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ظاهرة قتل اإلخوة
يف الدولة العثامنية
تهدف مجلّة امللحدين العرب إىل نرش وتوثيق أفكار امللحدين العرب املتنوعة وبحريّ ٍة كاملة ،وهي مجلّ ٌة رقمي ٌة غري ربح ًّية ،مبني ٌة
أي توج ٍه سيايس .املعلومات واملواضيع املنشورة يف املجلّة متثل آراء كاتبيها فقط ،وهي مسؤل ّيتهم من
بجهو ٍد طوعي ٍة ال تتبع َّ
الناحية األدب ّية ومن ناحية حقوق النرش وحفظ امللك ّية الفكريّة.

كلمة تحرير املجلة

شعور القرف عند البرش هو أحد املشاعر األساسية كالخوف والسعادة
وغريهام ،وهنالك العديد من النظريات التي ِ
تفس كيفية نشأته
وأه ُمها هي نظرية التطور ،حيث يُعزى ظهور وتط ّور مشاعر القرف
عند البرش إىل حاجتهم للبقاء ،فيقرف اإلنسان من األكل الفاسد الذي
مثل ،ولكن شعور القرف مل يتوقف عىل
يسبب له املرض أو املوت ً
األمور البيولوجية بل تع ّداها مع تط ّور البرش وتط ّور معتقداتهم
سيكولوجي أو ٍ
وأيديولوجياتهم وحروبهم إىل ٍ
قرف أخالقي ،حيث
قرف
ٍ
ٍ
بنعوت تجعلنا نقرف منهم ،مثل
تم عىل مر التاريخ وصف املختلفني
نجسا
وصفهم بالنجس يف الدين اإلسالمي وهذا النجس ليس فقط ً
أيضا ،وفكرة التعميد يف املسيحية أو التطهري
فيسيولوج ًيا بل معنويًا ً
والوضوء يف اإلسالم تعرب عن الطهارة األخالقية والفيسيولوجية .كذلك
وصف بالطهارة من كل النواحي
فكرة الجنس اآلري عند هتلر ،فيها ٌ
لجنسه فقط ،أما بقية األجناس فهي نجس ٌة وقذرة .ويف فكرة القرف
أيضا وغريهم.
من املثليني ً
فكرة القرف نفسها تؤثر علينا بشكلٍ عميقٍ فتجعلنا ال نرغب فقط
ٍ
بأوصاف مقرف ٍة تثري
باالبتعاد عن هذا املختلف بل تجعلنا نصفه
الرغبة بإبادته والقضاء عليه ،ألننا أنزلناه من مرتبة اإلنسان إىل مرتبة
أشخاصا يصفون
الحيوان أو الحرشات أو الجراثيم ،فكم مر ٍة سمعنا
ً
مخالفيهم بالجرذان أو الرصاصري أو الخرفان أو العقارب أو األفاعي؟
كث ًريا ج ًدا .شعور القرف يعاكسه شعور التعاطف فحني تقرف من فئ ٍة
معين ٍة فإنك ال شعوريًا تفقد تعاطفك معهم وال تبايل بإبادتهم.
وهذه إحدى أيديولوجيات الحروب واإلبادات الجامعية وعمليات
التطهري العرقي ،الحظ كلمة «تطهري» أي تطهري الوجود منهم .لذلك
فإن أكرث من يستخدم هذه املصطلحات وهذه السيكولوجيات هي
األنظمة املستبدة يف محاربة املختلفني ،واألنظمة القمعية والشمولية،
حيث ال مجال للتعايش مع املختلف عندهم ،بل البد من اعتقاله أو
قتله!
وهذا من أهم أسباب نشوء الحروب األهلية منها والعاملية ،فحني تجد
جميع وسائل اإلعالم تشحنك ضد فئ ٍة معين ٍة وتشيطنهم وتقرفك منهم
وتفهمك أنك إنسا ٌن وهم جراثيم ستتكون لديك مع الوقت رغب ٌة يف
القضاء عليهم ،وهكذا تنشأ رشارات الحروب دون أن ندري.
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تعاليم جامد ٍة لها أحكامها املسبقة لتؤثر عىل النشأ بصور ٍة
سيئ ٍة تحمل طباع وسامت التطرف والكراهية والتكفري؛
عامل رجع ًيا،
فالدين يف وضعه الطبيعي والتاريخي ال يُعد ً
ٍ
مجاالت ليست له أو ال
ولكن استخدام اإلنسان له يف
تالمئه تجعل منه أدا ًة للهدم والرتاجع الحضاري.

تاريخيًا ،مل تعرف الدول العربية االنغالق الثقايف أو التش ّدد
ٍ
مجتمعات منفتح ًة عىل األمم األخرى
الديني ،فقد كانت
بجوارها ،قامئ ًة عىل التعايش مع مختلف األديان والثقافات
والحضارات بحكم تواجدها ضمن جغرافيا تواصلي ٍة إىل
أن جاء اإلسالم السيايس بحمولته الفكرية وتراثه الفقهي
وتياراته املؤدلجة فرضب صميم الثقافة العربية ،فانتكست
الشعوب واملجتمعات إىل الوراء ،وحدث ما حدث من فقد الحظ العديد من علامء االقتصاد والفلسفة واالجتامع
تراجعٍ عىل مختلف املستويات بفعل تضافر عدة عوامل الدور الذي يلعبه الدين يف عملية التمويه األيديولوجي
وبالتايل تكوين الوعي الزائف لدى األفراد ،األمر الذي
سياسي ٍة واقتصادي ٍة واجتامعي ٍة استمرت إىل اليوم.
يجعلهم يعيشون حال ًة من الهروب الديني ،أي الهروب
فإعاقة التقدم ال تتم إال بفعل عوامل متعددة ،منها فشل إىل التدين املفرط لتعويض النقص وتسكني اآلالم.
االقتصاد املنتج واستبداد الحكام وبقاء منط العالقات
االجتامعية عىل األفكار القدمية .ورغم ذلك يشكّل تسييس فاليوم ،تشهد املجتمعات العربية هروبًا دين ًيا كب ًريا كتعبريٍ
الدين أحد أكرب وأهم العوامل السياسية واالجتامعية يف عن األزمة الخانقة التي ميرون بها ،وتف ّوق الدول الغربية
ٍ
ووالءات وغريها ممن اختطت نهج العلامنية يف تسيري أمورها.
تأخر مجتمعاتنا لِام يخلقه من روابط مذهبي ٍة
طائفي ٍة أعىل من هوية الوطن واملواطنة ،ولِام يصنعه من
4

اغرتاب العقل العريب
لقد أكد العديد من علامء االجتامع
أن الحرمان االجتامعي واالقتصادي
يعمل عىل زيادة الوالء الديني عند
األفراد .والواقع أن اتجاه الشعوب
يف مجتمعاتنا نحو مامرسة العبادات
والطقوس الدينية يف الوقت الذي
يعزفون فيه عن املشاركة االجتامعية
والسياسية العلامنية يؤكد العالقة
العكسية بني الهروب إىل التدين من
جه ٍة واملشاركة االجتامعية والسياسية
من جه ٍة أخرى.
فكلام تزايد هروب الفرد إىل التدين كلام قل نشاطه السيايس واالجتامعي .وهنا نصل متا ًما إىل معرفة مفهوم االغرتاب
الذي استخدمه ماركس لتحليل الوعي الزائف الذي يعمل الدين عىل تكوينه لدى األفراد يف املجتمع.
لقد وضع العرب واملسلمون ثقتهم الالعقالنية يف الهوية الدينية والطائفية ،فأصبحت املؤسسة الدينية مستبد ًة ورجل
حاكم بعد الحاكم إن مل يكن رشيكًا له كام يحدث حال ًيا يف العديد من األنظمة العربية واإلسالمية .فيام أصبح
الدين ً
املواطن عاج ًزا فق ًريا خائفًا ليعيش مسحوقًا يسمع ويطيع فقط ...
وهنا أصبح لزا ًما علينا إذا ما أردنا إعادة العقل العريب إىل مساره الصحيح إسقاط كل الدعوات التي تحاول صناعة دو ٍل
ٍ
بنكهات دينية ،فهذا األمر مل ينجح تاريخ ًيا ولن ينجح بالتأكيد اليوم إال عىل جثث األبرياء والضحايا لتكون أو يكون
مفهوم الدولة الدينية هو االستبداد ألنها دول ٌة تفرض رؤي ًة أحادي ًة عىل وطنٍ متعدد الهويات واألديان والعرقيات.
فكيف للدولة الدينية الفارغة
من الهيكلة اإلدارية واملؤسساتية
والدميقراطية أن تحكم بالدين والذي
بدوره أىت لتحسني األخالق وتقويم
البرش دون أن يفرض منط الحكم وبناء
الدول واملجتمعات.
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إن اإلشكالية يف تشبيهنا للدولة الدينية
بأنها الدولة املثالية األفالطونية هو أن
كث ًريا من العرب واملسلمني لديهم صور ٌة

اغرتاب العقل العريب
عظيم أو
عن الدولة اإلسالمية ال وجود لها إال يف أذهانهم ويف بطون كتب التاريخ اإلسالمي ،فهم يعتقدون أن هناك شيئًا ً
معجز ًة ستهبط عليهم من السامء حني يستنسخون تجارب األولني ،لكن الواقع لن يكون أكرث من تدمريٍ لطاقات اإلنسان
وهد ٍر ملوارد مجتمعاتنا يف سبيل إعادة تلك الصورة املتوهمة يف األذهان ،وها نحن إىل اليوم نشهد مشاريع عبثي ًة إلحياء
ٍ
ومشهد عىل امتداد عاملنا العريب واإلسالمي.
الخالفة اإلسالمية يف أكرث من صور ٍة
إن نجاح الدول ليس ره ًنا بتطبيق الرشيعة أو جعل اإلسالم
مصد ًرا أو املصدر الرئييس للحكم ،فهذا ال يق ّدم وال يؤ ّخر يف
تنمية البلدان وتثقيف الشعوب ،فتجارب الدول اإلسالمية
ٍ
مجاالت كثرية ،فمؤرشات
ينقصها الكثري والكثري ج ًدا يف
ومعايري التقدم والتطور نفتقدها بشد ٍة أو هي غري موجود ٍة
أصل ألنها تتعلق بالحريات الفردية ومبنظومة حقوق اإلنسان
ً
والدميقراطية وتداول السلطة وحكم الشعب وحقوق املرأة
والطفل ومنط االقتصاد و َدور التعليم ومناهجه.
ولهذا علينا أن ندرك أن التقدم والتطور عملي ٌة ال تتعلق
ٍ
ومعتقدات دينية ،بل مبا
مبا يؤمن به اإلنسان من أفكا ٍر
يحققه من عملٍ وإنجا ٍز وإبدا ٍع يف مجاالت العلوم والفلسفة
واألخالق.

كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر من
ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف القرآن
ويرتجم النص القرآني لثالث لغات
ويقدمه ألول مرة بالرتتيب التارخيي
الصحيح
ً
متوفر اآلن على موقع أمازون وجمانا
على الرابط التايل
goo.gl/emoQDp

األخطاءاللغوية يف

ال���� ال��ي�
د .سامي الذيب
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ﺍﻟﻤﺰﺩﺭﻱ
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ ﻟﱰ اﻹﺳﻼم

اﻟﻜﺘــﺎب وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻳــﺮوي ﻓﻴﻬــﺎ وﻟﻴــﺪ اﻟﺤﺴــﻴﻨﻲ ﻗﺼــﺔ اﳌﻌﺎﻧــﺎة اﻟﺘــﻲ ﻣــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺟـﺮاء ﺗﺮﻛــﻪ ﻟﻺﺳــﻼم وﺟﻬــﺮه ﺑﺬﻟــﻚ ،ﺑــﺪ ًءا ﻣــﻦ ﺗﺴــﺎؤﻻت ـــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻨــﺎ إﱃ ﻧﻘــﺪه اﻟﺴــﺎﺧﺮ
ﻟﻠﺪﻳــﻦ ،ﻓﺴــﺠﻨﻪ وﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ واﻧﺘﻬــﺎء ﺑﻠﺠﻮﺋــﻪ إﱃ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺣﻴــﺚ ﻻ زال ﻳﻌﻤــﻞ
ﺑــﺪأب ﰲ ﻣﴩوﻋــﻪ اﻟﻔﻜــﺮي .ﻇﻬــﺮ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »اﳌــﺰدري« ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
 Blasphémateurوﻣﺆﺧ ًﺮا ﺖﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﱃ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان  ،Blasphemerوﻫﻮ ﻣﱰﺟ ٌﻢ
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﭙﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺪﺎﺎرﻛﻴﺔ .اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﺘﺠﺮ أﻣﺎزون Amazon.com
ً
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نعود لنتمم معكم الجزء الثاين من البحث املطور
«هدم أسطورة دين العفة» يف حلقته السادسة بعنوان
دين االنحالل ونبدأ من
عود ٌة إىل التساهل يف العورات
نرتك الجنة ونعود إىل الدنيا مر ًة أخرى ،نعلم أ ّن أكرث الشيوخ واملسلمني بشكلٍ
عام لديهم ما يشبه الهوس بتغطية عورة املرأة ،فااللتزام الصارم بحشمة امللبس
ٍ
هو مقياسهم األخالقي األوحد للحكم عىل أي أنثى،
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أ ّما التي تُف ّرط يف ِخامرها أو ت ُظهر
كاحلها أو خصل ًة من شعرها أو تتعطر أو
تنزع شعر حاجبيها...إلخ ،فهي ترتكب
جرمي ًة كربى ال تدانيها جرمي ٌة وذلك هو
الرشف والعفة يف نظر هؤالء ،بالطبع
نصوص قرآني ٌة وأحاديثُ وأقوال
هناك
ٌ
فقها ٍء كثري ٍة تش ّدد عىل تلك املسألة،
إىل درجة خنق املرأة ومنعها حتى من
حرية التنفس ،ولكن عىل الجانب اآلخر
تساهل كب ًريا يف
ً
نرى يف بعض األحيان
ذلك األمر نفسه ،بشكلٍ ال يخلو من
التناقض العجيب.

رأينا كيف أ ّن نساء النبي واملؤمنني ظلّوا لفرت ٍة طويل ٍة يف مكّة واملدينة ال يلتزمن بالحجاب ،حتى أنّه كان ال ميكن متييزه ّن
(بنص القرآن والتفاسري اإلسالمية) ،ومل يهتم القرآن بتغطيتهن حتّى بدأ التحرش به ّن من أهل
عن اإلماء والعواهر ّ
رص عىل كشفها (فوق الرسة وتحت الركبة) ،ويف مناسب ٍة أخرى
املدينة ،ث ّم أنه طب ًعا مل يهتم بتغطية عورة الجارية ،بل وأ ّ
بغض البرص ،وذلك إ ْن هم كانوا ينوون
نجد النبي يسمح للرجال عم ًدا بالنظر إىل عورات النساء ،باملخالفة ألمر القرآن ّ
اح َعلَيْ ِه أ ْن ينظ َر إليْ َها إِذَا كا َن إِنَّ ا ينظ ُر إِلَيْها
خطبته ّن ،فيقول محدث ًا رجال املسلمني« :إذا َخط ََب أح ُدكُم ا ْم َرأَ ًة ف ََل ُج َن َ
أي فتا ٍة وقتام وكيفام يشاء ،بح ّجة أنّه يفكّر
لِ ِخطْ َب ِت ِه َوإِ ْن كَانَ ْت َل ت َ ْعلَ ُم»( ،)26هكذا ميكن ألي رجلٍ أن يتخفّى مبحلقًا يف ِّ
ٍ
روايات أخرى للحديث
بغض البرص أو نهيه عن التجسس ،ليس هذا فقط ،بل يف
يف أن يخطبها ،وال عزاء ألوامر القرآن ّ
يضيف محم ٌد فقر ًة مه ّم ًة وهي أنه من حق الرجل أن يرى من املرأة «ما كل ما يرغِّبه يف نكاحها» ،ويذكر لنا الصحايب
جابر بن عبد الله راوي الحديث أنّه كان يتخفّى لرؤية ما يرغبه يف نكاح خطيبته!
نقرأ يف (سنن أيب داود)  2082و(األحكام الصغرى)  606ومصادر أخرى كـ(أحكام النظر) و(البدر املنري) و(إرواء الغليل)
و(فتح الباري) و(املحيل) وغريها ،أ ّن النبي يقول «إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها
فليفعل ،قال جابر فخطبت جاري ًة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها وتزوجها فتزوجتها»،
ورغم أ ّن ظاهر النص يوحي بوضوح بأ ّن صاحبنا رأى خطيبته عاري ًة أو قريب ًة من ذلك ،لكن بالطبع فإن أكرث الفقهاء
 -26مجمع الزوائد  279\4واملعجم األوسط  279\1والسلسلة الصحيحة  97وصحيح الجامع .507
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(وليس كلهم) حاولوا تخفيف الوضع.
يف موقع (اإلسالم سؤال وجواب) تحت إرشاف الشيخ محمد صالح املنجد ،فتوى رقم  ،145678نقرأ عن آراء الفقهاء
حل للخاطب رؤيته من جسد من ينوي خطبتها يف الخفاء ،فبينام قال أكرث الفقهاء أنه الوجه والكفني ،وأضاف
حول ما يَ ّ
البعض أنه الوجه والكفني والرأس والرقبة والقدمني ،إالّ أ ّن فقها ًء آخرين أكّدوا أنّه يجوز النظر إىل جميع جسدها ما
عدا القبل والدبر « ...ذهب داود الظاهري وأحمد يف رواي ٍة إىل أنّه ينظر إىل جميع بدنها ماعدى العورة املغلّظة وهي
الفرجان».
ونقرأ يف موقع (إسالم ويب) ،مركز الفتوى ،فتوى رقم  2729أن الخاطب يباح له أن يكرر النظر إىل محاسن الفتاة
ٍ
روايات يف املصادر
كيفام شاء «وله أن يكرر النظر ويتأمل يف محاسنها إذا مل يحصل املقصود إالّ بذلك» ،يدعم ذلك عدة
اإلسالمية ،منها ما ورد يف سنن سعيد بن منصور  147\1و(مصنف عبد الرازق)  163\6و(توضيح األحكام من بلوغ
يل بن أيب طالب ،وكشف
املرام)  248\5واإلصابة البن حجر  ،275\8عن عمر بن الخطاب أنه خطب الطفلة بنت ع ٍّ
عن ساقيها مام أغضب عل ًيا ،نقرأ «خطب عمر بن الخطاب إىل عيل ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها ،فقيل له إنه ر ّدك
فعاوده ،فقال له عيل :أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك ،فأرسل بها إليه ،فكشف عن ساقيها فقالت :أرسل ،لوال
أنك أمري املؤمنني لصككت عينيك» ،ويف رواية «للطمت عينيك».
هذا ما جعل شي ًخا سلف ًيا شه ًريا هو أسامة القويص يُصدر فت ًوى يف فيديو تناقلته املواقع اإلخبارية أنّه يجوز للخاطب
كنت صادقًا يف
أن يتلصص عىل خطيبته وهي تستحم ،وأضاف الشيخ أ ّن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ،حيث قال «لو َ
أنك ترغب بالزواج من البنت( ،وعرفت تستخ َبى وشُ فت حاجة هي مش ممكن توريهالك ،جائز) ،إنّ ا األعامل بالنيات،
وأحد الصحابة فعل ذلك ،فاستنكر عليه البعض ،وقالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ أجاب الصحايب بقوله:
قال رسولنا :إن استطعت أن تنظر ملا يدعوك لنكاحها فلتفعل ،وكان يختبئ للمرأة التي يخطبها قرب البرئ ،وينظر إىل
ما يدعوه لنكاحها» ،هذه الدناءة األخالقية وهذا التساهل يف العورات سنجد أنّه ميت ّد إىل املحارم ،أي فيام يخص العورة
ما بني املرأة وأقربائها.

عورة املسلمة أمام محارمها
لكل ٍ
شخص ال ديني :إن كنت سترتك اإلسالم فام
أيضا هوس املحارم ،نرى ذلك يف سؤا ٍل يتكرر ِّ
كث ٌري من املسلمني لديهم ً
الذي مينعك حينها من أن متارس الجنس مع أمك وأختك؟ فكأن الخوف من تهديد النار هو اليشء الوحيد الذي مينع
املسلم من الوثوب عىل أمه وأخته! وقد رأينا أ ّن أبناء آدم وحواء نكحوا أخواتهم ومل مينعهم الدين من ذلك ،وحتّى
أيضا.
يف الرشع اإلسالمي فتلك املسألة ليست باالستقامة التي يتصورها املسلم العادي ،بل ال تخلو من إباحي ٍة وشذو ٍذ ً
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َ
ْ ُ ْ
من أهم اآليات القرآنية التي تتحدث عن قواعد العورات نجدها يف سورة النور َ ْ ْ ّ ُ َ 31
ات َيغضض َن م ِْن أب ْ َصارِه َ َِّن
﴿وقل ل ِل ُمؤمِن ِ
َ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ٰ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ
ِين َزِين َت ُه َّن إِال َ لِ ُ ُعول ِ ِه َّن أ ْو
ويحفظن فروجهن وال يبدِين زينتهن إِال ما ظهر مِنها ولضبن ِبمرهِن ع جيوب ِهن وال يبد
َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ َ ِ َّ َ ْ َ ِ ْ َ َّ َ ْ ِ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
كتْ
ول ِ ِهن أو إِخوان ِ ِهن أو ب ِن إِخوان ِ ِهن أو ب ِن أخوات ِ ِهن أو ن ِسآئ ِ ِهن أو ما مل
َآبآئ ِ ِهن أو َ آبآءِ بعول ِ ِهن أو أبنآئ ِ ِهن أو أبنآءِ بع
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ ُ
َ
ٱتلابع َ
ٱلر َجال أو ّ
ٱلطفل ٱل َ
ني َغ ْي أ ْول ٱإل ْر َبةِ م َِن ّ
ِين ل ْم َيظ َه ُروا ٰ
ات ٱلنِسآء﴾،
ع ع ْو َر ِ
أي َمان ُه َّن أوِ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

