
 

 

      

         

                                                                         
 

          

                        

            ] ٢٩: ص [  
التذكّر الذي يضعنا باهللا تعاىل فيه يأمرنا و،  علينا تدبر آياته الذي كتاب اهللا تعاىل.. 

  ..لذلك  على صراط اهللا تعاىل املستقيم ، هو ميسر
          ] ٣٢: القمر [  

من أحكام ، ناجتة عن عدم مله نصوص كتاب اهللا تعاىل اخلاطئة ملا حت الرؤىفكلُّ  ..
 ر احلقاليت حيملها كتاب قواعد اللغة روح ، عرب االبتعاد عن هلذه النصوص الكرمية التدب

  ..، وفرضِ األهواء املسبقة الصنع على النص اهللا تعاىل 
  :سنقف عند قوله تعاىل .. يف هذا السياق .. 
             

        ] ٢٣: النساء [  
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سنبدأ  ..ولذلك .. الوقوف عند عدة نقاط ، أوهلا معىن النكاح وهذا يتطلَّب منا  ..
يف كتاب اهللا تعاىل ، منطلقني من مبدأ ) ن ، ك ، ح  (عند دالالت اجلذر  حبثنا بالوقوف

، لرسم صورة دالالت مشتقّات هذا اجلذر الذي مادته نصوص كتاب اهللا تعاىل التعقّل 
  ..اللغوي 
ترد حبيثية ال ، ) نكَح ( صيغ املضارع للفعل مجيع أنَّ يف كتاب اهللا تعاىل  ما نراه.. 

 - مبجملها  – بل ترد..  بني الزوجنيات تتكرر مرإشارة فيها إىل أنَّ النكاح مسألة 
  ..من النكاح مل يقع بعد  ف عقداًلتص
               

         ] ٢٢١: البقرة [    

                ] ٢٣٠: البقرة [    

             

      ] ٢٣٢: البقرة [  

               ] ٢٢: النساء [  

             

        ] ٢٥: النساء [  

               

          ] ١٢٧: النساء [  

                 

      ] ٣: النور [  
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           .....    ]٢٧: قصص ال [   

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

             ] ٥٠: األحزاب [  

              

           ] ٥٣: األحزاب [   

             ] ١٠: املمتحنة [  
  ..زوجية بني الرجل واملرأة الياة احلالبتداء إبرامه ، الذي يتم النكاح هو العقد ف.. 
             ] ٢٣٥: البقرة [  

              

             ] ٢٣٧: البقرة [  

عندما يبلغ الكتاب  واليت يتم العزم على فعلها،     : العبارة .. 

واليت وردت أيضاً ،            : أجله 

جمرد كون النكاح تنفي إطالقاً ،          : يف السياق 
 ةواملرأ يتم إبرامه بني الرجل، بأنه هناك عقد للنكاح  وتؤكِّد ،) املس ( الدخول الشرعي 

  .. ، قبل ابتداء احلياة الزوجية بينهما
العقد أنَّ النكاح هو  اليت تبين لناالنصوص الكرمية التالية ، هذا ما نراه أيضاً يف و.. 

  ..الشرعي الذي يتم إبرامه ، والذي ال يكون قبل بلوغ اإلنسان مرحلة معينة من العمر 
          ] ٦: النساء [     

              ] ٣٣: النور [  
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          ] ٦٠: النور [  

 ..ح وجلي ، بأنَّ النكاح هو العقد اب اهللا تعاىل ، األمر واضيف كت..  إذاً.. 
وقوله  ..، فلرمبا يتم النكاح دون دخول والدخول هو أمر آخر يكون بعد عقد النكاح 

أنَّ دالالت هذا اجلذر اللغوي ، تدور يف إطار العقد بني هذا األمر ، بتعاىل التايل يؤكِّد لنا 
  .. ذلك حتمية الدخول الرجل واملرأة ، دون أن يعين

            

           ] ٤٩: األحزاب [  
الذي من خالله تصبح بني الرجل واملرأة ، ، بأنه العقد الشرعي هذا املعىن للنكاح .. 

حيث هناك دخولٌ ، والذي من خالله يكون الدخول الشرعي املرأة من نساء الرجل ، 
دالالت العبارة  يتجلّى أمام أعيننا يف.. نكاح للهذا املعىن  ..) زنا ( آخر ليس شرعياً 

            : القرآنية 

        ، يف قوله تعاىل..  

