
 
 


ا نبيهم ، منفرداً عمن سواه من املسلمني ، ال  ملزا واخلواص اليت يتمتع  خيصص علماء االسالم لرسوهلم دمحم قائمة 

ا أح ا مبصطلح .. د يشاركه  هي خاصية تصدم كل ذي ضمري " ... خصائص النيب : وإحدى هذه املزا اليت يدعو
  :حي وهي 

  " !!إكراه املرأة على النكاح بدون رضاها " 
    

  وما هو تعريفه ومعناه ؟ اجلنسي ، لكن ما هو االغتصاب
  :انه ببساطة 

  ! ممارسة الفعل اجلنسي دون رضى الطرف اآلخر
ذا   :التعريف  ولنوثق كالمنا 

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

  
  :الرتمجة 

  " اغتصب يف اللغة العربية يعين أخذ الشيء قهرًا وظلًما وأمثال هذا أخذ أي شيء دون إذن أو دون حق، وقد
 فاالغتصاب هو ممارسة اجلنس مع شخص دون رضاهطغى استعمال الكلمة لتشري إىل االعتداء اجلنسي وعليه 

لرتهيب، ويعترب االغتصاب أكثر اجلرائم اجلنسية شيوعاً    ."بواسطة القوة أو 
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 اجلنس دون موافقة الشخص 

  ..! مبمارسة اجلنس مع زوجته او صاحبته ضد رغبة الطرف االخر فهذا اغتصاب وايضاً ان قام الزوج او الرفيق 
  :سنقرأ التايل  ..يف اللغة العربية " االغتصاب اجلنسي " اىل معىن  عدواذا 
  "الغني مع الصاد 

ً يقال َغَصَبه يـَْغِصبه َغصْ " الغْصب"قد تكرر يف احلديث ذكر  غصب باً فهو وهو أخُذ مال الغري ظلماً وُعدوا
  .غاِصب ومغُصوب

  ".أراد أنه واقعها ُكْرهًا فاستعاره للِجماع" أنه َغَصبها نفَسها"ومنه احلديث 
  )ابن األثري احملدث  - النهاية يف غريب احلديث واألثر : راجع ( 

  
  :وايضاً نقرأ يف لسان العرب 

 " ُو اْغَتَصَبه فهو غاِصٌب و َغَصبه على الشيِء  َغَصَب الشيَء يـَْغِصـُبه َغْصباً . َأْخُذ الشيِء ظُْلماً  الَغْصب
َغَصْبُت اجلِْلَد : مسعت العرب تقول : و االْغِتصاُب ِمثْـُله ، والشَّْيُء َغْصٌب و َمْغُصوب اَألزهري .  قـََهره ، وَغَصَبه منه: 

ِغ ، وال وتكّرر يف .  ِإْعماٍل يف نَـًدى أَو بـَْوٍل ، وال ِإدراج َغْصباً ِإذا َكَدْدَت عنه َشَعرَه ، َأو َوبَره َقْسراً ، ِبال َعْطن يف الدِّ
 ً َأنه واَقَعها َأراد : أَنه َغَصَبها نـَْفَسها : احلديث ويف . احلديِث ذِْكُر الَغْصِب وهو َأْخُذ ماِل الَغْريِ ظُْلماً وُعْدوا

  .  ُكْرهًا ، فاستعاره للِجماِع
  )ي البن منظور االفريق –لسان العرب : راجع ( 



    
 فلو فعلها أي آدمي على الكرة األرضية لعد جمرماً  .هو اكراهها على اجلنس دون رضاها وهو ظلم ..اذن اغتصاب املرأة 

  ! من خواصه النبوية الشريفة " خاصية " فهي له  ..بينما لو اقرتفها نيب املسلمني  .. مستحقاً للعقوبة اجلنائية 
  ) :السرية احللبية لربهان الدين احلليب (  عن خواصه كما جاء يف كتاب ،النفوس والضمائر ستشمئز منه كل لنقرأ ما 
  " ر املوقوفة على املسلمني ومن القسم الثاين حترمي أكل الصدقة واجبة أو مندوبة وكذا الكفارة واملنذورة واملوقوف عليه إال على جهة عامة كاآل

