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بسم هللا الرمحن الرحيم
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
وبعد؛
فهذه ورقات دونتها أثناء حبثي على كتاب النكاح ،ألقيتها على بعض
طالب العلم يف ( املدرسة اجلعفرية للدراسات اإلسالمية ) بني عامي
 1437 - 1436هـ ،وها أان ذا أخرجها موزعة يف كراسات يسهل
مطالعتها وخيف محلها ،أرجو وأسأل هبذا العمل القليل رضا هللا
سبحانه املتفضل املنان وأن يكون فيها نفع ألهل العلم واإلميان ،فإن
كان فيها خلل أو سهو فمن سوء فهمي وقصوري ،وإن يكن فيها

صواب فمن تسديد املتعايل العزيز املكان(.)1
حممد علي حسني العريب

( )1هذا اجلزء فيه تكرار وتقدمي وأتخري ،نسأل هللا سبحانه أن يوفقنا إلعادة ترتيبه.
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مسألة  : 7يف حتقق التلذذ قهرا عند النظر وهل يكون
مانعا.
النظر الشهوي لغري الزوجة وما ملكت اليمني من ( التعدي ) بنص
الكتاب احلكيم ( فأولئك هم العادون ) وحمرم بتواتر األخبار ،هذا
مع االختيار ،وأما مع االضطرار أو عدم القصد إليه  -كما يف
النظرة األوىل -فال يقع هذا الفعل حتت االختيار ليجازى عليه
الناظر حىت لو وقع منه أسباب التلذذ من النظر مث الشهوة ،بل لعله
التأمل يف مواضع احلسن من شهوة وتلذذ عند
ال ينفك حصوب
ُ
ُمستوي الفطرةِ من ِ
الرجال والنساء.
ومن اإلذن الشرعي ابلسبب -أي الرخصة ملن يريد الزواج النظر ملن
يرغب الزواج منها -يُعلم اإلذن يف املسبب الذي ال ينفك عنه
م
ِ
ويطغى االبتالء به ،فال إشكال يف النظر املسبب للشهوة مث التلذذ،
إذا قصد النظر واالطالع عن قصد الزواج أوال وابلذات ،وتبعه
وتبعته هذه الآلاثر قهرا.
4

واحلاصل :أن ال تعارض بني أدلة جواز نظر الرجل ملن أراد خطبتها
وأدلة حرمة النظر التلذذي لألجنبية؛ إذ املقصود يف األوىل االطالع
على احملاسن ،واملقصود يف الثانية هو تعمد النظر التلذذي ،فإطالق
أدلة الرخصة يف النظر مقدم على دليل احلرمة؛ وهذا الثاين ال إطالق
له ليشمل حالة عدم قصده ووقوعه قهرا.
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مسألة  :8حكم النظر إىل النسوة الالئي إذا هنني ال
ينتهني
ال خالف يف حرمة النظر بتلذذ وشهوة إىل غري من نص عليهن
الكتاب والسنة ،وجوازه بغري تلذذ يف الوجه والكفني وأحلق هبما
القدمان على األقوى ،ووقع الكالم يف حكم النظر بغري شهوة يف
غري الوجه والكفني والقدمني لغري املسلمات ،من نساء الذمة وأهل
الكتاب املعاهدين اليوم والكفار.
قسم األك ُثر عنوان الباب لعدد األقسام املذكورة يف األخبار ،وجعله

آخرون عنواان واحدا متوسعا يف األفراد ،وعليه ألغى خصوصية األفراد

تلك.
قال الشيخ يوسف رمحه هللا " :املشهور بني األصحاب جواز النظر
إىل نساء أهل الذمة وشعورهن ،وهو قول الشيخني يف املقنعة
والنهاية ،ما مل يكن ذلك على وجه التلذذ.
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قال يف النهاية :ال أبس ابلنظر إىل نساء أهل الكتاب وشعورهن؛
ألهنن مبنزلة اإلماء ،إذا مل يكن النظر لريبة أو تلذذ ،وأما إذا كان
كذلك فال جيوز النظر إليهن على حال.
وقال يف املقنعة :ال أبس ابلنظر إىل نساء أهل الكتاب وشعورهن
ألهنن مبنزلة اإلماء ،وال جيوز النظر إىل ذلك منهن لريبة.
وعلى هذا القول عمل األصحاب ،ما عدا ابن إدريس ،وتبعه العالمة
يف املختلف ،وأما يف ابقي كتبه فهو موافق ملذهب األصحاب.
قال ابن إدريس :الذي يقوى يف نفسي ترك هذه الرواية ،والعدول
صا ِرِه ْم»،
عنها ،والتمسك بقوله تعاىل« :قُ ْل لِْل ُم ْؤِمنِني ي غُ ُّ
ضوا ِم ْن أبْ ٰ
وقولهٰ :
«ال َتُدن عْي ن ْيك إِ ٰىل ٰما مت ْعنٰا بِِه أ ْزٰواجاً ِمنْ ُه ْم» ،والشيخ
أوردها يف هنايته على جهة اإليراد ال االعتقاد ،انتهى".1

 1احلدائق .59 :23
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أدلة املسألة:
 -1صحيحة عباد بن صهيب

ِ ٍِ
صحابِنا ع ْن أ ْمحد بْ ِن ُحمم ِد بْ ِن عِيسى
ما رواه الكليين عن عدة م ْن أ ْ
ِ
ِ
ٍ
صهْي ٍ
ت أاب عْب ِد اَّللِ ع
ب قالَ :س ْع ُ
ع ِن ابْ ِن ْحمبُوب ع ْن عباد بْ ِن ُ
وس أ ْه ِل التِهام ِة و ْاأل ْعر ِ
ول" :ال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ُرءُ ِ
اب وأ ْه ِل السو ِاد
ي ُق ُ
وج؛ ِألهنُْم إِذا ُهنُوا ال ي ْن ت ُهون ،قال :والْم ْجنُون ِة والْم ْغلُوب ِة على
والْعُلُ ِ
ع ْقلِها ،وال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ش ْع ِرها وجس ِدها ما ملْ ي ت عم ْد ذلِك".
ورواه الصدوق يف الفقيه بنفس السند ،لكنه قال" :شعور نساء أهل
هتامة واألعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج".1
و عباد بن صهيب أبو بكر التميمي الكلييب الريبوعي البصري،
صاحب محاد بن عيسى وجليسه يف األخذ عن أيب عبد هللا عليه
السالم ،ثقة حافظ ،وقال الكشي أنه عامي ،وحكى العالمة عن

 1الفقيه  /469 :3ح 4636ب النوادر.

8

الكشي أنه برتي ،ومل نتثبته ،ويكفي يف قوة السند األجلة الذين رووه
خاصة ابن حمبوب؛ فإن األصل يف روايته االعتبار حىت يتبني خالفه.
ورواه يف العلل ببعض التفاوت ،قال :حدث نا ُحمم ُد بْ ُن ُموسى بْ ِن
ي ع ْن أ ْمحد
الْ ُمت وكِ ِل رِمحهُ اَّللُ قال حدث نا عْب ُد اَّللِ بْ ُن ج ْعف ٍر ْ
احلِ ْم ِري ُّ
ِ
ٍ
صهْي ٍ
ب
بْ ِن ُحمم ِد بْ ِن عِيسى ع ِن ْ
احلس ِن بْ ِن ْحمبُوب ع ْن عباد بْ ِن ُ
ِ
ول :ال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ُرءُ ِ
وس أ ْه ِل
ت أاب عْب ِد اَّللِ ع ي ُق ُ
قالَ" :س ْع ُ
اب وأه ِل السو ِاد ِمن أه ِل ِ
ِ
الذم ِة؛ ِألهنُن إِذا ُهنِني ال
ْ ْ
هتامة و ْاأل ْعر ِ ْ
ِ
ي ْن ت ِهني ،وقال :الْم ْغلُوبةُ ال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ش ْع ِرها وجسدها ما ملْ
يُت عم ْد ذلِك".1
فهي رواية واحدة مأخوذة على الظاهر من كتاب الثقة احلسن بن
حمبوب السراد.

