
 





ﳜصص علماء اﻻسﻼم لرسوﳍم ﷴ قائمة ﳌزا واﳋواص الﱵ يتمتع ا نبيهم  ،منفرداً عمن سواه من اﳌسلمﲔ  ،ﻻ
يشاركه ا أحﺪ  ..وإحﺪى هذه اﳌزا الﱵ يﺪعو ا ﲟصطلح  :ﺧصائص النﱯ "  ...هﻲ ﺧاﺻية ﺗصﺪم كﻞ ذي ﺿمﲑ

حﻲ وهﻲ :
" إكراه اﳌرأة علﻰ النﻜاح ﺑﺪون رﺿاها " !!



لﻜن ما هو اﻻﻏتصاب اﳉنسﻲ  ،وما هو ﺗﻌريفه ومﻌناه ؟
انه ﺑبساﻃة :
ﳑارسة الفﻌﻞ اﳉنسﻲ دون رﺿﻰ الطرف اﻵﺧر !
ولنوثق كﻼمنا ذا التﻌريﻒ :

 "Rape is the act of forcing penetrative sexual acts, against

another's will through violence, force, threat of injury, or other

duress, or where the victim is unable to decline, due to the effects of drugs or
alcohol .Rape is considered one of the most serious sex crimes in general ".

الﱰﲨة :

http://en.wikipedia.org/wiki/Rape

وﻇلما وأمﺜال هذا أﺧذ أي ﺷﻲء دون إذن أو دون حق ،وقﺪ
قهرا ً
 " اﻏتصﺐ ﰲ اللﻐة الﻌرﺑية يﻌﲏ أﺧذ الشﻲء ً

ﻃﻐﻰ استﻌمال الﻜلمة لتشﲑ إﱃ اﻻعتﺪاء اﳉنسﻲ وعليه ﻓﺎﻻﻏﺘﺼﺎب ﻫﻮ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ دون رﺿﺎﻩ

ﺑواسطة القوة أو لﱰهيﺐ ،ويﻌتﱪ اﻻﻏتصاب أكﺜر اﳉرائم اﳉنسية ﺷيوعاً".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8

ولنقرأ من مﻜان آﺧر :

 "Rape is when a man or boy has sexual intercourse with a person

without their consent .If a husband or boyfriend has sex with their
"wife or girlfriend against their will, this is rape

http://www.rizer.co.uk/access/defaul...ffences&id=938

اى عنﺪما يتم اﳉنﺲ دون مواﻓقة الشﺨص !!

وايﻀاً ان قام الزوج او الرﻓيق ﲟمارسة اﳉنﺲ مع زوﺟته او ﺻاحبته ﺿﺪ رﻏبة الطرف اﻻﺧر ﻓهذا اﻏتصاب !..
واذا عﺪ اﱃ مﻌﲎ " اﻻﻏتصاب اﳉنسﻲ " ﰲ اللﻐة الﻌرﺑية  ..سنقرأ التاﱄ :
 " الﻐﲔ مع الصاد

ِ
صباً ﻓهو
صبَه يَـ ْﻐصبه َﻏ ْ
ﻏﺼﺐ قﺪ ﺗﻜرر ﰲ اﳊﺪيﺚ ذكر " ْ
الﻐصﺐ" وهو أﺧ ُذ مال الﻐﲑ ﻇلماً وعُﺪوا ً يقال َﻏ َ
ِ
ومﻐصوب.
ﻏاﺻﺐ ُ
ﻧﻔﺴﻬﺎ" أراد أنه واقعها كُرْهاً فاستعاره للجِماع".
ومنه اﳊﺪيﺚ "أﻧﻪ ﻏَ َ
ﺼﺒﻬﺎ َ

) راﺟﻊ  :اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ  -اﺑﻦ اﻷﺛﲑ اﶈﺪث (

وايﻀاً نقرأ ﰲ لسان الﻌرب :

ﺐ
" اﻟﻐَ ْ
ﺼُ

ِ
ِ
ِ
اﻟﺸﻲء ﻇُﻠْﻤﺎً  .ﻏَﺼﺐ اﻟﺸﻲء ﻳـﻐْ ِ
اﻟﺸﻲء
ﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ
أَ ْﺧ ُﺬ
ﺼـﺒُﻪ ﻏَ ْ
ﺐ و ﻏَ َ
ﺼﺒﺎً و ا ْﻏﺘَ َ
ََ
ﺼﺒَﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﺻ ٌ
َ َ

