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  القضااي االجتماعية املتعلقة ابملرأة قراءة يف تفسري التحرير والتنوير

 

Social issues related to women  read in Tahrir wa-al-Tanwir - Tafsir 
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 : ملخص

 القضااي ألهم ومناقشة عرضا   البحث هذا يتناول
 الطاهر عنها تكلم واليت ابملرأة، تتعلق اليت االجتماعية

 إظهار يف البحث ساعد وقد تفسريه، يف عاشور ابن
 يف مفسران لدى اإلصالحي والبعد الفقهي، العمق
 شؤون كافة يف املرأة هتم   اليت القضااي تلك معاجلة
 من عاشور ابن كون إىل الباحث خلص وقد حياهتا،
 وصل مبا والصادعني القرآين، للنص املعظمني العلماء

 ولقد العلماء، من غريه به خالف وإن اجتهادهم، إليه
 يف ومساحتها الشريعة سهولة على الضوء البحث سلط
 ابلنساء، اخلاصة والزينة، واللباس االختالط، قضااي
 مسؤولية وجعل املعتربة، الشرعية ابلضوابط واملقيدة
 وبني الرجال، على واجبا   ومحايتها املرأة على اإلنفاق

 وجوه بني كما اإلسالم، يف النساء على تفضيلهم وجه
 ابلكلية، يلغها ومل مطردة، جيعلها فلم بينهم، املساواة
 .ابلزواج تتعلق اليت اخلطرية القضااي بعض وانقش

 املرأة، والتنوير، التحرير عاشور، ابن: مفتاحية كلمات
 .احلجاب اجتماعية، قضااي

 

 

 

 

 

Abstract; This research deals 

with a presentation and discussion 

of the most important social issues 

related to women, which Al-Tahir 

Ibn Ashour spoke about in his 

interpretation. Ibn Ashour is one 

of the scholars who glorify the 

Qur’anic text, and who asserts 

what their ijtihad has reached, 

even if other scholars disagree 

with it. 

The research has shed light on the 

ease and permissibility of Sharia 

in issues of mixing, dress and 

adornment, which are specific to 

women, and which are restricted 

by the considered legal controls, 

and made the responsibility of 

spending on women and 

protecting them a duty on men, 

and explaining the aspect of their 

preference over women in Islam, 

as it showed the aspects of 

equality between them, it did not 

make it steady, did not cancel it 

altogether, and discussed some 

serious issues related to marriage. 

Keywords: Ibn Ashour, Tahrir 

wa-al-Tanwir, Women, Social 

Issues
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 املقدمة. 

هلل املدددنعم علدددى عبددداده بنعمدددة القدددرآن، ا ددداد  مدددن  احلمدددد
أخدددددذ بددددده إىل اريدددددق الرضدددددوان، وجندددددة الدددددرمحن، والصدددددالة 
والسدددالم علدددى نبيندددا امدددد، سددديد اخللدددق، وحبيددد  احلدددق، 
املبعوث رمحدة للعداملني، وعلدى آلده وصدحبه الطيبدني، ومدن 

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

هيددده لددده يف كدددل  مدددان  فدددمن مدددن حفدددل ي  دددذا الددددين أن
رجدددداال  نملوندددده، ينفددددون عندددده تريددددف الغددددالني، وانتحددددال 
املبطلدددددددني، واويدددددددل اجلددددددداهلني، وإن مدددددددن أعظدددددددم العلدددددددوم 
وأشدددرفها تلدددك الددديت عنيدددآ بتفسدددري القدددرآن الكدددر ، فهدددو  
كددالم ي، ودسددتور األمددة، وسددبيل النجدداة، واريددق العددزة 

 والسيادة.

ين اعتنددددوا بتفسددددري  وإن مددددن أبددددر  العلمدددداء املعاصددددرين الددددذ
كتدداب ي، كلددك العددامل الددرابين التونسددي املعددرو  مبحمددد 
الطاهر ابن عاشور، الذ  عد  إبخدراج تفسدري جيمد  بدني 
العراقة واجلدة واملعاصرة، يف أسلوب بدي  رفيد ، ددد فيده 
مددن العلددوم  ددرا  مددتالام األمددواج، حيددث ينتقددل بددك مددن 

غيددة، ومددن املعدداين التحلدديالت اللغويددة، إىل اللطددالف البال
اإلمجاليدددددة، إىل التحلددددديالت التفصددددديلية، ويبدددددث فيددددده مدددددن 
الدنف  اإلصددالحي، والتوجيدده المبدو  مددا تلمدد  فيدده رو  
املعاصدددرة ألحدددداث  مانددده، سدددا جعدددل تفسدددريه مرجعدددا  مدددن 
أهم مراج  التفسري يف  ماننا، ولقد أحببآ أن يكدون   

مدن  اتصال هبذا الكتاب، ودور يف خدمته وإخدراج شديء
نفالسدددده، علددددى صددددورة  ددددث أعددددر  فيدددده أهددددم القضددددااي 
االجتماعيددة الدديت تتعلددق ابملددرأة، والدديت تكلددم عنهددا الطدداهر 

 ابن عاشور عند تفسريه لبعض اآلايت.

 . أمهية الدراسة2. 1

تظهر أمهية هذه الدراسة يف كوهنا  ثدا  يعداق قضدااي املدرأة 
االجتماعيددددددددة مددددددددن خددددددددالل توجيهددددددددات القددددددددرآن وأوامددددددددره 

شدداداته، ويعدددر  اريقددة مفسدددرا مددن أبدددر  املفسدددرين يف وإر 
 معاجلة تلك القضااي.

 . مشكلة الدراسة3. 1

تتمثددددل مشددددكلة هددددذه الدراسددددة يف اإلجابددددة عددددن السددددؤال 
اآليت: كيف عاق ابن عاشور قضااي املرأة االجتماعيدة يف 

 تفسريه التحرير والتنوير؟

 . أهداف الدراسة4. 1

 إمجا ا يف اآليت:هتد  الدراسة إىل أمور ميكن 

عددر  اآلايت الدديت عاجلددآ قضددااي املددرأة االجتماعيددة  -1
 يف القرآن 

االادددالل علدددى اريقدددة ابدددن عاشدددور يف معاجلدددة هدددذه  -2
 القضااي من خالل تفسريه لآلايت

مناقشة بعض القضااي املطروحة ابلرجول إىل األدلدة،  -3
 وأقوال أهل العلم املعتربين يف هذا الشهن.

 سات السابقة. الدرا5. 1

 من الدراسات السابقة اليت تتعلق ببحثنا:

بو غيبة، امد بن إبراهيم،  دث بعندوان: مدن فتداوى  -1
الشيخ امد الفاضل ابن عاشور، املصددر: للدة ا دايدة، 

 م.1998الناشر: اجملل  اإلسالمي األعلى، 

الطاليب، عمار،  ث بعنوان: دديد عند اإلمام ابن  -2
 وث املؤمتر الدو  حول الشيخ امدد  عاشور، املصدر:

الطاهر ابن عاشور وقضااي اإلصال  والتجديد يف الفكر 
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اإلسالمي املعاصر رؤية معرفية ومنهجيدة، الناشدر: املعهدد 
العددددددداملي للفكدددددددر اإلسدددددددالمي وجامعدددددددة امدددددددد اخلدددددددام ، 

 م.2009

أبددددو األجفددددان، امددددد بدددددن ا ددددادى،  ددددث بعندددددوان:  -3
الشديخ ابددن عاشدور، املصدددر:  المجدي  الفقهدي يف تفسددري

للدددددددة ا دايدددددددة   الناشدددددددر: اجمللددددددد  اإلسدددددددالمي األعلدددددددى، 
 م،1999

مشدددام، امدددود،  دددث بعندددوان: الشددديخ امدددد الطددداهر  -4
ابددن عاشددور وعنايتدده  قددوق املددرأة، املصدددر: للددة ا دايددة،  

 م.1999الناشر: اجملل  اإلسالمي األعلى، 

 . منهج الدراسة6. 1

لدراسدة املدنها الوصدفي، التحليلدي، وقد  اعتمدت هدذه ا
 حيث قام الباحث:

ابستعرا  االفة من كالم ابن عاشور املتعلق بقضدااي  -
 املرأة االجتماعية.

 تليل كالمه ومناقشته. -

 . خطة البحث 7. 1

جاء البحث إضافة إىل املقدمة واخلامتة يف مبحثني فيهما 
 لموعة من املطال ، على النحو اآليت:

 املبحث األول: تعريف عام اببن عاشور وتفسريه

 املطل  األول: تعريف اببن عاشور

 املطل  الثاين: تعريف عام بتفسري ابن عاشور

 املبحث الثاين: ابن عاشور وقضااي املرأة االجتماعية

 املطل  األول: اللباس والزينة 

 املطل  الثاين: االختالط ابلرجال

 املطل  الثالث: التفضيل بني الذكر واألنثى

 املطل  الراب : تعدد الزوجات

 املطل  اخلام :  واج املتعة 

 . املبحث األول: تعريف عام اببن عاشور وتفسريه2

يتنددداول هدددذا املبحدددث تعريفدددا  عامددداث اببدددن عاشدددور، حيدددث 
سددددنمر  سددددريعا  علددددى حياتدددده، ودراسددددته، ومكانتدددده العلميددددة 

ننتقل إىل احلدديث عدن تفسدريه ومنهجده وغري كلك، مث س
 العام فيه، وكلك يف مطلبني:

 . املطلب األول: التعريف اببن عاشور1. 2

مددة امددد الطدداهر بددن امددد  هددو الشدديخ اإلمددام العلللددم العالا
 .1بن عاشور، من بيآ آل عاشور األشرا  األندلسيني

، عدددددددددام 2ولدددددددددد الشددددددددديخ بقصدددددددددر جدددددددددده ألمددددددددده ابملرسدددددددددي
سدددرة علميدددة عريقدددة، ونشددده يف م( يف أ1879ه/1296)

وسدددددط علمدددددي، فبددددددأ بدددددتعلم القدددددراءة وحفدددددل القدددددرآن يف 
السادسدة مدن عمدره، وشد ا علددى تعل دم القدرآن حد  أتقندده 
حفظ ا، وتعلم شيئا  من الفرنسية، مث التحق جبام  الزيتونة 

م وهدددو يف الرابعدددة عشدددر مدددن  1892هدددد /  1310عدددام 
ر ، عمدددددددره، فددددددددرس علومدددددددا  متنوعدددددددة، كدددددددالنحو، والصددددددد

والبالغددددددة، واملنطددددددق، والتفسددددددري، والقددددددراءات، واحلددددددديث 
ومصطلحه، والكالم، وأصدول الفقده، والفقده، والفدرالض، 
وقددددد أظهددددر الشدددديخ مهددددة عاليددددة يف التحصدددديل، وبقددددي يف 

 -هدددددد 1317الزيتوندددددة حددددد  انل شدددددهادة التطويددددد  عدددددام 
 .3م1892
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وقد اثر ابن عاشور بشديوخه الدذين تتلمدذ علدى أيدديهم، 
 دددم أبدددر  األثدددر يف موسدددوعيته، وسدددعة ثقافتددده حيدددث كدددان 

وعلمدده، ولقددد كددان لددذلك انعكدداس واضدد  علددى تفسددريه 
الددذ  أخرجدده، ومدد  سددعة علددم الشدديخ وموسددوعيته، كددان 
جدددددم النشددددداط، غزيدددددر اإلنتددددداج، حيدددددث بلددددد  تعدددددداد كتبددددده 
املطبوعددة سددتة وثالثددني، مددن أبر هددا: كتدداب أصددول النظددام 

الصدددب  بقريددد ، االجتمدداعي يف اإلسدددالم، وكتددداب ألدددي  
وتفسريه العظيم التحريدر والتندوير، وأمدا الكتد  املةطوادة 

 .4فوصل تعدادها إىل أربعة وعشرين كتااب  

 -كات املددنها التقليددد -ولقددد كددان لتدريسدده يف الزيتونددة 
أثدددددددر يف  -كات التعلددددددديم العصدددددددر  املتطدددددددور-والصدددددددادقية 

حياته، إك فتحدآ وعيده علدى ضدرورة التقريد  بدني تيدارين 
 مددددا  اال يف اددددور التكددددوين، مهددددا: تيددددار األصددددالة، فكددددريني

املمثددل يف الزيتونددة، وتيددار املعاصددرة، املمثددل يف الصددادقية، 
ودوَّن آراءه هذه يف كتابه النفي  )ألي  الصدب  بقريد ( 
مددن خددالل الرؤيددة احلضددارية التارميددة الشدداملة الدديت تدددر  
التحددددددوالت العميقددددددة الدددددديت ميددددددر هبددددددا اجملتمدددددد  اإلسددددددالمي 

 .5امليوالع

م؛ قدددددام اإلمدددددام امدددددد  1903هدددددد    1321ويف سدددددنة 
عبددده مفدديت الددداير املصددرية بزايرتدده الثانيددة لتددون ، والتقدداه 
يف تلددددك الددددزايرة الطدددداهر بددددن عاشددددور، فتوادددددت العالقددددة 
بينهمدددددا، ومسددددداه امدددددد عبدددددده بددددددسفري الددددددعوة يف جدددددام  
الزيتوندددددة؛ إك وجددددددت بدددددني الشددددديةني صدددددفات مشدددددمكة، 

ىل اإلصددال  المبدددو  واالجتمدداعي، وقدددد أبر هددا ميلهمدددا إ
صاغ ابن عاشور أهم مالاه بعد كلدك يف كتابده )أصدول 
النظددام االجتمدداعي يف اإلسددالم( . وقددد توادددت العالقددة 

 .6بينه وبني رشيد رضا، وكت  ابن عاشور يف للة املنار

تقلددد الشددديخ يف حياتددده مناصدد  عديددددة يف حياتددده، كدددان 
م، 1913ملدددددالكي عدددددام منهدددددا: اإلفتددددداء علدددددى املدددددذه  ا

م، وهدو أول 1932ومنص  شيخ اإلسالم املالكي عام 
مددددن تددددوىل هددددذا املنصدددد  مددددن املالكيددددة، ومنصدددد  عميدددددا 

م، وبقدي كدذلك إىل سدنة 1956للجامعة الزيتونيدة، عدام 
م، حني ألغيآ اجلامعة الزيتونية، وأصبحآ كليدة 1962

ضمن اجلامعة التونسية، وتسمى الكليدة الزيتونيدة للشدريعة 
وأصول الدين، وعنيان ابنه الفاضل عميدا   ا، مث تفرغ إىل 

 .7الكتابة والتهليف

كانآ وفاة الشيخ ابن عاشدور رمحده ي يف الثالدث عشدر 
هددددد، املوافددددق للثدددداين عشددددر مددددن 1393مددددن رجدددد ، لعددددام 

م، ودفدن مبقدربة اجلدال ، اركدا  آ را  1973أغسط  عام 
إلسدددددالمية نفيسدددددة، ومؤلفدددددات قيمدددددة يف  تلدددددف العلدددددوم ا

 .8واألدبية

 املطلب الثاين: تعريف عام بتفسري ابن عاشور 2.2

يعددد التحريددر والتنددوير مددن أبددر  التفاسددري الدديت وضددعآ يف 
عصدددران احلدددديث، اسدددتمر ابدددن عاشدددور يف كتابتددده  سدددني 
عاما ، وض  خال ا خالصة آراله االجتهادية التجديدية، 

كتددد  يف ورجدد  إىل عدددد مددن التفاسددري، اعتربهددا أهددم مددا  
هددذا الشددهن، منهددا: الكشددا ، وايددرر الددوجيز، ومفدداتي  
الغيدد ، وتفسددري البيضدداو ، والقددرايب، وتفسددري الطددرب ، 
وأيب السدعود، واأللوسددي،  ونصدد  نفسدده حكمددا  مرجحددا  
بينهددا، ليةددرج لنددا أفضددل مددا فيهددا، يقددول عددن تفسددريه:   
ففيدددددده أحسدددددددن مدددددددا يف التفاسددددددري، وفيددددددده أحسدددددددن سدددددددا يف 

 .9التفاسري 

وقد اعتىن الشيخ يف كتابه ابملسالل البالغية عنايدة ابلغدة، 
حيث التزم التنبيه علدى كدل مدا أه مده منهدا،  سد  مبلد  
الفهم وااقة التدبر، وكاندآ لده عنايدة ابلغدة واهتمدام كبدري 
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ببيددددان تناسدددد  اتصددددال اآل  بعضددددها بددددبعض، وبتحقيددددق 
 .10معاين املفردات يف اللغة وضبطها

فمهنددا تقددوم ،  11اشددور يف التفسددريوأمددا عددن اريقددة ابددن ع
علددى تقسدديم السددورة إىل مقدداا ، تكددون متحدددة الفكددرة، 
وكات إاار موضوعي واحد على الغال ، وعند التفسدري 
يبتددداب ابللفظددة أو اجلملددة القرآنيددة، فيددتكلم عددن اشددتقاقها 
ومعناهددا، ومددا يتعلددق هبددا مددن أمددور لغويددة، وقددد يستشددهد 

لر اآليددة أو اآلايت بشديء مدن أشدعار العددرب، ويدذكر نظدا
القرآنيدددة، وهدددو مدددا يسدددمى ابلتفسدددري ابلقدددرآن، ويستشدددهد 
علدددى مدددا يقدددول ابألحاديدددث الشدددريفة، واآل ر املرويدددة عدددن 
السددلف لتوضددي  املعددىن املقصددود، ويكددون يف كلددك  تددارا  

ويعدددر  ابدددن عاشدددور يف تفسدددريه لبيدددان  مناقشدددا  مرجحدددا .
قبلهددددا، ويقددددوم املناسدددبة بددددني املقطدددد  املةتددددار أو اآليددددة ملددددا 

بدددددف  اإلشددددكاالت الدددديت قددددد تبدددددو مددددن ظدددداهر الددددنظم يف 
اآلايت الكرميددددة إن وجدددددت، وقدددددد يبتدددددلها بقولدددده )فدددددمن 

 قلآ( أحياان .

وإكا تدددددثآ اآلايت القرآنيددددة كات املقطدددد  الواحددددد عدددددن 
موضددول معددني، أو كددان وددة موضددول كثددر فيدده الكددالم مددن 

اصدددديل املتقددددمني، فدددمن ابدددن عاشدددور يتدددابعهم فيعدددر  لتف
 تتعلق بذلك.

وإكا مدددددددرَّ كايت األحكدددددددام، وآايت العقيددددددددة، أو اآلايت 
الدديت اتدددذت  ددا مواضددد  خاصدددة يف علددوم القدددرآن وغريهدددا 
من املباحث، فمنه يعدر  لدذكر خدال  العلمداء يف تلدك 
اآلايت، ويفصل يف تلك القضااي مبا هدو مناسد  عندده، 
وقدددددد يعدددددر  إىل إشدددددارات علميدددددة عندددددد تفسدددددريه لدددددبعض 

 ت.اآلاي

وسددا يالحددل يف اريقددة ابددن عاشددور أندده ال يلتددزم  ددا ترتيبددا  
معينا ، فكثريا  ما يكون هندا  تقدد  واخدري فيهدا، وكلدك 

 سدددددد  املقطدددددد ، وال يغفددددددل يف تفسددددددريه عددددددن احلاشددددددية، 
 فيستةدمها ألغرا  تلو  له.