قة التطوع على اجلهة اخلاصة دون اجلهة العامة والصدقة الواجبة هي املعنية بقوله ملسو هيلع هللا ىلص إن الصدقة ال ويشاركه يف الصدقة الواجبة آلة دون صد
ت ألستعملك على تنبغي آلل دمحم إمنا هي أوساخ الناس ملا سأله عمه العباس رضي هللا تعاىل عنه أن يستعمله على الصدقات قال ملسو هيلع هللا ىلص ما كن

ا أما نوب الناس وملا أخذ احلسن بن علي رضي هللا تعاىل عنهما مترة من متر الصدقة ووضعها يف فيه قال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص كخ كخ اغسالت ذ رم 
كلون الصدقة واختلف علماء السلف هل االنبياء عليهم الصالة والسالم تشارك  كل الصدقة ويف رواية إن آل دمحم ال  النيب ملسو هيلع هللا ىلص علمت أ ال 

م وأن يعطى شيئا  يف ذلك فذهب احلسن رمحه اله تعاىل إىل أن األنبياء تشاركه يف ذلك وذهب سفيان بن عيينة على اختصاصه بذلك دو
خذ شيئا أكثر منه وأن يتعلم الكتابة أو الشعر وإنشاءه وروايته ال التمثل به وأنه إذا لبس المته للقتال ال يدعها حىت حيكم هللا بينه  ألجل أن 

ا يظهر  وبني عدوه وهذا األخري مما شاركه فيه االنبياء عليهم الصالة والسالم وخائنة األعني وهي اإلمياء إىل مباح من قتل أو ضرب على خالف م
ا والراجح خالفه ونكاح األمة املسلمة  كما تقدم  ونكاح الكتابية قيل والتسرى 
خيشى العنت أي الز ومن القسم الثالث القبلة يف الصوم مع وجود الشهوة فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يقبل عائشة ألنه ال 

ارضي هللا تعاىل عنها وهو صائم  ألجنبية وميص لسا  ولعله ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يبلع ريقه املختلط بريقها واخللوة 


كما وقع له ملسو هيلع هللا ىلص يف زينب بنت جحش رضي هللا تعاىل عنها كما تقدم .
أمة وجب  ملسو هيلع هللا ىلص وأنه إذا رغب يف وأنه إذا رغب يف امرأة متزوجة جيب على زوجها أن يطلقها له 

وله أن يتزوج يف حال إحرامه ومن ذلك نكاح  على سيدها أن يهبها له وله أن يزوج املرأة ملن يشاء
ه ملسو هيلع هللا ىلص صفية وذو الفقار كما تقدم وأن يتزوج  ميمونة على ما تقدم وأن يصطفى من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من جارية أو غريها ومن صفا

ملسو هيلع هللا ىلص أعتقها بال   مهر كما وقع لصفية رضي هللا تعاىل عنها وقد قال احملققون معىن ما يف البخاري وغريه أنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل عتقها صداقها أنهمن غري
كأنه املهر وإن مل يكن يف احلقيقة  عوض وتزوجها بال مهر فقول أنس رضي هللا تعاىل عنه أمهرها نفسها معناه أنه ملا مل يصدقها شيئا كان العتق  

  " .كذلك وأن يدخل مكة بغري إحرام إتفاقا وأن يقضى بعلمه ولو يف حدود هللا تعاىل
  )ب ذكر نبذ من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص -برهان الدين احلليب  –السرية احللبية : راجع (



  



  :صفحة كاملة من السرية احللبية ال

  



  ! الشريفة جداً " اخلواص " نسطر تعليقاً على هذه  وما.. ندري ما نقول ال
ا أي نيب أو رسول    !!يف التاريخ  مصلح اجتماعيامنا وال حىت , او على هذه األخالقيات اليت ليس فقط مل يتصف 

  : فمن خصوصيات نيب االسالم واحمللل له ما يلي 
  :أوًال 

   
  

