


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(2) 

 :(Joseph Witztum)نبذة تعزيفيت جبوسيف ويتشمت 

ر يف قسؿ الؾغة محاِض مـ جامعة بركستقن، وهق  هحاصؾ طؾك الدكتقرا

 .هبا بؽؾقة العؾقم اإلكساكقة بالجامعة العربيةاالعربقة وآد

الؼرآن وطالقتف بالؽتب السابؼة القفقدية  :ز اهتؿاماتف الرئقسة يفترتكّ 

 والؿسقحقة، تػسقر الؼرآن، إدب السرياين الؿرتجؿ يف الجزيرة العربقة.

 الؿساحات.ولف طدد مـ الؿؼآت والبحقث يف هذه 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(3) 

 : (1)مقدمت

معظؿ آهتؿام آستشراقل سقاء الؽالسقؽل أو الؿعاصر بالؼرآن  يـصّب 

 ز آهتؿام بتاريخ الـّص الؽريؿ، طؾك مساحتل التاريخ والبـقة، حقث يرتكّ 

كات أي البحث يف طالقة الؼرآن بالؽتب والؿدوّ  ،الؼرآين: سقاء سقاقف التاريخل

ؾطة، حقث يتؿ آهتؿام بتاريخ ُس  يؾف كؽتاب ذتشؽّ الديـقة السابؼة، أو سقاق 

ؾطة مـف، كؿا يتؿ سخة ققاسقة ذات ُس وإطالن كُ  تدويـ وجؿع وتحرير الـّص 

ات قا مـذ سبعقـوهق آهتؿام الذي شفد تـامقً آهتؿام بالبـقة إدبقة لؾـص ّ 

التعاصل  مـ الؿساحات التل يؼّؾ  مساحة معـك الـّص  الؼرن الؿاضل، وتظّؾ 

أو يف دراستفا لؾتػسقر. ؾ الدراسات الغربقة، سقاء يف دراستفا لؾـّص بَ معفا مـ قِ 

هذا ٓ يعـل الغقاب التام لفذا آهتؿام، حقث كجد لدى بعض  إٓ أنّ 

ا بآشتباك التػسقري مع بعض دٓٓت ومعاين قـ اهتؿامً سقـ الغربقّ الدارِ 

 ستخدام مؼاربات ومـاهج مختؾػة، ولعّؾ أيات الؼرآكقة، وهق ما يتؿ مـ خالل ا

ا هبذا الـؿط مـ آشتغال هق جقزيػ ويتزتؿ الذي مـ إسؿاء التل تربز اهتؿامً 

تربز لف دراسات حقل معاين بعض أيات الؼرآكقة ومحاولة تؼديؿ تػسقرات لفا 

                                                     

الرتجؿة مسمولق قسؿ الرتجؿات بؿققع تػسقر،  مة وكذلؽ التعؾقؼات القاردة يف كّص قام بؽتابة الؿؼدّ  (1)

، وكذلؽ تؿ تؿققز «قسؿ الرتجؿات»ـػ بلن كصصـا بعدها بزكا حقاشقـا طـ حقاشل الؿمل  وقد مقّ 

 .«الؿرتجؿ»ـحقاشل الؿرتجؿ بلن كصصـا بعدها ب



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(4) 

يف سقاق الجدل مع التػسقرات اإلسالمقة السابؼة ومع الرؤى الغربقة لفذه 

 ات كذلؽ.التػسقر

مـ سقرة  24م ويتزتؿ قراءة يف تػسقر وتلويؾ أية يف هذه الدراسة يؼدّ 

طَ ل َٱوََحمسالـساء  ٍَُ ََ ٌِ َ َٓٱَصَنَُٰج َىّنَِصا ََميََهج  ا ٌَ َ َإَِّلا ي ََِء
َ
َ أ  ً ُُِس َََمَٰ َِٱنَِتََٰب َ َغيَيَ َّللا  ً َُس

َٓ ََوَرا ا ٌا َ َىَُسً ِضوا
ُ
ًَ َوأ َٰىُِس ََذ َحَبَ ََء ن

َ
ٌَ أ َةِأَ ْ ٔا َُّمَ َخُؾ َٰىُِسً َََن ََدي  َٰفِِطنَي َِصِنَِي َٰ ٌُ اَََ ٍَ َذ

ٍَ شَ ٱ َِ َۦُخًَةََِِّخػَ َخ َـَـٌََِٔ َا َـَرِيَظث  َُٓ َا ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ َِاَحََغيَيَ َاحُٔ ًَ َوََّلَُس ََٰطيَ َُس اَحََر ٍَ َۦُخًَةَِِّذِي

 ََ َََفرِيَظثِ َىَ ٱِدََبػَ ٌَِ ََٱإِنا ٍَ َّللا اََضِهي ًٍ  ، تؼقم هذه الؼراءة طؾك[24]الـساء: ىجسَاََكَنََغيِي

ريـ لفذه أية ، وتؼديؿ تػسقر مغاير استشؽال الؿعـك الذي صرحف معظؿ الؿػس  

أكرب لدٓلة الؿحصـات يف هذه أية مع  ااتساقً  -مـ وجفة كظر ويتزتؿ-ؼ يحؼّ 

 بؼقة ورودها داخؾ الؼرآن.

يف اشتغالف،  ولقس الؿفؿ بطبقعة الحال هق الـتائج التل يصؾ إلقفا ويتزتؿ

بؾ الؿفؿ هق إلؼاء الضقء طؾك أحد مساحات آهتؿام أخذة يف التـامل يف 

وطؾقمف والؿشتغؾة بالتػسقر وإكتاج  الؽريؿ ساحة الدراسات الغربقة حقل الؼرآن

لة الؿـفجقة يف واقع والتبصقر هبا كل تؽقن ساحة لؾتؼقيؿ والؿساءَ  ،الؿعـك

ؿ يف تثقير التثاقػ العربل مع أمثال هذه رس العربل، وغقر ذلؽ مؿا يسفالدّ 

إصروحات الغربقة والذي هق الغرض الؿركزي مـ وراء صرح وتؼديؿ هذه 

 الرتجؿات.

  



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(5) 

 (2()1)الدراست

(1) 

ريـ  اسرتطت أية الرابعة والعشرون مـ سقرة الـساء اكتباه الؿػس 

صػفا إول غقر الؽالسقؽّققـ والداِرِسقـ الُؿحَدثقـ طؾك حّد سقاء، لسببقـ: ك

واضح، ويؾعب كصػفا الثاين دوًرا مركزيًّا يف واحد مـ السجآت الػؼفقة 

قعة. سلكاقش يف هذه الدراسة الصعقبات التل يطرحفا  ـّة والش  الؽربى بقـ السُّ

. ثؿ كصػ أية إول، وسلقػ طؾك مختؾػ تلويالهتا، وأصرح تلوياًل جديًدا

 بغرض دطؿ هذا التلويؾ الجديد. سلدرس الـصػ الثاين مـ أية

مـ سقرة الـساء أحؽام الزواج )الـ ؽاح(، وإلقؽؿ  25 -22تتـاول أيات 

 َكّصفا:

                                                     

 ,Islamic Law and Society  :، وقد كشرت يفQ 4:24 Revisitedالعـقان إصؾل لؾدراسة هق  (1)

Vol. 16, No. 1 (2009), pp. 1-33  إطادة الـظر ) :الرتجؿة الحرفقة لؾعـقان هل كر أنّ ، وجدير بالذ

ة الـساء، قراءة يف رمـ سق 24)أية  :تعديؾف إلك تؿ ، إٓ أكف قد(مـ سقرة الـساء 24تػسقر أية يف 

 ا ٓشتغال الدراسة.لقؽقن أكثر تقضقحً  :تػسقر أية مع تؼديؿ تػسقر جديد(

 .مرتجؿ هذه الدراسة، صارق طثؿان، باحث ومرتجؿ، لف طدد مـ إطؿال الؿـشقرة (2)

 )الؿرتجؿ(. تػسقر وتلويؾ صقل الدراسة بالتبادل كؿرتادفقـ.أستعؿؾ لػظل  (3)



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(6) 

َٱىنَِّصآءَََِوََّلَ( 22)َ ََ ِ ٌّ اَََُسَصََءاةَآؤُُزًَ ٌَ َْ ٔا َؿَ َحَِِهُط
ََشيَ اَكَد  ٌَ َ َإَِّلا

خ اَوََشآَءََشبِيًلَ ل  ٌَ ََو َِٰطَشث  ۥَََكَنََف ُّ   إُِا

(23)ََ  ً َُٰخُس َوََغما  ً َٰحُُس َخَن
َ
ََوأ  ً َِاحُُس ََوَب  ً َهَُٰخُس ٌا

ُ
َأ  ً ََغيَي ُس ج  ٌَ ُضّرِ

َ  ً َُِس ۡرَطػ 
َ
َأ َِِٰتٓ َٱلا ًُ َهَُٰخُس ٌا

ُ
ََوأ ِج خ 

ُ َٱۡل  َِاُت ََوَب ِخ
َ َٱۡل  َِاُت ََوَب  ً َُٰخُس َوَخََٰل

ًَُ هُِتُس ََوَرَبَٰٓ  ً َهَُٰجَنَِصآنُِس ٌا
ُ
ََوأ َضََٰػثِ َٱلرا ََ ِ ٌّ َٰحُُسًَ َخَن

َ
ََََِوأ ٌّ َِِٰتَِِفَُضُشٔرُِكًَ ٱلا

َ  ً ََغيَي ُس َِاَح َُس َـََل َا ِٓ ِ َة ُخً
ََدَخي  ْ ٔا َحَُسُُٔ  ً َىا َـَإِن َا ِٓ ِ َة ُخً

ََدَخي  َِِٰت َٱلا ًُ نَِّصآنُِس
َ َكَد  ا ٌَ َ َإَِّلا ِ َخني  خ 

ُ َٱۡل  َ ََبني  ْ ٔا ُػ ٍَ َََت  ن
َ
ََوأ  ً َلَٰتُِس ص 

َ
َأ  َ ٌِ َ ََ ِي َٱَّلا ًُ َِآنُِس ب 

َ
َأ وََضَلَٰٓهُِو

اَ َشيََؿَ   ٍ اَراِضي َََكَنََدُفٔر  َ َٱّللا  إِنا

                                                     

طادة ما تػفؿ هذه أية طؾك أهنا تعـل تحريؿ الزواج مـ زوجة إب. لؽـ يؿؽـ ففؿفا أيًضا كتقجقف  (1)

 319: 4، جامعب أشؽال الزواج التل كاكت جائزة طـد أباء، أي إسالف: الطربي، طام إلك تجـّ 

آخرون: معـك ذلؽ: وٓ تـؽحقا كؽاح آبائؽؿ، بؿعـك: وٓ تـؽحقا كـؽاحفؿ كؿا كؽحقا طؾك  وقال[

َحمسالقجقه الػاسدة اّلتل ٓ يجقز مثؾفا يف اإلسالم... وقالقا: ققلف:  ََ ِ ٌّ اَََُسَصََءاةَآؤُُزًَ ٌَ َْ ٔا َوََّلَحَِِهُط
َٓ َتْػَعْؾ َما فَ  ىجسٱىنَِّصآءَِ ُجِؾ:  ِؾ لِؾرَّ

َٓ َكَؼْقِل اْلَؼائِ َٓ َتْلُكْؾ َكَؿا َأَكْؾُت، َو َٓ َتْلُكْؾ َما َأَكْؾُت، بَِؿْعـَك: َو َعْؾُت، َو

. وَوفًؼا لفذا الؼقل الثاين، يؿؽـ اطتبار قائؿة الؿحرمات الؿـصقص طؾقفا يف أية ]َتْػَعْؾ َكَؿا َفَعْؾُت 

ر لـا طدم ؽ أن يػّس . ومـ شلن ذل22، تخصقص وتػصقؾ لؾتحريؿ العام الؿـصقص طؾقف يف أية 23

 . 23ذكر زوجة إب يف قائؿة الـساء الؿحرمات الؿذكقرة يف أية 

َمـ فعؾ ذلؽ، أي كؽَح كؽاَح أباء، قبؾ  اهلل يعػق طـ كّؾ  الؿعـك الؿؼصقد هـا، طؾك الراجح، هق أنّ  (2)

 . 21: 11، تػسقرالرازي،  :كزول هذا التحريؿ. ولؾؿزيد مـ إققال اكظر

 لؿعـك الؿذكقر يف الحاشقة السابؼة.كػس ا (3)



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(7) 

َصَنَُٰجَأ( 24) ط  ٍُ َََِوٱل  َٱّللا َنَِتََٰب   ً ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ َإَِّلا َٱىّنَِصآءِ ََ ٌِ

 َ  ً ََغيَي ُس
َب( 24) ِضوا

ُ
َُّم ِصِنَِيَََوأ َٰىُِسً َن  ٌ

َ
َةِأ ْ ٔا َحَب َخُؾ ن

َ
َأ  ً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ٌا َ ىَُسً

َ َ َِاَحََدي  َُس َوََّل  َ َـَرِيَظث  َا ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ َـَـَٔاحُٔ َا ُٓ  ِ ٌِ َ ُخًَةِِّۦ َخػ   ٍ َخ َٱش  ا ٍَ ََذ َٰفِِطنَي  َٰ ٌُ

ا  ٍ اََضِهي ًٍ َََكَنََغيِي َ َٱّللا إِنا َفرِيَظثَِ 
ِدَٱى  ََبػ   َ ٌِ ََٰطي ُخًَةِِّۦَ اَحََر ٍَ َذِي  ً   َغيَي ُس

نَيََ( 25)
َ
ًَّلَأ  ٔ ََغ  ً ٌُِِس َ َخِػع  َيَص   ً ََىا ٌَ ٍَََِو ٌَِنَِٰجَـَ ؤ  ٍُ َصَنَِٰجَٱل  ط  ٍُ ِِهَصَٱل 

ٌَِّ ُُِسًَ ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌَِنَِٰجَ ٌا ؤ  ٍُ َٱل  ًُ  ...َََذَخَيَٰخُِس

قائؿَة الـساء الؿحّرمات طؾك الؿممـقـ، وتبقح أية  23و 22تسرد أيتان 

، أ( غقر واضحة24الزواج مـ اإلماء يف ضروف معّقـة. يف الؿؼابؾ، أية ) 25

                                                     

اء كؾؿة محصـات هـا )ويف الؿقاضع إخرى التل وردت فقفا( كاسؿ مػعقل، أي بػتح َيؼرأ معظؿ الؼرّ  (1)

، "Wal-muḥṣanātu": (، الذي حاجج يف دراستفMotzkiالصاد. لؽــل اّتبع هارالد مقتزكل )

لك، هل اسؿ الػاطؾ، أي بؽسر الصاد، ولقس اسؿ وْ الؼراءة إصؾقة، إَ  حجاًجا مؼـًعا، طـ أنّ 

الؿػعقل. ومـ باب التبسقط، سلستعؿؾ صقغة محِصـات يف جؿقع الـؼقل الؿستشفد هبا يف هذه 

 الدراسة حتك إذا كان صاحب الـؼؾ يؼرؤها محَصـات، بػتح الصاد. 

صقغة الؿبـل لؾؿعؾقم، وَأَحّؾ، . وُقرئت أيًضا ب23بصقغة الؿبـل لؾؿجفقل، تؿاشًقا مع ُحّرمت يف أية  (2)

: 5، جامع: اكظر الطربي، ]وهؽذا قرأها ابـ كثقر وكافع وأبق طؿرو وابـ طامر وطاصؿ[أي اهلل، لؽؿ 

 . 231، السبعة، ابـ مجاهد، 11 -11

 ب فقؿا يليت. 24سلكاقش أية  (3)



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(8) 

طؾك حدٍّ سقاء.  والداِرسقـ الُؿحَدثقـ ت طؾك الؿػسريـ الؼدماءأشؽؾَ 

 ًٓ ويّتػؼ الجؿقع طؾك أّن هذا الجزء مـ أية يـبغل أن ُيؼرأ باطتباره استؽؿا

. ومـ َثّؿ، يؽقن معـك 23لؼائؿة الـ ساء الؿحرمات الؿـصقص طؾقفا يف أية 

ََحمسأ: 24 -23أيتقـ   ً ًَ ََغيَي ُس َِاحُُس ََوَب  ً َهَُٰخُس ٌا
ُ
َٱىنَِّصآءََِ... أ ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ َوٱل 

 ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌَ َ . لؽـ هذا الػفؿ ُمشؽؾ: ّٕن آيات أخرى تـّص طؾك ىجسإَِّلا

ََحمس: 5إباحة الزواج مـ الؿحِصـات )طؾك سبقؾ الؿثال، الؿائدة:  ٔ َم َ ََٱۡل  ِضوا
ُ
أ

ََوَغَػامَُ ّيَِبَُٰج  َٱىػا ًُ َ َىَُس  ً ُٓ ا َل َِضّوّٞ  ً ُس ٌُ ََوَغَػا  ً َىاُس َِضّوّٞ َٱى ِهَتََٰب ْ ٔا وحُ
ُ
َأ ََ ِي ٱَّلا

ٌََِ َ َٱى ِهَتََٰب ْ ٔا وحُ
ُ
َأ ََ ِي َٱَّلا ََ ٌِ َ َصَنَُٰج ط  ٍُ ََوٱل  ٌَِنَِٰج ؤ  ٍُ َٱل  ََ ٌِ َ َصَنَُٰج ط  ٍُ َوٱل 

 ًَ أّن أمثَؾ الزواج هق الزواُج مـ  25(. وطالوة طؾك ذلؽ، َتعترب أية ىجسَرت يُِس

 ذ تعطل حالًّ لَؿـ طجَز طـف(.الؿحِصـات )إ

ا قبقل هذا التلويؾ  ودراسة معـك كؾؿة الؿحِصـات تجعؾ مـ العسقر جدًّ

رون أّن  ـػ مـ الـ ساء داخٌؾ يف التحريؿ. فبقـؿا قال الؿػس  الذي َيعترب أّن هذا الص 

                                                     

قسؿ مـفؿا لقست  ـ كّؾ قّسؿ الطربي تلويالهتا الؿختؾػة إلك قسؿقـ. لؽـ إققال الؿذكقرة ضؿ (1)

 متطابؼة طؾك الدوام. 

اكظر العرض والـؼد الذي قدمف مقتزكل ٕققال الدارسقـ الؿحدثقـ يف هذه أية، يف دراستف سابؼة  (2)

 . 217 -216، و ص: 193 -192، ص: (والؿحصـات)كر، الذّ 

َصَنَُٰجَحمسوققلف: : »115: 5، الجامعاكظر: طؾك سبقؾ الؿثال، ققل الؼرصبل، يف  (3) ط  ٍُ ططػ طؾك  ىجسَوٱل 

 «.الؿحرمات الؿذكقرات قبُؾ 
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 ثرجامت

(9) 

لؾؽؾؿة ثالثة أو أربعة معاٍن مختؾػة يف الؼرآن، وهل: الحرائر، والؿسؾؿات، 

، بّقـ هارالد ات )أو العػائػ(، والؿتزّوجات )أو ذوات إزواج(والعػقػ

مقتزكل، طؾك كحٍق حاسؿ، أّن الؽؾؿة تعـل يف جؿقع الؿقاضع التل وردت فقفا 

. فؼط، أي العػقػات باختصار« الـساء الّؾقايت يحػظـ أكػسفـ مـ الزكا»

. وطؾك ؿـعن( يػقد، يف وزن أفعؾ، الحؿاية والحػظ وال -ص -فالجذر )ح

ذلؽ، يعـل اسؿ الػاطؾ الؿمكث الجؿع مـ هذا الجذر، الؿحِصـات، الحافظات 

)ٕكػسفـ(. وكجد شاهًدا طؾك أن دٓلة هذا الؾػظ تدور حقل آمتـاع طـ 

مـ  12مـ سقرة إكبقاء وأية  91العالقات الجـسقة غقر الؿشروطة يف أية 

                                                     

. ولؿحاوٓت اشتؼاق 7: 5، جامع، والطربي، 144 -143، األشباهاكظر طؾك سبقؾ الؿثال، مؼاتؾ،  (1)

ن( يف وزن أفعؾ )الحؿاية أو الحػظ أو الؿـع(، اكظر،  -ص -الؿعاين إربعة مـ معـك الجذر )ح

. يؼقل الرازي، 116: 5، الجامع، والؼرصبل، 33: 11، تػسقرازي، ، والر44: 3، مجؿعالطربسل، 

 الّؾغقّي، وهق الؿـع: وذلؽ »طؾك سبقؾ الؿثال: 
ّ
واطؾؿ أّن القجقه إربعة مشرتكٌة يف الؿعـك إصؾل

ّٕكا ذكركا أّن اإلحصان طبارٌة طـ الؿـع، فالحّرّية سبٌب لتحصقـ اإلكسان مـ كػاذ حؽؿ الغقر فقف، 

أيًضا ماكعٌة لإلكسان طـ الّشروع فقؿا ٓ يـبغل، وكذلؽ اإلسالم ماكٌع مـ كثقر مّؿا تدطق إلقف والعّػة 

ولؾؿزيد طـ معـك اإلحصان يف «. الـّػس والّشفقة، والّزوج أيًضا ماكٌع لؾّزوجة مـ كثقر مـ إمقر

  .".Iḥṣān"(، Burtonالرتاث اإلسالمل اكظر: جقن بقرتقن )

(2) Motzki, "Wal-muḥṣanātu."  