. املبحثثثثثثث الثثثثثثثاين: ابثثثثثثن عاشثثثثثثور وقضثثثثثثااي املثثثثثثرأة 3
 االجتماعية

هدددددددذا املبحدددددددث مجلدددددددة مدددددددن أهدددددددم قضدددددددااي املدددددددرأة  يتنددددددداول
االجتماعيددددة الدددديت تكلددددم عنهددددا ابددددن عاشددددور يف تفسددددريه،  
كلباسها أمام األجان ، واختالاها ابلرجال، ومسداواهتا 
معهم، وبعض القضااي املتعلقة ابلزواج، حيث يوض  رأيه 
فيهدا موضد  التحليدل والنقداق، وقدد جعدل كلدك يف أربعددة 

 مطال :

 ألول: اللباس والزينة .  املطلب ا1. 3

.  الفثثثرأل األول: لبثثثاس املثثثرأة واينتهثثثا أمثثثام 1. 1. 3
 األجانب

أفدددا  ابدددن عاشدددور يف احلدددديث عدددن لبددداس املدددرأة و ينتهدددا 
عند قولده تعداىل )وقدل للمؤمندات يغضضدن مدن أبصدارهن 
ونفظدددن فدددروجهن وال يبددددين  ينددددتهن إال مدددا ظهدددر منهددددا 

فدتكلم عدن  (، 31وليضربن خبمدرهن علدى جيوهبن()الندور
الزيندددة املكتسدددبة املصدددطنعة، واخللقيدددة، وبدددني أن املكتسدددبة 
املصددددطنعة هددددي الدددديت تكددددون بسددددب  التددددزين: مددددن اللبدددداس 
الفددددداخر، واحللدددددي، والكحدددددل، واخلضددددداب واحلنددددداء، وأمدددددا 
اخللقيدددددددة فهدددددددي معظدددددددم جسدددددددد املدددددددرأة وخاصدددددددة: الوجددددددده 

 . 12واملعصمني والعضدين والثديني والساقني والشعر

نددة تزيددد املددرأة حسددنا  ومجدداال ، ولددذلك فددمن ي وبددنيَّ أن الزي
تعاىل هنى عن التزين أمام الرجال، واسدتثىن مدن لدي  مدن 
شدددددههنم أن تتحدددددر  مدددددنهم شدددددهوة  وهدددددا حلرمدددددة قرابدددددة أو 

 .13صهر
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مث تكلم عما جيو  إظهاره مدن الزيندة أمدام الرجدال، فقسَّدم 
الزينددددة اخللقيددددة مددددرة أخددددرى إىل ظدددداهرة وخفيددددة، وككددددر أن 

ر مددددن الزينددددة اخللقيددددة هددددو مددددا يف إخفالدددده مشددددقة،  الظدددداه
كالوجدده والكفددني والقدددمني، وضدددها اخلفيددة، مثددل أعددا  

 الساقني، واملعصمني، والعضدين، والنحر، واألكنني.

وقسدددددم املكتسددددددبة املصدددددطنعة أيضددددددا  إىل ظددددداهرة وابانددددددة، 
فالظداهر مدن الزينددة املصدطنعة مدا يف تركدده حدرج علدى املددرأة 

اندددد  صددددورهتا بددددني أتراهبددددا، وال مددددن جاندددد   وجهددددا، وج
تسهل إ الته عند البدوان أمام الرجال، وإرجاعه عندد اخللدو 
يف البيآ، وكذلك ما كدان ادل وضدعه غدري مدهمور بسدمه  
كاخلواتيم، خبال  القرط والدماج، وصدحَّ  أن اخللةدال 

 .14والسوار من الزينة الظاهرة

نداء علدى مث ككر املعىن العام لقوله تعاىل )ما ظهر منها( ب
مددا سددبق، وهددو مددا كددان موضددعه سددا ال تسددمه املددرأة وهددو 
الوجدده والكفددان والقدددمان، مث ككددر قددوال  آخددر جلمدد  مددن 
املفسددددرين، اعتددددربوا فيدددده أن الزينددددة هددددي كددددل جسددددد املددددرأة، 
وفسروا )ما ظهر منها( ابلوجه والكفني، وقيل: والقدمني 
 والشددعر، وعلددى هددذا فالزينددة الظدداهرة هددي الدديت جعلهددا ي
 كددددم الفطددددرة ابديددددة، ويكددددون سددددمها تعطدددديال  ملنفعتهددددا،  
كالوجدده واليدددين، أمددا القدددمان فمندده يعسددر االنتفددال هبمددا 
وال يعطدددل، ولدددذلك اختلدددف فيهدددا العلمددداء علدددى قدددولني، 

 .15منهم من أوج  سمها، ومنهم من أابحه

وأمددددا مددددا كددددان مددددن ااسددددنها، ومل يكددددن عليهددددا مشددددقة يف 
ر مددددن الزينددددة، مثددددل النحددددر سددددمه، فددددال يدددددخل فيمددددا ظهدددد

والثد  والعضدد واملعصدم وأعلدى السداقني، وكدذلك مدا لده 
صددورة حسددنة يف املددرأة، وإن كددان غددري معددرَّى، كددالعجيزة، 
واألعكان، والفةذين، ومل يكن سا يف إرخاء الثوب عليه 

حرج عليها، فهذه األمور تسمها املرأة مبا تسم بده العدورة 
 .16سا ال يصف وال يشف

قددل ابددن عاشددور قددول اجلمهددور إبابحددة كشددف الوجدده مث ن
واليدين يف مجي  األحوال، ومسدتندهم يف كلدك، وهدو أن 
استثناء إبداء الوجه والكفني من عموم من  إبدداء  يندتهن 

، وعندد 17يقتضي اإلابحة، ورجحه على غريه من األقوال
دا الَّدذنينل آملنهدوا الل تلدُدخهلهوا أليد هل بدهيهدوتل  تفسريه لقوله تعاىل )ايل

ان إنالَّ ألُن يدهُؤكلنل للكهدُم ..()األحدزاب  ( قدال:  وهبدذه 53النَّيبن
ء  دداءل النَّدديبن اآليددة مدد  اآليددة الدديت تقدددمتها مددن قولدده: )ايل ننسل

دددداءن()األحزاب  ددددنل الاننسل دددددا من َّ كلهلحل ( تقددددق معددددىن 32لُسددددكه
احلجاب ألمهات املؤمنني، املركَّ  من مال متهن بيوهتن، 

شددديء مدددن كواهتدددن، حددد  الوجددده والكفدددني، وعددددم ظهدددور 
وهدددو حجددداب خدددا  هبدددن ال جيددد  علدددى غدددريهن، وكدددان 
املسلمون يقتددون ممهدات املدؤمنني ورعدا ، وهدم متفداوتون 

 .18يف كلك، على حس  العادات 

وعند حديثه عن اخلهُمرة، بني ضرورة عدم التساهل فيها، 
وعددر  اخلمددار مندده ثددوب تضددعه املددرأة علددى رأسددها لسددم 

 .19ها وجيدها وأكنيهاشعر 

دددرنهننَّ علللدددى  همه مث ينتقدددل إىل شدددر  قولددده تعددداىل )ولُليلُضدددرنُبنل خبن
(، فيبني أن الضدرب يتيت مبعدىن متكدني 31جهيهوهبنننَّ()النور 

الوضدد ، وأن اجليدد  هددو ادددوق القمدديص سددا يلددي الرقبدددة، 
وهبدذا يكددون املعددىن أن يشددددن وضد  اخلمددر علددى جيددوب 

ني منتهدى اخلمدار ومبددأ اجليد  األقمصة، ح  ال يبقى ب
 . 20ما يظهر منه اجليد

ويف قولددددده تعددددداىل )اي أيهدددددا النددددديب قدددددل أل واجدددددك وبناتدددددك 
ونسدداء املددؤمنني يدددنني علدديهن مددن جالبيددبهن كلددك أد  
أن يعدددرفن فدددال يدددؤكين وكدددان ي غفدددورا رحيمدددا()األحزاب 

(، يدددددددتكلم ابدددددددن عاشدددددددور عدددددددن اجللبددددددداب، فيبدددددددني أن 59
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نني هدددو النسددداء املؤمندددات، ال أ واج املقصدددود بنسددداء املدددؤم
املددؤمنني، وأن اإلضددافة إىل املددؤمنني علددى معددىن )مددن( أ  
النساء من املؤمنني، مث تكلم عن اجللباب، فبني أنه ثوب 
أصغر من الدرداء، وأكدرب مدن اخلمدار والقندال، تضدعه املدرأة 
علددددى رأسددددها، فيتدددددىل جانبدددداه علددددى عددددذاريها، وينسدددددل 

هددا، تلبسدده عنددد اخلددروج والسددفر، سددالره علددى كتفهددا وظهر 
وككر أن هيئات لب  اجلالبي   تلفة ابخدتال  أحدوال 
النساء، وأن العادات هدي الديت تبينهدا، وبدني املقصدود مدن 
هذا اإلدانء، وهدو أن يعدرفن فدال يدؤكين، ولقدد كدان لدب  
اجللبدددداب مددددن شددددعار احلرالددددر، فكانددددآ اإلمدددداء ال يلبسددددن 

ندددآ احلرالدددر يلبسدددن اجلالبيددد ، يقدددول ابدددن عاشدددور:  وكا
اجلالبيدددد  عندددددد اخلدددددروج إىل الددددزايرات و وهدددددا، فكدددددن ال 
يلبسدددنها يف الليدددل، وعندددد اخلدددروج إىل املناصددد ، ومدددا كدددن 
مددددرجن إليهددددا إال لدددديال ، فددددهمرن بلددددب  اجلالبيدددد  يف كددددل 
خدددروج، ليعدددر  أهندددن حرالدددر، فدددال يتعدددر  إلددديهن شدددباب 
الددددددعار، نسدددددبهن إمددددداء، أو يتعدددددر  إلددددديهن املندددددافقون، 
استةفافا  هبن ابألقوال اليت تجلهن، فيتهكين مدن كلدك، 
ورمبا يسدب  الدذين يدؤكوهنن، فيحصدل أكى مدن اجلدانبني، 

 .21فهذا من سد الذريعة 

يف كالم ابن عاشور عن اللباس والزينة، فمنه  وعند التهمل
، فهدو يدرى 22يالحل عليده عددم  الفتده جلمهدور الفقهداء

يصف وال يشف، وأن مدا وجوب سم مجي  املرأة، مبا ال 
جيدددو  كشدددفه مدددن كلدددك الوجددده والكفدددني، وككدددر خدددال  
العلمددداء يف القددددمني، ومل يتطدددرق إىل مسدددهلة النقددداب، ومل 
يسمسل يف ككر أقوال املةدالفني يف املسدهلة، وحسدبه أنده 
كان واضدحا  فيمدا كهد  إليده، وقدد ابد  فيده املعتمدد مدن 

لفقهداء مدن مذه  اإلمام مالك رمحده ي، ورأ  مجهدور ا
 .23التابعني وغريهم

 . الفرأل الثاين: لباس القواعد من النساء2. 1. 3

يتن  داءن الدالَّ فسَّر ابن عاشور قولده تعداىل )ولاُلقلولاعندده مندنل النانسل
الل يدلُرجهونل ننكلاح ا فدلللدُي ل علللدُيهننَّ جهنلداَ  ألُن يلضلدُعنل ثنيلدابدلههنَّ 

دداتا بنزنينلددةا ول  ددرل مهتدلبدلرانجل َِّه مسلنيددَ  غليدُ ددَر  لهددنَّ ولا يدُ ألُن يلُسددتدلُعفنُفنل خل
(، فبددددني أن اآليددددة  صصددددة لقولدددده تعدددداىل 60عللنيَم()النددددور

ددرنهننَّ  همه ُنهددا ولُليلُضددرنُبنل خبن ددرل من )ولال يدهُبدددنينل  نيندلددتدلههنَّ إنالَّ ملددا ظلهل
عللددددددددددددددددددى جهيهددددددددددددددددددوهبنننَّ( إنىلل قدلُولنددددددددددددددددددهن )عللددددددددددددددددددى علددددددددددددددددددُوراتن 

(، وبنيَّ أن القواعد مدن النسداء يف اآليدة 31النانساءن()الن ور
هن الكبار يف السن، الاليت قعددن عدن الدوالدة واحلديض، 
وأهنددن الدداليت ال يرجددون نكاحددا  لكددرب سددنانهم، مث بددنيَّ أندده 
رخددص  دددن يف أمدددر خدددا ، وهدددو أن ال يضدددربن خبمدددرهن 
على جيوهبن، وأن ال يدنني عليهن من جالبيدبهن، فهدذا 

)فدلللدددُي ل علللدددُيهننَّ جهنلددداَ  ألُن يلضلدددُعنل هدددو معدددىن قولددده تعددداىل 
ثنيلددددابدلههنا(، واسددددتدل علددددى كلددددك بقددددول ابددددن عبدددداس وابددددن 
مسددعود رضددي ي عددنهم، حيددث نقددل عددنهم تفسددري كلددك 

، واسددتدل علددى 24بوضدد  الددرداء واملقنعددة الدديت فددوق اخلمددار
 . 25المخيص بوض  اخلمار عنهن بقول السد 

التعفددف عنهددا،  مث بددني سددب  هددذه الرخصددة، واسددتحباب
فقدال:  وعلدة هددذه الرخصدة هددي أن الغالد  أن تنتفددي أو 
تقدددل رغبدددة الرجدددال يف أمثدددال هدددذه القواعدددد لكدددرب السدددن. 
فلمددا كددان يف األمددر بضددرب اخلمددر علددى اجليددوب أو إدانء 
اجلالبيدددد  كلفددددة علددددى النسدددداء املددددهمورات اقتضدددداها سددددد 
الذريعددة، فلمددا انتفددآ الذريعددة رفدد  كلددك احلكددم رمحددة مددن 

، فمن الشدريعة مدا جعلدآ يف حكدم مشدقة لضدرورة إال ي
رفعددآ تلددك املشددقة بددزوال الضددرورة وهددذا معددىن الرخصددة، 
ولددذلك عقدد  هددذا المخدديص بقولدده: وأن يسددتعففن خددري 

 . 26 ن 
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وبدددني أن اآليددددة حثددددآ النسدددداء علدددى التعفددددف عددددن وضدددد  
الثيدداب عددنهن، فهددو أفضددل  ددن، ولددذلك قيددد اإلكن فيدده 

متربجدات بزيندة( أ : وضدعا  ال يقارنده ابحلال، وهو )غدري 
تربج بزينة، سا عادة املؤمندات سدمه، فدالتربج هدو إظهداره، 
ويف كلدددك مفسددددة، يقدددول ابدددن عاشدددور:  فكههندددا تعدددران  
ابستجالب استحسان الرجال إايهدا وإ رة رغبدتهم فيهدا، 
وهدددددي وإن كاندددددآ مدددددن القواعدددددد، فدددددمن تعريضدددددها بدددددذلك 

ا، وقددددد يرغدددد  فيهددددا مددددالف اآلداب، ويزيددددل وقددددار سددددنه
بعض أهل الشهوات، ملا يف التربج ابلزينة من السم علدى 
عيوهبدددددددا، أو اإلشدددددددغال عدددددددن عيوهبدددددددا ابلنظدددددددر يف ااسدددددددن 

 .27 ينتها 

لقد اختار ابن عاشور للقواعد مدن النسداء أوسد  األقدوال 
فيما يوض  مدن الثيداب، فلدم يقتصدر علدى وضد  اجللبداب 

د رضددددي ي الدددذ  اقتصددددر عليددده ابددددن عبددداس وابددددن مسدددعو 
،  بددل اختددار وضد  اخلمددار عنهددا أيضددا ، 28عدنهم، وغددريهم

وهو قول  ن للعلماء يف املسهلة، كهد  إليده: ابدن عمدر، 
وعكرمدددددددددة، وسدددددددددليمان بدددددددددن يسدددددددددار رضدددددددددي ي عدددددددددنهم، 

، ومدد  أندده اختددار أوسدد  األقددوال يف المخدديص؛ 29وغددريهم
إال أندده نبَّدده علددى اسددتحباب تددر  كلددك، عمددال  مبددا نصَّددآ 

يدددة الكرميدددة، وهدددو يف هدددذا كلددده ال مدددالف مجهدددور عليددده اآل
املفسدددددرين، بدددددل ويضددددديف إىل شدددددرحه إضدددددافات بالغيدددددة، 
ونكددددددآ لغويددددددة، تضددددددفي عليدددددده عمقددددددا ، ووضددددددوحا  أكددددددرب 

 للمعاين.

 .  املطلب الثاين: االختالط ابلرجال2. 3

. الفثثثثرأل األول: مشثثثثاركة املثثثثرأة لزوجهثثثثا يف 1. 2. 3
 اجللوس مع الرجال

حضدددور املددرأة لدددال  الرجدددال يف  يددرى ابدددن عاشددور جدددوا 
بيوهتن، فعند تفسريه لقوله تعاىل )فلهلقُدبدلللآن اُمرلألتهدهه يفن صلدرَّةا 

ددددوَ  علقنيَم()الددددذارايت ددددا ولقلاللددددُآ علجه ( 29فلصلددددكَُّآ ولُجهلهل
قال:  وأقبلآ امرأته حدني مسعدآ البشدارة  دا بغدالم، أ  
رة أقبلآ على لل  إبراهيم م  ضيفه، قال تعاىل يف سدو 

هود )ولاُمرلألتههه قلالنملَة( وكدان النسداء نضدرن لدال  الرجدال 
يف بيدددددوهتن مددددد  أ واجهدددددن ويدددددواكلنهم، ويف املواددددده، قدددددال 
مالدددددك:  ال مس أن تضدددددر املدددددرأة مددددد   وجهدددددا وضددددديفه، 

 .30واكل معهم 

كلُآ  ددددَة فلضلدددددحن وعنددددد تفسددددريه لقولدددده تعددددداىل )ولاُمرلألتهددددهه قلالنمل
هلا إبننُسدددددحلا دددددُرانل ()هدددددود فدلبلشَّ دددددُن ولرلاءن إنُسدددددحلاقل يدلُعقهوبل قل ولمن

كلُآ( يف موضد  71 دَة فلضلدحن ( قال:  ومجلة )ولاُمرلألتهدهه قلالنمل
عليددددده  -احلدددددال مدددددن ضدددددمري أوجددددد ، ألن امدددددرأة إبدددددراهيم

كانآ حاضرة تقددم الطعدام إلديهم، فدمن عدادهتم    -السالم
كعدددادة العدددرب مدددن بعددددهم أن ربدددة املندددزل تكدددون خادمدددة 

دل علدددددددى كلدددددددك  دددددددديث  والعدددددددروس ، واسدددددددت31القدددددددوم 
، وقددددول الشدددداعر: اي ربددددة البيددددآ قددددومي غددددري 32خددددادمهم 

 .33صاغرة ... ضمي إليك رجال القوم والغراب

حضور املرأة لال  الرجال يف بيآ  وجهدا؛ مدن  ومسهلة
املسددالل الدديت تكلددم فيهددا العلمدداء قدددميا ، فقددد سددئل اإلمددام 
مالدك:  هددل اكددل املددرأة مد  غددري ك  اددرم منهددا، أو مدد  
غالمها ؟ فقال مالدك: لدي  بدذلك مس، إكا كدان كلدك 
علددى وجدده مددا يعددر ، للمددرأة أن اكددل معدده مددن الرجددال، 

رأة مددددد   وجهدددددا، ومددددد  غدددددريه سدددددن قدددددال: وقدددددد اكدددددل املددددد
، وعلدق بعضدهم منده جيدو  مد  مدن تدؤمن الفتندة 34يؤاكله 

ابألكددددل معهددددا، وككددددر أن كلددددك يقتضددددي مددددن الرجددددل أن 
يغض نظدره عدن بعدض املرليدات، وهدي الديت ال ندل لده أن 

، وال شك أن على املرأة أن تكون ساترة ملدا 35ينظر إليها
مية عنددددد جيدددد  سددددمه، وأن تددددافل علددددى اآلداب اإلسددددال

 اجللوس م  الرجال.
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ويف احلديث عن أيب هريرة قال: جاء رجل إىل رسول ي 
صددددلى ي عليدددده وسددددلم، فقددددال: إين لهددددود، فهرسددددل إىل 
بعض نساله، فقالآ: والذ  بعثك ابحلق، ما عند  إال 
مدداء، مث أرسددل إىل أخددرى، فقالددآ مثددل كلددك، حدد  قلددن  

عند  إال  كلهن مثل كلك: ال، والذ  بعثك ابحلق، ما
مددداء، فقدددال:  مدددن يضددديف هدددذا الليلدددة رمحددده ي؟ ، فقدددام 
رجدل مددن األنصددار، فقددال: أان، اي رسددول ي، فددانطلق بدده 
إىل رحله، فقال المرأته: هل عند  شيء؟ قالآ: ال إال 
قددوت صددبياين، قددال: فعللدديهم بشدديء، فددمكا دخددل ضدديفنا 
فددددهافس السددددراج، وأريدددده أان وكددددل، فددددمكا أهددددوى ليهكددددل، 

مي إىل السددددراج حدددد  تطفئيدددده، قددددال: فقعدددددوا وأكددددل فقددددو 
الضدددديف، فلمددددا أصددددب  غدددددا علددددى الندددديب صددددلى ي عليدددده 
وسددلم، فقددال:  قددد عجدد  ي مددن صددنيعكما بضدديفكما 

، قدددال اإلمدددام الندددوو :   وقدددد أثدددىن ي ورسدددوله 36الليلدددة 
صدلى ي عليده وسدلم علدى هدذا الرجدل وامرأتده فددل علدى 

أحسددنا وأمجددال رضددي ي عنهمددا  أهنمددا مل يمكددا واجبددا بددل
وأمددددددا هددددددو وامرأتدددددده فددددددمثرا علددددددى أنفسددددددهما برضددددددامها مدددددد  
حاجتهما وخصاصتهما فمدحهما ي تعاىل وأنزل فيهما 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ففيه فضديلة 

 .37اإليثار واحلث عليه 

هدددذه األدلدددة وغريهدددا تددددل علدددى جدددوا  جلدددوس املدددرأة مددد  
تدده، وجددوا  مددؤاكلتهم، بددل إن الندديب أضدديا   وجهددا يف بي

صددلى ي عليدده وسددلم أثددىن علددى الرجددل و وجتدده لصددنيعهم  
الذ  صنعوه مد  ضديفهم، ومل ينده املدرأة عدن جلوسدها مد  

  وجها بصحبة الضيف، فدل هذا على اجلوا .

