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وتعرضت فيه للفارق بني ) اجلزء األول ( عندما قدمت برنامج املعجزة الكربى 
، حدث عند بعض ) القرآن الكرمي ( ملرأة والزوجة يف كتاب اهللا تعاىل دالالت كلميت ا

اإلخوة املشاهدين شيٌء من الضبابية يف التمييز بني هاتني الداللتني هلاتني الكلمتني ، ويعود 
اء الشرح حقّه ، هلذه املسألة دون إعط –يف هذا الربنامج  –ذلك إىل التعرض السريع 

املسألة كان بشكلٍ جانيب ويف سياق شرح مسألة أُخرى  ض هلذهوذلك كون التعر ..
 –هنا  –أود وعلى الرغم من أنين عدت فشرحت ذلك يف اجلزء الثاين من هذا الربنامج ، 

  ..أن ألقي الضوء على هذه املسألة لكي أبين حقيقة األمر 
  :  ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  ّالنكاح ، أي أن أي بالتماثل يف العقيدة بني طريفِّ عقد ،
 للمرأة ماثلٌ هلا يف العقيدة ( الرجلَ زوجه ممبعىن أن ( للرجل وأنّ املرأةَ زوج ، ) هامبعىن أن



    ٢                  
ه يف الوقت وحني ذلك تسمى املرأةُ زوج الرجل ، وتسمى امرأت) .. مماثلةٌ له يف العقيدة 

وكلُّ ذلك من منظار نوعي عقد .. ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السالم 
) .. ز ، و ، ج ( النكاح ، وليس من منظار اإلطار العام الذي تصوره دالالت اجلذر 

  .. فصفةُ الزوجية ال تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

    ،  صف بعدمِ التماثلِ يف العقيدة بني طريفوبالتايل يت
عقد النكاح ، وحني ذلك ال تسمى املرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط ، وذلك 

عقْد  –من هذا املنظار  –وحني ذلك يسمى هذا العقد .. من منظار نوعي عقد النكاح 
احٍ لملْك الوطء ، دونَ حتقّقِ الزوجية من تناظرٍ ومتاثلٍ نكاحِ ملك ميني ، مبعىن أنه عقْد نك

  ..يف العقيدة 

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

) ÑŸ�uUš #$!ª ΒtVsξW 9jÏ#©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$Βø�t&rN| Ρçθy8 ρu#$Βø�t&rN| 9äθÞ7 ( 2Ÿ%ΡtFt$ BrtøM| ãt6ö‰yøÈ 
ΒÏô ãÏ7t$ŠÏΡt$ ¹|≈=Îsy÷È ùs⇐y$ΡtFt$δèϑy$ ùs=nΟó ƒãóøΖÏŠu$ ãt]÷κåΚu$ ΒÏ∅š #$!« ©xŠø↔\$ ρu%Ï‹≅Ÿ #$Š÷zäξŸ #$9Ζ$̈‘u Βtìy 
#$9‰£≡zÅ#Î,t ∪⊃⊇∩ ρuÑŸ�uUš #$!ª ΒtVsξW 9jÏ#©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$Βø�t&rN| ùÏ�öãtθöχš )ÎŒø %s$9sMô ‘u>bÉ #$⌠øÈ <Í’ 

ãÏΨ‰y8x /t�÷F\$ ûÎ’ #$9øfyΨ¨πÏ ρuΥwgnÅ_Í ΒÏ ùÏ�öãtθöχš ρuãtϑy#Î&Ï ρuΥwgnÅ_Í ΒÏ∅š #$9ø)sθöΘÏ #$9à©≈=ÎϑÏš (  
    ] ١١ – ١٠: التحرمي [ 

 |Βø�t&rN$# ( ويقـول جـلّ وعـال    ) ) Βø�t&rN| Ρçθy8 ρu#$Βø�t&rN| 9äθÞ7$# ( اُهللا تعاىل يقول.. 
ùÏ�öãtθöχš (  ومل يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ  ( ، ومل يقل ) زوجةَ نـوعرزوجةَ ف.. ( ..
ا ورود كلمة امرأة ليس دليالً علـى  رود كلمة زوجة يشري إىل التماثل يف العقيدة ، بينمفو

  ..عدم التماثل يف العقيدة ، أو على التماثل 



    ٣                  
وأكرب دليلٍ على ذلك هو امرأة إبراهيم عليه السالم ، فال شك أنها زوجة إلبـراهيم  

ا امرأتة ال مينع من كوصافها بالزوجيات ه عليه السالم ، ولكن..  
) ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z (   ] هود :
٧١ [    