هنا نجد القرآن يأمر النساء بعدم إبداء (زينة املرأة) إالّ للزوج واألب وأب الزوج واألبناء وأبناء الزوج واإلخوة وأبناء اإلخوة
وأبناء األخوات وكذلك العبيد والجواري واألطفال ،املعنى الواضح املبارش أ ّن ُحكم هؤالء واحد ،أي يُفهم هنا أ ّن الزينة املباح
إظهارها أمام أولئك األقارب والعبيد هي ذاتها الزينة املباح إظهارها أمام الزوج ،بدليل أ ّن القرآن جمع تلك الفئات كلها معا
َوالَ يُ ْب ِدي َن زِي َنتَ ُه َّن إِالَّ لِ ُب ُعولَ ِت ِه َّن ...أَ ْو آبَآئِ ِه َّن أَ ْو آبَآ ِء بُ ُعولَ ِت ِه َّن أَ ْو أَبْ َنآئِ ِه َّن أَ ْو أَبْ َنآ ِء بُ ُعولَ ِت ِه َّن أَ ْو إِ ْخ َوانِ ِه َّن...إلخ؛ فكأن املعنى هو
إباحة أن تتعرى الزوجة بالكامل أمام أقاربها وعبيدها! لكن بالطبع مل يكن ممك ًنا أن يَقبل الفقهاء ذلك ،فحاول أكرثهم مر ًة
أخرى تخفيف األمر بأشكا ٍل مختلفة.
هكذا اختلف الفقهاء يف ما يجوز للمحارم رؤيته من املرأة ،فبينام قال املالكية أنه الرأس والعنق فقط ،أضاف الحنابلة
أنه الوجه والرأس والرقبة واليدين والقدمني والساقني( ،)27وأضاف الحنفية الصدر أي أ ّن املحارم يجوز لهم النظر إىل صدر
املرأة( ،)28وقال الشافعية أ ّن عورة املراة أمام املحارم وأمام النساء هي ما بني الرسة والركبة فقط( ،)29وال يجوز للرجل النظر
إىل محارمه ما بني الرسة والركبة (.)30
ويف سؤا ٍل منشو ٍر لدار اإلفتاء املرصية بعنوان (ما هي عورة املرأة أمام محارمها؟) ،نقرأ من الجواب «قال أبو الحسني العمراين
(املتوىف558 :هـ) يف (البيان يف مذهب اإلمام الشافعي) ( 129 /9ط /دار املنهاج-جدة) :ويجوز للرجل أن ينظر إىل املرأة من
سبب وال رضور ٍة لِ َق ْولِ ِه تَ َع َالَ :وال يُ ْب ِدي َن زِي َنتَ ُه َّن إِال لِ ُب ُعولَ ِت ِه َّن أَ ْو آبَائِ ِه َّن
ذوات محارمه ،وكذلك يجوز لها النظر إليه من غري ٍ
أَ ْو آبَا ِء بُ ُعولَ ِت ِه َّن النور ،31 :ويف املوضع الذي يجوز له النظر إليه منها وجهان ،حكاهام املسعودي يف (اإلبانة) :أحدهام وهو
قول البغداديني من أصحابنا أنه يجوز له النظر إىل جميع بدنها ،إالّ ما بني الرسة والركبة ،ألنه ال يحل له نكاحها بحال ،فجاز
له النظر إىل ذلك ،كالرجل مع الرجل ،والثاين وهو اختيار القفال :أنه يجوز له النظر إىل ما يبدو منها عند املهنة ،ألنه ال
رضورة به إىل النظر إىل ما زاد عىل ذلك ،وقال الخطيب الرشبيني املتوىف 977هـ يف (مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
س ٍة َو ُركْ َب ٍة) ِم ْن َها أَ ْي يَ ْح ُر ُم
املنهاج) (َ ( :)210 /4ولَ يَ ْنظُ ُر) الْ َف ْح ُل ( ِم ْن َم ْح َر ِم ِه) الْ ُنْثَى ِم ْن نَ َس ٍب أَ ْو َر َضا ٍع أَ ْو ُم َصا َه َر ٍة َما (بَ ْ َي ُ َّ
ِب
الس ِة َوال ُّركْ َب ِة؛ ِلَ َّن الْ َم ْح َر ِم َّي َة َم ْع ًنى يُوج ُ
نَظَ ُر َذلِ َك إ ْج َم ًعا ( َويَ ِح ُّل) ِب َغ ْ ِي شَ ْه َو ٍة نَظَ ُر ( َما ِس َوا ُه) أَ ْي الْ َم ْذكُو ِر َو ُه َو َما َع َدا بَ ْ َي ُّ َّ
الس ِة َوال ُّركْ َب ِة؛ ِلَنَّ ُه َم لَ ْي َسا ِب َع ْو َر ٍة بِال ِّن ْس َب ِة لِ َنظَ ِر الْ َم ْح َر ِم ،فَ َه ِذ ِه
ُح ْر َم َة الْ ُم َناكَ َح َة فَكَانَا كَال َّر ُجل ْ َِي َوالْ َم ْرأَت َْيِ ،فَ َي ُجو ُز ال َّنظَ ُر َإل ُّ َّ
الس ِة َوتَ ْح َت ال ُّركْ َب ِة»
الْ ِع َبا َر ُة أَ ْو َل ِم ْن ِع َبا َر ِة ابْنِ الْ ُم ْقرِي ت َ َب ًعا لِ َغ ْ ِي ِه بِ َا فَ ْو َق ُّ َّ
 .-27املغني  ،554 / 6وكشاف القناع  ،11 / 5الدسوقي .214 / 1
 .-28حاشية ابن عابدين .271 / 1
 -29مغني املحتاج .131 / 3 ،185 / 1
 -30تحفة املحتاج .195\6
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ويف موقع (إسالم ويب) مركز الفتوى ،فتوى رقم  248764نرى ِذك ًرا ألقوال الفقهاء يف عورة املرأة أمام محارمها كاألب
واإلبن واألخ وأبو الزوج وابن الزوج...إلخ ،فمنها قول الحنفية «إن عورة املرأة بالنسبة ملن هو محر ٌم لها هي ما بني
نسب
رستها إىل ركبتها» ،و«الشافعية :يرون جواز نظر الرجل إىل ما عدا ما بني الرسة والركبة من محارمه من النساء من ٍ
نقل عن املاوردي يف تفسريه (النكت والعيون)
أو رضا ٍع أومصاهر ٍة صحيحة» ،ويف نفس املوقع فتوى رقم  294184نقرأ ً
رأيًا يقول أنّه يجوز للمحارم النظر إىل ما فوق الرسة وتحت الركبة بدون شهوة «وهؤالء كلهم ذوو محارم مبا ذكر من
األسباب واألنساب ،يجوز أب ًدا نظر الزينة الباطنة لهم من غري استدعا ٍء لشهوتهم ،ويجوز تعمد النظر من غري تلذذ،
والذي يلزم الحرة أن تسرت من بدنها مع ذوي محارمها ما بني رستها وركبتها» ،ويف موقع الشيخ عبد العزيز بن باز نجد
نفس الرأي مذكو ًرا.
مباح لها (عىل األقل يف كثري من املذاهب) أن تُظهر صدرها بالكامل وبطنها وظهرها،
هكذا نجد أن املرأة املسلمة ٌ
أيضا أمام سائر محارمها مثل األخ
ليس فقط أمام األب واإلبن (وهو أم ٌر ميكن محاولة ابتالعه وإن مل يكن الئقًا) ،ولكن ً
(واألخ من الرضاعة)! ثم أب الزوج وابن الزوج وأبناء اإلخوة واألخوات ،باإلضافة إىل العبيد! وبشأن العبيد ترِد رواي ٌة عن
النبي أنّه رأى ابنته فاطمة مرتدية ثوبًا قص ًريا تحاول تغطية جسدها به أمام ٍ
قائل أنّه ال بأس
عبد لها ،فه ّدأ من روعها ً
من التعري أمام العبد ،ففي(سنن أيب داود)  4106و(اإلملام بأحاديث األحكام)  624\2و(إرواء الغليل)  1799و(أحكام
النظر)  196وغريها نقرأ
«عن أنس ،أن النبي صىل الله عليه وسلم أىت فاطمة ٍ
ثوب إذا
بعبد كان قد وهبه لها ،قال وعىل فاطمة ريض الله عنها ٌ
قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها ،فلام رأى النبي صىل الله عليه وسلم ما تلقى قال
طفل بل تطلق عىل العبد عمو ًما ،ومن
بأس إمنا هو أبوك وغالمك» ،و(الغالم) هنا ال تعني بالرضورة أنّه ٌ
إنه ليس عليك ٌ
دليل عىل أنّه يجوز للعبد النظر إىل سيدته وأنّه من محارمها يخلو
سنن أيب داود ،الحاشية رقم  1نقرأ أن «الحديث فيه ٌ
بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها ،وإىل ذلك ذهبت عائشة وسعي ٌد بن املسيب والشافعي يف أحد قوليه
وأصحابه وهو قول أكرث السلف»،
مامثل عند النبي وصحابته ،بل ما وصل
هكذا نجد أن تشدد املسلمني اليوم يف عورات النساء ،مل يكن يقابله دامئًا تشد ٌد ٌ
مزيج من التساهل املفرط من ناحية ،والتشدد املبالغ فيه من ناحي ٍة أخرى ،أ ّما إن كان بعض تلك
إلينا من الروايات هو ٌ
ٌ
مضاف الحقًا ،رمبا بهدف ضبط املجتمع ،فهو مبحثٌ آخر يضيق املجال عن فحصه.
مكذوب أو
الروايات
ٌ
رصا عىل إظهار
املهم أ ّن ما شاهدناه من تساهل بعض أمئة املذاهب األربعة يف مسائل املحارم ،سنجد أنّه مل يكن مقت ً
العورات فقط ،بل املسألة أفدح من ذلك بكثري ،وللداللة سنتناول مثالني صادمني ج ًدا عند أولئك األمئة يخصان (نكاح
املحارم) مبارشةً.
12
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الفقه ونكاح املحارم
ما ال يعرفه الكثريون هو أ ّن الفقه اإلسالمي يبيح بعدة أشكا ٍل للرجل أن ميارس
الجنس مع ابنته ،وأ ّمه ،وباقي محارمه .يف كتاب (املذاهب األربعة للجزيري)
 134\5نقرأ أ ّن الشافعي قال «إذا فجر الرجل بامرأ ٍة فحملت منه فولدت بنتًا،
يحل للفاجر أن يتزوج بهذه االبنة ويطأها ويولدها ،ال حرج عليه يف ذلك».
فإنّه ُّ
ومن موقع (إسالم ويب) مركز الفتوى ،فتوى رقم  46306نقرأ الرأيني ،فالحنفية
وبعض املالكية يُح ّرمون زواج الرجل بابنته من الزنا ،أ ّما الرأي الثاين فهو « ...أ ّن
ماء الزنا ال يح ّرم كام يح ّرم ماء النكاح ،ألنه ال حرمة له ،وهو مذهب الشافعية
ومشهور مذهب املالكية ،وعليه ،فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ،وكذا
أ ّم من زنا بها ،وابنتها وجدتها ،ويجوز ملن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده
وجده وهكذا»،
وهكذا يبيح اإلسالم ،يف بعض أهم مذاهبه وأوسعها انتشا ًرا مضاجعة املحارم
َ ُ َّ
﴿وه َو ٱلِي
بكل وضوح ،لنبدأ القصة من اآلية القرآنية يف سورة الفرقان 54

َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ َ َ ُّ َ
ك قَد ً
ِيرا﴾
صهرا وكن رب
خلق مِن ٱلمآء بشا فجعله نسبا و ِ

تلك اآلية عن النسب واملصاهرة جعلت الفقهاء يختلفون فيام إذا كان املولود
من الزنا يُثبت نسبه أم ال ،فاعترب بعضهم أنّه ال يثبت ،وبالتايل فابن الزنا ال يعترب
اب ًنا للزاين ،وكذلك ابنة الزنا ال تعترب ابن ًة للزاين ،وبالتايل فمن املمكن له أن يتزوج
بها! وكذلك الحال مع باقي محارم الزنا ،فمن تفسري القرطبي لآلية نقرأ «اختلف
الفقهاء يف نكاح الرجل ابنته من زىن أو أخته أو بنت ابنه من زىن ،فح ّرم ذلك
قو ٌم منهم ابن القاسم ،وهو قول أيب حنيفة وأصحابه ،وأجاز ذلك آخرون منهم
الشافعي».
عبد امللك بن املاجشون ،وهو قول
ّ