ولدددذلك فالدددذ  يدددراه الباحدددث أن ابدددن عاشدددور مل يتت مبدددا 
إن كالمددده  يعددداب عليددده، وال مبدددا يسدددتدر  عليددده فيددده، بدددل
 يسنده الدليل من القرآن والسنة، وكالم األلمة.

 . الفرأل الثاين: عمل املرأة خارج البيت 2. 2. 3

ددل علللُيدهن أهمَّدة  مندنل  عند قولده تعداىل )ولللمَّدا ولرلدل ملداءل ملدُديلنل ولجل
ددُن دهوهنننددمه اُمددرلألتدلنُين تلددذهودلانن قلددالل ملددا  دددل من النَّدداسن يلُسددقهونل ولولجل
ددُيَخ   دد َّ يهُصددنرل الرانعلدداءه ولألبهدوانل شل دا قلاللتلددا الل نلُسدقني حل خلُطبهكهمل

يبددددني ابددددن عاشددددور أن إكن شددددعي   (23كلبنرَي()القصددددص
عليه السالم البنتيه ابلسقي فيه دليل على جدوا  تصدر  
املرأة يف ما ا، وخروجها إىل لام  النداس بشدرط سدم مدا 

ندددده البنتيدددده ابلسددددقي جيدددد  عليهددددا سددددمه، يقددددول:   ويف إك
دليددل علدددى جدددوا  معاجلدددة املدددرأة أمدددور ما دددا، وظهورهدددا يف 
لدام  الندداس، إكا كانددآ تسدم مددا جيدد  سدمه، فددمن شددرل 
مدن قبلنددا شددرل لنددا، إكا حكدداه شددرعنا ومل يتت مددن شددرعنا 

، ويبددني أيضددا  أن تاشدديهما للندداس مل يكددن 38مددا ينسددةه 
نداس  تلفدة بسب  أنه ارم، بل كان مروءة مدنهن، وأن ال

فيمددددا تقتضدددديه املددددروءة والعددددادات، وأن أحددددوال األمددددم فيدددده 
 . 39 تلفة، خاصة بني أخالق البدو واحلضر

( يبدني 33ولقدلُرنل يفن بدهيهوتنكهنَّ()األحزاب وعند قوله تعاىل )
ابددن عاشددور أن هددذه اآليددة تقتضددي وجددوب مكددث نسدداء 
الندديب صددلى ي عليدده وسددلم يف بيددوهتن وأن ال مدددرجن إال 
لضددرورة، وهددو كمددال لسددالر النسدداء، فهددذا األمددر خددا  
بنساء النيب صلى ي عليه وسلم، حيث جي  يف حقهدن 
تددددددوقريا   ددددددن، وتقويددددددة يف حددددددرمتهن، فقددددددرارهن يف بيددددددتهن 

 .40عبادة

دداءن مبنلددا فلضَّددلل  دداله قدلوَّامهددونل علللددى النانسل وعنددد قولدده تعدداىل )الرانجل
ددُن ألُمولا ننُم()النسدداء  َِّه بدلُعضلددههُم علللددى بدلُعددضا ولمبنلددا ألنُدفلقهددوا من ا

(، يبدددددني ابدددددن عاشدددددور أن املدددددال أضددددديف إىل ضدددددمري 34
الرجددددال؛ ألن االكتسدددداب مددددن شددددههنم، ويددددذكر أن قولدددده 

ء بصدددديغة املاضدددي ل ميدددداء إىل أن أمددددر )ولمبنلدددا أنفقددددوا( جدددي
اإلنفدددداق قددددد تقددددرر يف اجملتمعددددات اإلنسددددانية منددددذ القدددددم، 
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فالرجال هم العداللون لنسداء العاللدة، وقدد كدان يف عصدور 
البداوة يتمثدل ممدور اصدورة، مث  اد يف عصدور احلضدارة، 
واآليدددة حجدددة خطابيدددة؛ ألهندددا ترجددد  إىل مصدددطل  غالددد  

املددددرأة تتددددوىل مسدددداعي مددددن  البشددددر، ومددددن النددددادر أن تددددرى
 .41االكتساب، فهذا اندر ابلنسبة إىل عمل الرجل

وميكددن لنددا مددن خددالل النظددر يف الكددالم املتقدددم أن  مدد  
 شتاته يف اآليت:

يددددرى ابددددن عاشددددور أن العمددددل والتكسدددد  مددددن شددددهن  -1
 الرجال، ويندر كلك يف حق املرأة.

ال متن  املرأة من العمدل، وإن كدان العمدل والتكسد   -2
 من شهن الرجال.

ال متن  املدرأة مدن التواجدد يف لدام  النداس بشدرط أن  -3
 تسم ما جي  سمه.

 الكمال يف حق النساء املكث يف البيوت. -4

وعند التهمل  د أن ابن عاشور متدوا ن يف هدذا اجلاند ، 
حيدث مل يغلدق البداب، ومل يفتحدده علدى مصدراعيه، فللمددرأة 

واجد يف لام  الناس، م  أن تعمل وتتوىل أموا ا، وأن تت
االلتددزام بسددم مددا جيدد  سددمه، ومدد  هددذا فاألفضددل  ددا أن 

 متكث يف بيتها، وتدل األمر للرجال.

وهدذا الدرأ  الددذ  مجعندا أشدتاته مددن كدالم ابدن عاشددور ال 
شددددك أن فيدددده صددددوان  للمددددرأة مددددن التبددددذ ل، وحفاظددددا  علددددى  
كرامتهدددا وحيالهدددا، فددداملرأة يف أصدددل خلقتهدددا أضدددعف مدددن 

جل يف مواجهة الناس، ومقارعة اخلطوب، والتقل  يف الر 
األسددددواق والصددددفق فيهددددا، ولددددذلك فهددددي متعلقددددة ابلرجددددل 
مسدتندة إليدده، فهددو الددركن الددركني، وامللجدده احلصددني، واملددرأة 
مددد  هدددذا قدددد تتددداج إىل العمدددل ألسدددباب شددد ،  كمعاندددة 

الددزوج لضددعف يف ر قدده، أو لعلددة أصددابته، وقددد تفقددد هددذا 
د أحددددددا  يسدددددد  مسددددددَّه، فدددددمن احتاجدددددآ املعيدددددل، وال دددددد

للةروج والعمل فال تثري  عليها، بشرط أن تافل علدى 
ما جيد  عليهدا شدرعا ، مدن التدزام محكدام اللبداس اخلاصدة 

 هبا، واآلداب الشرعية عند  الطة الناس.

 املطلب الثالث: التفضيل بني الذكر واألنثى 3.3

األول: اهتمثثثثثام اإلسثثثثثالم   ثثثثثالح  الفثثثثثرأل 1. 3. 3
 حال املرأة

ُعددددرهو ن  ُلمل ثُددددله الَّددددذن  علللددددُيهننَّ ابن عنددددد قولدددده تعدددداىل )ول لهددددنَّ من
َِّه علزنيدددَز حلكنيَم()البقدددرة  دددَة ولا دددالن علللدددُيهننَّ دلرلجل ( 228وللنلرانجل

يبدددددني ابدددددن عاشدددددور دور املدددددرأة اخلطدددددري يف اجملتمددددد ، فهدددددي 
ربيددددة األوىل للنشدددده الددددذين مل نصددددف النددددول اإلنسدددداين، وامل

متسددهم وسددالل الشددر، ومل تنفددذ إلدديهم خددراايم الشدديطان، 
وتربيتهددا  ددم إن كانددآ علددى اخلددري والصددال ، كانددآ أول 
ما ينتقش فيهم، وأسبق ما ميتزج بفطرهم، وسديكون  دذه 
المبيددددة أثددددر عظدددديم يددددنعك  علددددى اجملتمدددد ، ولددددذلك كددددان 

 .42ملرأةاإلسالم حراي  ابلعناية إبصال  شهن ا

كمدددددا بدددددنيَّ ابدددددن عاشدددددور أن ديدددددن اإلسدددددالم ديدددددن تشدددددري  
ونظددام، فلددذلك جدداء إبصددال  حددال املددرأة، ورفدد  شددههنا؛ 
لتتهيدده األمددة الداخلددة تددآ حكددم اإلسددالم، إىل االرتقدداء 

 .43وسيادة العامل

وال متلددف أحددد حددول خطدددورة دور املددرأة المبددو ، فهدددي 
ليده، وقدد ألصق النداس بولددها، وأرعداهم لده، وأحفظهدم ع

أسدددددند ي إليهدددددا مبقتضدددددى الطبيعدددددة اخللقيدددددة دور التغذيدددددة 
ابلرضددداعة، وقددددمها علدددى الرجدددل يف احلضدددانة عندددد الفرقدددة 
والنددزال، وجعلهددا مقدمددة علددى غريهددا يف الددرب واإلحسددان، 
فدددمن مجعدددآ املدددرأة إىل حنوهدددا ورعايتهدددا للمولدددود التهديددد  
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فيه، وكان والتوجيه و رل الفضالل، كان اثريها أبل  اثري 
لبنة صاحلة يف اجملتمد ، وقدد يتعددى نفعده إىل غدريه، فديعم 

 اخلري، وأصل كلك كله دور املرأة يف تربية مولودها.

 الفرأل الثاين: تفضيل الرجل على املرأة 2. 3. 3. 3

يدرى ابدن عاشدور أن قولده تعداىل )ول لهدنَّ منثُدله الَّدذن  علللدُيهننَّ 
دددددددددددددالن عل  ُعدددددددددددددرهو ن وللنلرانجل ُلمل َِّه علزنيدددددددددددددَز ابن دددددددددددددَة ولا للدددددددددددددُيهننَّ دلرلجل

( فيدددددده إثبددددددات لتفضدددددديل األ واج يف 228حلكنيَم()البقددددددرة 
حقددوق كثددرية علددى نسددالهم، وأن اآليددة تدددف  التددوهم من 
املسدداواة املشددروعة بددني الطددرفني مطددردة، فاملسدداواة بينهمددا 
ليسدددآ يف كدددل احلقدددوق،  ويوضددد  ابدددن عاشدددور أن هدددذا 

ل لكدددل رجدددل، ويظهدددر أثدددره التفضددديل  بدددآ علدددى اإلمجدددا
عنددد نددزول املقتضدديات الشددرعية والعاديددة، ويبددني مدد  هددذا 
أن اآلية تفيد شيئا آخر ابلغدا  يف األمهيدة، وهدو أن الرجدل 
قد آثره اإلسالم على املرأة مبقدار  صو ، ولي  إيثاره 
عليها مطلقا  كما كان عليه احلدال يف اجلاهليدة، ويف اآليدة 

إليثار املطلق، الذ  كدان متبعدا  يف إشارة إىل إبطال هذا ا
 .44اجلاهلية

ويبدددني ابدددن عاشدددور سدددب  تفضددديل الرجدددال علدددى النسددداء 
درجددة بقولدده:   وهددذه الدرجددة اقتضدداها مددا أودعدده ي يف 
صددددنف الرجددددال مددددن  ايدة القددددوة العقليددددة والبدنيددددة، فددددمن 
الدددذكورة يف احليدددوان متدددام يف اخللقدددة، ولدددذلك  دددد صدددنف 

حليدددوان أككدددى مدددن األنثدددى، وأقدددوى الدددذكر يف كدددل أندددوال ا
جسددما  وعزمددا ، وعددن إرادتدده يكددون الصدددر، مددا مل يعددر  
للةلقددددة عددددار  يوجدددد  ا طدددداط بعددددض أفددددراد الصددددنف، 
وتفوق بعدض أفدراد اآلخدر اندرا ، فلدذلك كاندآ األحكدام 
التشدددريعية اإلسدددالمية جاريدددة علدددى وفدددق الدددنظم التكوينيدددة؛ 

 .45ألن واض  األمرين واحد 

اشددور يف احلددديث عددن معددىن هددذه الدرجددة مث يشددرل ابددن ع
وهددذا التفضدديل، مددن إكن بتعدددد الزوجددات يف حقدده، دون 
أن يددؤكن مبثددل كلددك لونثددى، وأن كلددك اقتضدداه التزيددد يف 
القوة اجلسمية، ووفرة عدد اإلانث يف مواليد البشر، ومن 
جعددلن الطددالق بيددد الرجددل دون املددرأة، واملراجعددة يف العدددة  

لتزيددد يف القددوة العقليددة، وصدددق كددذلك، وكلددك اقتضدداه ا
التهمدددددل، وجعددددددل املرجددددد  يف اخددددددتال  الددددددزوجني إىل رأ  
الددزوج يف شددؤون املنددزل؛ ألن كددل اجتمددال يتوقدد  حصددول 
تعددار  املصدداه فيدده، يتعددني أن تكددون لدده قاعدددة يصدددر 
عنهدددددا رأ  واحدددددد معدددددني، وملدددددا كاندددددآ الزوجيدددددة اجتمدددددال 

ال ، كاتددني؛ لددزم جعددل إحدددامها مرجعددا  لآلخددر عنددد اخلدد
ورجددد  جانددد  الرجدددل؛ ألن بددده اسسدددآ العاللدددة، وألنددده 

 .46مظنة الصواب غالبا  

وعند تفسريه لقوله تعاىل )الرانجلاله قدلوَّامهونل علللى النانسلاءن مبنلا 
ددددددددُن  َِّه بدلُعضلددددددددههُم علللددددددددى بدلُعددددددددضا ولمبنلددددددددا ألنُدفلقهددددددددوا من فلضَّددددددددلل ا

الرجدددال ( يبدددني ابدددن عاشدددور أن قيدددام 34ألُمولا ننُم()النسددداء 
علددى النسدداء هددو قيددام احلفددل والدددفال، وقيددام االكتسدداب 
واإلنتاج املدا ، وأن واملدراد ابلدبعض يف قولده تعداىل )فلضَّدلل 
يه بدلُعضلههُم( هو فريق الرجال، وأن املقصود ابلتفضيل يف 
اآلية هو املزااي اجلبلية اليت تقتضي حاجة املرأة إىل الرجدل 

بقددداء كاهتدددا، وهدددذا التفضددديل يف الددددفال عنهدددا وحراسدددتها ل
ظهدددرت آ ره علدددى مدددر العصدددور واألجيدددال، فصدددار حقدددا  
مكتسدبا للرجددال، وهددذه حجددة برهانيددة علددى كددون الرجددال 
قددوامني علددى النسدداء، فددمن حاجددة النسدداء إىل الرجددال مددن 
هددذه الناحيددة مسددتمرة، وإن كانددآ تقددوى وتضددعف، وأن 

ميددداء إىل أن قولددده )ولمبنلدددا ألنُدفلقهدددوا( جددديء بصددديغة املاضدددي ل 
اإلنفدددداق قددددد تقددددرر يف اجملتمعددددات اإلنسددددانية منددددذ القدددددم، 

 .47فالرجال هم العاللون لنسالهم، وهذا اندر يف النساء
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َِّه بنهن بدلُعضلدكهُم علللدى  ندَُّوا ملا فلضَّلل ا ويف قوله تعاىل )ولالل تدلتلمل
دددي ددداءن نلصن دددبهوا وللنلنانسل ددديَ  سنَّدددا اُكتلسل دددالن نلصن َ  سنَّدددا بدلُعدددضا لنلرانجل

دددُيءا  دددلان شل دددانل بنكه َِّل كل دددُن فلُضدددلنهن إننَّ ا َِّل من دددُ ل ولاُسدددهللهوا ا اُكتلسل
( يتكلم ابن عاشور عن أنوال التمد ، 32عللنيم ا()النساء 

ددر قولدده تعدداىل  ويبددني املشددرول منهددا وغددري املشددرول، مث يفسان
ددددُن فلُضددددلنهن( بتفسددددريين، يقددددول:   إن   َِّل من كددددان )ولاُسددددهللهوا ا

ددبهوا(.. إ ،  دديَ  سنَّددا اُكتلسل ددالن نلصن عطفددا علددى قولدده: )للرانجل
الذ  هو علة النهي عن التم ، فاملعىن: للرجال مدزاايهم 
وحقددوقهم، وللنسدداء مددزاايهن وحقددوقهن، فمددن متددىن مددا مل 
يعددد لصددنفه فقددد اعتدددى، لكددن يسددهل ي مددن فضددله أن 

مسددداواي   يعطيددده مدددا أعدددد لصدددنفه مدددن املدددزااي، وجيعدددل ثوابددده
لثواب األعمال اليت مل تعد لصنفه، كما قال النيبء صدلى 
ي عليدددددده وسددددددلم للنسدددددداء:  لكددددددن أفضددددددل اجلهدددددداد حددددددا 

، وإن كددددان عطفددددا  علددددى النهددددي يف قولدددده: )ولالل 48مددددربور 
ندَُّوا( فاملعىن: ال تتمنوا ما يف يد الغري، واسدهلوا ي مدن  تدلتلمل

ل، فددال أثددر فضددله، فددمن فضددل ي يسدد  اإلنعددام علددى الكدد
 .49للتم  إال تع  النف  

وميكددددن بعددددد هددددذا العددددر  املددددوجز أن نلةددددص رأ  ابددددن 
 عاشور ابلنقاط اآلتية:

يفهدم مدن كددالم ابدن عاشدور أن املسدداواة بدني الرجددل   -1
واملرأة ليسآ يف كل احلقوق، وأن اإلسالم قد آثر الرجل 

 على املرأة مبقدار  صص، ولي  اإليثار على إاالقه.

قوامددددددة الرجددددددل علددددددى املددددددرأة تعدددددد  قيددددددام احلفددددددل  وأن -2
 والدفال، وقيام اإلنتاج املا .

ويدددرى أن ي قدددد فضدددل الرجدددال علدددى النسددداء درجدددة  -3
بسدددب  مدددا أودعددده سدددبحانه يف صدددنف الرجدددال مدددن  ايدة 
القوة العقلية والبدنيدة، إك إن الدذكر يف احليدوان أككدى مدن 

كون الصددر، األنثى، وأقوى جسما  وعزما ، وعن إرادته ي

وأن األنثى قد تتقدم بعض الذكور بسب  ا طاط بعدض 
 أفراد صنفه، وتفوق بعض أفراد اآلخر.

ويددددرى أن ي سددددبحانه قددددد فضددددل كددددالث مددددن الرجددددال  -4
والنسدددداء ممددددور اختصددددهم هبددددا، وأن مددددن متددددىن مددددا مل يعلدددددَّ 

 لصنفه فقد اعتدى.

وكدددددالم ابدددددن عاشدددددور يف النقطدددددة الرابعدددددة، لدددددي  فيددددده مدددددا 
يسدددتدر  عليددده، وي تعددداىل قدددد هندددى عبددداده عدددن متددد  مدددا 
اخدتصَّ بدده أحددهم علددى اآلخددر ملدا فيدده مددن عددم رضددا  مبددا 
قسدم سدبحانه، وشددك يف حكمدة أحكامدده الشدرعية، وقددد 

 .50يكون دافعه احلسد، لذلك فهو أم مذموم منهي عنه

كالمدده عددن املسدداواة أيضددا  كدددالم صددحي ، يددنم  عددن فهدددم 
صددو  الكتدداب العزيددز، فمسدداواة عميددق، ومتسددك قددو  بن

الرجال ابلنساء فيه ظلم للرجال، ومزامحتهن  م يف سوق 
العمددل لددن جيدد  خددريا  كثددريا ، بددل لقددد تفشددآ البطالددة بددني 
الشدددددباب، وعدددددز  الكثدددددري مدددددنهم عدددددن الدددددزواج،  وابتدددددآ 
العنوسة بني النساء ظاهرة متفشية، وضدريبة تددفعها املدرأة 

كات األجددر الزهيددد علددى يف اجملتمدد  الددذ  يفضددل األنثددى 
الرجل، فمن أضفنا إىل كلدك مدا يقدوم بده الرجدل مدن بدذل 
وإنفاق على املرأة، ابتآ صورة الظلم الواق  على الرجدال 
واضحة جلية، وهي صورة واحدة ككرهتا يف هدذا البحدث  
كي ال أايل الكالم يف هذا اجلان ، وخالصدة األمدر أن 

 مساواة املرأة ابلرجل ظلم يف حق الرجل.