ِ
ِ
ﺖ اﳉِْل َﺪ
صْب ُ
ﱠﻲءُ َﻏ ْ
 :ﻗَـ َﻬﺮﻩ  ،وﻏَ َ
صوب اﻷَزهري  :ﲰﻌﺖ الﻌرب ﺗقول َ :ﻏ َ
ﺐ و َم ْﻐ ُ
ﺼﺒَﻪ ﻣﻨﻪ  .و اﻻ ْﻏت ُ
صٌ
صاب مﺜْـلُه  ،والش ْ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
وﺗﻜرر ﰲ
صباً إِذا َك َﺪ ْد َ
َﻏ ْ
ت عنه َﺷ َﻌ َره  ،أَو َوﺑَره قَ ْسراً  ،ﺑﻼ َعطْن ﰲ ال ّﺪ ِغ  ،وﻻ إ ْعمال ﰲ نَ ًـﺪى أَو ﺑَـ ْول  ،وﻻ إدراج ّ .
ِ ِ
َﺧ ُذ ِ
صِ
ﺼﺒَﻬﺎ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻬﺎ  :أَراد أَنه واقَعَها
مال َ
اﳊﺪيﺚ ذ ْك ُر َ
ﺐ وهو أ ْ
الﻐ ْ
الﻐ ِْﲑ ﻇُْلماً وعُ ْﺪوا ً  .وﰲ اﳊﺪﻳﺚ  :أَﻧﻪ ﻏَ َ

ع.
كُرْهاً  ،فاستعاره للجِما ِ

) راﺟﻊ  :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب – ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ (



اذن اﻏتصاب اﳌرأة  ..هو اكراهها علﻰ اﳉنﺲ دون رﺿاها وهو ﻇلم .ﻓلو ﻓﻌلها أي آدمﻲ علﻰ الﻜرة اﻷرﺿية لﻌﺪ ﳎرماً
مستﺤقاً للﻌقوﺑة اﳉنائية  ..ﺑينما لو اقﱰﻓها نﱯ اﳌسلمﲔ  ..ﻓهﻲ له " ﺧاﺻية " من ﺧواﺻه النبوية الشريفة !
لنقرأ ما ستشمﺌز منه كﻞ النفوس والﻀمائر  ،عن ﺧواﺻه كما ﺟاء ﰲ كتاب ) السﲑة اﳊلبية لﱪهان الﺪين اﳊلﱯ ( :
" 

ومن القسم الﺜاﱐ ﲢرﱘ أكﻞ الصﺪقة واﺟبة أو منﺪوﺑة وكذا الﻜفارة واﳌنذورة واﳌوقوف عليه إﻻ علﻰ ﺟهة عامة كاﻵ ر اﳌوقوﻓة علﻰ اﳌسلمﲔ

ويشاركه ﰲ الصﺪقة الواﺟبة آلة دون ﺻﺪقة التطوع علﻰ اﳉهة اﳋاﺻة دون اﳉهة الﻌامة والصﺪقة الواﺟبة هﻲ اﳌﻌنية ﺑقوله ﷺ إن الصﺪقة ﻻ
ﺗنبﻐﻲ ﻵل ﷴ إﳕا هﻲ أوساخ الناس ﳌا سﺄله عمه الﻌباس رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنه أن يستﻌمله علﻰ الصﺪقات قال ﷺ ما كنﺖ ﻷستﻌملﻚ علﻰ
ﻏسﻼت ذنوب الناس وﳌا أﺧذ اﳊسن ﺑن علﻲ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنهما ﲤرة من ﲤر الصﺪقة ووﺿﻌها ﰲ ﻓيه قال له النﱯ ﷺ كﺦ كﺦ ارم ا أما
علمﺖ أ ﻻ كﻞ الصﺪقة وﰲ رواية إن آل ﷴ ﻻ كلون الصﺪقة واﺧتلﻒ علماء السلﻒ هﻞ اﻻنبياء عليهم الصﻼة والسﻼم ﺗشارك النﱯ ﷺ
ﰲ ذلﻚ ﻓذهﺐ اﳊسن رﲪه اله ﺗﻌاﱃ إﱃ أن اﻷنبياء ﺗشاركه ﰲ ذلﻚ وذهﺐ سفيان ﺑن عيينة علﻰ اﺧتصاﺻه ﺑذلﻚ دو م وأن يﻌطﻰ ﺷيﺌا
ﻷﺟﻞ أن ﺧذ ﺷيﺌا أكﺜر منه وأن يتﻌلم الﻜتاﺑة أو الشﻌر وإنشاءه وروايته ﻻ التمﺜﻞ ﺑه وأنه إذا لبﺲ ﻻمته للقتال ﻻ يﺪعها حﱴ ﳛﻜم ﷲ ﺑينه
وﺑﲔ عﺪوه وهذا اﻷﺧﲑ ﳑا ﺷاركه ﻓيه اﻻنبياء عليهم الصﻼة والسﻼم وﺧائنة اﻷعﲔ وهﻲ اﻹﳝاء إﱃ مباح من قتﻞ أو ﺿرب علﻰ ﺧﻼف ما يﻈهر