1

العلل  /565 :2ح 1ب 365العلة اليت من أجلها أطلق النظر إىل رؤوس أهل هتامة

واألعراب وأهل السواد من أهل الذمة.
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األصل يف العناوين اخلصوصية
وأما خصوصية العناوين املذكورة يف الصحيحة ،فهي املوافقة لألصل؛
األصل فيه املوضوعية ،والتوسع
فإن كل عنوان أخذ يف لسان الدليل
ُ
واخلروج عنها قياس واستحسان حمرمان ،إال إذا انثلمت خصوصويته
بنص أو ظاهر أو قرينة.
لكن ظاهر التعليل يف هذه الصحيحة -وإن مل يكن نصا -بقوة
العموم لكل من ال تنتهي إذا ُهنيت ،اعتمادا يف إثبات هذا الظهور
على ظاهر التعليل املشري لنكتة جامعة يف الكل ،وهي عدم االنتهاء،
وعلى نكتة خارجية يف شرح حال تلك النسوة ،فإهنن ال ينتهني إما
لصعوبتهن أو طبيعة حياهتن البعيدة عن التحضر أو التدين ،فال
تبايل حبكم إذا عرفته وال تتبعه حيث جهلته ،وكذا أهل الذمة يف
بالد اإلسالم ،ومنه يعلم التعميم ألهل الدايانت السماوية وغريهم
من الناس يف بقاع الدنيا ،فال تنحصر األفراد ابملذكورات ،وذكر
حصة دون غريها ألهنا هي املبتلى هبا زمن النص كما هو ظاهر،
فيتوسع لغريها.
10

ومنه يعلم أن ال موضوع للتحفظ عن النظر هلن ألهنن رفعن الغطاء
وهتكن حرمة أنفسهن ،وجتنب النظر إليهن ال شك أن فيه عسرا
على املسلمني املخالطني هلن.
وهذه الرواية كاحملكم املفسر ابلنسبة لغريها ،ملا فيها من عموم
ُ
التعليل ،بعد إلغاء خصوصية األمثلة املضروبة مبا هو املتفاهم عرفا
من اخلطاب.

 -2موثقة السكوين ورواية اجلعفرايت وقرب
اإلسناد

ومنه املوثق املروي يف الكايف عن علِ ِي بْ ِن إِبْر ِاهيم ع ْن أبِ ِيه ع ِن الن ْوفلِ ِي
ول اَّللِ ص :ال ُح ْرمة
ع ِن الس ُك ِِ
وين ع ْن أِيب عْب ِد اَّللِ ع قال" :قال ر ُس ُ
لِنِس ِاء أه ِل ِ
الذم ِة أ ْن يُْنظر إِىل ُشعُوِرِهن وأيْ ِدي ِهن".1
ْ

وقريب منه ما روي يف الكتاب املعروف ابجلعفرايت عن عب ُد اَّللِ
ْ
أ ْخَبان ُحمم مد حدث ِين ُموسى قال :حدث نا أِيب ع ْن أبِ ِيه ع ْن ج ِدهِ ج ْعف ِر

 1الكايف  /524 :5ح 1ب النظر إىل نساء األعراب وأهل السواد.
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بْ ِن ُحمم ٍد ع ْن أبِ ِيه ع ْن ج ِدهِ علِ ِي بْ ِن ا ْحلُس ْ ِ
ني ع ْن أبِ ِيه ع ْن علِ ٍي ع
ول اَّللِ ص :ليس لِنِس ِاء أه ِل ِ
الذم ِة ُح ْرمةم؛ ال أبْس
قال" :قال ر ُس ُ
ْ
ْ
ِابلنظ ِر إِلْي ِهن ما ملْ يُت عمد".1
والظاهر بل املتعني أن تعمد النظر هو قصد إيقاع العني على موضع
لنفسه ،يف قبال اتفاقه أو عدم قصد النظر لنفسه ،بل مقدمة لغريه
كاملعاملة والتبايع والسؤال؛ ألن املعلوم ضرورة عدم جواز تفحص
النساء األجنبيات والتلذذ به ،ويقابله عدم تعمده لنفسه.
فهذه املوثقة املؤيدة ابملعتَبة السابقة وخَب اجلعفرايت ،شاهد على
التفصيل بني أحناء النظر ،وظاهرة يف أن تشريع احلكم إمنا هو
للضرورة ومراعاة حلال املسلمني أمام املتكشفات.
وأقل داللة مما سبق هو ما رواه احلمريي يف قرب اإلسناد عن السندي
بن حممد عن أيب الْب ْخ ِرت ِي ،ع ْن ج ْعف ِر بْ ِن ُحمم ٍد ،ع ْن أبِ ِيه ،ع ْن علِ ِي
 1اجلعفرايت /82 :ب جواز النظر إىل نساء أهل الذمة ما مل يتعمد ،وبسند آخر يف ص107
يف ابب بنفس عنوان الباب السابق.
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بْ ِن أِيب طالِ ٍ
ب علْي ِه السال ُم أنهُ قال" :ال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ُرءُ ِ
وس نِس ِاء
أه ِل ِ
الذم ِة".1
ْ
فإنه خمصص هلن دون غريهن ،وخال عن عموم التعليل ،وال تفصيل
فيه ابلنسبة ألنواع النظر.
وقد عرفت املسلك يف عدم التمسك ابإلطالق اللفظي وأن احلجية
لإلطالق اجلدي ،فال نعيد ،وعرفت أن اخلَب األول كاحملكم ابلنسبة
لغريه ،فريجع له هذا اخلَب بياان وحكما ،وال َتسك إبطالقه لعدم
إحرازه ،فريتفع توهم التعارض.
واحلاصل أن كل من ال قابلية لتوجه اخلطاب هلا ملانع من النفس أو
الدين والعادة ،ال حيرم النظر ملا تكشف ،بغري تلذذ ،وأنه حيرم تقصد
النظر هلن على جهة التلذذ.

 1قرب االسناد /131 :ح.458
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تعليل الشيخ والعالمة والشهيد الثاين:
ونسب للمفيد يف املقنعة والشيخ يف النهاية وابن محزة يف الوسيلة
واحملقق والعالمة والشهيد الثاين جواز النظر إىل نساء أهل الكتاب
وشعورهن ألهنن مبنزلة اإلماء ،على ما حكاه صاحب احلدائق رمحه
هللا آنفا.
قال املفيد يف املقنعة " :ابب نظر الرجل إىل املرأة قبل أن يتزوجها
وما حيل له من ذلك وما ال حيل :وإذا أراد الرجل أن يعقد على
امرأة فال حرج عليه أن ينظر إىل وجهها قبل العقد ويرى يديها ابرزة
من الثوب وينظر إليها ماشية يف ثياهبا.
و إذا أراد ابتياع أمة نظر إىل وجهها وشعر رأسها.
و ال حيل له أن ينظر إىل وجه امرأة ليست له مبحرم ليتلذذ بذلك
دون أن يراها للعقد عليها.
و ال جيوز له أيضا النظر إىل أمة ال ميلكها للتلذذ برؤيتها من غري
عزم على ذلك البتياعها.
14