ومدددن وجددده آخدددر، فدددمن مسددداواة النسددداء ابلرجدددال مدددن كدددل 
جان  سدو  يعرضدهن للظلدم واالمتهدان أيضدا  ال االدة، 
فددداملرأة بتكوينهدددا اجلسدددد  ال تسدددتطي  كثدددريا  سدددا يقدددوم بددده 
الرجدال مدن األعمدال الشداقة، وهدي برقتهدا وعاافيتهدا لددن 
تكددددددون قددددددادرة علددددددى مواجهددددددة مشدددددداق احليدددددداة، و الطددددددة 

العهم املتةلفدة، اللهدم إال أن تنسددلخ أصدنا  الرجدال بطبدد
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عددن رقتهدددا وأنوثتهدددا، وتتةلدددى عددن هددددفها الدددذ  خلقدددآ 
لدددددده، وتعددددددر  جسدددددددها لالمتهددددددان واالبتددددددذال، وتعامددددددل 
بشةصيتها اجلديدة  تلف أندوال الرجدال، مدن الصداحلني 
واألركال، و ددن نددرى مددا يف دول العددامل املتقدددم اليددوم، مددن 

متسمانا بعباءة املساواة، امتهان واستغالل مفضو  للمرأة، 
فلدددم يعدددد الرجدددل مسدددؤوال  عدددن املدددرأة عنددددهم، وعليهدددا أن 
تتكفدددل بكدددل شدددؤون حياهتدددا، حددد  ولدددو اضدددطرت  لبيددد   
جسدددها ملدددن شدداء أن يلهدددو بدده مدددن الرجددال، علَّهدددا تسدددد  
بددثمن كلددك شدديئا  مددن متطلبددات حياهتددا الضددرورية، ولقدددد 

العمددددل  غددددت املدددرأة عنددددهم تندددداف  الرجدددال يف لددداالت 
كلهددا، حدد  الدديت يشددق منهدددا علددى الرجددال أنفسددهم، سدددا 
يعدددددر  صدددددحة املدددددرأة للةطدددددر، وهدددددي مددددد  هدددددذا؛ جدددددن  
ضعيف يتعر  لكل أنوال األكى واالبتزا  ابستمرار، بدل 
إندك تددرى نسدداء  ينددامون يف الشددوارل، وعلددى األرصددفة مددن 

 غري أن يعبه أحد هبم.

املبتذلة، من أجل هذا، وح  ال تكون املرأة هبذه الصورة 
جعددل ي املددرأة تددآ جنددا  الرجددل، فبدده تكددون محايتهددا، 
وبددددده تكدددددون رعايتهدددددا، وبددددده تدددددر ق، وال تتعدددددر  للتبدددددذل 
واالمتهدددان، وتدددافل علدددى رقتهدددا وأنوثتهدددا، وعلدددى ا دددد  
األمسى الذ  خلقآ له، وهو تربيدة الدنشء ليكوندوا أفدرادا  

 صاحلني ومصلحني يف اجملتم . 

ابدن عاشددور أن املسداواة مرفوضددة نعدم، ال يفهددم مدن كددالم 
بكليتهددا، بددل إن هنددا  أمددورا  سدداوى فيهددا ي بددني الرجددل 
واملددرأة، فدداملرأة تتسدداوى مدد  الرجددل يف التكدداليف العباديددة، 
والعقوابت اجلزالية، واحلساب يوم القيامدة، واجلندة والندار،  
كمدددا أن  دددا احلدددق يف التصدددر  مموا دددا كيفمدددا شددداءت، 

املعتدددددربة، وي تعددددداىل يقدددددول )إننَّ  وفدددددق ضدددددوابط الشدددددريعة
نلددداتن ولاُلقلددداننتننيل  دددُؤمننننيل ولاُلمهُؤمن اُلمهُسدددلنمننيل ولاُلمهُسدددلنملاتن ولاُلمه
ولاُلقلاننتلدداتن ولالصَّددادنقننيل ولالصَّددادنقلاتن ولالصَّددابنرنينل ولالصَّددابنرلاتن 

ددددددددعلاتن ولاُلمهتلصلدددددددددانقننيل ولاُلمه  ددددددددعننيل ولاخلُلاشن تلصلدددددددددانقلاتن ولاخلُلاشن
ولالصَّدددالنمننيل ولالصَّدددالنملاتن ولاحلُلدددافنظننيل فدهدددرهوجلههُم ولاحلُلافنظلددداتن 
َِّه  لهددُم ملُغفنددرلة  ولألُجددر ا  َِّل كلثنددري ا ولالددذَّاكنرلاتن ألعلدددَّ ا ولالددذَّاكنرنينل ا

دددا()األحزاب (، يقدددول ابدددن عاشدددور أن املقصدددود 35علظنيم 
ورة النسداء، وأن ككددر مدن أصدحاب هددذه األوصدا  املددذك

الرجدددال كدددان ل شدددارة إىل أن الصدددنفني يف هدددذه الشدددرال  
سواء، وليعلموا أن الشريعة ال تدتص ابلرجدال فقدط، وأن 
األصل يف شرال  اإلسالم أن تعم الرجال والنساء، إال ما 
نص على تصيصه محد الصنفني، ويقدول:  ولعدل هبدذه 

 عدن التنبيده عليده اآلية وأمثا ا تقدرر أصدل التسدوية، فدهغىن
يف معظم أقوال القرآن والسنة، ولعل هذا هو وجده تعدداد 
الصددفات املددذكورة يف هددذه اآليددة، لددئال يتددوهم التسددوية يف 

 .51خصو  صفة واحدة 

وأمددددا القوامدددددة الددددديت ايت مبعدددددىن احلفدددددل والددددددفال واإلنتددددداج 
املا ، فمهنا تعد مسؤولية عظيمة شاقة ملقاة علدى كاهدل 

ال  بصيانة املدرأة واإلنفداق عليهدا، يقدول الرجل، فهو مط
صددلى ي عليدده وسددلم   والرجددل رال علددى أهددل بيتدده وهددو 

 .52مسئول عنهم 

وأمددددا حديثدددده عددددن سددددب  تفضدددديل الرجددددال علددددى النسدددداء 
درجدددددة، فهدددددو يف لملددددده صدددددحي ، فقدددددد ككدددددر أن سدددددب  
التفضيل هو ما أودعه ي سبحانه يف صنف الرجدال مدن 

والعزميدددة، وألن إرادهتدددم هدددي الددديت   ايدة يف القدددوة البدنيدددة،
يكون عنها الصدر، وهذا كله صحي  يف نظدر الباحدث، 

 وهو سا اختص ي به صنف الرجال على النساء.

لكندددده أضددددا  إىل  كلددددك  متيددددز الرجددددال بددددزايدة يف القددددوة 
العقليدددة، وشدددر  متدددام خلقدددة الدددذكر ابجتمدددال هدددذه األمدددور  

ن أحكددام كلهددا، واسددتدل علددى صددحة كالمدده مبددا سدداقه مدد
أنيطدددددآ ابلرجدددددل؛ فهدددددو أقددددددر عليهدددددا مدددددن املدددددرأة، وهدددددذا 
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االسددددتدالل يف احلقيقددددة غددددري كددددا  يف اهتددددام املددددرأة مهنددددا 
أنقددص مددن الرجددل ككدداء، بددل إندده ال يسددعفه فيمددا كهدد  
إليدده، والواقدد  ندددث خبددال  مددا كهدد  إليدده مفسددران، بددل 
إن بعددض الكتدداب مددرب مددن خددالل مقالددة اويلددة لدده عددن 

احلددددديث إىل نتيجددددة حامسددددة يف هددددذا  عدددددم وصددددول العلددددم
املوضددول، نتيجدددة التددداخل والماكددد  بددني النتدددالا يف كدددل 

 .53الدراسات

والددددددذ  يظهددددددر للباحددددددث أن إظهددددددار الرجددددددل يف مظهددددددر 
األككددى لددي  ال مددا ، ويكفددي إلظهددار تفضدديله علددى املددرأة 
مددا ككددره ابددن عاشددور مددن قدرتدده البدنيددة الدديت اختصدده ي 

لديت يكدون عنهدا الصددر، وي تعداىل هبا، وعزميته وإرادتده ا
مل جيعدددل القوامدددة للرجدددل بسدددب  ككالددده، بدددل بسدددب  قوتددده 
وإنفاقدددده، والرجددددال يتفدددداوتون يف الددددذكاء، ومدددد  هددددذا فددددمن 
القوامددة  بتددة  دددم، وهددذا يدددل علدددى أن ميددزة الددذكاء الددديت 
ككرهدددا ابدددن عاشدددور ليسدددآ صدددحيحة، وقدددد يهتدددوهَّم كدددون 

 رين:املرأة أنقص عقال  من الرجل ألم

أن املرأة تغل  عليها عاافتها، وهذا ال تعلدق لده  األول:
ابلدددذكاء، بدددل هدددو أمدددر انشدددس عدددن ابيعدددة تكوينهدددا الدددذ  
خلقها ي عليده، واملهمدة الديت كتبهدا ي عليهدا مدن محدل، 
وما يتبعه من حضدانة ورضداعة ورعايدة، والرجدل وإن كدان 
رب أقدددر مددن املددرأة علددى الددتحكم بعواافدده؛ فددمن املددرأة أصدد

مندددده علددددى أمددددر احلضددددانة والعنايددددة ابلصددددغري، فدددداألمر فيدددده 
تكامدددل بدددني الرجدددل واملدددرأة عندددد احلدددديث عدددن العواادددف، 

 ولي  له تعلق ممر الذكاء املوهوب للرجل أو املرأة.

أن النددديب صدددلى ي عليددده وسدددلم قدددال يف احلدددديث  الثثثثاين:
الصدددحي :  مدددا رأيدددآ مدددن انقصدددات عقدددل وديدددن أكهددد  

، واحلددديث لددي  لدده 54مددن إحددداكن  للدد  الرجددل احلددا م
تعلق ابلذكاء أيضا ، فقد سئل النيب صلى ي عليه وسدلم 

عدددن املقصدددود مدددن كلدددك فهجددداب قدددالال :  ألدددي  شدددهادة 
املددددرأة مثددددل نصددددف شددددهادة الرجددددل؟  قلددددن: بلددددى، قددددال: 
 فددذلك مددن نقصددان عقلهددا، ألددي  إكا حاضددآ مل تصددل 
ومل تصددددددم؟  قلددددددن: بلددددددى، قددددددال:  فددددددذلك مددددددن نقصددددددان 

، وهددددذا احلددددديث يدددددل علددددى نقددددص خددددا  يف 55هددددا دين
العقل، مبنيَّ يف احلديث، يتعلدق ابلشدهادة، بَّينده سدبحانه 
()البقدرة  لَّ إنُحددلامههلا فدلتهدذلكانرل إنُحددلامههلا اأُلهُخرلىا بقوله )ألن تلضن

(، فددداألمر يتعلدددق بنسدددديان يعدددم  املددددرأة جيددد  معدددده 282
علمدداء ،  وقددد خددص ال56التثبددآ، من يشددهد معهددا غريهددا

هذا التثبآ ممر الشهادة، فلدذلك مل يلتفتدوا إليده يف ابب 
الروايدددددة للحددددددديث، مدددددد  أندددددده أمددددددر يعتمددددددد علددددددى احلفددددددل 

 . 57والذاكرة

وخالصدددددة األمدددددر أن جدددددن  الرجدددددال أفضدددددل مدددددن جدددددن  
النساء يف اجململ، وتفضيلهم إمنا هو ألمور خاصة، لدي  
منها تفوق جن  يف ككاله علدى اآلخدر، بدل ملدا أودل ي 
يف الرجدددددال مدددددن  ايدة يف القدددددوة البدنيدددددة، والعزميدددددة، وألن 

 إرادهتم هي اليت يكون عنها الصدر.

 . املطلب الرابع: تعدد الزوجات4. 3

دددددطهوا يفن اُليدلتلددددداملى  ُفدددددتهُم ألالَّ تدهُقسن عندددددد قولددددده تعددددداىل )ولإنُن خن
لل  ثل ولرهابل دداءن ملثُدددىنل ولثهددالل ددنل النانسل ددُم من  فلدداُنكنحهوا ملددا الددابل للكه
دلة  ألُو ملا ملللكلُآ ألمُيلانهكهُم كللندكل  ُفتهُم ألالَّ تدلُعدنلهوا فدلولاحن فلمنُن خن

(، يبددددني ابددددن عاشددددور أن اآليددددة 3ألُد ل ألالَّ تدلعهولهوا()النسدددداء
ليسددددآ هددددي املثبتددددة ملشددددروعية النكددددا ؛ ألن األمددددر فيهددددا 
معلددددق علددددى حالددددة اخلدددددو  مددددن اجلددددور يف اليتدددددامى، وأن 

فيهدددا أنددده ل رشددداد، وأن النكدددا  شدددرل الظددداهر مدددن األمدددر 
ابلتقريددر ل ابحددة األصددلية ملددا عليدده الندداس قبددل اإلسددالم، 
مددد  إبطدددال مدددا ال يرضددداه الددددين، كدددالزايدة علدددى األربددد ، 

 . 58ونكا  املقآ، وايرمات من الرضاعة، و و كلك
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ل(  ثل ولرهابل ويبددني أن ي تعدداىل يريددد مددن قولدده )ملثُدددىنل ولثهددالل
التوسعة، فوحددان يف نكدا  غدري أولئدك اليتدامى مندوحدة 
عدددن نكددداحهن مددد  اإلضدددرار هبدددن يف الصدددداق، ويبدددني أن 
التو يددددددد  هندددددددا ابعتبدددددددار اخدددددددتال  املةددددددداابني يف السدددددددعة 
والطَّددول، فمددنهم فريددق يسددتطيعون الددزواج ابثنتددني، فهددؤالء 
تكدددون أ واجهدددم اثنتدددني اثنتدددني، وبعضدددهم يسدددتطي  الدددزواج 
بثالثددددة، فهددددؤالء تكددددون أ اواجهددددم ثالثددددة ثالثددددة، كددددالقول 
جلماعة: اقتسموا هذا املال درمهني درمهني، وثالثة ثالثدة، 

 .59وأربعة أربعة، على حس  أكربكم سناث 

كمددا ويبددني أن هددذه اآليددة قددررت مددا ثبددآ، مددن االقتصددار 
ُفدتهُم ألالَّ على أرب   وجات، وي قول:   قولده تعداىل )فلدمنُن خن

دددلة ( صددرنة يف اعتبددار العدددل، يف التنددا ل يف  تدلُعدددنلهوا فدلولاحن
مراتددد  العددددد يندددزل ابملكلدددف إىل الواحددددة. فدددال جدددرم أن 
يكددون خوفدده يف كددل مرتبددة مددن مراتدد  العدددد ينددزل بدده إىل 

 .60اليت دوهنا 

عبدد، فللعبدد ويذكر أن ظاهر اخلطاب للناس يعدم  احلدر وال
أن يتزوج أرب  نسوة على الصحي ، وأنه مدذه  مالدك، 
َة( تعدددد   دددددل ُفددددتهمه ألالَّ تدلُعدددددنلهوا فدلولاحن وأن قولدددده تعدددداىل )فلددددمنُن خن
االقتصددددار علددددى واحدددددة لكددددل مددددن مددددا  عدددددم العدددددل، 
وعددددددم العددددددل بدددددني الزوجدددددات يكدددددون بعددددددم التسدددددوية يف 

الضددر، يف  النفقددة، والكسددوة، والبشاشددة، واملعاشددرة، وتددر  
كدددل مدددا يددددخل تدددآ قددددرة املكلدددف واوقددده، دون ميدددل 

 .61القل ؛ ألنه سا ال ميلكه اإلنسان

ويددذكر ابددن عاشددور املصدداه املمتبددة علددى تعدددد الزوجددات 
فيقول:  وقد شرل ي تعدد النساء للقادر العادل ملصاه 
مجددددة: منهددددا أن يف كلددددك وسدددديلة إىل تكثددددري عدددددد األمددددة 

ا، ومنهدددا أن كلدددك يعدددني علدددى كفالدددة اب دايد املواليدددد فيهددد
النسددداء الاللدددي هدددن أكثدددر مدددن الرجدددال يف كدددل أمدددة؛ ألن 

األنوثة يف املواليد أكثر من الدذكورة، وألن الرجدال يعدر  
 م من أسباب ا ال  يف احلروب والشدالد ما ال يعر  
للنساء، وألن النساء أادول أعمدارا  مدن الرجدال غالبدا ، مبدا 

نهددددا أن الشددددريعة قددددد حرمددددآ الددددزان فطددددرهن ي عليدددده، وم
وضدديقآ يف ترميدده ملددا جيددر إليدده مددن الفسدداد يف األخددالق 
واألنسدددداب ونظددددام العددددالالت، فناسدددد  أن توسدددد  علددددى 
الناس يف تعدد النسداء ملدن كدان مدن الرجدال ميداال  للتعددد 
لبدددددوال  عليدددددده، ومنهدددددا قصددددددد االبتعددددداد عددددددن الطددددددالق إال 

 .62لضرورة 

ل  السددددالفة، مل يكددددن فيهددددا ويبددددني ابددددن عاشددددور أن الشددددرا
تديدددد للزوجدددات، وكدددذلك كدددان احلدددال يف اجلاهليدددة، وأن 
اإلسددددددالم هددددددو الددددددذ  جدددددداء ابلتحديددددددد، ويبددددددني حكمددددددة 
التحديد فيقول:   فهمدا أصدل التحديدد فحكمتده ظداهرة: 
مددن حيددث إن العدددل ال يسددتطيعه كددل أحددد، وإكا مل يقددم 
تعددددد الزوجدددات علدددى قاعددددة العددددل بيدددنهن اختدددل نظدددام 

اللددددة، وحدددددثآ الفددددك فيهددددا، ونشدددده عقددددوق الزوجددددات الع
أ واجهن، وعقوق األبناء آابءهدم مكاهدم يف  وجداهتم ويف 
أبنالهم، فال جرم أن كان األكى يف التعدد ملصلحة جي  
أن تكدددددددددددون مضدددددددددددبواة غدددددددددددري عالددددددددددددة علدددددددددددى األصدددددددددددل 

 .63ابإلبطال 

إن الذ  يراه الباحث يف الكالم الذ  ساقه ابدن عاشدور 
اآليددة؛ أندده ال مددرج يف لملدده عمددا قددرره عنددد تفسددري هددذه 

أهل العلم فيها، وقدد مدالفهم يف أمدور يسدرية، كقولده من 
اآليدددة ليسدددآ هدددي املثبتدددة ملشدددروعية النكدددا ، وأن الظددداهر 
مددن األمدددر فيهددا أنددده ل رشددداد، وأن النكددا  شدددرل ابلتقريدددر 
ل ابحة األصلية ملا عليه الناس قبدل اإلسدالم، مد  إبطدال 

الدددين، وأقددرب قددول إىل قولدده مددا كهدد  إليدده مددا ال يرضدداه 
الطددرب  يف تفسددريه، حيددث يددرى أن قولدده )فددانكحوا( وإنُن 
خدددرج  دددرج األمدددر؛ فمنددده مبعدددىن الداللدددة علدددى النهدددي عدددن 
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نكددا  مددا خددا  الندداك  اجلددورل فيدده مددن عدددد النسدداء، ال 
، بينمددا  ددد عددددا  غددري قليددل مددن 64مبعددىن األمددر ابلنكددا 

دلدددآ علدددى مشدددروعية النكدددا ،  املفسدددرين يدددرون أن اآليدددة
فمددنهم مددن يددرى أن األمددر للوجددوب، ومددنهم مددن يددرى أندده 

 .65ندب لقوم، وإابحة آلخرين

أمدددا حديثددده عدددن اجلمددد  بدددني النسددداء، ومدددا يتعلدددق بددده مدددن 
أحكام، فهو ال مالف فيه ما تقرر عند أهل العلم، فهدو 
يرى أن احلد األعلى ملن أراد اجلم  بني النساء هو أربد ، 

صددددل يف التعدددددد أندددده علددددى احلددددل واإلابحددددة، وهددددو وأن األ
، وأنددددده لدددددي  خاصدددددا  ابألحدددددرار مدددددن 66مدددددذه  اجلمهدددددور

أيضدددا ، فلهدددم أن يعدددددوا إىل  الرجدددال، بدددل يشدددمل العبيدددد
أربدددد ، وهددددذه املسددددهلة سددددا اختلددددف فيدددده أهددددل العلددددم، وقددددد 

، خبدال  67اختار فيها ابن عاشور ما كه  إليه املالكيدة
 غ فيه اخلال .، واملسهلة سا يسو 68اجلمهور

ويرى أن التعدد مشروط ابلعدل بني النساء، فمن خا  
أن ال يعدددل بيددنهن اقتصددر علددى واحدددة، والعدددل واجدد  
ابإلمجدددددال، مددددد  اخدددددتالفهم هدددددل األمدددددر ابالقتصدددددار علدددددى 

، وابدن عاشدور 69واحدة للوجدوب أم النددب؟ علدى قدولني
 مل مرج عما قرره أهل العلم يف كلك. 