كما ﺗقﺪم  ونﻜاح الﻜتاﺑية قيﻞ والتسرى ا والراﺟح ﺧﻼﻓه ونﻜاح اﻷمة اﳌسلمة

ﻷنه ﻻ ﳜشﻰ الﻌنﺖ أي الز ومن القسم الﺜالﺚ القبلة ﰲ الصوم مع وﺟود الشهوة ﻓقﺪ كان ﷺ يقبﻞ عائشة

رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنها وهو ﺻائم وﳝﺺ ﻟﺴﺎ ﺎ ولﻌله ﷺ ﱂ يﻜن يبلع ريقه اﳌﺨتلط ﺑريقها واﳋلوة ﻷﺟنبية 


كما وقع له ﷺ ﰲ زينﺐ ﺑنﺖ ﺟﺤﺶ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنها كما ﺗقﺪم.

وأﻧﻪ إذا رﻏﺐ ﰲ اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﻪ ﷺ وأنه إذا رﻏﺐ ﰲ أمة وﺟﺐ

علﻰ سيﺪها أن يهبها له وله أن يزوج اﳌرأة ﳌن يشاء

وله أن يتزوج ﰲ حال إحرامه ومن ذلﻚ نﻜاح

ميمونة علﻰ ما ﺗقﺪم وأن يصطفﻰ من الﻐنيمة ما ﺷاء قبﻞ القسمة من ﺟارية أو ﻏﲑها ومن ﺻفا ه ﷺ ﺻفية وذو الفقار كما ﺗقﺪم وأن يتزوج
من ﻏﲑ مهر كما وقع لصفية رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنها وقﺪ قال اﶈققون مﻌﲎ ما ﰲ البﺨاري وﻏﲑه أنه ﷺ ﺟﻌﻞ عتقها ﺻﺪاقها أنه ﷺ أعتقها ﺑﻼ
عوض وﺗزوﺟها ﺑﻼ مهر ﻓقول أنﺲ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنه أمهرها نفسها مﻌناه أنه ﳌا ﱂ يصﺪقها ﺷيﺌا كان الﻌتق كﺄنه اﳌهر وإن ﱂ يﻜن ﰲ اﳊقيقة

كذلﻚ وأن يﺪﺧﻞ مﻜة ﺑﻐﲑ إحرام إﺗفاقا وأن يقﻀﻰ ﺑﻌلمه ولو ﰲ حﺪود ﷲ ﺗﻌاﱃ" .

)راﺟع  :اﻟﺴﲑة اﳊﻠﺒﻴﺔ – ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﱯ  -ب ذكﺮ ﻧﺒﺬ ﻣﻦ ﺧﺼﺎئﺼﻪ ﷺ(

الصفﺤة كاملة من السﲑة اﳊلبية :

ﻻ نﺪري ما نقول ..وما نسطر ﺗﻌليقاً علﻰ هذه " اﳋواص " الشريفة ﺟﺪاً !
او علﻰ هذه اﻷﺧﻼقيات الﱵ ليﺲ ﻓقط ﱂ يتصﻒ ا أي نﱯ أو رسول  ,اﳕا وﻻ حﱴ مصلح اﺟتماعﻲ ﰲ التاريﺦ !!
ﻓمن ﺧصوﺻيات نﱯ اﻻسﻼم واﶈلﻞ له ما يلﻲ :

أوﻻً :



من ﻏﲑ ماذا؟  ..من ﻏﲑ أرﺑﻌة ﺷواهﺪ :
 -1ﻣﻦ ﻏﲑ ﻟﻔﻆ ﻧﻜﺎح !
 -2أو ﻫﺒﺔ !