و ال أبس ابلنظر إىل وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن ألهنن مبنزلة
اإلماء ،وال جيوز النظر إىل ذلك منهن لريبة" ،1نقلناه بتمامه لتوضيح
مرامه.
أقول :الظاهر من الشيخ املفيد أنه يف مقام بيان حكم النظر إذا أراد
الزواج من أهل الكتاب ال مطلقا؛ كما صرح بذاك يف عنوان الباب،
فنقل كالمه رمحه هللا على أنه قائل جبواز النظر ألهل الكتاب يف
غري هذه الصورة اشتباه واضح.
فأهل الكتاب مبنزلة اإلماء؛ إذا أراد أحد الزواج منهن نظر إىل
وجوههن وشعورهن.
بل جيوز النظر هلن إذا كان لغاية صحيحة أيضا؛ ألهنن ال ينتهني
إذا هنني ،لكن كالمه رمحه أجنيب عن هذه املسألة ،خمتص بصورة
الزواج.
وأما العالمة ،فكالمه مضطرب؛ قال يف التحرير:
 1املقنعة /521-520 :ب .18
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" وكذا جيوز أن ينظر إىل أمة يريد شراءها وإىل شعرها ،وإىل الذمية
وشعرها ،ألهنا مبنزلة األمة".1
لكنه رمحه هللا يف املختلف بعد أن نقل قول املفيد يف املقنعة والشيخ
يف النهاية وابن براج وابن إدريس ،قال" :واألقرب املنع ،كقول ابن
إدريس".2
وال خيلو هذا التعليل عن غموض؛ يف املقيس واملقيس عليه ،فإن
أرادوا جواز النظر لإلماء عند شرائهن فاملوضوع للثاين وهو نساء
أهل الذمة خمتلف؛ فإهنن لسن ببمماليك ،وإن أرادوا أهنن أسوء
حاال من اإلماء احملرتمات عند الشراء املعروضات يف ملك مالكهن
املسلم ،فيجوز ابألولوية يف من سلب عنه ذاك االحرتام بل هو
أقوى ،فهذا التقريب أيضا ال خيفى ما حيتاجه لعناية ودليل.

 1التحرير .419 :3
 2املختلف  /111-110 :7مسألة .51
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ولو قيل أن هذا القياس إمنا هو يف جهة املقابلة مع املسلمات،
فاملقابل حلكم املسلمات هو غريهن؛ وذلك لتخصيص حكم حرمة
النظر ابملسلمة ،لكان التقريب أقوى.
وترقى ابن إدريس يف السرائر فعد هذا القول من املروي ،قال يف
السرائر:
" وقد روي جواز النظر إىل نساء أهل الكتاب وشعورهن ،ألهنن
مبنزلة اإلماء إذا مل يكن النظر لريبة أو تلذذ ،فأما إذا كان لذلك فال
جيوز النظر إليهن على حال.
والذي يقوى يف نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها ،والتمسك
بقوله تعاىل " :قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وقال تعاىل " :وال
َتدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا " ،وإن
كان قد ذكرها وأوردها شيخنا يف هنايته فعلى جهة اإليراد ال
االعتقاد ".1
 1السرائر .610 :2
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واستدالله ابآلية الثانية غريب؛ فإن ظاهرها وما جاء يف تفسريها
على نسق واحد ،جاء يف النهي عن الطموح والطمع يف الذي يف
أيدي الناس من املال واجلاه.
وأما كون هذا التعليل رواية؛ فلم جند املتقدمني على ابن إدريس قد
ادعوه وال رووه.
ومن هذا يظهر لك ما يف كالم الشهيد الثاين من البعد يف التعليل،
قال الشيخ يوسف رمحه هللا يف احلدائق قال:
" والشيخان وتبعهما مجلة من املتأخرين ،عللوا ذلك أبهنن مبنزلة
اإلماء.
ووجهه يف املسالك -حيث إن املصنف ( أي احملقق صاحب الشرائع
) ممن علل بذلك -قال :إمنا كن مبنزلة اإلماء ،ألن أهل الذمة يف
األصل للمسلمني ،وإمنا حرمهن التزام الرجال بشرائط الذمة ،فتبعهم
النساء ،فكان حترميهن عارضيا ،واإلماء كذلك وإمنا حرمهن ملك
املسلمني هلن ،انتهى ،وال خيفى ما فيه.
18

نعم ،رمبا كان بناؤهم يف ذلك على ما رواه أبو بصري عن أيب جعفر
عليه السالم قال« :إن أهل الكتاب مماليك لإلمام» ،و حينئذ
فيكون نساؤهم مبنزلة اإلماء يف اجلملة".1
ومن هنا يتبني لك أن أصل التعليل من الشيخ املفيد ،وقد أخرج
عن سياقه ،فاحتاج من أخرجه عنه -وهو ابن إدريس -ومن تبعه
إىل توجيهه ،وأن الرواية اليت ادعاها ابن إدريس ال وجود هلا أيضا
وال أقل من أن أحدا مل يروها.
وما َتحله الشهيد الثاين واحتمله شيخنا صاحب احلدائق رمحه هللا
أجنيب عن املقام ومتوقف على بيان داللة صحيحة أيب بصري ،وهي
ما رواه الكليين عن علِي بْن إِبْر ِاهيم ،عن أبِ ِيه ،ع ِن ابْ ِن ْحمب ٍ
وب ،ع ِن
ُ
ْ
ُ
ِ
ابْ ِن ِرَئ ٍ
ب ،ع ْن أِيب بص ٍري ع ْن أِيب ج ْعف ٍر عليه السالم ،قال" :سألْتُهُ
عن رج ٍل له امرأةم نصرانِيةم ،له أ ْن ي ت زوج علي ها ي ه ِ
وديةً؟
ْ ُ ُ ْ ْ
ُ
ْ ُ

 1احلدائق .60 :23
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ف قال« :إِن أهل الْكِت ِ ِ
يك لِ ِْإلم ِام ،وذلِك ُموس مع ِمنا علْي ُك ْم
اب ممال ُ
ْ
خاصةً ،فال أبْس أ ْن ي ت زوج».
ت :فإِنهُ ي ت زو ُج أمةً؟
قُلْ ُ

صلُ ُح أ ْن ي ت زوج ثالث إِم ٍاء ،فإِ ْن ت زوج علْي ِهما ُحرةً
قال« :ال ،وال ي ْ
مسلِمةً ،ومل ت علم أن له امرأةً نصرانِيةً وي ه ِ
وديةًُ ،مث دخل ِهبا ،فإِن هلا
ْ ْْ ُ ْ ْ
ُ
ُْ
ِ
ت ،وإِ ْن
ت أ ْن تُقيم ب ْع ُد معهُ أقام ْ
ت ِمن الْم ْه ِر ،فإِ ْن شاء ْ
ما أخذ ْ
ِ
ت ثالثة ِحي ٍ
ض أ ْو
ت ،وإِذا حاض ْ
ت أ ْن ت ْذهب إِىل أ ْهلها ذهب ْ
شاء ْ
ت لِ ْأل ْزو ِاج».
ت هلا ثالثةُ أ ْش ُه ٍر ،حل ْ
مر ْ
قُ ْلت :فإِ ْن طلق علي ها الْي ه ِ
ودية والنصرانِية ق بل أ ْن ت ْن ق ِ
ضي عِدةُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ِ ِ
ِ
يل أ ْن ي ُردها إِىل منْ ِزلِِه؟
الْ ُم ْسلمة ،لهُ علْي ها سب م
قال« :ن ع ْم».1

 1الكايف  /358 :5ح 11ب نكاح الذمية.
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فإن رواية أيب بصري هذه تفيد حكم الواقع ،مث إنه لو ثبت أهنن
مماليك لإلمام وقد أجاز لشيعته اختاذهن أزواجا ،فكيف جيوز النظر
ململوكة الغري بغري إذنه قبل إجازته وبدون نية الزواج !.
ومنه يعلم أيضا ما اختاره السيد اخلوئي يف املقام بقوله:
"الظاهر أن مراده (قدس سره) و ٰاَّلل العامل هو كوهنن مبنزلة اإلماء يف
عدم احلرمة هلن ،إذ األمة ختتلف عن احلرة يف هذه اجلهة ،فإن احلرة
هلا حرمة فال جيوز النظر إليها خبالف اإلماء ،فإنه جيوز النظر إىل
شعورهن ووجوههن وأيديهن ،فتكون نساء أهل الذمة مبنزلة اإلماء
يف هذه اجلهة".1
فإن األمة ال جيوز النظر لغري وجهها وكفيها وكذا قدميها على السواء
مع احلرة ،إال إذا أقدم على شرائها أو الزواج منها ،فلها حرمة كاحلرة
ابلنسبة ألحكام النظر املقطوع عن نية الزواج ،فال يصح هذا التنزيل
كما هو واضح ،إال أن يريد قدس سره أن هلا أحكاما خاصة هبا
 1موسوعة اخلوئي .24 :32

21

جتيز النظر إليها بعنوان كوهنا أمة ،خالفا للحرة فإن األصل فيها هو
احلرمة.
وحتصل :أن أصل التعليل إمنا هو من كالم الشيخ املفيد رمحه هللا يف
مسألة ما جيوز أن ينظر إليه الراغب يف الزواج ،على تفصيل يف احلرة
واألمة والذمية ،ال مطلق حكم النظر هلن بقطع النية عن الرغبة
والتفحص للزواج ،كما هو صريح عنوان الباب وأول املسألة يف
كتاب املقنعة املتقدم نقل عبارته ،وهذا أجنيب عن مسألتنا يف حكم
النظر للمتكشفة من النساء ممن ال تنتهي إذا هنيت.