         

         

            

           

              

    ] ٢٣: النساء [  

ودالالت  ) ..ر ، ب ، ب : ( من اجلذر ،     : كلمة ما نراه أنَّ ..
وعدم التقصري فيما يتوجب القيام به  واملسؤوليةواملتابعة هذا اجلذر تدور يف إطار الرعاية 
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 .. )فعيلة ( : على وزن  )ربيبة ( : هي مجع لكلمة    : وهذه الكلمة .. 
  النساء الواقعات حتت تربية الرجليف  حمصورةهذه الكلمة دالالت وهذا بعيد عن كون 

       :، إمنا يقول  )مربوباتكم و( : كما ذهب الكثريون ، فاهللا تعاىل مل يقل ، بيته  يف
   .. فعائل (  صيغة اجلمعف: ( ]]    ،،    ،،     

    ،،    ،،   [[  ، صفة تفاعل التصف مجعاً حلاالت
  ..، تواصالً مع ما هو آخر يف ذاا  املستمدة من جذرها اللغوي

حالة : ، مبعىن ) ربيبة ( مجع لكلمة  -كما قلنا  -هي ،     : كلمة.. 
وعدم ، األخالقية واملتابعة االجتماعية واملسؤولية  الرعايةمن حق  ،هو آخر  نالتعلّق مب

  ..التقصري فيما جيب القيام به حسب املستطاع 
مفتوحة على اجتاهات كثرية ،  -بالنسبة للمرأة  -    : وهذه احلاالت.. 

حبق األخوة  هاءانت،  كنسب موي ، مروراً بالقربالدالقرب ب تبدأ ، وبدرجات خمتلفة
، حيث هي أخت للمؤمن ، مما يتوجب عليه عدم التقصري مع كلِّ من هو مؤمن اإلميانية 

  ..يف احلفاظ على كرامتها  –ضمن احلالة املستطاعة  –
 ..ة واملتابعة  نمب فاملرأة هلا تعلُّقة واملسؤوليالرعاية االجتماعي هو آخر من حق

خاطب ذا ليس فقط مع الرجل املة ، جصري فيما يلزم عند احلاوعدم التق، األخالقية 
 ذلك مع أبيها وأخيها و ..النص د برعايتهاهلا حقبدرجات  –وهلا أيضاً ، .....  من تعه
يعرف حدود اهللا  من قبل كلِّ مؤمناحلفاظ على كرامتها ، قدر املستطاع ،  حق –أقل 
  ..ميان ، حيث هي أخته يف ساحة اإل تعاىل

زاوية  منالربوبية تعلّق لينقل املسألة إىل ،    : وهنا يأيت املضاف إليه .. 
 واسعةمسؤولية الرجل يف احلفاظ على كرامة النساء و ..لرجل املخاطب بالنص امسؤولية 

  ..كأخوات له يف ساحة اإلميان     كلَّ النساء - يف إطارها العام  -تشمل 
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من زاوية  به نإنَّ النساء الاليت يتعلَّقفبالنسبة للرجل املخاطب ذا النص ، .. لكن .. 
، وعدم التقصري مبا يتوجب القيام به واملتابعة األخالقية حق الرعاية االجتماعية واملسؤولية 

تعهد  منوقن به حبرمة النسب ، ومن يتعلَّ،  ......و  بنته وأختهاأمه ومثل .. كثر 
تدفعها الظروف لتكون حتت رعايته االجتماعية ومسؤوليته وأي إنسانة ،  نهبتربيت

كلَّ إنسانة ، من حيث تقدمي ما ميكن  –بدرجات أقل  –وأيضاً  .. ومتابعتهاألخالقية 
  ..مر اهللا تعاىل أتقدميه يف إطار 

املتعلِّقان     : ، واجلار وارور    : وهنا تأيت الصفة .. 
هلا عالئقها  كمسؤولية مباشرة ،عهدتكم الاليت يوجدن يف : مبحذوف صلة ، بتقدير 

مبا جيب عليكم القيام به ، وذلك متنعكم من عدم القيام مفروضة عليكم ،  بروابط معينة ،
  .. املعنيات من مجة النساء كتخصيصٍ آخر للنساء 

  
   

  
 
 
 
 

                                                          
  

  ..ر هو املنع أصل احلجف.. 
               ] األنعام :
١٣٨ [        
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والعقل الذي مينع النفس من وقوعها فيما ال ينبغي هلا أن تقع فيه ، يوصف بأنه .. 
  ..حجر 
           ] ٥: الفجر [   

  :يف قوله تعاىل    كلمة هذا املعىن نراه يف و.. 