ويف (املغنى) البن قدامة « 485 / 7ويحرم عىل الرجل نكاح بنته من الزنا،
وأخته ،وبنت ابنه ،وبنت بنته ،وبنت أخيه ،وأخته من الزنا ،وهو قول عامة
الفقهاء ،وقال مالك والشافعي يف املشهور من مذهبه :يجوز ذلك كله ،ألنها
أجنبي ٌة منه ،وال تُنسب إليه رش ًعا» ،ويف (روضة الطالبني) لإلمام النووي 448\5
«من زنا بامرأ ٍة ،فولدت بنتًا ،يجوز للزاين نكاح البنت ،لكن يكره» ،ويف (رشح
أيضا « 40\10وقال ٌ
مالك والشافعي وأبو ثو ٍر وغريهم :ال أثر
مسلم) للنووي ً
13
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لوطء الزنا ،بل للزاين أن يتز ّوج أم املزين بها وبنتها ،بل زاد الشافعي فج ّوز نكاح البنت املتولدة من مائه بالزنا»  .وينشد
نكاح البنت والبنت تحرم».
الزمخرشي شع ًرا يف كتابه (الكشاف) ً 310\4
قائل «وإن شافع ًّيا قلت قالوا بأنني  -أبيح َ
أما الثانية ،فإن أبا حنيفة ،الذي رأيناه سابقًا يبيح الزنا بأجر ،فهو يقول أن الرجل الذي يتزوج من أمه ،أو ابنته أو أخته
«ل َح َّد َع َل َم ْن تَ َز َّو َج أُ َّم ُه الَّ ِتي َولَ َدتْ ُهَ ،وابْ َنتَ ُهَ ،وأُ ْختَهَ ،و َج َّدتَ ُهَ ،و َع َّمتَ ُه،
أو جدته ال يقام عليه حد الزنا! يقول أبو حنيفة َ
َو َخالَتَ ُهَ ،و ِب ْن َت أَ ِخي ِهَ ،و ِب ْن َت أُ ْخ ِت ِه َعالِ ًم ِب َق َرابَ ِت ِه َّن ِم ْن ُهَ ،عالِ ًم ِبتَ ْح ِرميِ ِه َّن َعلَ ْي ِهَ ،و َو ِطئَ ُه َّن كُلَّ ُه َّن :فَالْ َولَ ُد لَ ِح ٌق ِب ِهَ ،والْ َم ْه ُر
رجل عقد عىل أ ّمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد ،ولحق
ِب لَ ُه َّن َعلَ ْي ِه» ،ويقول «لو أ ّن ً
َواج ٌ
به الولد»()31
 ،ويف املصدر األخري (املحيل) ألبن حزم نجد أ ّن الفقهاء عمو ًما ح ّرموا نكاح املحارم ،إالّ أ ّن اإلمام مالكًا قال أ ّن
نكاح بعض املحارم ال يستوجب ح ّد الزنا لو كان مبلك ميني! فنقرأ «...إالّ أ ّن مالكًا ف ّرق بني الوطء يف ذلك بعقد النكاح،
وبني الوطء يف بعض ذلك مبلك اليمني ،فقال :فيمن ملك بنت أخيه ،أو بنت أخته ،وعمته ،وخالته ،وامرأة أبيه ،وامرأة
ٌ
ابنه بالوالدة ،وأمه نفسه من الرضاعة ،وابنته من الرضاعة ،وأخته من الرضاعة وهو ٌ
وعارف بقرابتهن
عارف بتحرميهن،
الحق به ،وال حد عليه ،لكن يعاقب».
منه ثم وطئه ّن كله ّن عاملًا مبا عليه يف ذلك ،فإ ّن الولد ٌ
حب متحرر ٍة
ففي الفقه اإلسالمي يقام حد الزنا عىل رجلٍ وامرأ ٍة ناضجني اختارا مبحض إرادتهام أن ميارسا عالقة ٍ
دون إيذا ٍء ألحد ،إالّ أ ّن الرجل الذي مارس الجنس مع ابنته ،أو تزوج أ ّمه ،أو أخذ عمته وخالته وبنات إخوته كجوا ٍر
وضاجعهن فهذا ال يعترب زنًا يستوجب الح ّد!
 .31الفقه عىل املذاهب األربعة للجزيري  141\5واملغنى البن قدامة  149\1واملحيل البن حزم .2220\12

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤني ﺳﺎﺑﻘني وﻣﺴﻠﻤني ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ ،و أن ﻧﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
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مهزلة رضاع الكبري
من املعروف أن ُحكم األغراب (األجانب)
يختلف عن حكم املحارم يف اإلسالم ،فالرجل
املَحرم (األب أو اإلبن أو األخ...إلخ) يُباح
له االختالء باملرأة ورؤية (زينتها) وذلك مع
اختالف الفقهاء حول تحديد مقدار تلك
الزينة ،فهناك من أوصلها إىل ما فوق الرسة
وتحت الركبة ،كام رأينا ،وبعي ًدا عن تلك
عام
التفاصيل الشاذة ،فهذا الوضع بشكلٍ ٍ
ٌ
مقبول ومط ّبق يف كل املجتمعات اإلنسانية
تقري ًبا ،القدمية والحديثة ،حيث أ ّن الرجل
املَحرم ال يتوقع أن يكون بينه وبني أ ّمه أو
أخته أو ابنته عالق ًة أو مشاعر جنسي ٍة كونهام
أبناء ذات األرسة ،وبالتايل فمن الطبيعي أن يكون تعامل املرأة مع قريبها مختلفًا عن التعامل مع الغرباء ،والذي يشوبه
بعض التحفظ ،وهذا النظام يبدو طبيع ًيا وشبي ًها مبعظم األنظمة البرشية ،ولكن املصيبة التي أضافها اإلسالم هو أنه
اخرتع نظام قراب ٍة مواز ،هو ما يسمى بـ (أخوة الرضاعة).
لسبب ما ،الرشيعة اإلسالمية اعتربت أ ّن الرضاعة تخلق قراب ًة مشابه ًة متا ًما لقرابة النسب ،فأنت لو رضعت من امرأ ٍة
ٍ
صغري ٌة تصبح
متت لك بأي صلة قرابة ،لو أ ّن أمك أرضعتها وهي
غريب ٍة عنك صارت ُمح ّرم ًة عليك ،وكذلك فالفتاة التي ال ّ
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُْ
كم أمهاتكم
سورة النساء ﴿ 23حرمت علي
الحقيقية متا ًما ،نقرأ ُيف
أختك من َالرضاعةُ ،مح ّرم ٌة عليك مثل
أختك َ ُ َ
ْ
ُ َّ ُ ُ
َ َُ ُ
َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ ُ
َّ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ّ

ت َوأم َهاتك ُم الال ِت أ ْرضعنك ْم َوأخ َواتكم م َِن
َو َبناتك ْم َوأخ َواتك ْم َوع َّماتك ْم َوخاالتك ْم َو َبنات األ ِخ َو َبنات األخ ِ
الر َض َ
َّ
اعةِ﴾...إلخ.

