أنه يتضمن الرد على كلِّ ما تفضلّ به مساحة املفيت  يريف هذه املسألة من يقرأ حبثي و.. 

مساحته على ما يبدو مل يطَّلع على حبثي اطّالعاً مناسباً ملقام : لذلك أقول  ..بالتفصيل و، 
ولذلك رأيت أن أضع يف اية ردي هذا نصاً من حبثي يف هذه املسألة ، لريى .. الرد عليه 

يالمس يف  اإلخوة القراء أنَّ كلَّ األفكار اليت سقتها يف حبثي مربهنة ، وأنَّ مساحة املُفيت مل
ه أية من كتاب اهللا تعاىل  ، فكرة مما عرضت ةرداء املبين على احلجمالمسة النقد البن..  

، خدمةً  ما جاء يف رد مساحته كرد مبدئي على السطور التاليةأكتب  ورأيت أن.. 
فضل إنما للدفاع عن األدلة الناصعة اليت عن شخصي ، ليس دفاعاً و تعاىل ، لكتاب اهللا

، وألضع احلقيقة أمام من يريدها ويسعى اهللا تعاىل ا علي بأن هداين إليها يف هذا البحث 
  ..إليها 

عند املؤمنني  -بالتأكيد خالف الرأي ال يفسد : بالقول  وهنا أتوجه لسماحة املفيت.. 
اً أمام اهللا للود قضية ، وردي هذا أهدف منه تبيان احلقيقة ، لنربأ مجيع - من أمثالكم 

عليه ، ورده هذا ، وردي علي فأنا أعترب رد مساحة املفيت .. تعاىل ، ومن بعده أمام الناس 



                  ٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ه الثاين ،  ياملفترض على ردي املفترض على ردبناًء خيدمحواراً أعترب كلَّ ذلك ، ورد 
  ..يف النهاية ال يبقى إالّ ما هو نافع ، و األمة
                                    

            ]١٧:  الرعد [  

  :يف بداية رده علي يقول مساحة املفيت ..  
وجادل فيها جدالً أثار آراء عدنان الرفاعي اليت شذَّ فيها عن مواقف األمة ،  [[

نسياقاً ، وآخر اشقاق بني الناس بني معجب به مؤيد له ينساق حنو ما قاله زوابع ال
. ]] .. مسفه له رافض ملا يقوله مجلةً وتفصيالً ، خصوصاً ما قاله يف مسألة الرقيق 

  ..انتهى االقتباس 
  :حفظه اهللا تعاىل  وأقول لسماحته.. 
ه يف جامعاتكم ومعاهدكم ، سونما هداين اهللا تعاىل إليه مختلف عما تدر.. نعم .. 

هل ما : لكن يا مساحة املُفيت اجلليل .. هذا صحيح .. وهو ما ورثتموه من السابقني 
أم ما ورثتموه وتقومون بتلقينه .. هداين اهللا تعاىل إليه يشذُّ عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ؟ 

  .. اىل ؟ ن دالالت كتاب اهللا تععألبناء األمة منذ قرون طويلة ، هو من يشذّ 
والذي عرضته يف ، اإلجابة على هذا السؤال تكمن يف إجابتكم على سؤايل التايل .. 

وكان من ات القرن املاضي ، يوطلبت من األمة اإلجابة عليه منذ تسعينكتيب وبراجمي ، 
سؤايل موجود يف كتيب ، وفيما يلي أنقل حرفياً من .. أن جتيبوا عليه يف ردكم  املُفترض
  : فيما خيص سؤايل لسماحتكم النص التايل، )  ةاملطلق احلكمة( النظرية الرابعة : كتايب 
يدلُّ النكاح على العقد الشرعي بني ) منهج اهللا تعاىل ( يف القرآن الكرمي  –)  ٤(  [[

فمن .. الرجل واملرأة ، ويسبق الدخول ، وال يعين جمرد الوطء كما يتخيل الكثريون 
كاح دون وطء ، والصورة القرآنية التالية تبين هذه احلقيقة بشكلٍ جلي املمكن وقوع ن

  ..ملن ميلك ذرة من إرادة يف سبيل معرفة احلقيقة 



                  ٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                            

                                
  ] ٤٩: األحزاب [ 

ويف ) .. الدخول ( نرى يف هذه اآلية الكرمية حالةً هي وقوع النكاح دون وقوع املس 
قد متّ  هذا أكرب دليلٍ على أنَّ النكاح هو العقد ، فبمجرد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح

 ا املسفهو مسألة أخرى تكون بعد إمتام عقد النكاح ) الدخول ( ، أم..  
كيف تقولون ذلك ، يف الوقت : ونقول للذين يذهبون إىل أنَّ النكاح يعين الوطء 

  :الذي تحلُّون فيه للرجل أن يطأ أمة أبيه ، وأنتم تعلمون أنَّ اهللا تعاىل يقول 

                        ]  ٢٢: النساء [  

وال : للنكاح بأنه الوطء ، هذه اآلية الكرمية تقول ) غري السليم ( فحسب تعريفكم 
تطؤوا ما وطأ آباؤكم من النساء ، فكيف إذاً ختالفون قولَ اهللا تعاىل فتبيحون للرجل أن 

وكيف ميكنكم استثناء األمة من مجلة النساء املعنيات يف هذه اآلية ..  !!!يطأ أمةَ أبيه ؟
  !!! ..الكرمية ، يف الوقت الذي ال نرى فيها أي استثناء ؟

أليس العقالء من متدبري القرآن الكرمي حيرمون على الرجل كلَّ امرأة عقد عليها .. 
فكيف إذاً بعد ما .. الكرمية ؟  أبوه ، سواء دخل ا أم مل يدخل ، بناء على هذه اآلية

  !!! ..رأيناه يذهب بعضهم إىل أنَّ النكاح يف القرآن الكرمي هو الوطء ؟
عقد النكاح هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لوقوع مسألة الوطء ، وأي وطء  –)  ٥( 

إىل ساحة  دون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة اإلميان حبدود اهللا تعاىل
ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يضع الزاين والزانية يف إطارٍ واحد مع املشركني ، . .الشرك 

  ..ألنهما مارسا وطأً دون عقد نكاحٍ شرعي 



                  ٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                                 

            ] ٣: النور [   

بالنسبة  –فالزاين والزانية حينما مارسا عملية الوطء دون عقد نكاحٍ شرعي ، خرجا 
من ساحة اإلميان حبدود اهللا تعاىل إىل ساحة الشرك ، ووضعا أنفسهما يف  –هلذه املسألة 

نكاح باطالً إذا كان ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يعد ال..... إطارٍ واحد مع املشركني 
  ..الطرف اآلخر مشركاً أو مشركة 

                                

                                   
      ] ٢٢١: البقرة [ 

 –كما قيل بالنسبة ملسألة ملك اليمني  –فالقول بإمكان وقوع وطء دون عقد نكاح 
  ..هو قول باطل ، ألنه يناقض أحكام اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 

كاح الشرعي أبداً ، مسائل ملك اليمني والعبيد واإلماء ال خترج عن قانون الن –)  ٦( 
والصورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان هذه .. فال حيق الوطء ألحد إالّ بعقد نكاحٍ شرعي 

  ..احلقيقة بشكلٍ ال لبس فيه 

                                

                                 

                    ] ٢٥: النساء [   

                          ]٣٢: النور [    



                  ٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 فقولُه تعاىل ..             الذي يعين به       

                ه تعاىلبقول دليلٍ على أنّ املعنيات ألكرب     

       نكاحٍ شرعي ال عقد إالّ عرب وطؤهن جيوز..  

 وتعلّق العباد واإلماء بقوله تعاىل     العطف على األيامى يف  حيث يتم

 مسألة النكاح                         ألكرب
 ..نَّ هؤالء ال خيتلفون عن باقي البشر بالنسبة ملسألة النكاح أبرهان ألويل األلباب ، على 

  ..انتهى االقتباس ]] .. 
ضوا لإلجابة على هذا السؤال ملاذا مل تتعر.. حفظكم اهللا تعاىل  مساحة املفيت اجلليل.. 

املوروث أال ترون أنَّ إباحة  !!!!!!! ..املوجود يف ذات النص الذي قُمتم بالرد عليه ؟
 تعاىل غري عقد نكاح ، يف الوقت الذي يقول فيه كتاب اهللا دونالدخول على اململوكة ب

أنا التمس لكم عذراً بأنَّ جمتزئي  ..من أساسه ؟  هذا املوروثذلك ، ينسف ما جاء به 
بعض النصوص من حبثي وواضعي تلك النصوص بني أيديكم ، تعاموا عن وضع هذا 

 اآلن وبعد طرح هذا السؤال على .. لكن .. ديكم بني أي -وغريه الكثري  -النص
بني  -فيما خيص هذه املسألة  -مساحتكم ، ووضع البحث كامالً من كتاب من كتيب 

ات القرن يمن تسعين -وغريه الكثري  -، وكوين أنتظر اإلجابة على هذا السؤال أيديكم 
مدخل احلوار السليم ، املاضي دون أن جييبين أحد ، فإنَّ اإلجابة على هذا السؤال هي 

وأدام عليكم فامسحوا يل يا مساحة املُفيت حفظكم اهللا تعاىل ومفتاح ردكم علي ، وإالَّ 
  ..ردكم ال عالقة له ببحثي : لكم أن قول ظاهرة وباطنة  عمهن

ذا السؤال الذي أنا اآلن بانتظار ردكم على ه ..مساحة املُفيت حفظكم اهللا تعاىل .. 
ومل أمسع إجابة  عقود  ذمن )وبالتايل عليكم كونكم من أهم رموزها ( مة عرضته على األ



                  ٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

إنَّ الدخول على اململوكة يكون دون عقد نكاح ، يف : كيف تقولون  ..عليه حىت اآلن 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. الوقت الذي يقول فيه كتاب اهللا تعاىل نقيض ما تقولون ؟

مازلت أنتظر إجابتكم منذ تسعينات القرن املاضي ،  أنا.. مساحة املفيت الفاضل  ..
ليت تكفي اإلجابة ألنه هناك مئات األسئلة ا ..وأرجو اهللا تعاىل أن تتكرموا علي باإلجابة 

أين هو : منها على سبيل املثال .. نسف ما جاء به املوروث من أساسه على واحد منها ل
والذي يبيح سيب  -وعال تبياناً لكلِّ شيء  الذي نزله جلّ -النص من كتاب اهللا تعاىل 

: ومنها على سبيل املثال ..  !!!؟) اغتصان ( النساء ووطأهن على الرغم من أنوفهن 
الذي يبيح و -الذي نزله جلّ وعال تبياناً لكلِّ شيء  -أين هو النص من كتاب اهللا تعاىل 

بالنساء ، كما نرى يف املوروث من  اهللا تعاىل اخلاصةكتاب استثناء اململوكات من أحكام 
 ،أسئلة كثرية ..  ها ومنها ومنهانوم!!! ؟ طاهر حتى من قراءاأحكام خيجل أي إنسان 

كيف : اآلن يشرفين أن أبدأ مع مساحتكم بالسؤال األول .. لكن .. من يقرأ حبثي يراها 
الوقت الذي يقول فيه إنَّ الدخول على اململوكة يكون دون عقد نكاح ، يف : تقولون 

  !!!!!!! ..كتاب اهللا تعاىل نقيض ما تقولون ؟
  :امسحوا يل أن أعود لقولكم يف ردكم  ..مساحة املُفيت حفظكم اهللا تعاىل .. 

آراء عدنان الرفاعي اليت شذَّ فيها عن مواقف األمة ، وجادل فيها جدالً أثار  [[
نسياقاً ، وآخر ينساق حنو ما قاله ا ب به مؤيد لهزوابع الشقاق بني الناس بني معج

   .. . ]]مسفه له رافض ملا يقوله مجلةً وتفصيالً ، خصوصاً ما قاله يف مسألة الرقيق 
من الذي ينساق انسياقاً : ليس ألسألكم ، بل ألسأل اإلخوة القراء السؤال التايل .. 

 الذين - تعاىل حفظه اهللا كما تفضل مساحة املُفيت -هل هم .. خلف القال والقيل ؟ 
يؤمنوا باألدلّة اليت فضلَّ اهللا تعاىل ا على ل ، وحبثهم عن احلقدفعهم إميام وفطرم النقية 

انساقوا لرفع الغطاء عنها ، أم هم الذين وعال  لَّجعدنان الرفاعي بأن سخره املهندس 



                  ٩.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 تعاىل ، وخلف عن هذه األدلّة الدامغة يف كتاب اهللاأعرضوا كتقليد أعمى خلف الذين 
  !!!!! .. الف األسئلة اليت منها هذا السؤال ؟الرد على آيستطيعوا  - ولن  -من مل 
تعاىل حينما نقف مجيعاً أمام اهللا  ، لآلخرةاإلجابة يا مساحة املُفيت اجلليل مساع أترك .. 

يا رب : ك أقول آنذاحينما ، ومن أتى اهللا بقلبٍ سليم  ، يوم ال ينفع مالٌ وال بنون إالَّ
رأيت دالالته ، ونشرا ،  كإنسان أعلم اللغة العربيةكتابك الكرمي واضح ، وأنا ..

.. لكن .. ووضعتها بني أيدي الناس ، وجاهدت يف سبيل العودة إىل نور كتابك الكرمي 
هم أكرب كان دين اآلباء عندهم أقوى من دينك ، وكانت هيبة أساطري السابقني يف نفوس

 علىمجيعاً  فيه سنحاسبالذي اإلجابة إىل اليوم مساع أدع .. بك الكرمي من هيبة كتا
من  احلجج واألدلّةمساع  عدموعلى عدم تفعيل عقولنا يف تدبر آيات كتاب اهللا تعاىل ، 

  .. كتاب اهللا تعاىل

                              ]١٠:  مللكا [  

بالنسبة حلشري مع حممد : وأقول لسماحة املفيت حفظه اهللا تعاىل وأدام عليه نعمه .. 
،  وشاهد براجمي يلكلِّ من قرأ أحباث عليه الردأدع إنين فرشاد خليفة يف إطار واحد ، 

 .. ، الذين ال خيشون يف اهللا تعاىل لومة الئمالباحثني عن احلق بتجرد فهذا تقيم الناس 
إميانٌ بقوله يستطيع الرد عليه أي إنسان عنده ، وهذا احلشر يل مع حممد رشاد خليفة 

 : تعاىل                       

                                 

      ]مته، وعنده ح ] ٨:  املائدةأدىن من اإلطالع على ما قد فهذا احلشر  .. د
مس ال يال -لألسف  - حفظكم اهللا تعاىل وأدام نعمه عيكم ظاهرة وباطنة يا مساحة املُفيت 

أدع الرد على ذلك .. وكما قلت .. من حقيقة أي حبث من أحباثي ق شيئاً على اإلطال
  ..لقارئي كتابايت ، ومتابعي براجمي 



                  ١٠.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

أتوجه إىل مساحة املُفيت حفظه اهللا تعاىل وأدام نعمه عليه ظاهرة وباطنة ، بالسؤال و.. 
ى اآلخرين ، وعن فرض اجلزية عل املوروثأنتم تدافعون عن السيب الذي يقول به : التايل 

دخول على ، وعن الكتاب اهللا تعاىل آيات كتفسري آلية من والذي يقول به املوروث 
على الرغم من أنوفهن ، وتقولون مبا يقول به املوروث بأنه حىت دون عقد نكاح  السبايا

  :منها احلديث التايل ، بناء على أمور كثرية  الدخول عليهناملتزوجات منهن يباح 

  :مسلم 






 

  : أمحد






 

.. جزاكم اهللا تعاىل خرياً  التزاما من مساحتكم باملوروثبناء على ما تقولون به .. 
بني ما يقوله هذا وكفكر ، ) وإعطاء التربير الشرعي ( ع ما الفارق كتشري: أسألكم 

كتنفيذ لتعليمات ذلك ( اآلن  بعضهمما يقوم به املوروث الذي تدافعون عنه ، وبني 
من سيب وقتل واغتصاب لآليزيديات ونساء النصارى والطوائف األخرى من ) املوروث 
ني بذات املوروث الذي تدافعون ، حمتج يف العراق وسوريا وغريمها يف العامل، املسلمني 

مساحة املفيت !!!!!!! .. ؟يا مساحة املفيت حفظكم اهللا تعاىل ما الفارق !!!!!!! .. ؟ عنه
  ..أفيدونا جزاكم اهللا تعاىل كلَّ خري .. حفظكم اهللا تعاىل 



                  ١١.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

كيف توفِّقون .. مساحة املُفيت حفظكم اهللا تعاىل وأدام نعمه عليكم ظاهرة وباطنة .. 
بأنَّ : ) الذي نؤيدكم به ( الصحيح وقولكم  )الذي نقف معكم به ( قفكم النبيل بني مو

 ميثِّلال وقطع للرؤوس ،  فرض جزية واغتصاب حلرمات اآلخرينمن سيب و من يفعل ذلك
هلؤالء  وذات الروايات اليت تعطي، وبني دفاعكم عن ذات املوروث  من جهةسالم اإل

 .. !!!!!!!؟من جهة أُخرى هلم هذه اأعمرعية ملمارسة املتطرفني حيثيات األحكام الش
  .. أفيدونا جزاكم اهللا تعاىل كلَّ خري !!!!!!! .. كيف ؟
كيف .. وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة حفظكم اهللا تعاىل مساحة املُفيت اجلليل .. 