22

مسألة  :9حكم النظر للمواضع اليت مل جتر عادهتن على
كشفها
وهل جيوز النظر للمواضع اليت مل جتر عادهتن على كشفه ،أم يقتصر
على ما جرت عليه العادة ؟.
الظاهر من عطف حكم اجملنونة على تلك النسوة يف صحيحة عباد
بن صهيب األوىل  -والْم ْجنُون ِة والْم ْغلُوب ِة على ع ْقلِها ،وال أبْس
ِابلنظ ِر إِىل ش ْع ِرها وجس ِدها ما ملْ ي ت عم ْد ذلِك -أن املالك فيهن
واحد ،فإن جرت العادة يف تلك األزمان على أن تكشف نسوة

البوادي وأهل الذمة ومن ال تنتهي إذا هنيت بعض مواضع جسدهن
لألجنيب ،فإهنن يف أحوال وأزمان أخر يكشفن غري تلك املواضع
أيضا ،والتعليل عام ،فيجوز النظر لتلك املواضع إن أمن اخلوف من
االفتتان.
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مسألة  :10حكم كشف مواضع البدن للمحارم غري
املذكورين يف اآلية
مر الكالم يف داللة آية الزينة على استثناء من ذكرهتم اآلية.
قال تعاىل " :وال ي ب ِدين ِزين ت هن إِال لِب عولتِ ِهن أو آابئِِهن أو ِ
آابء
ُْ
ُُ
ُ
ْ
ْ
ب عولتِ ِهن أو أبنائِِهن أو أب ِ
ناء بُعُولتِ ِهن أ ْو إِ ْخواهنِِن أ ْو ب ِين إِ ْخواهنِِن أ ْو
ْ ْ
ْ ْ
ُُ
ِِ
ت أ ْميا ُهنُن أ ِو التابِعِني غ ِْري أ ِ
ُويل
ب ِين أخواهتن أ ْو نِسائِِهن أ ْو ما ملك ْ
الط ْف ِل ال ِذين مل يظْهروا على عور ِ
جال أ ِو ِ
الر ِ
ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
ات النِساء ".
ْ
ْ ُ
وتبقى بعض ما أشكل حبثه؛
فهل احملارم من غري هؤالء ال يدخلون يف االستثناء ؟ ،أو املراد من
اآلية جواز كشف مواضع الزينة للمحارم غري حمصور يف هؤالء وال
خصوصية هلم إال التمثيل.
خلصنا فيما سبق إىل أن القسم الثاين من اآلية وما ورد يف تفسريها
خمتص حبكم الزينة غري الظاهرة يف مواضع البدن املتعارفة للتزين أوال
وابلذات ،ال يف مقام بيان ما جيوز كشفه من البدن وما ال جيوز،
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نعم ،يلزم منها القول جبواز كشف تلك املواضع وجواز نظر من
استثنتهم أيضا ابلتالزم العريف.
ومنه يعلم أن ال إطالق لآلية ابلنسبة جلواز كشف غري تلك املواضع
القابلة للتزين مما اعتيد كشفه بني احملارم ،كالصدر والبطن والظهر
والساق ،ال مع خوف الفتنة وال بدوهنا ،بل قد وقع الشك من
بعض أصحاب األئمة عليهم السالم يف مصداق بعض املكشوف
عند بين النوع عادة مما دلت عليه اآلية ،وقد مرت صحيحة الْ ُفضْي ِل
ب ِن يسا ٍر ،قال " :سألْت أاب عب ِد اَّللِ عليه السالم ع ِن ِ
الذراع ْ ِ
ني ِمن
ُ
ْ
ْ
الْم ْرأةِ :أ ُُها ِمن ِ
الزين ِة ال ِيت قال اَّللُ ت بارك وت عاىل« :وال يُْب ِدين ِزين ت ُهن
اخلِما ِر ِمن ِ
الزين ِة ،وما ُدون
إِال لِبُعُولتِ ِهن»؟ قال :ن ع ْم ،وما ُدون ْ
ِ
السواريْ ِن ".1
والظاهر من جواب اإلمام عليه السالم حتديد مفاد اآلية يف تلك
املواضع املعروف سرتها أمام األجنيب وكشفها يف البيواتت لتكون
 1الكايف
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مصداقا للزينة ابطنة ،ليسرتشد هبا السائل ،ومن الواضح أن ذكر
هذين املوضعني إذا أريد هبما كل البدن عدا العورة ،لزم منه لغوية
ذكرُها ،وإذا أخذت خصوصيتهما اليت أشران إليها آنفا فال حميص
عن عدم جواز كشف غريها من املواضع حىت لو كانت فيها الزينة،
ويؤيد ما ذكران مرسلة تفسري القمي اليت مر حبثها سواء كان ذيلها
من الرواية أو من كالم صاحب التفسري.

فتوى األكثر جبواز نظر احملارم عدا العورة:
وخالف األكثر فأجازوا نظر احملارم لكل املواضع عدا العورة ،ومنهم
جدان العالمة العصفور يف أنواره مستدال ابألخبار ،قال:
" فيحل النظر إىل احملارم ابلنسب والسبب كاملصاهرة لكن ما عدا
العورة وهي القبل والدبر؛ إلطالق اآلية املتقدمة ،فيكون االستدالل
عليه واقعا ابلكتاب وبالسنة املطهرة وباإلمجاع كما ادعاه كثري من
املتقدمني واملتأخرين ،وقد توقف بعض املتأخرين يف جواز النظر إىل
ما حتت الدرع من احملارم؛ نظرا إىل اخلَب املرسل املروي يف تفسري
26

القمي الوارد يف تفسري اآلية املتقدمة حيث قال فيه( :و احملارم ما
ظهر فوق الدرع) ،ومحل على التنزيه والكراهة.
و ليس خمصوصا ابحملارم النسبية -كما عليه بعض مشاخينا -اقتصارا
على ما دل عليه خَب َساعة املروي يف الكايف قال" :سألت أاب عبد
اَّلل (عليه السالم) عن مصافحة الرجل املرأة؟ قال :ال حيل للرجل
أن يصافح املرأة إال امرأة حيرم عليه أن يتزوجها أخت أو ابنة أو عمة
أو خال أو بنت أخت أو حنوها".
و الذي يدل على ما ذكره األصحاب من حترمي النظر للعورة خاصة
صحيح منصور بن حازم كما يف الكايف والتهذيب والفقيه قال:
"سألت أاب عبد اَّلل (عليه السالم) عن الرجل خيرج يف السفر ومعه
امرأته فتموت يغسلها؟ قال :نعم ،وأمه وأخته وحنو هذا ،يلقي على
عورهتا خرقة ويغسلها" ،فلوال جواز النظر إىل ما سوى العورة من
احملارم مل يكتف إبلقاء اخلرقة على عورهتا يف التغسيل ،ويف أخبار
التغسيل مثل ذلك كثري.
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و أما مراعاة كون الدرع عليها فعلى سبيل االستحباب بدليل هذه
األخبار ،ويف قوله «وحنو هذا» إشارة إىل تعميم احملارم.
و يف خَب الشحام قال" :سألته عن امرأة ماتت وهي يف موضع ليس
معهم امرأة غريها؟ قال :إن مل يكن هلا فيهم زوج وال ذو حمرم دفنوها
بثياهبا وال يغسلوهنا ،وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم هلا فليغسلها
من غري أن ينظر إىل عورهتا".
و هذا اخلَب يف غاية الظهور والداللة على ما قلناه ،وإمنا أوردان بعض
أخبار املس لصراحته يف جواز النظر؛ ألنه مىت حل املس حل النظر
دون العكس" انتهى كالمه عال يف اخللد مقامه.
أقول:
أما اإلمجاع فال اعتماد عليه يف نفسه ،إضافة لعدم تيقنه من
املتقدمني ،وخمالفة بعض املتأخرين ،واحتمال مدركيته.
وأما خَب َساعة ،فداللته على جواز مصافحة احملارم الظاهر يف إرادة
اللمس ،ال يدل على جواز النظر لغري الكفني ،وهذا النوع من
28