 -3وﻣﻦ ﻏﲑ وﱄ !
 -4وﻻ ﺷﻬﻮد !

ﻓما الفرق ﺑﲔ هذا وﺑﲔ الز عقﻼء البشر  ,أﺧﱪو ؟
ما الفرق ﺑﲔ الزواج والز سوى ﺗلﻚ الشروط اعﻼه  ,والﱵ يلقﻲ ا ﷴ عرض اﳊائط اذا ما إﺷتهﻰ امرأة واراد

مﻀاﺟﻌتها!؟
ما الزواج اﻻ ﺑوﺟود ﺷهود وعقود ومواﻓقة ورﺿا واعﻼن !
ﻓلو اقﱰﺿنا ان مسلماً قام ﺑنﻜاح مسلمة  ،دون لفﻆ نﻜاح وﻻ وﱄ وﻻ ﺷهود وﻻ عقﺪ نﻜاح  ،ﻓما هو حﻜمه ﰲ الشرع
اﻻسﻼمﻲ ؟ اﻻ يﻜون زانياً ؟ ولﻜن ان ﻓﻌلها ﷴ  ..ﻻ ﺗﻌتﱪ زﱏ ! أي ﺿمﲑ وﺧلق وعقﻞ يقبﻞ هذا ..؟
وهﻞ ﷴ ليﺲ من ﻃينة البشر ؟ وهﻞ هو ﻓوق الشريﻌة وﻓوق حﻜم ﷲ ..؟!
واﻵن كﻞ هذا ﳏتمﻞ امام هذه الفاﺟﻌة اﻷدﺑية واﻻﺧﻼقية التالية :
ﻻ ﳛﻞ له ﻓقط نﻜاح اي امرأة دون من لفﻆ نﻜاح أو هبة ومن ﻏﲑ وﱄ وﻻ ﺷهود..

اﳕا ﳝﻜن ﳛصﻞ كﻞ ذلﻚ من " دون رﺿـ ـ ــﺎﻫــﺎ " !

لنتاﺑع ﺗلﻚ اﳋواص حول انواع نﻜاح النﱯ الﻌرﰊ ..


 

 " وأنه ﷺ إذا رﻏﺐ ﰲ اﻣﺮأة ﺧلية كان له أن يﺪﺧﻞ ا من ﻏﲑ لفﻆ نﻜاح أو هبة ومن ﻏﲑ وﱄ وﻻ ﺷهود كما
وقع له ﷺ ﰲ زينﺐ ﺑنﺖ ﺟﺤﺶ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ عنها كما ﺗقﺪم.

) اﻟﺴﲑة اﳊﻠﺒﻴﺔ – ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﱯ  -ب ذكﺮ ﻧﺒﺬ ﻣﻦ ﺧﺼﺎئﺼﻪ ﷺ (

".

ما مﻌﲎ نﻜاحه ا ها دون رﺿاها ؟! اليﺲ هو " اﻹﻏتصاب " والذي ﺟﺌنا ﺑتﻌريفه ومﻌناه ﰲ ﻓاﲢة موﺿوعنا ؟
ﻷن الزواج هو رﺿا ومواﻓقة وقبول وﺗراﺿﻲ وﳏبة  .ﻓﻜيﻒ ينﻜح ﷴ امرأة دون رﺿاها !؟