عكم يف وحنن م( توفقون بني قولكم بأنكم ضد التطرف وضد قتل األطفال من اآلخرين 
حلديث التايل وشرحه ، واتهامنا بإنكار السنة ألننا أبينا ، وبني إميانكم با من جهة) ذلك 

  .. ؟ من جهة أُخرى  قد نطق به أن يكون 

  : ) ٣٢٨١( مسلم 






 

  :وهذا نص من شرح هذا احلديث يف كتاب صحيح مسلم بشرح النووي .. 
 ]]









                  ١٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 



[[  
 سيادة املفيت اجلليل حفظكم اهللا تعاىل ، كيف توفّقون بني قولكم بأنكم مع حرية..  

نة حلديث التايل واتهامنا بأننا منكرون للسجهة ، وبني إميانكم ودفاعكم عن ااالعتقاد من 
قد خرج من فمه الشريف ، من  الكالم املُفترى على النيب  هذا ألننا نأىب أن يكون

  !!!!!!! ..جهة أُخرى ؟

  :البخاري 




 

  :البخاري 




 

  :مسلم 




 

 ..حفظكم اهللا تعاىل وأدام عليكم نعمه ظـاهرة وباطنـة   ويا مساحة املُفيت اجلليل .. 
إنَّ كلمة الناس يف هـذا احلـديث تعـين    : ال تقل يل .. أرجوك .. أرجوك .. أرجوك 

 ألنين سـأرد .. أرجوك .. ريدون صدنا عن ديننا وإخراجنا من أوطاننا ياملُحاربني الذين 



                  ١٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

هل نقاتل الذي يقاتلنا دفاعاً عن ديننا وأنفسنا وأوطاننا ، لنفرض عليه : عليك فأقول لك 
  ! .. !!!!!!تنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا ، أم لنرد عدوانه عنا ؟أن يصلّي صال

الذي أعتربه أنـا مكـذوباً   ( صياغة احلديث  :سأقول لك يا مساحة املفيت اجلليل .. 
املذهبيـة   خصوصياتناهو فرض  ههدف القتال املزعوم في: قول ت) وتعتربه أنت صحيحاً 

فحسب هذا احلديث ، كلّ من مل يصلّ صـالتنا ومل    هو آخر ، كلّ منوالطائفية على 
ينتهي هدر دمه وإباحـة  ال ، و، دمه مهدور وماله مباح  يذبح ذبيحتنا ومل يستقبل قبلتنا 

[[ :ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا عندما يصلّي صالتنا إالَّ ماله 





[[ ..   أليس كذلك يا مساحة املفيت حفظكم اهللا تعاىل وأدام علـيكم
  ..نعمه ظاهرة وباطنة 

هـذه  .. وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة  حفظكم اهللا تعاىلمساحة املُفيت اجلليل ..  
 كـرمي إمياناً بكتابه ال تقرب إىل اهللا تعاىل بإنكارهااليت أاليت تؤمنون بصحتها ، والروايات 

ل أن حتوي هكذا روايات ملفّقة ، هي الشريفة الطاهرة اليت من املستحي  رسولهوبسنة 
ي منكر للسنا اليت تتهموين بأنا الـيت   إمياينعدم سبب ة الشريفة بذاتها ، وهي ذابصح

نعم .. هي ذاا ..  االعتداء على دماء الناس وحرمام وأمواهلم يفيستخدمها املُتطرفون 
  .. اا هي ذ

 ..بات هذه هي شهاديت أمام اهللا تعاىل يوم القيامة يا مساحة املفيت ، حينما تأيت املُغتص
ويأيت الضحايا يوم القيامة شاكني أمرهم إىل اهللا تعاىل ، وحينما يأيت ارمون فيقولون يا 

ا بصـحة  والعلماء واملفتون هم من قال لن،  رب حنن كنا حنسب أننا نطبق سنة نبيك 
  :فيقول وباحلرف الواحد   الرسولوحينما يتربأ هذه الروايات ، 

                       ]٣٠:  الفرقان [  



                  ١٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

فكرة واحدة إالّ والرد  فيهقرأت ردكم فلم أجد .. مساحة املُفيت حفظكم اهللا تعاىل .. 
.. حبثي ، فردكم موجود ، وحبثي موجود قبله حبوايل عشرين سنة  عليها موجود يف

يبدو أنَّ من وضع النصوص بني : ، وكما قلت وبإمكان القارئ أن يرى ذلك بسهولة 
أيديكم اجتزأها من سياقاا ، وأعرض عن كلِّ األدلة الدامغة واليت منها السؤال الذي 

  ..طرحته على مساحتكم 
كوا مسألة أُخرى ، مل أكن قد تناولتها يف حبثي ، أود تبياا  هناك مسألة.. لكن .. 

   : وهي معىن العبارة القرآنيةالقة هلا مبسألة العبيد وملك اليمني ، عوال ،   

               ]كون مساحة املفيت حفظه اهللا تعاىلوذلك ،  ] ٣١:  النور 

   : العبارةب حمموالً أراهحتمل ذات املعىن الذي  يرى أنها          ،

  ............  :القرآين  يف ذات السياقوذلك             

............                                ]النور  :

٣١ [ ..  
رد يف كتاب اهللا تعاىل وال مل ت)  ملك اليمني( صيغة بينت مبا فيه الكفاية أنَّ  لقد.. 
 ةة وبالفعل املاضي حصراً الصيغة االمسية ، وما ورد هو الصيغةذه مرالفعلي ]]     

     ،          ،        ،          [[  
وباحلرف الواحد  - كما سريى القارئ يف اقتباسي من كتيب اية هذا البحث  - وقلت ..

   : معىن العبارة عن         ها تعين  هناالذين منأولئك  [[: بأن لك
العلم فيهم والطمأنينةَ ، من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، ال خيتلفون عن األطفال 

ةبالنساء ، وال عن التابعني غريِ أويل اإلر من النساء الذين مل يظهروا على عورات [[ ..  



                  ١٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 كلمة ..      وهلذا اجلذر مشتق آخر يف، ) أ ، ر ، ب : ( هي من اجلذر 

 كتاب اهللا تعاىل هو كلمة    ..  ودالالت هذا اجلذر تدور يف إطار معىن :

 : وبالتايل فالعبارة ..  والرغبةاحلاجة               غري أويل : تعين
  ..احلاجة والرغبة من الرجال 

 لكن هذه العبارة ..               تتعلَّق بـ  :     

...                  النساء  كما نرى ، واخلطاب خيص  :

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

                 .. ًكلمة .. إذا      تعين تبعية
خاص أو عمل  كصالت رحم من خالل عالقاتمن رجال يتبعون تلك النساء ، للنساء 

املعلوم  لصاحلنياكالشيوخ ، ، ولكنهم يتصفون بأنهم ال رغبة هلم وال حاجة بالنساء 
  : وهؤالء خيتلفون متاماً عن املعنيني بالعبارة القرآنية . .صالحهم وحشمتهم   

       ، فيهم والطمأنينةَ ، أولئك  [[: تعين كما قلنا  حيث العلم الذين منلك
الذين مل يظهروا على من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، ال خيتلفون عن األطفال 

ةبالنساء ، وال عن التابعني غريِ أويل اإلر من النساء عورات [[  ..  
ويف حبثي يف مسألة العبيد وملك اليمني ، لست حباجة لعرض هذا .. يف ردي هذا .. 

   األول أنَّ العبارة القرآنية: التوضيح ، لسببني             

     ا واضحةلكن .. ال عالقة هلا ببحث العبيد وملك اليمني ، والثاين أنَّ دالال
ا رأيته أنا يف دالالت موازيةً مل رآها حتمل دالالتحفظه اهللا تعاىل كون مساحة املفيت .. 

  : العبارة القرآنية         عندها  ، اضطرت للوقوف..  



                  ١٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 تعـاىل  هللايشـهد ا .. مساحة املفيت اجلليل حفظكم اهللا تعاىل وأدام عليكم نعمـه  .. 
والشراكة يف البحث عن احلق الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ، أخاطبكم باسم املودة واحملبة 

،  فكرة من األفكار واألدلّة اليت سقتها يف حبثـي  ردكم ال حيمل تفنيداً ألية :فأقول لكم 
مكامن احلجج اليت سقتها ، وسريى القارئ الكرمي ذلك حينما  يتناول أي مكمن منومل 

كيـف تقولـون   : بانتظار إجابتكم على السؤال الذي طرحته عليكم  يقرأ حبثي ، وأنا
بالدخول على اململوكة ملك ميني دون عقد نكاح بناء على موروثكم ، وتدرسون هذا يف 

الدخول ال يكون  هذا :أنتم تعلمون أن كتاب اهللا تعاىل يقول وجامعاتكم ومعاهدكم ، 
  !!!!!!! ..؟ إالَّ بعقد نكاح

 أنا مستمر بانتظار إجابتكم  ..أدام نعمه عليكم مساحة املُفيت اجلليل حفطكم اهللا تعاىل و
ن تتفضـلوا علـي   أوبعد ..  نتظر ، ومل جيبين أحدات القرن املاضي وأنا ايمن تسعين ..

دعوكم لقراءة حبثي عن العبيد وملك اليمني قراءة كاملة ، ليكـون  أموا باإلجابة ، وتتكر
وليس عرب اجتزاء نصوص من سياقاا ، ومن خالل اإلعراض عـن أهـم    ردكم وافياً ،

وحىت تسدوا علي كلَّ األبواب يف ردي القادم على  األدلة والرباهني اليت سقتها يف حبثي ،
والذي سيكون بإذن اهللا تعاىل خطيـاً ، وبالصـوت والصـورة علـى     ،  املُنتظرردكم 

أن ألنه يا مساحة املُفيت اجلليل عندي مئات األسئلة املشاة هلذا السؤال أود .. الفضائيات 
بعد أن تتكرموا وتتفضلّوا علينا باإلجابة علـى هـذا   .. لكن ..  على مساحتكم أطرحها
  ..السؤال 
يشرفين .. جلليل حفظكم اهللا تعاىل وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مساحة املفيت ا.. 

بني أيديكم الطاهرة ، ) احلكمة املُطلقة ( النظرية الرابعة : أن أضع النص التايل من كتايب 
هذا األمر أيضاً يف كتايب  ، فقد تناولتة العبيد وملك اليمني يف مسألوهو جزء مما كتبت 

لتقرؤوا ماذا كتب املهندس عدنان الرفاعي يف مسألة العبيد وملـك  ، عجزة الكربى امل: 
ألوفّر عليكم عناء البحث عما كتبت يف مسـألة  ات القرن املاضي ، ياليمني ، يف تسعين

نتظـر وافيـاً ، ودون أي   كم القادم املُليكون ردالعبيد وملك اليمني ، واألهم من ذلك 



                  ١٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

الذي كم القادم مساحترد أنا سأتشرف بالرد على و.. ي فكرة عن سياقها النص أليةء اجتزا
فردي على ردكم خرها ، ونقطة نقطة ، للمسألة من أوهلا آل املُفترض أن يكون وافياًمن 

مونـه  وسأعرض فيه كل ما تقد، وعلى الفضائيات  خطياًالقادم سيكون بإذن اهللا تعاىل 
  ..نفع بكم األمة ، و اًري تعاىل خجزاكم اهللا.. مشكورين 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترم.. 
  

  ) :احلكمة املُطلقة ( النظرية الرابعة : مقتبس حرفياً من كتاب .. النص التايل .. 

  
 

 
  

   
  

وملـك   التعريفات واألحكام املُجردة عن التاريخ والزمان واملكان ملسائل العبيـد 
وختيـل بعضـهم   ... اليمني يف هذا الفصل ، مربهنة قرآنياً ، وليست مـن اخليـال   

برواياته ورجاالته وأحداثه ( ناتج عن جعل التاريخ  ،مبعارضتها لدالالت النص القرآين 
إطاراً للمعاين والـدالالت  ) املنقولة بآلية تارخيية مليئة باألخطاء واألهواء والعصبيات 

  ..ملها كلمات اهللا تعاىل اليت حت
إنّ ما .. حماكمةً للتاريخ ، وال إساءةً ألحد  –كما سيفتري بعضهم  –وهذا ال يعين 

نعنيه وما نريده هو فهم النص القرآين من منظارٍ جمرد عن التاريخ والزمان واملكـان ،  



                  ١٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

لتاريخ والزمان أنَّ القرآن الكرمي فوق ا –ال جمرد القول  –انطالقاً من اإلميان الكامل 
  ..واملكان 
من منظار احلكمة املطلقة اليت حيملها  –إن شاء اهللا تعاىل  –سننظر يف هذا الفصل .. 