ٍ
أشخاص ال ينبغي أن يزول التحفظ
هذا الفكر العجيب يخلق مهزل ًة من وجهني :الوجه األول هو زوال التحفظ بني
بينهام ،فالفتاة التي ترضع من أمك صارت أختك من الرضاعة كام قلنا ،والفتاة التي رضعت من جدتك صارت خالتك
من الرضاعة ،والفتاة التي رضعت من أختك صارت ابنة أختك من الرضاعة ،وهكذا ،ومن ث ّم صار يحل لك رش ًعا رؤية
(زينة) أولئك الفتيات جمي ًعا ،فهن مبثابة أختك وخالتك وابنة أختك...إلخ،
ومن الواضح أ ّن األمر هنا يخلو من العفّة والحشمة والنظام االجتامعي الذي يزعم املسلمون أن دينهم يحرص عليه،
15
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بيولوجي طب ًعا.
فسيولوجي أو
منطق
فضل عن خل ّوه من أي
ً
ٍ
ّ
ّ
أما الوجه الثاين للمهزلة ،أو لنقُل الكارثة ،فهو توسعة باب رضاعة الذكور من اإلناث ،فعند اللزوم يحل للرجل (الكبري)
فيحل له االختالط به ّن دون حرمة ،وض ٌع يبدو شاذًا
أن يرضع من امرأة! ملاذا؟ حتى يصري محر ًما عىل بناتها أو أخوتهاّ ،
للغاية وأشبه (بالكوميديا) السوداء ،ولكن هذا ما نجده يف تراث اإلسالم املبكر :أن (أخ ّوة الرضاعة) صارت تستخدم عل ًنا
كوسيل ٍة لخلق التحريم بني الذكر واألنثى عند اللزوم.
ٍ
محمد لتخربه أ ّن زوجها ينزعج بسبب
لنبدأ من الحديث األشهر املرتبط برضاع الكبري :تبدأ القصة بامرأ ٍة جاءت إىل
دخول أحد الشباب عليها باستمرار ،وهو عب ٌد سابق لها ،فتفتق ذهن النبي عن حلٍ
عبقري وهو أن تقوم بإرضاع الشاب
ٍ
خمس رضعات ،وبذلك ت ُحرم عليه رش ًعا ،ويذهب انزعاج زوجها! نقرأ من الرواية املوجودة يف (صحيح مسلم) 1453
و(صحيح النسايئ)  3319و(سنن النسايئ)  3268و(سنن ابن ماجة)  1933و(املعجم الكبري) و(املعجم األوسط) 339\6
و(مسند أحمد)  22979وغريها من املصادر
رجل ،ويف ِ
نفس أيب حذيف َة منه يش ٌء ،فقال ُ
«إ َّن امرأ َة أيب حذيف َة قالت :يا َ
رسول
يل وهو ٌ
رسول الل ِه! إ َّن ساملًا يدخل ع َّ
ٍ
يدخل ِ
محمد أن ترضع
عليك» ،ويف رواي ٍة ثاني ٍة تُبدي السيدة اندهاشها من طلب
صل الل ُه عليه وسلَّ َم أَ ْر ِضعيه حتى َ
الل ِه َّ
رضعيه قالت :وكيف أُ ِ
صل الل ُه عليه وسلَّ َم أَ ِ
فتبسم ُ
صل الل ُه
رسول الل ِه َّ
رض ُع وهو ٌ
النبي َّ
ً
رجل كب ٌري؟ َّ
رجل كب ًريا! « ...فقال ُّ
رجل كب ٌري» ،ويف رواي ٍة أخرى نجد أ ّن الحل قد نجح بامتياز ،حيث أ ّن الزوج الطيب مل يعد
علمت أنه ٌ
عليه وسلَّ َم وقال قد
ُ
منزع ًجا بعد ذلك من دخول سامل
عىل زوجته ،فياللرضاعة ومفعولها
الساحر!
وتعليقًا عىل الحل املح ّمدي العبقري،
وبغض الطرف عن التفاصيل،
ّ
نتساءل :يا ترى هل الرضاعة ستحل
املشكلة حقًا؟ هل مخالفة أوامر إله
اإلسالم بتحريم نكاح إخوة الرضاعة
هي أم ٌر أكرث صعوب ًة من مخالفة
أصل ،أم أ ّن من
أوامره بتحريم الزنا ً
يفعل هذه سيفعل تلك؟ مبع ًنى
آخر :إن كان هناك شخصان راغبان
ومستعدان للزنا ،فهل ستزول تلك
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الرغبة أو ذلك االستعداد بعد أن يرضع منها؟! ونرتك الجواب لذكاء القارئ.
وال يخربنا الحديث عن كيفية رضاعة سا ٍمل من زوجة أيب حذيفة ،وهل التقم ثديها بفمه ،أم أنها (كام اقرتح البعض) قامت
ميسها؟ الرواية صمتت عن تلك التفاصيل مام ترك الفقهاء يخ ّمنون ،ولكن
بإخراج بعض اللنب له يف وعا ٍء ليرشبه دون أن ّ
ٍ
محمد كان بالنص «أرضعيه» ،مع التأكيد أن تلك الكلمة لغويًا تع ّرف بأنها تتضمن مص الثدي وليس
يبقى أن نذكر أ ّن أمر
مثل ملجرد أنه رشب لبنها!
مجرد رشب اللنب ،فيقال أن اإلنسان «رضع من أمه» ،وال يقال أنه «رضع من البقرة» ً
ذلك ما يقوله واح ٌد من كبار علامء السنة املعارصين،
أبو إسحاق الحويني ،يف أحد فيديوهاته بالحرف «ال
يُقال ملن رشب اللنب أنه رضع ،ال لغ ًة وال رش ًعا وال
عرفًا( ،وإالّ يبقى إحنا كلنا برنضع من البهايم)»،
أيضا «الرضاع تعريفه :التقام الثدي»« ،يرضع
ويقول ً
يعني بارش حلمة الثدي بفمه» ،وكالم الحويني
صحيح ،حيث نقرأ يف معجم (مقاييس اللغة) تحت
شب الل ََّب
مادة (ر ض ع) أ ّن تعريف الرضاع «هو ُ ْ
رشبت اللنب يف إنا ٍء
الضع أو الثّدي» ،أما لو
َ
من ّ ْ
فهذا ال يسمى رضا ًعا ،وبالتايل املعنى األرجح هو
أن محم ًدا أمر املرأة بأن متنح ثديها للشاب ليمصه!
وذلك هو معنى رضاع الكبري.
وبينام رأى البعض أن ذلك الحديث هو حال ٌة استثنائية ،واعتربوها رخص ٌة خاصة سمح بها محم ٌد لتلك املرأة فقط ،اتّجه
لكل امرأ ٍة تريد أن يدخل عليها ٌ
رجال غرباء ،ويف مقدمة
آخرون إىل تعميم املسألة فجعلوا املسألة قاعد ًة عام ًة ورخص ًة ِّ
ٍ
الفريق الثاين كانت عائشة ،التي استغلّت تلك الرخصة لحسابها بشكلٍ
مدهش ج ًدا ،كام سرنى يف حينه.
رص عىل أ ّن مسألة رضاع الكبري ال عالقة لها باإلسالم بل هي افرتا ٌء عليه ،فعليه فقط أن يتذكر
أ ّما املسلم الذي مازال يُ ّ
ذلك الرجل الذي أثار زوبع ًة يف مرص حني أصدر فت ًوى بأن تقوم املرأة بإرضاع زميلها يف العمل ،ليك تَحرم عليه فتكون
الخلوة بينهام رشعية!
فتلك الفتوى التي تناقلتها وسائل اإلعالم يف وقتها ،مل يكن صاحبها هو بابا الفاتيكان ،ومل يكن امللحد ريتشارد دوكنز ،ومل
شخص يجهل اإلسالم ،وإمنا هو الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة األزهر ،واملؤكّد
يكن ٌ
أنّه مل يأت بها من خياله وإنّ ا اعتمد عىل النصوص التي مررنا بها ،وغريها.
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حتى البهائم
ومع اهتامم الفقه اإلسالمي بجميع أنواع (األنكحة أو
النكاحات) :نكاح النساء ونكاح الرجال ونكاح الغلامن
وحتى نكاح املحارم كاألم والبنات ،ونكاح الجن يف بعض
ناقصا إالّ اهتاممهم بنكاح الحيوانات
األحيان ،فلم يكن ً
والبهائم ،ورد ذلك بشكلٍ يوحي أ ّن املسألة كانت
أيضا يف تلك البيئة.
منترش ًة ً
نبدأ برواي ٍة وردت عن ِحرب األمة ابن عبّاس يف (سنن أيب
داود)  4465و(سنن النسايئ)  7301و(كشف القناع)
 95\6يقول أنه ال ح ّد عىل ناكح البهيمة« ،عن ابن ع ّباس
قال :ليس عىل الذي يأيت البهيمة ح ّد» ،وعىل الرغم من
ٍ
ٍ
ملحمد يف سنن أيب داود والرتمذي
حديث آخر
وجود
ٍ
وأحمد يأمر فيه بقتل الرجل وقتل البهيمة!
وابن ماجه
حيث يقول «من وجدمتوه وقع عىل بهيمة فاقتلوه
واقتلوا البهيمة»،
إالّ أ ّن ُعلامء اإلسالم ض ّعفوا الحديث وغلّبوا قول ابن
عباس ،مام أ ّدى إىل وجود بعض االختالفات بني الفقهاء ،حول ما يجب فعله بالرجل وبالحيوان ،من موقع (إسالم ويب)
مركز الفتوى ،الفتوى رقم  125989نقرأ «ويف رواية الرتمذي وأيب داود :فقيل البن عباس :ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت
من رسول الله صىل الله عليه وسلم يف ذلك شيئًا ،ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو يُنتفع بها وقد عمل
بها ذلك العمل».
أيضا ،فهو« :يف تحفة األحوذي :قيل َ:لِئَ َّل يَتَ َولَّ َد ِم ْن َها
أ ّما سبب قتل البهيمة (عند من يرى ذلك) وكام نقرأ يف الفتوى ً
َح َي َوا ٌن َع َل ُصو َر ِة إِنْ َسانٍ َ ،و ِق َيل :كَ َرا َه َة أَ ْن يَلْ َح َق َص ِ
اح ُب َها ال ِْخ ْز ُي ِف ال ُّدنْ َيا ِ ِلبْقَائِ َها» ،إذن فيجب قتل البهيمة ليك ال
كفيل بإزالة
تنجب مس ًخا مزي ًجا من إنسانٍ وحيوان! وحتّى ال يتم معايرة الفاعل بها (وكأن اختفاء البهيمة من الوجود ٌ
الخزي عن صاحب تلك الفعلة!).
وبعد أن ذكرت الفتوى اختالف الفقهاء ،ذهبت إىل أ ّن الرأي الراجح هو عدم قتل البهيمة ،وعدم إقامة حد الزنا عىل
الرجل ،فتختتم الفتوى بالقول «...مام ذكر يتبني لك أ ّن جمهور أهل العلم عىل نفي الحد وعدم قتل البهيمة».
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مثل يف كتاب (تحفة األحوذي برشح جامع الرتمذي) تعليقًا
وهذا ما نجده يف الكثري من املصادر اإلسالمية ،حيث نقرأ ً
عىل حديث ابن عباس « ...والعمل عىل هذا عند أهل العلم» أي أ ّن أكرث أهل العلم يقولون أنّه ال ح ّد عىل من مارس
الجنس مع البهيمة ،بل يُع َزر واملعروف أن التعزير يكون أقل وأخف من الحد ،ويف (روح املعاين) لأللويس « 78\18أنّه
ال ح ّد عىل الصبي واملجنون ومن أكرهه السلطان وال عىل من أولج يف دبر أو يف فرج صغرية غري مشتها ٍة أو ميت ٍة أو
الحج ال يفسد به».
بهيمة» ،ويف (املغنى) البن قدامة « 2387ويتخرج يف وطء البهيمة أ ّن ّ
ونفس األمر نجده عند الشيعة،
ففي كتب (النهاية) 708-709\1
و(تحرير الوسيلة)  121\2و(مهذب
األحكام)  139\23و(كلمة التقوى)
« 345\4أ ّما لو أولج يف بهيم ٍة فإنّه
يث ُبت عليه التعزير مبا دون الح ّد
حسب ما يراه الحاكم ،ويغ ّرم مثن
البهيمة لصاحبها إن مل تكن له ،فإن
كانت ملكه مل يكن عليه يشء»،
ويف كتاب (املقنعة) للشيخ املفيد ٍ
واحد من أهم فقهاء الشيعة االثنى عرشية ص« 789ومن نكح بهيم ًة وجب عليه التعزير
مبا دون الحد يف الزنا واللواط ويغ ّرم مثن البهيمة لصاحبها» ،ويف ص« 790وإن كانت البهيمة لغري الفاعل بها أغرم لصاحبها
مثنها».
هكذا فقد كان االهتامم األول للفقهاء املسلمني هو كيفية التعامل مع البهيمة ذاتها ،وهل يتم قتلها أم ال؟ وهل يجب عىل
من عارشها أن يدفع مثنها لصاحبها؟ أ ّما لو كانت ِملكُه فلن يدفع شيئًا بالطبع ،واهتم الفقهاء كذلك بأن يغتسل الرجل بعد
مضاجعة البهيمة ،حيث نقرأ يف (الكايف يف فقه اإلمام أحمد) باب ما يوجب غسله« ،وسوا ٌء يف هذا وطء الزوجة واألجنبية،
ٍ
محمد يف (صحيح مسلم) 525
والحية امليتة ،واآلدمية والبهيمة» ،ويف رشح اإلمام النووي لصحيح مسلم ،يتناول حديث
«إذا جلس بنيشعبهااألربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل» ،فيعقِّب النووي « َولَ ْو َغ َّي َب الْ َحشَ فَة ِف ُدبُر اِ ْم َرأَة ،أَ ْو ُدبُر
أيضا فيقول « َولَ ْو ْاستَ ْد َخلَت الْ َم ْرأَة
َر ُجل ،أَ ْو فَ ْرج بَهِي َمة ،أَ ْو ُدبُر َهاَ ،و َج َب الْ ُغ ْسل» ،ويتحدث عن مضاجعة املرأة للدواب ً
َذكَ َر بَهِي َمة َو َج َب َعلَ ْي َها الْ ُغ ْسل».
أيضا باألحكام الرشعية الخاصة بالكائن الذي قد يولد من نكاح اإلنسان والحيوان ،فقرروا
ومن الطريف أن الفقهاء اهت ّموا ً
بأن يكون املولود ملكًا لصاحب البهيمة! وتساءلوا هل يجوز أكله أم ال؟ فنقرأ يف (نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج) كتاب
يحل أكله وإن كانت أمه
الطهارة ،باب النجاسة ،أنواع النجاسات «ولو وطأ آدمي بهيم ًة فولدها اآلدمي ِم ٌلك ملالكها»« ،وال ُّ
خروف آدمي ًة فأتت ٍ
مأكول ًة ،أل ّن املتولد بني مأكو ٍل وغريه ال يحل أكله ،وبقي ما لو وطأ ٌ
بولد ف ُحكمه أنه ليس ِملكًا لصاحب
الخروف» ،ونفس الكالم نجده يف (تحفة املنهاج يف رشح املنهاج) و(حاشية البجرميي عىل الخطيب) و(حوايش الرشواين)
وغريها من كتب الفقه.
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مسلم سابق
رسالة ٍ