د ابدددن عاشدددور فهدددو التسدددوية يف وأمدددا العددددل املطلدددوب عنددد
النفقددة، والكسددوة، والبشاشددة، واملعاشددرة، وتددر  الضددران يف  
كدددل مدددا يددددخل تدددآ قددددرة املكلدددف واوقددده، دون ميدددل 
القلدددد ، ومسددددهلة التسددددوية بددددني الزوجددددات سددددا تكلددددم فيدددده 
الفقهدددداء قدددددميا  وحددددديثا ، وقددددد اتفقددددوا علددددى اسددددتثناء ميددددل 

فيده، واجلمدال؛ ألن القل ؛ ألنه سا ال سبيل إىل التسدوية 
، واختلفوا فيما سوى كلك من األمدور الديت 70اريقه امليل

ددددد  فيهددددا التسددددوية، واألمددددور الدددديت تسددددتح ، وبصددددورة 

عامددددة، فددددمن ابددددن عاشددددور مل مددددرج يف كالمدددده عددددن سددددلك 
 العلماء.

وأما ما ككره ابن عاشور من املصاه املمتبة على التعدد، 
ة واجلاهليدة بتحديدد وككره متيز اإلسالم عن األمدم السدالف

عددددد الزوجدددات، فهددددي دليدددل ضدددم  علددددى تبنيددده إلابحددددة 
 التعدد.  

وأمدا احلكمدة مددن تديدد الدزواج مربدد ، فهدي أن العدددل ال 
يسدددددتطيعه كدددددل أحدددددد، وأن التحديدددددد قدددددالم علدددددى قاعددددددة 
العدددل، وأن التعدددد قددد يفضددي إىل الظلددم وحدددوث الفددك 

مصدداه   والعقددوق وغددري كلددك، ومدد  هددذا فمندده تمتدد  عليدده
كثرية، فكدان البدد مدن ضدبطه  يدث ال يعدود علدى أصدل 
التعدددددد ابإلبطددددال، وهددددذه احلكمددددة تظهددددر التددددوا ن الددددذ  
حددر  عليددده اإلسددالم يف تعاملددده مدد  الرجدددل واملددرأة، فقدددد 
رفددد  عددددن املددددرأة الظلددددم الددددذ  قدددد يقدددد  عليهددددا عنددددد عدددددم 
التحديددد، وراعددى حددق الرجددل يف الدد  اإلعفددا  الددذ  

من واحدة، وغدري كلدك مدن املصداه  قد ال نصل بزواجه
 اليت ككرت سابقا ، فلله احلمد على نعمة اإلسالم.

 . املطلب اخلامس: اواج املتعة 5. 3

دُآ  داءن إنالَّ ملدا ملللكل عند قوله تعاىل )ولاُلمهُحصلدنلاته مندنل النانسل
ددددددددددا ولرلاءل  ددددددددددُم مل ددددددددددلَّ للكه َِّن علللددددددددددُيكهُم ولأهحن ألمُيلددددددددددانهكهُم كنتلددددددددددابل ا

( ينقددددل ابددددن عاشددددور عددددن مجدددد  مددددن 24كللنكهُم()النسدددداء 
السددلف كهدداهبم يف اآليددة إىل أهنددا نزلددآ يف نكددا  املتعددة، 

ددندُههنَّ(، وكلدك ملدا وقد  فيهددا مد ددا اُسدتلُمتدلُعتهُم بندهن من ن قولده )فلمل
ويعددر  نكددا  املتعددة مندده الددذ  تعاقددد فيدده الزوجددان علددى 
أن تكدددون العصدددمة بينهمدددا مؤجلدددة بزمدددان أو  الدددة، فدددمكا 
انقضددددددى كلددددددك األجددددددل ارتفعددددددآ العصددددددمة، ويددددددذكر أن 
اإلسدددالم أابحددده، مث وقددد  النهدددي عنددده يدددوم خيدددرب، أو يدددوم 

والذين قالوا منه حرم يوم خيرب حنني على األص ،  وأن 
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قددددالوا أنددددده أبدددددي  يف غدددددزوة الفدددددت ، مث هندددددي عنددددده يف اليدددددوم 
الثالث،  ويذكر عن  بعضهم بصيغة التمريض )قيدل( أنده 

، 71هني عنه يف حجة الودال، قال أبو داود )وهدو أصد (
مث  ملددددص إىل أن الددددرواايت يف كلددددك مضددددطربة اضددددطرااب   

 كبريا ،

ويددددددذكر اخددددددتال  العلمدددددداء يف األخددددددري مددددددن شددددددهن هددددددذا 
النكدددددا ،  فينقدددددل عدددددن اجلمهدددددور أن األمدددددر اسدددددتقر علدددددى 
ترميده، وأن مدنهم مدن قدال منده قدد نسدةته آيدة املواريدث؛ 
ألن فيها )ولللكهُم ننُصفه ملا تدلرل ل ألُ ولاجهكهُم( إىل قوله تعداىل 

َّدا تدلرلُكتهُم()النسداء
( فجعدل لدو واج 12: ... )ول لهنَّ الر به ه سن

حظددددا  مددددن املددددرياث، وقددددد كانددددآ املتعددددة ال مددددرياث فيهددددا، 
وينقدل عدن بعضددهم أنده كهد  إىل نسددةها مبدا رواه مسددلم 
عددددن سددددربة اجلهدددد : أندددده رأى رسددددول ي صددددلى ي عليدددده 
وسلم مسندا  ظهره إىل الكعبة  لث يوم من الفدت  يقدول 

هدذه   أيها الناس إن كنآ أكندآ لكدم يف االسدتمتال مدن
، ويعددل  72النسدداء، إال أن ي حددرم كلددك إىل يددوم القيامددة 

ابن عاشدور حدديث سدربة منده انفدرد بدذكره يف مثدل كلدك 
 .73اليوم، وهذا مغمز يف روايته عنده

مث يبدأ ابن عاشور بذكر األدلة على إابحدة نكدا  املتعدة، 
فيددذكر أنددده ثبدددآ أن الندداس اسدددتمتعوا،  وأن علدددي بدددن أيب 

بددن حصدددني، وابددن عبدداس، ومجاعددة مدددن االدد ، وعمددران 
التابعني والصحابة قدالوا جبدوا ه، وأنده قيدل ابجلدوا  مطلقدا ، 

، وقيددل أندده جدالز يف حددال الضددرورة، 74وهدو قددول اإلماميدة
وهدددو قدددول أصدددحاب ابدددن عبددداس مدددن أهدددل مكدددة والددديمن، 
وينقددل عددن ابددن عبدداس أندده قددال:  لددوال أن عمددر هنددى عددن 

ن عمدران بدن حصدني ، ونقدل عد75املتعة ما    إال شدقي 
يف الصددحي  أندده قددال:  نزلددآ آيددة املتعددة يف كتدداب ي ومل 
ينزل بعددها آيدة تنسدةها، وأمدران هبدا رسدول ي صدلى ي 

، يع  عمر بن 76عليه وسلم، مث قال رجل برأيه ما شاء 

، بعدد أن 77اخلطاب حني هندى عنهدا يف  مدن مدن خالفتده
اس يفيت هبا، ، وكان ابن عب78عملوا هبا يف معظم خالفته

ويقول: مهندا أحللدآ مثدل مدا أحدل ي امليتدة والددم، يريدد 
، مث ككر ابن عاشور شديئا  مدن فقده نكدا  79عند الضرورة

املتعددة، مث قددال:   والددذ  يسددتةلص مددن  تلددف األخبددار 
أن املتعة أكن فيها رسول ي صلى ي عليه وسلم مرتني، 

لدي  كلدك  وهنى عنهدا مدرتني، والدذ  يفهدم مدن كلدك أن
بنسددددخ مكددددرر، ولكندددده إاناددددة إابحتهددددا  ددددال االضددددطرار، 
فاشددتبه علددى الددرواة تقيددق عددذر الرخصددة مندده نسددخ، وقددد 
ثبآ أن الناس اسدتمتعوا يف  مدن أيب بكدر وعمدر، مث هندى 
عنها عمر يف آخر خالفته، والذ  استةلصناه يف حكدم 
نكدددا  املتعدددة أنددده جدددالز عندددد الضدددرورة الداعيدددة إىل اجيدددل 

العصددمة، مثددل الغربددة يف سددفر، أو غددزو إكا مل تكدددن مدددة 
 .80م  الرجل  وجه 

وقبددددل أن نبدددددأ مبناقشددددة مسددددهلة نكددددا  املتعددددة، البددددد مددددن 
التهكيدد علدى أن ابدن عاشدور ال يدرى يف هدذه اآليدة دلدديال  
على جوا ها، بل يقول:  و دن ندرى أن هدذه اآليدة مبعدزل 

سدااا  عن أن تكون ان لة يف نكا  املتعة، ولدي  سدياقها
بددددذلك، ولكنهدددددا صددددداحلة الندددددراج املتعدددددة يف عمدددددوم فمدددددا 
اسدتمتعتم فريجد  يف مشدروعية نكددا  املتعدة إىل مدا مسعددآ 

 .81آنفا  

أمدا مددا تبنداه ابددن عاشدور يف هددذه املسدهلة، وهددو أن نكددا  
املتعة جالز عند الضرورة، فمنده ميكدن للباحدث أن يناقشده 

 من عدة جوان :

دعثثثوال االاثثثثطرا   . الفثثثرأل األول: ققيثثثث 1. 5. 3
 يف أحاديث التحرمي

االضدددطراب عندددد أهدددل احلدددديث  هدددو الدددذ  يدددروى علدددى 
أوجدددده  تلفددددة، مددددن راوا واحددددد، مددددرتني أو أكثددددر، أو مددددن 
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، فهدددل حقدددا  ينطبدددق هدددذا 82راويدددني، أو مدددن رواة متقاربدددة 
على ما رو  يف تر  نكدا  املتعدة؟ لقدد ثبدآ عنده صدلى 

ى عن نكا  املتعدة ي عليه وسلم كما يف الصحي  أنه هن
يددوم خيددرب، وعددن حلددوم احلمددر األهليددة ، مددن حددديث علددي 

، واحلديث لي  فيه اضطراب كما تدرى، 83رضي ي عنه
غدري أن بعضددهم وقد  علددى لفددل آخدر للحددديث وهددو  إن 
رسدددول ي صدددلى ي عليددده وسدددلم هندددى عدددن نكدددا  املتعدددة، 

، ولدددذلك ككدددر 84وعدددن حلدددوم احلمدددر األهليدددة  مدددن خيدددرب 
أهددل العلددم يف النهددى عنهددا يددوم خيددرب، وصددح  اخددتال  

أن النهددي إمنددا كددان عددام الفددت ، وأن النهددي يددوم خيددرب إمنددا  
كان عن احلمر األهلية، وإمنا قال علي البن عباس:  إن 
رسدول ي صدلى ي عليده وسدلم هنددى يدوم خيدرب عدن متعددة 
النسددددداء، وهندددددى عدددددن احلمدددددر األهليدددددة ، اتجددددداث عليدددددده يف 

بعددض الددرواة أن التقييددد بيددوم خيددرب راجدد  املسددهلتني، فظددن 
إىل الفعلني، فرواه ابملعىن، مث أفدرد بعضدهم أحدد الفعلدني، 

، وهدددذا توجيددده جيدددد، غدددري أنددده يبقدددى 85وقيدددده بيدددوم خيدددرب
ادددتمال ، فهدددذه الروايدددة مدددن اريدددق سدددفيان بدددن عييندددة عدددن 
الزهددر ، وقددد ورد اجلددزم مددن ابقددي الددرواة عددن الزهددر  من 

 .86كان يوم خيربتر  نكا  املتعة  

عدن الزهدر  الديت يف صدحي   مث إن رواية سفيان بن عييندة
مسلم موافقة ملا رو  عن ابقي الرواة مدن أن التحدر  عدن 
األمدددرين كدددان  مدددن خيدددرب، وقدددد أوردهدددا مسدددلم مدددن اريدددق 
ثالثددددة مددددن احلفددددان الثقددددات: ابددددن أيب شدددديبة، وابددددن منددددري، 
و هددري بددن حددرب عددن سددفيان، وأمددا روايددة البةددار  فهددي 

مالددك مددن اريددق مالددك بددن إمساعيددل وحددده، وقددد خددالف 
أصدددحابه يف روايددددتهم عددددن سددددفيان، فتقدددددم روايددددتهم علددددى 
روايتدده، ولعددل مالكددا  هددذا هددو مددن تصددر  يف املددك، فددرواه 
ابملعىن، ومن املعلوم أن مسلما  كدان قدد متيدز يف صدحيحه 

بعنايتددددددده ابأللفددددددددان، ومجدددددددد  ادددددددرق احلددددددددديث يف مكددددددددان 
 .87واحد

 دددذا، فدددمن الدددذ  يدددمج  لددددى الباحدددث أن روايدددة مسدددلم 
ألفاظهددا مددن روايددة البةددار ، وأن روايددة البةددار  أدق يف 

قدد رويدآ ابملعدىن، فيكدون علدي  رضدي ي عنده بدذلك قددد 
أثبآ تر  نكدا  املتعدة وحلدوم احلمدر األهليدة  مدن خيدرب، 

 وي أعلم.

وثبددآ عددن الندديب صددلى ي عليدده وسددلم أندده هنددى عددن هددذا 
النكا  عام فت  مكة، حني غزا مكة، وهو يسمى أيضدا  

، ثبدآ عنده صدلى ي عليده وسدلم أنده هندى 88عام أواداسب
، 90، وسدربة اجلهد 89عنه مدن حدديث سدلمة بدن األكدول

وهددذا النهددى  بددآ عددن كليهمددا ابألحاديددث الصددحيحة، 
ويشددهد بعضددها لددبعض بوقددول كلددك النهددي، ويف حددديث 
سددددددربة أن الندددددديب صددددددلى ي عليدددددده وسددددددلم حرمدددددده إىل يددددددوم 

 القيامة.

د أن النديب صدلى ي عليده وسدلم وقد ورد يف سدنن أيب داو 
، مدددن حدددديث الزهدددر  عدددن 91هندددى عنددده يف حجدددة الدددودال

الربيددد  بدددن سدددربة عدددن أبيددده، فوقددد  بدددذلك اخدددتال  علدددى 
الزهدددر ، وأكثدددر الدددرواة عنددده يدددذكرون أن النهدددي كدددان يدددوم 

، فهو أشهر، ورواة كلك أكثر، وأمدا حدديث أيب 92الفت 
و  الثقدة فيده داود فيمكن أن يقال أنده شداك ؛ ملةالفدة الدرا

–بقية الثقات الدذين رووه عدن الزهدر ، وميكدن أن يقدال 
إن الغدددر  مدددن هندددي النددديب  -علدددى فدددر  صدددحة احلدددديث

صلى ي عليه وسلم وترميه لنكا  املتعة يف حجة الودال  
كدددان إلشددداعة كلدددك؛ لكثدددرة مدددن حضدددرها مدددن اخلاللدددق، 
وهدددددذا مجددددد  صدددددحي  بدددددني الدددددرواايت، إن صدددددحآ هدددددذه 

احلددددديث مل يهددددذكر فيدددده إابحددددة نكددددا   الروايددددة، خاصددددة أن
املتعة يوم حجة الودال، بل تدث عن النهدي فقدط، وأنده 
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مل يكن يومئذ ضرورة للمتعة، وال عزوبدة، وأكثدرهم حجدوا 
 . 93بنسالهم

وقد وردت بعض األحاديث واآل ر اليت تفيد أهنا وقعآ 
يف غددري هددذه األمدداكن، كعمددرة القضدداء، وتبددو ، وحنددني، 

، فمندددده مل يثبدددآ كلددددك فيهمدددا  ددددديث فهمدددا تبددددو  وحندددني
علددددى  –، وأمددددا عمددددرة القضدددداء فمهنددددا ال تفيددددد 94صددددحي 

إال أن احلرمدة قدد تعدددت ثدالث مدرات،  -فر  صحتها
مدرة يف خيدرب، ومددرة يف العمدرة املدذكورة، ومددرة عدام الفددت ، 
وحديثها مل يذكر يف الصحي ، ولي  من إثباته أو عدمه 

خلدددرب لدددي  مرفوعدددا  إىل مدددا يفيدددد كثدددري علدددم يف املسدددهلة، وا
الندديب صددلى ي عليدده وسددلم، وال حدد  موقوفددا  علددى أحددد 
مددن الصددحابة، بددل هددو مددن اريددق عمددرو عددن احلسددن مددن 

، وقدددد جعدددل لددده صددداح  التلةددديص 95قولددده، فددداهلل أعلدددم
شدداهدا  مددن حددديث سددربة بددن معبددد، وهددو يف احلقيقددة ال 
يصدل  شدداهدا ؛ ألندده مل ال يكدن يف عمددرة القضدداء، بددل يف 

، فلعله سهو وق  مدن املؤلدف، وي تعداىل 96ة الودالحج
 أعلم.

وخالصدددددة البحدددددث أن األحاديدددددث الددددديت وردت يف تدددددر  
نكا  املتعة بعد إابحته ال ميكن عدها مضطربة، بل هدي 
 بتة، تفيد تعدد وقول اإلابحة والتحدر ، وأرجد  مدا قيدل 
يف كلددددك أن املتعددددة حرمددددآ يددددوم خيددددرب، مث أبيحددددآ عددددام 

 حرمآ فيه.الفت ، مث 

. الفثثثرأل الثثثثاين: هثثثل حثثثديث سثثثربة اجلهثثث   2. 5. 3
 كاف يف قرمي نكاح املتعة؟ وهل يف احلديث مغمز؟

يددزعم ابددن عاشددور أن سددربة انفددرد  ددديث تددر  املتعددة يددوم 
فددت  مكددة، وأن انفددراده بدده يف مثددل كلددك اليددوم مغمددز يف 
روايتدده، وأندده ثبددآ يف املقابددل أن الندداس اسددتمتعوا، وادعدداء 

فراد سدربة بنقدل التحدر  عدن النديب صدلى ي عليده وسدلم ان

يف كلددك اليددوم غددري صددحي ، فقددد ثبددآ يف الصددحي  عددن 
سلمة بن األكول أنه نقل هني النيب صلى ي عليه وسلم 
عددن كلددك فيدده، قددال:  رخددص رسددول ي صددلى ي عليدده 

، 97وسدددلم عدددام أواددداس، يف املتعدددة ثدددال ، مث هندددى عنهدددا 
، وال يصدد  98ام الفددت ، فهمددا واحدددوعددام أوادداس هددو عدد

أن نعددَّ سدلمة بدن األكدول مددن اجمليدزين للمتعدة، كمدا فعددل 
، فقدددددد ثبدددددآ عنددددده ترميهدددددا، كمدددددا ثبدددددآ عنددددده 99بعضدددددهم
 .100دويزها

ومن جهة أخرى فمن احلديث مد  صد  سدنده ومتنده لدزم 
األخددددذ بدددده، علددددى أندددده قددددد يكددددون إلعاللدددده ابلتفددددرد وجدددده 

سدداق ابددن عاشددور صددحي  إن حددفَّ كلددك ابلقددرالن، وقددد 
تلك القرالن حيث قال:   وانفدراد سدربة بده يف مثدل كلدك 
اليددددددددوم مغمددددددددز يف روايتدددددددده، علددددددددى أندددددددده ثبددددددددآ أن الندددددددداس 

 ، إكن فالقرالن عنده:101استمتعوا 

انفراد سربة بنقل التحر  يف كلك اليوم، م  اجتمدال  -1
عدددددددد غفددددددري مددددددن الصددددددحابة، وتددددددوافر الدددددددواعي الداعيددددددة 

 الصحابة.النتشاره، ومعرفته بني 

ثبات كثري من الصحابة على التجويز،، مدنهم: عبدد  -2
، ومعاويدددددددددة بدددددددددن أيب 103، وجدددددددددابر102ي بدددددددددن مسدددددددددعود

، 106، وعمددرو بددن حريددث105، ومعبددد بددن أميددة104سددفيان
، ومدددن أشدددهر الدددذين أفتدددوا هبدددا: عبدددد ي بدددن 107وغدددريهم

، فقد ثبدآ علدى فتدواه مد  أنده 108عباس رضي ي عنهما
جابر عدن الصدحابة أهندم  ، بل ينقل109روج  وأهنكر عليه

كددانوا يسددتمتعون علددى  مددن الندديب صددلى ي عليدده وسددلم، 
واخللفدداء أيب بكددر وعمددر، يقددول:   كنددا نسددتمت  ابلقبضددة 
من التمر والددقيق، األايم علدى عهدد رسدول ي صدلى ي 
عليددده وسدددلم، وأيب بكدددر، حددد  هندددى عنددده عمدددر، يف شدددهن 
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طدداب ، وقددد كددان هنددي عمددر بددن اخل110عمددرو بددن حريددث 
 .111عنه يف آخر خالفته

وككددر ابددن عاشددور عددن عمددران بددن حصددني أندده كددان يددرى 
جددوا  نكددا  املتعددة أيضددا ، وأن ابددن عبدداس قددال:  لددوال أن 
عمددر هنددى عددن املتعددة، مددا    إال شددفى ، والصددحي  أندده 

بلفدددل )مدددا    إال شدددقيا(
، ولدددي  )إال شدددفى(، وقدددد 112

، وهدو ورد هدذا اللفدل أيضدا مدن قدول علدياا رضدي ي عنده
سدددا اسدددتهدلَّ بددده علدددى إابحدددة علدددي رضدددي ي عنددده للمتعدددة، 

وجدددانه منقطعددا ، فهددو مددن روايددة  113فددمكا نظددران إلسددناده
احلكددم بددن عتيبددة عددن علددي بددن أيب االدد ، واحلكددم ولددد 

، بينما كانآ وفاة علي رضي ي 114سنة  سني هجرية
، فاحلددديث ال يصددل  االحتجدداج بدده 115عندده سددنة أربعددني

 .116النقطاعه

ذه القدددرالن واألدلدددة الددديت سددداقها ابدددن عاشدددور، كافيدددة يف هددد
ظاهرهددا للغمددز يف تفددرد سددربة  ددديث التحددر  يددوم الفددت  
 وإعالله، وم  هذا فمنه ميكن لنا أن نناقش هذه العلل:

فسددربة مل يتفددرد بنقددل تددر  نكددا  املتعددة يددوم الفددت ،  -1
 وإمنا شاركه فيه سلمة بن األكول، كما مر سابقا .