  :من غري أربعة شواهد .. ا؟ من غري ماذ
  !من غري لفظ نكاح  -1
  !أو هبة  -2
  !ومن غري ويل  -3
  !وال شهود  -4
  

  أخربو ؟, فما الفرق بني هذا وبني الز  عقالء البشر 
ا دمحم عرض احلائط اذا ما إشتهى امرأة واراد  واليت يلقي, ما الفرق بني الزواج والز سوى تلك الشروط اعاله 

  ؟!مضاجعتها
  !ما الزواج اال بوجود شهود وعقود وموافقة ورضا واعالن 

فما هو حكمه يف الشرع  ،دون لفظ نكاح وال ويل وال شهود وال عقد نكاح  ،فلو اقرتضنا ان مسلماً قام بنكاح مسلمة 
  ؟..أي ضمري وخلق وعقل يقبل هذا  ! ال تعترب زىن .. ها دمحم ولكن ان فعل اال يكون زانياً ؟ االسالمي ؟

  !؟..وهل هو فوق الشريعة وفوق حكم هللا  وهل دمحم ليس من طينة البشر ؟
  :التالية  واآلن كل هذا حمتمل امام هذه الفاجعة األدبية واالخالقية

  .. شهودكاح أو هبة ومن غري ويل والاي امرأة دون من لفظ ن  نكاحال حيل له فقط 
ــــاهــا" حيصل كل ذلك من  ميكنامنا    !"  دون رضــ

  ..لنتابع تلك اخلواص حول انواع نكاح النيب العريب 



  
  

  " ا من غري لفظ نكاح أو هبة ومن غري ويل وال شه إذا رغب يف امرأةوأنه ملسو هيلع هللا ىلص ود كما خلية كان له أن يدخل 
  ".. وقع له ملسو هيلع هللا ىلص يف زينب بنت جحش رضي هللا تعاىل عنها كما تقدم

 )ب ذكر نبذ من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص  -برهان الدين احلليب  –السرية احللبية ( 
  

ها دون رضاها ؟   اه يف فاحتة موضوعنا ؟ والذي جئنا بتعريفه ومعن" اإلغتصاب " اليس هو  !ما معىن نكاحه ا
  ؟!فكيف ينكح دمحم امرأة دون رضاها  .ألن الزواج هو رضا وموافقة وقبول وتراضي وحمبة 

  كيف تتبعون نبياً حيل له االغتصاب ؟ ..بربكم  اتباع هذا النيب 
ويعاشرها ويعافسها دون بينما جيوز لنفسه ان يغتصب امرأة ويواقعها  .. كيف تتبعه امرأة وتتخذه القدوة واملثل االعلى 

  !مهما بلغت درجة تفكريها وعقلها وعلمها ؟ هل تقبل بذلك اي امرأة  .رضاها 
  !وان يفرض عليها رجل االفعال اجلنسية دون رضاها ؟, هل تقبل ان تُغتصب 

 ،تآسى ويقلد وان ي ! ان يتبع شخصاً جيوز له ان ميارس اجلنس مع إمرأة دون رضاها ؟، أي إنسان .. فليتصور اإلنسان 
  ؟..!ال بل يبين إميانه ومعتقده ودينه وسلوكه على اساس تصرفات ذلك الشخص

  بل فوق األنبياء قاطبة ؟واألدهى واالمر هو ادعاء هذا الشخص انه نيب مرسل 
  

ا هذا النيب  مع ..لنواصل    ) االغتصاب ( وهي ال تقل مرارة وفظاعة عن اخلاصية السابقة  ،خاصية اخرى قد متيز 
  !زوجة رجل آخر ب الرغبة :هذه اخلاصية هي و   

  :نقرأ 
  "ملسو هيلع هللا ىلص وأنه إذا رغب يف أمة وجب على سيدها  وأنه إذا رغب يف امرأة متزوجة جيب على زوجها أن يطلقها له