كافر مغريب

وصلتني رسال ٌة رائع ٌة بالعربية
ٍ
شخص إيطايل
من
سابق ولله الحمد واملنة!)
(مسلم ٍ
ٍ
أحببت أن أشاركها معكم
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عزيزي هشام،
أتابعك وأشجعك من بعيد ،أكتب لك
عب عن تقديري واحرتامي لعملك
ألُ ّ
وشجاعتك ،أنا أصيل إيطا ّيل وأعيش
يف بالدي ،ومن املستغرب أنني مل
أولد يف أرس ٍة مسلم ٍة وليست العقيدة
اإلسالمية من املسلّامت بالنسبة يل،
بل اعتنقت اإلسالم وأنا يف الرابعة
والعرشين من عمري ،من األسباب
التي أ ّدت يب إىل ذلك أنه كان يل
خاطئ يف التفكري ،وأفكا ٌر
أسلوب
ٌ
ٌ
خاطئ ٌة رجعي ٌة العقالنية حول العلم
لدي ثق ٌة يف نفيس إذ
والبحث العلمي والحقيقة واألديان والعلامنية ،ورمبا كانت هناك دواف ُع أخرى نفسية ،فلم تكن ّ
كنت أحتاج إىل االنتامء إىل (قبيلة) ما ،فكنت أبحث عن مع ًنى ٍ
ثابت وميتافيزيقي للحياة والكون كله ،إضاف ًة لذلك
بعض األسباب السياسية والثقافية األخرى التي لعبت دو ًرا يف ذلك،
فهنا يف الغرب ال تجد حوا ًرا حياديًا وموضوع ًيا عن الفكر اإلسالمي وتهديداته ،فمن جانب (عىل اليمني) ستجد من
جانب آخر (عىل اليسار) ستجد
يكره املسلمني
ألسباب عنرصي ٍة أو النتامئهم إىل قبيل ٍة ديني ٍة مختلفة (املسيحية) ،ومن ٍ
ٍ
كل منتقديه بتهمة اإلسالموفوبيا مبارشةً ،فاملتجمع أمام هذين الطرفني
من يستخف بخطورة الفكر اإلسالمي ويتّهم ّ
الخاطئني.
ٌ
مقبول
أسباب معينة ،بعضها
يف اعتقادي الخاص ،إ ّن ظاهرة استخفاف بعض املثقفني الغربيني بذلك هي ناتج ٌة عن
ٍ
والبعض غري مقبول ،فمن جهة ،ستجد نقد التاريخ االستعامري ،ال سيام نقد اإلمربيالية الثقافية( ،والنتيجة هنا هي
االمتناع عن نقد ثقاف ٍة معين ٍة خوفًا من التمييز العنرصي)؛
طرف آخر (غري مقبو ٍل بالنسبة يل) ،ستجد انتشار تيار ٍ
ومن ٍ
ات فكري ٍة العقالنية يف كليات العلوم اإلنسانية بالجامعات
الغربية ،هذه التيارات املتش ّددة ال ت ُشكك يف الهوية والثقافة الغربية فقط بل حتى يف إنجازات العلوم التجريبية
الحديثة ويف بعض املبادئ األخالقية اإلنسانية الناتجة عن الفكر التنويري.
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أساسا فتعترب كل الثقافات
باختصا ٍر شديد ،تلك التيارات ذات النسبية التامة ال تعرتف مبعنى (التقدم) وال بـ(التخلف) ً
والعلوم واألفكار الدينية واألخالق عىل ٍ
حد سواء ،وأ ّن (الحقيقة) هي مجرد وسيل ٍة للسيطرة السياسية ،فإذًا امللحد العريب
– واملسلم السابق بشكلٍ عام – هو مجرد ٍ
مؤيد أو عميلٍ لإلمربيالية!!!
فلحسن الحظ ،صحوت من غيبوبة العقيدة والرجعية ملا اعرتفت بالورطة األخالقية والعلمية واملنطقية التي كنت فيها،
منفصل عن الحقيقة حويل ،كانت الخطوة األوىل تجاه الصحوة هي التفكر يف
ً
وأنني كنت أعيش يف حلم (أو كابوس)
التناقضات األخالقية التي أظهرها الكيان الداعيش للعامل كله ،ثم مطالعة كتاب (الجني األناين) لريتشارد دوكنز واالستامع
يل شكرك وشكر أصحاب القنوات الالدينية العربية اآلخرين عىل دفعي لتشغيل
إىل بودكاست سام هارس ،ولكن ع ّ
متفائل اآلن ألين ال أحس بالوحدة ،فريتفع صوت األحرار من الرجال والنساء من
ً
مخي ،وبفضل متابعتي لكم أصبحت
كل أنحاء العامل.
تحيايت ،ودمت ساملًا.
---------------------------------------------------عزيزي هشام ،يرسين إن أعجبتك رسالتي ،لقد أرسلت رسال ًة شبيه ًة للتي أرسلتها إليك إىل كلٍ من رياض الخزرجي
أتلق جوابًا منهام ،يُحزنني أ ّن رشيف جابر أُلقي القبض عليه بتهمة ازدراء
(شجاع البغدادي) ورشيف جابر ،لك ّني مل ّ
األديان وقت مغادرته مرص.
لقد تعلّمت العربية يف كلية ألسن لدى جامعة إيطالية ،سافرت إىل عدة دو ٍل عربي ٍة منها املغرب ،ومرص (حيث صلّيت
يف األزهر الرشيف والحسني وزرت مقابر الشيوخ الصوفية يف مرص للربكة والتربك!) ،وزرت اليمن ،وسوريا (قبل الحرب
األهلية) وغريها ،كام عملت دكتوراه يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،األمر الذي جعلني أفكر يف البيئة األكادميية
سلبي عىل الثقافة العامة،
الغربية بخصوص العلوم اإلنسانية ،فوجدت أن لها (من وج ٍه ما) أث ٌر ٌ
ولألسف ال يسعني الوقت اآلن ألرشح لك كل األدلة والرباهني ،ولكن سوف أقوم بذلك يو ًما ما إذا أردتَ  ،إضافة لذلك،
جم (خاصة العربية
أعمل اآلن
ٍ
كمرتجم قانوين ،وطب ًعا ،ما زلت أبذل جهو ًدا يف تعلم العربية ،ألين أحب اللغات ح ًبا ً
ألسباب عملية.
واإلنجليزية) وأمارسهام يوم ًيا
ٍ
نعم ،ميكنك أن تنرش رسالتي هذه عىل صفحتك «الفيسبوكية» كام تريد ،رشيطة أال تظهر هويتي أمام الجميع.
تحيايت.
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شهدت الدولة العثامنية ظاهر ًة ليست
بالجديدة يف تاريخ الدول اإلسالمية ،وهي
ظاهرة اقتتال اإلخوة عىل الحكم أو اقتتال
األب مع أبنائه ،وغريها من الرصاعات
ْ
تحدث داخل األرسة الحاكمة
التي
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من األمثلة املشهورة يف التاريخ اإلسالمي ،قتل املأمون ألخيه
األمني ،وقتل املنترص ألبيه املتوكل مبساعدة القادة األتراك،
لكن املختلف يف الدولة العثامنية هو أن تكون عمليات
رشعي ديني ،وأن يُقتل املنافسني املحتملني
القتل بغطا ٍء
ٍّ
عىل السلطة ،قبل أن تبدو منهم أي ني ٍة للتآمر ،هذا هو
الجديد والصادم يف األمر ،لذلك سوف لن نتحدث يف هذه
املقالة عن الرصاعات التي جرت بني اإلخوة و كانت ضمن
عسكري واض ٍح مثل ما حدث بني األمني واملأمون ،بل
رصا ٍع
ٍّ
سيكون ُمنص ًّبا فقط عىل عمليات القتل التي جرت مبجرد
االشتباه بوجود ني ٍة للتآمر عىل السلطان ،أو استباق األمر
بر ّمته وقتلهم منذ بداية اعتالء السلطان الحكم ،بحيث
الرضع.
طالت عمليات القتل يف هذه الحالة حتى األطفال ّ
أول عملية قتلٍ استباقي ٍة حصلت يف عهد السلطان بايزيد ( ،)1389-1403حيث كانت أول أعامله التخلص من أخيه
يعقوب خنقًا ،مرب ًرا عمله هذا بالحرص عىل وحدة البالد ،السيام أن حادثة أخيه صاووجي املتمرد عىل أبيه السلطان
مراد األول كانت ال تزال ماثل ًة أمامه .وبعمله هذا بَ َدأَ تقليد – وليس ترشيع – قتل اإلخوة يف الدولة العثامنية (.)1
إسالمي ،حسب ما يذكر غالبية
رشعي
ابتدأ يف عهد السلطان محمد الثاين الفاتح ( )1451-1481قتل اإلخوة بغطا ٍء
ّ
ٍّ
املؤرخني ( ،)2بإصداره األوامر بقتل أخيه الرضيع أحمد ،وبإرجاع والدة الرضيع األمرية مارا الرصبية إىل والدها خوفًا من
أن ينازعه املُلك ،وحينام خيش السلطان سخط الناس ،لفق تهمة قتله إىل أحد رجال دولته وهو عيل بك أورانوس ،وأمر
بقتله ليظهر كمن اقتص لألمري املقتول (.)3
ٍ
شخص يتوىل
ينص عىل« :وأي
وتم إدراج البند الخاص بقتل اإلخوة يف عهده ضمن مجموعة القانون (نامة) والذي ّ
السلطة من أوالدي ،فمن املناسب أن يقتل اإلخوة من أجل نظام العامل ،وأجازه أكرث العلامء فليعملوا به» ( .)4ألن وجود
اإلخوة – حسب اعتقاده – من العوامل التي تثري الفتنة بني املسلمني .وقد أق ّر أهل الفتوى هذا العرفان وأعلنوا أنه ال
يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .فأصبحت س ّن ًة عند سالطني آل عثامن العتقادهم أن فيه سالم الدنيا والعامل (.)5
 -1احمد عبدالرحيم مصطفى ،يف أصول التاريخ العثامين ،ص.50
 -2نزار قازان ،سالطني بني عثامن بني قتال األخوة وفتنة اإلنكشارية ،ص.37
 -3جوزيف فون هامر ،دولت عثامين تاريخي ،ج ،2ص.258
 -4جوزيف فون هامر ،دولت عثامين تاريخي ،ص.219
 -5نزار قازان ،سالطني بني عثامن بني قتال األخوة وفتنة اإلنكشارية ،ص.9
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حاكم عىل أماسيا عىل أخيه السلطان سليم،
وعندما خرج أحمد الذي كان ً
فسيطر عىل بورصة ،فرد عليه السلطان سليم بحمل ٍة عسكري ٍة كبري ٍة متكّن
من خاللها السيطرة عىل بورصة ،غري أنه مل يتمكن من القاء القبض عىل
أخيه أحمد الذي هرب مبساعدة أحد الوزراء ،وألقى القبض عىل أوالد
أخوته الخمسة ،الذين كان أكربهم يبلغ من العمر عرشون عا ًما وأصغرهم
مل يتجاوز السبعة أعوام ،وأصدر األوامر بقتلهم جمي ًعا (.)6
ويف عهد السلطان سليامن القانوين الذي وقع تحت تأثري زوجته خرم
واملعروفة يف أوربا باسم روكسالنا ،التي تدخلت للتآمر ضد األمري مصطفى
– أكفأ أبناء سليامن من زوج ٍة أخرى – وذلك إلفساح املجال أمام ابنها
سليم ليك يرث العرش .ومل تكتفي روكسالنا بإثارة هواجس وشكوك
ٍ
السلطان سليامن وقتله البنه مصطفى ،بل أرسلت إىل مدينة بورصة من
يقتل ابن مصطفى الرضيع.
سليم بالرغم من
ً
يبق للسلطان سليامن سوى ولدين هام سليم ،وبايزيد ،وكان بايزيد
مؤهل للحكم أكرث من أخيه ٍ
مل َ
أنه األصغر يف السن .لذلك خىش سلي ٌم من أن يويص السلطان باملُلك ألخيه من بعده .فاتفق مع مريب بايزيد – بعد أن
أغراه باألموال – عىل التخلص منه.
سليم من
فكتب مريب بايزيد إىل بايزيد بأن السلطان سليامن مصم ٌم عىل تولية ٍ
سليم
بعده بالرغم من انغامسه بالشهوات واملعايص ،فكتب بايزيد إىل أخيه ٍ
كتابًا تع ّرض فيه ألبيهام السلطان ،فأرسل سلي ٌم الكتاب إىل والده ،الذي ما أن
حاكم عىل قونية – فخيش بايزيد من
اطّلع عليه حتى أرسل بطلب ابنه – وكان ً
غدر أبيه وأظهر التمرد عليه ،فأرسل السلطان ٍ
قوات استطاعت أن تهزمه ،فتقهر
إىل أماسيه ثم التجأ مع أوالده إىل بالد فارس .لكن الشاه خانهم وسلّمهم إىل
رسل السلطان فقتلوهم جمي ًعا وهم بايزيد وأوالده األربعة (أورخان ،ومحمود،
وعبد الله ،وعثامن) يف مدينة قزوين يف بالد فارس ،ونُقلت جثثهم إىل مدينة
سيواس ليواروا الرثى ،وكان لبايزيد اب ٌن صغ ٌري يف مدينة بورصة ،ف ُخنق و ُدفن يف
لسليم الثاين من دون أي منافس.
جانب والده وإخوته( ،)7ليكون ال ُحكم
ٍ
 -6محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثامنية ،ص.72
 -7محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثامنية ،ص.105
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ارتقى السلطان مرا ٌد الثالث العرش العثامين بعد وفاة والده
سليم الثاين ،و أمر يف الوقت نفسه بقتل أخوته الخمسة
السلطان ٍ
وهم (محمد ،وسليامن ،ومصطفى ،وجهانكري ،وعبدالله) ،بحسب
السياسة الدموية العثامنية ليأمن عىل ُملكه من النزاع(.)8
وبعد وفاة السلطان مرا ٍد الثالث عام  ،1596توىل من بعده ابنه
السلطان محمد الثالث وهو ابن صفية اإليطالية ،وكان له تسعة
عرش أ ًخا أمر بخنقهم جمي ًعا قبل دفن أبيه ،و ُدفنوا م ًعا يف جامع
آياصوفيا يف إسطنبول (.)9
كان السلطان أحمد الذي توىل الحكم بعد وفاة والده السلطان
ٍ
محمد الثالث ،أول من أبطل رشيعة قتل اإلخوة ،إذ توىل امللك ومل
يتجاوز الرابعة عرشة ،ومل يكن له أبناء،
وكان له أ ٌخ مختل العقل اسمه مصطفى ،لذا مل يقتله كام جرت
العادة يف تعاقب سالطني آل عثامن ،خوفًا من انقطاع نسل أرسة
آل عثامن ،فتم حجزه وعزله عن العامل الخارجي يف جنا ٍح خاص،
داخل جناح الحريم يف قرص السلطان (.)10
إال أن السلطان أحمد األول رسعان ما حاول أن يرتاجع عن
قراره هذا حينام ُرزق عام  1605بابنه عثامن ،إذ حاول أن يقتل
أخيه مصطفى إال أن األمراء ورجال البالط منعوه من القيام بهذا
اليشء.
تويف السلطان أحمد عام  ،1617وله من العمر سبع ًة وعرشين
عا ًما ،ونظ ًرا لصغر سن ولده عثامن ،أوىص السلطان بالحكم
ألخية األمري مصطفى الذي كان ال يدري ماذا يجري حوله ،بعد
أن عاش معزولً يف القصور بني الحريم معظم سنني عمره (.)11
 -8نزار قازان ،سالطني بني عثامن بني قتال األخوة وفتنة اإلنكشارية ،ص.57
 -9محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثامنية ،ص.117-119
Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli Tarihi III Cit, Ankara, 1951, P.132 -10
 -11محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثامنية،ص.118-119
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مل يبقى السلطان مصطفى يف الحكم سوى ثالثة أشهر ،إذ أنه أُبعد بعد ذلك لصالح ابن أحمد ،عثامن الثاين ،وقد حرص
السلطان عثامن الثاين قبل حملته عىل بولونيا أن يستصدر فت ًوى تبيح له قتل أخيه األكرب محم ًدا ،إال أن عثامن الثاين
طويل إذ أُبعد
قُتل يف عام  1622عىل يد اإلنكشارية ليعود مر ًة أخرى عمه مصطفى إىل العرش ،ولكن مصطفى مل يبقى ً
مر ًة أخرى ليتسلم العرش األخ اآلخر لعثامن مراد الرابع ،وقد قام مرا ٌد الرابع حينئذ بقتل ثالث ٍة من إخوته ،بينام حافظ
عىل حياة الرابع إبراهيم ألنه مل يكن له ولد،
وبالفعل فقد أصبح إبراهيم السلطان الجديد بعد وفاته ،وحني توىل محم ٌد
الرابع العرش يف السابعة من عمره حافظ عىل أخويه سليامن وأحمد ،وهكذا
فقد توىل سليامن الثاين العرش بعد إبعاده ،وخلفه بعد وفاته أحمد الثاين ،ولَم
يقم هذا السلطان بقتل أوالد السلطان محمد الرابع ،الذين سيتولون العرش
فيام بعد ،وهكذا مل تعد وراثة العرش تنتقل من األب إىل األبن ،بل أصبحت
تعتمد عىل أكرب أعضاء األرسة س ًنا ،وبقيت عىل هذا النحو دون وجود قانونٍ
ينظم ذلك حتى إعالن الدستور األول يف عام 1876م.
بعد اعتالء السلطان محمد الرابع العرش تحت وصاية أمه السلطانة كوسيم،
التي قامت بعزل ابنها السلطان إبراهيم وقتله ألنه حاول الحد من نفوذ أمه
القوي ،نالحظ انه متت االستعاضة عن قتل اإلخوة بتحديد إقامتهم داخل ٍ
غرف
مخصص ٍة لهم يف جناح الحريم داخل البالط ،تلك التي ُعرفت باسم األقفاص،
ٍ
حينئذ عىل هؤالء األمراء الخروج من األقفاص أو الزواج ،حتى يضمن
وقد ُح ِض
السلطان أن ال يتم التمرد عليه من قبل إخوته ،ونتيج ًة للخوف من القتل،
فقد أصبح غالبية األمراء يعانون من اضطر ٍ
ابات نفسية.
وهكذا حني ُدعي سليامن الثاين لتويل العرش أخذ يشكو حاله
أمام كبار الشخصيات يف البالط التي جاءت يك تخرجه من
القفص:
( قولوا يل إذا كان أجيل قد حان ،اسمحوا يل بالصالة ،ثم نفذوا
ّيف ما قررتم ،إنني هنا منذ طفولتي ،منذ أربعني سنة ،من األفضل
املوت برسعة عىل املوت ببطء كل يوم ،نعاين هنا من الرعب
ليك نتنفس فقط)
وهكذا ُس ِحب سليامن بصعوب ٍة من القفص ليك يوضع عىل
العرش آنذاك (.)12
 -12خليل اينالجيك ،تاريخ الدولة العثامنية من النشوء إىل االنحدار ،ترجمة محمد األرناؤوط ،ص.97-98
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سيايس واض ٍح النتقال السلطة داخل األرسة العثامنية،
نظام
السبب الرئييس يف وجود هذه املجازر ،عدم وجود ٍ
ٍ
أصل يف ظهور
وهذه املشكلة متوا َرث ٌة يف تاريخ الدول اإلسالمية التي سبقت الخالفة العثامنية ،وهي التي سببت ً
ٍ
سيايس
نظام
املذاهب يف الدين اإلسالمي ،حيث يعود سبب ظهور الشيعة والسنة والخوارج بعد وفاة
محمد لعدم وجود ٍ
ٍ
واضح املعامل،