 [. 23، الـقر: 4)مّرتان(، الـقر:  5تان(، الؿائدة: )مرّ  25، الـساء: 24]وهذه الؿقاضع هل: الـساء: 

َُِسًََحمس: 81اكظر: طؾك سبقؾ الؿثال، إكبقاء:  (3) ِص َِِلُط   ً ِ َػَثَََلُٖٔسَىاُس ََص ُّ َنَٰ  ٍ  [لتحؿقؽؿ، لتحػظؽؿ[وََغيا
 ًَ ُُخ
َ
َأ و  َٓ َذ  َ  ً ِشُس

 
َةَأ  َ ِ  .ىجسَشَِٰهُرونٌَََّ
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 ثرجامت

(11) 

اَحمسك، بلهنا سقرة التحريؿ، حقث تقَصػ مريؿ، أم طقس َٓ َـَر َس َِج  َص ض 
َ
، أي ىجسأ

. وبالؿثؾ، يشقر التؼابؾ الؿقجقد، يف حػَظـْتف ومـَعـْتف مـ العالقات الجـسقة

ػاح )الزكا( ، إلك أن اإلحصان يعـل العديد مـ الؿقاضع، بقـ اإلحصان والس 

ة، التل مـ سقرة الـساء، وأية الخامسة مـ سقرة الؿائد 24العّػة. كؿا يف أية 

ََحمستبقح لؾرجؾ الزواج مـ الؿممـات والؽتابقات شريطة أن يؽقكقا  َ ُّم ِصِنَِيََدي 
َٰفِِطنيََ َٰ . وكجد هذا التؼابَؾ طقـَف مستعؿاًل يف وصػ السؾقك الجـسل لؾـساء ىجسٌُ

                                                     
(1) Motzki, "Wal-muḥṣanātu," 194  

ة مريؿ، جزء مـ دفاع الؼرآن طـفا ضد القفقد الذيـ اهتؿقها بالزكا يف طقسك )اكظر، التشديد طؾك ِطػّ 

اَحمس: 156الـساء:   ٍ ًِاََغِظي َتَٰ  ٓ َُب ًَ َي ََمر  َٰ َلََعَ  ً ِٓ ِ ل  ٔ ََوكَ  ً رِِْ ََحمس: 28 -27، ومريؿ: ىجسَوبُِسف  حَج 
َ
َةِِّۦََـَأ ۥ  ُّ يُ ٍِ اَََت  َٓ َم  ٔ َك

اَ اَـَرِّي  َِسئ ِجََشي ـٔ  َىََلد  ًُ َي ر  ٍَ َٰ ٔاََْي ُ ِمَةَِؾّي ا٢٧َكَال ٌُ َأُ اَََكَُج  ٌَ ٔ ٖءََو ََش
َ
َرأ ةُِٔكَٱم 

َ
اَََكَنَأ ٌَ َجََهَُٰروَنَ خ 

ُ
(. ويـبغل أن ىجسَيَٰٓأ

ف غقرها كالحظ هـا أن مريؿ قد مـَعت كػسفا طـ كؾ العالقات الجـسقة الؿباحة والؿحرمة طؾك خال

: 47مـ الؿحِصـات الاليت يؿـعـ أكػسفـ طـ العالقات الجـسقة الؿحرمة فَحْسب )اكظر، آل طؿران: 

َيَُسُٔنَِِلََوََلَّٞحمس َٰ َّنا
َ
َأ ََرّبِ ََكَاىَج   ً َ ِِنَََول َصص   ٍ  (. ىجسبََشَََّٞح

ٓلة طؾك ريـ، ُيستخدم لؾدح( طؾك الصّب والّدْفؼ والّسْؽب. وبحَسِب الؿػس   -ف -يدل الجذر )س (2)

 وَدْفُؼف 
ّ
قال أبق إسحاق، »وكؼرأ يف لسان العرب: [الزكا: ٕن الغرض القحقد مـ الزكا هق َسْؽُب الؿـل

َٕكف كان طـ غقر طؼد، كَلكف بؿـزلة الؿاء الَؿْسػقح الذي ٓ يحبسف شلء: وقال  :وُسّؿل الزكا ِسػاًحا

: اكظر طؾك سبقؾ الؿثال، الطقسل، ]«طؼد تزويجغقره: ُسؿل الزكا سػاًحا َٕكف لقس َثّؿ حرمة كؽاح وٓ 

. وقد ققؾ إن الؽؾؿة العربقة )ِسػاح( هل أصؾ الؽؾؿة 38: 11، تػسقر، والرازي، 165: 3، التبقان

هق  أساس هذا التلثقؾ (. ولعّؾ BDB, lexicon, 1046)ِشػخا( التل تعـل إََمة )اكظر:  שפחהالعربية 

مـ الزاكقات  اشتفار اإلماء بالزكا والبغاء. ومـ الؿثقر لالهتؿام أن الؼرآن يؼابؾ بقـ الؿحِصـات وبقـ كّؾ 

 )الؿسافحات( واإلماء )ما مؾؽت أيؿاكؽؿ(، وبذلؽ يقازي بقـ اإلماء والزاكقات. 
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مـ سقرة الـساء تبقح لؾرجؾ الزواج مـ اإلماء يف حالة  25يف الزواج. فأية 

ـّ  غقاب الخقارات إخرى، ََحمسشريطة أن يؽ َٰفَِحَٰجََُّٖم َصَنٍَٰج َٰ ٌُ َ َ . ىجسَدي 

وكذلؽ يبدو أّن كؾؿة محِصـات تشقر أيًضا يف الؿقاضع إخرى التل جاءت 

ا أن كػفؿ سبب تحريؿ أية فقفا إلك العػقػات أ 24: ولذلؽ مـ العسقر جدًّ

                                                     
(1) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 196- 7. 

الؿحِصـات(، ولؿـاقشة هذه الؿقاضع اكظر مقتزكل، )طؼقبة قذف  23، 4كؿا يف سقرة الـقر:  (2)

مـ سقرة الـساء  25. يؼقل الؿػسرون أّن محِصـات يف صدر أية 199 -198، ص: (والؿحصـات)

َحمستعـل الحرائر: وذلؽ ٕهنا مذكقرة يف مؼابؾ مِؾؽ القؿقـ أي اإلماء:   ً ٌُِِس َ َخِػع  َيَص   ً ََىا ٌَ نَََو
َ
ًَّلَأ  ٔ َغ

َصَنََٰ ط  ٍُ ٌَِنَٰجَِيَِِهَصَٱل  ؤ  ٍُ َٱل  ًُ َََِذَخَيَٰخُِس ٌّ ُُِسًَ ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌا ٍََِ ٌَِنَِٰجَـَ ؤ  ٍُ ، وهذا خطل: فالتؼابؾ ىجسِجَٱل 

هـا بقـ العػقػات واإلماء، فػل العديد مـ الثؼافات، اإلماء مشفقرات باكعدام العػة، أي بالزكا والبغاء 

ََحمس: 33)اكظر، الـقر:  َََوََّل ْ ٔا ُْ رِ ًَ حُس  ا ]إمائؽؿ [َذَخَيَٰخُِس  ِ َََتَُص َن َرد 
َ
َأ َإِن  َِؾآءِ َٱَل  ََغَرَضََ]َطػاًفا [لََعَ ْ ٔا َب َخُؾ ِّلِ

َيا َٱَُلج  ةِ َٰٔ َي َ (. وكذلؽ يؼقل 57 -49، ص: Glancy, Slavery، و 151، صHeszer, Slavery، ىجسٱۡل 

ََـَإَِذآََحمسلحرائر أيًضا: تعـل ا 25، أن كؾؿة الؿحِصـات الؿذكقرة يف آخر أية رون، طادةً الؿػس   َـَإِن  َا ِص ض 
ُ
أ

َٱى َػَذابَِ ََ ٌِ َصَنَِٰجَ ط  ٍُ َٱل  اَلََعَ ٌَ ُؿَ َُِص  َا ِٓ ي 
َةَِفَِٰطَشثََٖذَػيَ َ َتني 

َ
. لؽـ إرجح أهنا تعـل العػقػات هـا أيًضا. ىجسأ

، ص: (والؿحصـات)لؽـ بقان ذلؽ يحتاج إلك دراسة مـػصؾة، ويؽػل أن ُأحقؾ هـا طؾك مقتزكل، 

. إضافًة إلك ذلؽ، يـبغل التشديد طؾك أن وحده معـك 41 -38، صWitztum, thesis ، و212 -211

العػقػات يـاسب جؿقع الؿقاضع التل ذكرت فقفا كؾؿة محِصـات، بقـؿا الؿعاين إخرى ٓ تـاسب 

ٍََُحمسبعض الؿقاضع. فؿثاًل ٓ يؿؽـ لؽؾؿة محِصـات يف أية الخامسة مـ سقرة الؿائدة:  َصَنَُٰجََوٱل  ط 
ََ ََ ٌَِ ًَ ََرت يُِس ٌَِ َ َٱى ِهَتََٰب ْ ٔا وحُ

ُ
َأ ََ ِي َٱَّلا ََ ٌِ َ َصَنَُٰج ط  ٍُ ََوٱل  ٌَِنَِٰج ؤ  ٍُ أن تعـل الؿسؾؿات أو  ىجسٱل 

ـّ يف أية  / ُأْحِص ـّ َحمسمـ سقرة الـساء:  25الؿتزوجات. وبالؿثؾ، ٓ يؿؽـ لؾػعؾ َأْحَص َـَإِن  َا ِص ض 
ُ
ـَإَِذآَأ

َ َةَِفَِٰطَشٖث َ َتني 
َ
َأ َا ِٓ َََذَػَيي  ُؿ ََُِص  ا َٱى َػَذابٌَََِ ََ ٌِ َ َصَنَِٰج ط  ٍُ َٱل  ر: ٕن أية تتحدث طـ أن يعـل التحرّ  ىجسلََعَ

 اإلماء. 
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ريـ الؼائؾ بلهنا طط ًٓ برأي الؿػس  ، لق سّؾْؿـا جد ـّ ٌػ طؾك أية الزواج مـف

 السابؼة. 

رون لفذا اإلشؽال طـ هنجقـ  وتؽشػ الحؾقل التل صرحفا الؿػس 

 أ. 24أساسقـ لؾتعامؾ مع كؾؿة محِصـات يف أية 

جات )ذوات إزواج(، وبالتالل ، أهنا تعـل يف هذا الؿقضع الؿتزوّ األول

ر تحريؿ يػّس . وهذا ما تحّرم أية طؾك الؿممـقـ الزواج مـ زوجات أخريـ

الزواج مـفـ يف هذه أية، بقـؿا كجده مباًحا يف آيات أخرى: فؽؾؿة محِصـات 

تشقر هـا إلك ِصـػ مـ الـساء مختؾٍػ طـ الذي تشقر إلقف يف أيات إخرى. 

أي أّن معـاها يختؾػ باختالف سقاقفا: ففل تعـل يف هذه أية الؿتزوجات، 

لـساء وأية الخامسة مـ سقرة الؿائدة مـ سقرة ا 25بقـؿا تعـل يف أية 

العػقػات أو الحرائر. وهذا التلويؾ هق الذي دفع الؼّراء، طؾك إرجح، لؼراءة 

طؾك إغؾب،  (ُمْحَصـات)كؾؿة محصـات يف هذه أية يف صقغة اسؿ الؿػعقل 

طؾك  (ُمْحِصـات)وقراءهتا يف الؿقاضع إخرى يف صقغة اسؿ الػاطؾ 

                                                     

ََحمسَوَقْقُلُف: »( وجف هذا الؼقل، كأيت: 33: 11، تػسقريشرح الرازي ) (1) ََميََهج  ا ٌَ َ َإَِّلا َٱىّنَِصآءِ ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ َوٱل 
 ًَ ُُِس ي َمَٰ

َ
لِقُؾ َطَؾك َأنَّ اْلُؿَراَد َذلَِؽ َأكَُّف َتَعاَلك ططػ الؿحصـات طؾك الؿحّرمات، َفاَل َيْعـِ  ىجسأ َْزَواِج، َوالدَّ ْٕ ل َذَواِت ا

َٓ َتْلثِ  ْساَلَم  َة َواْلَعَػاَف َواإْلِ يَّ ْحَصاُن َسَبًبا لِْؾُحْرَمِة، َوَمْعُؾقٌم َأنَّ اْلُحر 
َذلَِؽ، َفَقَجَب َأْن َيُؽقَن  قَر َلُف فِلُبدَّ َوَأْن َيُؽقَن اإْلِ

َمًة َطَؾك اْلغَ  َنَّ َكْقَن اْلَؿْرَأِة َذاَت َزْوٍج َلُف َتْلثِقٌر فِل َكْقكَِفا ُمَحرَّ
ِ
َجَة، ٕ  «.ْقرِ اْلُؿَراُد مِـُْف اْلُؿَزوَّ
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 ثرجامت

(13) 

أ محػقضات مـ 24لؽ تؽقن الؿحَصـات الؿحرمات يف أية . وبذإغؾب

مات مـفـ، يف أيات إخرى، صرف غقرهـ، أي أزواجفـ، بقـؿا غقر الؿحرّ 

 حافظات ٕكػسفـ بلكػسفـ، أي طػقػات. 

لؽـ هذا الـفج ٓ يخؾق مـ الؿشاكؾ. فؿثاًل، يبدو مـ غقر الؿحتؿؾ أن 

ويؽقن لفا معـقان مختؾػان  ،(25أ و24)تليت كػس الؽؾؿة يف آيتقـ متتالقتقـ 

. طالوة طؾك ذلؽ، لق أّن بالؽؾقة )متزوجات يف إُولك وحرائر يف الثاكقة(

                                                     

يؾخص الجدول أيت الؼراءات الؿختؾػة )طالمة الـجؿة فقق آسؿ تعـل أن طزو الؼراءة إلك صاحبف  (1)

 خالف(: محّؾ 

 42الـساء:  الؿواضع األخرى اءالؼر  

اء السبعة ما جؿفرة قّراء الؿديـة والعراق: الؼرّ 

 طدا الؽسائل وابـ كثقر*
 ُمحَصـات ُمحَصـات

وابـ كثقر*، بعض قراء الؽقفة ومؽة: مجاهد، 

 والؽسائل
 ُمحَصـات ُمحِصـات

طؾؼؿة بـ ققس*، والحسـ البصري، 

 بـ مصّرف وصؾحة
 ُمحِصـات ُمحِصـات

. ودَفَعِت 518: 1، الؽشاف، الزمخشري، 231، صالسبعة، ابـ مجاهد، 17: 5، جامعاكظر، الطربي، 

 . 35: 2، الؿحررالضّؿُة طؾك حرف الؿقؿ يزيَد بـ قطرب إلك ضّؿ الصاد أيًضا، ُمْحُصـات: ابـ ططقة، 

هذا لقس بنشؽال فؾػظة اإلحصان تعـل مـ حقث الؾغة: الحػظ والؿـع، وتستعؿؾ يف الزواج والحرية  (2)

ا د الؿراد، وٓ إشؽال أبدً ظ والؿـع، والسقاق يحدّ لؿا يف هذه الؿعاين مـ مـاسبة الحػ :ةواإلسالم والعػّ 

 (.قسؿ الرتجؿات)أن يستعؿؾ الؾػظ يف آيتقـ متتالقتقـ بؿعـك مختؾػ. 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(14) 

َٱىنَِّصآءََِحمس ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ ُتضقػ زوجات الرجال أخريـ إلك قائؿة الـساء  ىجسَوٱل 

هذا ، فؽقػ لـا أن كػفؿ استثـاء اإلماء مـ 23الؿحرمات الؿذكقرة يف أية 

ًَ حمسالتحريؿ  ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌَ َ بؿا أكف يحرم الزواج مـ إَمة الؿتزوجة مـ  ىجسإَِّلا

مـ الحؾقل لفذه الؿشؽؾة، لؽـ وٓ  العديدَ  آخر أيًضا. وصرَح العؾؿاءُ  رجؾٍ 

 . واحد مـفا يبدو مؼـًعا

ففق اإلبؼاُء طؾك الؿعـك البسقط لؽؾؿة محِصـات، وهق  الـفج الثاينأّما 

ر سبب تحريؿفـ: يشقر التحريؿ هـا العػقػات، ثؿ صرُح سقاق إضايف لمية يػس  

                                                     

ََحمسأحد هذه الحؾقل هق الؼقل أّن  (1) ا ٌََ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ تشقر هـا إلك السبايا الؿتزوجات، فالسبل  ىجسَميََهج 

ََحمس. وهذا تلويؾ متؽؾػ، فـ2 -1: 5، جامعيبطؾ زواجفـ بلزواجفـ: اكظر الطربي،  ا ٌَََ َميََهج 
 ًَ ُُِس ي َمَٰ

َ
. حؾٌّ 211 -215، ص: (والؿحصـات)تشقر يف الؼرآن إلك اإلماء بعامة: اكظر مقتزكل   ىجسأ

اََحمسآخر هق الؼقل بلّن  ٌََ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ تشقر إلك إَمة الؿؿؾقكة الؿتزوجة التل بقعت لسّقد جديد،   ىجسَميََهج 

. وطالوة طؾك كقن 4 -3: 5، جامعالطربي،  :: اكظر«(بقعفا صالقفا»زواجفا مـ زوجفا )فـ فالبقع يبطؾ

( فنّن كّص أية ٓ يدطؿف. حّؾ فؼفل آخر، 35: 11، تػسقر الرازي، :هذا التلويؾ مشؽاًل فؼفقًّا )اكظر

ج طبَده مـ أَمتِف لف الحّؼ  أشدّ  ػّرق بقـفؿا، وأن يجامع يف أن ي راديؽالقة، هق الؼقل بلن السّقد الذي زوَّ

. حّؾ آخر 259 -258: 1، تػسقر ، والعقاشل،143: 1، تػسقرالؼؿل،  :إمة بعد اكؼضاء طدهتا: اكظر

ََحمسمختؾػ هق التخؾل طـ الؿعـك الظاهر لـ ا ٌََ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ بالؽؾّقة، والؼقل أهنا ُتِحقؾ طؾك  ىجسَمَيَهج 

 5: 5، جامعالطربي،  :وجاتف فَحْسب: اكظرزوجات الرجؾ، وبذلؽ ُتِحّؾ أية لؾرجؾ جؿاع ز

 بـ أبل صؾحة: 
 
قال: كؾُّ ذاِت زوٍج طؾقؽؿ حراٌم، إٓ إربَع ]»مستشفًدا بابـ طباس )مـ صريؼ طؾل

ـَ بالبق ـَِة والؿفر  «[(.الاليت ُيــَؽْح



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(15) 

أو إلك الزواج بلكثر مـ أربع  إلك مجامعتفـ خارج إصار الزواج الشرطل

 . مـفـ

، هق يتطّؾب ضرًبا مـ اإل ًٓ ضافة إلك أية وهذا الـفج ُمشؽِؾ أيًضا. فلو

ـَ الـ َساِء })يف طؼؾ الؼارئ، ٓ يف كّصفا كػِسف(، كأيت: 
خارج [واْلُؿْحَصـَاُت مِ

ـَ الـ َساءِ }، أو، {فراش الزوجقة[
. {و]ما زاد طؾك أربع[ مـ اْلُؿْحَصـَاُت مِ

                                                     

 . 4: 5، جامعوهق مروي طـ أبل العالقة، وطـ صاووس ، وغقرهؿ: اكظر، الطربي،  (1)

ـِ الخطاب وطـ سعقِد بـ جبقر ، وغقرهؿا: اكظر، الطربي،  (2)  . 5 -4: 5: جامعوهق مروّي طـ طؿَر ب

ٓ يَسُعـا الؼقل بقؼقـ أّن قصر الزوجات طؾك أربع مـصقص طؾقف يف الؼرآن. فغالًبا ما ُيستدل طؾك ذلؽ بأية  (3)

َحمسالثالثة مـ سقرة الـساء:   ً ُخ َِخف  ََِإَون  َّلا
َ
ََْأ ِصُػٔا ََٰدََُتل  ََوذَُل ر َِنَٰ ٌَ َ َٱىّنَِصآءِ ََ ِ ٌّ اََغاَبَىَُسًَ ٌَ َْ ٔا َـَٱُِسُط ََتَََٰمَٰ ِِفَٱۡل 

َْ ٔا ُ ََتُػٔل َّلا
َ
ََّنََٰٓأ د 

َ
َٰلَِمَأ ً  ََذ ُُِس ي َمَٰ

َ
َأ اََميََهج  ٌَ َ و 

َ
َِٰضَدًةَأ ٔاَْـََن ُ ِدل ََتػ  َّلا

َ
َأ  ً ُخ َِخف  ـَإِن  ََٰعَ  ، لؽـ هـاك ما يعّؽر طؾك هذا ىجسَوُرَب

، ًٓ َلَٰٓهَِهِثَََساِغِوََحمسَتستعؿؾ أية إولك مـ سقرة فاصر كػس الصقغة الؿستعؿؾة يف آية الـساء:  آستدٓل. أو ٍَ ٱل 
ََٰدََوُرَبَٰعََ ََوذَُل ر َِنَٰ ٌا َ َِِطٖث س 

َ
َأ ْوِِلٓ

ُ
َأ ، ومع ذلؽ، لؿ يػفؿ الؿػّسرون مـفا َقْصَر طدد أجـحة الؿالئؽة طؾك ىجسرُُشًل

جـاح  611ريعقة(، طؾك العؽس، لؼد رووا أحاديث تؼقل أّن لجربيؾ أربعة )ربؿا ٕن أية خربية ولقست تش

. ثاكًقا، لق أّن آية الـساء تؼصر طدد الزوجات طؾك 278: 14، الجامعألػ جـاح: اكظر: الؼرصبل،  12وإلسرافقؾ 

 محؿًدا قد جؿع بقـ تسع زوجات، وبذلؽ يؽقن قد خالػ أية )طادًة ما ُيدف
َّ
ع ذلؽ أربع، فؼد ققؾ أّن الـبل

بالؼقل بلن الـبل مستثـك هـا(. ثالًثا، إّن َوْزين َمػَعؾ )َمثـك( وُفعال )ُثالث وُرباع(، ٓ تػقد الؽّؿ مثؾ إطداد 

العادية )اثـتقـ وثالث وأربع(، وإكؿا تػقد آكؼسام إلك مجؿقطات، مثاًل: جاء الـاس َمثـك أي كؾ اثـقـ مع 

. وبالتالل، أية ٓ تعّقـ طدد Wright, Grammar, 1:262- 3بعضفؿا، مـ دون تحديد طددهؿ: اكظر، 

ْكر أن بعض العؾؿاء الؼدماء لؿ يروا أن أية تػقد قصر الزوجات طؾك  الزوجات الؿسؿقح بف. ومـ الجدير بالذ 

. وكذلؽ رأي بعض الدارسقـ الؿحدثقـ: اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: 142: 9، تػسقر أربع: اكظر: الرازي،

Schacht, “Nikah,” 27.  ّة حال. لؽـ هذه أية تحتاج إلك دراسة مـػصؾة طؾك أي 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(16) 

والؿحِصـات الؿذكقرات  23وثاكًقا، ثؿة فرق بقـ الـساء الؿذكقرات يف أية 

مات تحريًؿا مطؾًؼا، أّما محرّ  23أ. فالـساء الؿذكقرات يف أية 24 يف أية

مات يف أوضاع معّقـة )خارج الزواج، أو ما زاد أ فؿحرّ 24الؿذكقرات يف أية 

اََحمسطؾك أربع زوجات(. وثالًثا، ٓ يؿؽـ ففؿ طبارة:  ٌََ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ بسفقلة  ىجسَميََهج 