          ]٤: احلجرات [  

املوانع املعنوية اليت متنعهم  ، تعين خلف      :فالعبارة القرآنية .. 
فاحلجرات ليست .. من الوصول إىل منهج اهللا تعاىل ، بشكلٍ خمفي ، ال يظهرون فيه 

 ة النيبحمصورةً بتارخيي  ، ة ، فهي تعينة حسيد عن  –ومبوانع ماديرمن املنظار ا
به اآليات الكرمية  حواجز معنوية ، توجد نتيجة عمل هؤالء بنقيض ما تأمر –التاريخ 
  ..السابقة 
واملفتوحة على إطار واسع ،     : الساحة اليت تشملها كلمة.. إذاً .. 

 العهدةإطار متَّ ختصيصها مبن هن يف خالقية ، أما ميكن تقدمية من مسؤولية  يشمل كلَّ
  ..      :واليت تفرض عليه مسؤولية خاصة مباشرة  املباشرة للرجل

متَّ ختصيصها .. ، واملسؤولية اخلاصة املفروضة على الرجل املباشرة  العهدةهذه و.. 
واملتعلِّقان     : اجلار وارور ف..     : بنساء الرجل 

  ..هة نساء الرجل املباشرة جب عهدةالهذه  خيصصان،    مبحذوف حال من 
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.. ، ساحتها واسعة وليست حمصورة بالزوجة     : العبارة .. لكن .. 
  ..يتعلَّق به من إناث  نفنساء الرجل هن كلُّ م

               

      ............     ] ٦١: آل عمران [     

        ..........     ] ٥٩: األحزاب [    
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ن ، لتخصصا م    : ، وصلتها مجلة    : وهنا تأيت الصفة .. 
  ..لة زوجاته ن دخل ن الرجل من مجاملباشرة املتعلّقة بزوجات الرجل ، م املسؤوليةهذه 
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حكم حترمي النساء ، وصوالً إىل من الربائب بإطارها العام ختصيصاً متَّ التدرج .. إذاً .. 
وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. .ص الكرمي الرجل املُخاطَب بالن ا دخل املتعلّقات باملرأة اليت

يتم    ، ) : ب ، ب  ر ،( من اجلذر  كلمة ما احلكمة من ورود: 
  .. اليت دخل ا ؟  حترمي النساء اخلاصات بزوجة الرجلباتجاه ، منها ختصيصاً  االنطالق

  : النساء احملرمات على الرجلهناك أربعة أصناف من ،  يف كتاب اهللا تعاىل.. 
  : حمرمات بالدم  - ١
           
 مةًجتعلها حمروهذا الصنف يتعلَّق بكون املرأة احملرمة على الرجل تربطها به رابطة دم ، .. 

  ..عليه 
  : حمرمات بالرضاعة  - ٢
        ..  
  :حمرمات بالنسب  - ٣
               ] ٢٢: النساء [ 

           

             

            ..  
  :باإلحصان  حمرمات - ٤
                ] ٢٤: النساء [ .. 

  ..فكلُّ امرأة متعلِّقة بعقد نكاح مع رجل آخر ، حيرم على الرجل العقد عليها 
: والعبارة قيد البحث هي من التحرمي بالنسب ، وهذه الصيغة اليت ترد ا تقول لنا .. 

مات بالنسب احملر ، ة سؤوليته يف دائرة م -كواجب  -بالنسبة للرجل ، هناألخالقي ،
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اماً ومسؤولية يتحملها فالنسب ينشئ روابط اجتماعية ، تفرز التز.. ورعايته ، وإشرافه 
  .. ال التحرمي بالدم والرضاعةكما هو ح الرجل
 ..ة من الصياغة ماتفورود هذا النوع من احملرذه احليثي :     

             

  ، ةهو حلكمة إهلي يف ساحة حتمل حكماً مفاده أنَّ حمر مات النسب هن
حيث ، توازي احلرمة الوارد حكمها يف هذا النص الكرمي ،  أخالقيةكقيمة ،  سؤوليةامل

مروراً من إطارها العام ،  ختصيصاً    متَّ االبتداء من مسألة الربوبية

،       كعهدة مفروضة على الرجل باملسؤولية األخالقية املباشرة

         إىل حكم التحرمي  وصوالً

  ..  ٌليس أقلَّ من  )مسؤولية وأخالقاً وحرمةً  ( أنَّ حترمي النسبويف كلِّ ذلك بيان
  ..حترميي الدم والرضاعة 