رصا يف الدول اإلسالمية
هذا األمر ليس منح ً
فقط ،بل يف دول وحضارات العامل كلها يف
العصور السابقة ،حيث كانت تقوم النزاعات
بني السالالت وداخل هذه السالالت من أجل
االستئثار بالحكم ،وتكون السيادة والغلبة
ملن ميتلك القوة األكرب ،بل إن منطق سيادة
ديني يف املذهب الس ّني
األقوى أصبح كترشيعٍ ٍ
السيايس ،وهو إطاعة املتغلب بالسيف.
أبدعت عقول املفكرين والفالسفة األوربيني
نظا ًما سياس ًيا جدي ًدا ،يقوم عىل أساس التبادل
السلمي للسلطة ،وأن الحكم أساسه الشعب،
ومبدأ توزيع السلطات التنفيذية والترشيعية
والقضائية ،والدولة التي تقوم عىل دستو ٍر
مص ّو ٍت عليه من قبل الشعب،
وغريها من األفكار الدميقراطية والعلامنية
والليربالية التي مكنت املجتمعات والدول
األوربية من النهوض اقتصاديًا وعلم ًيا
وإنسان ًيا ،منهي ًة بذلك قرونًا من التصارع
الدموي عىل السلطة ،وما يرافق ذلك من قتلٍ
وتدمريٍ للدولة واملجتمع.
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اإلسالم السيايس يف الدول العربية وقف بقو ٍة يف وجه التطور السيايس الحديث بنظرياته املختلفة ،داع ًيا باملقابل العودة
صالح لكل زمانٍ ومكان ،رغم عدم وجود تجرب ٍة سياسي ٍة ناجح ٍة يف التاريخ اإلسالمي،
للخالفة اإلسالمية ،مدع ًيا أن اإلسالم ٌ
لكنهم عن طريق الكذب والتزوير قاموا بتجميل صورة الخلفاء يف نظر املسلمني ،وخري مثا ٍل عىل ذلك ،هذا الحنني
املريض تجاه الخالفة العثامنية املوجود الْ َي ْو َم ،والتباهي واالفتخار بسالطينها ،لكن الحقيقة كام قرأناها يف املقالة ،توضح
أن هؤالء الخلفاء ملطخ ٌة أيديهم بدماء أقرب الناس إليهم ،إخوتهم.

Mohammed Waleed
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صفحة ثابتة
نقدم فيها قراءة
ألحد الكتب
القيمة

جعفر العطّار
رواية:
اإلله يف إجاز ٍة طويلة
قص ًة أخرى من قصص قلقنا
حيث يعالج كاتبنا ّ
الوجودي ،فـ«آزاد» املتز ّوج حديثًا والتائه
وضياعنا
ّ
خائف من
يف عبث الحياة و “ال جدواها” يقول أنه ٌ
إنجاب طفلٍ للدنيا يحمل عىل كاهله عناء وأثقال
عمل
وجو ٍد عج َز الكثريون عن تربيره أو تربئته ،فهو ٌ
رش واألنان ّية ،كام أ ّن بطلنا يتملّص من
ال يخلو من ال ّ
ريب أمام زوجته مريم
هذه الصفقة الخارسة بال ٍ
التي هجرته ،ألنها كأولئك اللوايت يرين يف اإلنجاب
عمل تقليديًّا ال ب ّد أن يت ّم،
ً
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RoRo Evil Girl

اإلله يف إجاز ٍة طويلة

جعفر العطّار

تعويضا عن التسلية التي دامت بينهام أربع
وإل فإ ّن الشاب تز ّوجها
وأل ّن الحياة برأيها تتطلّب ذلك ّ
ً
ٍ
سنوات من املواعدة الحميمة...
ويتبي من خالل الرواية أ ّن آزاد عدا عن كونه ال إنجاب ًّيا ،يحمل فك ًرا عدم ًّيا بارزًا يقيص فكرة الحياة
ّ
قائل وهو يتح ّدث عن أخيه:
حتى وجود اإلله من جذوره ً
مسها،
«مل يغضب عندما سألته ملاذا مل يضع اإلله عبو ًة ناسف ًة قرب الشجرة التي منع آدم وحواء من ّ
ٍ
يتسل إذًا ،يشعر
بأسالك كهربائ ّية! أجابني بأ ّن اإلله كان يختربهام ،فأخربته أنه كان ّ
أو ملاذا مل يزنّرها
بامللل ويريد إجراء املسابقات كام لو أننا يف املدرسة!».