القرآن الكرمي ، واردة عن الزمان واملكان والتاريخ ، إىل مسائل أُثري حوهلا اجلدل قدمياً 
اماً عادلةً حكيمة ، وصوراً وحديثاً ، لنرى كيف أنَّ القرآن الكرمي حيمل هلذه املسائل أحك

ا أُلصق بـه مـن   جمردة عن التاريخ والزمان واملكان ، وكيف أنَّ القرآن الكرمي بريء مم
تشريعات وضعية حسبت على اإلسالم ، مع أنها تشريعات وضعت حتت الضغط التارخيي 

  ..ة اإلسالم والسياسي واالجتماعي الذي خضع له مشرعوها ، بعد قرون من نزول رسال
ـ ( إنها مسائل العبيد وملك اليمني ، وما يرتبط ا من أحكام حاول مشرعوها  ت حت

واعتبارهم خملوقات من  ،العبيد واإلماء عن باقي البشر  والسياسي فصل) الضغط التارخيي 
  ..درجة قريبة من درجة احليوانات 

يتم وطؤهن دون عقد نكـاح  قالوا تسىب النساء يف احلروب ، ويتحولن إىل ملك ميني 
على الرغم من أنوفهن ، حىت املتزوجات منهن ، ويتم بيعهن وشراؤهن كاحليوانـات ،  
وباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن لغريه ، مع بقاء خدمتهن للمالك ، وما يلدن من غري 

ات خاصةً ذه املسألة ، ووضعوا تشريع.. املالك هم عبيد للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً 
حبيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الذي يريد من النساء حتت مظلة ملك اليمني ، وحبيث 
خيرج من يزين مبلك ميني عن أحكام الزنا اليت شرعها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، وحبيث 

  ..يستثىن ملك اليمني من األحكام اليت حيملها القرآن الكرمي 
يؤسر الرجال ويتحولون إىل عبيد ال حيق هلم متلّـك أي شـيء ،    –أيضاً  –وقالوا 

كاحليوانات ، ووضعوا تشريعات خاصة ذه املسألة تخرج العبيد مـن إطـار    نويباعو
  ..الكرامة اإلنسانية 

ذكوراً كانوا أم ( واملسألة اليت تضع العقل يف الكف ، هي أنَّ دخول هؤالء اململوكني 
يف الدين اإلسالمي بعد سبيهم ، ال يخرجهم من إطار االنصياع لألحكام الظاملة ، )  إناثاً
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حسـب   –فحتى الدين اإلسالمي ذاته .. اليت متّ تلبيسها وافتراؤها على منهج اهللا تعاىل 
ال حيمي أعراضـهم ، وال يصـون    –التشريعات الوضعية اخلاصة بالعبيد وملك اليمني 

  ..أمواهلم كرامتهم ، وال حيفظ 
من منظار التشريعات الوضعية اليت لُبسـت  ( العبيد وملك اليمني .. باختصارٍ شديد 
  ..هم خارج إطار اإلنسانية ، وخارج إطار أحكام كتاب اهللا تعاىل ) ظلماً على اإلسالم 

واألحكام الواردة يف القرآن الكرمي ملسائل العبيد وملك اليمني ، من منظار التشريعات 
عية اليت لُبست على اإلسالم وحِسبت عليه ظلماً ، ال يوجد هلا اآلن أي إسـقاط ،  الوض
مل يبق هناك عبيد وملك ميني ، وبالتايل هي أحكام  –من منظار تلك التشريعات  –ألنه 

نسخها الزمن ، واآليات الكرمية اليت حتمل هذه األحكام هي من أجل التالوة والتربيك ، 
عن اآليات الكرمية اليت زعموا نسخها ، عرب مسـألة   –من حيث التطبيق  –وال ختتلف 

نا يف النظرياملطلق ( الثالثة  ةالناسخ واملنسوخ املزعومة ، كما بي احلق.. (  
ما فائدة البحث يف مسائل العبيد وملك اليمني ، يف زمنٍ تالشت : وسيقول بعضهم 

.. عديدة من التأطري الفقهي هلذه املسائل ؟  وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون.. فيه ؟ 
وما هو العمق الذي من املمكن أن نضيفه لفكرنا اإلسالمي عرب إعادة حبث هذه املسائل ؟ 

..  
إنَّ القرآن الكرمي بكلِّ عبارة فيه ليس مؤطَّراً يف سجن التاريخ والزمان : نقول هلؤالء 

عبارة قرآني نا نرى يف أيومكـان ، وإنَّ    واملكان ، وإن يف كـلِّ زمـان ة إسقاطات متتد
منظاركم التارخيي اخلاضع للزمان واملكان الذي جتعلونه حميطـاً بالعبـارات القرآنيـة ،    
وسجنكم هلذه العبارات يف حدود تصوراتكم ، هو ما جيعلكم تتوهمون انصياع بعـض  

ارات حتمل أحكاماً ألزمنة ماضـية ،  وكأنَّ هذه العب ،العبارات القرآنية لتارخيية األحكام 
وال فائدة منها اآلن ، كما هو احلال حينما توهمتم وجود أحكامٍ منسوخة يف كتاب اهللا 

  ..تعاىل ، مع العلم أنَّ القرآن الكرمي بريء من كلِّ هذه األوهام 
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رمي ملنظاركم التارخيي هذا ، فنحن تعنينا تربئة القرآن الك –جدالً  – وحتى لو سلّمنا
مما أُلصق به من تفاسري ال حيملها ، ال من قريب وال من بعيد ، ألننا نـؤمن أنَّ قدسـية   

قدسيةً ( القرآن الكرمي وصالحيةَ أحكامه وعدلَ مرتله ، فوق التاريخ ، وأنَّ القرآن الكرمي 
ليت فهذه النصوص القرآنية ا.. ال خيتلف ماضيه عن حاضره عن مستقبله ) وحكماً وعدالً 

موا ضمن إطار أحداث منتهية ، نقرؤها يف كلِّ زمان ومكان ، وتدبرنا هلا يف كلِّ وهتت
وحنن نؤمن أنَّ أحكام هـذه النصـوص   .. زمان ومكان ، هو عبادةٌ يأمرنا اهللا تعاىل ا 

  ..القرآنية هلا إسقاطاا يف كلِّ زمان ومكان 
نبحر باتجاه أعماق ) جي يف كتاب اهللا تعاىل وأي حبث علمي منه( وإننا ببحثنا هذا 

وبالتـايل   ،جديدة يف فكرنا اإلسالمي ، ونقترب أكثر من فهم حقيقة املسائل القرآنيـة  
نقترب أكثر من فهم حقيقة مراد اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، ويتسع أُفقنا باتجـاه فهـم   

التايل نضيف أعماقاً جديـدة إلمياننـا   عالقاتنا مع أحكام اهللا تعاىل ، ومع اآلخرين ، وب
  ..وكلّ ذلك من متطلّبات العبادة الصادقة هللا تعاىل .. وفكرنا 

 –مهما كان هؤالء البشر  –إنَّ من يعتقد أنَّ اهللا تعاىل يأمر باستعباد بعض البشر 
واء س –وبوطء نسائهم قهراً وذالً ، أو أنَّ اهللا تعاىل ال يحرم ذلك ، إنما يفرض سلفاً 

ربه لوحده وليس رباً هلؤالء البشر ، وأنَّ القرآن اهللا تعاىل أنَّ  –علم بذلك أم مل يعلم 
ليست للبشرية كافّة ، وأنَّ هؤالء البشر خارج حدود الكرامة  الكرمي ورسالة حممد 

   عطاها اهللا تعاىل لبين آدم يف احلياة الدنيا دون استثناءأاليت               

  .. ] ٧٠: اإلسراء [ 
فمن يعتقد ذلك يرتسم أفق تصوره الفكري ومفهومه اإلسالمي داخل إطار عصبية 

إىل إطارٍ ضيق ) الذي يشمله اإلسالم ( جاهلة ، تخرج مفهومه لإلسالم من إطار العاملية 
ل يضع تلك املذاهب يف ب.. ، يضيق حتى باملذاهب اإلسالمية األخرى املخالفة ملذهبه 

  ..الكافرين برسالة اإلسالم ذاته  معخندق عداء ، أشد عداوة حىت 
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وإنَّ إلصاق تشريعات بشرية وضعية مبنهج اهللا تعاىل ، وإيهام اآلخرين أنها من عند اهللا 
ةً تعاىل ، وتفسري اآليات القرآنية تفسرياً موافقاً هلذه التصورات الوضعية ، يعطي صور

مشوهةً عن حقيقة اإلسالم الذي يريده اهللا تعاىل ، وينفِّر عن منهج اهللا تعاىل غري املسلمني 
  ...، وحتى بعض املسلمني 

مبحاربة الفقهاء والعلماء ) ألنين قمت ببحث هذه املسائل ( أنا أعلم متاماً أنين سأتهم 
لكفر ، وسأُتهم باتهامات باطلة ال ، وربما با) الروايات ( ، ومبخالفة السنة الشريفة 
وكلّ ذلك ال مينعين أبداً من اجلهر باحلقيقة اليت أمحل هلا .. يدرك قائلوها حتى معانيها 

برهاناً مضيئاً كالشمس من كتاب اهللا تعاىل ، بل يدفعين مة أكرب حنو اجلهر ذه احلقيقة 
باحلقيقة وإخفاؤها إلرضاء اآلخرين ، مهما  علم أنَّ قمة الظلم والكفر هو اجلحودأألنين  ،

  ..كان هؤالء اآلخرون 
                                     

   ] ١٤٠: البقرة [ 
سالمي فقهاً من قال إنَّ العلماء والفقهاء يف العصور األوىل ، حيث متّ تأطري الفقه اإل

من قال إنهم ادعوا اإلحاطة بالقرآن الكرمي من .. أعطي قوة اإللزام الذي ال جيوز جتاوزه 
ومن قال إنَّ هؤالء العلماء !!! .. كلِّ جوانبه ، إحاطةً ال ميكن أن يرى فيه إالّ ما رأوا ؟ 

أي اجتهاد أو تدبر والفقهاء قد ادعوا أنهم أجنزوا الفكر اإلسالمي ، وحيرم على غريهم 
  !!! ..خيرج عن قوهلم ؟

إن من يدعي توقّف التدبر االجتهادي لكتاب اهللا تعاىل ، وأنه ال معاين وال دالئل وال 
أعماق حيملها كتاب اهللا تعاىل إالّ تلك اليت قاهلا أولئك العلماء والفقهاء ، ال يحارب 

ألنه بادعائه هذا يصف كتاب اهللا تعاىل فحسب ، إنما حيارب اهللا تعاىل ،  العقل واملنطق
ولو خرج هؤالء العلماء .. بأنه خاضع للزمان واملكان ولتصورات هؤالء العلماء والفقهاء 
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والفقهاء من قبورهم ألشهروا سيوفهم يف وجوه أولئك الذين جيمدون القرآن الكرمي يف 
  ..ائهم هذا أُطر تصورات البشر الوضعية ، ولقطعوا ألسنتهم على ادع

احملسوب على اإلسالم تكمن يف أولئك الذين ال يفقهون ما يف الفكر املصيبة األوىل 
قيل ، وال حىت ما يقولون ، وحيسبون أنفسهم قوامني على مراد اهللا تعاىل ، وأنهم أحاطوا 

ن يخالف علماً وتصوراً بكتاب اهللا تعاىل ، وأنَّ اهللا تعاىل أوجدهم يف هذه الدنيا حملاربة م
تصورام ، ولإلعراض عن الرباهني واألدلّة اليت تخالف أهواءهم ، حتى وإن كانت هذه 

  ..األدلّة من كتاب اهللا تعاىل ، وواضحةً وضوح الشمس وسط النهار 
اتهاماً ألحد ، وال يعين القفز فوق  –كما سيفتري بعضهم  –وكالمنا هذا ال يعين 

ب اهللا تعاىل ، وال يعين أن يفهم كلٌّ كتاب اهللا تعاىل حسب الفقه احلق املستنبط من كتا
إنَّ ما نعنيه هو عدم هجر كتاب اهللا تعاىل هجران تدبر ، ... ما وى نفسه وما يريد 

كالم  – كلِّ زمان ومكان –يف  عليهواعتبار كتاب اهللا تعاىل ميزاناً لفكرنا وفقهنا ، يعاير 
وما ..... ، سواٌء كان هؤالء البشر علماء أو فقهاء أو عامة  ُ مجيع البشر قدمياً وحديثاً

من منظار القرآن الكرمي ،  نعنيه هو النظر إىل الروايات اليت وصلتنا عن الرسول 
ومعايرا على ميزان دالالت القرآن الكرمي ، ملعرفة الصحيح واملوضوع منها ، من أجل 

ضوعة اليت متّ وضعها يف الصحاح ، تلك خدمة السنة الشريفة ، بفرز الروايات املو
 الروايات اليت متّ تلفيقها بعد قرون من موت النيب ..  

إنَّ هؤالء الذين يد ر االجتهادي لكتاب اهللا تعاىل عند عصرٍ وأشخاصعون توقّف التدب
دبر والذين خيافون من كلِّ تدبرٍ خيرج عما يقوله مشاخيهم ، وحيسبون اية الت ،حمددين 

يسحبون األمة إىل الوراء ، يف الوقت الذي يقع فيه على .. عند تعلّم أحكام التجويد 
عاتق ناطقي اللغة العربية خاصة أعلى مسؤوليات البحث والتدبر يف كتاب اهللا تعاىل ، 

  ..وإيصال ذلك إىل العامل أمجع 
                         ] ٤٤: الزخرف [   
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واآلية .. قوم هاجرون لكتاب اهللا تعاىل  –ذا الفكر امد  –حنن .. بالنتيجة ... 
  ..الكرمية التالية بعمقها ارد عن التاريخ والزمان واملكان ، تصور هذه احلقيقة 

                           ] ٣٠: الفرقان [     
وجياهد يف سبيل اهللا تعاىل للجهر ا ، ال خياف لومة الئم ، وال  ،فمن يعلم احلقيقة 

  ..إالَّ التقصري يف جهره ذه احلقيقة  –غري خشيته هللا تعاىل  –خيشى 
                                

         ] ٥٤: املائدة [  
إننا نقول ملن يدعي أنَّ القرآن الكرمي مل يحرم السيب ، أو أنَّ القرآن الكرمي عاجل هذه 

 نقول هلؤالء إنَّ.. املسائل على مراحل ، أو نكاية باآلخرين كردة فعل على أعماهلم 
القرآن الكرمي مل يرتل جليلٍ دون اآلخر ، وهو فوق املرحلية والتاريخ ، وإنَّ أحكامه جمردة 
عن تصرفات اآلخرين وأعماهلم ، ألنها حق مطلق ، حتيط ا احلكمة املطلقة من مجيع 

  ..جوانبها 
ج عرب منه ،ومسألة تعدد الزوجات  ،هذه املسألة  –إن شاء اهللا تعاىل  –وسنبحث 

 البحث القرآين        ة الثالثةفال ) احلق املطلق ( الذي رأيناه يف النظري ،
نطرح أي مة إالّ بدليلٍ قرآين ، وال نستنتج أيها القرآن الكرمي ،  مقدنتيجة إالّ ويقر

  ..وحبيث توافق هذه النتيجة مجيع اآليات األخرى املتعلّقة ا 
، لبنة لبنة من كتاب اهللا ) العبيد وملك اليمني ( حقيقة هذه املسألة لنبدأ ببحث .. 

تعاىل ، فال نضع لبنةً يف هذا البناء إالّ بدليلٍ قرآينٍّ يؤكّد احلقيقة اليت حتملها هذه اللبنة 
  ..بشكلٍ واضحٍ صريح 
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ب القرآن الكرمي ال حيرم العبيد من حقّهم يف التملّك كباقي البشر ، كما ذه –)  ١( 
واحتجاجهم باآلية الكرمية التالية على حرمان العبيد من حق التملّك .. معظمهم إىل ذلك 

  ..، ليس صحيحاً وال بأي وجه من األوجه 
                                   

                                      
  ] ٧٥: النحل [ 

 إنَّ كلمة ..     طلق على كلِّ إنسانيف القرآن الكرمي ت..  

                ] ٩: سـبأ [   

                       ] ٣٠: ص [  

  .. وكلمتا العباد والعبيد يف القرآن الكرمي تشمالن مجيع البشر دون استثناء .. 