ﺑرﺑﻜم اﺗباع هذا النﱯ  ..كيﻒ ﺗتبﻌون نبياً ﳛﻞ له اﻻﻏتصاب ؟
كيﻒ ﺗتبﻌه امرأة وﺗتﺨذه القﺪوة واﳌﺜﻞ اﻻعلﻰ  ..ﺑينما ﳚوز لنفسه ان يﻐتصﺐ امرأة ويواقﻌها ويﻌاﺷرها ويﻌاﻓسها دون
رﺿاها  .هﻞ ﺗقبﻞ ﺑذلﻚ اي امرأة مهما ﺑلﻐﺖ درﺟة ﺗفﻜﲑها وعقلها وعلمها ؟!
هﻞ ﺗقبﻞ ان ﺗُﻐتصﺐ  ,وان يفرض عليها رﺟﻞ اﻻﻓﻌال اﳉنسية دون رﺿاها ؟!
ﻓليتصور اﻹنسان  ..أي إنسان  ،ان يتبع ﺷﺨصاً ﳚوز له ان ﳝارس اﳉنﺲ مع إمرأة دون رﺿاها ؟! وان يتﺂسﻰ ويقلﺪ ،
ﻻ ﺑﻞ يبﲏ إﳝانه ومﻌتقﺪه ودينه وسلوكه علﻰ اساس ﺗصرﻓات ذلﻚ الشﺨص!..؟
واﻷدهﻰ واﻻمر هو ادعاء هذا الشﺨص انه نﱯ مرسﻞ ﺑﻞ ﻓوق اﻷنبياء قاﻃبة ؟

لنواﺻﻞ  ..مع ﺧاﺻية اﺧرى قﺪ ﲤيز ا هذا النﱯ  ،وهﻲ ﻻ ﺗقﻞ مرارة وﻓﻈاعة عن اﳋاﺻية الساﺑقة ) اﻻﻏتصاب (
وهذه اﳋاﺻية هﻲ  :الرﻏبة ﺑزوﺟة رﺟﻞ آﺧر !
نقرأ :


 

 " وأﻧﻪ إذا رﻏﺐ ﰲ اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﻪ ﷺ وأنه إذا رﻏﺐ ﰲ أمة وﺟﺐ علﻰ سيﺪها
أن يهبها له وله أن يزوج اﳌرأة ﳌن يشاء ﺑﻐﲑ رﺿﺎﻫﺎ " !!!!

) اﻟﺴﲑة اﳊﻠﺒﻴﺔ – ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﱯ – اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ب ذكﺮ ﻧﺒﺬ ﻣﻦ ﺧﺼﺎئﺼﻪ ﷺ (

ونقرأ ايﻀاً من مراﺟع اﺧرى :

" 

وأما ما أحﻞ له ﷺ ﻓﺠملته ستة عشر  :اﻷول  :ﺻفﻲ اﳌﻐنم  .الﺜاﱐ  :اﻻستبﺪاد ﲞمﺲ اﳋمﺲ أو اﳋمﺲ  .الﺜالﺚ  :الوﺻال  .الراﺑع  :الز دة علﻰ أرﺑع نسوة .

اﳋامﺲ  :النﻜاح ﺑلفﻆ اﳍبة  .السادس  :النﻜاح ﺑﻐﲑ وﱄ  .الساﺑع  :النﻜاح ﺑﻐﲑ ﺻﺪاق  .الﺜامن  :نﻜاحه ﰲ حالة اﻹحرام  .التاسع  :سقوط القسم ﺑﲔ اﻷزواج عنه ,

وسيﺄﰐ  .الﻌاﺷر :

 .قال اﺑن الﻌرﰊ  :هﻜذا قال إمام اﳊرمﲔ  ,وقﺪ مﻀﻰ ما للﻌلماء ﰲ ﻗﺼﺔ زﻳﺪ من هذا اﳌﻌﲎ ".

)اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن – ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ  -ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب  -ﺳﻮرة  - 33آﻳﺔ (50

ﻧﻘﺮأ اﻳﻀﺎً ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :

ونقرأ ايﻀاً  ..من كتاب روﺿة الطالبﲔ :

" ومنه أﻧﻪ ص ﻟﻮ رﻏﺐ ﰲ ﻧﻜﺎح اﻣﺮأة ﻓإن كﺎﻧت ﺧﻠﻴﺔ ﻟﺰﻣﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼحﻴح وﳛﺮم ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ
وإن كﺎﻧت ﻣﺰوﺟﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﻴﻨﻜحﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼحﻴح ومنه انﻌقاد نﻜاحه ص ﺑﻐﲑ وﱄ وﻻ

ﺷهود وﰲ حال اﻹحرام علﻰ اﻷﺻح ﰲ اﳉميع ...وكان له ص تﺰوﻳج اﳌﺮأة ﳑﻦ ﺷﺎء ﺑﻐﲑ إذ ﺎ وﻻ إذن وﻟﻴﻬﺎ

وتﺰوﺟﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺗوﱄ الطرﻓﲔ 

وﻻ إذن وﻟﻴﻬﺎ ."..