ثبدددآ عندددد مجاعدددة مدددن الصدددحابة تدددر  كلدددك،  وقدددد -2
، وابدددددددن 119، وابدددددددن عمدددددددر118، وعمدددددددر117مدددددددنهم: علدددددددي

، ومدنهم مدن 122، وسربة121، وسلمة بن األكول120الزبري
 يرف  كلك لرسول ي صلى ي عليه وسلم.

ونكا  املتعة وإن كان  بتا  عن ابن عباس المخيص  -3
فيدده، فمندده مل يثبددآ عددن عمددران بددن حصددني كمددا  عددم ابددن 

، 123شددور، بددل إن أحاديثدده كلهددا كانددآ يف متعددة احلدداعا
وأمدددا احلدددديث الددددذ  سددداقه واحدددتا بدددده فهدددو يف صددددحي  
مسدددلم، وهدددذا لفظددده كدددامال ، قدددال:  نزلدددآ آيدددة املتعدددة، يف  

وأمدددران هبدددا رسدددول ي  -يعددد  متعدددة احلدددا  -كتددداب ي 
صدددلى ي عليدددده وسدددلم، مث مل تنددددزل آيددددة تنسدددخ آيددددة متعددددة 

سدول ي صدلى ي عليده وسدلم حد  احلا، ومل ينه عنهدا ر 
، فهنآ ترى أن 124مات. قال رجل برأيه: بعد، ما شاء 

هدددذا احلدددديث يف متعدددة احلدددا، وال يصدددل  االحتجددداج بددده 
 على متعة النساء.

وقددد تفددرد سددربة يف جددزء مددن حديثدده، وهددو قولدده صددلى ي 
، 125عليه وسلم:  وإن ي قد حرم كلك إىل يوم القيامة 

قد نقل تر  النيب صلى ي عليده وسدلم فسلمة وإن كان 
للمتعة يوم الفت ، إال أنه مل يدذكر ترميده إىل يدوم القيامدة، 
وهدددذه الدددزايدة املتفدددرد هبدددا مقبولدددة يف نظدددر الباحددددث؛ ألن 
سدددددددربة صددددددددحايب جليددددددددل، والصدددددددحابة كلهددددددددم عدددددددددول ال 

، وقدد ثبدآ احلدديث عنده مسدانيد صدحيحة، 126يكذبون
أن مجعددا  مددن الصددحابة ال مغمددز فيهددا، يضددا  إىل كلددك 

 ثبآ عنهم ترميه، فلم يعد سربة يف كلك متفردا .

وقد يتساءل أحدان: إكن فلماكا ثبآ عن مجد  غفدري مدن 
الصددحابة جددوا  التمتدد  ؟ بددل ونهقددل عددنهم التمتدد  يف  مددن 
النيب صلى ي عليه وسلم وأيب بكدر وأكثدر خالفدة عمدر؟ 

يدددددددراه الباحدددددددث أن األمدددددددر ال ملدددددددو مدددددددن أحدددددددد  والدددددددذ 
 االحتماالت اآلتية:

إما أن يكون أمر ترميه صلى ي عليه وسلم للمتعدة  -1
 عام الفت  مل يصلهم.

أو أندده قددد وصددلهم، ولكددن اعتقدددوا من الندديب صددلى  -2
ي عليدده وسددلم مل نرمدده علددى التهبيددد، وأن ترميدده لدده كددان  

 كتحرميه يوم خيرب.
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أن يكدددددون حدددددديث سدددددربة اجلهددددد  خطددددده ، وأن وإمدددددا  -3
النيب صلى ي عليه وسلم هنى عنده يدوم الفدت  دون ابيدد 

 كلك إىل يوم القيامة.

فهمدددا القدددول من تدددر  النددديب صدددلى ي عليددده وسدددلم لددده مل 
يصددل فمندده مسددتبعد، خاصددة وأندده قددد نقددل عددن اثنددني مددن 
الصدددحابة، سدددا يددددل علدددى انتشددداره بيدددنهم، وأمدددا افددددما  
خطه سربة اجله  يف نقله عن النيب صلى ي عليده وسدلم 
فمنه مستبعد أيضا ، وكلك ألن مجعا  مدن الصدحابة كهبدوا 
إىل ترميه علدى التهبيدد، ويبقدى االحتمدال الثداين، وهدو أن 
الدددذين كهبدددوا إىل جدددوا ه فهمدددوا أن ترميددده صدددلى ي عليددده 
 وسددلم مل يكددن علددى التهبيددد، وهددذا الددذ  يددمج  للباحددث

 وي أعلم.

الفثثرأل الثالثثث: هثثل كثثل أدلثثة ا ثثرمني تصثثلح  3.5.3
 لالحتجاج ؟ 

وقددددد اسددددتدل ايرمددددون مدلددددة أخددددرى، كقددددو م من نكددددا  
هنُم حددافنظهونل،  ددُم لنفهددرهوجن ددرانم بقولدده تعدداىل )ولالَّددذنينل هه املتعددة حه
ددددد دددددُآ ألمُيددددداندهههُم فلدددددمنندَّههُم غليدُ دددددُم ألُو مدددددا ملللكل هن ره إنالَّ عللدددددى ألُ واجن

دددددددددددمه  دددددددددددنن ابُدتلغدددددددددددى ولراءل كلندددددددددددكل فلههولئندددددددددددكل هه مللهدددددددددددومننيل، فلمل
، وهدددو دليددددل اتمدددل، غددددري 127(7-5العدددادهونل()املؤمنون 

أندده قدددد يندداقش من نكدددا  املتعددة  واج صدددحي  داخدددل يف 
دددُم( وأن إخراجددده مدددن اآليدددة  هن قولددده تعددداىل )إنالَّ علللدددى ألُ ولاجن

، 128ثنتدددددداج إىل دليددددددل، واحتجددددددوا أيضددددددا  كيددددددة املواريدددددد
وبعضدددددددهم قدددددددال: نسدددددددةها الطدددددددالق والصدددددددداق والعددددددددة 

، وهي أدلدة ميكدن للةصدم أن ندتا هبدا، وإن 129واملرياث
كان ميكن الرد  عليها، فالقاللون جبدوا  نكدا  املتعدة يدرون 
أنده ندول خدا   بدآ يف السدنة، وأن لده أحكامدا  أخددرى، 

 وأن هذه األحكام املذكورة ال تشمله.

ل ابددن عبدداس ضددي ي عنهمددا واحدتا ايرمددون أيضددا  برجددو 
، وهددو احتجدداج ضددعيف ال 130عددن فتددواه ابلمخدديص فيهددا

يصدد ؛ لعدددم ثبوتدده عندده، فقددد ورد مددن اريددق ابددن جددريا 
وعثمان بن عطاء، عن عطاء اخلراساين، عن ابن عباس، 
وابددن جددريا مدددل ، وعثمددان ضددعيف، وأمددا عطدداء فهددو 
صدوق يهم كثريا  ويرسدل ويددل ، فاحلدديث واحلدال هدذا 

يف، فيددده مددن العلدددل مددا يوهنددده ويطرحدده، لدددذلك فدددمن ضددع
أصدحاب الصدحي  مل يلتفتدوا إليدده، واكتفدوا بنقدل مدا ثبددآ 

 عن ابن عباس من المخيص واإلفتاء هبا.

وأقوى األدلدة الديت ميكدن االحتجداج هبدا علدى تدر  نكدا  
املتعة عند الباحث هو حديث سربة اجله ، فهو العمدة 

ابة الدديت تفيددد حرمتدده والنهددي يف التحددر ، مث أقددوال الصددح
عنه، سواء ما رفعوه منها للنديب صدلى ي عليده وسدلم، أو 
اليت وقفآ عليهم من كالمهدم، وأمدا اآلايت الديت اسدتهدنلَّ 

 هبا على التحر ؛ فمنه ميكن االستئناس هبا ال أكثر.

والدددذ  ملدددص إليددده الباحدددث بعدددد دراسدددته ملسدددهلة نكدددا  
يف تقريدره جلدوا  كلدك، حد  املتعة، أن ابدن عاشدور أخطده 

وإن كددددان ال يددددراه إال للضددددرورة، كددددابن عبدددداس رضددددي ي 
عنهمدددا، وأن املسدددهلة وإن كدددان قدددد تدددرج  لددددى الباحدددث 
أهندددا ارمدددة، فمهندددا مسدددهلة مدددن مسدددالل االجتهددداد الددديت ال 
يفسق القالل هبا، وقد قرر الفقهداء لنكدا  املتعدة أحكامدا  

هدددددددورهم إىل غددددددري أحكدددددددام الوقدددددددول يف الددددددزان، وكهددددددد  مج
، ومد  هدذا فمندك تدرى االفدة مدن العلمداء مدن 131بطالنه

التابعني ومن بعددهم يقدول جبوا هدا، علدى اخدتال  بيدنهم 
، فددددددددالقول بتفسدددددددديقهم 132يف التضددددددددييق والتوسدددددددد  فيهددددددددا

، واإلنصدا  أن ينداقش القالدل  الجتهادهم؛ فيده ظلدم بدنيان
بنكدا  املتعددة إن كدان مددن أهدل العلددم والفضدل، فددمن أصددر 

ه فهو  طدس يف اجتهداده، وهدذا أقصدى مدا يقدال على قول
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يف حقه، بعيدا  عن التفسيق والتبدي  الذ  ال موج  لده 
 يف هذه املسهلة.   

 . اخلامتة:4

ددددص مددددا يَّ التوصددددل إليدددده يف البحددددث، مددددن  ميكددددن أن نلةان
 خالل النقاط اآلتية:

يوافدددق ابدددن عاشدددور اجلمهدددور يف وجدددوب سدددم مجيددد   -1
يشدددف، ويبدددي   دددا كشدددف الوجددده  املدددرأة مبدددا ال يصدددف وال

 والكفني.

ويددرى جددوا  وضدد  احلجدداب واجللبدداب عددن القواعددد  -2
مدددن النسددداء، وهدددو هبدددذا متدددار أوسددد  األقدددوال فيمدددا جيدددو  

 للقواعد من النساء وضعه. 

ويرى جدوا  حضدور املدرأة لدال  الرجدال يف بيدوهتن،  -3
ومدمكلتهم، علدى حسد  العدادة يف كلدك، ويسدتدل عليدده 

وعددددة، منهددددا كددددالم صددددري  يف جددددوا  كلددددك عددددن مدلددددة متن
 اإلمام مالك.

ويدددرى جدددوا  تصدددر  املدددرأة يف ما دددا، وخروجهدددا إىل  -4
لام  الناس بشرط سم ما جي  عليها سمه، وأن العمل 
والتكسددد  مدددن شدددهن الرجدددال، وأنددده اندر يف حدددق املدددرأة، 
وإن كدددددان جدددددالزا   ددددددا، ويدددددرى أن الكمدددددال يف حقهددددددا أن 

 متكث يف البيآ.

ويددرى أن جددن  الرجددال أفضددل مددن جددن  النسدداء،  -5
وأن ي قددد فضددل الددذكر علددى األنثددى مبددا أودعدده فيدده مددن 
 ايدة يف القوة البدنيدة والعقليدة، وندوقش يف القدوة العقليدة، 

 حيث يرى الباحث أن الذكاء ال عالقة له ابلتفضيل.

قيدام احلفدل والددفال،  والقوامة عند ابدن عاشدور تعد  -6
 وقيام اإلنتاج املا .

ويفهم مدن كدالم ابدن عاشدور أن املسداواة بدني الرجدل  -7
واملرأة ليسآ يف كدل احلقدوق، وأن ي سدبحانه قدد فضدل  
كدددالث مدددن الرجدددال والنسددداء ممدددور اختصدددهم هبدددا، وأن مدددن 

 متىن ما مل يعلدَّ لصنفه فقد اعتدى.

لى ملن أراد اجلمد  بدني يبني ابن عاشور أن احلد األع -8
النسدداء هددو أربدد ، وأن األصددل يف التعدددد احلددل واإلابحددة، 
ويرى أن التعدد مشروط ابلعدل بني النساء، فمن خا  
أن ال يعدددل بيددنهن اقتصددر علددى واحدددة، والعدددل واجدد  
ابإلمجدددددال، مددددد  اخدددددتالفهم هدددددل األمدددددر ابالقتصدددددار علدددددى 
د واحدددة؛ للوجددوب أم الندددب؟ علددى قددولني مشددهورين عندد

العلمددداء، وابدددن عاشدددور مل مدددرج عمدددا قدددرره أهدددل العلدددم يف 
 كلك. 

يوض  ابن عاشور العدل املطلوب بني النساء، وهو  -9
من يسدددددداو  بيددددددنهن يف النفقددددددة، والكسددددددوة، والبشاشددددددة، 
واملعاشددددرة، وتددددر  الضددددران يف كددددل مددددا يدددددخل تددددآ قدددددرة 
املكلددددف واوقدددده، دون ميددددل القلدددد ؛ ألندددده سددددا ال ميلكدددده 

 اإلنسان.

يدددددددذه  ابدددددددن عاشدددددددور إىل ددددددددويز نكدددددددا  املتعدددددددة  -10
للضدددددرورة، ويتبدددددىن يف كلدددددك قدددددول ابدددددن عبددددداس رضدددددي ي 
عنهما، وهدو هبدذا مدالف مجداهري أهدل العلدم مدن الفقهداء 

 واملفسرين وغريهم.

يرى الباحث أن هذه املسهلة ليسآ مدن قطعيدات  -11
الشدددريعة، ومل نصدددل فيهدددا إمجدددال، وأن مدددن أدَّاه اجتهددداده 

العلدددم املعتدددربين إىل القدددول جبوا هدددا فهدددو  طدددس، مددن أهدددل 
وهدددددذا أقصدددددى مدددددا يقدددددال يف حقددددده، بعيددددددا  عدددددن التفسددددديق 

 والتبدي  والتهويل.

 . مراجع البحث5
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هد، مسند اإلمام أمحد بن 1421ابن حنبل، أمحد،  -1
عدددددددادل مرشدددددددد،  -حنبدددددددل، تقيدددددددق شدددددددعي  األرندددددددؤوط 

وآخدددرون، إشدددرا : د عبدددد ي بدددن عبدددد ايسدددن المكدددي، 
 . 1مؤسسة الرسالة، ط

هددددد، املنتقددددى 1332البدددداجي، سددددليمان بددددن خلددددف،  -2
 . 1شر  املواه، مطبعة السعادة، مصر، ط

هدددد، اجلدددام  1422البةدددار ، امدددد بدددن إمساعيدددل،  -3
املسددند الصددحي  املةتصددر مددن أمددور رسددول ي صددلى ي 
عليددده وسدددلم وسدددننه وأايمددده   صدددحي  البةدددار ، تقيدددق 

 . 1النجاة، طامد  هري، دار اوق 
هدددددد، معدددددامل 1417البغدددددو ، احلسدددددني بدددددن مسدددددعود،  -4

 -التنزيددل يف تفسددري القددرآن، تقيددق امددد عبددد ي النمددر 
سليمان مسلم احلرق، دار ايبدة  -عثمان مجعة ضمريية 
 . 4للنشر والتو ي ، ط

هدد، االختيدار 1356البلدحي، عبدد ي بدن امدود،  -5
الشددددديخ امدددددود أبدددددو لتعليدددددل املةتدددددار، عليهدددددا تعليقدددددات: 

 دقيقة، مطبعة احلليب، القاهرة. 
هددد، دقددالق أو  1414البهدويت، منصددور بددن يددون ،  -6

 النهى لشر  املنتهى املعرو  بشر  منتهى اإلرادات، 
 . 1دار عامل الكت ، ط

ه، السددددددنن 1424البيهقددددددي، أمحددددددد بددددددن احلسددددددني،  -7
الكربى، تقيق امد عطا، دار الكت  العلمية، بدريوت،  

 .3ط
هدددد، 1419ابدددن أيب حددداي، عبدددد الدددرمحن بدددن امدددد،  -8

تفسري القرآن العظيم البدن أيب حداي، تقيدق أسدعد امدد 
اململكدددة العربيددددة  -الطيددد ، مكتبدددة نددددزار مصدددطفى البددددا  

 .3السعودية، ط
هددد، اإلحسددان يف تقريدد  1408ابدن حبددان، امددد،  -9

صدحي  ابدن حبددان، ترتيد : األمدري عددالء الددين علدي بددن 

ان الفارسدددددي، حققددددده وخدددددرج أحاديثددددده وعلدددددق عليددددده: بلبددددد
 . 1شعي  األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

هدد، التلةديص 1416ابن حجدر، أمحدد بدن علدي،  -10
احلبددددري يف تددددريا أحاديددددث الرافعددددي الكبددددري، تقيددددق أبددددو 
عاصددددم حسددددن بددددن عبدددداس بددددن قطدددد ، مؤسسددددة قرابددددة، 

 .1مصر، ط
قريددد  هدددد، ت1423ابدددن حجدددر، أمحدددد بدددن علدددي،  -11

التهدددذي ، حققددده وعلدددق عليددده أبدددو األشدددبال صدددغري أمحدددد 
شداغف الباكسددتاين، تقددد  بكدر أبددو  يددد، دار العاصددمة، 

 .2الراي ، ط
هدددد، هتدددذي  1326ابدددن حجدددر، أمحدددد بدددن علدددي،  -12

 . 1التهذي ، مطبعة دالرة املعار  النظامية، ا ند، ط
ابن حزم، علي بن أمحدد، بددون سدنة نشدر، ايلدى  -13
 ر، دار الفكر، بريوت، بدون ابعة.ابآل 
هدددد،البحر 1420أبدددو حيدددان، امدددد بدددن يوسدددف،  -14

ايدددديط يف التفسددددري، تقيددددق صدددددقي مجيددددل، دار الفكددددر، 
 بريوت، بدون ابعة.