التفكيك غري عزيز ،فالعم واخلال وإن جاز هلما ملس موضع
املصافحة أو التقبيل ،فمن غري املتيقن داللته على سراين احلكم يف
غري هذين املوضعني ،ولو ثبتت أولوية ،فهي بني اللمس والنظر
للكفني والوجه ،ال لغريُها.
وأما صحيحة منصور بن حازم ،فرواها يف الفقيه إال أنه قال:
"وحنوُها".
وحيتمل فيها أمر آخر غري ما ذكر ،وهو أن قوله عليه السالم" :وحنو
هذا" أي ومثل الرجل ممن جيوز له أن يباشر التغسيل أمه وأخته،
وقوله ع" :يلقي" مجلة معطوفة على قوله "نعم".
لكن األقوى أن األم واألخت مثال للمرأة اليت َتوت فيجوز أن
يغسلهما الرجل.
ومع هذا فاحتمال كون صحيحة منصور وخَب الشحام يف مقام
بيان حكم االضطرار ال االختيار وارد مبالحظة مجلة أخبار مسألة
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تغسيل احملارم ،فال يصح التمسك إبطالق الصحيحة ،كما أن خَب
الشحام ظاهر يف ما ادعيناه من االضطرار.
وأما كون وضع اخلرقة على العورة يقتضي جواز النظر لباقي بدن
املرأة حملرمها؛ فهو مبين على كون األمر ابلغسل من وراء الثياب
الوارد يف مجلة من األخبار -كموثقة َساعة ،حيث قال عليه السالم
يف آخرها :وإِ ْن كان معها ذُو ْحمرٍم هلا غسلها ِم ْن ف ْو ِق ثِي ِاهبا -غري
إلزامي ،إرشادي لوجوب التحرز عن النظر إىل العورة ال نفسي ال
جيوز الغسل بدونه ،فيكون مستحبا كراهة وقوع النظر إىل ما ال
حيسن النظر إليه شرعا.
أقول :أما االستناد لظاهر صحيحة منصور ابن حازم فال يعطي هذه
النتيجة؛ فإن الظاهر من قوله " :يلقي على عورهتا خرقة ويغسلها"
اختصاص احلكم ابلزوجة ،عطفا على قوله ع" :نعم" ،وإال لنال
لفظ التغسيل ما يدل على التعميم أو ضمائر اجلمع املؤنث ليشمل
كل احملارم حترزا عن االشتباه ،وأما األم واألخت وحنوُها فالرواية
تثبت جواز التغسيل إمجاال.
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وأما قوله ع يف خَب الشحام " :وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم
هلا فليغسلها من غري أن ينظر إىل عورهتا" ،فداللتها على جواز
التغسيل والنظر للمحارم ابستثناء العورة مبنت على ظهور النهي عن
النظر إىل العورة يف جواز النظر لباقي جسدها ابملالزمة.
فقد يقال أن العورة إن كانت مبعىن القبل والدبر ،فصحيح ،وأما لو
كانت نسبية حبسب املغسل ،فهي للزوج القبل والدبر ،والعورة
ابلنسبة للمحارم ما تسرته النساء عادة وال تبديه إال للزوج ،على
تفصيل هو عني املطلوب إثباته بني احملارم.
ومع هذا ،فإن نص األخبار اآلمرة ابلغسل من وراء الثياب أقوى
من ظهور هذا اخلَب يف اجلواز ،وهو ظهور بلسان ال أيىب عن التوجيه
ابلقرائن ،فال ينعقد مفهوم للنهي املذكور.
فاحلاصل :أن اخلروج عن ظاهر اآلية يف تفسري الزينة وما يلزم منه
من جواز النظر لتلك املواضع املعتاد تزيينها تالزما عرفيا بني الكشف
والنظر ،ال دليل عليه ،وأن األخبار املذكورة يف غسل احملارم واردة
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يف مقام االضطرار وليست على القاعدة ليقاس عليها ،وبعضها
خمتص ابلزوجة ،واآلخر له ظهور غري قوي يف اجلواز.
فيبقى حكم نظر احملارم املذكورين يف اآلية للنساء احملرمات نسبا عليه
موقوفا على األصل يف عدم اجلواز يف ما مل يكن من عادة النساء
كشفه والتظاهر بزينته يف البيواتت من غري تَبج.
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حكم من مل يدخل يف االستثناء من احملارم
وجمموع املستثنني من حرمة النظر للزينة غري الظاهرة ومواضعها من
البدن ابلتالزم هم:
 -1البعل
 -2اآلابء وإن علوا
 -3آابء البعل وإن علوا
 -4األبناء وإن سفلوا
 -5أبناء البعل وإن سفلوا
 -6اإلخوة
 -7أبناء اإلخوة
 -8أبناء األخوات
 -9نساؤهن
-10

ما ملكت أمياهنن

-11

التابعني غري أويل اإلربة

-12

الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء.
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وممن مل يدخل يف عقد االستثناء بعض احملارم ابلنسب ،كالعم
واخلال ،وبعض احملارم ابلسبب كالسيد وزوج البنت.
وقد يؤيد حكم عدم اجلواز ،كون املذكورين يف اآلية ممن يعسر على
املرأة التسرت عنهم؛ لكوهنم من أهل الدار الطوافني عليهن ،خبالف
العم واخلال ،فهما ممن يستقل بداره عادة.

تقريبات دخول العم واخلال يف املذكورين:
وقد تقرب داللة اآلية على مشول العم واخلال للحكم بعدة وجوه،
ال ختلوا عن شيء من التَبع غري املشفوع بصريح اللفظ أو ظاهر
اآلية البني.
فمنها أن احلصر ليس على احلقيقة بل املراد جمموع احملارم و أن
املذكورين هم على وجه التمثيل ال احلصر ،كما قد يظهر من
الطَبسي يف اجملمع حيث قال " :وهؤالء الذين حيرم عليهم نكاحهن،
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فهم ذوو حمارم هلن ابألسباب واألنساب ،ويدخل أجداد البعولة
فيه ،وإن علوا ،وأحفادهم وإن سفلوا".1
واستدل السيد اخلوئي رمحه هللا -وتبعه استاذان احملقق السيد الشبريي
الزجناين -مبجموع أمور؛ هي اإلمجاع والسرية القطعية وظهور اآلية،
قال رمحه هللا":أهنما وإن مل يذكرا يف اآلية إال أن احلكم هلما اثبت
إمجاعاً ،ولعل عدم ذكرُها إمنا هو لوحدة النسبة بني العم وابن األخ،

وبني اخلال وابن األُخت؛ فإهنا كما جيوز هلا إبداء زينتها البن أخيها
وابن أُختها نظراً إىل كوهنا عمة أو خالة هلما ،جيوز هلا إبداء زينتها
لعمها وخاهلا لوحدة النسبة".

مث قال :أن " السرية القطعية من زمان الرسول األكرم صلى هللا عليه
وآله إىل عصران احلاضر حيث مل يعهد حتجب النساء من أوالدهن
أو آابئهن أو إخواهنن إىل غريهم من احملارم".