) كﺘﺎب  :روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ  -كﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح  -اﻟﺒﺎب اﻷول ﺧﺼﺎئﺺ رﺳﻮل ﷲ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح (

للهول  ..إذا وقع ﺑصره علﻰ امرأة وﺟﺐ علﻰ زوﺟها ﻃﻼقها  ,وحﻞ له نﻜاحها )!!(
لو رﻏﺐ ﰲ نﻜاح امرأة ﻓإن كانﺖ ﺧلية لزمها اﻹﺟاﺑة علﻰ الصﺤيح وﳛرم علﻰ ﻏﲑه ﺧطبتها وإن كانﺖ مزوﺟة وﺟﺐ
علﻰ زوﺟها ﻃﻼقها لينﻜﺤها !!
أليﺲ هذا نوع من اﻻﻏتصاب؟ ليﺲ هذا وحسﺐ  ..ﺑﻞ ان هذا الرﺟﻞ الزوج عليه ان يتﺤول اﱃ " ﻃرﻃور "  ،اذ وﺟﺐ
عليه حاﻻً وﻓوراً ان يقوم ﺑتطليق زوﺟته ليتزوﺟها النﱯ  ..أي يتنازل الزوج عن زوﺟته  ,لﻜﻲ يﻌطيها " لنﱯ " اﺷتهاها
لﻜﻲ ينﻜﺤها ! هﻞ هذه دعوة للﺪ ثة واﳌهانة ؟


هﻞ كان رسول اﻻسﻼم ﳚيز لنفسه النبﺶ ﺑﲔ اﳉميﻼت من النساء ويﻼحقهن ﺑبصره؟ كيﻒ أحﻞ لنفسه التطلع والتفرج
والتفرس مرأة ليسﺖ زوﺟته ؟! أين ﻏﺾ البصر ..؟!
 " ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺼﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﺻﻮﺑﻪ " وهو ﺑتشﺪيﺪ الﻌﲔ من ﺻﻌﺪ والواو من ﺻوب ,

 ,والتشﺪيﺪ إما وإما للتﻜرير  ,و لﺜاﱐ ﺟزم القرﻃﱯ ﰲ " اﳌفهم " قال:

أي ﻧﻈﺮ أﻋﻼﻫﺎ وأﺳﻔﻠﻬﺎ ﻣﺮارا  .ووقع ﰲ رواية ﻓﻀيﻞ ﺑن سليمان " ﻓﺨفﺾ ﻓيها البصر ورﻓﻌه "

)ﻓﺘح اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻحﻴح اﻟﺒﺨﺎري  -اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  -اﻟﻨﻜﺎح  -اﻟﺘﺰوﻳج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن وﺑﻐﲑ ﺻﺪاق (

قارنوا هذا وﺑﲔ ما قاله ايوب البار :

ﻟﻌﻴﲏ ﻓﻜﻴﻒ اتﻄﻠﻊ ﰲ ﻋﺬراء" ) أيوب (31:1
" ﻋﻬﺪا ﻗﻄﻌت ّ

ﻓهو ﱂ يﻜن يتطلع ﰲ ﻓتاة عذراء  ،ﻓﻜيﻒ مرأة متزوﺟة ؟!