ُتػفؿ، يف ضرب مـ التؽّؾػ، طؾك أهنا تحقؾ لق اطتؿدكا هذيـ التلويؾقـ. فنّما أن 

 .طؾك زوجات الرجؾ، أو أن ُيضرب طـفا صػًحا ببساصة

الؿحِصـات )أو بإحرى الؿحَصـات( هـ -ويؿّثؾ هذان الـفجان 

التلويَؾْقـ  -الزوجات، والؿحِصـات هـ العػقػات لؽـ مع الزيادة يف أية

ـْ ثؿَة  ـّ إساَسْقـ لفذه أية. لؽ  تـقيٌع طؾك الـفج الثاين يرى أّن الؿحِصـات ه

                                                     

 .14(، ص1) رقؿاكظر الحاشقة  (1)

ًٓ  ػ مـ افرتاض إضافات غقر حاضرة يف كّص ما يذكره الؿمل   (2) ا يف  وهق وارد جدًّ أية ٓ يؿثؾ إشؽا

ر، وأما إشؽالف إخقر فقزول حقـ فؼ قرائـ سقاققة معقـة تؼقم طـد الؿػس  العؿؾ التػسقري والتلويؾل وَ 

ؽفا كلَمة لؾرجؾ، مؾؽ القؿقـ يف سقاق أية قد يشقر لـؽاح الؿرأة ولقس فؼط لتؿؾّ  الحسبان أنّ  كلخذ يف

الؿعـك: والعػائػ مـ الـساء حرام طؾقؽؿ، إٓ ما مؾؽت  ـقا أنّ ريـ، حقث بقّ وهق ما ذكره بعض الؿػس  

ريـ، مـ الؿػس  أيؿاكؽؿ بالـؽاح أو مؾؽ القؿقـ، وهذا ققل طؿر وسعقد بـ جبقر والسدي وغقرهؿ 

ًٓ ػ لؿثؾ هذا فقف طدم استقعاب لؾؿؼقٓت، كؿا يالحظ أن الؿمل  وإغػال الؿمل   ا  شفقرً ػ تجاوز قق

 (.قسؿ الرتجؿات)ليت اإلشارة إلقف. تا لذوات إزواج والعػائػ، وسجعؾ اإلحصان مشقرً 
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 ثرجامت

(17) 

ًٓ أخرى مقجزة تشرح الحرائر طقًضا طـ العػائػ . ويجد الؿرء أيًضا أققا

كؾ فا. ويؿؽـ ردُّ العديد مـ هذه  (أ24)معـك الؿحِصـات مـ دون تػسقر أية 

يِة كؽؾٍّ ، لؽـ بعضفا يجعؾ فْفَؿ أل إلك التلويَؾقـ الؿذكقريـ أطالهاإقق

أية تحّرم طؾك الرجؾ  . وجؿع أحد العؾؿاء بقـ الـفجقـ، قائاًل أنّ أمًرا طسقًرا

 . الؿتزوجاِت والعػقػاِت إٓ ما َمَؾؽ يؿقـُف أي زوجاتِف وإماَءه

تبدو  (أ24)رون لمية ، أن شتك التلويالت التل صرحفا الؿػس  والخالصة

معققبة: ٕهنا تحّؿؾ تعبقرات مللقفة )محِصـات، وما مؾؽت أيؿاكؽؿ( ما ٓ 

ب تؽؿقؾ أية بؿا لؿ تـص طؾقف، واإلتقان بآراء فؼفقة تحتؿؾف مـ معاٍن، وتتطؾّ 

 . محّؾ جدل

                                                     

. وهذا 34: 11، تػسقر، والرازي، 6: 5، جامعالطربي،  :وهق ققل مروي طـ سؾقؿان بـ طرطرة: اكظر (1)

، والتل يؼقل 25التلويؾ مبـل طؾك تشبقف الؿحِصـات يف هذه أية بالؿحِصـات يف صدر أية 

 [. 11(، ص1) رقؿاكظر الحاشقة [ .رون أهنا تعـل الحرائر، وهق ققل خاصئ طؾك ما أرىالؿػس  

ر الؿحِصـات بالعػائػ، اكظر طؾك سبقؾ الؿثال الؿرويات طـ ابـ طباس وطـ مجاهد التل تػّس  (2)

 . 6 -5: 5، جامعالطربي،  :والؿرويات طـ غقرهؿا التل تػسرها بذوات إزواج: اكظر

الؿروي طـ أبل مجؾز الؼائؾ بلن الؿحِصـات هـ كساء مـ أهؾ التػسقر  :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال (3)

 . 6: 5، جامعالطربي،  :الؽتاب: اكظر

 .6: 5، جامعالطربي،  :وهق الزهري، اكظر (4)

ػ هاهـا طـ رأي مفؿ ذكره الزهري وهق أن الؿراد: ذوات إزواج والعػائػ، وأن يتجاوز الؿمل   (5)

إزواج مـ الـساء حرام طؾقؽؿ، إٓ ما مؾؽت أيؿاكؽؿ بـؽاح أو بؿؾؽ معـك أية: والعػائػ وذوات 

= 
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 ثرجامت

(18) 

مـ سقرة الـساء طؾك  24مظفر آخر مـ مظاهر الحقرة التل أدخؾتفا أية 

م(، 688 -687هـ/ 68تل تػقد أن ابـ طباس )ت. ريـ، هق الؿرويات الالؿػس  

قال »ا تلويؾ هذه أية: م( لؿ يعرفَ 722 -718هـ/ 114 -111ومجاهد )ت. 

ئؾ طـ هذه أية: ابـ طّباس حقـ ُس  لسعقد بـ جبقر: أما رأيَت  رجٌؾ 

ًَ َحمس ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌَ َ َإَِّلا َٱىنَِّصآءِ ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ ا؟ فؼال شقئً فؾؿ يؼؾ فقفا  ىجسَوٱل 

 لق أطؾؿ مـ يػّسر لل هذه أية لضربُت »وقال مجاهد: «. سعقد: كان ٓ يعؾؿفا

 .«إلقف أكباد اإلبؾ

، استعرض هارالد مقتزكل أهّؿ 1986يف دراستف الؿـشقرة يف سـة 

هل آية مؼحؿة يف  (أ24)تلويالت هذه أية، ثؿ رفضفا كّؾفا، وقال أن أية 

بعبارة:  23، تـتفل أية أوًل ا طؾك طدد مـ الحجج. . وبـك ققلف هذالـص

                                                     
= 

ؿ لػظ اإلحصان، وهذا ققل حسـ، طؿّ »ر الؽبقر ابـ ططقة إكدلسل، فؼال: يؿقـ، وقد استحسـف الؿػس  

دققؼ، وأن مؼقٓت  ػ لألققال بشؽؾٍ ، ويظفر مـ ذلؽ طدم استقعاب الؿمل  «ولػظ مؾؽ القؿقـ

 (.قسؿ الرتجؿات)ػ. ٓ تطالف اإلشؽآت التل ذكرها الؿملّ  ريـ فقفا ماالؿػّس 

م( قبقل 1147هـ/ 541سـة مـ الطربي، لـ يحتؿؾ ابـ ططقة )ت.  211. بعد 7: 5، جامعالطربي،  (1)

وٓ أدري كقػ ُكسب هذا الؼقل إلك ابـ طباس وٓ كقػ اكتفك »هذه الؿرويات. فبعدما كؼؾفا، قال: 

 (. 119 -118: 5، الجامع)واكظر أيًضا: الؼرصبل،  35: 2، الؿحرربـ ططقة، : ا«مجاهد إلك هذا الؼقل

ضقػت يف هذا الؿقضع بعد تبؾقغ الـبل لؾسقرة مـ (، أن أية أُ interpolationالؿؼصقد باإلقحام ) (2)

ُيحؽؿ طؾك أية أو أيات بلهنا مؼحؿة طؾك أساس يف سقاق الدرس الغربل دوهنا أول إمر. و

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(19) 

ََحمس اََإَِّلا ٌَََ اَكَد   ٍ اَراِضي َََكَنََدُفٔر  َ َٱّللا ، وهل تػقد، طؾك ما يبدو، هناية ىجسَشيََؿ َإِنا

يف غقر مقضعفا بؿا أهنا  (أ24)مات مـ الـساء. وبذلؽ تؽقن أية قائؿة الؿحرّ 

طؾك فعؾ وتبدو كاقصة.  (أ24)، ٓ تحتقي أية اثاكقً تعقد فتح الؼائؿة مـ جديد. 

ًَ حمسب بعبارة: 24، تبدأ أية اثالثً  َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ٌا َ َىَُسً ِضوا
ُ
وهل الؿؼابؾ  ىجسَوأ

ًَ حمس: 23إسؾقبل لؾعبارة التل تبدأ هبا أية  ََغيَي ُس ج  ٌَ ، وبالتالل يـبغل ىجسُضّرِ

، اوأخقرً . (أ24)أية  مباشرة، مـ دون 23أن تليت بعد أية  (ب24)لمية 

 .(أ24)باكسقاب وسالسة مـ دون أية  25 -23يؿؽـ قراءة أيات 

الغرض مـ هذا اإلقحام هق تحريؿ مجامعة العػقػات  ويؼقل مقتزكل أنّ 

خارج إصار الزواج مع إباحة مجامعة اإلماء. وطؾك ذلؽ يؿؽـ قراءة أية طؾك 

ََحمسالـحق أيت:  َصَنَُٰج ط  ٍُ َََََوٱل  َ]خارج إصار الزواج[  ٱىّنَِصآءٌََِِ ََميََهج  ا ٌَ َ إَِّلا
                                                     

= 

اختالففا طـ أيات قبؾفا )وبعدها( مـ حقث طدد مـ السؿات كطقلفا والؿػاهقؿ الالهقتقة 

عقر بقجقد اكؼطاع أو مـ دوهنا بسالسة دون الّش  والتشريعقة الؿستعؿؾة فقفا، وإمؽاكقة قراءة الـّص 

 )الؿرتجؿ(. سؼط.

ف ن هـاك مـ قامقا بصقاغة كّص وأ ،ويرتتب الؼقل باإلقحام بـاء طؾك كظر الؿستشرققـ بإصالة لؾؼرآن]

سؼ مع طؼقدة الؿسؾؿقـ يف الؼرآن، وهق كظر مشؽؾ وٓ دلقؾ طؾقف، كؿا أن ، وهذا كظر ٓ يتّ هوتحرير

ا يف التػاسقر وبقـ وجقه اتصال أي ببعضفا، وطؾقف فال مطعـ قلجت كثقرً مسللة تـاسؼ آي الؼرآن قد طُ 

قسؿ )طقن.  ٓستشراقل وٓ مجال لػرض اإلقحام كؿا يدّ طؾك الؼرآن يف هذه الزاوية كؿا يذكر الدرس ا

 .[(الرتجؿات

(1) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 210. 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(21) 

 ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
خارج ». ولؽل يسقغ إضافة طبارة: ىجس]فؿباح لؽؿ التسّري هبـ[ أ

طؾك أيات إخرى التل وردت فقفا  (أ24)، يحؿؾ مقتزكل أية «إصار الزواج

 كؾؿة محصـات. فؽؿا تحّؾ تؾؽ أيات الؿحصـات داخؾ إصار الزواج، فننّ 

ـّ خارج إصار الزواج. ومـ ثّؿ، فأية  لقست سقى تعبقر  (أ24)هذه أية تحرمف

بالـػل )التحريؿ خارج فراش الزوجقة( طؿا هق معّبر طـف باإلثبات )اإلباحة 

 وجقة( يف أيات إخرى التل وردت فقفا كؾؿة محصـات. داخؾ فراش الز

ريـ الؿذكقرة أطاله الؼائؾة بلّن ويشبف ققل مقتزكل أققال الؿػس  

الؿحصـات هـا هـ العػقػات الؿحّرمات خارج إصار الزواج. لؽـ مع فرق 

ًَ حمس وحقد: ففق يػسر ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ قـؿا بلهنا تحّؾ مجامعة اإلماء، ب ىجسإَِّلا

َحمسرون أهنا تحقؾ طؾك زوجات الرجؾ. فالؿػسرون يرون أّن قال الؿػس   هـا  ىجسإَِّلا

صؾ، أي أّن الؿستثـك )زوجات الرجؾ مـ العػقػات( مـ جـس استثـاء متّ 

ا، أي أّن الؿستثـك الؿستثـك مـف )العػقػات(، بقـؿا يراها مقتزكل استثـاء مـؼطعً 

 . عػقػات()اإلماء( لقس مـ جـس الؿستثـك مـف )ال

                                                     
(1) Motzki, “Wal-muḥṣanātu,” 216.

ّٓ اكظر:215كػسف، ص (2)  ,Beestonو Wright, Grammar, 2:335- 6 . ولؾؿزيد طـ وضائػ إ

Baidawi, 67.  :واكظر أيًضاLane, Lexicon, 76- 7ٔضؿـ أمثؾة أخرى(  تققـ، حقث كجد الؿثالقـ ا(

 طؾك آستثـاء الؿـؼطع: قام الؼقم إٓ حؿاًرا، وضربت الؼقم إٓ حؿاًرا. 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(21) 

 (أ24)ومقزة تلويؾ مقتزكل هذا هل أكف يحؿؾ لػظ محصـات يف أية 

ا طؾك الرغؿ مـ طؾك معـاه الظاهر الصريح )طػقػات(. لؽـف لقس تػسقرا مرضقًّ 

ب زيادة معتربة يف أية )خارج إصار الزواج، فؿباح لؽؿ ، هق يتطؾّ فلوًل ذلؽ. 

طؾك  23ا طؾك أية ططػً  (أ24)، هق ٓ يزال يعترب أية اوثاكقً التسري هبـ(. 

ََحمستـتفل بعبارة ختامقة:  23أية  الرغؿ مـ أنّ  ََإَِّلا ا ٌَََ َََكَنََكَد  َ َٱّللا َإِنا َشيََؿ 
ا  ٍ َراِضي ا أ مؼحؿة )بقاسطة الـبل كػسف 24، الؼقل بلّن أية اوثالثً . ىجسَدُفٔر 

ربؿا(
 

ثـاء ققلف بلهنا مؼحؿة، ٓ يختؾػ تلويؾ ٓ يـحّؾ أّي إشؽال. وباست

ريـ الؽالسقؽققـ لفا. ا طـ تلويؾ الؿػس  ا معتربًمقتزكل لفذه أية اختالفً 

ََحمس، يؼقل مقتزكل أن طبارة: اوأخقرً  ا ٌََ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ إذا وردت مؼرتكة  ىجسَميََهج 

ع. شقر إلك السراري )الؿحظقات( مـ اإلماء يف جؿقع الؿقاضبالزوجات فنهنا تُ 

ـّ  (أ24)وبـاء طؾقف، هل تشقر يف أية  الؿشؽؾة هـا أّن  إلك إباحة مجامعتفـ. لؽ

اََحمسالزوجات غقر مـصقص طؾقفـ صراحة يف هذه أية. وفقق ذلؽ، تشقر  ٌَ

َ ًَ ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ ، بقضقح، إلك زوجات محتؿالت ولقس إلك 25يف أية  ىجسَميََهج 

ا متتالقتقـ ومتشاهبتقـ لغقيًّ  25و 24سراري. والحال، أّن كقن أيتقـ 

 قستدطل، طؾك ما أرى، تػسقرهؿا طؾك كحق متؿاثؾ. لَ 

                                                     

يف الـّص الؼرآين قد ُأضقػت مـ صرف الـبل كػِسف، أو  اإلقحامات يرون أن كّؾ  الغربّققـمعظؿ الدارسقـ  (1)

يتققػقن يف الحؽؿ طؾقفا يف أسقأ إحقال، بقـؿا قّؾة مـفؿ )مـ أتباع الؿدرسة التـؼقحقة خاّصة( تػتح الباب 

 )الؿرتجؿ(. إلمؽاكقة إضافتفا مـ صرف الؿممـقـ بعد مقت الـبل.



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(22) 

(4) 

أ، يحتػظ بالؿعـك الظاهر لؽؾؿة 24ا لمية ا جديدً أوّد أن أصرح تػسقرً 

ب إضافة أّي شلء إلك أية لؽل تصقر محصـات، أي طػقػات، وٓ يتطؾّ 

إلشؽآت يف تسؾسؾ أيات طؾك بعض ا مػفقمة. لؽـ طؾقـا يف البداية أن كـّص 

23- 25 : 

تقاصؾ  (أ24)رون مجؿعقن طؾك أن أية ا، الؿػس  . كؿا ذكركا سؾػً 1

. أي أهنا تحّرم 23مات الؿـصقص طؾقفا يف أية قائؿة الـساء الؿحرّ 

أيات إخرى ٓ تبقحفـ فحسب وإكؿا تحّض  الؿحصـات. بالرغؿ مـ أنّ 

 طؾك الزواج مـفـ فقق ذلؽ. 

ََحمس: 23دو أن خاتؿة أية . يب2 اََإَِّلا ٌَََ اَكَد   ٍ اَراِضي َََكَنََدُفٔر  َ َٱّللا ، ىجسَشيََؿ َإِنا
يف الؼائؿة غقر  (أ24)مات. وبالتالل فندراج أية ا لؼائؿة الـساء الؿحرّ تضع حدًّ 

 .مؼـع طؾك ما يبدو

                                                     

ريـ يف ققلفؿ أن حّؾ هذه الؿشؽؾة لق اّتبعـا الؿػس  . ويؿؽـ 211، ص(والؿحصـات)اكظر مقتزكل،  (1)

 :)اكظر .العبارة ُتِحقؾ طؾك الزواج مـ إختقـ فَحْسب ولقس طؾك قائؿة الؿحرمات الؿذكقرة بلكؿؾفا

ََحمسَ(. ويدطؿ هذا الؼقل، طؾك ما يبدو، ذكر طبارة: 323: 4، جامعالطربي،  اََإَِّلا ٌَََ يف أية  ىجسَشيََؿََكَد 

رون أن هذه العبارة لؿ تِرد إٓ بعد تحريؿ يؿ الزواج مـ زوجات أباء. فؼد ٓحظ الؿػس  بعد تحر 22

العرب يف الجاهؾقة لؿ يبقحقا ٕكػسفؿ مـ قائؿة الؿحرمات  زوجات إب وإختقـ، طؾك افرتاض أنّ 

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(23) 

 ـ ٓ يؼدر طؾك الزواج مـ الؿحصـات لف أنمَ  طؾك أنّ  25أية  . تـّص 3

ا، لـا أن ع: فؿـطؼقًّ ج مـ اإلماء. لؽـ بدء أية هبذا الرتخقص يبدو غقر متققّ يتزوّ 

ع أن تبدأ أية بإمر بالزواج مـ الؿحصـات، مـ حقث الؿبدأ، وبعد ذلؽ كتققّ 

 25يليت الرتخقص. ويشتد هذا الشعقر بقجقد اكؼطاع، طـدما كؼارن أية 

طؾك هذا إصؾ  ؾ ما فؼط بعد الـّص  ٕصم بدياًل بأيات إخرى التل تؼدّ 

 . الؿػّضؾ

                                                     
= 

ٓ تحّرم  22 (. لؽـل ٓ أجد هذا الؼقل مؼـًعا. فؾق قؾـا أن أية318: 4الؿذكقرة إٓ هاتقـ )كػسف، 

( 1، والحاشقة رقؿ 319: 4، جامع :زوجات أباء وإكؿا زواج إسالف )كؿا قال الطربي كػُسف، اكظر

ُتِحقؾ طؾك كافة الزواج الؿحّرم. ويؼّقي هذا  23و 22فسقغدو مـ إيسر اطتبار أن العبارة يف أيتقـ 

ٍَ حمسالرأي إضافة طبارة:  اَراِضي َََكَنََدُفٔر  َ َٱّللا  قحل بلن مقضقع أية قد اكتفك. ، التل تُ ىجساإِنا

ََٓحمس: 196اكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، البؼرة:  (1) ََـَإَِذا ِي  د  َٓ َٱل  ََ ٌِ َ َخي ََسَ اَٱش  ٍَ ََذ ّزِ َ َرةَِإَِِلَٱۡل   ٍ خاَعَةِٱى ُػ ٍَ َََت ٍَ ََذ  ً ٌُِِخ
َ
أ

يااٖمَِِفَٱۡل ََ
َ
َأ ََٰرثِ َـَِصَياُمَذََل َََيِد   ً ََىا ٍَ َوََشت َػٍثََذ ًَ ّزِ ُخ َََحمس :92: الـساء: ىجسإَِذاَرََسػ  ٌَ رِيُرَََرَخَوَََو اََذَخط  ًِاََخَػـٔ  ٌِ ُمؤ 

يِِّۦَٓ  ْ
َ
َأ ٌثَإَِِلَٰٓ ٍَ َصيا ٌُ َ ََودِيَثّٞ َِثٖ ٌِ ؤ  ٌُ َ َخَخاَ...َرَرَتثٖ ٌُ َ َِ َري   ٓ َـَِصَياُمََش َََيِد   ً

ََىا ٍَ ََِذ َٱّللا ََ ِ ٌّ َ َبث   ٔ َحَ ِ : الؿائدة: ىجسةَِػني 

ۥَََََّٓلََحمس: 89 ُّ ََٰرحُ َـََهفا  ََ ي َمَٰ
َ َٱۡل  ًُ دُت ََخلا ا ٍَ ِ َة َيَُؤاِخُذُزً ََوَلَِٰسَ  ً ُِس ي َمَِٰ

َ
َأ َِِفٓ ِٔ ؾ 

َةِٱليا ُ َٱّللا ًُ يَُؤاِخُذُز
 ًَ ََىا ٍَ َذ َََت رِيُرََرَرَتثَٖٖۖ و 

َ
َأ  ً ُٓ ُت َٔ َنِص  و 

َ
َأ  ً يِيُس  ْ

َ
َٔنَأ ٍُ ػِ اَُتػ  ٌَ و َشِعَ

َ
َأ  َ ٌِ َِٰهنَيَ َٰ ٌَ ةَِ َػاُمََغَشَ َـَِصَياُمََََيَِإِغ  د 

ياامَٖ
َ
َأ ََٰرثِ ََحمس: 4 -3: الؿجادلة: ىجسذََل ََ ِي ََََِوٱَّلا ٌّ َ ََرَرَتثٖ رِيُر ََْذَخط  ٔا ُ َكَال ا ٍَ ِ َل ََحُػُٔدوَن ًا َُث  ً ِٓ ِ ٌََِنَِّصآن ُِٓروَنَ يَُظَٰ

ا آشا ٍَ نََحَخ
َ
نََحخََ... َرت ِوَأ

َ
ٌَََِرت ِوَأ َ ِ َخَخاةَِػني  ٌُ َ َِ َري   ٓ ََش َـَِصَياُم َََيِد   ً

ََىا ٍَ ََذ َخِػع  َيَص   ً ٍَََىا َذ  َ ا آشا َػاُمٍََ ـَإِغ 
ا  ِ ِهي ٍََََحمس. ويـبغل أن كالحظ أكف يف جؿقع هذه الؿقاضع ُيسبؼ البديؾ بعبارة: ىجسِشتّنَِيَِمص  َََذ  ً  ىجسََيِدَ َىا

ؾ، بقـؿا أية  َحمسطؾقف قائؾة:  مـ الـساء تـّص  25مـ دون تؽرار ِذكر آختقار الؿػضَّ َخِػع  َيَص   ً ََىا ٌَ َو
َ  ً ًَّلٌََُِِس  ٔ ٌَِنَِٰجََغ ؤ  ٍُ َصَنَِٰجَٱل  ط  ٍُ نَيَِِهَصَٱل 

َ
ٌََِّأ ُُِسًَ ي َمَٰ

َ
َأ اََميََهج  ٌا ٍََِ ٌَِنَِٰجَـَ ؤ  ٍُ َٱل  ًُ . ىجسَََذَخَيَٰخُِس

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(24) 

ََحمس. تبدو طبارة 4 ََنَِتََٰب ِ ًَ َٱّللا مـػصؾة طـ بؼقة  (أ24)يف أية  ىجسَغيَي ُس

، وكذلؽ مدلقلفا غقر واضح ، ومققعفا مـ اإلطراب غقر واضحأية

طؾك أهنا رون لفذه العبارة . وتشفد التلويالت العديدة التل صرحفا الؿػس  اأيًض 

 قد أشؽؾت طؾقفؿ. 

