
 
  

  

                                                                        
        

                   

عبادة أصنامهم من رجال وروايات ما عابدو أصنام التاريخ الذين ال هم هلم إالَّ .. 
الطفلة اليت مل تبلغ بعد ، وذلك بناًء على  يشرعون زواجأنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، 

  ..موروث ال عالقة له مبنهج اهللا تعاىل ، ومن ذلك ، الرواية املوضوعة التالية 
  :حسب ترقيم العاملية )  4761( البخاري 

   

 

  :العاملية حسب ترقيم )  2548( مسلم 
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كان عمرها  –كما يفترى يف هذه الرواية  –الكارثة ليست فقط يف كون عائشة .. 

سنني ، الكارثة أيضاً أنَّ النيب ه عليه السالم ستكان  والذي يفترون أن ذا السن جهاتزو
بأنه  السالميفترون ويكذبون على النيب .. وليت األمر ينتهي هنا .. سنة )  53( عمره 

  ..أُعطي قوة جنسية تعادل القوة اجلنسية لعشرات الرجال 
  : حسب ترقيم العاملية )260(البخاري 





       

 

وإجابة على ختاريف من مل ولن يروا احلقيقة يف حيام ألنهم ال يريدوا ، ألنها 
 يبلغن يف هذا السن سقط أصنامهم ، وهم الذين يقولون إنَّ البنات يف ذلك العصر كنت   

إجابة على هؤالء .. ، وذلك هروباً من االعتراف بعدم صحة هذه الرواية ) ست سنني ( 
  ..  نعرض هلم احلديث التايل الذي يؤمنون هم بصحته 

   :حسب ترقيم العاملية )  6402( أمحد 
               

 



 

[[ ورود العبارة  ..    [[ تني، خلف العبار  ]]

 [[  أنَّ هذا ب، له داللته
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التفريق يف املضاجع والذي هو سابق لفترة بداية البلوغ ، إنما يكون بعد هذا العمر الذي 

  ..تركها  يؤمرون فيه بالصالة ويضربون فيه على
[[  وإن قال قائل ممن مل ولن يروا احلقيقة أبداً ، الكالم..   

 [[  مستأنف وال عالقة له بالعبارات السابقة ، وبالتايل فالبلوغ يكون قبل هذه
كم ، لو فرضنا جدالً أنَّ األمر كما وى أنفس: نقول إجابة على ذلك !!! .. الفترة 

تعليم الصبيان للصالة إىل مرحلة ما بعد  –أنفسكم  أهواءبناء على  –كيف تؤجلون 
وهل الطفلة اليت مل تتهيأ بعد لتقلِّد أفعال حركات الصالة بسبب !!!!!! .. البلوغ ؟

وهل تأخري العبارة . .!!!!!!! .صغرها ، هل هي مهيأة ألخذ القرار يف مسألة زواجها ؟
 ]]  [[ خلف العبارتني  ]]    

 [[ وى أنفسكم ؟ هل هو عبث كما ، !!!!!!!
ة مرحلة البلوغ ، أليس أمر التفريق يف املضاجع هو بسبب وصول الصبيان إىل بداي.. 

وهي مرحلة من العمر تتعدى مرحلة اإلدراك اليت يتمكَّن فيها الطفل من تقليد هيآت 
  ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد !!!!!!! .. حركات الصالة ؟

      ولألسف ذهب الكثري من املفسرين إىل أنَّ العبارة القرآنية 
  .. يف اآلية الكرمية التالية ، تعين الصغريات يف السن الاليت مل يبلغن بعد مرحلة احليض 

             

                

         ] 4: الطالق [  
وعلى روايات موضوعة ما أنزل اهللا تعاىل ا من ، وبناًء على فهمهم اخلاطئ هذا .. 

إنسانية هلا أكثر  سلطان ، راحوا جييزون الزواج من الطفلة اليت مل تبلغ بعد ، وذلك جرمية
فمن جهة من مل تبلغ احمليض هي طفلة غري بالغة وغري مهيأة أصالً للزواج ، .. من بعد 
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فاملسألة جرمية .. ومن جهة أُخرى هي غري قادرة وعياً وإدراكاً على اختيار شريك حياا 

  .. إنسانية بكلِّ املقاييس 
كمشرع ،  أنه ارتكب هذه اجلرميةب السالميه علهي اتهام النيب  ، واجلرمية األكرب.. 