اليﺲ من مستلزمات اﻹﳝان كﻒ البصر عن امرأة ﺑشهوة  ،ﻓما لﻜم ﺑنﱯ  ،واﻷنﻜﻰ ان ﺗﻜون متزوﺟة ) !! (
ﻓهﻞ اﳌرأة رﺧيصة اﱃ هذه الﺪرﺟة ..؟ وهﻞ الزواج ﻻ قﺪسية له هﻜذا ؟
أين مراعاة مشاعر الزوﺟة وﻻ الزوج ؟ ذلﻚ الزوج اﳌرثﻲ ﳊاله ﺑسبﺐ " نﱯ " رأى زوﺟته واﺷتهاها  ..اذ عليه ان يتﺨلﻰ
عن زوﺟته وحبيبته للنﱯ  ،ولرﲟا ﺗﻜون أماً ﻷوﻻده  ..يتنازل عنها ﻏنيمة ردة لنﱯ ) ﺑﻞ سيﺪ اﻷنبياء ( أهذه مﻜارم
اﻻﺧﻼق ؟ ي وﺟه سيقوم هذا النﱯ ﺑتوﺟيه الﻜﻼم لرﺟﻞ متزوج ليقول له نه مﻌﺠﺐ ﺑزوﺟته اﳉميلة !
اﻻ يﻌﺪ هذا الفﻌﻞ ﻇلماً ﲝق هذا الزوج اﳌسﻜﲔ ؟!
اﻻ يﻌﺪ اﻏتصا ً لتلﻚ الزوﺟة اﳌسﻜينة الﱵ كﻞ ﺟرﳝتها ا ا علﻰ قﺪر من اﳉمال اﳌلفﺖ.

وﻃبﻌاً ﻻ رأي يذكر للمرأة  ..ﻓهﻲ ﳎبورة ان ﺗطيع رﻏبات " وحﻲ " السماء ؟ " وﻣﻦ دون رﺿﺎﻫﺎ " !..




اذ ان الزوج ﺑﻌﺪ ان يطلق زوﺟته ،ﻓإن النﱯ ﳚوز له نﻜاح ﺗلﻚ الزوﺟة مباﺷرة وحﱴ قبﻞ ان إنتهاء ﻓﱰة الﻌﺪة البالﻐة

ثﻼث أﺷهر !!

ص َن َِن ُف ِس ِه ﱠن ﺛَﻼَﺛَ َﺔ ﻗُـ ُﺮَوٍء " ) البقرة
وهﻲ الفﱰة الﱵ حﺪدها القرآن للمرأة اﳌطلقة وهﻲ  3حيﻀات " َوالْ ُمطَلﱠ َق ُ
ات يَـتَـَرﺑﱠ ْ
 . (228:للتﺄكﺪ من ﺧلو رﲪها من اي ﺟنﲔ قﺪ يﻜون علق من زوﺟها الساﺑق.
لنقرأ :

 ] " ﻓائﺪة ﺟليلة [ 
 ,وعبارة مﱳ اﳋصائص الصﻐرى ﰲ الفصﻞ الﺜالﺚ ما نصه  :ﻓﻠﻮ رﻏﺐ ﰲ ﻧﻜﺎح اﻣﺮأة ﺧﻠﻴﺔ ﻟﺰﻣﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ
 وحرم علﻰ ﻏﲑه ﺧطبتها ﲟﺠرد الرﻏبة  ,أو زوﺟة وﺟﺐ علﻰ زوﺟها ﻃﻼقها لينﻜﺤها .

قال الﻐزاﱄ ﰲ اﳋﻼﺻة  :وﻟﻪ ﺣﻴﻨئﺬ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪة  ,وكان له أن ﳜطﺐ علﻰ ﺧطبة ﻏﲑه إﱃ
آﺧر ما ذكره وأﻃال ﻓيه ا هـ اﳌراد منه ".

) ﺎﻳﺔ اﶈﺘﺎج إﱃ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج  -كﺘﺎب اﻟﻌﺪد وﻫﻮ ﺿﺮ ن  -ﻓﺼل ﰲ اﻟﻌﺪة ﺑﻮﺿﻊ اﳊﻤل  -ﻣﺴأﻟﺔ :اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ -
اﳊﺎﺷﻴﺔ رﻗم - 1 :ص (137

ﻣﻦ ﻏﲑ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة  !!..يﻌﲏ ﳐالفة ﺷاملة لشرع الﺪين !

اﺧوﺗنا اﳌسلمﲔ  ..راﺟﻌوا اﳌوروث  ،راﺟﻌوا ما اﺟﱪﰎ علﻰ قبوله  ..اﲝﺜوا وقارنوا نفسﻜم ﳋﻼص نفوسﻜم !