اخلطيددد  البغدددداد ، أمحدددد بدددن علدددي، بددددون سدددنة  -15
نشر، الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، تقيق إبدراهيم 

تبة ابدن عبداس، مصدر، بددون بن مصطفى الدميااي، مك
 ابعة.
هد، سدنن 1430أبو داود، سليمان بن األشعث،  -16

ددددل قددددره  -أيب داود، تقيددددق شددددعلي  األرنددددؤوط  ددددد كامن المَّ
 . 1بللي، دار الرسالة العاملية، ط

الدسددددوقي، امددددد بددددن أمحددددد، بدددددون سددددنة نشددددر،  -17
حاشدية الدسدوقي علدى الشددر  الكبدري، دار الفكدر، بدددون 

 ابعة.
هددد، سددري أعددالم 1405الددذهيب، امددد بددن أمحددد،  -18

 . 3النبالء، تقيق شعي  األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
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هدددددد ، مفددددداتي  1420الدددددرا  ، امدددددد بدددددن عمدددددر،  -19
 .3الغي ، دار إحياء الماث العريب، بريوت، ط

هد، مطال  1415الرحيباين، مصطفى بن سعد،  -20
كتددد  اإلسدددالمي، أو  النهدددى يف شدددر  غايدددة املنتهدددى، امل

 .2ط
م، هنايددة ايتدداج 2009الرملددي، امددد بددن أمحددد،  -21

إىل شر  املنهاج، عناية امد عطا، دار الكت  العلميدة، 
 .1لبنان، ط

م، املعتمدددد يف الفقددده 2007الزحيلدددي، د. امدددد،  -22
 . 1الشافعي، دار القلم، دمشق، ط

أبدددددددو  رعدددددددة العراقدددددددي، أمحدددددددد بدددددددن عبدددددددد الدددددددرحيم،  -23
فة التحصيل يف ككدر رواة املراسديل، ضدبطه هد، ت1491

عبددددد ي نددددوارة، مراجعددددة مركددددز السددددنة للبحددددث العلمددددي، 
 .1مكتبة الرشد، الراي ، ط

م،  2002 -هدددد  1422الزرقددداين، عبدددد البددداقي،  -24
شر  الزرقاين على  تصر خليدل ومعده الفدت  الدرابين فيمدا 
ار كهل عنه الزرقداين، تقيدق: عبدد السدالم امدد أمدني، د

 .1لبنان، ط –الكت  العلمية، بريوت 
م، 2002الزركلدددددددي، خدددددددري الددددددددين بدددددددن امدددددددود،  -25

 .15األعالم، دار العلم للماليني، ط
هددددد، شددددر   روق 1427 روق، أمحددددد بددددن أمحددددد،  -26

على مك الرسالة البن أيب  يد القريواين، أعتدىن بده: أمحدد 
لبنددددان،  –فريددددد املزيددددد ، دار الكتدددد  العلميددددة، بددددريوت 

 .1ط
هدددددد، تددددددري  1425السددددديواي، جدددددالل الددددددين،  -27

الدددددراو  يف شدددددر  تقريدددددد  الندددددواو ، تقيددددددق امدددددد أميددددددن 
 الشرباو ، دار احلديث، القاهرة.

هدددددد، الكتددددداب 1409ابدددددن أيب شددددديبة، أبدددددو بكدددددر،  -28
املصددددنف يف األحاديددددث واآل ر، تقيددددق كمددددال احلددددوت، 

 .1مكتبة الرشد، الراي ، ط
هد، مغ  ايتاج 1415د، الشربي ، امد بن أمح -29

إىل معرفددددة معدددداين ألفددددان املنهدددداج، دار الكتدددد  العلميددددة، 
 .1ط

هدددد، اجلدددام  1434الصددقلي، امدددد بدددن عبددد ي،  -30
ملسددددددالل املدونددددددة، تقيددددددق  لموعددددددة ابحثددددددني يف رسددددددالل 
دكتددددوراه، نشددددر معهددددد البحددددوث العلميددددة وإحيدددداء الددددماث 

اجلامعيدة  جامعة أم القدرى )سلسدلة الرسدالل -اإلسالمي 
املوصددددى بطبعهددددا(، وتو يدددد : دار الفكددددر للطباعددددة والنشددددر 

 .1والتو ي ، ط
هدد، 1408ابن الصال ، عثمان بن عبدد الدرمحن،  -31

صدديانة صددحي  مسددلم مددن اإلخددالل والغلددط ومحايتدده مددن 
اإلسدددقاط والسدددقط، تقيدددق موفدددق عبدددد ي عبدددد القدددادر، 

 .2دار الغرب اإلسالمي،  بريوت، ط
هد، التوضدي  1429ضياء الدين اجلند ، خليل،  -32

يف شر  املةتصر الفرعي البن احلاج ، تقيق د. أمحدد 
بدددددن عبدددددد الكدددددر   يددددد ، مركدددددز  يبويددددده للمةطوادددددات 

 .1وخدمة الماث، ط
الطددددرباين، سددددليمان بددددن أمحددددد، بدددددون سددددنة نشددددر،  -33

املعجم الكبري، تقيق محد  السدلفي، مكتبدة ابدن تيميدة، 
 .2ة، طالقاهر 
م، 2000 -هدد 1420الطرب ، امد بن جريدر،  -34

جدددددام  البيدددددان يف اويدددددل القدددددرآن، تقيدددددق أمحدددددد شددددداكر، 
 .1مؤسسة الرسالة، ط

هدددد، النهايدددة 1400الطوسدددي، امدددد بدددن احلسدددن،  -35
-يف لدددرد الفقددده والفتددداوى، دار الكتددداب العدددريب، بدددريوت

 .2لبنان، ط
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د، رد هد1412ابن عابدين، امد أمدني بدن عمدر،  -36
ايتدددار علدددى الددددر املةتدددار   حاشدددية ابدددن عابددددين، دار 

 .2الفكر، بريوت، ط
م، التحريددددر 1984ابددددن عاشددددور، امددددد الطدددداهر،  -37

والتنددوير  تريددر املعددىن السددديد وتنددوير العقددل اجلديددد مددن 
تددون ،  –تفسددري الكتدداب اجمليددد، الدددار التونسددية للنشددر 

 بدون ابعة.
هددد، 1433-1432، ابددن عاشددور، امددد الطدداهر -38

م، مقاصدددددددددد الشدددددددددريعة اإلسددددددددددالمية، 2012 – 2011
القدداهرة، دار  –تقددد  حدداي بومسددة، دار الكتدداب املصددر  

 .1بريوت، ط –الكتاب اللبناين 
عاشددددددور، مصدددددددطفى، مقدددددددال بعندددددددوان: يف ككدددددددرى  -39

العالمة امد الطاهر بن عاشور، نشره موقد  إسدالم أون 
اليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن، وهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا رابطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده: 

https://archive.islamonline.net/890
3 

التفسددري م، 2016 -هددد  1437عبدداس، فضددل،  -40
 .1دار النفال  للنشر والتو ي ، األردن، طواملفسرون، 

عبد احلافل، شاد ، مقال بعنوان: الرجال أككى  -41
من النساء.. حقيقة علمية أم وهم اجتماعي؟، منشور 

 على موق  اجلزيرة، وها هو رابط املقال: 
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/scie

nce/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8

4%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A

3%D9%83%D8%AB%8%B1%D8%B0%D9%83%

D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D

9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1 

هددد، مصددنف عبددد 1403الصددنعاين، عبددد الددر اق،  -42
لد  العلمدي، الر اق، تقيق حبي  الدرمحن األعظمدي، اجمل

 .2ا ند، ويطل  من املكت  اإلسالمي، بريوت، ط
هدد، الناسدخ 1418ابن سدالم، أبدو عبيدد القاسدم،  -43

واملنسوخ يف القدرآن العزيدز ومدا فيده مدن الفدرالض والسدنن، 

تقيدددق: امدددد املدددديفر، مكتبددده الرشدددد / شدددركة الددددراي ، 
 .2الراي ، ط

هدددددد، حاشدددددية 1412العددددددو ، علدددددي الصدددددعيد ،  -44
دو  على شر  كفايدة الطالد  الدرابين، تقيدق يوسدف الع

 الشيخ امد البقاعي، دار الفكر، بريوت، بدون ابعة.
هددددد، 1422ابددددن عطيددددة، عبددددد احلددددق بددددن غالدددد ،  -45

ايدددددرر الدددددوجيز يف تفسدددددري الكتددددداب العزيدددددز، تقيدددددق عبدددددد 
 .1بريوت، ط –السالم امد، دار الكت  العلمية 

هدددددد، 1419 أبدددددو عواندددددة، يعقدددددوب بدددددن إسدددددحاق، -46
مسددتةرج أيب عوانددة، تقيددق أميددن بددن عددار  الدمشددقي، 

 .1دار املعرفة، بريوت، ط
 -هدددددد 1388ابدددددن قدامدددددة، عبدددددد ي بدددددن أمحدددددد،  -47

 م، املغ ، مكتبة القاهرة، بدون ابعة.1968
م، الددددذخرية، 1994القددددرايف، أمحددددد بددددن إدريدددد ،  -48

 تقيق امد حجي، دار الغرب، بريوت.
هددددد،  اد 1415مددددد بددددن أيب بكددددر، ابددددن القدددديم، ا -49

 -املعدداد يف هددد  خددري العبدداد، مؤسسددة الرسددالة، بددريوت 
 . 27مكتبة املنار اإلسالمية، الكويآ، ط

 -هددددددددد1420ابددددددددن كثددددددددري، إمساعيددددددددل بددددددددن عمددددددددر، -50
م، تفسددري القددرآن العظدديم، تقيددق سددامي سددالمة، 1999

 .2دار ايبة للنشر والتو ي ، ط
هدددد، التبصدددرة، 1432اللةمدددي، علدددي بدددن امدددد،  -51

تقيدددددق الددددددكتور أمحدددددد عبدددددد الكدددددر   يددددد ، نشدددددر و ارة 
 .1األوقا  والشؤون اإلسالمية، قطر، ط

مالددك، مالددك بددن أندد ، بدددون سددنة نشددر، موادده  -52
اإلمددام مالددك بروايددة نيددي الليثددي، تقيددق امددد فددؤاد عبددد 

 الباقي، دار إحياء الماث العريب، مصر، بدون ابعة.
م، تددددددددددراجم املدددددددددددؤلفني 1994افددددددددددون، امدددددددددددد،  -53

 .2التونسيني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%258%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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املددرداو ، علددي بددن سددليمان، اإلنصددا  يف معرفددة  -54
 .2الراج  من اخلال ، دار إحياء الماث العريب، ط

هددد  1424املر وقددي، أمحددد بددن امددد األصددفهاين،  -55
م، شددددددددر  ديددددددددوان احلماسددددددددة، تقيددددددددق غريددددددددد  2003 -

وضدد  فهارسدده إبددراهيم مشدد  الدددين، دار الكتدد   الشدديخ،
 .1العلمية، بريوت، ط

مسدددلم، بدددن احلجددداج، املسدددند الصدددحي  املةتصدددر  -56
بنقدددل العدددددل عددددن العدددددل إىل رسددددول ي صددددلى ي عليدددده 
وسلم ، تقيق امد فدؤاد عبدد البداقي، دار إحيداء الدماث 

 بريوت، بدون ابعة. –العريب 
سدددددنة نشدددددر، اآلداب ابدددددن مفلددددد ، امدددددد، بددددددون  -57

 الشرعية واملن  املرعية، عامل الكت ، بدون ابعة. 
ابددن  دديم املصددر ،  يددد الدددين بددن إبددراهيم، البحددر  -58

الرالق شر  كنز الددقالق، مد : تكملدة البحدر الرالدق يمدد 
القدددادر ، وابحلاشدددية: منحدددة اخلدددالق البدددن عابددددين،  دار 

 .2الكتاب اإلسالمي، ط
هددددد، النهددددر 1422ن إبددددراهيم، ابددددن  دددديم، عمددددر بدددد -59

الفددالق شددر  كنددز الدددقالق، تقيددق أمحددد عددزو عنايددة، دار 
 .1الكت  العلمية، ط

هدد، املنهداج شدر  1392النوو ، نىي بن شر ،  -60
صدددحي  مسدددلم بدددن احلجددداج، دار إحيددداء الدددماث العدددريب، 

 .2بريوت، ط
 

 : اهلوامش
                                                           

م،  تراجم املؤلفني التونسيني، دار 1994انظر: افون، امد،  1
 (.3/304، )2الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

 ضاحية من ضواحي تون  العاصمة. 2
(، وعباس، 3/304انظر: افون، تراجم املؤلفني التونسيني، ) 3

،  1، األردن، طالتفسري واملفسرون م، 2016 -هد  1437فضل، 
وتقد  حاي بومسة البن عاشور يف: ابن عاشور،  (،3/295-299)

 

م ، مقاصد 2012 – 2011هد، 1433-1432امد الطاهر، 
القاهرة،  –الشريعة اإلسالمية، تقد  حاي بومسة، دار الكتاب املصر  

 .22-18،   35-18، ،  1بريوت، ط –دار الكتاب اللبناين 
(، وعباس، 3/306انظر: افون، تراجم املؤلفني التونسيني، ) 4

 (310-3/303التفسري واملفسرون، )
انظر: عاشور، مصطفى، مقال بعنوان: يف ككرى العالمة امد  5

الطاهر بن عاشور، نشره موق  إسالم أون الين، وهذا رابطه: 
https://archive.islamonline.net/8903 

 انظر: السابق. 6
 (، وافون، تراجم املؤلفني303-3/301انظر: السابق، ) 7

 (.3/305التونسيني، )
(، وعباس، 3/307انظر: افون، تراجم املؤلفني التونسيني، ) 8

 (،.3/310)التفسري واملفسرون، 
م، التحرير والتنوير، الدار 1984ابن عاشور، امد الطاهر،  9

 (.1/7تون ، ) –التونسية للنشر 
 (.1/8انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 10
عاشور يف التفسري يف: عباس، التفسري واملفسرون،  انظر اريقة ابن 11
(3/322-323.) 

 (.18/206انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 12
 (.18/206انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 13
 (.18/206انظر: السابق، ) 14
 (.18/207انظر: السابق، ) 15
 (.18/207انظر: السابق، ) 16
 (.208-18/207انظر: السابق، ) 17
 (22/92انظر: السابق، ) 18
 (18/208انظر: السابق، ) 19
 (.18/208انظر: السابق، ) 20
 (.22/107السابق، ) 21
البلدحي، عبد ي بن امود،  يف املذهب احلنفي:انظر:  22

هد، االختيار لتعليل املةتار، عليها تعليقات: الشيخ امود أبو 1356
: يف املذهب املالكيو (.1/46دقيقة، مطبعة احلليب، القاهرة، )

الدسوقي، امد بن أمحد، بدون سنة نشر، حاشية الدسوقي على 
(، ونقل يف الفت  1/214الشر  الكبري، دار الفكر، بدون ابعة، )

الرابين إابحة نظر األجنيب للمرأة  م  أمن الفتنة، وأما م  خو  
أم  الفتنة، أو قصد اللذة فيحرم النظر، وهل جي  حينئذ تغطية الوجه،

 1422غض البصر ؟ فيه عندهم رواايت. انظر: الزرقاين، عبد الباقي،
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م، شر  الزرقاين على  تصر خليل ومعه الفت  الرابين  2002 -هد 
فيما كهل عنه الزرقاين، ضبطه وصححه وخرج آايته: عبد السالم 

(. 1/313، )1لبنان، ط –امد أمني، دار الكت  العلمية، بريوت 
م، هناية 2009: الرملي، امد بن أمحد، عيويف املذهب الشاف

ايتاج إىل شر  املنهاج، عناية امد عطا، دار الكت  العلمية، لبنان، 
(، وقد قيدوا كلك بقيد مهم، وهو أنه إمنا 352 – 1/351، ،)1ط

جيو  كشفه إن أمنآ الفتنة، وم  خو  الفتنة تشمل التغطية الوجه 
للرجال األجان  أن ينظروا إىل والكفني، وال جي  يف مجي  احلاالت 

م، 2007ما تكشفه املرأة من وجهها ويديها. انظر: الزحيلي، امد، 
(. 1/211، )1املعتمد يف الفقه الشافعي، دار القلم، دمشق، ط

هد 1388: ابن قدامة، عبد ي بن أمحد، يف املذهب احلنبلي وانظر
(، 1/431م، املغ ، مكتبة القاهرة، بدون ابعة، )1968 -

واملرداو ، علي بن سليمان، بدون سنة نشر، اإلنصا  يف معرفة 
(، 1/452، )2الراج  من اخلال ، دار إحياء الماث العريب، ط

وابن مفل ، امد، بدون سنة نشر، اآلداب الشرعية واملن  املرعية، 
(. واملسهلة ال خال  قو  بني 1/280عامل الكت ، بدون ابعة، )
يرى وجوب سم الوجه والكفني، خالفا  أهل العلم، فمنهم من 

للجمهور، و م أدلتهم، والذ  يراه الباحث ويرجحه ما كه  إليه 
اجلمهور من إابحة كشفهما، م  القيود اليت ككروها عند الفتنة، وي 

 أعلم.
إابحة كشف الوجه والكفني مذه  كثري من التابعني، منهم:  23

واألو اعي، والضحا .  سعيد بن جبري، وعطاء، وقتادة، ولاهد،
م، جام  البيان 2000 -هد 1420انظر: الطرب ، امد بن جرير، 

، 1يف اويل القرآن، تقيق أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
(19/156-158.) 

انظر: قول ابن عباس وابن مسعود مسانيدها يف: الطرب ، جام   24
 (217-19/216البيان، )

م، تفسري 1999 -هد1420، انظر: ابن كثري، إمساعيل بن عمر 25
، 2القرآن العظيم، تقيق سامي سالمة، دار ايبة للنشر والتو ي ، ط

-18/296(، وانظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )6/84)
297.) 

 (.18/298ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 26
 (.18/298ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 27
هد،  1419، عبد الرمحن بن امد، انظر: أقوا م يف: ابن أيب حاي 28

تفسري القرآن العظيم البن أيب حاي، تقيق أسعد امد الطي ، 

 

(، 2641-8/2640، )3السعودية، ط -مكتبة نزار مصطفى البا  
 (.19/216والطرب ، جام  البيان، )

انظر أقوا م يف: ابن أيب حاي، تفسري القرآن العظيم البن أيب  29
 (.217-19/216لطرب ، جام  البيان، )(، وا8/2641حاي، )

 (.26/360ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 30
 (.12/118ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 31
رواه ابملعىن، واحلديث رواه البةار ، امد بن إمساعيل،  32

هد، اجلام  املسند الصحي  املةتصر من أمور رسول ي صلى 1422
ه. تقيق امد  هري، دار اوق النجاة، ي عليه وسلم وسننه وأايم

(، 5597، كتاب األشربة، ابب نقي  التمر ما مل يسكر، رقم )1ط
ومسلم، بن احلجاج، بدون سنة نشر، املسند الصحي  املةتصر بنقل 
العدل عن العدل إىل رسول ي صلى ي عليه وسلم، تقيق امد 

ريوت، كتاب األشربة، ب –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الماث العريب 
 ( . 2279ابب إابحة النبيذ الذ  مل يشتد ومل يصر مسكرا ، رقم )

البيآ ملرة بن اكان التميمي، انظر: املر وقي، أمحد بن امد ،  33
م، شر  ديوان احلماسة، تقيق غريد الشيخ،  2003 -هد  1424

 ،1وض  فهارسه إبراهيم مش  الدين، دار الكت  العلمية، بريوت، ط
 417. 
مالك، مالك بن أن ، بدون سنة نشر، مواه اإلمام مالك برواية  34

نيي الليثي، تقيق امد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الماث العريب، 
مصر، كتاب صفة النيب صلى ي عليه وسلم، ابب جام  ما جاء يف 

 . 1672الطعام والشراب، رقم 
املنتقى شر  املواه،  هد،1332انظر: الباجي، سليمان بن خلف،  35

 (.7/253، )1مطبعة السعادة، جبوار اافظة مصر، ط
مسلم، صحيحه، كتاب األشربة، ابب إكرام الضيف وفضل  36

 .2054إيثاره، رقم 
النوو ، نىي بن شر ، املنهاج شر  صحي  مسلم بن احلجاج،  37

 (. 14/12، )2هد،  دار إحياء الماث العريب، بريوت، ط1392
 (.20/101ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 38
 (.20/101انظر: السابق، ) 39
 (.11-22/10انظر: السابق، ) 40
 (.5/39انظر: السابق، ) 41
 (.2/400انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 42
 (.2/401انظر: السابق، ) 43
 (.2/401انظر: السابق، ) 44
 (.2/401السابق، ) 45
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 (.2/402)انظر: ابن عاشور،  46
 (.5/39انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 47
البةار ، صحيحه، كتاب احلا، ابب فضل احلا املربور، رقم  48

1520. 
 (.5/32السابق، ) 49
 (.5/30انظر السابق، ) 50
 (.22/21ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 51
البةار ، صحيحه، كتاب العتق، ابب كراهية التطاول على  52

، ومسلم، صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب فضيلة 2554رقم  الرقيق،
 .1829اإلمام العادل، رقم 

م، مقال بعنوان: 7/6/2017عبد احلافل، شاد ، بتاريخ  53
الرجال أككى من النساء.. حقيقة علمية أم وهم اجتماعي؟، منشور 

 على موق  اجلزيرة، وها هو رابط املقال:
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87
%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%7%D9%84%D8%A3
%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%8
5%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1 