  ..وأيضاً نرى يف امرأة زكريا عليه السالم دليالً آخر .. 
) %s$Αt ‘u>bÉ &rΤ¯’4 ƒt3äθβã <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu%s‰ô /t=nót_Íz #$9ø6Å9y�ç ρu#$Βø�t&rAÎ’ ãt$%Ï�Ö ( %s$Αt .x‹x≡9Ï�š #$!ª 

ƒtÿøèy≅ã Βt$ „o±t$!â (   ] ٤٠: آل عمران [  

) %s$Αt ‘u>bÉ &rΤ¯’4 ƒt3äθχÜ <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu2Ÿ$ΡtMÏ #$Βø�t&rAÎ’ æt%%Ï�\# ρu%s‰ô /t=nóøMà ΒÏz #$9ø6Å9y�Î ãÏFÏ‹|$ 
   ] ٨: مرمي [   )

يدة صفة الزوجية تلقي الضوء على التناظر ، فحينما يكون هناك تناظر يف العق.. إذاً .. 
توصف املرأة بأنها زوج للرجل ، والرجل زوج للمرأة ، ولكن هذا ال مينع من كوا 

فكلمة امرأة .. امرأة هلذا الرجل ، وأكرب مثال على ذلك هو امرأة إبراهيم عليه السالم 
ولكن كون املرأة هي امرأة ملن تتعلّق معه بعقد نكاح ال .. تلقي الضوء على صفة أخرى 

ا زوجة له ، وأكرب مثال على ذلك هو يقتضي حتميامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة : ة كو
  ..فرعون 
ولكن .. ولكنها تتمحور يف إطار النظري واملقابل .. الزوجية مسألة واسعة الداللة .. 

  ..وفق سياق النص القرآين احمليط  يتم حتديده ، النظري واملقابل املعين يف مسألة.. 
  ..ص التالية نرى أنَّ الزوجية مسألة تشمل ما نتحدث عنه ففي النصو

) _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 ƒt‰ôzä=èθΞtκp$ ρuΒt ¹|=nxy ΒÏô u#/t$!″ÉκÍΝö ρu&r—øρu≡_ÅγÎΝö ρuŒè‘hÍƒ−≈JÉκÍΝö ( (   ] الرعد :
٢٣  [  

) εèΛö ρu&r—øρu≡_ãSà/ö ûÎ’ ßÏ=n≈≅@ ãt?n’ #${F‘u#!←Í7Å ΒãG§3Å↔äθβt (   ] ٥٦: يس  [  
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) * #$mô³à�çρ#( #$!©%Ït ßs>sΗçθ#( ρu&r—øρu≡_yγßΝö ρuΒt$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷7ç‰ßρβt ∪⊄⊄∩ ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ùs$$δ÷‰ßρδèΝö 

)Î<n’4 ÀÅ�u≡ÞÅ #$:øgpsÅΛË (   ] ٢٣ – ٢٢: الصافات  [  

) #$Š÷zä=èθ#( #$9øfyΨπ̈s &rΡFçΟó ρu&r—øρu≡_ã3ä/ö Bétø9y�çρχš (   ] ٧٠: الزخرف [    

هـؤالء  .. ولكن .. ذا السياق ال نريد التوسع يف شرح هذه اآليات الكرمية ويف ه.. 
يف هذه اآليات  –أليس اخلطاب .. املعنيون يف هذه اآليات الكرمية أليسوا ذكوراً وإناثاً ؟ 

.. بصيغة اجلمع الذي يشمل كلَّ املعنيني من آدم عليه السالم إىل قيام الساعة ؟  –الكرمية 
  ..ما نتحدث عنه  –بالتأكيد  –الت احملمولة فيها تشمل الدال.. إذاً 

يف بعض آيات كتاب اهللا تعاىل ) ز ، و ، ج ( ترد مشتقّات اجلذر : وإن قال قائل .. 
بسياقات يفهم منها أنها تعين املرأة املتعلّقة مع الرجل بأي عقد نكاح ، وتعـين أحيانـاً   

إنَّ دالالت هذا اجلـذر  .. نعم : نقول ) .. كذكر ( والرجل ) كأنثى ( التقابل بني املرأة 
.. واملوجب هو زوج السـالب  .. فالربوتون هو زوج اإللكترون .. اللغوي واسعة جداً 

 لكن ..   علينا أن ننظر إىل السياق القرآين احمليط ، فما ألقينا الضوء عليه هو نوعـا عقـد
امرأة نوح ، امرأة لوط ، امرأة فرعون ( النكاح ، واستشهدنا بأمساء ومواقف فردية حمددة 