ليتبي لنا أ ّن آزاد
وتبدأ األحداث املش ّوقة ّ
خائف عىل حياة أخيه الذي تط ّوع للمحاربة
ٌ
حلم
لخدمة القائد باسم الدين ،فيخربه عن ٍ
رأى فيه حام ًرا ُمج ّن ًحا يتح ّدث باسم الدين
ويقول له أ ّن اإلله يف إجاز ٍة لذلك هو مل يعد
يتد ّخل يف شؤون الخلق...
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اإلله يف إجاز ٍة طويلة

جعفر العطّار

وتأخذك الرواية عرب أحداثها من طالق آزاد
من مريم إىل ارتباطه بامرأ ٍة تكربه يف الس ّن
تُدعى «كاتيا» ،يرى فيها أحيانًا صورة األ ّم
وأحيانًا أخرى صورة العشيقة املثرية ،ويف
وظل يحتمي
الحالتني وجد فيها مبعثًا للراحة ًّ
فيه من (هالوس) الحارض واملستقبل وكذلك
كوابيس املايض...
بدل عن
ووجدت فيه كاتيا بدورها عشيقًا ً
ْ
زوجها الذي مل يعد يكرتث لها وبذلك تُف ِّرغ
مع الشاب وحدتها الخانقة ،وداما وقتًا
رسية ومواعداتهام
ً
طويل عىل هذه العالقة ال ّ
الحميمة حتى اكتشف زوجها األمر ووصلت
إىل ح ّد غضبه الشديد ورغبة االنتقام التي
دفعته لرضب آزاد وتصويره عاريًا رغب ًة منه
تظل فضيحته إىل األبد...
يف أن ّ
عبقري للغاية ،لذلك الح ّد الذي يشبه استيقاظ البطل
نعطف
القصة لخيب ٍة ثقيل ٍة لكنها ُم ٌ
حتى تأخذ بنا ّ
ٌّ
ٍ
أحداث راودته وهو نائم! وأ ّن تلك الصور مج ّرد هواجس ورغبات هذا الحامل!
من نومه عىل
ال ،مل يكن األمر كذلك متا ًما ،فقد اعرتف آزاد أ ّن جميع األحداث التي جرت ما هي ّإل أعامل مخ ّيلته
طفل بعد تسعة أشهر ،وبذلك يبدي
خائف من أن ينجب ً
بعد اللحظة التي وطأ بها زوجته مريم وهو ٌ
لنا الشبه القائم بينه وبني اإلله الخالق ،وما نحن سوى شخصيّ ٍ
ات ابتدعها الكاتب واختلق األحداث،
كاتب مجنون!
سيون يف هذا العامل ويعبث بنا
ومن هنا يظهر أ ّن الكاتب يؤمن أننا ُم ّ
ٌ
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ﺳﻴﺮة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻣﻨﺔ

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :ﺑﻴﺖ اﻷرﻗﻢ وأﺑﻮ ﻟﻬﺐ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب
LA VIE DE MAHOMET
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺳﺎرة ﺳﺮﻛﺴﻴﺎن
إﺧﺮاج :أﺳﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮب

36

ُ
ﺑﻴﺖ اﻷرﻗﻢ

ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺠﺪد ،ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻤﻐﺎدرة أﺳﻮار
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔواﻟﺘﺴﻠﻞﺧﻠﻒﻛﺜﺒﺎناﻟﺼﺤﺮاء.

ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﺳﺮﻳّﺔ
ﻟﻌﺪةﺳﻨﻮات.

وﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ،ﻣﺮَّ رﺟﺎلٌ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ
وﺳﺨﺮواﻣﻦاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.

ﻊ وﺛﻼﺛﻮن
ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻟﺠﺄ ﺗﺴ ٌ
ﻣﺆﻣﻨًﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻷرﻗﻢ ،ﻓﻲ ﺗﻠﺔ اﻟﺼﻔﺎ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻗﺮب ﻣﻜّﺔ.

ﻓﺜﺎر ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص
ورﻣﻰ ﺑﻔﻚ ﺣﻴﻮان ﻋﻠﻰ
أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ
ﻓﺠﺮﺣﺔ .

م ﻳُﺴﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﻜﺎن أول د ٍ
اﻹﺳﻼم.

وﻣﻜﺜﻮا ﻫﻨﺎك ﺷﻬﺮًا ﻳﺼﻠّﻮن ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ،ﺛﻢ أﻣﺮ اﷲ
)(1
ﻣﺤﻤﺪًا ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌًﺎ.
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أﺑﻮ ﻟﻬﺐ

ُﻋﺮِ َف ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳُﺼﺎب
ﺑﺎﻹﻛﺘﺌﺎب ،وﻗﺪ اﻋﺘﺰل ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ
ﺷﻬﺮًا ً
ﻛﺎﻣﻼ ﻏﺎرﻗًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺰن.

ﺟﺎءت ﻋﻤّﺎﺗﻪ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎﺷﻜﻜﻦﺑﻤﺮﺿﻪ.

اﻷﻗﺎرب
ﻋﻘﺎرب !

أﻧﺎ ﻻ أﺷﻜﻮ ﻣﻦ ﺷﻲء ،ﻟﻜﻦ اﷲ
أﻣﺮﻧﻲ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ أﻗﺎرﺑﻲ ً
أوﻻ.

ادﻋﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ.

ﻳﺠﺐ أن أﺟﻤﻊ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻟﺪﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻌﺒﺎدة اﷲ وﺣﺪه.

ﻣﺎﻋﺪا
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى.

ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ
أﺑﺪًا أن ﻳﺘﺒﻌﻚ.
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ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪًا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﻦ.

)(2

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻛﺎن ﻳُﺪﻋﻰ
أﺑﺎ ﻟﻬﺐ ﻟﺸﺪّة ﺟﻤﺎﻟﻪ
وإﺷﺮاق وﺟﻬﻪ.

ﺣﻀﺮ أﺑﻮ ﻟﻬﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺪﻋﻮةٍ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺬي أﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻫﺪوء
أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ وﺣﻴًﺎ إﻟﻬﻴًﺎ.

أﺧﺬ ﺣﺠﺮا ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ.
ً

ﺗﺒًﺎ ﻟﻚ !
أﻟﻬﺬا ﺟﻤﻌﺘﻨﺎ؟

ﻟﻢ أر أﺣﺪًا ﻳﻔﻌﻞ
ﺑﺄﻫﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ.

ﺗﺤﺪث إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ،ﻟﻜﻦ ﺣﺬار
ﻣﻦ وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺮب .

اﻧﻈﺮ ﻟﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ أﻋﻤﺎﻣﻚ وأﻗﺎرﺑﻚ ،ﻓﻜّﺮ ﺑﻨﺎ.
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ﺑﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪٌﻫﺎدﺋﺎً دون أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ.

إذا ﺻﺒﺮ أﻫﻠﻚ ﻋﻠﻴﻚ
واﺣﺘﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺴﻊ
ﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺮﻳﺶ.

ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع أوﺣﻰ اﷲ
ﻟﺮﺳﻮﻟﻪﺑﺴﻮرةاﻟﻤﺴﺪ.

ﺗﺒﺖ ﻳﺪا أﺑﻲ ﻟﻬ ٍﺐ وﺗﺐ ،ﻣﺎ أﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﻛﺴﺐ ،ﺳﻴﺼﻠﻰ ﻧﺎرًا ذات ﻟﻬﺐ ،واﻣﺮأﺗﻪ
)(3
ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻄﺐ  ،ﻓﻲ ﺟﻴﺪﻫﺎ ﺣﺒﻞٌ ﻣﻦ ﻣﺴﺪ.
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ﻳﺘﺒﻊ...

( .)1الدعوة الرسية وأول دم يف اإلسالم:

 lعن ابن اسحاق أن مدة ما أخفى صىل الله عليه وسلم أمره ...ثالث سنني :أي فكان من أسلم إذا أراد الصالة يذهب إىل بعض الشعاب يستخفي
بصالته من املرشكني ...فبينام سعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحاب رسول الله ﷺ يف شعب من شعاب مكة ،إذ ظهر عليه نفر من املرشكني وهم يصلون،
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ،فرضب سعد بن أيب وقاص رجال منهم بلحى بعري فشجه ،فهو أول دم أهرق يف اإلسالم.

 lثم دخل ﷺ وأصحابه مستخفني يف دار األرقم :أي بعد هذه الواقعة ،فإن جامعة أسلموا قبل دخوله ﷺ دار األرقم ،ودار األرقم هي املعروفة
اآلن بدار الخيزران عند الصفا ...فكان ﷺ وأصحابه يقيمون الصالة بدار األرقم ،ويعبدون الله تعاىل فيها إىل أن أمره الله تعاىل بإظهار الدين :أي وهذا
السياق يدل عىل أنه ﷺ استمر مستخفيا هو وأصحابه يف دار األرقم إىل أن أظهر الدعوة ،وأعلن ﷺ يف السنة الرابعة :أي وقيل مدة استخفائه ﷺ
أربع سنني وأعلن يف الخامسة .وقيل أقاموا يف تلك الدار شهرا وهم تسعة وثالثون.
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحات (.)402-403

عمت محمد له:
( .)2زيارة ّ

 lقال :ذكر بعضهم أنه ملا نزل عليه ﷺ قوله تعاىلَ ﴿ :وأَن ِْذ ْر َع ِش َريت ََك ْالَقْ َر ِب َني﴾ [ -الشّ عراء ]214 :اشتد ذلك عىل النبي ﷺ وضاق به ذرعا :أي عجز
عن احتامله فمكث شهرا أو نحوه جالسا يف بيته حتى ظن عامته أنه شاك :أي مريض ،فدخلن عليه عائدات ،فقال ﷺ« :ما اشتكيت شيئا لكن الله
أمرين بقولهَ ﴿ :وأَن ِْذ ْر َع ِش َريت ََك ْالَقْ َر ِب َني﴾ ،فأريد أن أجمع بني عبد املطلب ألدعوهم إىل الله تعاىل ،قلن :فادعهم وال تجعل عبد العزى فيهم ،يعن َني عمه
أبا لهب ،فإنه غري مجيبك إىل ما تدعوه إليه ،وخرجن من عنده ﷺ.
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)403

( .)3عبد الع ّزى (أيب لهب) وسورة املسد:

 lوكني عبد العزى بأيب لهب لجامل وجهه ونضارة لونه كأن وجهه وجبينه ووجنتيه لهب النار :أي خالفا ملا زعمه بعضهم أن ولده عقري األسد أو ولد
آخر غريه كان اسمه لهبا.
 lفلام أصبح رسول الله ﷺ بعث إىل بني عبد املطلب فحرضوا وكان فيهم أبو لهب ،فلام أخربهم مبا أنزل الله عليه أسمعه ما يكره ،قال :تبا لك ،ألهذا
رش ما جئتهم به ،فسكت رسول الله ﷺ ومل يتكلم يف ذلك املجلس.
جمعتنا :أي وأخذ حجرا لريميه به ،وقال له :ما رأيت أحدا قط جاء بني أبيه وقومه بأ ّ
 lويف اإلمتاع :أن أبا لهب ظن أنه ﷺ يريد أن ينزع عام يكرهون إىل ما يحبون ،فقال له هؤالء عمومتك وبنو عمومتك ،فتكلم مبا تريد واترك الصبأة،
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب طاقة ،وإن أحق من أخذك وحبسك أرستك وبنو أبيك إن أقمت عىل أمرك ،فهو أيرس عليك من أن تتب عليك بطون قريش
ومتدها العرب ،فام رأيت يا ابن أخي أحدا قط جاء بني أبيه وقومه برش ما جئتهم به ،وعند ذلك أنزل الله تعاىل ﴿ت َ َّب ْت يَدا أَ ِب لَ َه ٍب َوت ََّب[ ﴾...املسد] ،أي
خرس وهلك بجملته :أي واملراد باألول جملته ،عرب عنها باليدين مجازا ،واملراد به الدعاء ،وبالثاين الخرب عىل حد قولهم :أهلكه الله وقد هلك( .مالحظة:
الصبأة مبعنى االرتداد عن الدين إىل دين آخر).
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)403-404
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http://arabatheistbroadcasting.com/aamagazine
https://www.aamagazine.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
https://issuu.com/928738
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خري املاكرين يعلم آدم آلخر لقاء معه قبل قذفه لألرض ...مل
يدرج التفاحة يف قامئة األسامء لحاجة قضاها يف نفسه تعاىل

Skeptik Kafir

يعلمة عىل شغالت مو رضورية بينام الشغلة ايل حتنزلة لالرض هية
وراه واملالئكة منزعجني عم يتفرجووو من الشباك

محمود منشد

Sami Jamal

وعلّم آدم أسامء اآللهة جميعا ثم عرضهن عليه وقال أنبئني بأسامئهن إن كنت من الشاطرين* قال أنا أنبئك
بأسامئهن قبل أن يرتد إليك برصك* ألين انا اخرتعتهم واخرتعتك أنت أيضاً * قال كل تفاحتك وانقلع انت
وزوجك من هنا

Moadd Al Hadid

انا شو ايل رماين الرمية السودة
ما كنت خليتني فخار يا عم الحج
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر
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:موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت
www.aamagazine.blogspot.com
البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com
magazine@arabatheistbroadcasting.org