النساء املتعلِّقات باملرأة اليت دخل ا الرجل بعد عقد بأنَّ .. اكتمل احلكم  وهنا.. 
الرعاية االجتماعية واملسؤولية وهلن عليه حق النسبة له ، عليها ، يدخلن يف موانع النكاح ب

ة أوهذا يشمل ليس فقط ابنة املر.. ا شريطة أن يكون قد دخل .. وذلك .. األخالقية 
  ..وبنت ابنها بنت بنتها ك،  نساء أُخر أيضاًاليت دخل ا ، وإنما 

من نساء الرجل املخاطب  - نا كما بي -ة املعنيتعين أنَّ املرأة    فكلمة .. 
 ، ا  دخلت ساحة نسائهوبالنصد ال ،عقد نكاح  ا وبينهبينهكوقد على املرأةعفمبجر   

 ،     :فالعبارة .. وبالتايل  ...من نساء الرجل تصبح ) قبل الدخول ا ( 
د عليهن قبل دخوله ن ، وتأيت يت عقالال نساء الرجل من مجلة من تصفهن ،تصف 
  .. لتخصص الاليت دخل ن من مجلة الاليت عقد عليهن      : العبارة 
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         العبارات .. إذاً  ..

   : الاليت يتعلَّقن باملرأة ،  عهدة الرجل ومسؤوليته املباشرةيف  الاليت النساء: تقول
) دخوالً شرعياً مسبوقاً بعقد نكاح ( فقط يف حال دخل من عليه ، حير اليت عقد عليها

هكذا  ..فيحلّ له العقد عليهن يف حال مل يدخل بتلك املرأة  ..وبالتايل  ..املرأة  ذه
        : نستنبط احلكم من قوله تعاىل 

   ..  

     : خولاملسألة نراها بصيغة الد ..سؤالٌ يطرح نفسه وهنا .. 

            وهي صيغة واضحة ،
والنص حىت .. الشرعي  عقد النكاحإبرام ما بعد  -بالنسبة لنساء الرجل  -وتكون 
يبين أنَّ النساء احملرمات ذا احلكم هن املتعلِّقات ،       :العبارة 

النساء املتعلِّقات بتلك  وبالتايل فإنَّ ..بعد عقد نكاحٍ شرعي باملرأة اليت دخل ا الرجل 
اإلضافة  -إذاً  – هيفما .. املرأة ال حيرمن على الرجل يف حال عقد عليها ومل يدخل ا 

         : العبارة القرآنيةالداللية اليت تضيفها 

  ؟ ..  

بالتخصيص  -كما رأينا  –تتعلَّق  ،      : القرآنية العبارة.. 
املعقود عليهن بعقد ( تلك الزوجات  ..زوجات الرجل دخول ن من املالذي يفرز 

تلك  ..     : الاليت متَّ ختصيصهن من مجلة نساء الرجل) نكاح شرعي 
   :املسؤولية األخالقية املباشرة للرجل  يفالداخالت مجلة النساء الاليت متَّ ختصيصهن من 

     ..  ة املتعلِّقة بقيم اإلنسانة العاموذلك ختصيصاً من املسؤولي
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العبارات  تدخل مع     : هذه العبارة ف ..   : ومبادئه 
               : إطار هذا احلكميف ، احدة متكاملة ال تتجزأ ورسم صورة  يف،  االسابقة هل
           مستقلّة  ت، وليس

  .. .عن إطار هذا التخصيص 
 .. وبالتايل ..السابق عن سياقها  مستقلّة ليست     : العبارة ف.. 

الاليت مل يتم (  إىل بيان احلكم املقابل -عرب تعلّقها بسياقها النصي  -  منها االنطالقف
مستقل ( ألنَّ الدخول له وجه آخر ، من كلِّ أطرافها ال حييط باملسألة ، ) الدخول ن 

  ..) الزنا ( وهو الدخول غري الشرعي ، ) عن هذا السياق 
         : رة حتى العبا.. 