                             ] ٢٠: آل عمران [   

               ]  ٣١: غافر [   

              ] ٤٦: فصلت [  

                          ]  ٢٩: ق [     
 فكلمة ..     ا وايف اآلية اليت احتج              

        من البشر دون غريه ، وترتبط بكلِّ إنسان دليست مرتبطةً جبنسٍ حمد ،

 يتصف بصفة      وبصفة           .. صفوهذا اإلنسان الذي يت
يقابله اهللا تعاىل يف املثل ذاته بأي إنسان حيمل اتني الصفتني ، ويضربه اهللا تعاىل مثالً ، 



                  ٢٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 الصورة  –يف اآلية ذاا  –الصفة اليت تبينها                  

         ضرب اهللا تعاىل مثالً عبداً مملوكاً ال : ، وبالتايل يكون تقدير املعىن هو
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً  ،على شيء يقدر 

  [: فصفتا      ،           [  مها صفتان مرتبطتان بالعبد )
فالذي .. الذي يضربه اهللا تعاىل مثالً ، وال ترتبطان جبنسٍ حمدد من البشر ) اإلنسان 

، ) الناس ( له صفتان متيزانه عن غريه من العبيد ) إنسان ( ثل هو عبد ضرب به هذا امل
أضرب لك : فحني يقول أحدنا لآلخر .. ومن املمكن أن يكون أي إنسان من البشر 

مثالً رجالً طويالً أعمى ، فهل قولنا هذا يعين أنَّ صفيت الطول والعمى يتصف ما جنس 
  !!! ..الرجال ؟ 

 زم بأنَّ الصورة القرآنية ونقول ملن جي..                 هي
دليلٌ على صفات مجيع العبيد ، كيف نفهم من منظار دليلك هذا اآليةَ الكرمية التالية 

  ..مباشرةً لآلية اليت جتعلها دليالً على صحة ما جتزم به 
                                  

                                         

     ] ٧٦: النحل [  
 عىن الصورة القرآنية إن كانت حجتهم صحيحةً ال بد أن يكون م       

                              أنَّ كلَّ أبكم ال يقدر
نَّ كلَّ أبكم ال يأيت أعلى شيء ، وكلّ أبكم له موىل ، وهذا األبكم كَلٌّ على مواله ، و

  !!! ..فهل يعقل ذلك ؟ .. واله خبري أينما يوجهه م
  ..اآلية التالية  –من منظارها  –إن كانت حجتهم صحيحة فكيف نفهم 



                  ٢٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                              

                     ] ٢٩: الزمر [   
وهل كلُّ رجل هو سلَم لرجل ؟ !!! .. رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ؟  فهل كلُّ.. 

  ..هذه أمثلة يضرا اهللا تعاىل ، وليست خاصةً بأجناسٍ حمددين من البشر !!! ... 
وهكذا نرى أنَّ القرآن الكرمي بريٌء من كلِّ حكمٍ يحرم حق التملّك على نوعٍ من 

  ..لبشر دون غريه ا
 يف القرآن الكرمي مل ترد كلمة  –)  ٢(      ٍبصيغة تصف الفرد من جنس

 وكذلك كلمة .. لة العبيد املعروفة تارخيياً أمس      مل ترد بصيغة تصف الفرد من
  ..باقي البشر 
                        ] ٣٠: ص [     
                         ] ٤٤: ص [      

  يتإنّ كلم      كما نرى –ال تعنيان يف هاتني اآليتني – الذي ال يقدر  اململوك
السالم املوصوفان  على شيء حسب تعريفهم ملسألة العبيد ، فسليمان وأيوب عليهما

وقد .. بصفة العبد ليسا مملوكني ألحد من البشر ، وليسا من الذين ال يقدرون على شيء 
 –بالنسبة ملسألة العبادة وااللتزام بأحكام اهللا تعاىل  –وصفا ذه الصفة ألنهما ال ميلكان 

اً خمالفاً ألوامر من مها عبدان له وهو اهللا تعاىل ، مع أنرهما ميلكان أنفسهما ، قراراً ح
وميلكان حرية التصرف واالختيار يف باقي املسائل ، ويقدران على كلّ ما يقع حتت 

  .. أيديهما ، بل إنَّ سليمان عليه السالم كان ميلك من امللك ما مل ميلكه غريه 
 فكلمة ..       ني عليهما السالم ، ال تصفهما كفرديناليت تصف هذين النبي

ن جنسٍ حمدد من البشر اململوكني الذين ال يقدرون على شيء ، إنما تصفهما على م



                  ٢٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

منصاعان متاماً ألحكام اهللا تعاىل ، وال  –بالنسبة ملسألة حمددة هي مسألة العبادة  –أنهما 
  ..ميلكان قراراً حراً خمالفاً ملن مها عبدان له ، فقط بالنسبة هلذه املسألة 

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل  وهذا املعىن.. 
                                      

         ] ١٧٨: البقرة [  
 إنَّ كلميت احلر والعبد يف هذه الصورة القرآنية                   ال تعنيان

 تقابلني يف حقجنسني خمتلفني من البشر أحدمها مملوك لآلخر وال يقدر على شيء ، وم
إنما تعنيان مركزين وظيفيني .. أبداً .. التملّك ويف امتالك الكرامة وحرمة العرضِ واملال 

  ..لقرار بالنسبة ملسألة حمددة يف أي جمتمع متناقضني متاماً يف اتخاذ ا
فكلمةُ احلر  بالنسبة القرارِ املُحيط وبيده رسم ، رقرارٍ ح فرداً مسؤوالً وصاحب تصف

وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً حتت إمرة ذلك احلر ، حبيث ال ميلك إالّ تنفيذَ .. ملسألة ما 
لتلك املسألة فقط ، وال تعين أبداً أنّ ذلك العبد مملوك وال  قرارات ذلك احلر ، بالنسبة

 يف باقي مسائل احلياة ألوامر ذلك احلر ه منصاعه وأنشيئاً يف كُلّ مناحي حيات ميلك..  
  فالصورة القرآنية                تقابلتتني ملنا حالتني وظيفي رصوني ت

بالنسبة المتالك القرار واملرتبة القيادية يف اتمع ، بالنسبة حلالة وظيفية محددة يجمع فيها 
إنّ القصاص ينالُ الفاعلَ : فاهللا تعاىل يقولُ لنا من خالل هذه الصياغة .. احلر مع العبد 

  ..بشرِ مهما كانت ذاته ، وال تلغي هذا القصاص املراتب الوظيفيةُ بني ال
 .. هم فوق بعضٍ درجاتلُ بعضجعة بني البشر ، وةُ والقياديةُ والوظيفياملعيشي فاملراتب

وظيفية يتخذُ من خاللها بعضهم بعضاً سخرِياً ، ما بني رئيسٍ ومرؤوس ، هو يف حقيقته 
 .. بعدمِ تنفيذه  تقابلٌ بني مالك للقرارِ احلر ومنفّذ له دون امتالك احلرية



                  ٢٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

إنَّ اختالف املناصبِ الوظيفية بني البشر ، ال يلغي : فهذه الصورة القرآنية تقول .. 
 ه لو قتل مرؤوسقتلُ به ، كما أنه يمرؤوس صاص ، فإن قتلَ رئيسرمةَ الدمِ يف القح

  .. فُسر تارخيياً  رئيسه يقتلُ به ، وال تعين هذه العبارة القرآنية جنسني من البشر كما
 د صحةَ ما نذهب إليه ، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة ومماّ يؤكِّ..         

          وهي عبارة ،:          ..جرفاألنوثة هنا م دة عن أي

أي لتصف ، ةَ... نثى مهما كانت أُ مفهومٍ طبقيفلو أنَّ العبارةَ القرآني          

          لآلخر ، وتصف مها مملوكختلفني من البشر ، أحدتعين جنسني م

  الذكور من هذين اجلنسني ، القتضى ذلك ورود العبارة القرآنية        
ولكن ورودها ذه الصيغة .. خرى يتم فيها التمييز بني اإلناث من هذين اجلنسني بصيغة أُ
         لآلخر ختلفني أحدمها مملوكجلنسني م ال وجود هأن ؤكّدفورود .. ي

 العبارة القرآنية                  تقابلتني ، تعين كمتني ما قُلنا مرتبتني وظيفي
  ..لكلٍّ من اجلنسني الذكور واإلناث ، وليست خاصةً بالذكور دون اإلناث 

أنه ال يوجد نص قُرآينٌّ يحرِم إنساناً من حق التملّك  ) ١( وكنا قد بينا يف الفقرة .. 
نَ الكرمي بريٌء من كلِّ هذه األحكامِ ، أو جيعلُه رقماً ال قيمة إنسانية له ، وأنّ القرآ

فاَألوىل بنا أنْ ندرِك دالالت العبارة القرآنية .. الوضعية اليت حِسبت عليه ، وهو منها براء 
                 ةالقرآني من منظار هذه الثوابت..  

التاريخ ، بعد نزولِ القرآن الكرمي ، هو وجود غري  ووجود طبقة من العبيد خاللَ.. 
وال يمكن االحتجاج بالتاريخ وأفعالِ رجاالته إلثبات .. شرعي ، وال يريده اُهللا تعاىل 

  ..شرعية أحكامٍ ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل 



                  ٢٩.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ئهم دون عقد مسألة سيب البشر يف احلروب وحتويلهم إىل رق ، ووطء نسا –)  ٣( 
واآلية التالية تؤكّد هذه .. يف القرآن الكرمي  –على اإلطالق  –نكاح ، ال وجود هلا 

  ..احلقيقة 
                              

                                    

                               ] ٤: حممد [   
ن قاتلونا بسيوفهم ووقعوا أسرى بني أيدينا إذا كان الرجال املقاتلون من الكفّار ، الذي

  مها ،، يضع اهللا تعاىل أمامنا خيارين يف التعامل معهما                ،
 –إذاً  –فكيف .. ونرى أنَّ اهللا تعاىل يقدم خيار املن عليهم وتركهم على خيار الفداء 

وطأ نسائهم قهراً وذالً دون عقد نكاح ، من تشريع اهللا يكون سيب األبرياء واسترقاقهم و
وكيف يكون حكم اعتناقهم لإلسالم بعد أسرهم ال حيمي كرامتهم !!! .. تعاىل ؟ 

نترك اإلجابة لمن !!! .. وأعراضهم ، كيف يكون ذلك حكماً من أحكام اإلسالم ؟ 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..   

رِواية ويف هذا السياق ال بد من الوقوف عند ذهاب الكثري من التفاسري إىل إسقاط 
 .. تارخيية على دالالت قوله تعاىل                   

                                 ] األنفال :

 إنَّ كلمةَ : بناًء على هذه الرواية  حيث قيل..  ] ٦٧    هي  يف هذه اآلية الكرمية

 : فسروا العبارةَ القرآنيةَ والنتهاِء الغاية ،                  

           أنَّ النيب ،  ِغَ يف قتلبالأنْ ي له أخذُ األسرى ، إالّ بعد قحال ي
  ..أعدائِه وقهرِهم واإلغالظ عليهِم 



                  ٣٠.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول ..                 ْقُلملْ ي هحىت ( ، وأن

 .. ثُم يف قوله تعاىل .. .) ..لكافرين حىت يثخن يف ا( و ، أ) يثخن يف القتل     

                               يف أخذ بيانٌ أنَّ املُشكلةَ ليست ،
األسرى ، وليست يف عدمِ قتلهِم ، إنما املشكلةُ تكمن يف أخذ هؤالء األسرى من أجـلِ  

 يف هذه اآلية ..... يف األرض اإلثخان هفهل إرادةُ اِهللا تعاىل يف قول             
 بقتلِ هؤالِء األسرى وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟ تتحقَّق.. !  

تؤكّدان فساد التفسـري  واآليتان التاليتان مباشرةً هلذه اآليات من سورة األنفالِ ، .. 
  ..التارخيي 
                                 

                                  

                      ]٧١ – ٧٠:  األنفال  [  
بقتلِ األسري ، فما الفائدةُ من  فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 

 : قوله تعاىل                                             

                                         ؟.. !!  
يوجد نص يف القرآن الكرمي يبيح السيب أو االسترقاق ، أو السطو على  ال.. إذاً .. 

فاُهللا تعاىل الرمحن الذي مينع قتلَ األسريِ .. أموالِ الناس أو على أعراضهِم أو على دمائهِم 
كما رأينا ،  استرقاقَه ، حيث حيصر التعاملَ معه يف خيارين ايتهما إطالق سراحه حراًأو 

 هذا اإلله الرحيم ، والذي يبين أنه ال حيق للنيب أخذ األسرى من أجل اإلثخان يف األرض
ال و أعراض اآلخرين وال على أمواهلم وال على كرامامال يمكن أن يبيح االعتداَء على 

  ..على دمائهم 



                  ٣١.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

يدلُّ النكاح على العقد الشرعي بني ) منهج اهللا تعاىل ( يف القرآن الكرمي  –)  ٤( 
فمن .. الرجل واملرأة ، ويسبق الدخول ، وال يعين جمرد الوطء كما يتخيل الكثريون 

ن هذه احلقيقة بشكلٍ جلية التالية تبياملمكن وقوع نكاح دون وطء ، والصورة القرآني 
  ..ملن ميلك ذرة من إرادة يف سبيل معرفة احلقيقة 

                            

                                
  ] ٤٩: األحزاب [ 

ويف ) .. الدخول ( نرى يف هذه اآلية الكرمية حالةً هي وقوع النكاح دون وقوع املس 
هذا أكرب دليلٍ على أنَّ النكاح هو العقد ، فبمجرد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح قد متّ 

 ا املسالنكاح فهو مسألة أخرى تكون بعد إمتام عقد ) الدخول ( ، أم..  
كيف تقولون ذلك ، يف الوقت : ونقول للذين يذهبون إىل أنَّ النكاح يعين الوطء 

  :الذي تحلُّون فيه للرجل أن يطأ أمة أبيه ، وأنتم تعلمون أنَّ اهللا تعاىل يقول 

                       ] ٢٢: ء النسا [  

وال : للنكاح بأنه الوطء ، هذه اآلية الكرمية تقول ) غري السليم ( فحسب تعريفكم 
تطؤوا ما وطأ آباؤكم من النساء ، فكيف إذاً ختالفون قولَ اهللا تعاىل فتبيحون للرجل أن 

وكيف ميكنكم استثناء األمة من مجلة النساء املعنيات يف هذه اآلية !!! .. يطأ أمةَ أبيه ؟
  !!! ..الكرمية ، يف الوقت الذي ال نرى فيها أي استثناء ؟

أليس العقالء من متدبري القرآن الكرمي حيرمون على الرجل كلَّ امرأة عقد عليها .. 
فكيف إذاً بعد ما .. أبوه ، سواء دخل ا أم مل يدخل ، بناء على هذه اآلية الكرمية ؟ 

  !!! ..القرآن الكرمي هو الوطء ؟رأيناه يذهب بعضهم إىل أنَّ النكاح يف 



                  ٣٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

عقد النكاح هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لوقوع مسألة الوطء ، وأي وطء  –)  ٥( 
دون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة اإلميان حبدود اهللا تعاىل إىل ساحة 

شركني ، ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يضع الزاين والزانية يف إطارٍ واحد مع امل.. الشرك 
  ..ألنهما مارسا وطأً دون عقد نكاحٍ شرعي 

                                 

            ] ٣: النور [   

بالنسبة  –لوطء دون عقد نكاحٍ شرعي ، خرجا فالزاين والزانية حينما مارسا عملية ا
من ساحة اإلميان حبدود اهللا تعاىل إىل ساحة الشرك ، ووضعا أنفسهما يف  –هلذه املسألة 

ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يعد النكاح باطالً إذا كان ..... إطارٍ واحد مع املشركني 
  ..الطرف اآلخر مشركاً أو مشركة 

                                

                                   
      ] ٢٢١: البقرة [ 

 –كما قيل بالنسبة ملسألة ملك اليمني  –مكان وقوع وطء دون عقد نكاح فالقول بإ
  ..هو قول باطل ، ألنه يناقض أحكام اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 

مسائل ملك اليمني والعبيد واإلماء ال خترج عن قانون النكاح الشرعي أبداً ،  –)  ٦( 
ورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان هذه والص.. فال حيق الوطء ألحد إالّ بعقد نكاحٍ شرعي 

  ..احلقيقة بشكلٍ ال لبس فيه 



                  ٣٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                                

                                 

                    ] ٢٥: النساء [   

                           ]٣٢:  النور [    

 فقولُه تعاىل ..             الذي يعين به       

                ه تعاىلبقول دليلٍ على أنّ املعنيات ألكرب     

       نكاحٍ شرعي عقد إالّ عرب وطؤهن ال جيوز..  