  : وهو الربيء من كلِّ ذلك ، الذي يصفه جلَّ وعال بقوله          

وعلى ، تتمثّل باتهام كلِّ غيور على منهج اهللا تعاىل  وهناك جرمية كربى .. ] 4: القلم [ 
 ضحايا هلذا التشريع الباطل ،وعلى إ ، عليه السالمكرامة النيب ة الربيئات الاليت هننساني 

وغري ذلك من اتهامات ال تنطبق إالَّ على املتهِمني ذام  ، بأنه كافر ومنكر للسنة الشريفة
  ..الذين ال يعبدون إالَّ أصنامهم التارخيية 

          :  اآلية الكرمية.. 

                

                ] ة املرأة يف حالتني ، ] 4: الطالقن عدتني مها تبيخاص  :

]]        ،      [[  ًحيث نرى تكرارا ،

  ..فما هي حدود الدالالت اخلاصة بكلٍّ من هاتني العبارتني ؟ ..    لكلمة 

      يف احمليض  تعين فقدان أملهن ورجائهن   كلمة 
.. الاليت امتنع عنهن احمليض  وهن:  

  ، يف فترة من العمر طرأ عليهن يا بسببٍ صحفانقطع احمليض بعد أن كُإمن 
 ..قبل بلوغ الفترة الطبيعية اليت ينقطع فيها احمليض بالنسبة لعموم النساء حيضن ، وذلك 

 مرحلة من العمر ا أو بسبب بلوغهن كعموم ، نقطع فيها احمليض بشكلٍ طبيعي
  ..النساء 
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تبين لنا أنَّ اليأس املعين        : العبارة القرآنيةهذه ف.. 

هو من منظار تلك النساء ، مبعىن حسب معرفتهن هن ، وحسب جتربتهن هن ، فاليأس 
هو يأسن ه   على غري العادة ، الذي وصلن إ ليه نتيجة انقطاع احمليض عنهن

سواٌء حلالة صحية بالنسبة للنساء الاليت مل يصلن إىل مرحلة انقطاع احمليض كما هو عند 
  ..عموم النساء ، أم الاليت وصلن إىل هذه املرحلة 

لشك يف ، مبعىن إن دخل ا    من هنا ندرك دالالت العبارة القرآنية .. 
نفوسكم حول طبيعة الدم وانقطاعه ، هل هو بالفعل منقطع ، أم أنه غري منتظم وربما 

ومن هنا  ، .......يعود ، وإن عاد هل هو حيض بالفعل ، أم حالة صحية خاصة ، أم 
وذلك بنسب  ذه احليثية ،    دالالت صياغة العبارة  –أيضاً  –ندرك 

ع وقاضٍالريب للمجتمع ككل ، من موزوجٍ شر وكلّ من له قول يف ذلك  وامرأة ..
  ..    ، إنما هي  ))إن ارتنب (( فالعبارة ليست 

دليلٌ أنَّ     يف العبارة القرآنية ) إذا ( دون كلمة    وورود كلمة 
 عن إمكانية وقوع الريب ، فالريب ممكن أن يقع وممكن أالَّ يقع ، وهذا أمر األمر يتحدث

كوننا أمام احتماالت عديدة تتعلَّق بالدم وانقطاعه ، وبكونه منتظماً أم ال ، وهل ، طبيعي 
  .......سيعود أم ال ، وإن عاد هل هو حيض بالفعل أم حالة صحية خاصة ، أم 

         األوىل احلالة اخلاصة.. إذاً .. 

      ني من النساءن لنا نوعني خاصنا  –تبيكما بي– وهن 
  : الاليت امتنع عنهن احمليض 

 يف فترة من العمر ، فانقطع احمل طرأ عليهن يا بسببٍ صحيض بعد أن كن إم
 ..حيضن ، وذلك قبل بلوغ الفترة الطبيعية اليت ينقطع فيها احمليض بالنسبة لعموم النساء 
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 مرحلة من العمر انقطع فيها احمليض بشكلٍ طبيعي كعموم  ، أو بسبب بلوغهن
 ..النساء 

،     عدن أيضاً       وهناك نوع من النساء .. 