   ،التايل  - هو الدخول الشرعي ، النساء  على تلكالنكاح إبرام عقد  نرى أنَّ مانع

         فالعبارة، املرأة الاليت يتعلَّقن ا ب -لعقد نكاح 
  .. الاليت عقد عليهن ، ودخل ن دالالا واضحة بكون املدخول ا من نساء الرجل 

وهنا سؤالٌ  ..اً ، فالزنا هو دخولٌ غري شرعي الدخول قد ال يكون شرعي.. لكن .. 
  .. ؟  احيرمن على الرجل الزاين ، باملرأة  املتعلِّقاتهل النساء : يطرح نفسه 

بأنه ال جناح على الرجل من الزواج : تأيت العبارة األخرية حاملة اإلجابة وهنا .. 
، ، أي يف حال عدم وجود أي دخول  ايف حال مل يدخل اخلاصات باملرأة النساء ب

       :  )زنا (  أم غري شرعي، كان  )مس (  شرعياً

   .. بتلك املرأة ، ايل فالدخول غري الشرعي وبالتمهنعليه متاماً  حير
  ..كتحرمي الدخول الشرعي 
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 له مبن ليست من نسائه بامرأة ، هو دخولٌ ) الزنا ( إنَّ دخول الرجل غري الشرعي .. 
حصراً ، تصف الدخول الشرعي  ،       : والعبارة .. 

  ..النساء الاليت عقد عليهن الرجل  تشمل   وذلك كون كلمة 

        :املبدوءة بالفاء االستئنافية العبارة القرآنية .. 

    ، ة لبيانات حتمل استمراريمات ، حيثيحيث هذا النوع من احملر

 حكمهال يتحقّق ،       :فيها احلامل لإلباحة كحلٍّ جواب الشرط 

   : العبارة السابقةو ..       : الشرط فعلحيثيات إالَّ بتحقّق 

         خولالدخول الشرعي بعد ( تشمل أحد وجهي الد
إىل إسقاط ، ننطلق يف إدراك دالالت النص الكرمي هذا جيعلنا  ..كما بينا ) عقد نكاح 

، بأنه حيرم ) الزنا ( حلكم على الوجه اآلخر للدخول ، وهو الدخول غري الشرعي اهذا 
  ..املتعلّقات باملرأة اليت زنا ا  النساَء، على الزاين 

   : يف العبارة السابقة  نمتَّ ذكره ،عقد عليهن اليت نساء الرجل ال.. 

    ،  وجد والى من وجهي ما تبقَّو.. تكرار  تعاىل يف كتاب اهللاي
  ..الدخول ، هو الدخول غري الشرعي 

          : العبارة السابقةف.. 

   لتبيان تأيتمن احمللّالت ماتحمر ا قبل الدخول  ، كن باملرأة الاليت يتعلَّقن ..

تأيت لتبيان ،           : الالحقة العبارة و
 ا نيتعلَّق اليتاملرأة بفيما لو متَّ الدخول  من احملرمات ، كنيكان من املمكن أن  حملّالت

رى أنه ميكن نمن هنا .. سبب التحرمي وما بني هاتني العبارتني نرى أنَّ الدخول هو .. 



١٦                  

 

على الوجه اآلخر من وجهي الدخول ، وهو الدخول غري سبب التحرمي هذا إسقاط 
     ..ت على الرجل الزاين تعلّقات بالزانية حمرماساء املفتكون الن) .. الزنا ( الشرعي 
            :بارة القرآنية الع ..إذاً 

وليست حشواً  ..على الرجل الزاين حترمي النساء اخلاصات باملرأة املزين ا ، حكم حتمل 
  ..احلقيقة ، ألنها ليست هدفاً هلم  وايبصركما يتخيل من مل ولن 

حيث  ..        :بعد ذلك تأيت العبارة .. 

، ) فعيلة ( على وزن ) حليلة : ( ردها ، ومف) فعائل ( على وزن    كلمة 

  ..   ع هو ليكون امواحلل دون مانع ، حالة : مبعىن 

 ..ناء يخصص احلالئل بأنهن حالئل األبل   : أيت املضاف إليه يو.. 

، كتخصيص لألبناء من الصلب     وصلتها  ،   يت الصفة أوت
ري من غ، وإما ) م والد وأوالدهاأل( فاألبناء هم إما من الصلب  ..من مجلة األبناء 

  .. والد األخواتأالصلب كأوالد اإلخوة و
 ..د العقد ، كولب حترم مبجرذا العقد ، له تصبح حليلة  اوحليلة االبن من الص

،        :وورود الصيغة .. م مل يتم أسواء متَّ الدخول 
  ..كم ابن االبن من الصلب ، كون ابن االبن ابناً جل أن يشمل احلأهو من 

  

  