 وله تعاىل وتعلّق العباد واإلماء بق    العطف على األيامى يف  حيث يتم

 مسألة النكاح                         ألكرب
  ..أنَّ هؤالء ال خيتلفون عن باقي البشر بالنسبة ملسألة النكاح برهان ألويل األلباب ، على 

العبارة القرآنية اليت ففي  من العدل بني الزوجات ،ملك اليمني ليس مستثىن  –)  ٧( 
 تصور الشرطَ الثاين يف تعدد الزوجات                

             ] نرى أنّ عق ] ٣: النساء ، لكالنكاح يشملُ م د

 اليمني أيضاً ، فقوله تعاىل                 واحدة أو : ، يعين فنكْح
  ..نكْح واحدة مما ملكت أميانكم 

) و ( ولو كان ملك اليمني مستثىن من العدل بني الزوجات ، لتم العطف باحلرف .. 
 يف هذه العبارة القرآنية    بدلَ كلمة               أي ،

إن مل : ، مبعىن ) فَواحدةً وما ملَكَت أَيمانكُم ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 



                  ٣٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 يتحقّق العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمني ، ولكن ما نراه أنّ اَهللا تعاىل يقول 

           ..  

 فالصورة القرآنية                     ال حتمل
إنما هي دليلٌ على أمر اهللا تعاىل .. أبداً أي إشارة لعدم مساواة ملك اليمني مع الزوجة 

  ..م ومساواة اململوكة ملك ميني بالعدل مع الزوجة بالعدل التا
  )٨  (– لكنكاحٍ  م الوطء دون عقد لكاليمني يف كتابِ اهللا تعاىل ، ال يعين أبداً م

مسألةٌ تستمر عادةً ، ولو كان ملك  –بعد عقد النكاح الشرعي  –شرعي ، فالوطُء 
يص الوطء ، القتضى ذلك ورود لكاليمني يعين م املضارع ، ولكن اليمني بصيغة لكغِ م

  [[ ما نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأيت بصيغة املاضي حصراً        ،  

         ،          ،        [[  .. لقد وردت
بصيغة  –كما نرى  –مرة ، أتت فيها مجيعها )  ١٥( هذه الصيغ يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..املاضي 
ودليلٌ آخر على أنَّ ملك اليمني ال يقتضي بالضرورة ملك حق الوطء ، هو أنَّ .. 

 للنساء حق ملك اليمني           دون أن يعين ذلك أنَّ هؤالء اململوكني
  ..يطأوهن 

ملك اليمني ليس مسألةً مستقلّةً مرتبطةً بنوع من الناس دون غريه ، ودليل  –)  ٩( 
كما رأينا  –مل ترد وال مرة يف كتاب اهللا تعاىل ، فما يرد ) ملك اليمني ( ذلك أنَّ عبارة 

 هو كلمة  –    مقترنةً بإضافات كلمة اليمني]]       ،       

 ،      ،       [[  .. فاملسألة ترد يف كتاب اهللا تعاىل عرب اقتران فعل



                  ٣٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ماضي بإضافات كلمة اليمني ، وهذا الورود ليس دليالً على اسم ذات لنوعٍ حمدد من 
  ..البشر دون غريه 

بالفعل مبا أنّ عبارات ملك اليمني يف كتاب اهللا تعاىل ترد بصيغ فعلية و –)  ١٠( 
  [[املاضي حصراً         ،          ،         

 ،         [[  ا ا تتعلّق بالسياق القرآين احمليطفعندما يقول .. ، فإنَّ دالال
املأكول ، وال ترتسم يف ذهننا أية  أكلت ، فهذا ال يعطينا أي داللة عن ماهية: أحدنا 

صورة عن املأكول ، وال بد أن يقرن كلمته هذه بسياقٍ حميط يبين ماهية املأكول ، كأن 
بينما لو قال كلمة كأس أو بيت أو أي اسم ، ..... يقول أكلت خبزاً ، أو حلماً ، أو 

  ..عندها سترتسم يف ذهننا صورة الشيء الذي تصفه هذه الكلمة 
ال تصف جنساً محدداً من  )مسألة ملك اليمني (  يف هذا دليلٌ على أنّ هذه املسألةَو

البشر ، إنما تصف حاالت اجتماعيةً طارئةً قد يقع يف ساحتها أي إنسان ، وخيرج من 
 ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناس يتصفون إنسان ، فلو كانت مسألةً تصف ها أيساحت

ت عبارات ملك اليمنيِ يف القرآن الكرمي بالصيغة االمسية ، أو على األقل بصيغة ، ألت
  ..الفعل املضارع 

يف كلِّ نص قرآينٍّ ترد فيه إحدى صيغ عبارات ملك اليمني ، ال بد أن ننظر .. إذاً .. 
الصيغة من يف السياق القرآين احمليط ذه الصيغة ، الستنباط املعىن الذي تتعلّق به هذه 

حني ذلك نكون قد سرنا يف الطريق السليم الذي ال بد من .. عبارات ملك اليمني 
  ..سلوكه لفهم حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل 

  [[العبارات القرآنية مللك اليمني  –)  ١١(        ،    

      ،         ،        [[  نة كما نرى منمكو ،



                  ٣٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 كلمة     نة أيضاً من مشتقّاتاليت تعين وقوع اململوك حتت والية املالك ، ومكو

 [[ كلمة اليمني      ،        ،       ،      [[  ..
  :ولكلمة اليمني عمقان 

  ، رةة اخليي ، مبعىن القوي حساليمىن وعمق ماد ترمز له اليد..  

                                

                ] ١٨ – ١٧: طـه [  

                              

       ]٤٨:  العنكبوت [    

  ، لزِ يعينعمق معنويه العهد وامليثاق الذي ياإلنسانُ به نفس م..  

                                    

   ] ٧٧: آل عمران [  

                             

                          ]٨٩:  املائدة [   

  :وبالتايل فملك اليمني له عمقان أيضاً .. 

  اً وال ميلك املؤهالتي ، يكونُ فيه اإلنسانُ فقرياً عاجزاً ماديي حسعمق ماد
املادية واالجتماعية إلدارة شؤونِه وشق طريقه يف احلياة ، فيقع حتت والية إنسان ، وحتت 

وإشرافه ، حبيث يساعده يف ذلك ، ريثما يتمكّن من إدارة شؤونه املادية  رعايته وتربيته
  ..ومن االستقاللِ بذاته 



                  ٣٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

   ةة والدينية والتربويمق معنوي ، يكون فيه اإلنسانُ واقعاً حتت الوالية اإلرشاديع
كونُ منتمياً إىل ، حبيث ال ميلك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادة نفِسه يف اتمع ، أو ي

دينٍ آخر ، ولكنه حتت العلم النظر والرعاية واإلشراف ، حبيث منلك تقييمه ومنأل أيدينا 
  ..منه ومن معرفة أخالقه وسلوكه 

يعين الوقوع حتت الوالية واإلشراف والرعاية واإلدارة ، وحتت .. فملك اليمني .. 
وذلك حينما يفتقد اإلنسانُ بعض هذه األمور ، وال العلم بالوقوف على حقيقة اململوك ، 

  ..يعين أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً 
من عبارات ملك اليمني ما يأيت ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصف بعض البشر  –)  ١٢(  

الذين ينقصهم تعلُّم حرفة ، وتنقصهم قدرة على الكسب ، وينقصهم اخلري من صالحٍ 
ومهمة مالكه هي األخذ بيده ومساعدته حىت يعلم فيه خرياً ، ومىت علم .. ي ورشد ووع

فيه خرياً وأراد اململوك اخلروج من حتت هذه الوالية ، وجب على املالك تركه ومساعدته 
والصورة القرآنية التالية تبين هذه .. مادياً لكي يشق طريقه يف احلياة كباقي البشر اخليرين 

  ..شكلٍ واضح جلي ال لبس فيه احلقيقة ب

                                                  

                      ] ٣٣: النور [   
غيه مملوك ملك اليمني يف هذه اآلية الكرمية لقد ذهب املفسرون إىل أنَّ الكتاب الذي يبت

علمتم هلم قـدرةً  :  ، مبعىنهو التحرير ، حسب تعريفهم هم ملسألة العبيد وملك اليمني 
ولو نظرنا نظرة تدبر يف هـذه  ..  وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما متّت املُكاتبةُ عليه

اململوك بالوالية والوصاية من تلك  بإخراج لكيأمر املا أنَّ اهللا تعاىلالصورة القرآنية لرأينا 
، وأن يأتيه من مال بنفسه ، واعتماده على ذاته  إدارة شؤونه بعد بلوغه مرحلة ، الوالية

  ..اهللا تعاىل الذي آتاه للمالك ، شريطةَ أن يعلم املالك يف اململوك خرياً 



                  ٣٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

طلوب من اململوك أن يعطيه للمالك واخلري الذي يعلمه املالك يف مملوكه ليس املالَ امل
بغية التحرير من الرق كما ذهبوا ، إنما هو الصالح والرشد والوعي والقدرة على إدارة 

فلو كان املقصود هو املال الذي ينبغي للملوك أن .. شؤونه بنفسه من كسبٍ وغري ذلك 
( ورود العبارة  يكتسبه بعمله عند اآلخرين ليد للمالك مثن نفسه كما زعم ، لناسب ذلك

 ، فقوله تعاىل ) إن علمتم هلم خرياً                               

       ، ينفي نفياً قاطعاً كون اخلري هو املال املطلوب من اململوك للمالك كما زعموا
تاه للمالك بعيداً عن قضية اململوك ، هكـذا  فاملال املُعطى هو من مال اهللا تعاىل الذي آ

 تنطق كلمات اهللا تعاىل                         ـةوبالتـايل ال من ،
فمسألة ملك اليمني ليست مسألة استرقاق جربي قهري ، إنمـا  .. للمالك على اململوك 

ألنه يبذل جهداً معنوياً تربوياً وقدراً مالياً ، ) املالك ( هي مسألة عملٍ إنساين يؤجر فاعله 
  .. ...يف سبيل زرع اخلري للملوك 

 اخلري الذي يريد اُهللا تعاىل منا أنْ نعلمه يف هؤالء .. إذاً                   

                                                    
هو الرشد والصالح واالعتماد على الذات ، وليس االعتداَء على حريـاتهِم وجهـدهم   
ومستقبلهِم ، وهذا مما كرم اُهللا تعاىل به بين آدم ، فأي كرامة لبين آدم يمكُننا أنْ نتصورها 

  !! ..جهده ومستقبلُه وكرامته وحريته بيد اآلخرين ؟حينما يكونُ 
]]    

                                       

       





                  ٣٩.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 



 

                           

                                

                                 

                                 

                                        

       ] ٣٣ – ٣٢: النور [ 

        

 

                          ] ٢٣٥: البقرة [   [[ ..  
 )١٣  (–    باع يف كُـلِّ زمـانتطبيقٍ وات القرآنُ الكرمي له ساحات كْمٍ حيملُهكُلُّ ح

والتوهم بتارخييـة أحكـام   .. للتاريخ ، وليس حمموالً به ومكان ، فالنص القرآينُّ حاملٌ 
،  إىل الرسولِ  ظلماً العبيد وملك اليمني ، ناتج عن تلفيقِ الكثريِ من الروايات ونسبِها

وهذا يشبه التفسري .. وعن التفسريِ التارخيي املغلوط لآليات القرآنية اخلاصة ذه املسألة 
احلـق  ( يف النظرية الثالثة لوطَ يف مسألة الناسخ واملنسوخِ املزعومة كما بينا التارخيي املغ

  .. )املطلق 
عالقـة   –كما قلنا  –باململوك يف احلالة املادية ، هي  –ملك ميني  –إنَّ عالقة املالك 

والية مادية خيرة هدفها مساعدة اململوك واألخذ بيده إلخراجه من حالته ، حتى يصبح 
واآلية .. قادراً على الكسب احلالل ، وقادراً على مواجهة أعباء احلياة بشكلٍ حر سليم 



                  ٤٠.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

يف هذه احلالـة  ( الكرمية التالية تبين هذا الفارق يف الرزق ، وكيف أنَّ اململوك ملك ميني 
  ..هو مملوك لسببٍ مادي يتعلّق بالرزق ) املادية 
                                

                            ] ٧١: النحل [  

اهللا تعاىل وأولوا األلباب يرون يف هذه اآلية الكرمية دعوة من اهللا تعاىل للذين فضلهم 
بالرزق ، لريدوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا حتت إشرافهم وإدارم وعلمهم بأنهم 
مستحقّون للمساعدة ، فيكونون بذلك هم وغريهم سواًء يف رزق اهللا تعاىل الذي أعطاهم 

 إياه المتحام يف هذه الدنيا ، فعدم قيامهم بذلك              

                    بنعمة اهللا تعاىل وبفضله عليهم هو جحود 

         ..  

ولو كانت هذه اآلية الكرمية جمرد مثل يضربه اهللا تعاىل ، خماطباً به اجلاحدين عقيدة 
لكان من األوىل أن تكون اية اآلية  –كما ذهب معظم املفسرين  –بإلوهية اهللا تعاىل 

يف هذه احلالة املفترضة  –بصيغة املخاطب ، ألنَّ اخلطاب ) أفبنعمة اهللا جتحدون ( الكرمية 
 موجه ألولئك الذين يقول اهللا تعاىل هلم  –                 

بصيغة املخاطَب ، وبالتايل لكان من األوىل أن  –كما نرى  –ء خياطبهم اهللا تعاىل ، فهؤال
  ..بصيغة املخاطب  –أيضاً  –تكون اية اآلية 

  والتعلُّق بالنعمةبينما ورود اية اآلية الكرمية بصيغة الغائب       

   هو م دليلٌ على أنّ املسألةَ ليست اُهللا تعاىل للجاحدين همثلٍ يضرب درج
لوهية اِهللا تعاىل مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق ال يرد على ملك اليمني ، كما ذهب إعقيدةً ب

  ..أبداً .. املفسرون 



                  ٤١.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 بدايةَ اآلية الكرمية تبدأ بصيغة املُخاطَب  فليس من العبث أنَّ..        