                                                     
= 

ََْحمسر ِذكر الخقار الؿػّضؾ: ، حقث ُيؽرّ 33 -32وكجد تركقًبا مشاهبًا لفذه أية يف سقرة الـقر:  ُِسُطٔا
َ
ََوأ

ََٰ ََوٱىصا  ً ٌُِِس َ َيَََٰمَٰ
َ َِإَوٱۡل   ً َِغَتادُِز  َ ٌِ َ ًَ يِِطنَي آنُِس ٌَ ...َ ََ ِي َٱَّلا فِِؿ َخػ  ََُِساًضاَوى يَص  َََيُِدوَن ََََّل َٰ َضِتا
يِِّۦُحؾَ  ٌََِـَظ  َ ُ َٱّللا ًُ ُٓ  . ىجسَِِي

أ ٓ تحتقي طؾك فعؾ، مؿا يعطل اكطباًطا 24( إلك أن أية 211، ص{والؿحصـات}) أشار مقتزكل (1)

ََِنَِتََٰبََحمسبلهنا كاقصة. ويبدو أن طبارة:  ًَ َٱّللا  هل مصدر اكطباع مقتزكل هذا.  ىجسَغيَي ُس

ا. وطؾك أو أهنا جؿؾة قائؿة بـػسف 23ثؿة ققٓن هـا: أن العبارة هل جزء مـ الجؿؾة التل تبدأ مـ أية  (2)

ًٓ مطؾًؼا لؾػعؾ ُحّرمت يف أية  ىجسنَِتََٰبََحمسالؼقل إول، تؽقن كؾؿة  : 261: 1، معاين)الػراء،  23مػعق

اْلَزُمقا »(. أّما طؾك الؼقل الثاين، فُتحَؿؾ العبارة طؾك معاٍن طّدة: 9: 5، جامعواكظر أيًضا، الطربي، 

)أبق « َكَتَب اهلل ذاك طؾقؽؿ»كاقاًل ققل الزّجاج(، أو  ،119: 5، الجامع)اكظر، مثاًل، الؼرصبل، « اهلل كتاَب 

َم طؾقؽؿ يف الؽتاب»(، أو 122: 1، مجاز طبقدة، هذا الذي »(، أو 345: 1، تػسقر)السؿرقـدي، « هذا ما ُحر 

اهلل طؾقؽؿ )ابـ  )الؿرجع كػسف(. وكذلؽ تقجد قراءات شتل لفذه العبارة: َكَتَب « ُيؼرأ طؾقؽؿ هق كتاب اهلل

اهلل طؾقؽؿ، طؾك الجؿع  ، كاقاًل قراءة أبل حققة ومحؿد بـ السؿقؼع القؿاين(، و ُكُتُب 36: 2، الؿحررة، ططق

، كاقاًل قراءة القؿاين(، و كتاُب اهلل 518: 1، الؽشاف)الزمخشري، « هذه فرائض اهلل لؽؿ»والرفع بؿعـك: 

 : بال طزو(. 119: 5، الجامعلؼرصبل، )ا« هذا كتاب اهلل وَفْرُضف»طؾقؽؿ، طؾك اإلفراد والرفع، بؿعـك 

ََحمسأ، أو طؾك الـساء الاليت تبقحفـ طبارة: 24و  23ققؾ أهنا ُتِحقؾ طؾك الـساء الؿحّرمات يف أية  (3) اَََإَِّلا ٌَ

ََ ًَ ََميََهج  ُُِس ي َمَٰ
َ
( الؼقَل إخقر، وإن كان 9: 5، جامعأ، أو طؾقفؿا مًعا. ويرجح الطربي )24يف أية  ىجسأ

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(25) 

 (أ24)والحال، أّن مـبع هذه اإلشؽآت كّؾفا هق افرتاض أن أية 

جؿؾة قائؿة بـػسفا مـػصؾة  (أ24). وبؿجرد ما كعترب أن أية 23تستلكػ أية 

، تزول هذه اإلشؽآت طؾك الػقر. وبـاء طؾقف، الرأي طـدي هق أن 23طـ أية 

 طؾك الـحق أيت:  (أ24)كػفؿ أية 

ّٓ )ولقس( ما مؾؽت أيؿاكؽؿ كتاب  ]هـ[، والؿحصـات مـ الـّساء، إ

  طؾقؽؿ. اهلل

ََِنَِتََٰبََحمسواطتبار أّن  . لقس بؼقل جديد« أمر»أو « فرض»تعـل هـا  ىجسٱّللا

َصَنَُٰجَحمسلؽـ الجديد هق اطتبارها خربا لـ ط  ٍُ . وهق ما يتطّؾب تغققر حركة ىجسَوٱل 

                                                     
= 

ثؿة فروق دققؼة بقـ الؿرويات التل استشفد هبا لدطؿف. ففـاك مرويات تؼقل أهنا تحقؾ طؾك الـساء 

مات فَحْسب )إبراهقؿ الـخعل(، أو إلك الؿحّرمات والؿباحات كؾتقفؿا )ابـ زيد(، أو إلك الـساء الؿحرّ 

ّدي(. أو إل ،تحريؿ ما زاد طـ أربع زوجات )ططاء( ك إباحة الزواج مـ أربع كساء )َطبِقدة الّسؾؿاين والسُّ

ف ، وهق تػسقر غقر واضح لل. ولعؾّ «يعـل ُحجة اهلل طؾقؽؿ فقؿا يؼقل(: »144: 1، تػسقروقال الؼؿل )

ة، وبذلؽ يـِزع العبارة مـ سقاقفا، جّ يؼصد تػسقر كتاب اهلل باإلمام، الذي يؾؼَّب، ضؿـ ما يؾؼب، بالحُ 

 مقـ. ريـ الشقعة الؿتؼد  بلهنا تعـل وجقب صاطة اإلمام. وهذا الـفج التلويؾل شائع بقـ الؿػس  ويمولفا 

ي َمََُِٰحمس الضؿقر يف (1)
َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ ًَ إَِّلا يشقر هـا إلك الؿسؾؿقـ بعاّمة، ولقس إلك الرجال الؿعّقـقـ  ىجسُس

اَحمس :25الذيـ يبتغقن الزواج، كؿا هق الحال يف أية  ٌا ٍََِ ََـَ َََُِميََهج  ي َمَٰ
َ
، التل تبقح الزواج مـفـ ىجسُسًأ

 شريطة مقافؼة أسقادهـ.

مػعقٌل مطؾؼ  ىجسنَِتََٰبََحمس، التل تؼقل أّن 34اكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، أراء، الؿذكقرة يف الحاشقة  (2)

مت يف أية  . فالػعؾ )َكَتَب( إذا اقرتن بعؾك يػقد الػرض وإمر. اكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، 23لؾػعؾ ُحر 

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(26) 

. ويتطؾب ( مـ الـصب إلك الرفع، مـ )كتاب( إلك )كتاب(إطراب )كتاب

َحمسأيضا اطتبار  ، وكال إمريـ مؼبقل بؿا ا، وتبعا لؿقتزكل، استثـاء مـؼطعً ىجسإَِّلا

 يؽػل.

طؾك  وبؼراءهتا طؾك هذا الـحق، يؽقن معـك أية هق أيت: فرض اهللُ 

ٕهنـ يػتؼرن إلك  :اإلماءا مـ العػقػات ولقس مـ الؿممـقـ أن يتخذوا أزواًج 

. وطؾك الرغؿ مـ أّن الزواج غقر مـصقص طؾقف صراحة يف أية، إٓ أن العػة

                                                     
= 

ََُنخَِبََحمس: 178البؼرة:  ًُ ََُنخَِبََحمس: 183، والبؼرة: ىجسٱى لَِصاُصَََغيَي ُس ًُ َيامَََُغيَي ُس . وكذلؽ يليت ىجسٱلّصِ

ََحمس: 235 البؼرة: آسؿ كتاب بؿعـك الػرض وإمر، كؿا يف َََوََّل ْ ٔا زُِم َََتػ  َدَة ََحت يَُؼََُخل  َٰ ََضِتا ٱلََِّكِح
ۥ ُّ َسيَ

َ
َأ ؤَ حمس: 113، والـساء: ىجسٱى ِهَتَُٰب ٍُ َٱل  َلََعَ َََكَُج  ةَ َٰٔ يَ َٱلصا َإِنا ٌََِِنَِي ا ٔ كُٔح اَنَِتَٰت  . وطّد ابـ مـظقر ىجسٌا

ََِنَِتََٰبََحمسثار تػقد أن ِضؿـ معاين كؾؿة ِكتاب، واستشفد بآ« َفْرض( »699: 1، لسان) َفْرَض »تعـل  ىجسٱّللا

بـظقر كحقي  صحقح البخاري، ويؿّدكا أحدها، وهق مروي يف العديد مـ كتب الحديث، ومـفا «اهلل

 الِؼصاُص »أ كؿا أقرؤها: 24لمية 
ِ
 «.كِتاُب اهلل

  .24(، ص2) اكظر الحاشقة رقؿصرح الؼرصبل هذه الؼراءة، يف سقاق تلويؾ آخر،  (1)

أي أّن الؿستثـك مـف )ما مؾؽت أيؿاكؽؿ( لقست مـ جـس الؿستثـك مـف )الؿحِصـات(، واكظر الحاشقة  (2)

. ويف رأيل، قد أسفؿ ققُل الؿػسريـ بلّن آستثـاء هـا متصؾ مِـ تعؼقد إمقر طؾقفؿ، 21(،ص1) رقؿ

ََحمسحقث دفعفؿ ٓطتبار  ا ٌَََ ًَ ََميََهج  ُُِس ي َمَٰ
َ
بقـؿا هل طؽسفا يف واقع  {اْلُؿْحِصـَاُت }مـ جـس  ىجسأ

 إمر. 

 طـف يف الؼاكقن الروماين والشريعة القفقدية الَحربية: اكظر،  (3)
ٌّ
 ,Hezser, Slaveryالزواج مـ اإلماء مـفل

مـ سقرة الـساء، كؿا أففؿفؿا، يف كتاب  25و 24مثقًرا لالهتؿام لميتقـ  اوكجد كظقرً  .201 -194

Judean Antiquities [لققسػققس فالفققس )عاديات القفود ]ولقتزوج الذي »كؼرأ: (، حقث 244: 4

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(27) 

ؼ بالزواج. وطؾقف، يـبغل قراءة السقاق العام يشقر إلك أّن فرض اهلل هـا متعؾّ 

 طؾك هذا الـحق:  25أ و24و 23أيات 

ّٓ ما قد 23) ا  كان غػقرً اهلل سؾػ إنّ ( حّرمت طؾقؽؿ أّمفاتؽؿ وبـاتؽؿ... إ

 ارحقؿً 

ّٓ )ولقس( ما مؾؽت 24) أ( والؿحصـات )أي العػقػات( مـ الـّساء، إ

 أيؿاكؽؿ، ]هـ[ كتاب الّؾف طؾقؽؿ

(25 ًٓ  أن يـؽح الؿحصـات الؿممـات فـ]لف أن ( ومـ لؿ يستطع مـؽؿ صق

 يتزوج[ مـ ما مؾؽت أيؿاكؽؿ مـ فتقاتؽؿ الؿممـات...

اإلشؽآت الؿذكقرة أطاله، وذلؽ  لـحق، تزوُل وبؼراءهتا طؾك هذا ا

طؾك  وإكؿا تحّض  ،طؾك تحريؿ الؿحصـات (أ24)أية  ، ٓ تـّص أوًل كأيت: 

                                                     
= 

ب الذي ٓ يريد الزواج مـ العذارى ولقتجـّ ب. س  بؾغ سن  الزواج من العذراوات الحرائر صقبات الـ  

ول يتزوج الرجال طؾك زوجفا.  جة مـ رجؾ آخر، حتك ٓ يدكسفا ويدخؾ الغؿّ مجامعة امرأة متزوّ 

ة، ولق طؾك الضّد رّ ا: ولقمثر طؾقفا الحُ حتك إذا شغػ الرجؾ مـفؿ بقاحدة مـفـ حبًّ  األحرار من اإلماء،

. وطؾقف، فققسػققس Feldman, Antiquities, 422- 3: اكظر: «مـ رغبتف، ففل ألقؼ بالرجؾ الشريػ

ـّ  يقسػققس طؾك أن  زوجات مثالقات. لؽـ بقـؿا يـّص  والؼرآن يتشاركان الرأي الؼائؾ بلن اإلماء لس

مـ سقرة الـساء لؾرجؾ  25ك ولق شغػ هبا حبًّا، تبقح أية الرجؾ ٓ يـبغل لف أن يتزوج مـ أَمة حت

 الَعـَت. 
َ
 الزواج مـ اإلماء إذا َخِشل



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(28) 

ا لؽؾؿة الؿحصـات ا تؿامً الزواج مـفـ. وبذلؽ تؽقن )العػقػات( معـك مالئؿً 

كجؿؾة قائؿة بـػسفا، تؽقن  (أ24)، طـدما كؼرأ أية اوثاكقً يف هذا الؿقضع. 

، مػفقمة بلهنا تعـل إمر اوثالثً يف محؾفا.  23لعبارة التل تختتؿ هبا أية ا

قد أرست الخؾػقة  (أ24)ا طـ اإلماء، تؽقن أية بالزواج مـ الؿحصـات طقًض 

: التل ستقاصؾ قائؾة أكف يجقز لؿـ ٓ يؼدر طؾك الزواج مـ 25الالزمة لمية 

نَِتََٰبَحمسهؽذا، تؽقن طبارة:  ةمؼرؤ، اوأخقرً . ج مـ اإلماءالؿحصـات أن يتزوّ 
َِ َصَنَُٰجََحمس ا لؾؿبتدأخربً ىجسٱّللا ط  ٍُ  .ىجسَوٱل 

ولق صّحت قراءيت، سقطرح سمال جديد كػسف طؾقـا: لؿاذا لؿ يػفؿ أّي  

ـ يف قْ أّن ثؿة سؿتَ  :طؾك هذا الـحق؟ والجقاب (أ24)واحد مـ الؿػسريـ أية 

ًٓ ريـ إلك اطتبارا الؿػس  هذه أية قد قادتَ  ، أهنا األولى لمية السابؼة: ها استؽؿا

، أهنا ٓ تحتقي والثاكقةا بؿصطؾح يحقؾ طؾك الـساء. تبدأ بحرف ططػ متبقطً 

ََحمس لػعؾ طؾك فعؾ كـ)أحّؾت( أو )كتبت( لقؽقن مؼاباًل  ج  ٌَ . 23يف أية  ىجسُضّرِ

ريـ إلك هذا آتجاه يف لؽـ هـاك دوافع أققى مـ ذلؽ هل التل وّجفت الؿػس  

فؿ لؿ يستسقغقا ففؿ أية وفؼ هذا الرتكقب الـحقي غقر تػسقر أية. فؾعؾّ 

                                                     

طؾك تػضقؾ الزواج مـ الؿحصـات،  ب( الؿذكقر بعد الـّص 24بسبب آستطراد الطقيؾ كسبقًّا )أية  (1)

َََحمسلتؽراره قائؾة:  25احتاجت أية  ٌَ َََو  ً َغَََىا  ً ٌُِِس َ َخِػع  َصَنَِٰجََٔ يَص  ط  ٍُ َٱل  نَيَِِهَص
َ
َأ )اكظر الحاشقة  .ىجسًَّل

 وأكا مديـ هبذه الػؽرة إليتان كقلبقرج.  (.23(،ص1) رقؿ



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(29) 

، بالرغؿ مـ أّن خرب( -استثـاء  -الشائع )جؿؾة اسؿقة إثباتقة تتؽقن مـ مبتدأ 

ـّ الدافع إكثر أهؿقة، طؾك ما يبدو، هق لف كظائـر يف العربقة الؽالسقؽقة . لؽ

 ب. 24ففؿفؿ لمية 

(3) 

مشؽؾة إذا ما أخذكا العبارة التل تؾقفا مـ أية  (أ24)ءيت لمية ستبدو قرا

ََحمسبعقـ آطتبار:  (ب24) ِضوا
ُ
َََوأ ًَ َىَُسً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا . فؾؾؿرء أن يستـبط ىجسٌا

حتك هذا الؿقضع طؾك الـساء  الؼرآن قد كّص  رون، أنّ مـفا، وكؿا فعؾ الؿػس  

. وإٓ لـ يؽقن مـ هـا طؾك إباحة كّؾ ما سقاهـ مات: وها هق يـّص الؿحرّ 

                                                     

 (.استثـاء - خرب –فالرتتقب الؿعتاد هق )مبتدأ  (1)

ـَ اْلَحـِقَػِة ُبقُر  (2) َّٓ ِدي  إِ
ِ
ـٍ َيْقَم اْلِؼقاَمِة ِطـَْد اهلل كفذا البقت الؿـسقب ٕمّقة بـ أبل الصؾت: كؾُّ ِدي

َََحمس: 116(. ولؿثال قرآين محتِؿؾ، اكظر سقرة الـحؾ: 262: 3، هؿع)السققصل،  َََِزَفَرٌَََ ِدََةِٱّللا ََبػ   َ ٌِ
رِهََ ز 

ُ
َأ  َ ٌَ َ ِِّۦَٓإَِّلا َٱَإِيَمَِٰ ََ ِ ٌّ َ ََؽَظبّٞ  ً ِٓ اََذَػيَي  ر  رََِصد  ُسف 

َحَةِٱى  ََََشَ ٌا ََوَلَِٰسََ َِ يَمَٰ ِ
َةِٱۡل   َُ ِ ه ٍَ ػ  ٌُ ۥَ ُّ ُت

ََوكَي   ً ُٓ َ ََِول ّللا
ًَّٞ . ولؼد تـازع الـحاة يف صحة هذا الرتكقب الـحقي: اكظر 423: 3، الؿحرر، وابـ ططقة، ىجسَغَذاٌبََغِظي

( طؾك Aron Zysow. وأشؽر هارون زايسقف )262 -261 :3، هؿعأراء الذي أوردها السققصل يف 

 ي هبذا الؿصدر وطؾك لػِت اكتباهل إلك كدرة هذا الرتكقب. مد  

)يؼقل الرازي:  35: 11، تػسقر، والرازي، 345: 1، تػسقراكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، السؿرقـدي،  (3)

ََحمساْطَؾْؿ َأنَّ َضاِهَر َقْقلِِف َتَعاَلك: » ِضوا
ُ
ًَ َىَُسًََوأ َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا َْصـَاِف  ىجسٌا ْٕ ـْ ِسَقى ا َيْؼَتِضل ِحؾَّ ُكؾ  َم

تلويالت لفذه العبارة. أهنا تعـل إباحة الزواج  ، ثالثة11: 5، جامعوأورد الطربي، يف  ،«اْلَؿْذُكقَرِة...

ّدي، وَطبِقدة السؾؿاين(،  مـ غقر ذوات الؼرابة الؿذكقرات )ططاء(، أو إباحة الزواج مـ أربع كساء )السُّ

= 
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 ثرجامت

(31) 

ََحمس: (ب24)القاضح لؿاذا ستؼقل أية  ِضوا
ُ
َََوأ ًَ َىَُسً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ، إذا ىجسٌا

الزواج  -بؾ يجب-ا طؾك الـساء الاليت يحؾ ت سؾػً قد كّص  (أ24)كاكت أية 

 مـفـ.