  " !!!!بغري رضاها ن يشاء أن يهبها له وله أن يزوج املرأة مل
  )ب ذكر نبذ من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص  - اجلزء الثالث  –برهان الدين احلليب  –السرية احللبية ( 

  :ونقرأ ايضاً من مراجع اخرى 



  " دة على أربع نسوة : الرابع . الوصال : الثالث . و اخلمس االستبداد خبمس اخلمس أ: الثاين . صفي املغنم : األول : وأما ما أحل له ملسو هيلع هللا ىلص فجملته ستة عشر . الز
, سقوط القسم بني األزواج عنه : التاسع . نكاحه يف حالة اإلحرام : الثامن . النكاح بغري صداق : السابع . النكاح بغري ويل : السادس . النكاح بلفظ اهلبة : اخلامس 
: العاشر . وسيأيت 

  ."من هذا املعىن  يف قصة زيدوقد مضى ما للعلماء , هكذا قال إمام احلرمني : قال ابن العريب .  
 )50آية  - 33سورة  -سورة االحزاب  -للقرطيب  –اجلامع ألحكام القرآن (
  

  :نقرأ ايضاً هذه الوثيقة   



  

لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها 
بغري ويل وال  صومنه انعقاد نكاحه  على الصحيح

ا وال إذن وليها  تزويج املرأة ممن شاء بغري إذ
 )الباب األول خصائص رسول هللا يف النكاح 

  (!!)وحل له نكاحها 
لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها وإن كانت مزوجة وجب 

اذ وجب ، " طرطور " عليه ان يتحول اىل  
اشتهاها " لنيب " ي يعطيها لك, يتنازل الزوج عن زوجته 

  :من كتاب روضة الطالبني 
لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها 

على الصحيح وإن كانت مزوجة وجب على زوجها طالقها لينكحها
ا وال إذن وليها صوكان له ...شهود ويف حال اإلحرام على األصح يف اجلميع  تزويج املرأة ممن شاء بغري إذ

  "... وال إذن وليها وتويل الطرفني 
الباب األول خصائص رسول هللا يف النكاح  -كتاب النكاح   - روضة الطالبني 

وحل له نكاحها , إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طالقها 
لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها وإن كانت مزوجة وجب 

  !!على زوجها طالقها لينكحها 
 الزوج بل ان هذا الرجل ..ليس هذا وحسب  ؟االغتصاب

يتنازل الزوج عن زوجته  أي .. حاًال وفوراً ان يقوم بتطليق زوجته ليتزوجها النيب 
ثة واملهانة ؟   هذه دعوة للد

  

من كتاب روضة الطالبني .. ونقرأ ايضاً 
 " لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها ص  أنهومنه

وإن كانت مزوجة وجب على زوجها طالقها لينكحها
شهود ويف حال اإلحرام على األصح يف اجلميع 

وتويل الطرفني  وتزوجها لنفسه
روضة الطالبني : كتاب ( 
 
إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طالقها   .. للهول 

لو رغب يف نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمها اإلجابة على الصحيح وحيرم على غريه خطبتها وإن كانت مزوجة وجب 
على زوجها طالقها لينكحها 

االغتصاب نوع منهذا أليس 
حاًال وفوراً ان يقوم بتطليق زوجته ليتزوجها النيب عليه 

ثة واملهانة ؟ هل !كحها لكي ين هذه دعوة للد
  





كيف أحل لنفسه التطلع والتفرج  هل كان رسول االسالم جييز لنفسه النبش بني اجلميالت من النساء ويالحقهن ببصره؟
مرأة ليست زوجته ؟   !؟..أين غض البصر  !والتفرس 

 " وهو بتشديد العني من صعد والواو من صوب "  فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه ,
لثاين جزم القرطيب , وإما للتكرير والتشديد إما ,   : قال" املفهم " يف و

  "فخفض فيها البصر ورفعه " ووقع يف رواية فضيل بن سليمان .  أي نظر أعالها وأسفلها مرارا
  )التزويج على القرآن وبغري صداق  -النكاح  -ابن حجر  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري (

  :قارنوا هذا وبني ما قاله ايوب البار 
  )31:1أيوب (  " عذراءعهدا قطعت لعيّين فكيف اتطلع يف "

  
مرأة متزوجة ؟ فهو مل يكن يتطلع يف فتاة عذراء ،   !فكيف 

لكم بنيب  ، امرأة بشهوة كف البصر عن  اإلميانليس من مستلزمات ا    ( !! )واألنكى ان تكون متزوجة  ،فما 
  ؟ هكذا وهل الزواج ال قدسية له ؟..فهل املرأة رخيصة اىل هذه الدرجة 

اذ عليه ان يتخلى .. رأى زوجته واشتهاها " نيب " ذلك الزوج املرثي حلاله بسبب  الزوجة وال الزوج ؟ اعرأين مراعاة مش
ردة لنيب يت .. أماً ألوالده  حبيبته للنيب ، ولرمبا تكونعن زوجته و  مكارم أهذه ) بل سيد األنبياء ( نازل عنها غنيمة 

نه معجب بزوجته اجلميلة ي وجه سيقوم هذا النيب بتوجيه الك ؟االخالق    !الم لرجل متزوج ليقول له 
  !حبق هذا الزوج املسكني ؟ ظلماً اال يعد هذا الفعل 

 ً ا على قدر من اجلمال امللفتاال يعد اغتصا    .لتلك الزوجة املسكينة اليت كل جرميتها ا
  " ..!ومن دون رضاها "  السماء ؟" وحي " فهي جمبورة ان تطيع رغبات .. وطبعاً ال رأي يذكر للمرأة 

   
البالغة  فرتة العدة وحىت قبل ان إنتهاء مباشرة نكاح تلك الزوجةفإن النيب جيوز له  ،ق زوجتهاذ ان الزوج بعد ان يطل

  !!  ثالث أشهر
َنُفِسِهنَّ  َواْلُمطَلََّقاتُ " حيضات  3وهي وهي الفرتة اليت حددها القرآن للمرأة املطلقة  ِ البقرة " (  َثالَثََة قـُُرَوءٍ يـَتَـَربَّْصَن 

  .خلو رمحها من اي جنني قد يكون علق من زوجها السابقللتأكد من ) . 228:
  :لنقرأ 



 
فلو رغب يف نكاح امرأة خلية لزمها اإلجابة 

  . أو زوجة وجب على زوجها طالقها لينكحها 
وكان له أن خيطب على خطبة غريه إىل , 

 -اجلزء السابع : مسألة -فصل يف العدة بوضع احلمل 

  
نفسكم خلالص نفوسكم    !احبثوا وقارنوا 

 [
فلو رغب يف نكاح امرأة خلية لزمها اإلجابة : الث ما نصه وعبارة منت اخلصائص الصغرى يف الفصل الث

أو زوجة وجب على زوجها طالقها لينكحها , وحرم على غريه خطبتها مبجرد الرغبة 
,  وله حينئذ نكاحها من غري انقضاء عدة: قال الغزايل يف اخلالصة 

  ".هـ املراد منه  آخر ما ذكره وأطال فيه ا
ن   -اية احملتاج إىل شرح املنهاج  فصل يف العدة بوضع احلمل  -كتاب العدد وهو ضر

  )137ص 
  

  ! لشرع الدين خمالفة شاملةيعين  ..!!
نفسكم خلالص نفوسكم ..  على قبوله اجربمتراجعوا املوروث ، راجعوا ما  احبثوا وقارنوا 

  " ] فائدة جليلة [
وعبارة منت اخلصائص الصغرى يف الفصل الث, 

  وحرم على غريه خطبتها مبجرد الرغبة
قال الغزايل يف اخلالصة 

آخر ما ذكره وأطال فيه ا
اية احملتاج إىل شرح املنهاج (

ص  - 1: احلاشية رقم

..!! من غري انقضاء العدة
راجعوا املوروث ، راجعوا ما .. اخوتنا املسلمني 

  
  



 

 

 

    
  

 