           ،  الغائب إىل صيغة وبعد ذلك ينتقلُ اخلطاب      

                         ايةُ اآلية وتأيت ،

 الكرمية أيضاً بصيغة الغائب            ، اليت لتكون متعلّقةً بالعبارة
  ..تسبقُها ، وليس بالعبارة اليت بصيغة املخاطب يف بداية اآلية الكرمية 

 بنعمة اهللا تعاىل  هو فاجلحود إذاً..           و ، هو خطاب

 موجه ألولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية                  

                 لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ اجلحود ،
.. ، جبزٍء من رزقهِم على الذين يقعون حتت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء 

فاُهللا تعاىل يريد رد جزٍء من الرزق على ملك اليمني ، .. تارخيي وهذا نقيض التفسري ال
  ..وليس العكس 

 لوهيته إهذا إضافة إىل أنّ ورود اجلحود متعلّقاً بالنعمة ، وليس باهللا تعاىل و.. 

           ون بهالذي حيتج ه التفسريِ التارخييفكيف  ..، ينفي توج
إنهم بعبادتهِم لألصنام .. يصري عابدو األصنام جاحدين بنعمة اِهللا تعاىل نتيجةَ هذه العبادة 

  ..لوهيته ، وليس نِعمه إجيحدونَ اَهللا تعاىل و

 وبذات املنهج التفسريي نفهم اآليةَ الكرمية ..              

                                     
فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً لرجلٍ  .. ] ٢٩: الزمر [ 



                  ٤٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

عاىل ليبين لنا أنه ، إنما هذه أمثلةٌ ال ختص جنساً من البشر دونَ غريه ، ويضربها اُهللا ت
  ..تعاىل واحد ، وأنه لو تعددت اآلهلةُ لفسدت السماوات واألرض 

  ..النص التايل وباملنهج ذاته نستطيع قراءةَ .. 

                               

                            

                                 

                ]٢٩ – ٢٨: لروم ا [   

  فالعبارة القرآنية ..           ًداحدال من البشر ال تعين جنساً م
وهذا .. من ما وقع حتت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم : ميلكون شيئاً ، إنما تعين 

تعاىل منا أن نتعقَّلَها ، ال أن نقع يف  املثلُ الذي يضربه اُهللا تعاىل هو تفصيلٌ آليات يريد اُهللا
الضالل متبعني أهواَء أنفِسنا بغريِ علم ، لالعتداِء على حريات بعضِ البشرِ وأموالهِم 

  ..وأعراضهِم وكرامتهِم 
ما احتجوا به من أنّ العبيد واململوكني ملك ميني ال ميلكون شيئاً ، بناًء على .. إذاً .. 

ه  هذه اآلياتباطلٌ ، تنقض ةُ هلذه  –كما نرى  –الكرمية ، هو احتجاجالصياغةُ اللغوي
  ..اآليات 
 .. التملّك ، هو ظُلم اليمني من حق لكوم العبيد حبرمان وهكذا نرى كيف أنّ الزعم

تعاىل تباع لألهواِء بِغريِ علم ، وبالتايل هو زعم باطلٌ ال وجود له يف كتابِ اهللا إوضاللٌ و
..  

باململوك ، يف احلالة املعنوية ، هي عالقة والية  –ملك ميني  –عالقة املالك  –)  ١٤( 
الرشد الذي  –يف هذه احلالة  –إرشادية تربوية خيرة ملساعدة اململوك الذي ال ميلك 



                  ٤٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 –ا أنه إم –يف هذه احلالة املعنوية  –واململوك .. يؤهله لالستقالل بقيادة نفسه يف اتمع 
كالطفل الذي مل يبلغ احللم ، مهما كان عمره ، وإما أنه ليس  –عاطفةً ووعياً وغريزة 

مسلماً ، ويقع على عاتق املالك تربيته وواليته ، وسنرى هذا اجلانب من ملك اليمني يف 
  ..الفقرات التالية 

العلم فيهم والطمأنينةَ  الذين منلكأولئك في بعضِ احلاالت تعين عبارةُ ملك اليمني ف.. 
، من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، ال خيتلفون عن األطفال الذين مل يظهروا على 

ةبالنساء ، وال عن التابعني غريِ أويل اإلر من النساء عورات ..  

                                    

                          

                                 

                             

              ]٣١:  النور [   

  .. التايل النصودليلٌ أكرب على هذا اجلانب من مسألة ملك اليمني ، نراه يف .. 

                                 

                               

                                 

                                  

                            

                    ]٥٩ – ٥٨:  النور [   



                  ٤٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

مساواةُ فهذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمني يف كتابِ اِهللا تعاىل ، تتم فيه .. 
 صفني به ، مع األطفال الذين مل يبلغوا احلُلم ، ونرى أنّ األطفالَ الذين مل يبلغوا احلُلماملت

طبعاً ما عدا ( حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ احلُلم ، خيرجون من إطار عدم االستئذان 
ا اجلانب من ، يف حني أنّ املتصفني ذ) املرات الثالث الواردة يف هذه املسألة الكاملة 

مسألة ملك اليمني ال خيرجونَ من هذا اإلطار ، وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ 
  ..وغريزةٌ وميلٌ للنساء 

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف اآلية الكرمية 

                               

                    ]٥٥:  األحزاب [   

  فالعبارة القرآنية ..            والتأكّد لْمتعين الذين متّ الع ،
حكامِ هذه املسألة ، كونهم ال ميلَ عندهم للنساِء والطمأنينةُ بأنهم ال يأيت منهم أذى جتاه أ

وال شهوة جتاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ اإليذاء الذي حتملُه هذه املسألةُ الكاملة 
  ..متحقِّق فيهم 

اإلحصان هو منع اآلخرين من االعتداء على ساحة احملصن بالنسبة للمسألة  –)  ١٥( 
  ..اليت يتحصن ا 

                       ]٨٠:  األنبياء [  

                              ]١٤:  احلشر [   

ي وإما معنوي حصن نفسه بارتباط إما ماد –يف مسألة الشهوة والغريزة  –فاملُحصن 
واجلانب املادي لإلحصان يتمثّل بعقد النكاح بني الذكر واألنثى ، حيث يحصن كلٌّ .. 



                  ٤٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

فكلُّ .. منهما اآلخر ، فيمنعه من االتجاه حنو الفاحشة عرب ملكه منه حق الكفاية الفطرية 
  ..هو حمصن ) مملوك ملك ميني أو غري مملوك ( من يرتبط بعقد نكاح مهما كان 

أما اجلانب املعنوي لإلحصان فيتمثّل بتحصني النفس عرب االتجاه حنو العفّة والطهارة 
  ..واالمتناع عن الفاحشة 

                         ]١٢:  التحرمي [        

ألحكامه ، والعمل  ويتمثّل هذا اجلانب أيضاً بتحصني النفس عرب اإلسالم واالنصياع
  ..ا ، وسنرى هذا النوع من اإلحصان يف الفقرة التالية 

رأينا يف فقرة سابقة أنَّ هناك وجهاً من العمق املعنوي مللك اليمني ، وذلك  –)  ١٦( 
) ملك ميني ( غري مسلم ، ويقع على عاتق مالكه ) ملك ميني ( حينما يكون اململوك 

الفقرة السابقة أنَّ هناك وجهاً من العمق املعنوي لإلحصان ،  ورأينا يف.. تربيته وواليته 
هذان ... وذلك بأن يتم حتصني النفس باعتناق اإلسالم واالنصياع ألحكامه والعمل ا 

  ..الوجهان نرامها بوضوح يف اآلية التالية 

                                

                                 

                             

                                

                                  
  ] ٢٥:  النساء[ 

  .. هذه اآلية الكرمية الدالئل التالية إننا نرى يف



                  ٤٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 –  نكح الفتيات املؤمنات من هذا النوع من ملك اليمني ال يكون إالَّ بتحقيق
 الشرط ، وهو عدم االستطاعة طوالً من نكح احملصنات املؤمنات       

                               

          .. ةأحكامِ  العبارة القرآني فتطبيق                

                                  

                           

 ال يكونُ إالّ بتحقّق الشرط                     

        ..  

هذا الشرط ليس عبثاً ، وهو حلكمة مرادة من اهللا تعاىل ، إنّ ورود هذا احلكم عرب  
  ..تتعلّق مباهية احلكم احملمول يف هذه اآلية الكرمية 

 –  هناك شرطٌ آخر هو اخلوف من الضرر الشديد           

   ن لنا أنَّ نكح هذا النوع من الة تبينساء ال يكون إالّ ، فهذه العبارة القرآني
  ..بتحقّق هذا الشرط 

 –  ، من نكح هذا النوع من النساء ى لو حتقّق هذان الشرطان ، فالصرب خريوحت
 والعبارة القرآنية                ن ذلك بشكلٍ جليتبي..  

 – يانٌ أنَّ نوع ملك اليمني املقصود يف هذه يف الدالئل السابقة من هذه الفقرة ب
فاهللا تعاىل ال ينهى عن نكح نوع من .. اآلية الكرمية خمتلف عن األنواع اليت حتدثنا عنها 

 ويف ورود العبارة القرآنية .. النساء عرب الشروط السابقة إالَّ لسبب يتعلّق بالعقيدة    



                  ٤٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

               بعد العبارة            

            وقبل العبارة               

                       كرب دليل على أنَّ أل
  ..املسألة تتعلّق بالعقيدة ، وال عالقة هلا بالرق التارخيي 

 –  كلمة     ةيف الصورة القرآني             

               ي ، وليست حمصورةً باجلانبغري ماد ا وجه رادي

رين املادفقوله تعاىل .. ي كما ذهب معظم املفس       نالذي يبي
امتالك ناكح هذا النوع من ملك اليمني للمال ، وعدم وجود عبارة تدلّ على فقره ، 
وجعل اهللا تعاىل الصرب أوىل من نكح هذا النوع من ملك اليمني ، وعدم السماح بنكح 

ني إالّ بشرطني ، مها عدم االستطاعة طوالً من نكح احملصنات هذا النوع من ملك اليم
 املؤمنات ، واخلوف من الضرر الشديد ، وقوله تعاىل             

      .. كلُّ ذلك يدلّ على أنَّ املسألة تتعلّق بالعقيدة ال بامتالك املال ، ولذلك
) احملصنات املؤمنات ( االستطاعة طَوالً هو عدم القدرة على تناول املراد فما يراد بعدم 

  ..ليس بسبب الفقر ، وإنما لعدم توفّر هذا املُراد 

 –  إنَّ كلمة        ة داخل هذه اآليةيف العبارة القرآني      

                               تصف ،

 ذات النوع من اإلحصان الذي تصفه كلمة        ة داخليف العبارة القرآني

 هذه اآلية الكرمية                           

.. فة بال التعريف ، وبذات اآلية الكرمية فهي ترد معر..  



                  ٤٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 وملّا كانت كلمة ..     ةيف العبارة القرآني          

                         تزوجن ، مبعىن : تعين

 ، فإنَّ كلمة دخلن ساحة اإلحصان بالزواج        يت ورودها يف هذهيف مر
  ..اآلية الكرمية تعين إحصان اإلسالم 

إنَّ أحكام كتاب اهللا تعاىل تطبق على مجيع املسلمني بذات الدرجة ، وبالتايل وبناء 
على كلِّ ما سبق فإنّ هذا النوع من ملك اليمني يعين الكتابيات الاليت يرتبطن مع بعض 

  ..املسلمني بعقد نكاح 

   إذاً الشرط ..                      
 يف تناولِ املُراد من نكح املُحصنات املؤمنات ، حيث اإلحصانُ املعين االستطاعة عدم وه

من مل يستطع منكم القدرةَ على نكحِ : عىن مب.. يف هذه املسألة الكاملة هو إحصانُ إسالم 
من ال يستطيع ذلك ، فال بأس أن ينكح مما .. املسلمات املؤمنات لسببٍ من األسباب 

 .. وقع حتت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات املؤمنات           

           ..  

املعنيات يف جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ يف حالِ عدمِ .. إذاً .. 
  ..االستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ املسلمات املُحصنات إحصان إسالم 

 –  ةالعبارةُ القرآني        حتت : تعين كن ويسعنيمن الاليت يتحر

 فكلمةُ .. م وإشرافكم ، حبيث تقفُون على حقيقتهن علْمكُم ورؤيتك    –  يف
  ..تعين الساعي واملتحرك يف مسألة ما  –القرآن الكرمي 

                      ] ٦٠: األنبياء [  



                  ٤٩.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

شر ، إنما هو متحرك وساعٍ يف فإبراهيم عليه السالم ، ليس عبداً ألحد من الب.. 
  ..سبيلِ البحث عن احلقيقة 

والفتيةُ املذكورون يف سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، ألنم سعوا .. 
  ..وحتركوا يف سبيلِ البحث عن احلقيقة 

                                       
  ] ١٣: الكهف [ 

وحينما تضاف كلمةُ فىت اليت تصف إنساناً ما ، إىل إنسان آخر ، فإنها تعين .. 
  ..الساعي واملتحرك حتت علْمِ هذا اآلخر وإشرافه 

                                   

               ] ٣٠: يوسف [   

                                        

         ] ٦٢: يوسف [   

                                            
  ]  ٦٢: الكهف  [

  فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..      اليت حنن بصدد يف املسألة ،
 يتحركن يف اتمعِ حتت علمكُم ومشاهدتكُم ، وحبيث من الاليت: تعين ، دراستها 

 كُم هلنكُم ورؤيتحتت إشراف كُم بسعيهنلْممن خاللِ ع نهوحقيقت نتعرفون أخالقَه ..
 : وهن  احملصنات من الذين أوتوا الكتاب               



                  ٥٠.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

    ، بعقد نِكاحٍ شرعي اُهللا تعاىل االرتباطَ معهن فما أباحه اهللا تعاىل ، الاليت أباح
  ..هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب  –إضافة للمسلمات  –للمسلمني 

                               

                                       
  ] ٥: املائدة [ 

 –  ةإذاً العبارة القرآني                        

             ة ما نذهب إليه ، فهي تقولفإذا : فيها دليلٌ على صح
من ) الواقعات حتت إشراف املسلمني وعلمهم ومراقبتهم من نساء أهل الكتاب ( تزوجن 

املسلمني ، فعليهن نصف ما على املسلمات من العذاب يف حال ارتكان لذات الفاحشة 
آخر ، ويف الوقت ذاته يتعلّقن مع مسلمني بعقد نكاح ، وبالتايل  فهن ينتمني لدينٍ.. 