ـّ قراءة الؿػس   طؾك  تـّص  (أ24)ية ريـ هذه لقست بديفّقة. فؾق أّن ألؽ

ا طـ اإلماء(، فؿـ اهلل قد فرض طؾك الؿممـقـ الزواج مـ الؿحصـات )طقًض  أن

طؾك أهنا تبقح لؾؿممـقـ طالقات جـسقة مـ  (ب24)القسقر طؾقـا أن كػفؿ أية 

 كقع آخر )غقر هذا الزواج(، وذلؽ كؿا يليت: 

ّٓ )ولقس( 24) ما مؾؽت أ( والؿحصـات )أي العػقػات( مـ الـّساء، إ

ب( وأحّؾ لؽؿ ما وراء ذلؽؿ ]أي[ أن 24 طؾقؽؿ. )اهلل أيؿاكؽؿ، ]هـ[ كتاب

ـّ  ـّ فآتقه تبتغقا ]الـساء[ بلمقالؽؿ محصـقـ غقر مسافحقـ فؿا استؿتعتؿ بف مـف

ـّ فريضة...  أجقره

                                                     
= 

أو إباحة مجامعة اإلماء كسراري )قتادة(. ولقس مـ القاضح لؿاذا اختار همٓء العؾؿاء تضققؼ كطاق 

ًَ حمسـ بػفؿفؿا لعبارة: قْ السدي وطبقدة كاكا مدفقطَ  ّؾ دٓلة هذه العبارة. لع ََغيَي ُس ِ طؾك أهنا  ىجسنَِتََٰبَٱّللا

أّما فقؿا يخص قتادة فاكظر ما يليت حقل  (.24(، ص1) تعـل اباحة الزواج مـ أربع )اكظر الحاشقة رقؿ

َٰىُِسًحمس: طبارة َن  ٌ
َ
َْةِأ نَحَب َخُؾٔا

َ
. ورفض الطربي هذه التلويالت الؿؼق دة، وقال بلّن أية تشقر إلك جؿقع ىجسأ

 الـساء الؿباحات. 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(31) 

تتـاول الزواج  (أ24)ومػفقمة طؾك هذا الـحق، يؿؽـ الؼقل أن أية 

ا آخر مـ العالقات الجـسقة كقطً  (ب24)ـاول أية الؿعقاري الؿعروف، بقـؿا تت

تجقز  (ب24)ريـ يعتربون أن أية فالحال، أّن بعض الؿػس  . ا هق أخرمباًح 

شقر إلك الزواج ، التل تُ )اختصار لؿتعة الـساء أو كؽاح الؿتعة( الؿتعة

 . ت بلجؾٍ ِالؿمقّ 

                                                     

ََحمسوطؾك ذلؽ، ٓ تحقؾ طبارة:  (1) ِضوا
ُ
ًَ ََوأ َٰىُِس ََذ اََوَرآَء ٌا طؾك التحريؿ الذي تبدأ  (ب24)يف أية  ىجسىَُسًَ

َحمس: 23هبا أية  ج  ٌَ ًَ ُضّرِ ، وإكؿا طؾك إمر بالزواج مـ كقع بعقـف مـ الـساء الؿـصقص طؾقف يف ىجسَغيَي ُس

ًَ حمسأ: 24أية  ََِغيَي ُس ب. 24يف أية  {وأحّؾ }. ومـ الؿسائؾ ذات الصؾة هـا، قراءة كؾؿة ىجسنَِتََٰبَٱّللا

ِضواَحمسُتفا ، سقؽقن مـ إكسب قراءَ 23فؾق أن اإلحالة هـا طؾك قائؿة الـساء الؿحرمات يف أية 
ُ
، أي ىجسَوأ

ج َحمسمبـقة طؾك الؿػعقل، تؿاشًقا مع  ٌَ أ، 24. لؽـ إذا كاكت اإلحالة طؾك أية 23التل تبدأ هبا أية  ىجسُضّرِ

 }يف طبارة:  {اهلل}، أي مبـقة طؾك الػاطؾ، حقث سقؽقن {َوَأَحؾَّ }سقؽقن مـ إكسب قراَءُتفا 
ِ
كَِتاُب اهلل

  .7(، ص1) الؼراءتقـ اكظر الحاشقة رقؿي َأَحّؾ. ولفاتقـ هق الػاطؾ، هق الذ {َطَؾْقُؽؿْ 

اََحمساإلشارة إلك الؿتعة تبدأ مـ طـد:  ريـ أنّ يرى معظؿ همٓء الؿػس   (2) ٍَ ََاََذ ُٓ  ِ ٌِ ُخًَةِِّۦَ َخػ   ٍ َخ ولقس قبؾ  ىجسٱش 

ـّ  أّما (: »43 -42: 11، تػسقربعضفؿ رأى أهنا تبدأ قبؾ هذا الؿقضع مـ أية. يؼقل الرازي )ذلؽ. لؽ

نََحمسالؼائؾقن بنباحة الؿتعة فؼد احتّجقا بقجقه: الحّجة إولك: الّتؿّسؽ هبذه أية، أطـل ققلف تعالك: 
َ
أ

اَٱشَ َ ٍَ َٰفِِطنَي ََذ َٰ ٌُ َ َ َٰىُِسًَُّم ِصِنَِيََدي  َن  ٌ
َ
َْةِأ ٔا َُٓحَب َخُؾ  ِ ٌِ َ ُخًَةِِّۦ َخػ   ٍ ََاَخ ُْ ُسَٔر

ُ
َأ َا ُْ َـَـَٔاحُٔ ، ويف آستدٓل هبذه ىجسَا

أية صريؼان: الطريؼ إول: أن كؼقل: كؽاح الؿتعة داخؾ يف هذه أية، وذلؽ ّٕن ققلف: أن تبتغقا 

ؾك سبقؾ بلمقالؽؿ يتـاول مـ ابتغك بؿالف آستؿتاع بالؿرأة طؾك سبقؾ الّتلبقد، ومـ ابتغك بؿالف ط

َحمس فقف كان ققلف: الّتلققت، وإذا كان كّؾ واحد مـ الؼسؿقـ داخاًل   ً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ٌا َىَُسًَ ِضوا
ُ
نَََوأ

َ
حَب َخُؾٔاََْأ

َٰىُِسً َن  ٌ
َ
يؼتضل حّؾ الؼسؿقـ، وذلؽ يؼتضل حّؾ الؿتعة. الّطريؼ الّثاين: أن كؼقل: هذه أية  ىجسةِأ

= 
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 ثرجامت

(32) 

: ة والشقعة اإلمامّقةـَّ الخالف بقـ السُّ  الؿتعة، واحدة مـ الؿسائؾ محّؾ 

ُخًَحمس-ب 24. وتؾعب أية ة بقـؿا يبقحفا الشقعةـَّ يحّرمفا السُّ  ذْ إِ  َخػ   ٍ َخ َٱش  ا ٍَ َذ
ََا ُٓ  ِ ٌِ َ . حقث قال ؼة هبذه الؿسللةا يف الـؼاشات الؿتعؾّ ا كبقرً دورً  -ىجس...ةِِّۦ

طؾؿاء السـّة الؼدماء حقلفا إلك طؾؿاء الشقعة أهنا تبقح الؿتعة، بقـؿا اكؼسؿ 

                                                     
= 

 (أ24)ريـ هـا متلثر باطتبارهؿ أن أية أن رأي جؿفقر الؿػس   ، ويبدو«مؼصقرة طؾك بقان كؽاح الؿتعة

تقاصؾ قائؿة الـساء الؿحرمات: وبالتالل مـ الطبقعل أن يبدأ الؼرآن، بعد ذكر هذه الؼائؿة، بالزواج 

ًَ حمسالؿعقاري:  َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ٌا َ ََىُسً ِضوا
ُ
َحمس، وبعد ذلؽ فَحْسب يتقجف إلك الؿتعة: ىجسَوأ ا ٍَ َةِِّۦََذ ُخً َخػ   ٍ َخ ٱش 

ََا ُٓ  ِ أ، سقؽقن مـ إيسر اطتبار أن أية 24. لؽـ إذا قؾـا أّن الزواج الؿعقاري مذكقر يف أية ىجسٌِ

 كؾفا تتـاول الؿتعة.  (ب24)

ـة والشقعة، اكظر:  (3)   .Gribetz, Bedfellowsلدراسة شامؾة طـ الؿتعة يف كتب السُّ

بالزواج الؿمقت، إٓ أكف لقس مـ القاضح ما إذا كاكت شؽاًل  لؿتعة طادةً طؾك الرغؿ مـ أكف ُيشار إلك ا (4)

مـ أشؽال الزواج بالػعؾ أم ٓ. فؼد تجاَدل العؾؿاُء الشقعة حقل مؼام كساء الؿتعة: هؾ هـ كالزوجات 

 ، ويف غقرها مـ الؿقاضع. 93 -91، صGribetz, Bedfellowsأم اإلماء أم الؿستلجرات؟ اكظر، 

ـة، اكظر، فالش (1)  . 2، حاشقة رقؿ 1، صGribetz, Bedfellowsقعة الزيدية واإلسؿاطقؾقة يحّرمقهنا كالسُّ

 19 -18، صGribetz, Bedfellowsوإن كان طؾؿاء مؽة )وطؾك رأسفؿ ابـ طباس( والقؿـ يبقحقهنا:  (2)

، هذا مثال طؾك الصؾة )التل أشار إلقفا هاورد( بقـ (. وكؿا ذكر جريبتز117: 5، الجامعا الؼرصبل، )واكظر أيًض 

ولؼائؿة بلسؿاء  ."Madelung, "Ibn ʿAbbāsالشقعة الؿتؼدمقـ وأققال الؿؽققـ الػؼفقة: واكظر أيًضا، 

 . 289، الؿحب رالصحابة الذيـ ققؾ أهنؿ يبقحقن الؿتعة، اكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، ابـ حبقب، 

 . 181 -158، صGribetz, Bedfellowsا لؿختؾػ الحجج يف اكظر طرًض  (3)
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(33) 

، وقال آخرون أهنا تشقر إلك الزواج ةعَ تْ فريؼقـ: فؼال بعضفؿ أهنا تبقح الؿُ 

 سقن الؿحدثقن. فبقـؿا قال جقن بقرتقن. وكذلؽ فعؾ الدارِ الؿعقاري

 أن أية لقس لفا أّي صؾة بالؿتعة، قال يقسػ شاخت وهارالد مقتزكل

 أن هذا هق ضاهر معـاها. جوويؾػرد مدلقك

                                                     

 بـ كعب، وابـ ، هذا الؼقل طـ كّؾ مـ: السُّ 13 -12: 5، جامعروى الطربي، يف  (1)
ّ
ّدي، ومجاهد، وأبل

، طؿران بـ 41: 11، تػسقر طباس، والحؽؿ بـ طتقبة، وسعقد بـ جبقر. وأضاف إلقفؿ الرازي يف،

الحصقـ. وتجدر اإلشارة إلك أّن الحؽؿ بـ طتقبة والّسدي كقفّقان، قد ُرمقا بالتشقع: اكظر، الؿزي، 

  .".Juynboll, "al-Suddī، و119: 7، تفذيب

هذا الؼقل طـ كؾٍّ مـ: ابـ طباس، والحسـ، ومجاهد، وابـ  12 -11: 5، جامعروى الطربي، يف  (2)

 زيد، ورجحف. 

(3) Burton, “Mutʿa,” 10. 

وَيعترب أّن كالًّ «. 24فعٍؾ طجقٌل طؾك صقاغة أية  ردُّ »يرى بقرتقن أّن َحْؿؾ أية طؾك هذا الؼقل هق 

، لؽـف لؿ َيُسؼ الحجج الؿميدة لرأيف هذا «مـ كسِج خقال العؾؿاء»مـ قراءة أية وأثار الؿميدة لؾؿتعة 

 ولؿ يحّؾؾ أية بالتػصقؾ. 

، اطَتَبر Geschlechtsreife," 537- 8"ول مقتزكل هذه الؿسللة يف أكثر مـ مقضع مـ أطؿالف. فػل تـا (4)

هذا الؼقل محاولة لشرطـة طالقات جـسقة طؾك حدود الدطارة، لؽـف لؿ يـاقش أية بالتػصقؾ، واكظر 

تف طؾك تشابف سؿات جّ . وبـك مقتزكل ُح 28، حاشقة رقؿ 211، ص",Wal- muḥṣanātu" أيًضا:

وسؿات الزواج الؿعقاري الؿذكقرة يف أيات إخرى، اكظر،  24العالقة الجـسقة الؿذكقرة يف أية 

 25. وسلفـد هذه الحجة فقؿا يليت. وكذلؽ قال أيت: بؿا أّن أية 212 -211، ص: (والؿحصـات)

تشقر إلك الزواج  24ؽقن أية تشقر إلك الشخص غقر الؼادر طؾك الزواج الؿعقاري، فال بد أن ت

  .54(، ص1) رقؿالؿعقاري أيًضا. وسلرّد طؾك ذلؽ يف الحاشقة 

(5) Schacht, Origins, 266. 

= 
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تحقؾ طؾك الؿتعة.  (ب24)لق كاكت أية  (أ24)ويتؼقى تلويؾل لمية 

بالطبع سقؽقن مـ إفضؾ لق أمؽـ إثبات ذلؽ طؾك كحق حاسؿ، لؽـ يؽػل أن 

ة طـ الؼقل بلهنا وجاهة وققّ  أبقـ أن الؼقل بلّن أية تحقؾ طؾك الؿتعة ٓ يؼّؾ 

 تحقؾ طؾك الزواج الؿعقاري. 

دراسة طدد  (ب24)ب أّية محاولة لؾتثبت مـ الؿعـك الصحقح لمية وتتطؾّ 

مـ الؿسائؾ التػسقرية التل لؿ يتـاولفا الدارسقن الؿحدثقن طؾك كحق كاف، 

، اوثاكقً ، معـك كّؾ مـ: أن تبتغقا بلمقالؽؿ، ومحصـقـ، واستؿتعتؿ: أوًل وهل: 

اََحمسالؼراءة التل تضقػ طبارة: )إلك أجؾ مسؿك(، بعد:  صحة ٍَ ُخًَةِِّۦَََذ َخػ   ٍ َخ ٱش 
ََا ُٓ  ِ ، صبقعة الرتاضل الؿذكقر بقـ الطرفقـ اورابعً ، معـك أجقر: اوثالثً : ىجسٌِ

اَ...َحمس ٍَ ِدَٱى َفرِيَظََذِي ََبػ   َ ٌِ ََٰطي ُخًَةِِّۦَ . سلستعرض هذه الؿسائؾ فقؿا يليت، ىجسثَِحََر

د ما إذا كان مـ شلن تبقاهنا أن يؽشػ طـ ضاهر معـك أية أم وسلحاول أن أحدّ 

.ٓ 

  

                                                     
= 

تبقح الؿتعة طؾك ما يبدو. لؽـف كان أكثر تحػًظا يف  24أية  قال شاخت بحذٍر يف هذا الؿقضع أنّ 

 ”,Schacht, “Nikāḥقال إن إشارة أية إلك الؿتعة لقست أمًرا متقّؼـًا مـف أبًدا، اكظر،  ذْ مقاضع أخرى: إِ 

28. 

(6) Madelung, “Attitudes,” 72; “Ibn ʿAbbās,” 16. 
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 :بأموالكم [النساء]معىن: أن تبتغوا 

إقامة العالقات مع الـساء بؿصطؾحات تستعؿؾ يف  (ب24)تصػ أية 

هـ/ 117ر لـا ققل قتادة )ت. ذلؽ يػّس  وصػ الؿعامالت التجارية. ولعّؾ 

ََحمسم( أن طبارة: 735 ِضوا
ُ
ًَ َُسًَىََََوأ َٰىُِس اََوَرآَءََذ تحقؾ فؼط طؾك إباحة اتخاذ  ىجسٌا

دي حؿؾ أية طؾك الؿتعة ققلفؿ . وكذلؽ بـك بعض مميّ اإلماء كسراري

م( 1219هـ/ 616. فـؼؾ فخر الديـ الرازي )ت. طؾك هذا الجزء مـ أية

أية طؾك الؿال فحسب يف ابتغاء الـساء دون ذكر مؽقكات  ا مػاده أّن كّص رأيً 

 والشفقد(: لقشقر إلك أهنا ٓ تتـاول الزواج 
ّ
الزواج إخرى ذات الصؾة )كالقلل

. لؽـ هذه حجة ضعقػة: فأيات إخرى التل تتـاول الزواج طؾك الؿعقاري

ر كْ مجرد ذِ  ، وكذلؽا طؾك هذه الؿؽقكاتدائؿً  كحق ٓ لبس فقف، ٓ تـّص 

                                                     

  .29(، ص3) الحاشقة رقؿاكظر  (1)

 .31(، ص2) رقؿاكظر الحاشقة  (2)

ـّ بعد » (3) ـّ أجقره الثاين: أّن الؿذكقر يف أية إّكؿا هق مجّرد آبتغاء بالؿال، ثّؿ إّكف تعالك أمر بنيتائف

، وذلؽ يدّل طؾك أّن مجّرد آبتغاء بالؿال يجّقز القطء، ومجّرد آبتغاء بالؿال ٓ ـّ  يؽقن آستؿتاع هب

 والّشفقد، 
ّ
ّٓ يف كؽاح الؿتعة، فلّما يف الـّؽاح الؿطؾؼ ففـاك الحّؾ إّكؿا يحصؾ بالعؼد، ومع القلل إ

، تػسقر)الرازي، «. ومجّرد آبتغاء بالؿال ٓ يػقد الحّؾ، فدّل هذا طؾك أّن هذه أية مخصقصٌة بالؿتعة

11 :43 .) 

 فؿـ الؿحتؿؾ يف حدود طؾؿل، اشرتاُط الشفقد يف طؼد الز (4)
ّ
واج غقُر مـصقص طؾقف يف الؼرآن. أّما القلل

ََحمس: 237أن يؽقن هق الؿؼصقد يف سقرة البؼرة:  ََِإَون َا ُٓ َ َل  ً ُخ َـََرط  ََوكَد  َا ُْ ُصٔ ٍَ ََت ن
َ
َأ ََرت ِو ٌَِ َ َا ُْ ٔ ٍُ ُخ َغيال 

= 
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ا لقس هـاك ما الؿال ٓ يخربكا بالؽثقر طـ صبقعة هذه العالقة الجـسقة. وأيًض 

يؿـع مـ وصػ الزواج الؿعقاري بؿثؾ هذه الؿصطؾحات، ويف واقع إمر، 

هذا الجزء مـ أية يشقر إلك الزواج والتسّري باإلماء  ريـ أنّ يرى معظؿ الؿػس  

عد مـ ذلؽ وقال إن هذا الجزء مـ أية . بؾ ومضك بعضفؿ إلك أبكؾقفؿا

 .ايشقر إلك الزواج الؿعقاري حصرً 

  

                                                     
= 

َْ ا َٔ ُف ََحػ  و 
َ
ُفَٔنَأ نََحػ 

َ
َأ ٓ َإَِّلا  ً ُخ اَـََرط  ٌَ ُؿَ َـَِِص  ِيَـَرِيَظث  َدُةَٱلََِّكحََِٱَّلا ، أّما باقل الؿقاضع التل يؼال ىجسبَِيِدهِۦَُخل 

 يف الزواج َوفًؼا لؾؼرآن ولؾػؼف اإلسالمل بالتّ 
ّ
بع أكف هق الؿؼصقد فقفا ففل محّؾ شّؽ. لؽـ دور القلل

  ."Motzki, "Marriageيستحؼ دراسة مستؼؾة. ولعرض مقجز لؾزواج يف الؼرآن اكظر: 

: 3، مجؿع، والطربسل، 165: 3، التبقان، والطقسل، 11: 5، جامعاكظر، طؾك سبقؾ الؿثال: الطربي،  (1)

 «(.لػظ يجؿع التزوج والشراء»)حقث كؼرأ: وهق  112: 5، الجامع، والؼرصبل، 45

 . 29(، ص3) الحاشقة رقؿاكظر، طؾك سبقؾ الؿثال، ققل كؾ مـ السّدي وَطبقدة يف  (2)
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 معىن: حمصنني:

. هـا بلهنا تعـل متزّوجقـ ىجسُّم ِصِنِيَََحمسيػّسر العديد مـ الؿػسريـ كؾؿة 

ػ ٓ يؽقن إٓ بالزواج، وبـاء طؾك ػقـ، والتعػّ وفّسرها بعضفؿ بلهنا تعـل متعػّ 

. لؽـ الؿعـك إصؾل لؽؾؿة ث طـ الؿتعةٓ تتحدّ  ذلؽ قالقا أّن أية

ث محصـقـ لقس لف طالقة بالزواج. طالوة طؾك ذلؽ، حتك لق كاكت أية تتحدّ 

ا قد طـ الزواج، فنّن ذلؽ ٓ يـػل التلويؾ الذي يحؿؾفا طؾك الؿتعة، بؿا أهنا أيًض 

 ا مـ ضروب الزواج.تعّد ضربً 

 :معىن: استمتعتم

ع( مذكقرة سبعقـ مرة يف الؼرآن.  -ت -مـ الجذر )مة الؽؾؿات الؿشتؼّ 

وباإلضافة إلك أية التل بقـ أيديـا، ورد الجذر يف وزن )استػعؾ( يف ثالث آيات 

ة، يػقد الػعؾ يف هذه أيات التؾّذذ: ـَّ ريـ السُّ ا لؾؿػس  . ووفؼً أخرى فحسب

رون . أّما الؿػس  ػاعب معـك التؾّذذ وآكت24وبالتالل قالقا أكف يػقد يف أية 

                                                     

وهل  :144: 1، تػسقر. وقال الؼؿل، يف 11: 5، جامعالطربي،  :: اكظر«متـاكحقـ»قال مجاهد: أي  (1)

)حقث يؼقل:  165: 3، التبقانالطقسل،  :تعـل أن طؾك الرجؾ أن يتزوج محِصـة/ محَصـة. واكظر أيًضا

 . 45: 3، مجؿعوج(، والطربسل، أي: طؼدن طؾك التز

 .44: 11، تػسقر، وقارن مع، الرازي، 181: 2، أحؽاماكظر، الجصاص،  (2)

 . 21)ثالث مرات(، إحؼاف:  69، التقبة: 128إكعام:  (3)

. 41: 11، تػسقرالرازي،  :، ولدٓلة آكتػاع، اكظر113: 5، الجامعالؼرصبل،  :لدٓلة التؾّذذ اكظر (4)

 الؿػسرون يف مصدر الؿتعة الؿذكقرة يف أية: الِجؿاع أم الزواج كػسف )طؼد الـؽاح طؾقفـ(.واختؾػ 
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(، 1154/ 548(، والطربسل )ت. 1167/ 461الشقعة، كالطقسل )ت. 