      :    : متَّ تأخري ذكرهن إىل ما بعد العبارة 

            ريب يف  ، كونه ال
النساء الاليت جتاوزن بعمرهن مرحلة البلوغ  وهن قهن ،كون مل حيضن حتى طال

  ..ومل حيضن ، وذلك لسببٍ صحي خاص ن املعروفة ، واحمليض 
حيث  ، اليت تعطف تلك النساء على النساء السابقات ،    : فكلمة.. 

  : يشتركن مجيعاً يف العدة        ، رةتصوتني  خصوصيمن هاتني اخلصوصي ،
 ،كنساء جتاوزن مرحلة البلوغ  ، تتعلّقان بالنساء املتزوجات املطلّقات ومها خصوصيتان

هي حالة ، ف احليضبينما الطفلة اليت مل تبلغ مرحلة .. . واملشترك بينهن أنهن ال حيضن
.. ى اإلطالق عامة تشمل مجلة النساء يف تلك املرحلة من العمر ، وليست خصوصيةً عل

      فالطفلة بطبيعتها ال حتيض ، وحصر دالالت العبارة القرآنية 
يتناىف مع  ، كما تزعم تفاسرينا املوروثةكون مل يبلغن بعد ، بالصغريات الاليت مل حيضن 

  ..تعاىل كما سنرى إن شاء اهللا ،  أُخرى صياغةإىل الصياغة اللغوية ، وحيتاج هذه 
أنهن مل  يؤكِّد      يف العبارة القرآنية    ورود كلمة و ..

جتاوزن مرحلة : ، مبعىن كوقت معلوم عرفاً حتيض فيه النساء  ، حيضن حتى وقت العدة
يض احليض ، اليت فيها كان جيب أن حيضن ، وما زالت إحداهن كالطفلة ، ال يأتيها احل

حيث الطفلة ال حتيض ،  ))والالئي ال حيضن (( فالعبارة القرآنية ليست على الشكل .. 
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 ،      إنما نراها مرحلة احليض ،  )يف عمرها  (طبيعةً كوا مل تصل 

  ..ومل حيضن ، احليض فترة  –يف عمرهن  –جتاوزن : مبعىن 
:       ، ماذا يعين قوله تعاىل  والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن

وتزوجن بناء على بلوغهن هذا ، هل يعين البالغات الاليت جتاوز عمرهن مرحلة احمليض 
أم يعين كما يقول عابدو ... ومن املمكن أن حيضن يف املستقبل ؟ ، ومل حيضن العمر ، 

  ..د ؟ أصنام التاريخ الصغريات الاليت مل يبلغن بع
يف كتاب اهللا تعاىل هناك مرحلة من العمر امسها مرحلة بلوغ النكاح ، أي مرحلة 

ودخوله ) جنسياً ( إىل مرحلة البلوغ  عدى فيها اإلنسان مرحلة الطفولةبلوغ فترة زمنية يت
       : يقول تعاىل.. يف ساحة النضج وإمكانية الزواج 

   ] ي اإلنسان ملرحلة بلوغ ا.. ]  6: النساءوهي مرحلة البلوغ  لنكاح ،فبتعد
  ..ذا البلوغ تنتهي مرحلة اليتم و،  ناضجاً وقادراً على الزواجكون ي ) وعقلياً(  جسمياً

  :ول تعاىل يق.. والنكاح يف كتاب اهللا تعاىل ، هو العقد الذي ال بد منه للدخول .. 
                              

                   ] 49: األحزاب [   

لوغ مرحلة النكاح ال دخول دون عقد نكاح ، وبالتأكيد ال عقد نكاح دون ب.. 
يعين أنه  ] 6: النساء [        فقوله تعاىل  كنضجٍ جسمي عقلي ،

أي بلوغ وعي معىن كتابة العقد مع شريكه هناك مرحلة هي مرحلة بلوغ النكاح ، 
   ..وعقلياً اً جسمييكون فيها الطفل قد تعدى مرحلة الطفولة كزوج ، وهي املرحلة اليت 

، ألنها مل تبلغ النكاح ،  نه ال جيوز تزويج أي طفلة على اإلطالقأ نرىمن هنا .. 
وأي عقد ألي .. ، جسمياً وعقلياً مبعىن مل تبلغ املرحلة اليت تكون فيها صاحلةً للزواج 
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لغ مرحلة النكاح ، طفلة هو خمالفة صرحية لكتاب اهللا تعاىل ، ألنه عقد نكاحٍ لطفلة مل تب

  ..أي مل تبلغ املرحلة اليت من املمكن فيها أن يعقَد عليها بعقد نكاح 
وبالنسبة للمرأة فإنَّ البلوغ ال يكون قبل جتاوز فترة معروفة بشكلٍ عام هي فترة .. 