البةار ، صحيحه، كتاب كتاب احليض، ابب تر  احلالض  54
، ومسلم، صحيحه، كتاب اإلميان، ابب بيان 304الصوم، رقم 

 .80-79ميان بنقص الطاعات، رقم نقصان اإل
 تتمة احلديث. 55
هد، معامل التنزيل يف 1417انظر: البغو ، احلسني بن مسعود،  56

عثمان  -تفسري القرآن، حققه وخرج أحاديثه امد عبد ي النمر 
سليمان مسلم احلرق، دار ايبة للنشر والتو ي ،  -مجعة ضمريية 

 (.1/724آن العظيم، )(، وابن كثري، تفسري القر 1/351، )4ط
انظر: اخلطي  البغداد ، أمحد بن علي، بدون سنة نشر، الكفاية  57

يف معرفة أصول علم الرواية، تقيق إبراهيم بن مصطفى الدميااي، 
(، والسيواي، 1/308مكتبة ابن عباس، مصر، من غري ابعة، )

هد،  تدري  الراو  يف شر  تقري  النواو ، 1425جالل الدين، 
مد أمين الشرباو ، دار احلديث، القاهرة، بدون ابعة، تقيق ا

 260. 
 (.4/224انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 58
 (.4/225انظر: السابق، ) 59
 (.4/225السابق، ) 60
 (.4/226انظر السابق، ) 61
 (.4/226السابق، ) 62
 (.4/227السابق، ) 63
 (.7/547انظر: الطرب ، جام  البيان، ) 64

 
هد، البحر اييط 1420انظر مثال : أبو حيان، امد بن يوسف،  65

(، 3/505يف التفسري، تقيق صدقي مجيل، دار الفكر، بريوت، )
هد، ايرر الوجيز يف تفسري 1422وابن عطية، عبد احلق بن غال ، 

 –الكتاب العزيز، تقيق عبد السالم امد، دار الكت  العلمية 
هد،  مفاتي  1420 ، امد بن عمر، (، والرا  2/7، )1بريوت، ط

 (.9/486، )3الغي ، دار إحياء الماث العريب، بريوت، ط
هد، 1422: ابن  يم، عمر بن إبراهيم، انظر يف الفقه احلنفي 66

النهر الفالق شر  كنز الدقالق، تقيق أمحد عزو عناية، دار الكت  
شر  كنز  (، وابن  يم املصر ، البحر الرالق2/197، )1العلمية، ط
الصقلي، امد بن عبد  ويف املذهب املالكي:(، 3/113الدقالق، )

هد، اجلام  ملسالل املدونة، تقيق  لموعة ابحثني يف 1434ي، 
رسالل دكتوراه، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء الماث اإلسالمي 

جامعة أم القرى )سلسلة الرسالل اجلامعية املوصى بطبعها(،  -
(، 9/143، )1ار الفكر للطباعة والنشر والتو ي ، طوتو ي : د

هد،  التبصرة، تقيق الدكتور أمحد 1432واللةمي، علي بن امد، 
عبد الكر   ي ، نشر و ارة األوقا  والشؤون اإلسالمية، قطر، 

الرملي، هناية ايتاج إىل  ويف الفقه الشافعي:(، 4/1873، )1ط
ي ، امد بن أمحد، (، والشرب481-4/480شر  املنهاج، )

هد، مغ  ايتاج إىل معرفة معاين ألفان املنهاج، دار الكت  1415
(، والزحيلي، املعتمد يف الفقه الشافعي، 4/296، )1العلمية، ط

البهويت، منصور بن يون ،  (، ويف الفقه احلنبلي:4/24-25)
هد،  دقالق أو  النهى لشر  املنتهى املعرو  بشر  منتهى 1414

(، والرحيباين، مصطفى 2/658، )1دات، دار عامل الكت ، طاإلرا
هد، مطال  أو  النهى يف شر  غاية املنتهى، 1415بن سعد، 

(، لكن استح  الشافعية 107-5/106، )2املكت  اإلسالمي، ط
واحلنابلة االقتصار على واحدة إن حصل هبا اإلعفا ، انظر يف الفقه 

(، ويف الفقه احلنبلي: 4/207الشافعي: الشربي ، مغ  ايتاج، )
 (.2/623البهويت، دقالق أو  النهى، )

(، واللةمي، 9/143انظر: الصقلي، اجلام  ملسالل املدونة، ) 67
هد، حاشية 1412(، والعدو ، علي الصعيد ، 4/1873التبصرة، )

العدو  على شر  كفاية الطال  الرابين، تقيق يوسف البقاعي، دار 
هد، شر  1427، و روق، أمحد بن أمحد، (2/82الفكر، بريوت، )

 روق على مك الرسالة البن أيب  يد القريواين، أعتىن به: أمحد 
 (.2/649، )1املزيد ، دار الكت  العلمية، بريوت، ط

: ابن  يم املصر ، البحر الرالق، يف الفقه احلنفيانظر  68
(، والبلدحي، 2/198(، وابن  يم، النهر الفالق، )3/113)

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%25%207%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%25%207%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%25%207%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/6/7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%25%207%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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الرملي،  ويف الفقه الشافعي:(، 3/86يار لتعليل املةتار، )االخت
ويف (، 4/296(، والشربي ، مغ  ايتاج ، )4/480هناية ايتاج، )
(، 2/659البهويت، دقالق أو  النهى لشر  املنتهى، ) الفقه احلنبلي:

 (.5/107والرحيباين، مطال  أو  النهى يف شر  غاية املنتهى، )
احلنفي: ابن عابدين، امد أمني بن عمر،  انظر يف الفقه 69

هد، رد ايتار على الدر املةتار   حاشية ابن عابدين، دار 1412
(، ويف الفقه املالكي: ضياء الدين 3/201، )2الفكر، بريوت، ط
هد، التوضي  يف شر  املةتصر الفرعي البن 1429اجلند ، خليل، 

يبويه للمةطواات احلاج ، تقيق د. أمحد بن عبد الكر ، مركز  
(، ويف الفقه الشافعي: الزحيلي، 4/258، )1وخدمة الماث، ط

(، ويف الفقه احلنبلي: االبهويت، 4/26املعتمد يف الفقه الشافعي، )
 (.5/318()5/102شر  منتهى اإلرادات، )

انظر يف الفقه احلنفي: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  70
سوقي، حاشية الدسوقي على (، ويف الفقه املالكي: الد4/376)

(، ويف الفقه الشافعي: الرملي، هناية ايتاج، 2/339الشر  الكبري، )
(، ويف الفقه احلنبلي: البهويت، شر  منتهى اإلرادات، 5/47)
(5/326.) 

انظر: النوو ، املنهاج شر  صحي  مسلم بن احلجاج،  71
(9/180.) 

رقم  مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، 72
(21()1406.) 

 (.5/10انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 73
هد،  النهاية يف لرد 1400انظر : الطوسي، امد بن احلسن،  74

 .489،  2الفقه والفتاوى، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
احلديث مرو  عن علي بن أيب اال  ولي  عن ابن عباس، وهو  75

ن حدثنا امد بن املثىن قال، ضعيف فيه انقطال، رواه الطرب  ع
حدثنا امد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن احلكم عن علي 
موقوفا ، واحلكم هو ابن عتيبة، وهو ثقة ثبآ رمبا دل ،  واحلديث فيه 
انقطال بني احلكم وعلي بن أيب اال ، فاحلكم مل يدر  عليا ، فقد 

للهجرة،  40ة ولد سنة  سني للهجرة، ومن املعلوم أن عليا  تويف سن
قتله عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي، واحلديث هبذا يكون ضعيفا  

(، وأبو 8/178منقطعا ، وي أعلم. انظر: الطرب ، جام  البيان، )
هد، تفة التحصيل يف 1491 رعة العراقي، أمحد بن عبد الرحيم، 

ككر رواة املراسيل، ضبطه عبد ي نوارة، مراجعة مركز السنة للبحث 
، وترمجة احلكم يف: ابن 81،  1لعلمي، مكتبة الرشد، الراي ، طا

هد، هتذي  التهذي ، مطبعة دالرة 1326حجر، أمحد بن علي، 

 

(، وترمجة علي بن 434-2/432، )1املعار  النظامية، ا ند، ط
 (.338-7/334أيب اال  يف: السابق، )

البةار ، كتاب تفسري القرآن، ابب فمن متت  ابلعمرة إىل احلا،  76
، ومسلم، كتاب احلا، ابب جوا  التمت ، رقم 4518رقم 

( عن عمران بن حصني، قال: نزلآ آية املتعة، يف 1226()172)
وأمران هبا رسول ي صلى ي عليه  -يع  متعة احلا  -كتاب ي 

ة متعة احلا، ومل ينه عنها رسول ي وسلم، مث مل تنزل آية تنسخ آي
 صلى ي عليه وسلم ح  مات. قال رجل برأيه: بعد، ما شاء. 

مسلم، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، وبيان أنه أبي ، مث نسخ،  77
مث أبي ، مث نسخ، واستقر ترميه إىل يوم القيامة، رقم 

رة، رقم (، وكتاب احلا، ابب يف املتعة ابحلا والعم1405()16)
(145()1217.) 

مسلم، كتاب النكا ، ابب  نكا  املتعة، وبيان أنه أبي ، مث  78
نسخ، مث أبي ، مث نسخ، واستقر ترميه إىل يوم القيامة، رقم 

(15()1405 .) 
البةار ، صحيحه، كتاب النكا ، ابب هني رسول ي صلى ي  79

د بن ، والبيهقي، أمح5116عليه وسلم عن نكا  املتعة، رقم 
هد، السنن الكربى، تقيق امد عطا، دار الكت  1424احلسني، 

، مجال أبواب األنكحة اليت هنى عنها، ابب 3العلمية، بريوت،  ط
، وانظر كالم ابن عاشور 14166، ورقم 14163نكا  املتعة، رقم 

 (.11-5/10السابق مجيعه يف: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )
 (.5/11التنوير، )ابن عاشور، التحرير و  80
 (.5/11ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 81
 .227السيواي، تدري  الراو ،   82
، ومسلم،  4216البةار ، كتاب املغا  ، ابب غزوة خيرب، رقم  83

 (.1407()29كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم )
البةار ، صحيحه، كتاب النكا ، ابب هنى رسول ي صلى ي  84

 . 5115م عن نكا  املتعة آخرا ، رقم عليه وسل
هد،  اد املعاد يف هد  1415انظر: ابن القيم، امد بن أيب بكر،  85

 (.5/111، )27خري العباد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
روى كلك عن الزهر : مالك، وعبيد ي، ويون . انظر: مسلم،  86

(، 1407()29صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم )
 (.1407()32(، ورقم )1407()31ورقم )

هد،  صيانة 1408انظر: ابن الصال ، عثمان بن عبد الرمحن،  87
صحي  مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط، 
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تقيق موفق عبد ي عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي،  بريوت، 
 .69،  2ط

حلجاج، انظر: النوو ، املنهاج شر  صحي  مسلم بن ا 88
(9/180.) 

مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم  89
(18()1405.) 

مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة،  90
 (.1406()21(،و)1406()19)

هد، سنن أيب داود، تقيق 1430أبو داود، سليمان بن األشعث،  91
، 1المَّد كامنل قره بللي، دار الرسالة العاملية، ط - شعلي  األرنؤوط

 .2072أول كتاب النكا ، ابب يف نكا  املتعة، رقم 
حديث سربة الذ  وق  فيه اخلال  هل كان عام فت  مكة، أم  92

يف حجة الودال، مداره على الزهر ، والذين رووه عنه يف صحي  
، وهو ثقة حافل مسلم: سفيان بن عيينة، ومل ندد م  وق  النهى

فقيه، ومعمر، وهو ابن راشد، ثقة ثبآ فاضل، وصاه، وهو ابن  
كيسان، ثقة ثبآ فقيه، أما يف سنن أيب داود فالذ  رواه عن الزهر  
هو إمساعيل بن أمية، وهو ثقة ثبآ، فتبني هبذا أن الرواة للحديث عن 
الزهر  كلهم ثقات أثبات، وأن اجلماعة خالفآ ما كه  إليه 

يل بن أمية، وهبذا يكون حديثه شاكثا. انظر: ابن حجر، تقري  إمساع
)معمر بن راشد(، 961)سفيان بن عيينة(،   395التهذي ،  

 )إمساعيل بن أمية(.137)صاه بن كيسان(،   447 
هد، التلةيص احلبري يف 1416انظر: ابن حجر، أمحد بن علي،  93

سن بن عباس بن تريا أحاديث الرافعي الكبري، تقيق أبو عاصم ح
(، والنوو ، املنهاج 3/322، )1قط ، مؤسسة قرابة، مصر، ط
 (.9/180شر  صحي  مسلم بن احلجاج، )

 (.322-3/321انظر: ابن حجر، التلةيص احلبري، ) 94
 (.3/321انظر: السابق، ) 95
هد، اإلحسان يف تقري  صحي  1408انظر: ابن حبان، امد،  96

لدين علي بن بلبان الفارسي، حققه ابن حبان، ترتي : األمري عالء ا
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعي  األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

، ابب نكا  املتعة، ككر البيان من املصطفى صلى ي عليه 1ط
وسلم حرم املتعة عام حجة الودال تر  األبد إىل يوم القيامة، رقم 

4147. 
  املتعة، مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  97
 (.1405()18رقم)

 
انظر: النوو ، املنهاج شر  صحي  مسلم بن احلجاج،  98
(9/180.) 

انظر: ابن حزم، علي بن أمحد، بدون سنة نشر، ايلى ابآل ر،  99
 (.9/129دار الفكر، بريوت، بدون ابعة، )

البةار ، كتاب النكا ، ابب هنى رسول ي صلى ي عليه  100
، ومسلم، صحيحه، 5119، و5117، رقم وسلم عن نكا  املتعة

 (.1405()13كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم )
 (.5/10انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 101
البةار ، صحيحه، كتاب التفسري، ابب قوله تعاىل )اي أيها  102

 .4615الذين آمنوا ال ترموا(، رقم 
البةار ، صحيحه، كتاب النكا ، ابب هنى رسول ي صلى ي  103

 5117عليه وسلم عن نكا  املتعة، رقم 
هد، مصنف 1403حسن اإلسناد، انظر: الصنعاين، عبد الر اق،  104

عبد الر اق، تقيق حبي  الرمحن األعظمي، اجملل  العلمي، ا ند، 
 .14066، رقم 2ط

 .14067 حسن اإلسناد، انظر: السابق، رقم 105
مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم  106

(16()1405.) 
منهم: أمساء بنآ أيب بكر، وأبو سعيد اخلدر ، وسلمة بن أمية.  107

 (.9/129انظر: ابن حزم، ايلى ابآل ر، )
البةار ، كتاب النكا ، ابب هنى رسول ي صلى ي عليه  108

وقد صر  ابن عباس من فتواه   .،5116وسلم عن نكا  املتعة، رقم 
كانآ للضرورة، وقد وردت القصة  إبسناده ضعيف، أخرجه الطرباين، 
سليمان بن أمحد، املعجم الكبري، تقيق محد  السلفي، مكتبة ابن 

، والبيهقي، السنن الكربى، رقم 10601، رقم 2تيمية، القاهرة، ط
و، عن ، إبسناد فيه لني، فهو من اريق املنهال بن عمر 14166

سعيد عن ابن عباس، واملنهال صدوق يهم، وال نتمل منه التفرد، 
لكن يشهد حديث البةار  املتقدم الذ  ينقل  ثبوت ترخيص ابن 
عباس ابملتعة عند الشدة وقلة النساء. انظر ترمجة املنهال يف: ابن 

 . 974حجر، تقري  التهذي ،  
، رقم البةار ، صحيحه، كتاب املغا  ، ابب غزوة خيرب 109

، ومسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم 4216
(31()1407.) 

مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم  110
(16()1405.) 
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صحي  اإلسناد، يرويه أبو عبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن  111

جريا قال: أخربين عطاء قال: مسعآ ابن عباس، به. انظر: ابن 
هد،  الناسخ واملنسوخ يف القرآن 1418يد القاسم، سالم، أبو عب

العزيز وما فيه من الفرالض والسنن، دراسة وتقيق: امد بن صاه 
 –املديفر )أصل التحقيق رسالة جامعية( مكتبه الرشد / شركة الراي  

، وعبد الر اق، مصنف عبد الر اق، رقم 135، رقم 2الراي ، ط
مسند اإلمام أمحد بن  هد،1421، وابن حنبل، أمحد، 14021

عادل مرشد، وآخرون، إشرا : د  -حنبل، تقيق شعي  األرنؤوط 
، رقم 1عبد ي بن عبد ايسن المكي، مؤسسة الرسالة، ط

، وأصل احلديث يف مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب 15073
 (.1405()17نكا  املتعة، رقم )

اج، عن ابن صحي  اإلسناد، يرويه أبو عبيد قال: حدثنا حج 112
جريا قال: أخربين عطاء قال: مسعآ ابن عباس، به. انظر: عبد 

، وابن سالم، الناسخ 14021الر اق، مصنف عبد الر اق، رقم 
 .135واملنسوخ، رقم 

رواه الطرب ، قال حدثنا امد بن املثىن قال، حدثنا امد بن   113
رب ، جعفر قال، حدثنا شعبة، عن احلكم عن علي، موقوفا ، انظر:الط

 (.8/178جام  البيان، )
 (.434-2/432انظر: ابن حجر، هتذي  التهذي ، ، ) 114
 (.338-7/334انظر: السابق، ) 115
انظر: أبو  رعة العراقي، تفة التحصيل يف ككر رواة املراسيل،  116
 81. 

البةار ، صحيحه، كتاب املغا  ، ابب غزوة خيرب، رقم  117
، ومسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم 4216

(31()1407.) 
مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم  118

(16()1405.) 
فيه حديثان حسنا اإلسناد، يرو  األول ابن أيب شيبة، أبو بكر،  119

صنف يف األحاديث واآل ر، تقيق كمال هد،  الكتاب امل1409
، عبيدة، عن 17072، رقم 1احلوت، مكتبة الرشد، الراي ، ط

عبيد ي، عن انف ، عن ابن عمر، به، وعبيدة هو ابن محيد، صدوق 
، ويرو  أبو 654رمبا أخطه. انظر: ابن حجر، تقري  التهذي ،  

ن إسحاق، عوانة البن عمر حديثا  آخر يف: أبو عوانة، يعقوب ب
هد،  مستةرج أيب عوانة، تقيق أمين بن عار  الدمشقي، دار 1419

يقول: حدثنا علي بن حرب، قثنا  4084، رقم 1املعرفة، بريوت، ط
امد بن فضيل، قثنا منصور بن دينار، عن الزهر ، عن سامل، قال: 

 

جاء رجل إىل ابن عمر، وفيه علي بن حرب، وهو صدوق، وامد بن 
ق رمي ابلتشي ، وهبذين احلديثني يثبآ تر  ابن فضيل، وهو صدو 

عمر لنكا  املتعة. انظر ترمجة علي بن حرب يف: ابن حجر، تقري  
 .889، وامد بن فضيل يف: السابق،  691التهذي ،  

مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة، رقم  120
(27()1406.) 

، رقم مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة 121
(18()1405.) 

مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، ابب نكا  املتعة،  122
 (.1406()21(،و)1406()19)

انظر مثال : مسلم، صحيحه، كتاب احلا، ابب جوا  التمت ، رقم  123
 (.1226()169(، و)1226()168)

 (1226()172ومسلم، كتاب احلا، ابب جوا  التمت ، رقم ) 124
ب نكا  املتعة، رقم مسلم، صحيحه، كتاب النكا ، اب 125

(21()1406.) 
 .483-482انظر: السيواي، تدري  الراو ،   126
 .134، 133، 131انظر: ابن سالم، الناسخ واملنسوخ، رقم  127
(، رقم 3/919انظر: ابن أيب حاي، تفسري القرآن العظيم، ) 128

5135. 
 .134انظر: ابن سالم، الناسخ واملنسوخ، رقم  129
 .140واملنسوخ، رقم  انظر: ابن سالم، الناسخ 130
انظر يف الفقه احلنفي: ابن  يم املصر ، البحر الرالق شر  كنز  131

(، ويف الفقه املالكي: الزرقاين، شر  الزرقاين على 3/115الدقالق، )
(، ويف الفقه الشافعي: الرملي، 8/130()3/339 تصر خليل، )
يت، (، ويف الفقه احلنبلي: البهو 7/425()6/214هناية ايتاج، )

 (.2/668دقالق أو  النهى، )
منهم ااووس وعطاء وسعيد بن جبري، وسالر فقهاء مكة. انظر:  132

 (.9/129ابن حزم، ايلى ابآل ر، )