فؼالقا أّن لؾػعؾ يف هذا السقاق التشريعل دٓلة إصالحقة وهل طؼد الزواج 

صؾؼ يف سقاق الشرع الؿمّقت بلجؾ. وكدلقؾ طؾك ذلؽ، قالقا أّن لػظ الؿتعة إذا أُ 

ة ضعقػة: ّٕن هذا آستعؿال جّ هذه ُح  . لؽـففق يعـل الزواج الؿمّقت

آصطالحل لؾػظ )متعة( تال طؾك الؼرآن. لؽـ مـ الؿثقر لالهتؿام، أن 

ا ما تستعؿؾ يف الؼرآن مؼرتكة بلجؾ ممّقت. الؽؾؿات الؿشتؼة مـ هذا الجذر غالبً 

َِضنيََٖحمسومـ بقـ إمثؾة طؾك ذلؽ:  َإَِِلَٰ  ً ُٓ َنَٰ خاػ  ٌَ ، طؾك سبقؾ 98]يقكس:  ىجسَو

ََحمس، والؿثال[ َتٌَٰع ٌَ َِضنيَََٖو ، [111، إكبقاء: 24، إكعام: 36]البؼرة:  ىجسإَِِلَٰ

ََحمسو ّخِػ ُسً ٍَ ًِاَُح ََضَص َتًَٰػا ََحمس، و[3]هقد:  ىجسٌا ْ ٔا خاُػ ٍَ َََت ياامََِِٖف
َ
َأ ََٰرَث َذََل  ً ]هقد:  ىجسَدارُِك

. وهذه أيات ٓ تشقر، كؿا هق واضح، إلك الؿتعة بؿعـك التؾّذذ [65

ع( يشقر، يف بعض  -ت -. وبالتالل مـ إيسر أن كؼقل أن الجذر )موآكتػاع

                                                     

ؾ، أٓ : »165: 3، التبقانالطقسل،  (1) ّٕن لػظ آستؿتاع إذا ُأصؾؼ ٓ يستػاد بف يف الشرع إٓ العؼد الؿمجَّ

واكظر « إٓ العؼد الؿخصقص، ترى أهنؿ يؼقلقن: فالن يؼقل بالؿتعة، وفالن ٓ يؼقل هبا، وٓ يريدون

. ورَفض الطقسل والطربسل ققَل مـ قال بلن الؿؼصقد هـا هق التؾّذذ 46: 3، مجؿعالطربسل،  :أيًضا

وَمـ حؿَؾ لػظ آستؿتاع طؾك آكتػاع فؼد أبعد: ٕكف لق كان كذلؽ لقجب أن ٓ يؾزم مـ »وآكتػاع: 

صّؾؼفا قبؾ الدخقل لزمف كصػ الؿفر، وإْن خال هبا خؾقة ٓ يـتػع هبا شلء مـ الؿفر، وقد طؾؿـا أكف لق 

، واكظر 166: 3، التبقان : الطقسل،«تاّمة لزمف جؿقع الؿفر طـد كثقر مـ الػؼفاء، وإن لؿ يؾتّذ ولؿ يـتػع

 . 46: 3، مجؿعالطربسل،  :أيًضا

َتٌَٰعََحمسفّسر مؼاتؾ  (2) ٌَ َََو  .152، األشباهتؾ، : مؼا«بالغ إلك مـتفك أَجؾِؽؿ»بـ  ىجسِضنيََٖإَِِلَٰ
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السقاقات، إلك تحديد أجؾ زمـل معّقـ أو إلك اإلمفال الزمـل، مـ دون أّي 

 -215. ويبدو أن هذا هق الحال يف سقرة الشعراء: إشارة إلك التؾّذذ أو التؿّتع

لعذاب، أّن مـحفؿ الؿزيد مـ طـ الؼقم الذيـ حّؼ طؾقفؿ ا ، حقث يؼقل اهللُ 217

َِشننِيَََإِنَحمس-الققت   ً ُٓ َنَٰ خاػ  . يف ترجؿتفؿ لفذه أية، لـ يـػعفؿ يف شلء -ىجسٌا

يستعؿؾ مرتجؿق الؼرآن طبارات ذات صؾة بالتؾّذذ )فلرثر أربري، طؾك سبقؾ 

 if we give them enjoyment of days for many"الؿثال، يرتجؿفا بـ 

years…"213عؼقب اهلل هذا هق رّد طؾك ققل الؽافريـ يف أية (، لؽـ ت  

ََحمسَ- و  َََْ َُ َِظُرونَََََن  . وطؾقف، ذوهق ققل ٓ تقجد فقف أّية إشارة إلك التؾذّ  -ىجسٌُ

ا طؾك تحديد أجؾ زمـل أو ع( أيًض  -ت -ذ، يدل الجذر )مباإلضافة إلك التؾذّ 

ُخًَحمسالػعؾ  ، وبـاء طؾقف، يؿؽـ الؼقل أنإصالة مدة زمـقة َخػ   ٍ َخ يف أية  ىجسٱش 

                                                     

. وأكا مديـ هبذا الؿرجع Lane, Lexicon, 3016يؼال: َمَتَع الـفاُر: أي ارتػع وبؾغ غاية ارتػاطف، اكظر،  (1)

 لباتريشا كرون.

َُِٔنََََّلََحمس :217 -211هذا هق الؿؼطع كامؾ، أيات:  (2) ٌِ ََةِِّۦََيُؤ  َٰ َََضِتا ًَ ِۡل
َ ٢٠١ََيََرُواَْٱى َػَذاَبَٱۡل  َخث  ًََبؾ  ُٓ تَِي

 
َذَيأ

َ ُػُروَن َََّلَيَش   ً ُْ َِظُروَن٢٠٢َََو ٌُ َ َُ َََن  و  َْ َْ ِشئَُن٢٠٣َََذَيُلٔلُٔا َخػ  َِاَيَص  ِ ـَتَِػَذاة
َ
َِشننَِي٢٠٤ََأ  ً ُٓ َنَٰ خاػ  ٌا َ ـََرَءي َجَإِن

َ
٢٠٥ََأ ًا ُث

َٔغُدوَنَ ٔاَْيُ اَََكُُ ٌا ًَ ُْ ٢٠٦ٍََََسآَء ٔاَُْح اَََكُُ ٌا ًَ ُٓ  ِ ََخ َِنَٰ د 
َ
آَأ  .ىجسخاُػٔنٌَََ

(، ققلف يف أية 914/ 291، طـ الـحقي الؽقيف، ثعؾب )ت. 331: 8، لسان روى ابـ مـظقر، يف (3)

 «. أَصْؾـا أطؿاَرهؿ»مـ سقرة الشعراء أهنا تعـل: أي: لق  215

الؿعـك إساسل لفذا الجذر هق الؿـح والقهب يف الؿطؾؼ، ويستعؿؾ يف الؼرآن  ويؿؽـ الؼقل أنّ  (4)

 باإلكظار واإلمفال. وأكا مديـ هبذه الػؽرة لفارون زايسقف.  -تحديًدا-بؿعـك َمـْح الققت  غالًبا
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ة أن تدطؿ جّ . ويؿؽـ لفذه الحُ ب مـ سقرة الـساء يػقد تحديد أجؾ زمـل24

ة حاسؿة، بؿا أن الػعؾ جّ التلويؾ الذي يحؿؾ أية طؾك الؿتعة، لؽـفا لقست ُح 

ذ مـ دون اإلشارة إلك أّي أجؾ يحقؾ بقضقح، يف مقاضع أخرى، طؾك التؾذّ 

 زمـل. 

  

                                                     

لؽـ يف الؿقاضع إخرى التل ورد فقفا طؾك وزن استػعؾ، ٓ يحؿؾ هذا الجذر أّي مضامقـ زمـقة  (1)

ََحمس: 69واضحة، كؿا يف التقبة:  ََ ِي ٌِِسٌََََََُِنٱَّلا َ َشدا
َ
َْأ ٔٓا َََكُُ  ً َخُػٔاََْرت يُِس  ٍ َخ َـَٱش  ا َلَٰد  و 

َ
ََوأ ََّٰل  َن  ٌ

َ
َأ ََثَ ز 

َ
ََوأ ٔاة  َكُ  ً

 ًَ ِٓ َٰلِ َِِبََل ََرت يُِسً ٌَِ َ ََ ِي َٱَّلا َخَع  ٍ َخ َٱش  ا ٍَ ََن  ً َِِبََلَٰلُِس ُخً َخػ   ٍ َخ َـَٱش   ً ِٓ َٰلِ ََحمس: 21، وإحؼاف: ىجسِِبََل ٔ َم َرُضَََوَي ُحػ 
ََغّيَِبََٰ  ً ت ُخ َْ ذ 

َ
َأ َٱلاارِ

ََزَفُرواَْلََعَ ََ ِي اَٱَّلا ٍَ ِ ِٔنَة ُٓ
َنََغَذاَبَٱل  ٔ َمََُت َزو  َ اَـَٱۡل  َٓ ِ ُخًَة َخػ   ٍ َخ َياََوٱش  َٱَُلج  ًُ َِِفََضَياحُِس  ً خُِس

ُصُلٔنََ ََتف   ً اَُنُِخ ٍَ ِ ََوب ّقِ َ
َِٱۡل  ۡرِضَةَِؾي 

َ وَنَِِفَٱۡل  ِِبُ َخه  َتَص   ً . لؽـ مـ الؿثقر لالهتؿام، أن كجده يف إكعام: ىجسُنُِخ

َِاَحمسـل حّدده اهلل: ، متبقًطا بلَجؾ زم128 َسيَ
َ
َٓأ َِا ٖضََوَبيَؾ  َةَِتػ  َِا ُظ ََبػ  َخَع  ٍ َخ َٱش  َِا نِسََربا ِ

َٱۡل  ََ ِ ٌّ ًَ ُْ ِۡلَآُؤ و 
َ
َأ َوكَاَل

ِٓيََ ي َجََلَاَٱَّلا سا
َ
 . ىجسأ
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 ثرجامت

(41) 

 :سمّىة: إىل أجل مقزاء

مقـ: لق صّحت هذه الؼراءة، التل تعزى إلك العديد مـ العؾؿاء الؿتؼد  

تحقؾ طؾك الزواج الؿمّقت بلجؾ.  (ب24)لحسؿت الؿسللة، وثبت أن أية 

ََحمسفبحسب هذه الؼراءة، تؼرأ أية كأيت:  ِضوا
ُ
َََوأ نََىَُسً

َ
َأ  ً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ٌا

َْ ٔا َحَب َخُؾ َا ُٓ  ِ ٌِ َ ُخًَةِِّۦ َخػ   ٍ َخ اَٱش  ٍَ ََذ َٰفِِطنَي  َٰ ٌُ َ َ َٰىُِسًَُّم ِصِنَِيََدي  َن  ٌ
َ
إلك أجؾ ]ةِأ

[ مسّؿك
َـَرِيَظثَ  َا ُْ ُسَٔر

ُ
َأ َا ُْ  بـ كعب، ىجس....ـَـَٔاحُٔ

ّ
. وتعزى هذه الؼراءة إلك أبل

، واإلمامقـ وطبد اهلل بـ مسعقد، وابـ طباس، وسعقد بـ جبقر، والّسّدي

والسادس مـ أئؿة الشقعة )اإلثـل طشر(، محؿد الباقر وجعػر  الخامس

. ويؿؽـ لفذه الؼراءة أن تؽقن إضافة تػسقرية مؼحؿة أو أن تؽقن الصادق

سقـ . وبؿا أّن الدارِ ذفت بغرض إبطال شرطقة الؿتعةقراءة أصؾقة ُح 

                                                     

 .166: 3، التبقان، والطقسل، 13 -12: 5، جامعالطربي،  :اكظر (1)

ك(، وقال إهنا دلقؾ 144: 1، تػسقرذكر الؼؿل، يف  (2) ، أّن جعػر الصادق استشفد بأية مضاًفا إلقفا )إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ

طؾك جقاز الؿتعة )لؽـف لؿ يـّص طؾك أن هذه إحدى الؼراءات، وبالتالل قد تؽقن هذه اإلضافة مـ باب التلويؾ(. 

، هذه الؼراءة طـ ابـ طباس ومحؿد الباقر، وروى أثًرا يستشفد فقف 261 -259: 1، تػسقروكؼؾ العقاشل، يف 

رون الشقعة ّـَ َفِريَضًة(. وطزا الؿػس  ّـَ ُأُجقَرُه ك(، )وإن كان بعد َفآُتقُه َسؿًّ  الباقر بأية مضاًفا إلقفا )إَِلك َأَجٍؾ مُّ

رون، الطقسل والطربسل، هذه الؼراءة إلك طؾؿاَء ُس  ـّة ولقس إلك اإلماَمقـ الصادِق والباقر، اكظر: الؿتلخ 

Gribetz, Bedfellows, 131و ، Gleave, “Exegesis,” 87- 90 ولؼائؿة بالؿػّسريـ الشقعة الذيـ ،

  .Bar-Asher, “Readings,” 54استشفدوا هبذه الؼراءة اكظر، 

 بـ كعب وابـ مسعقد  ، أنّ Materials, 16 يؼقل أرثر جقػري، يف (3)
ّ
بعض الؼراءات الؿعزّوة إلك أبل

 طبارة طـ إضافات تػسقرية لؽـ بعضفا قد يؽقن قراءات صحقحة. وتؼققؿ كؾ  حالة طؾك حدة هق هنٌج 

= 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(42) 

ل طؾقـا أن الؿحدثقـ قد تبـّقا الؼقلقـ لؽـ مـ دون تليقد أّي مـفؿا بالحجج، يـبغ

ا وطشريـ مرة. كالحظ أن طبارة: )إلك أجؾ مسّؿك(، قد وردت يف الؼرآن واحدً 

ِنََحمسكر أية الثالثة مـ سقرة هقد: بالذ   وأخّص 
َ
ٔٓاَْإَِۡل َََِّوأ َحُُٔب ًا َُث  ً فُِرواََْرباُس َخؾ  ٱش 

َ َصَّم  ٌُ َسٖوَ
َ
َأ ًِاَإَِِلَٰٓ َتًَٰػاََضَص ٌا ّخِػ ُسًَ ٍَ أجؾ مسّؿك(، وكؿا  . هـا طبارة: )إلكىجسُح

ع(، )يف وزن فّعؾ  -ت -مـ الجذر )م هق الحال يف آيتـا، مؼرتكة بػعؾ مشتّؼ 

ا، يؿؽـ لؾؿرء أن يحاجج طـ ولقس استػعؾ(، لؽـ وكؿا هق الحال غالبً 

 طؾك صحة قراءة: )إلك أجؾ ، أن تؽقن دلقاًل 3الؼقلقـ: يؿؽـ لفذه أية، هقد: 

ا أن تؽقن ـساء، لؽـ يؿؽـ لفا أيًض مـ سقرة ال (ب24)مسّؿك( يف أية 

 الؿصدر الذي ألـفؿ إقحام هذه العبارة ٕغراض تػسقرية.

  

                                                     
= 

أقَقُم مـ اطتباِر جؿقع هذه الؼراءات مؼحؿاٍت تػسقريًة، كؿا يػعؾ جقن بقرتقن وجقن واكسربو. ولشتك 

 -Gleave, “Exegesis,” 80اءات بعامة والؼراءة التل بقـ أيديـا بخاصة، اكظر، أراء حقل مقثقققة الؼر

85.  



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(43) 

 :معىن: أجور

، لػظ )أجر( هق أحد إلػاظ التل يستعؿؾفا الؼرآن لإلشارة إلك الؿفر

ة بعض جّ . وبالتالل تسؼط ُح وقد وردت هبذا الؿعـك يف آيات طديدة

مـ سقرة  (ب24)ريـ الشقعة الؼائؾة بلن استعؿال لػظ )أجر( يف أية الؿػس  

ا، والؼرآن يعّبر الـساء يعـل أهنا ٓ تحقؾ طؾك الزواج الؿعقاري: ٕكف يتطؾب مفرً 

 .طـ الؿفر بالّصداق والـّحؾة ولقس بإجر

                                                     

لإلشارة إلك الؿفر: ا الؼرآن ومـ إلػاظ إخرى التل يستعؿؾف ."Motzki, "Bridewealthاكظر،  (1)

ُدقات )جؿع: صُدقالػريضة  ٕكف : »، تسؿقتف بإجر قائاًل 41: 11، تػسقرويػسر الرازي، يف  .(ةوالصَّ

 . 113: 5، الجامعالؼرصبل،  :، واكظر أيًضا«بدل الؿـافع ولقس ببدل مـ إطقان

ََحمس: 25الـساء:  :اكظر (2) َا ُْ َٰفَِحَََٰـَٱُِسُطٔ َٰ ٌُ َ َ ُروِفَُّم َصَنٍَٰجََدي  ػ  ٍَ َةِٱل  َا ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ ََوَءاحُٔ َا ِٓ يِ  ْ

َ
ٖجََوََّلَبِإِذ ِنَأ

َدانَٖ خ 
َ
خاِخَذَِٰتَأ ََحمس: 5، والؿائدة: ىجسٌُ َا ُْ ُسَٔر

ُ
َأ َا ُْ ٔ ٍُ َإَِذآََءاحَي ُخ  ً ٌَََِرت يُِس ٔاَْٱى ِهَتََٰبَ وحُ

ُ
َأ ََ ِي َٱَّلا ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ َوٱل 

َدانَٖ خ 
َ
خاِخِذٓيَأ ٌُ َٰفِِطنَيََوََّلَ َٰ ٌُ َ َ َحمس: 51، وإحزاب: ىجسُّم ِصِنَِيََدي  اَٱلاِِبُ َٓ ُح

َ
أ آَََيَٰٓ َوَََٰإِجا ز 

َ
َِاَلََمَأ يَي  ض 

َ
َأ َِِٰتٓ َسَمَٱلا

ََا ُْ ُسَٔر
ُ
َِاَحَََوََّلََحمس: 11، والؿؿتحـة: ىجسَءاَتي َجَأ ََُس  ً ََاََغيَي ُس ُْ ُسَٔر

ُ
َأ َا ُْ ٔ ٍُ َإَِذآََءاحَي ُخ َا ُْ نَحَِِهُطٔ

َ
 .ىجسأ

، هذه الحجة ورفضفا، معتؿًدا يف ذلؽ طؾك ورود )أجر( بؿعـك 166: 3، التبقانكؼؾ الطقسل، يف  (3)

ََاَحمسويف أصحابـا مـ قال: ققلف: ». يؼقل: 5لؿائدة: وا 25الؿفر يف الـساء:  ُْ ُسَٔر
ُ
يدل طؾك أكف أراد  ىجسأ

الؿتعة: ٕن الؿفر ٓ يسّؿك أجًرا، بؾ سؿاه اهلل َصُدَقة وكِحؾة، وهذا ضعقػ: ٕن اهلل سّؿك الؿفر أجًرا 

َحمسيف ققلف:  َا ُْ ََوَءاحُٔ َا ِٓ يِ  ْ
َ
َأ َبِإِذ ِن َا ُْ ََاَـَٱُِسُطٔ ُْ ُسَٔر

ُ
ٌَِنَِٰجََحمسل: ، وقاىجسأ ؤ  ٍُ َٱل  ََ ٌِ َ َصَنَُٰج ط  ٍُ َصَنَُٰجَََوٱل  ط  ٍُ َوٱل 

ََا ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ ٔ ٍُ َإَِذآََءاحَي ُخ  ً ٌَََِرت يُِس ٔاَْٱى ِهَتََٰبَ وحُ

ُ
َأ ََ ِي َٱَّلا ََ ، وَمـ حؿَؾ ذلؽ كؾَّف طؾك الؿتعة كان مرتؽًبا ىجسٌِ

مية الخامسة مـ سقرة الؿائدة ، حقث أورد تػسقًرا ل446: 3، التبقان :لؽـ اكظر«. لؿا ُيعؾؿ خالفف

 ي باإلماء.يؼصر دٓلتفا طؾك الؿتعة أو التسر  



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(44) 

 :معىن: التزاضي

َحمستؼقل أية:   ً َِاَحََغيَي ُس اَََوََّلَُس ٍَ ََٰطيَ َذِي َفرِيَظثََُِخًَحََر
ِدَٱى  ََبػ   َ ٌِ . ىجسةِِّۦَ
ا لف، هذه ٓ يجد التلويؾ الذي يحؿؾ أية طؾك الؿتعة أّي إشؽال هـا: فقفؼً 

الجؿؾة تعـل جقاز مّد أجؾ العالقة الؿّتػؼ طؾقف ابتداء يف مؼابؾ أجر إضايف، 

. يف الؿؼابؾ، يجد التلويؾ الذي يحؿؾ أية طؾك صالؿا رضل الطرفان بذلؽ

ريـ أكف يعـل الحّط مـ ة يف تػسقر هذا الرتاضل. فقرى بعض الؿػس  زواج مشؼّ ال

مـ  4وأية  مـ سقرة البؼرة 237، وحؿؾقا هذه أية طؾك أية قدر الؿفر

. لؽـ يعّؽر طؾك هذا الؼقل أّن مـ يعػق طـ الؿفر، يف هاتقـ سقرة الـساء

                                                     

، هذا التلويؾ طـ الّسّدي، الذي يؼقل، وكؿا أسؾػـا، أن أية ُتِحقؾ طؾك 14: 5، جامعكؼؾ الطربي، يف  (1)

، 167: 3، قانالتب)مستشفًدا بؿحؿد الباقر(، والطقسل،  259: 1، تػسقرالعقاشل،  :الؿتعة. واكظر أيًضا

 . 45: 11، تػسقروالرازي، 

، حقث كؼؾ هذا الؼقل طـ الحضرمل )وهق مجفقل، اكظر ابـ حجر، 14 -13: 5، جامعالطربي،  (2)

( وابـ زيد. وقال الطربي كػُسف أن أية تشقر إلك اتػاقات طديدة محتؿؾة: تؼؾقؾ 355: 2، تفذيب

 الؿفر، أو العػق طـف بالؽؾقة، أو تلخقر دفعف. 

فََُِإَونََحمس (3) نََحػ 
َ
َأ ٓ َإَِّلا  ً ُخ َـََرط  ا ٌَ ُؿَ َـَِِص  َـَرِيَظث  َا ُٓ

َ َل  ً ُخ َـََرط  ََوكَد  َا ُْ ُصٔ ٍَ نََت
َ
ٌَََِرت ِوَأ َ َا ُْ ٔ ٍُ ُخ اََْغيال  َٔ ُف ََحػ  و 

َ
َأ َٔن

َِ َدةَُٱلََِّكحَِٱَّلا . ، وققؾ أن الؿؼصقد بالشخص الذي بقده طؼدة الـؽاح هق الزوج أىجس...يَبَِيِدهِۦَُخل 
ّ
و القلل

 طؾك 123 -121: 6طؾك سبقؾ الؿثال، الرازي، تػسقر،  :اكظر
ّ
. ويف رأيل، الؿؼصقد هـا هق القلل

إرجح، ويدطؿ ذلؽ استعؿاُل الػعؾ )يعػق(، وآكتؼاُل مـ ضؿقر الؿخاصب الجؿع إلك ضؿقر 

 الغائب الؿػرد. 