مل تبلغ النكاح ، وبالتايل فأي  – زمناً – احليضفكلُّ طفلة مل تصل إىل فترة ..  احليض
عقد  ة ألسباب .. ولكن ..  غري شرعيعليها هو عقدإن كانت هناك حاالت خاص

صحية ، حبيث تتعدى املرأة بعمرها الفترة املتعارف عليها للوصول إىل فترة جسمية 
      املعنية بقوله تعاىل  –كما رأينا  –وهي دون أن حتيض ،  احليض

فهذه حاالت خاصة ، كاحلاالت اخلاصة يف كون ا بناء على ذلك ، ومتَّ العقد عليه ..
  ..يلدن  بعض النساء ال

لى ومل حتض ، وتزوجت بناء ع احليضهذه املرأة اليت جتاوزت بعمرها فترة .. إذاً .. 
 – وفقط هي – هذه املرأة عدا ثالثة أشهر ، وهي ..عمرها الذي جتاوز تلك الفترة 

  ..       : اىلاملعنية بقوله تع

أن تعين النساء غري البالغات       وال ميكن هلذه العبارة القرآنية 
، مبعىن مل ما زالت طفلة اليت مل تبلغ النكاح فاملرأة  –كما يذهب عابدو أصنام التاريخ  –

وهي ال حتيض طبيعةً ، فكما قلنا ، لنساء ، يتجاوز عمرها الزمن املعروف للحيض عند ا
مل تبلغ  ال جيوز أن تتزوج أصالً ، ألنهاف ، )والالئي ال حيضن ( العبارة ليست بالشكل 

فكيف يبين اهللا تعاىل لنا .. النكاح ، أي مل تبلغ املرحلة اليت من املمكن أن يعقَد عليها 
بعد البلوغ الكامل جنسياً ، وبأنَّ عقد النكاح ال وحبكمٍ جلي أنَّ فترة بلوغ النكاح تكون 

  ]واضحة وجلية       فالعبارة  [يكون إالَّ بعد بلوغ هذه املرحلة 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. مثَّ يعود ليصور حكماً آخر للمرأة املتزوجة غري البالغة ؟
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هي  ،      املعنية ذه العبارة القرآنية  أنَّ، فرضنا جدالً  لوو.. 

القرآنية   ملا كانت الصياغة لو فرضنا ذلك جدالً ، الطفلة اليت مل يبلغ عمرها فترة احليض ،
، وذلك بشكلٍ مشابه  ))والالئي مل يبلغن النكاح (( الشكل بلكانت ذا الشكل ، و

  ..     : للعبارة القرآنية
بينما  فهن بطبيعتهن ال حيضن ، مل يبلغن النكاح ، ،الصغريات الاليت مل حيضن .. 
جتاوزن فترة احليض كعمر ، ومل حيضن لسببٍ ما ، : تعين       العبارة 

 كتاب اهللا تعاىل الذي يعرِضهكذا نقرأ من  ..ذا العمر هلومتَّ تزوجيهن بناء على جتاوزهن 
على       تفسريهم للعبارة القرآنية ف..... عنه عابدو أصنام التاريخ 

 –كما بينا  –أنها تعين الصغريات دون سن احليض ، أي دون سن بلوغ النكاح ، يناسبه 
  .. ))والالئي مل يبلغن النكاح (( الصياغة 

ارفعوا أيديكم عن كتاب اهللا تعاىل ، وكفاكم من ذر للرماد يف : هلم  لذلك نقول
لدفعهم إىل أصنامكم التارخيية ، أعني البسطاء ، متاجرين بعواطفهم النبيلة وحببهم للدين 

ل واإلبعاد اليت ال عالقة هلا بالدين احلق ، ال من قريب وال من بعيد ، وكفاكم من التضلي
  ..ىل ، فكتاب اهللا تعاىل ليس سلّماً للوصول إىل أهوائكم عن كتاب اهللا تعا

  
  

 
 