 1جممع البيان .242 :7
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وأن " حكمهما يظهر من بيان حكم ابن األخ وابن األخت لوحدة
النسبة" ،مبعىن أن نسبة املرأة كعمة ألوالد أخيها أو خالة ألوالد
أختها ،هي نفسها نسبتها لعمها وخاهلا ،أي العمومة واخلؤولة.
فقوله تعاىل« :ب ِين أخ ٰواهتِِن» ،يفهم منه العرف أن احلكم الثابت
ألوالد األخت هو نفسه احلكم هلا ابلنسبة خلاهلا!.

أقول :أما ما ذكر من سرية قطعية متصلة فلم نتحققه ،وإن كنا أننس
به لعدم منكر فيه بيننا.
وأما كون اآلية قد دلت على النسبة اليت تشمل العمومة واخلؤولة،
فغري واضح من ظاهرها ،واألصل موضوعية نفس العناوين
خبصائصها املذكورة عند عدم الدليل على خالفه ،وال نتعقل كيف
يفهم العرف هذه النسبة العامة مع عدم تصريح بل وال ظهور هلا
من األلفاظ ،وال قرينة من اخلارج جتيز التوسع يف الداللة.
نعم ،ذكر وجه آخر وهو ما " قيل :وإمنا مل يذكر العم واخلال ،ألهنما
مبنزلة الوالدين ،ولذلك َسي العم :أاب".
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مقتضى األدلة السابقة:
والكل ليس مبرتبة األدلة العلمية ،وميكن اخلدشة فيها ،سواء يف دليل
احلرمة الذي عمدته صريح احلصر يف اآلية ،ودليل اجلواز الذي
عمدته دعوى السرية وجري الناس على عدم تسرت املرأة أمام خاهلا
وعمها ،ومع خلو األخبار عن التعرض حلكمهما أو النهي عن
التكشف أمامهما ،يكون احلكم من املتشاهبات غري بينة احللية
واحلرمة ،اليت جيب فيها االحتياط برتك إظهار الزينة ومواضعها
املعتادة أمام العم واخلال ،إال أن يقال أن األحكام االبتالئية مثل
هذا املورد لو كان منع وهني عن التكشف لبيان وظهر ،وهو وجه
قوي.

عدم ذكر بعض احملارم ابلسبب
ومثل العم واخلال ،يقال يف احملارم ابلسبب؛ كاملالك لألمة ،وقُ ِرب

الوجه يف حذفه بذكر (بعولتهن)؛ فإن النسبة بني األزواج هي النسبة
بني املالك واململوكة يف حق املقاربة والنظر.
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«آاب ِء
وكزوج االبنة ،وقيل أن حكمه مفهوم من قوله تعاىل ٰ
بُعُولتِ ِهن» ،فيفهم منه استثناء زوج البنت الحتاد نسبة األبوة والبنوة
بني الزوجة ووالد زوجها ،والزوج ووالدة زوجته.

أفضل ما ميكن أن يستدل به على اجلواز
وأفضل ما ميكن أن نقوله من الوجوه :ما ذكر من كوهنما مبنزلة
الوالدين.
ُويل ِْ
وأن قوله تعاىل يف ذيل اآلية" :أ ِو ٰالتابِعِني غ ِْري أ ِ
اإل ْرب ِة ِمن
ِ
الر ٰج ِال" ،واإلربة الرغبة ،إشعار مبالك اجلواز ،ومن الواضح أن احملارم
كلهم ال يقع يف خواطرهم يوما نكاح من هذا القبيل ،وهو من
الفواحش اليت تنفرت منها الطباع قبل أن تنهى عنها الشرائع وهذا
أقوى من دعوى السرية.
ولذا خلت األدلة عن قراءة خاصة لآلية فيها ذكرُها لو احتمل أن
اآلية خمتلفة القراءة ،ومل يرد يف خَب تفصيل فيهما.
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وحاصله :أن ذكر هؤالء األفراد وإردافها ابلتعليل يف غري احملارم،
كاف يف مشول احلكم لكل احملارم.
كما ميكن اإلستدالل على جواز إظهار الزينة الباطنة لعموم احملارم
النسبيني والسبيني مبا تقدم يف مرسلة م ْرو ِك بْ ِن عُب ْي ٍد ع ْن ب ْع ِ
ض
ِ ِ
ت لهُ :ما ِحي ُّل لِلر ُج ِل أ ْن ي رى
صحابِنا ع ْن أِيب عْبد اَّلل ع قال" :قُلْ ُ
أْ
ان والْقدم ِ
ِمن الْمرأةِ إِذا مل ي ُكن ْحمرماً ،قال :الْوجه والْكف ِ
ان"،1املتقوية
ُْ
ْ ْ
ْ
مبا صران إليه من أدلة أخرى على جواز كشف القدمني ،فإن

مفهومها جواز النظر لغري الوجه والكفني والقدمني لعنوان احملارم.
والصحيح يف العلل عن أبيه ع ْن أ ْمحد بْ ِن إِ ْد ِريس ع ْن ُحمم ِد بْ ِن عْب ِد
ت أاب عْب ِد اَّللِ ع ع ِن
احلج ِ
اجلبا ِر ع ْن ص ْفوان ع ِن ابْ ِن ْ
ْ
اج قال" :سألْ ُ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
اجلا ِرية ال ِيت ملْ تُ ْد ِرْك مىت ي ْن بغي هلا أ ْن تُغطي رأْسها مم ْن لْيس ب ْي نهُ
ِ
ب أ ْن تُقنِع رأْسها لِلصالةِ ؟ قال :ال تُغ ِطي
وب ْي ن ها ْحمرمم؟ ومىت جي ُ
رأْسها حىت ْحت ُرم علْي ها الصالة" ،2أي تبلغ فيمكن أن حتيض.
 1الكايف  /521 :5ح 2ب ما حيل النظر إليه من املرأة.
 2العلل:
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ولسنا ملزمني -بعد ورود النص -بتفسري عدم ذكر العم واخلالة
وغريُها من احملارم ضمن االستثناء؛ فإن األفراد املنظور إليها يف
اخلَبين السابقني هم املستثنون يف اآلية ،وهم احملارم وما يلحق هبم
حكما من املشمولني ابحملرمية ،وأما وجه استفادته من اآلية فلم
يصلنا برواية ومل يفسره حمكم كتايب ،واألقوى أن يكون احلصر يف
اآلية حقيقيا لكن وجه استفادته غائب جممل علينا مردود إىل من
لديهم علمه صلوات هللا عليهم.
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التالزم بني حرمة الكشف وبني اللمس:
وهل جيوز النظر من احملارم لكل ما جيوز ملسه ،وابلعكس ،فيثبت
التالزم بني احلكمني؟.
التعدي من مباشرة اللمس إىل النظر قطعي مضمن يف أدلة املصافحة
وغريها والتشكيك فيه وهم ،وأما التعدي من إابحة النظر -حال
االختيار -إىل احلكم جبواز اللمس ،فأقل وضوحا بل هو من
املالزمات الظنية حىت يقوم عليها الدليل ،وهل يلتزم القائل ابلتالزم
جبوازه يف مسائل من قبيل جواز نظر الرجل ملن أراد الزواج منها!.
نعم ،املدار على عنوان احملرمية يف النظر وما دل عليه الدليل يف
اللمس ،ومر عليك خَب َساعة املروي يف الكايف قال :سألت أاب
عبد اَّلل (عليه السالم) عن مصافحة الرجل املرأة؟ قال :ال حيل
للرجل أن يصافح املرأة إال امرأة حيرم عليه أن يتزوجها أخت أو ابنة
أو عمة أو خال أو بنت أخت أو حنوها.
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فيجوز لكل احملارم السبيني هبذا اخلَب مصافحة تلك املواضع الظاهرة
وملسها دون ما عداها َتسكا بظهور النص والقدر املتيقن منه.