ٔاَْٱىّنَِصآَءَحمس (4) ـَإِنَََوَءاحُ  َ ََِن يَث  َا ِٓ َٰخِ اَصُدَق رِيٓـٔ  ٌا اَ ِِيٓـٔ  َْ ٔهَُ
ـَُُكُ اَ ص  ََجف  ُّ  ِ ِ ٌّ ءَٖ ََغََََش   ً َىَُس َ  .ىجسِغۡب 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(45) 

ث أية تصّرف مـ صرف واحد، بقـؿا تتحدّ أيتقـ، هق الزوجة أو ولّقفا، أي أكف 

بد مـ أهنا  مـ سقرة الـساء طـ اتػاق بالرتاضل بقـ صرفقـ، وبالتالل ٓ (ب24)

ؼ بؿقضقع آخر غقر الحّط مـ قدر الؿفر أو العػق طـف بالؽؾقة. وقال تتعؾّ 

تشقر إلك كّؾ مـ: طػق الزوجة طـ الؿفر كّؾف  (ب24)رون آخرون أن أية مػس  

ـّ هذيـ تـازٓن قدر مـف ورضك الزوج بلن يزيد يف قدر الؿفر أو طـ . لؽ

شلء ا بالرتاضل بقـ صرفقـ طؾك ا اتػاقً ف واحد، ولقَس مـػصالن، ومـ قبؾ صر

 بـ أبل صؾحة(:  إلك . ويعزى الؼقل التاللمعقـ
ّ
ابـ طباس )مـ صريؼ طؾل

ار يف الزواج أو تبقح أية لؾزوجقـ، بعد دفع الؿفر، آتػاق طؾك آستؿر

                                                     

يرى الزّجاج أّن أية تشقر إلك كؾٍّ مـ: رضا الزوجة بلن تعػق طـ مفرها، ورضا الزوج بلن يدفع إلك  (1)

الحـػّقة  زوجتف الؿفر كاماًل )طقًضا طـ كصػف القاجب دفعف( إذا صؾؼفا قبؾ أن يدخؾ هبا. ويرى بعض

طؾك جقاز زيادة الزوج يف الؿفر فقق الؼدر الؿتػؼ طؾقف سؾًػا. وهذه الؿسللة محّؾ جدٍل  أن أية تـّص 

 . 45: 11، تػسقرالرازي،  :بقـ أبل حـقػة والشافعل، اكظر

َحمساستعرض الطربي إققال يف ققلف تعالك  (2)  ً َِاَحََغيَي ُس اَََوََّلَُس ٍَ ََٰطي ُخًََذِي ِدَٱى َفرِيَظثَِحََر ََبػ   َ ٌِ َ ، ىجسةِِّۦ
وأولك هذه إققال بالصقاب ققل مـ قال: معـك ذلؽ: وٓ حرج طؾقؽؿ أيفا الـاس فقؿا »ثؿ قال: 

ما  تراضقتؿ بف أكتؿ وكساؤكؿ مـ بعد إططائفـ أجقرهـ طؾك الـؽاح الذي جرى بقـؽؿ وبقـفـ مـ حطّ 

شائع -هذا التػسقر مثؾ ػ طؾك واطرتاض الؿمل  «. وجب لفـ طؾقؽؿ، أو إبراء أو تلخقر ووضع

بد ٓ  جف: فقققع آتػاق هاهـا يحصؾ مـ صرفقـ وٓبؿا اطرتض بف ٓ يتّ  -مدوكة التػسقر الحضقر يف

 .(قسؿ الرتجؿات). : ففـاك مـ يبدي تـازلف طـ أمر وهـاك مـ يؼبؾ هذا التـازلمـ صرف واحد
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 ثرجامت

(46) 

ـّ هذا الؼقل غقر مؼـع أيًض الطالق ا، وذلؽ بؿا أن قرار الطالق بقد الزوج . لؽ

 وحده. 

ا طؾك دراسة العـاصر السابؼة، ما : مـ العسقر أن كحسؿ، اطتؿادً اواختصارً 

تشقر إلك الزواج الؿعقاري أم إلك الؿتعة. فبعض هذه  (ب24)إذا كاكت أية 

العـاصر قد ورد يف مقاضع أخرى مـ الؼرآن تتـاول الزواج الؿعقاري، وبالتالل 

تتـاول الزواج الؿعقاري هل  (ب24)يؿؽـ لؾؿرء أن يخؾص إلك أن أية 

 د وجقد هذه الؿشرتكات ٓ يجعؾ التلويؾ الؼائؾ بالؿتعة. لؽـ مجرّ إخرى

ا: ّٕن الؿؿارسات الؿختؾػة قد تتؼاسؿ فقؿا بقـفا سؿات متشاهبة،  مستبعدً تلوياًل 

ا مـ أكقاع الزواج. طالوة طؾك ا مخصقًص وّٕن طالقات الؿتعة قد تعّد كقطً 

ب خصائص فريدة تدطؿ التلويؾ الذي يحؿؾفا طؾك 24ـ أية ذلؽ، تتضؿّ 

                                                     

ـّ وقال آخرون: معـك ذلؽ: وٓ جـاح طؾقؽؿ أّيفا الـّاس فقؿا تراضقتؿ بف أكتؿ وكساؤكؿ بعد أن تمت» (1) قه

ـّ مـ مؼام وفراق ـّ طؾك استؿتاطؽؿ هب ، أن هذا الؼقل قريب . والحّؼ 14: 5، جامع: الطربي، «أجقره

ا مـ الؼقل الذي يحؿؾ أية طؾك الؿتعة. فقفًؼا لؾؼقلقـ، يؼرّ  يف العالقة أم  نر الزوجان هؾ يستؿّراجدًّ

ـْ ثؿة فرٌق معتَبر بقـفؿا: بَحَسِب الؼقل إ نايػرتقَ  ؼ إمر هـا بالطالق، بقـؿا ول يتعؾّ بالطالق. لؽ

بحَسِب الؼقل الثاين )الؿتعة( يتعؾؼ إمر بتطقيؾ أَمد آتػاق إصؾل. وبالتالل يؿؽـ الؼقل أن الؼقل 

 إول طبارة طـ تعديؾ لؾؼقل الثاين بالتخؾُّص مـ مؽّقكف اإلشؽالل. 

، ثالثًة مـ هذه العـاصر الؿشرتكة: اشرتاط 222 -211، ص: (والؿحصـات)طّقـ مقتزكل، يف  (2)

الؿؼدرة الؿالقة، وَدْفع الؿفر، واإلشارة إلك اتػاق معّقـ بعد تحديد الؿفر. وبـاًء طؾك هذه التشاهبات، 

 تحقُؾ طؾك الزواج الؿعقاري.  (ب24)َخَؾَص مقتزكل إلك أّن أية 
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(47) 

ُخًَحمسالؿتعة. كاستعؿال الػعؾ  َخػ   ٍ َخ إجؾ الزمـل، وقراءة )إلك تف طؾك بدٓل ىجسٱش 

سّؿك(، واإلشارة إلك اتػاق بقـ الطرفقـ بعد تحديد الؿفر )بقـؿا أيات أجؾ م

إخرى تذكر تـازل الؿرأة طـ مفرها فؼط(. وبالتالل، قد ٓ يؿؽــا إثبات أن 

ا استبعاد إمؽاكقة ذلؽ. فػل ؼ بالؿتعة، لؽـ ٓ يؿؽــا أيًض تتعؾّ  (ب24)أية 

 .تعة هق تلويؾ محتؿؾالؿُ طؾك إحقال، قد أوضحـا أن تلويؾ أية أسقأ 

دة لؾتلويؾ الذي يحؿؾ ج إخرى الؿميّ جَ وبؿؼدوركا أن كسقق بعض الحُ 

 بـ كعب، ابـ أوًل أية طؾك الؿتعة. 
ّ
، العؾؿاء الذيـ قالقا هبذا الؼقل )أبل

الؼقل أخر  أسبؼ مـ أصحاب -لق قبؾـا كسبتف إلقفؿ-مسعقد، ابـ طباس( 

ا ضؿـ الذي يحؿؾ أية طؾك الزواج الؿعقاري )وإن كان ابـ طباس مذكقرً 

ـّة الذيـ يرون تحريؿ الؿتعة، قالقا إن أية ، بعض العؾؿاء السُّ اثاكقً ا(. همٓء أيًض 

                                                     

اََحمساستعرض الطربي إققال يف ققلف تعالك:  (1) ٍَ َََُٓذ  ِ ٌِ ُخًَةِِّۦَ َخػ   ٍ َخ ََاٱش  ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ َـَـَٔاحُٔ : مـ قالقا بلن ىجسَا

ك التلويؾقـ يف ذلؽ لَ وْ وأَ »ثؿ قال:  الؿراد كؽاح الؿتعة ومـ قالقا بلكف الـؽاح الؿعروف يف اإلسالم،

اهلل  بالصقاب تلويؾ مـ تلولف: فؿا كؽحتؿقه مـفـ فجامعتؿقه فآتقهـ أجقرهـ: لؼقام الحجة بتحريؿ

وأما ما روي  ...ملسو هيلع هللا ىلصاء طؾك غقر وجف الـؽاح الصحقح أو الؿؾؽ الصحقح طؾك لسان رسقلف متعة الـس

 
ّ
، فؼراءة بخالف ما «فؿا استؿتعتؿ بف مـفـ إلك أجؾ مسؿك»بـ كعب وابـ طباس مـ قراءهتؿا:  طـ أبل

بف الخرب  لؿ يلِت  ا، وغقر جائز ٕحد أن يؾحؼ يف كتاب اهلل تعالك شقئً جاءت بف مصاحػ الؿسؾؿقـ

 .(قسؿ الرتجؿات) «.الؼاصع العذر طؿـ ٓ يجقز خالفف
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رون ، الؿػس  اثالثً . اا( ٓحؼً تبقحفا بالػعؾ، لؽـفا قد كسخت )حؽؿً  (ب24)

رمتفا، مع العؾؿ أن أسبؼ، يف إغؾب، مـ الؼائؾقـ بحُ  الؼائؾقن بجقاز الؿتعة

. ريـ ٓ يشجعقن، يف العادة، طؾك أّي مؿارسات قد تبدو مـحّؾةالؿػس  

ا ( كظقرً 31 -29، )ويف سقرة الؿعارج: 7 -5، كجد يف سقرة الؿممـقن: اوأخقرً 

ب، يدطؿ التلويؾ الذي يحؿؾفا طؾك الؿتعة. تصػ هذه أيات 24لمية 

ََحَٰفُِظَٔنََحمسؿممـقـ بلهنؿ: ال  ً ِٓ ٥ََىُِفُروِس  ً ُٓ ُِ ي َمَٰ
َ
َأ اََميََهج  ٌَ َ و 

َ
َأ  ً ِٓ َوَِٰس ز 

َ
َأ َٰٓ َلََعَ إَِّلا

َ ٌِنَي ََمئُ ُ ََدي   ً ُٓ َٱى َػاُدون٦َََـَإِجا ًُ ُْ َ ْوَلَٰٓهَِم
ُ
َـَأ َٰلَِم ََذ ََوَرآَء َٱب َخََغَٰ َِ ٍَ . ىجسَذ

ل: مع إزواج أو ؿاع الشرطمـصقص هـا طؾك أّن أمام الؿممـقـ خقاريـ لؾجِ 

اإلماء: وكّؾ مـ سقاهؿا محّرم. واستشفد طؾؿاء السـّة هبذه أية لدطؿ ققلفؿ 

. ورّد زوجات وٓ إماء ـَ ْس ، طؾك افرتاض أن كساء الؿتعة لَ رمة الؿتعةبحُ 

                                                     

، يؼقل العديد مـ العؾؿاء، إْن لؿ يؽـ جؿفقرهؿ، أّن أية تبقح 114: 5، الجامعبحَسِب الؼرصبل،  (1)

 الؿتعة. 

(2)Motzki, “Geschlechtsreife,” 537- 8.

. ولقست الحجة هـا هل أن آيات سقرة الؿممـقن قد 41: 11، تػسقراكظر طؾك سبقؾ الؿثال، الرازي،  (3)

مـ سقرة الـساء، وإكؿا هل أن آيات سقرة الؿممـقن تػقد تحريؿ الؿتعة. وكجد  (ب24)َكسخت أية 

، طـ طائشة وسالؿ بـ طبد اهلل والؼاسؿ بـ 26، الـاسخحجاًجا مشاهبًا يف أثار التل رواها أبق طبقد، يف 

، هذه أثار معاًدا صقاغتفا، بحقث تؼقل أن آيات 114: 5، الجامع صبل أورد، يفمحؿد. لؽـ الؼر

الؿممـقن قد َكسخت آية الـساء. وهذا يخؾؼ مشؽؾة: فسقرة الـساء مدكقة بقـؿا سقريت الؿممـقن 

= 
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طؾؿاء الشقعة طؾك ذلؽ بلكف طؾك الرغؿ مـ الؼقاطد الؿخصقصة لعؼد الؿتعة، 

ـ اطتبارهـ زوجات، وبالتالل يدخؾـ تحت لػظ إٓ أن كساء الؿتعة يؿؽ

ًَ حمس ِٓ َوَِٰس ز 
َ
ا، وبذلؽ . وقالقا بلّن هذه أيات تؽّؿؾ بعضفا بعًض يف هذه أية ىجسأ

تجقز لؾرجؾ مجامعة ثالثة أكقاع مـ الـساء: الزوجات، واإلماء )آيات 

 .الؿممـقن(، وكساء الؿتعة )آية الـساء(

مـ سقرة الـساء بؿؼاركتفا  24ـ معـك أية وٕغراض بحثـا، يؿؽــا أن كبقّ 

مـ سقرة الؿممـقن. فصقاغتفؿا الؿتشاهبة تشقر إلك أن أية  7 -5بأيات 

 تجقز الؿتعة حّؼا: (ب24)

  

                                                     
= 

مشؽؾة مشاهبة وصرح بعض الحؾقل  9 -8: 18، روحوالؿعارج مؽقتان. وتـاول إلقسل، يف 

 الؿتؽؾػة.

ل زواج الؿتعة، ٓ ترث الزوجة، ولقس طؾقفا ِطّدة، وٓ يثبت بف الـسب، كؿا هق الحال يف الزواج فػ (4)

 . 41: 11، تػسقرالؿعقاري: الرازي، 

أحؽام الزواج الؿعقاري. فؿثاًل  استشفد الطقسل هـا بحال الزوجات الاليت ٓ يـطبؼ طؾقفـ كّؾ  (1)

 الزوجات الؽتابقات ٓ يرثـ مـ أزواجفـ الؿسؾؿقـ. 

. ويعّبر هذان التػـقدان طـ الخالف الؿقجقد بقـ طؾؿاء الشقعة 166 -165: 3، التبقانالطقسل،  (2)

  .31(، ص2) واكظر الحاشقة رقؿحقل الطبقعة الشرطقة لؾؿتعة، هؾ هل زواج أم مؾؽ يؿقـ أم إيجار. 
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 7 -5الؿممـون:  42الـساء: 

َٱىّنَِصآءَِ ََ ٌِ َصَنَُٰجَ ط  ٍُ َ  َوٱل   ً ُْ َ ََ ِي َََوٱَّلا ََحَٰفُِظَٔن  ً ِٓ ٥ََىُِفُروِس إَِّلا
ََٰٓ ًَ َلََعَ ِٓ َوَِٰس ز 
َ
 أ

َِ َٱّللا َنَِتََٰب   ً ُُِس ي َمَٰ
َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ إَِّلا

 ًَ  َغيَي ُس

َ ُ ََدي   ً ُٓ َـَإِجا  ً ُٓ ُِ ي َمَٰ
َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ و 

َ
أ

ٌِنيََ   َمئُ

ََ ِضوا
ُ
ٌَاََوأ َْىَُسًَ ٔا نَحَب َخُؾ

َ
َأ  ً َٰىُِس َٰلَِمَ  اََوَرآَءََذ ََذ ََوَرآَء َخََغَٰ َٱب  َِ ٍَ َََذ ًُ ُْ َ ْوَلَٰٓهَِم

ُ
ـَأ

 ٱى َػاُدونََ

مـ سقرة الؿممـقن، صراحة، طؾك تحريؿ مجامعة ما  7 -5أيات  تـّص 

َٰلَِمَحمسسقى الزوجات واإلماء. لؽـ صقاغة هذا التحريؿ  ََذ ََوَرآَء َٱب َخََغَٰ َِ ٍَ َذ
َٱى َػاُدونََ ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِمَ

ُ
ََحمس 24تؽاد تؽقن متطابؼة مع صقاغة أية  ىجسـَأ ِضوا

ُ
ىَُسًَََوأ

ََٰ ََذ ََوَرآَء ا ٌَْا ٔا َحَب َخُؾ ن
َ
َأ  ً آية مـفؿا تـاقض  . وهق ما يشقر إلك أّن كّؾ ىجسىُِس

تبقح مجامعة  24ا. ولق كان ذلؽ كذلؽ، سقتعّقـ طؾقـا اطتبار أية إخرى طؿدً 

ـّة كساء غقر الزوجات واإلماء، أي تبقح الؿتعة. وطؾقف، قد يؽقن طؾؿاء السُّ 

                                                     

لؽـ يجدر  .Wal-muḥṣanātu," 205 and 211" ذكر مقتزكل هذه التشابف طؾك كحٍق طابر، يف (1)

مختؾػة. فػل آية الـساء هـ زوجات محتؿالت،  -كؿا أففؿفا-التـبقف أن وضعقة اإلماء يف الؿقضعقـ 

 بقـؿا هـ سراري يف آيات الؿممـقن.
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عة، لؽـ ذلؽ قد ٓ تْ تعارض الؿُ محّؼقـ يف الؼقل بلن آيات سقرة الؿممـقن 

 مـ سقرة الـساء.  24يدحض الؼراءة الشقعقة لمية 

ب طؾك الؿتعة يف 24ا غقر مباشر لؾتلويؾ الذي يحؿؾ أية وكجد سـدً 

د طؾك وجقد مؿارسة مؿاثؾة بقـ العرب قبؾ اإلسالم، ويف الشفادات التل تمكّ 

سة لبعض الققت بعد مجلء مؿار هذه العادة قد ضؾّت  إجؿاع الؿسؾؿقـ طؾك أنّ 

م( 395 -331اإلسالم. فؼد وصػ الؿمرخ الروماين أمقاكقس مارسقؾقاكقس )

ففؿ يف ترحال دائؿ، »: الزواج الؿمّقت بقـ العرب يف الؼرن الرابع الؿقالدي قائاًل 

ويتخذون زوجات مستلجرات بعؼقد ممّقتة. لؽـ لؽل تشبف هذه الزيجات 

طؾك سبقؾ الؿفر، زوجفا حربة وخقؿة، طؾك أن الزواج العادي، تؿـح الزوجة، 

. «ذلؽ... ػؼ طؾقف إذا ما اختارْت يف تركف بعد إجؾ الؿتّ  يؽقن لفا الحّؼ 

                                                     
(1) Ammianus, History, 1:27- 9. 

طؾك وصػ هذا الشاهد يـبغل أٓ ُيربط بالؿتعة، وذلؽ بـاًء  سقـ أنّ ا لػؾفاوزن، قال العديد مـ الدارِ تبعً 

أمقاكقس لفذا الزواج. ففـا الزوجة هل التل تؿـح الؿفر، لؽـ يف الشريعة اإلسالمقة، هل التل تتؾؼاه. 

، وطؾك الرغؿ مـ ذلؽ، دلقاًل طؾك وجقد الزواج الؿمّقت يف الزمـ لؽـل أرى أن هذا الشاهد يظّؾ 

، الحاشقة رقؿ 539ص، ",Geschlechtsreife"السابؼ طؾك اإلسالم. وقارن مع رأي مقتزكل، يف 

، الؼائؾ، ودوكؿا دلقؾ، أن أمقاكقس أراد هبذا الخرب الطعـ يف الؼبائؾ العربقة، وبالتالل هق خرب غقر 265

مقثقق. لؽـ يف الؿؼابؾ، َخَؾَص جرببتز إلك أّن الزواج الؿمّقت )الذي كان ُيشار إلقف بالؿتعة ربؿا( كان 

اطد الحاكؿة لف كاكت مختؾػة جزئقًّا طـ الؼقاطد الحاكؿة مقجقًدا يف الجاهؾقة طؾك إرجح، لؽـ الؼق

  .8 -6، ص: Gribetz, Bedfellowsلؾؿتعة يف اإلسالم: 
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وكذلؽ أوضحت العديد مـ أثار السـّقة أكف حتك أولئؽ الؼائؾقـ بحرمة الؿتعة 

قر . ويف رأيل، يشقد أقروا بلهنا ضؾت مباحة لبعض الققت بعد قدوم اإلسالم

هذا اإلجؿاع إلك أن الؿتعة كاكت مؿارسة قائؿة حّؼا. أّما العؾؿاء الذيـ قالقا بلن 

أثار الؿتعؾؼة بنباحة الؿتعة مقضقطة، فعؾقفؿ أن يػسروا لـا لؿاذا لؿ يرفضفا 

 . أولئؽ الؼائؾقن بحرمة الؿتعة ببساصة باطتبارها آثارا باصؾة

أيت: هؾ كسخ الحؽؿ بنباحتفا  وبالتالل، فالخالف يف الؿتعة مؼتصر طؾك

أم ٓ؟ ولق كسخ، فؿـ صرف مـ تحديدا؟ فؿـ يرى جقازها مـ الشقعة والسـّة 

يؼقل أهنا لؿ تـسخ قط، بقـؿا يؼقل مـ يرى حرمتفا مـ السـّة أهنا قد كسخت، 

بـ ، أم طؿر أم الـبل، لؽـفؿ اختؾػقا يف مصدر هذا الـسخ: الؼرآن كػسف

                                                     
(1) Gribetz, Bedfellows, 11- 12.  

يؿؽـ لؾؿرء أن يؼقل أّن الؼائؾقـ بحرمة الؿتعة أرادوا تحققد أثار الؿعارضة لؼقلفؿ، لؽـ لؾؿرء أن  (2)

 يتقّقع العثقر طؾك آراء ترفض وجقد هذه اإلباحة ابتداًء.

(3) Gribetz, Bedfellows, 17- 18. 

َػياَقَُٰجََحمس: 228سخت الؿتعة: البؼرة: آيات طدة ققؾ أهنا قد كَ  ٍُ ََٰرَثَكُُروٓءََٖوٱل  َذََل َا ِٓ ُُفِص
َ
َةِأ ََ باص  : الـساء: ىجسَحََتَ

ََحمس: 12  ً ًَ ََوىَُس َوَُٰسُس ز 
َ
اَحََرَكَأ ٌَ ُؿَ ََحَٰفُِظَٔنَحمس: 6 -5: الؿممـقن: ىجسُِص   ً ِٓ َىُِفُروِس  ً ُْ َ ََ ِي

٥َََوٱَّلا َٰٓ َلََعَ إَِّلا
َ  ً ُٓ َـَإِجا  ً ُٓ ُِ ي َمَٰ

َ
َأ ََميََهج  ا ٌَ َ و 

َ
َأ  ً ِٓ َوَِٰس ز 

َ
ََأ ُ َحمس: 49: إحزاب: ىجسٌِنيَََمئََُدي  ًُ ُخ َََُسط  َْإَِذا ٔٓا ُِ ٌَ ََءا ََ ِي َٱَّلا ا َٓ ُح

َ
أ َيَٰٓ

ذََ  َ ا َٓ َخُدوَج ةََٖتػ  َِغدا  َ ٌِ َ َا ِٓ ي 
ََغيَ  ً اَىَُس ٍَ ََذ َا ُْ ُصٔ ٍَ نََت

َ
ٌَََِرت ِوَأ َ َا ُْ ٔ ٍُ ُخ ََغيال  ًا ٌَِنَِٰجَُث ؤ  ٍُ َٱل  َا ُْ ََوَسُِّضٔ َا ُْ ّخُِػٔ ٍَ

ََ ا اض  َََسَ َحمس: 1ق: : الطالىجسََجِيل  َا ِٓ ِ ح َىِػِدا َا ُْ ََذَػّيُِلٔ َٱىّنَِصآَء ًُ ُخ ل 
ََغيا َإَِذا َٱلاِِبُ ا َٓ ُح

َ
أ َََيَٰٓ ْ ٔا ُص ض 

َ
ةََََوأ . ىجسٱى ػِدا

 وباستثـاء آيات سقرة الؿممـقن، الربط بقـ هذه أيات والؿتعة يبدو متؽؾًػا ومصطـًعا. 