يكون حد الفاحشة هو وسطٌ بني هذين احلدين ، مبعىن نصف ما يطبق على املسلمة 
  ..للفاحشة ذاا 

فلو كان املعنيات ذا النوع من ملك اليمني مسلمات ، ملا كان العذاب املطبق عليهن 
سلمات ، فأحكام كتاب اهللا تعاىل تطبق على مجيع املسلمني هو نصف ما يطبق على امل

ومن جهة أُخرى لو كان املعنيات ذا النوع من ملك اليمني غري كتابيات .. دون استثناء 
  وبالتايل مشركات ، ملا جاز نكحهن أصالً                     

  ..إذاً هن كتابيات يرتبطن مع مسلمني بعقد نكاحٍ شرعي ..  ] ٢٢١: البقرة [ 
 –  ة واقعة حتتنرى يف هذا الوجه من النكاح ، حينما تكون املُراد نكحها كتابي

: فاآلية تقول .. إشراف املسلمني وعلمهم ومراقبتهم ، أنه ال جيوز مجعها مع املسلمة 
مكم من الكتابيات املؤمنات ، يف حال جيوز نكح ما وقع حتت إشرافكم ومراقبتكم وعل



                  ٥١.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

تعذّر نكح املسلة املؤمنة لسبب من األسباب ، وبالتايل ال جيوز نكح هذا النوع من ملك 
فاهللا تعاىل عندما يضع كلّ هذه .. اليمني حينما يستطيع املسلم تناول نكح املسلمة املؤمنة 

لك لسببٍ يتعلّق بالعقيدة ، ال الشروط القاسية لنكح نوعٍ من النساء ، ال بد أن يكون ذ
  ..لسببٍ طبقي مادي 

 –  ةالصورة القرآني                     

  ن لنا أنَّ الدخول مبلك اليمني ال يكون إالّ بعقد نكاحٍ شرعي ، وبإذن أهلتبي ،
وكلُّ ذلك .. وأنه ال فارق يف ذلك بينها وبني أي مسلمة  اململوكة ، وبإعطائها مهرها ،

  ..يؤكّد صون اإلسالم لكرامتهن ، وعدم متيزهن عن غريهن 
مما سبق نرى أنَّ ما بني مسأليت ملك اليمني واإلحصان خيوطاً تربط أوجه  –)  ١٧( 

ملك اليمني املرتبطة  فحالة.. كلِّ مسألة منهما مع األوجه املقابلة هلا يف املسألة اُألخرى 
بالوالية املادية يقابلها من مسألة اإلحصان إحصانُ الوجه املادي وهو إحصان االرتباط 

وحالة ملك اليمني املرتبطة بالوالية والرعاية اإلرشادية يقابلها من مسألة .. بعقد نكاح 
ة الدينية يقابلها من وحالة ملك اليمني املرتبطة بالوالي.. اإلحصان إحصانُ العفّة والطهارة 
  ..مسالة اإلحصان إحصانُ اإلسالم 

  
  
  
  
  
  



                  ٥٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ولذلك فاإلحصان بالزواج هو مبثابة ملك ميني متبادل بني الطرفني ، كلٌّ منهما .. 

  .. ميلك حق الكفاية اجلنسية من اآلخر 
يف القرآن الكرمي ، هي صيغٌ فعلية ،  صيغَ ورود مسألة ملك اليمني أنَّ لقد بينا.. 

 :الفعل املاضي ملَك بإضافات مسألة اليمني مشتقّات وبالفعلِ املاضي حصراً ، عرب اقتران 
]]          ،         ،        ،    

      [[ ولو ك ، ، ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناسِ يتصفون انت مسألةً تصف
أو على األقل بصيغة الفعلِ  ، ألتت عبارات ملك اليمني يف القرآن الكرمي بالصيغة االمسية

  ..املضارع 
ملك اليمني يعين الوقوع حتت الوالية واإلشراف والرعاية واإلدارة ، والعلم  وبينا أنَّ.. 

  .. قوف على حقيقة اململوك ، وال يعين أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً بالو



                  ٥٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ففي بعضِ احلاالت تعين عبارةُ ملك اليمني امرأةَ اإلنسان اليت يرتبط معها بعقد .. 
  ..    اآلية التالية بيانٌ لذلكويف .. نكاحٍ شرعي 

                                      

                                        

                                   

                                 

                 ]٥٠:  األحزاب [  

  فالعبارة القرآنية..                        تعين الاليت ملكت
 ننكاحٍ شرعي  –وطأه مهراً ، أي بفيٍء من اهللا تعاىل  –طبعاً بِعقد ولكن دون أن تدفع

 ةً والفارق بني املعنيات يف هذه العبارة القرآنية واملعنيات بالعبارة السابقة هلا مباشر.. 
           ةالقرآني أنّ املعنيات بالعبارة ،           

 مهرٍ هلن الاليت متّ دفع هن ..  

 أي أنّ الفارق بني هذين النوعني هو ذاته الفارق بني العبارة القرآنية ..       

   ة واالقرآني لعبارة              .. و يف  –إذاً  –فالفارقه
  ..حيثيات املهر ، وليس يف جنسِ النساء 

 فاملعنيات بالعبارة القرآنية ..                      ال ،
فهن ، أقل من غريِهن ه  ينتمني إىل مرتبةاُهللا تعاىل لنبي ما أحلّه حالةٌ كاملةٌ من حاالت..  



                  ٥٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

  االستثناء و..           من اآلية الكرمية :          

                                  

              ] ٥٢: األحزاب [  ال يعين جنساً من النساِء الاليت سيتم ،

 هنفهذه العبارة .. سبي            ، هي بصيغة املاضي وليس املُضارع
  .. وتعين نساَءه 

  إنَّ العبارة القرآنية                       

         نساؤه النساِء على وجه األرض ، ودون استثناء ، ومنهن تعين مجيع

  .. ةولذلك تأيت العبارةُ القرآني             لتستثين نساَءه  الاليت
فلوال هذا .. ك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بني جمموعة النساِء على وجه األرض مل

 على النيب متاالستثناُء لُحر   نساؤه..  
  .. الصورة القرآنيةوهذه اجلانب من دالالت ملْك اليمني نراه يف .. 

                                   

                                 

                             

      ] ٢٤: النساء [  

  فالعبارة القرآنية ..              محرهي ضمن سياقٍ قُرآينٍّ ي
العقد على املتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ املتزوجات على وجه األرض ، 

  .. خاطبني ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم ومن ضمنهن أزواج املُ



                  ٥٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 وتأيت العبارةُ التاليةُ هلا مباشرةً ..              الستثناِء زوجات
مبعىن أنه .. املُخاطبني ذه العبارة القرآنية ، من بني جمموعة املتزوجات على وجه األرض 

كم مجيع النساِء املُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ، إالّ ما ملكتم يحرم علي
 وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم احمللّالت لكم ، فلوال هذه العبارةُ القرآنية 

             هج زوجتم على املُتزوحلُر..  

  العبارة القرآنية ولو متَّ سحب اإلحصان املقصود يف             
على الوجه املعنوي لإلحصان ، وهو إحصان العفّة والطهارة ، وإحصان اإلسالم ، لكان 

  تقدير العبارة القرآنية                       يف
الاليت من املمكن وطؤهن بعقد ( حرمت عليكم كلّ نساء األرض : هو سياقها القرآين 
أن تطؤوهن ، إالَّ ما ملكتم وطأهن  بعقد نكاحٍ شرعي حني عقد النكاح ) نكاح شرعي 

مبعىن أنَّ نساء .. ، وضمن ما حدده اهللا تعاىل لكم ، وهو ما مل يتجاوز األربع نساء 
يطأهن ، إالّ أربعاً منهن بعد ملك وطئهن بعقد نكاحٍ األرض حمرمات على أي رجلٍ أن 

  ..شرعي 
تصف ) ملك اليمني واإلحصان ( فكلّ عبارة قرآنية ترد فيها إحدى هاتني املسألتني 

ومعرفة النوع الذي تصوره العبارة .. من أنواع كلِّ مسألة  –وربما أكثر  –نوعاً حمدداً 
 األنواع اُألخرى ، يقودنا إىل الفهم السليم حلقيقة القرآنية ، وعدم اخللط بينه وبني

  ..األحكام اليت حتملها هذه العبارة 

  أما ما متّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..            ّتعين إال
فاسد ، اعتقد أن باحلروب ، فهذا تفسري نهسبي املتزوجات الاليت يتم ه بأمنا بتنا نرى فساد

  ..أعيننا 



                  ٥٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

حتمل ما أرادوا ،  – تسيء للقرآن الكرمي وللنيب  –ولألسف متَّ تلفيق روايات .. 
 ومتَّ نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً ، لذر الرماد يف األعني ، ولقطع الطريق على كلِّ باحث

  ..مثل الرواية التالية .. يف كتاب اهللا تعاىل 

  ) : ٢٦٤٤( مسلم 






 

  ) : ١١٢٦٦( أمحد 






 

مع دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ومع  –كما نرى  –فما حتمله هذه الرواية يتناقض ..  
القيم واألخالق النبيلة اليت حيملها منهج اهللا تعاىل ، ومع الفطرة النقية الطاهرة اليت جممل 

  ..فطر اهللا تعاىل الناس عليها 
وهي أنّ عقد يف كتاب اهللا تعاىل هناك حقيقة متّ تغيبها خالل التاريخ ،  –)  ١٨( 

  :النكاحِ يف القرآن الكرميِ يتكونُ من نوعني اثنني 
 ل النوع األو .. ة ، أي بالتماثل يف العقيدة بني طريفِّ عقدصف بالزوجييت

 للمرأة ماثلٌ هلا يف العقيدة ( النكاح ، أي أنّ الرجلَ زوجه ممبعىن أن ( وأنّ املرأةَ زوج ،
وحني ذلك تسمى املرأةُ زوج الرجل ، ) .. مبعىن أنها مماثلةٌ له يف العقيدة ( للرجل 



                  ٥٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

هى امرأتسما عليهما السالم  وتفصفةُ .. يف الوقت ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكري
وكلُّ ذلك من منظار االقتران بعقد نكاح .. الزوجية ال تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

دالالتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ اليت نلقي الضوَء  –يف القرآن الكرمي  –، فكلمةُ زوج 
  ..عليها 
 صف بعدمِ التماثلِ يف العقيدة .. الثاين  النوعة ، وبالتايل يتبالزوجي صفال يت

بني طريف عقد النكاح ، وحني ذلك ال تسمى املرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط 
 –وحني ذلك يسمى هذا العقد .. من منظارِ االقتران بعقد نِكاح  –أيضاً  –وذلك .. 

، دونَ حتقّقِ  ءعقَْد نكاحِ ملك ميني ، مبعىن أنه عقْد نكاحٍ لملْك الوط –ر من هذا املنظا
  ..الزوجية من تناظرٍ ومتاثلٍ يف العقيدة 

  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السالم ، وامرأةُ فرعون .. 

                            

                                           

                              

                                     
 ] ١١ – ١٠: التحرمي [ 

 اُهللا تعاىل يقول ..                      ويقـول جـلّ وعـال      

       ومل يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ ( ، ومل يقل ) زوجةَ نوعرإذاً ) .. زوجةَ ف
ورود كلمة زوجة يشري إىل التماثل يف العقيدة ، بينما ورود كلمة امرأة ليس دلـيالً  .. 

 ..على عدم التماثل يف العقيدة ، أو على التماثل 
  ..، حينما ننظر بِعمقٍ إىل النصوصِ القرآنية التالية وتتجلّى هذه احلقيقة أمام أعيننا 



                  ٥٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

                             ]٢٣: الرعد  [  

                      ] ٥٦: يـس [   

                          

         ] ٢٣ – ٢٢: الصافات [   

                 ] ٧٠: الزخرف [   
  ..ن لعقد النكاح ، نرامها بشكلٍ جلي يف النص القرآينِّ التايل وهذان النوعا.. 

                               

                            ] ٧ – ٥: املؤمنون [  

فعطف ملك اليمني على األزواجِ يف هذا النص ، هو عطْف لنوعي عقْد النكاح ، .. 
  ..من منظارِ التماثلِ يف العقيدة وعدمه بني طريف هذا العقد 

 يف اآليـة يتجلّى  أيناهرالذي يسمى عقد ملْك مينيٍ كما قُلنا ،  ءوعقْد ملْك الوط.. 
  ..التالية ، حيث يأمر اهللا تعاىل باالبتعاد عنه ، إالّ عند الضرورة ، وضمن شروط 

                                

                                 

                           

                                

                                



                  ٥٩.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

 القرآين  النص ..إذاً ..                  

                                   
.. الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على املؤمن أالَّ يبتغي وراءمها  يلقي، 

  عقد زوجية –كما قُلنا  –ومها           ، التناظرِ يف العقيدة حني وجود ،

   وعقد ملك ميني          هذا التناظر حني عدم وجود ،..  

ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه يف بيانِنا هلذا النوعِ من مسألة ملك اليمني ، وبأنّ .. 
شروط أمهُّها عدم االستطاعة من تناولِ نكحِ املُسلمة ، مما خيار نكْحِ الكتابية مشروطٌ ب

 يف العبارة القرآنية ) و ( دون العطف باحلرف    يؤكّد ذلك ، هو العطف بكلمة 

                  ..  

 ..اً ، وبأنتارخيي ركما فُس ها ولو كان األمروذلك جبمع شرط العبدةُ دونَ أي نكَحه ت
مع احلرة كما زعم ، لو كان األمر كذلك لتم العطف بني األزواجِ وهذا النوعِ من ملك 

 وليس بالكلمة ) و ( اليمني باحلرف     .. ة علىهذه العبارة القرآني أي ألتت
  ) ..ملَكَت أَيمانهم  ما وإِلَّا علَى أَزواجِهِم : ( الشكل 
ولذلك نرى أنه حني عطف ملك اليمني على األزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ اِهللا .. 

   تعاىل ، وليس من زاوية حتديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ باحلرف 

  اجلمع ، وليس بالكلمة فيدفيد التخيري) أو ( الذي يحيطُ ..  اليت تاهللا تعاىل ي فعلم
 .. إحاطةً مطلقة بكلِّ شيء                       

      ] ٥٠: األحزاب [ ..  



                  ٦٠.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ملك ميني ( أحكام كتاب اهللا تعاىل تطبق على مجيع املسلمني دون استثناء  –)  ١٩( 
 ، والصورة القرآنية ) ني وغري ملك مي                

                ] ة لتخفيض  ] ٢٥: النساءليست معادلة قياسي
إنما هي .. ف املطبقة على ملك اليمني إىل النص) كالعدة مثالً ( أحكام كتاب اهللا تعاىل 

ختص نوعاً خاصاً هو الكتابيات املرتبطات مع مسلمني بعقد نكاح وحبالة  –كما رأينا  –
  وقوله تعاىل .. خاصة هي إتيان الفاحشة        ة اليتن هذه اخلصوصييبي

ت ملك اليمني ، تتعلّق بالعذاب املستحق نتيجة إتيان الفاحشة من قبل هذه احلالة من حاال
  ..ذا االستثناء القرآين  –كالعدة مثالً  –وال عالقة لألحكام اُألخرى 

ضمن الشروط اليت ( نكاح األربع مشروع جلميع البشر دون استثناء  –)  ٢٠( 
.. ، وهؤالء األربع هن أي نساء دون أي متييز ) حيددها اهللا تعاىل كما سنرى الحقاً 

بع نساء تعين احلرائر دون ملك اليمني ، وأنه يتم وطء أي عدد من ملك وقوهلم إنَّ األر
 اليمني فوق األربع ، هو قولٌ يرده القرآن الكرمي ، فكلمة      ةيف الصورة القرآني

 هداً من النساء دون غريهن ، والكالم موجنوعاً حمد التالية ، تعين مجيع النساء ، وال ختص
  ..يع الرجال دون استثناء ، وال خيص نوعاً حمدداً منهم جلم

                                 

       ]٣:  النساء [  

 وكيف يقولون إنَّ كلمة ...      ة باحلرائر دون يف هذهة خاصالصورة القرآني
ملك اليمني ، يف الوقت الذي نرى فيه أنَّ اهللا تعاىل يستثين ملك اليمني من النساء يف 
الصورة القرآنية التالية ، حيث املستثىن جزء من املستثىن منه ، ويف الوقت الذي ترد فيه 

 كلمة     تني ، السابقة والتالية بأل التعريف يف الصورتني القرآني..  