  ..ضمن سياقات تؤدي املعىن الذي حتدثنا عنه ) 
( ففي النص القرآين التايل نرى أنَّ الزوجية املعنية فيه تشمل العالقة بـني الرجـل   .. 
  ..، والسياق احمليط هو ما حيدد ذلك ) األنثى ( وامرأته ) الذكر 
) ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3äΝ ΒiÏô &rΡÿà¡Å3ä/ö &r—øρu≡`[% ρu_yèy≅Ÿ 9s3äΝ ΒiÏô &r—øρu≡_Å6àΝ /tΖÏt ρumyÿx‰yοZ 

ρu‘u—y%s3äΝ ΒiÏz #$9Ü©‹hÍ6t≈MÏ 4 (   ] ٧٢: النحل [   

إنَّ البنني واحلفدة ال يولدون إالّ يف حالة توافق عقـدي  : فال ميكن لعاقل أن يقول .. 
  ..بني الرجل وامرأته 

  ..وجية املعنية يف النص التايل ال تقتضي تناظراً يف العقيدة وال شك أنَّ الز 



    ٥                  
) ùsŠuGtèy=¯ϑßθβt ΒÏΨ÷γßϑy$ Βt$ ƒãÿx�hÌ%èθχš /ÎµÏ /t÷t #$9øϑy�öÏ ρu—yρ÷_ÅµÏ 4 (   ] ١٠٢: البقرة [   

وال شك أنَّ الزوجية املعنية يف النص التايل هي زوجية ذكورة وأنوثة ، وال عالقـة  .. 
  ..ا بالتماثل العقدي بني الرجل وامرأته هل

) ρu&rΡ¯µç… {y=n,t #$9“ρ̈÷_y÷È #$!%©.x�t ρu#${WΡ\s4 (    ] ٤٥: النجم [   

الزوجية تعين يف إطارها العام النظري واملقابل ، ولكن السياق القرآين احمليط ا .. إذاً .. 
  .. هو ما حيدد ساحة التقابل بني الزوجني 

أو  (( كون هذه النصوص القرآنية تأيت وفق خطاب بصـيغة اجلمـع   .. وهكذا.. 
لتخاطب اتمـع   )) اًمجعيعين  –يف النهاية  –بصيغة املفرد الذي يعين اجلنس الذي هو 

وكون الغالبية العظمى بني املتعلّقني بعقد نكاح تتصف بصفة التماثـل  اإلنساين ككل ، 
( هذه الصيغ املتفرعة من اجلذر ورود نرى .. لذلك  ..... يف العقيدة بني الرجل وامرأته

  ..باحليثية اليت ترد ا ) ز ، و ، ج 
وحنن عندما حتدثنا عن الزوجية من منظار عقد النكاح ، إنما حتدثنا من منظارٍ ضيق .. 

رين هو منظار التقابل يف العقيدة بني الرجل وامرأته ، ومن منظار نوعي عقد النكاح املصو
  ..يف كتاب اهللا تعاىل 

وما حتدثنا عنه من الزاوية اليت ألقينا منها الضوء على هذا اجلانب ، نراه جلياً يف قولـه  
تعاىل التايل ، حيث نرى نوعي عقد النكاح ، عقد الزوجية حينما يكون هناك تنـاظر يف  

  ..ر يف العقيدة حينما ال يكون هناك تناظ) ملك اليمني ( العقيدة ، وعقد ملك الوطء 
) ρu#$!©%Ït δèΝö 9Ïÿà�ãρ_ÅγÎΝö my≈ÿÏàÝθβt ∪∈∩ )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞκ̈åΝö 

îx�ö�ç Βt=èθΒÏš ∪∉∩ ùsϑyÇ #$/öGtöx4 ρu‘u#!u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt (    ] ٧ – ٥: املؤمنون [   

 ..النكـاح ،   فعطف قْدع نوعيل طْفهو ع ، اليمني على األزواجِ يف هذا النص لكم
  ..من منظارِ التماثلِ يف العقيدة ، وعدمه ، بني طريف هذا العقد 
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احلكمة ( وعقْد ملْك الوطء الذي يسمى عقد ملْك مينيٍ كما بينا يف النظرية الرابعة .. 
، ) املعجـزة الكـربى   ( املعجزة الكربى ، وكما شرحنا يف برنامج  ويف كتاب) املطلقة 

  الضرورة ، وضـمن عنه ، إالّ عند اهللا تعاىل باالبتعاد يتجلّى يف اآلية التالية ، حيث يأمر
  ..شروط 
) ρuΒt 9©Νö „o¡óGtÜÏìô ΒÏΖ3äΝö Ûsθöω» &rβ ƒtΖ6Åxy #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ ùsϑÏ Β$̈ Βt=n3sMô 

&rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝ ΒiÏ ùsGtŠu≈GÏ3äΝã #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ 4 ρu#$!ª &rãô=nΝã /Î*Îƒϑy≈ΖÏ3äΝ 4 /tè÷Òà3äΝ ΒiÏ. /tè÷Ù< 4 ùs$$Ρ3Åsßθδè£ 
/Î*ÎŒøβÈ &rδ÷=ÎγÎ£ ρuu#?èθδè∅  &é_ãθ‘uδè£ /Î$$9øϑyè÷�áρ∃Å ΧètøÁ|Ψo≈MB îx�ö�u Βã¡|≈ÿÏsy≈M; ρuωŸ ΒãG−‚Ï‹x≡VÅ 
&r{÷‰y#β5 4 ùs*ÎŒs#! &émôÁÅ£ ùs*Îβ÷ &r?s÷š /Îÿx≈sÅ±tπ7 ùsèy=n�öκÍ£ ΡÏÁó#ß Βt$ ãt?n’ #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ ΒÏ∅š 
#$9øèy‹x#>É 4 Œs≡9Ï7y 9Ïϑyô zy±Ï‘} #$9øèyΖuM| ΒÏΖ3äΝö 4 ρu&rβ ?sÁó9É�çρ#( zy�ö�× 9©3äΝö 3 ρu#$!ª îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (   

   ] ٢٥: النساء [ 
 $ρu#$!©%Ït δèΝö 9Ïÿà�ãρ_ÅγÎΝö my≈ÿÏàÝθβt ∪∈∩ )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt ( النص القرآين.. إذاً .. 

Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞ¨κåΝö îx�ö�ç Βt=èθΒÏš ∪∉∩ ùsϑyÇ #$/öGtöx4 ρu‘u#!u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt (   

 كاح الشرعي الذي على املؤمن أالَّ، يلقي الضوء على نوعي عقد الن ] ٧ – ٥: املؤمنون [ 
، حني وجودÎω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö (  ( ( عقد زوجية –كما قُلنا  –ومها .. يبتغي وراءمها 

، حني عدم وجود هذا  ) rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö& ( التناظرِ يف العقيدة ، وعقد ملك ميني
  ..التناظر 
ذهب إليه يف بيانِنا هلذا النوعِ من مسألة ملك اليمني ، وبأنّ ومما يؤكّد حقيقةَ ما ن.. 

كْحِ الكتابين من  –يف هذه اآلية الكرمية  –ة خيار االستطاعة أمهُّها عدم مشروطٌ بشروط
دون العطف باحلرف  ) ÷rρ& ( هو العطف بكلمة.. مما يؤكِّد ذلك .. تناولِ نكحِ املُسلمة 

 ) و( ة يف العبارةالقرآني ) )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ( ..  



    ٧                  
دونَ أي ) يف ملك اليمني ( ولو كان األمر كما فُسر تارخيياً ، وبأنه تنكَح املرأة .. 

شرط وذلك جبمعها مع احلرة كما زعم ، لو كان األمر كذلك لتم العطف بني األزواجِ 
أي ألتت هذه ..  ) ÷rρ& ( وليس بالكلمة )و (  ا النوعِ من ملك اليمني باحلرفوهذ

  .. )ما ملَكَت أَيمانهم  و إِلَّا علَى أَزواجِهِم(  العبارة القرآنية على الشكل 
ولذلك نرى أنه حني عطف ملك اليمني على األزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ اِهللا .. 
 )و (  ىل وليس من زاوية حتديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ باحلرفتعا

فعلم اهللا تعاىل يحيطُ .. اليت تفيد التخيري  ) ÷rρ& (الذي يفيد اجلمع ، وليس بالكلمة 

  ..إحاطةً مطلقة بكلِّ شيء يف اآلن ذاته 

) %s‰ô æt=ÎΚ÷Ζu$ Βt$ ùs�tÊôΨo$ æt=nŠøγÎΝö ûÎ’þ &r—øρu≡_ÅγÎΝö ρuΒt$ Βt=n6xMô &rƒ÷ϑy≈ΖãγßΝö (   ] ٥٠: األحزاب [   

نوعي عقد النكاح يف كتاب اهللا تعاىل ، بني تبيانٌ للفارق  –باختصار  –هذا هو .. 
  ..وتبيانٌ للزاوية اليت نظرنا من خالهلا إىل مسألة الزوجية يف إطار نوعي عقد النكاح 

  

  

 
 