 .Gribetz, Bedfellows, 14- 16اع شتك، اكظر، تعزو العديد مـ أثار كسخ الؿتعة إلك الـبل، يف أوض (4)



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(53) 

إخقر هق إرجح طؾك ما يبدو، وذلؽ ٕن أثار التل  والرأي .الخطاب

تعزو الـسخ إلك الؼرآن أو إلك الـبل قد ضفرت يف مرحؾة متلخرة طؾك إرجح، 

طـدما لؿ يعد مؼبقٓ اطتبار طؿر متؿتعا بسؾطة تخّقل لف كسخ مؿارسة كاكت 

 .مباحة يف حقاة الـبل

  الؿتعة مـ الؿؼبقل إذن أن كؼقل أنّ 
ّ
. وهذا ٓ كاكت مقجقدة يف حقاة الـبل

طؾك الؿتعة، وإكؿا  (ب24)ة التلويؾ الذي يحؿؾ أية يؾزم طـف، بالطبع، صحّ 

 يؼّقيف فحسب.

 (ب24)التلويؾ الذي يحؿؾ أية  وباختصار، لؼد سعقت إلك تبققـ أنّ 

طؾك الؿتعة تلويؾ وجقف ومؼبقل. فصقاغة أية، وتاريخ تػسقرها، وشبففا 

مـ سقرة الؿممـقن، ووجقد الزواج الؿمّقت/ الؿتعة فقؿا قبؾ  7 -5بأيات 

اإلسالم ويف حقاة الـبل، كّؾفا أشقاء تعؿؾ كؿرّجحات لفذا التلويؾ. وبالرغؿ مـ 

 ا، هذا التلويؾ. أهنا تؼّقي، معً ة حاسؿة يف كػسف، إٓ جّ ا مـفا لقس ُح أّن أيًّ 

                                                     

ؿفا الخاصئ إلك طؿر شقعة الؼائؾقن بجقاز الؿتعة تحريوَيعزو ال .Gribetz, Bedfellows, 16اكظر،  (1)

 .Gribetz, Bedfellows, 56- 9, and Hakim, “ʿUmar,” 176- 7أيًضا، اكظر: 

خ ٓ يؽقن إٓ يف ْس خ: فالـَّ ْس ر الؿققػ اإلسالمل مـ الـَّ بـ الخطاب مشؽؾة يف تصقّ كسبة الـسخ لعؿر  (2)

خ ْس واشتفار طؿر بالـفل طـ الؿتعة ومـعف لفا يعـل اكتصاره لقققع الـَّ طصر الرسالة كؿا هق معؾقم، 

 
ّ
 .(قسؿ الرتجؿات). سخأكف مـ قام هبذا الـّ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص إلباحة الؿتعة يف زمـ الـبل

(3) Hakim, “ʿUmar,” 173. 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(54) 

(2) 

ّٓ كؼرأها كعطػ طؾك (أ24)ولـعد أن إلك أية  . لؼد قؾت أكف يـبغل أ

طؾك  ، وإكؿا كجؿؾة مـػصؾة تـّص 23مات الؿذكقرة يف أية قائؿة الـساء الؿحرّ 

ا مـ اإلشؽآت الـساء الاليت يعتربن زوجات مثالقات. وحّؾ لـا هذا الؼقل طددً 

، لؽـف صرح طؾقـا إشؽالقة جديدة متعؾؼة 25 -23ؼة بؿؼطع أيات الؿتعؾ

ََحمسبعبارة:  ِضوا
ُ
َََوأ ًَ َىَُسً َٰىُِس ََذ ََوَرآَء ا ب. وهق ما يتطّؾب مـّا 24يف أية  ىجسٌا

إلك أكف مـ  الـظر فقؿا إذا كاكت هذه أية تحقؾ طؾك الؿتعة أم ٓ. واكتفقُت 

طؾك أن  تـّص  (أ24). وبذلؽ تؽقن أية الؿؿؽـ أن تحقؾ طؾك الؿتعة فعاًل 

أية  ا مـ الـساء العػقػات، بقـؿا تـّص الؿسؾؿقـ طؾقفؿ أن يتخذوا أزواًج 

طؾك إباحة كقع آخر مـ العالقات الجـسقة، باإلضافة إلك هذا الزواج  (ب24)

 الؿعقاري، وهق الؿتعة.

 : من سورة الـساء كاآلتي 45 -43وعؾقه يؿؽن تحؾقل مؼطع اآليات  

 (: قائؿة الـساء الاليت يحرم الزواج مـفـ.23)

 أ(: الـساء الاليت يجب الزواج مـفـ: العػقػات ولقس اإلماء.24)

                                                     

حال كان مؼـًعا، ُيَعّد بحد ذاتف حجة  (أ24)ويؿؽـ الؼقل، مع خشقة القققع يف الدور، أّن تلويؾل لمية  (1)

 طؾك الؿتعة. (ب24)جديدة داطؿة لؾتلويؾ الذي يحؿؾ أية 



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(55) 

 ولك مـ هذا القاجب: الؿتعة. ب(: رخصة أُ 24)

(: رخصة ثاكقة مـ هذا القاجب: الزواج مـ اإلماء يف حال 25)

 .الضرورة

ولق صح هذا التلويؾ، يؿؽــا وصػ سؾسؾة التغقرات التل صرأت طؾك 

طؾك الـحق أيت: الؿعـك إصؾل لؾؽؾؿة يف جؿقع  (محصـات)معـك كؾؿة 

طؾك  (أ24)الؿقاضع الؼرآكقة التل وردت فقفا هق العػقػات. أّدت قراءة أية 

القاردة فقفا  (محصـات)إلك ففؿ كؾؿة  ،كحق خاصئ، كتتؿة لمية السابؼة طؾقفا

كصـػ محّرم مـ الـساء. وّٕن هذا الػفؿ يتعارض مع أيات إخرى التل 

ريـ إيجاد حؾقل لفذا اإلشؽال. أحدها هق وردت فقفا الؽؾؿة، كان طؾك الؿػس  

تعـل ذوات إزواج. وبدوره، أثر هذا  (أ24)الؼقل بلن كؾؿة محصـات يف أية 

                                                     

طؾك  (ب24)هذا الػفؿ لفذا الؿؼطع مـ أيات يػـّد واحدة مـ ُحجج مقتزكل ضد تلويؾ أية  (1)

تتـاول أولئؽ الذيـ ٓ يؼدرون طؾك الزواج الؿعقاري، فال بّد أن تؽقن  25الؿتعة، وهل: بؿا أن أية 

 46(، ص1رقؿ )و، 33(، ص4) رقؿتتـاول هل إخرى الزواج الؿعقاري. اكظر الحاشقتقـ،  24أية 

أ. 24، استثـاءيـ لؾزواج القاجب الؿـصقص طؾقف يف أية 25ب، و24أطاله. ويف رأيل، تؼدم أيتان: 

مـ جفة جقهر العالقة )يتعاقد طؾك أهنا ممقتة مـ البداية(. ويختؾػ آستثـاء  يختؾػ آستثـاء إول

الثاين مـ جفة صـػ الـساء الاليت سُقعؼد طؾقفـ )اإلماء ولقس الؿحصـات(. وطؾك ذلؽ، تحقؾ أية 

ة طؾك أن أي 25ب، وبالتالل ٓ يَسُعـا أن كستدّل مـ أية 24ولقس طؾك أية  (أ24)طؾك أية  25

 تتـاول الزواج الؿعقاري. (ب24)



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(56) 

كطؼفا. فػّضؾ قراءهتا يف صقغة اسؿ الؿػعقل:  التغققر يف دٓلة الؽؾؿة طؾك صريؼة

)أي الؿحػقضات ]مـ صرف أزواجفـ[(، طؾك قراءهتا يف صقغة  (ـاتمحَص )

. لؽـ سؾسؾة التغقرات (]ٕكػسفـ[)أي الحافظات  (ـاتمحِص )اسؿ الػاطؾ: 

طؾك هذا الـحق كان لف تلثقر طؾك أيات  (أ24)لؿ تتققػ هـا: ٕن تلويؾ أية 

يف جؿقع الؿقاضع التل وردت فقفا،  (محصـات)اء إخرى. فؼرأها بعض الؼرّ 

حتك يف الؿقاضع التل ٓ يؿؽـ أن تعـل فقفا الؿتزوجات بلّي حال مـ 

قد كشلت يف أول إمر يف سقاق  (محصـات). ويدل طؾك أن قراءة إحقال

                                                     

لؾرأي الؼائؾ بلن صقغة اسؿ الػاطؾ تعـل العػقػات بقـؿا صقغة اسؿ الؿػعقل تعـل الؿتزوجات )أو  (1)

 .17: 5، جامعالطربي،  :الحرائر أو الؿسؾؿات(، اكظر

ريـ أن صقغة اسؿ الؿػعقل تالئؿ الؿعاين إخرى لؾؽؾؿة، ومـفا وكـتقجة لذلؽ، قال بعض الؿػس   (2)

، كؾتا الؼراءتقـ تالئؿان الؿعاين إربعة: )طػقػات، 35: 2، الؿحررالعػقػات. فبحَسب ابـ ططقة، يف 

ؾة بقـ معـك الؽؾؿة وصريؼة كطؼفا. ومـ أراء حرائر، مسؾؿات، ذوات أزواج(. وبذلؽ ُقطِعت الّص 

أن الػعؾ أحصـ هق واحد مـ ثالثة أفعال ] طـ ثعؾب[( 846/ 231ابـ إطرابل )ت. الؿتطرفة، ققل 

ّٓ كالم العرب كؾّ »فؼط تحّؾ فقفا صقغة اسؿ الؿػعقل يف محّؾ اسؿ الػاطؾ:  ف طؾك أفعؾ ففق مػعؾ إ

، وألػج ففق مؾػج، وأسفب ففق مسفب ـٌ : 1، تفذيب : إزهري،«ثالثة أحرف أحصـ ففق محص

جؿقع الؿقاضع الؼرآكقة التل ورد فقفا الػعؾ مذكًرا، كجده يف صقغة الؿبـل لؾؿعؾقم: . لؽـ يف 844

. وسقاق ققل ابـ إطرابل يقحل بلكف ٓ يدّل  ـَ د وإكؿا هق مجرّ  ،طؾك استعؿال لغقي حؼقؼل ُمْحِصـِق

 محاولة إليجاد مسّقغ لصقغة الؿبـل لؾؿجفقل مـ لػظ محصـات.



 

 

 من سورة النساء؛ قراءة يف ثفسري اآلية مع ثقديم ثفسري جديد 24اآلية 

 ثرجامت

(57) 

هق أهنا هل الؼراءة السائدة يف هذا الؿقضع مؼاركة بالؿقاضع  (أ24)تػسقر أية 

 . الؼرآكقة إخرى التل ورد فقفا لػظ محصـات

رون إلك تػسقر اإلحصان بالزواج يف الؿقاضع وبالؿثؾ، طؿد الؿػس  

. وكرى ذلؽ بلوضح ما يؽقن يف حالة إخرى التل يعـل فقفا العػاف أصاًل 

ـّ يف أ / أحص ـّ ا يف ، لؽـف واضح أيًض مـ سقرة الـساء 25ية الػعؾ أحص

                                                     

. وقارن مع التػسقرات التل صرحفا مقتزكل لظفقر قراءة ُمْحَصـَاِت، 13(، ص2) رقؿاكظر الحاشقة  (1)

 . 215 -213، ص: (والؿحصـات)يف 

َََحمسمـ سقرة الـساء:  25تؼقل أية  (2) ٌَ َََو  ً ًَّلََىا  ٔ ََغ  ً ٌُِِس َ َخِػع  اََيَص  ٌا ٍََِ ٌَِنَِٰجَـَ ؤ  ٍُ َصَنَِٰجَٱل  ط  ٍُ نَيَِِهَصَٱل 
َ
أ

َُْ َـَٱُِسُطٔ ٖض  ََبػ   َ ِ ٌّ َ ََبػ ُظُسً  ً ُِس َبِإِيَمَِٰ ًُ يَ غ 
َ
َأ ُ ََوٱّللا ٌَِنَِٰج  ؤ  ٍُ َٱل  ًُ ََذَخَيَٰخُِس َِ ٌّ َ ُُِسً ي َمَٰ

َ
َأ َبِإِذ ِنََميََهج  َا

ُروِفَُّم َصَنََٰ ػ  ٍَ َةِٱل  َا ُْ ُسَٔر
ُ
َأ َا ُْ ََوَءاحُٔ َا ِٓ يِ  ْ

َ
ََاأ ِص ض 

ُ
َـَإَِذآَأ َداٖن  خ 

َ
خاِخَذَِٰتَأ ٌُ َٰفَِحَٰٖجََوََّلَ َٰ ٌُ َ َ ََ/ٍَجََدي  َـَإِن  َا أضَص

َ اَلََعَ ٌَ ُؿَ َُِص  َا ِٓ ي 
ََذَػيَ َةَِفَِٰطَشثٖ َ َتني 

َ
َٱى َػَذابََِأ ََ ٌِ َصَنَِٰجَ ط  ٍُ قرأها حؿزة وطاصؿ والؽسائل طـ أبل  ىجس...ٱل 

َحمس(: 231، السبعةابـ مجاهد،  :بؽر )اكظر
َ
ََاـَإَِذآَأ َص طؾك إرجح، لؽـ يبدو مـ « إذا تعػػـ»، بؿعـك ىجسض 

( بقـ الغريب أن يعؼب ذلؽ مباشرة مـاقشة ٓرتؽاهبـ الزكا. وبالتالل لؾؿرء أن يتققّ  ع وجقد )ُثـؿَّ

اإلحصان والػاحشة، بغرض التشديد طؾك أن ارتؽاب الزكا ٓ يؼع مـفـ إٓ بعد تعػػفـ )أكا مديـ هبذه 

بد لؼارئ هذه أية أن يػرتض أحد أمريـ: إّما أهنـ لؿ يرتؽبـ الزكا  (. وطؾقف، فالالػؽرة لؿايؽؾ كقك

إٓ بعد فرتة معتربة مـ التعػػ، أو أن جقاب شرط )إَِذا( محذوف، كؿا هق الحال يف مقاضع أخرى 

ََحمسطؾك سبقؾ الؿثال:  21)سقرة محؿد:  َََغاَغثّٞ ُر م 
َ َٱۡل  ََغَزَم َـَإَِذا ُروفّٞ  ػ  ٌا َ لّٞ  ٔ اََوكَ ََخي   َىَََكَن َ َْٱّللا ٔا ََصَدكُ  ٔ ـَيَ

 ًَ ُٓ ا ََـَإَِذآََحمس (، ومـ ثّؿ، يؼرأ أية كأيت:ىجسل َا ِص ض 
ُ
َ] ففق خقر لفـ[أ اَلََعَ ٌَ ُؿَ َُِص  َا ِٓ ي 

ََذَػيَ َةَِفَِٰطَشثٖ َ َتني 
َ
َأ ـَإِن 

َٱى َػَذابَِ ََ ٌِ َ َصَنَِٰج ط  ٍُ ـّ ,Wright, Grammar 17 :2 )قارن مع ىجس...ٱل  الؿػسريـ لؿ يػرتضقا  (. لؽ

ـَ يف اإلسالم»ؾقا تلويالت أخرى مثؾ: وجقد حذف هـا، وفّض   :)اكظر« ـَ إذا تزوْج »أو « إذا دخْؾ

فؿ فعؾقا ذلؽ لؽل تؽقن العؼقبة الؿـصقص طؾقفا يف أية معتؿدة (، ولعؾّ 23 -22: 5، جامعالطربي، 

= 
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، وأية الخامسة مـ سقرة مـ سقرة الـساء 24يف أية  (محصـقـ)حالة لػظ 

 ]أحؾ لؽؿ[و}-. فحتك الزوجات الؿحتؿالت يف آية الؿائدة هذه الؿائدة

الؿحصـات مـ الؿممـات والؿحصـات مـ اّلذيـ أوتقا الؽتاب مـ 

.  تػسقرهـ أهنـ ذوات إزواج، وهق ققل مثقر لؾدهشةققؾ يف -{قبؾؽؿ...

جات مـ أية ف لؾغاية طؾك تسّرب تػسقر الؿحصـات بالؿتزوّ وهذا مثال متطرّ 

. وبؾغت امـ سقرة الـساء إلك آية أخرى ٓ يالئؿفا هذا التػسقر أبدً  (أ24)

الؿحدثة، التل سؾسؾة التغّقرات هذه ذروة جديدة يف العديد مـ ترجؿات الؼرآن 

                                                     
= 

د كالتعػػ. لؽـ يبدو أن محدّ طؾك شرط شرطل محدد )كالزواج واإلسالم(، ولقس طؾك سؾقك غقر 

 {اْلُؿْحِصـَاِت })الزواج مـ اإلماء(، وتػسقر  25يعؽس كالًّ مـ: سقاق أية « إذا تزوجـ»اختقار تػسقر 

ة، لؽـ اكظر حتك ذلؽ الحقـ تستحؼ دراسة مستؼؾّ  25بالؿتزوجات. والحؼ أن أية  (أ24)يف أية 

 .Witztum, thesis, 43- 4، و 212 -199، ص: (والؿحصـات)مـاقشتفا يف مقتزكل، 

  .37(، ص1) الحاشقة رقؿاكظر  (1)

 :. واكظر أيًضا118: 6، جامع: الطربي، «]الشفقد[يـؽحقهـ بالؿفر والبّقـات »فّسرها ابـ طباس بـ (2)

 . 117: 11، تػسقر الرازي،

ريـ الؽالسقؽققـ حقل ما تحقؾ طؾقف كؾؿة . لؽـ جدال أكثر الؿػس  154: 1، مجازأبق طبقدة،  (3)

طؾك  ، قد اقتصر طؾك معـققـ: العػائػ أم الحرائر. فألن أية تـّص 5محصـات يف هذه أية، الؿائدة: 

ذوات إزواج. أو كؿا قال ابـ إباحة الزواج مـفـ، كان مـ الؿستبعد تؿاًما حؿؾ الؽؾؿة طؾك معـك 

أهنـ مـ أهؾ الؽتاب، ويؿتـع أن يؽقن  فقؿتـع يف هذا الؿقضع أن يؽقن اإلسالم: ٕكف قد كّص »ططقة: 

 . 159: 2، الؿحرر، «الـؽاح: ٕن ذات الزوج ٓ تحؾ، ولؿ يبؼ إٓ الحرية والِعػة، فالؾػظة تحتؿؾفؿا

 ، بذوات إزواج. 154: 1، مجازفؽؿا أسؾػـا، فّسرها أبق طبقدة بالػعؾ، يف  (4)
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ا ترجؿت كؾؿة محصـات يف جؿقع الؿقاضع التل وردت فقفا تؼريبً 

 .بالؿتزوجات

مـ سقرة الـساء  (أ24)أية  -1لؼد صرحت أيت يف هذه الدراسة:  ا،وختامً 

وقد أّدت قراءهتا، خطل، كتتؿة لمية السابؼة طؾقفا إلك استبدال  -2جؿؾة مستؼؾة: 

ل لؽؾؿات محصـات )العػقػات( بؿعـك آخر وهق ريـ لؾؿعـك إصؾالؿػس  

مـ سقرة الـساء طؾك الؿتعة  (ب24)التلويؾ الذي يحؿؾ أية  -3الؿتزوجات: 

ا إلك مّد تػسقر كؾؿة محصـات أيًض  ضْت تلويؾ وجقف لف ما يدطؿف. وتعرّ 

مـ سقرة الـساء إلك أيات إخرى التل وردت  (أ24)بالؿتزوجات مـ أية 

فقفا. لؽـ هـاك الؿزيد مؿا يؿؽـ ققلف يف هذا الؿقضقع، كالؽالم طؾك مسللة 

الؿعاين إخرى الؿػرتضة لؾػظ محصـات يف الؼرآن )الحرائر، الؿسؾؿات(: 

 . ولعّؾل أتـاول هذه الؿسائؾ يف الؿستؼبؾ الؼريب

                                                     

ومـفا ترجؿة أرثر أربري إلك اإلكجؾقزية، وترجؿة أوري روبقـ إلك العربية. فنلك أيات التل قال الؿػسرون  (1)

َة الخامسة مـ سقرة الؽالسقؽققن سؾًػا أن كؾؿة محصـات تعـل فقفا ذوات إزواج، أضاَف أربري وروبقـ أي

الؿائدة )كؿا فعؾ أبق طبقدة(، وأيتقـ الرابعة والثالثة والعشريـ مـ سقرة الـقر. فلربري، طؾك سبقؾ الؿثال، 

 :، أي"…and those who cast it upon women in wedlock"يرتجؿ أية الرابعة مـ سقرة الـقر بـ 

ـَ َيْرُمقَن الؿتزوجات(. واكظر أيًضا ترجؿة رودي باريت )إلك إلؿاكقة( ٔيتل سقرة الـقر هاتقـ. والحال  ِذي )َوالَّ

أن هذه الرتجؿات ٓ تعرب طـ الؿعـك إصؾل لؽؾؿة محصـات )طػقػات( وٓ طـ التػسقر الؽالسقؽل لفاتقـ 

كـ متزوجات أو غقر متزوجات. واكظر كؼد مقتزكل أيتقـ الذي يحؿؾفؿا طؾك رمل العػقػات طامة، سقاء 

 . 199لرتجؿة باريت ٔيتل سقرة الـقر، يف )والؿحصـات(، ص

 .Witztum, thesis :اكظر حتك ذلؽ الحقـ (2)
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