                  ٦١.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

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

      ....................    ]٢٤ – ٢٣:  النساء [ ..   

عن مسألة العبيد وملك  مسألة الرقاب يف القرآن الكرمي مسألة مستقلّة متاماً –)  ٢١( 
اليمني ، وربطها مبسألة العبيد وملك اليمني ناتج عن إسقاط التصورات التارخيية على 
النصوص القرآنية ، وعن سجن املعاين اليت حتملها هذه النصوص ضمن إطار تصورات 

  ..البشر 
ت ورودها يف القرآن الكرمي يف مجيع مرا )مسألة الرقاب ( هذه املسألة  وردت لقد

 دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمني ، فاهللا تعاىل يقول        حيث ،
.. وردت هذه الصيغةُ يف القرآن الكرمي مخس مرات ككفّارة يكفِّر ا اإلنسانُ عن ذنبِه 

  ووردت العبارةُ القرآنية    ةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةً مر
 جوهر رصواألخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ ي يغةيف الص ةاملعني من املساحة وأوسع أكرب
اإلنفاق املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ، يقتحم ا اإلنسانُ املوانع واحلواجز ، مترقياً 

  ..  الروحِ واخلالصِ ِهللا تعاىل من عامل املادة اهلابِط إىل عاملِ

                                     

                          ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور يف إطارِ دالالت االنتظار والترقّب ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
..  

                                     

              ] ٩٤: طـه [  



                  ٦٢.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

  ..تحرير هو مبعىن اخلالص واالستقالل وال.. 

                                         

            ] ٣٥: آل عمران [   

  ..واالنفكاك مبعىن الترك واالنفصال .. 

                                   
  ] ١: البينة  [

 وكلمة ..     ًواسعة ثة ، لتشملَ حاالتؤنيف القرآن الكرمي إالّ نكرة ، م مل ترد
ولكن .. ، وال جبنسٍ محدد من البشرِ دون غريه  ليست محددةً حبيثية تارخيية محددة

القاسم املُشترك بني مجيع هذه احلاالت هو عدم االنفكاك وعدم التحرر من هذه احلالة ، 
 حيطُ به ، فتجعلُهة تإنسانٌ ما حتت ضائقة مادي االستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع وعدم

ه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو يحجز أجره وكسبه حلنيِ مأسوراً ملراقبة إنسان آخر وانتظارِ
سداد ما عليه لغريِه ، يف الوقت الذي ال يستطيع فيه السداد ، فيكونُ حترير هذا اإلنسان 

  .. من احلالة اليت هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من اهللا تعاىل 

 فكلمةُ ..    قع فيها اإلنسانُ حتت االنتظار واملراقبة بشكلٍ كاملٍ ، تعين حالةً ي
وحبيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ اخلروج من هذه الضائقة ، وحبيث ال يستطيع اخلروج من 

  … هذه احلالة اليت هو فيها 
ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أنها مل تجمع مجع املؤنث .. 

كما  –، ألنها ال تعين فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعين ) رقَبات ( مل ، السا
حالةً وضائقةً مجردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن املمكن ألي إنسان مهما كان  –قُلنا 

 : جنسه أن يقع يف مثلِ هذه احلالة ، ولذلك نراها تجمع مجع تكسري     ..  



                  ٦٣.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

ويف الصورتني القرآنيتني اللتني ترد يف سياقهِما كلمةُ الرقاب لتصور جوهر اإلنفاق .. 
  : املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 

                                      

            ] ١٧٧: البقرة [  

                                      

                         ] ٦٠: التوبة [  

يف الرقاب ، أي يف سبيل : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ املال هو .. تني الصورتني يف ها.. 
فالذي يدفَع هو ملن ينتظر .. فك حالة الرقاب وحتريريها مما هي فيه ، وليس للرقاب 

  ..السداد من صاحبِ احلالة الذي ال يستطيع سداده ، وليس للغارِق يف هذه احلالة 

  بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية  ودون االقتران..     ِّها القرآينمع سياق
املُحيط واملُصورِ جلوهر اإلنفاق املادي كَبِر وصدقَة وعطاٍء غريِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

 اليت تصور ذلك ، فالصيغ القرآنية        ٌةها خاصبالكفّارات  رأينا أن..  

 ويف هذه املسألة نرى أنّ كلمةَ ..     ةيف العبارة القرآني رتتكر   

                        ويف هذا دليلٌ على أنّ مسأليت ،
يميزمها عن إطار مسأليت اإلنفاق اإلنفاق يف الرقاب والغارمني ، هلا إطارها اخلاص والذي 

  ..يف سبيل اهللا تعاىل وابن السبيل 
 الرقاب ، وبينه يف مسألة إلقاَء الضوِء عليه هو الفارق بني اإلنفاقِ يف مسألة ريدوما ن

 الغارمني ، وذلك يف العبارة القرآنية             .. ، ففي هذا التفريق
  ..ح حقيقةُ دالالت النص القرآينِّ أمامنا بشكلٍ أكرب تتض



                  ٦٤.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

، ) غَرِم ( ، علينا أنْ نميز بني دالالت الفعل الالزم ) غ ، ر ، م ( يف اجلذر اللغوي 
، ) مغروم ( واسم املفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 

ال يتعدى اإلنسانَ املغروم ، فاملغروم   –) غَرِم ( الفعل الالزم  من –فالغرم يف هذه احلالة 
هو ذاته الغارِم ، فال عالقةَ لغريِ اإلنسان الغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغرامةَ املُستحقّةَ على 
اإلنسان الغارِم ، واليت ال يستطيع دفعها ، ليست لصاحلِ إنسان آخر ، وإنما هي ملصيبة ال 

وأكثر ما يجسد هذه احلالةَ هو املرضى الذين فيهم مرض عالجه .. القةَ لآلخرين ا ع
  ..لُ بالنسبة لإلنسان الفقري الغارمِ غُرماً فوق طاقته وال قدرةَ له على دفْعه باهض ، ويشكِّ

 وهذا ما تعبر عنه كلمةُ       ّالقرآين يف النص               

                                     

          ] ٦٠: التوبة [ ..  

 وكلمةُ ..        غَرِ( وهي من الفعل الالزم مل ترد يف  –كما قلنا  –) م

 كتاب اهللا تعاىل إالّ يف هذا املوقع ، وكلمة        بأل التعريف مل ترد يف كتاب

 ولو كانت كلمة .. ...اهللا تعاىل إالّ مرةً واحدة        كما  –تعين املديونني
ي مغرِم ومغرم ، وهذا يناسبه لكان هناك دائن ومدين ، أ –ذهبت التفاسري التارخيية 

وفي : ( كلمة املُغرمني ، وليس كلمة الغارمني ، أي لوردت العبارةُ القرآنية على الشكل 
  ، بينما نراها ترد ) الرقَابِ واملُغرمني           .. فصياغةُ القرآن

  ..كما رأينا ونرى بأم أعيننا الكرمي مطلقةٌ ، وهي مكمن معجزته 
 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل املُتعد غرِم ( اسم( ، واسم املفعول هو ) م
، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على املُغرم ال بد أن يدفعها للمغرِم ، وهذه الغرامةُ حينما ) مغرم 

دفع م حبيث ال يستطيعشكّلُ عبأً على املُغرشكِّلُ  تغرِم ، وبالتايل تللم املُستحقّة الغرامة



                  ٦٥.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

حالةً وضائقةً ال يستطيع املُغرم اخلروج منها ، فإنَّ إخراج هذا املُغرم من حالته بدفعِ 
الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ، يكون ذلك مبثابة فك رقبة ، وهذا ما 

  تصوره العبارةُ القرآنية         العبارة يف           ..  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

إذاً الرقاب وحتريرها وفكّها ، هو إخراج املُغرم الذي ال يستطيع وفاَء ما عليه من .. 
وهذه احلالةُ موجودةٌ .. حالته اليت هو فيها ، من خالل دفع الغرامة املُستحقَّة عليه للمغرِم 

 –ملفهوم التارخيي حسب ا –يف كلّ زمان ومكان ، وال عالقةَ ملسائلِ العبيد وملْك اليمني 
مبسألة الرقاب ال من قريب وال من بعيد ، فكما قُلنا مل يقرنْ القرآنُ الكرمي بينهما وال 

  ..بأي نص من نصوصه 
وما متّ تلبيسه ملسألة الرقاب من دالالت تارخيية مبعىن حتريرِ العبيد وملك اليمني ، .. 

اِهللا تعاىل ، ألنه يف كتابِ اِهللا تعاىل ال يوجد إنما هو خروج على حقيقة دالالت كتابِ 
 هم  –كما رأينا  –سيباتهم وحرياالعتداُء على أعراضِ اآلخرين وأموال وال حيق..  



                  ٦٦.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

القرآن الكرمي ، وما حيمله من منهجٍ ، هو رسالةُ اِهللا تعاىل للناس مجيعاً  –)  ٢٢( 
  ..دون استثناء 

                                   ]١٠٥: النساء [    

                          ]١٥٨:  األعراف [     

                                         

           ]١:  إبراهيم [      

                                

    ]٢٨:  سبأ [      

                         ]٤١:  الزمر [         

وهؤالء العبيد واململوكون ملك ميني ، هم من الناس ، وبالتايل فأحكام اهللا تعاىل يف .. 
تشملهم ) سواء احلقوق والواجبات والثواب والعقاب وما هلم وما عليهم ( كتابه الكرمي 

وأي استثناء يف أي مسألة ال بد له من نص قرآينٍّ حيمـل   ..كما تشمل غريهم من الناس 
دليالً واضحاً على هذا االستثناء ، كما هو احلال يف االستثناءات اليت يبينها القرآن الكرمي 
للمسائل اُألخرى ، كرخصة اإلفطار للمريض واملسافر مع القضاء الحقاً على سبيل املثال 

د وملك اليمني يف فكرنا املوروث ويف فقهنا ، وما حسـب  وما نراه من أحكام العبي.. 
على اإلسالم نتيجة لذلك ، ال عالقة له بكتاب اهللا تعاىل ، واإلسالم احلق منـه بـراء ،   

   ..وينقضه كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
ان واالعتقاد جوهر القفزِ فوق املنهج الذي حيملُه كتاب اِهللا تعاىل ، يتجسد يف اإلمي.. 

.. نصوص موازيةٌ للنص القرآينّ  –مهما كانت صحتها  –بأنَّ نصوص روايات التاريخ 
فبدالً من معايرة الروايات التارخيية على كتابِ اِهللا تعاىل ، وأخذها باملقاربة دونَ الـيقني  



                  ٦٧.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

الكثريون يعتربوا مطلقة ، راح .. بدالً من ذلك .. املوازي لليقنيِ بدالالت النص القرآين 
ال يرونَ دالالت كتابِ اِهللا تعاىل إالّ من منظارِها ، وهذا حبقيقته تكذيب بأحكامِ القرآن 

  ..الكرمي 
                                 

  ] ٦: اجلاثية [ 

وهكذا نرى بعد حبث مسألة ملك اليمني حبثاً قرآنياً جمرداً عن التصورات التارخيية .. 
املشوهة ، كيف أنَّ هذه املسألة حيمل هلا القرآنُ الكرمي أحكاماً عادلةً حكيمة ، صاحلة 

نَّ لكلِّ زمان ومكان ، وهي ذاا األحكام اليت حيملها جلميع البشر دون استثناء ، وأ
ال عالقة هلا مبنهج اهللا ) واليت حسبت على اإلسالم ( التشريعات الوضعية هلذه املسألة 
( إىل نتائجها )  الروايات املنسوبة ظلماً للرسول ( تعاىل ، وهي ملفّقة من مقدماا 

  ) ..التأطري الفقهي هلذه املسائل 
ذه املسألة ، هي أحكام عرفية إنَّ األحكام الوضعية اليت أُلصقت باإلسالم بالنسبة هل

ونتيجة جعل الروايات والرجال وما ينقل .. تارخيية ، كانت سائدة يف عصورٍ حمددة 
عنهم حجة حىت على كتاب اهللا تعاىل ، متَّ تأطري الكلمات القرآنية ودالئل العبارات 

ورات العرفية التارخيية ضمن إطار هذه التص) والكثري غريها ( القرآنية اخلاصة ذه املسألة 
، ومتَّ جتميد البحث واالجتهاد والتدبر يف كتاب اهللا تعاىل ، وحماربة كلّ من حياول فهم 
دالالت كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ جمرد عن التاريخ ، ومتّ سحب األحاديث والروايات 

،  نيب واليت مجعت بعد قرون من موت ال) والكثري غريها ( اخلاصة ذه املسألة 
حمطّات : كما بينا يف كتاب ( وبأدوات تارخيية ال ختلوا من األخطاء واألهواء والعصبيات 

، متَّ سحبها على كلّ األزمنة ) احلق الذي ال يريدون : يف سبيل احلكمة ، ويف كتاب 
كما نرى  –كلُّ ذلك أدى ... لتصبح نصوصاً مقدسة ، ومعياراً حتى لكتاب اهللا تعاىل 

إىل وضع أحكامٍ وضعية أُلصقت باإلسالم وحِسبت عليه ، جتعل من العبيد وملك  –



                  ٦٨.. رد املهندس عدنان الرفاعي على مساحة املفيت أمحد اخلليلي.. 

اليمني خملوقات بدرجة احليوانات ، وذلك حتت ستار اإلسالم ، وهذا أدى ويؤدي إىل 
  .. اإلساءة لإلسالم 

ريِ كيف وضعت بعض املعاي –من خاللِ حبثنا هلذه املسألة وغريِها  –وهكذا نرى .. 
 ومكان يف كُلِّ زمان مدختستبعضِ السابقني ، ل راتها من تصوصياغت ة اليت متّتالتارخيي
مانعةَ صواعق ، هدفُها احليلولةُ دونَ ايارِ منظومة ثقافة عبادة األصنام ، وإنشاُء جمتمـعٍ  

  .. س ثوب احلاضر حتكُمه معايري تارخيية ، وعقلٌ تراثي ، يعيش املاضي ويلب
 ..  م ، ال ينصـاعونَ أليهة ، وأتباعاملعايريِ التارخيي هذه واملهزلةُ الكُربى أنَّ أصحاب

فمهزلُةُ الكثريِ من الروايـات الـيت   .. معيارٍ ، حىت لتلك املعايريِ اليت يحددونها بأنفِسهِم 
والرسول منها بـراء ، انـربى هلـا     ، الرسولِ لَفَّقَها بعض السابقني ، ونسبوها إىل 

الكثريون مدافعني عنها ، ضاربني بِعرضِ احلائط ، احلد األدىن مما يدرك من كتـابِ اِهللا  
  .. تعاىل ، ومن قواعد اللغة ، ومن العقلِ واملنطقِ 

ية كتـابِ اِهللا  وهم بذلك يحولونَ التاريخ ورجاالته إىل مقَدسٍ على حسابِ قُدس.. 
تعاىل ، وحياولونَ دفْع كُلِّ متدبرٍ لكتابِ اهللا تعاىل ، إىل أنْ يكونَ هدفاً ألبواقِ الشياطني 

حقيقةَ اإلسالم ، مقَـدمني أهـواَءهم    –عن الكثريين  –وبالتايل  يغيبونَ .. وسهامهِم 
  ..من قريبٍ وال من بعيد وعصبياتهمِ إسالماً ال عالقةَ له باإلسالم ، ال 

 
 