42

يف حكم إظهار الزينة غري املعتادة للمحارم
مث إن ظاهر اآلية أيضا هو جواز كشف الزينة املعتادة يف غري الوجه
والكفني مما اعتادت النساء كشفه بني حمارمهن يف بيواتهتن -وال
نتمسك إبطالق الزينة أو الكشف ألنه ال يعلم إال بقرينة ،سواء يف
الشبهات كلها -فيقتصر فيه على الزينة املعتادة نوعا أيضا حبسب
مناسباهتم ،من غري تَبج زائد.
ولعموم العلة املروية يف صحيح العلل والعيون عن عِل ِل اب ِن ِسن ٍ
ان
ْ
ع ِن ِ
الرضا ع" :أنهُ كتب إِلْي ِه :ح ُرم النظ ُر إِىل ُشعُوِر النِس ِاء
الْمحجواب ِ
يج ِ
الرج ِال
ت ِاب ْأل ْزو ِاج وغ ِْريِهن ِمن النِس ِاء لِما فِ ِيه ِم ْن هتْيِ ِ
ُْ
وما ي ْدعُو الت ْهيِيج إِىل الْفس ِاد والدُّخ ِ
ول فِيما ال ِحي ُّل وال ْجي ُم ُل،
ُ
ُ
الشعُور إِال ال ِذي قال اَّللُ عز وجل :والْقواعِ ُد ِمن
وكذلِك ما أ ْشبه ُّ
ِ ِ
ِ
ناح أ ْن يض ْعن ثِياهبُن
النساء الالِِت ال ي ْر ُجون نكاحاً ف لْيس علْي ِهن ُج م
غري مت َِب ٍ
اجلِْلب ِ
اب ،وال أبْس ِابلنظ ِر إِىل ُشعُوِر
جات بِ ِزين ٍة ،أ ْي غ ْري ْ
ْ ُ
ِمثْلِ ِهن".
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وألن قوله تعاىل يف من ال ترجو نكاحا "غري متَبجات بزينة" يثبت
أولوية من ترجوه وجاز النظر هلا ابألصل.
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يف تفسري بعض من ذكروا
ووقع اخلالف يف تفسري بعض من ذكرهتم اآلية يف قوله تعاىل " :أ ْو
الر ِ
ُويل ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
ت أ ْميا ُهنُن أ ِو التابِعِني غ ِْري أ ِ
جال
نِسائِِهن أ ْو ما ملك ْ
الط ْف ِل ال ِذين مل يظْهروا على عور ِ
أ ِو ِ
ات النِساء" ،وكان ينبغي تقدمي
ْ
ْ ُ
هذا البحث ال أتخريه.

املراد بـ (نسائهن):
مذهب مجاعة أن املراد هبن املسلمات يف قبال غريهن ،فأفىت سيد
العروة ابلكراهة ،واختار صاحب اجلواهر احلرمة؛ لآلية واألخبار.
وذكر السيد اخلوئي لآلية عدة احتماالت اختارها من تقدمه من
الفقهاء:
األول" :أن يراد هبا احلرائر مطلقاً من دون خصوصية للمسلمة"،

"إذ ال يعقل تصور كوهنا امرأة المرأة دون أخرى ،فيكون املراد ال
حمالة طبيعي النساء فيكون املعىن :ال يبدين زينتهن إال من طبيعي

ت أْميٰا ُهنُن» عليهن يفهم أن املراد
النساء ،وبقرينة عطف « ٰما ملك ْ
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من طبيعي النساء هو احلرائر ،فيتحصل من اآلية الكرمية أن طبيعي
املرأة ال أبس أبن تبدي زينتها لطبيعي احلرائر وطبيعي اإلماء".1
الثاين :أن يراد هبا مطلق النساء ،ونسب ذلك إىل اجلواهر ،وعليه
ت أ ْميٰا ُهنُن» العبيد خاصة ،وقرب عند
فيتعني أن يراد ب « ٰما ملك ْ
بعض املخالفني أبن الضمري هنا ال خصوصية يعطيه إال االتباع؛
ألن هذه اآلية لكثرة الضمائر فيها َسيت آية الضمائر ،واألوفق سرد
مفرداهتا هبيئة واحدا.
الثالث :أن يراد هبا املؤمنات خاصة ،وذهب إليه يف احلدائق تبعاً
البن محزة ،وهو ظاهر الشيخ يف التبيان وبه قال العالمة احللي يف
أجوبة املسائل املهنائية ،قال " :واألحوط عندي يف ذلك التحرمي،
وختصيص نسائهن مبا قاله الشيخ يف التبيان من أنه ال جيوز أن ينظر
نساء املشركني إىل املرأة".
الرابع :أن يراد هبا األقرابء خاصة.
 1موسوعة اخلوئي .30 :32
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أقول:
إضافة الضمري لالسم ال يعطي معىن سوى اخلصوصية والعلقة بني
املتضايفني ،وأما حنو اخلصوصية تلك فيعينها أمر خارج عنهما ،وكل
ما سبق من وجوه هي حمتملة يف نفسها؛ إذ اإلضافة تصح أبدىن
مناسبة.
فإذا كنا وظاهر سياق اآلية الذي هو يف مقام بيان حكم إبداء الزينة
لغري األجانب -أعم من احملارم -بعد أن بُِني حكمها ابلنسبة
لألجنيب ،فاملتعني هو مشول لفظ النساء املضاف لنون النسوة لكل

من األقارب -كما هو شائع االستعمال يف أخبار غري مستقيمة
احليض واملسرتابة -واإلماء يقينا ،على ما يوجبه انصراف اللفظ
ألقرب ما يتبادر إليهن العهد والقرينة العقلية ،ومحله على مطلق
احلرائر أو املسلمات أو القريبات فقط حيتاج لعناية.
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خروج اإلماء عن داللة (نسائهن)
نعم ،قد يقال خبروج إمائهن عن إرادهتن من اللفظ بقرينة املقابلة
لقوله تعاىل( :أو ما ملكت أمياهنن) ،املفيد فائدة التنويع والتفصيل
بعد اإلمجال احرتازا عن اللغو يف التكرار ،وهو كقولنا جاء القوم
وزيد وعمرو ،وإن مشله اللفظ العام يف نفسه لو انفرد ،فيكون من
قبيل عطف اخلاص على العام ،لكن العموم غري مراد هنا ،وهذا
حمتمل.
املانع عن هذا التفسري
لكن هذا القول يلزم منه حصر احلكم يف اآلية على القريبات وحرمة
تكشف املرأة لباقي النساء حىت املسلمات منهن ،إذا كن من غري
الطائفتني ،وهذا معلوم البطالن ابلضرورة ،فإن النساء يتكشفن أمام
بعضهن يف الصدر األول حىت اليوم دون رادع من الشرع هلن ،بل
هو املتيقن به من داللة األخبار الشريفة.
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املستفاد من اآلية الشريفة لو خليت وظاهرها
وعليه ،فلو تركت اآلية على ظاهرها ،فالبد من توجيه ملفادها على
ضوء املقام الذي هي فيه.
وتقدم أن اآلية غري مطلقة وليست يف مقام بيان ما جيوز كشفه
مطلقا وما ال جيوز وكذا ابلنسبة للنظر ،بل هي يف مقام بيان أحكام
إظهار الزينة الظاهرة للناس وما يلزم من جواز إبدائها ،وحكم الزينة
الباطنة اليت تكشف يف البيواتت وما يلزم منها ،وهو جواز نظر
احملارم ومن يلحقهم احلكم ابلتبع ممن يعسر التسرت عنهم ومن ال
رغبة هلم كما يعطيه سياق اآلية وما يظهر منها ،وليس يف أخبار
أهل العصمة عليهم السالم ما خيالفها بنص أو ظهور حيتج به،
فضال عن داللة بعضها على اإلرجاع لظاهرها يف االستدالل.
فال ريب -واألمر كما ترى من الوضوح -أن يكون املراد ب (نسائهن)
ما يقابل رجاهلُن ،وهن من كن يف دورهن أو جمالسهن لصيقات
خمتلطات طوافات هبن ،أعم من قريباهتن أو صديقاهتن أو إمائهن
على احتمال ،فيشمل كل من صحت نسبتها هلن ،فاحلكم لنوع
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النساء املنكشفات يف الدور وال نظر هلا لفرض آخر؛ ألنه عني
وظيفتهن ابلنسبة لألجنيب الذي يكون خارج الدور وتكون النساء
يف معرض نظره ،ويؤيد هذا املعىن إُهال اآلية لتفصيل أنواع النساء
يف قبال تفصيل أنواع الرجال.
فاآلية على ظهورها الشامل لكل النساء املنتسبات هلن إىل أن يقوم
الدليل من حمكم كتايب أو نص أو ظاهر روائي على خالفه.
وهذا يتوقف على حترير املوضعني بتحري األخبار فيهما.
تفسري (نسائهن) من األخبار:
فاستدل بعضهم على إرادة املسلمات خاصة -من االحتماالت
السابقة -بصحيحة ابْ ِن أِيب عُم ٍْري ،ع ْن ح ْف ِ
ص بْ ِن الْب ْخ ِرت ِي:

ع ْن أِيب عْب ِد اَّللِ عليه السالم ،قال" :ال ي ْن بغِي لِلْم ْرأةِ أ ْن ت ْنك ِشف
بني يد ِي الْي ه ِ
ودي ِة والنصرانِي ِة؛ فإِهنُن ي ِ
ص ْفن ذلِك ِأل ْزو ِاج ِهن".1
ْ
ْ
ُ

 1الكايف  /519 :5ب التسرت ح.5
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ومل يرو هذا املفاد إال عن حفص بن البخرتي ،وهذا تفرد مضعف.
واالستدالل هبا قاصر؛ لعدم العلم بكوهنا يف مقام تفسري آية الزينة،
خاصة مع عدم وحدة موضوع اآلية والرواية.
كما أهنا وبعد تقييد (نسائهن) ابملسلمات كما سبق  -ابالنصراف
أيضا  -ال تنفي اختصاص حكم اجلواز ابلقريبات واجلليسات أو
اإلماء واليهود والنصارى غري املتزوجات منهن؛ الختصاص املنع يف
هذه الصحيحة مبن كانت متزوجة الحتمال أن تصف ذلك لزوجها،
واملدعى أهم من هذا الفرضز
كذلك من أوجه القصور يف االستدالل هبا هو أن القدر املتيقن من
هذه الصحيحة هو الكراهة ،وليس ببعيد؛ إذ كون (ال ينبغي) دالة
على املبغوضية ال شك فيه ،لكنه معىن جيامع الكراهة واحلرمة يف
استعمال احلجج عليهم السالم ،وال أصل يف املقام يعني لنا أحدُها.
والتعليل املذكور يف ذيل الصحيحة ال خيلو من عدم تناسب مع
احلكم املدعى حبسب الظاهر؛ ألن ظاهر التعليل يعم أحوال النساء
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املسلمات أيضا إذا وصفن ذلك ألزواجهن ،وال خيص اليهودايت
وال النصارى ،بل ال نعلم أهنن اختصصن بعادة جارية فيهن دون
غريهن من صنوف النساء.
وقيل أن نساء الكفار كن يدخلن على نساء رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ومل يعلم من واقعة أو دليل واحد أمره لنسائه ابلتسرت منهن،
وهذا مغرب ابلرواية.
بل لو قيل بوجوب تسرت املسلمة عن اليهودية لوجب العسر واحلرج
على كثري من النساء ،ألنه مما تعم به البلوى من صدر اإلسالم إىل
اليوم ،وورود خَب واحد فيه ال بد فيه من أتويل.
وأفضل ما يقال يف هذا اخلَب غرابة مضمونه وانفراد روايته ،أو محله
على موافقة العامة؛ فإن مجعا منهم استندوا لآلية وأفتوا مبضمون هذا
اخلَب ،وراوي اخلَب البخرتي كان خمالطا هلم يف بغداد ،وقيل أن أابه
كان عاميا من ندماء اخللفاء.
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فهذه مجلة من األمور اليت تسلب هذا اخلَب الوثوق مع كونه صحيح
اإلسناد.
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تفسري ( أو ما ملكت أمياهنن)
أما من ظاهر اآلية ،فلو أفردت اجلملة املستثناة ،لدخل يف املستثىن
مطلق امللك من اإلماء والعبيد ،وأما لو استند إىل داللة السياق،
فإن ما عطفت عليه -وهو قوله تعاىل( :أو نسائهن) -قد يعني
املراد يف اإلماء ابلتقريب السابق الذي أخرجنا به اإلماء من الدخول
يف إطالق (نسائهن) ،فهما كاملتقابلني.
وكذا لو لوحظ ما عطف عليه من قوله تعاىل( :أو التابعني غري أويل
اإلربة من الرجال) ومصداقه البله املتوىل عليهم ،لكان من احملتمل
أيضا أن يراد من (ما ملكت أمياهنن) اإلماء خاصة ،وأن العطف
لدفع وهم دخول مطلق ملك اليمني مبا فيهم املستقيم الطبع والبدن
وصاحب اإلربة من املماليك.
وعليه ،فاآلية متناسقة املعىن حبسب موضوعها الذي بيناه ال مطلقا؛
واملراد من (نسائهن) من كن معهن خمالطات منتسبات هلن أو
جمالسات هلن ،ومن (ما ملكت أمياهنن) إمائهن لتقابل (نسائهن)،
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ومن (التابعني غري أويل اإلربة من الرجال) كل من صدق عليه أنه
ال يطمع يف النساء أبدا كما سوف أيِت تقريره.
رد القول بدخول مطلق ملك اليمني:
وأما القول بدخول مطلق ملك اليمني يف االستثناء أمة كانت أو
عبدا ،ذي إربة وغري ذي إربة ،فال ميكن املصري إليه اعتمادا على
ظاهر اآلية؛ لعدم تيقن إطالقها بعد كون داللتها املقامية يف نفسها
مشكوكة.
بل البد من تقييدها أبمرين:
األول :صدر اآلية الشريفة؛ فالعبد اململوك ال يدخل يف احملارم مبجرد
حتقق أسباب امللك ،فهو من مجلة األجانب الذين جيوز كشف الزينة
الظاهرة هلم يقينا ،وال جيوز غريها ،فإذا علم هذا ابليقني انتفى ظهور
املعىن اآلخر.
الثاين :ما دل عليه عموم التعليل أو اإلطالق املستفاد من صحيح
العلل والعيون -املاضي ذكرهِ -يف عِل ِل اب ِن ِسن ٍ
ان ع ِن ِ
الرضا ع" :أنهُ
ْ
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كتب إِلي ِه :حرم النظر إِىل ُشعوِر النِس ِاء الْمحجواب ِ
ت ِاب ْأل ْزو ِاج
ُ
ُْ
ُ
ْ ُ
يج ِ ِ
ِ
يج إِىل
وغ ِْريِهن ِمن النِس ِاء لِما فِ ِيه ِم ْن هتْيِ ِ
الرجال وما ي ْدعُو الت ْهي ُ
الْفس ِاد والدُّخ ِ
ول فِيما ال ِحي ُّل وال ْجي ُم ُل" احلديث.
ُ
وال شك أن يف العبد الكامل األهلية تلك العلة املوجبة للحكم حبرمة
التكشف منها والنظر منه ،فلساهنا آب عن التقييد.
بل لو قيل أبولوية املنع من التكشف أمام العبد ذي اإلربة؛ لنص
اآلية على املنع من التكشف أمام التابعني ذوي اإلربة مل يكن بعيدا؛
فإن العبد ألصق اتبع ملخدومه وكامل األهلية إلتيان النساء من
التابعني املفسرين ابلبله واحلمقى والكبري الشن ،فيكون الداعي
لتحرمي التكشف فيه أقوى ،وهذه أولوية عرفية ال قياسية ،والفارق
بينهما أن العرفية تفهم من حلن اخلطاب واالعتبار من قرائن النص
وخارجه على حد الظهور َتاما ،والثانية ختلو عن القرينة واحلد املفيد
للعلم الساري يف طريف القياس ،وهي عقلية حمضة.
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اللهم أن يقال ابلفارق بني التابع والعبد؛ حبيازة العقل يف الثاين دون
األول ،فيحتمل امليزة فيه ،فال يتم القياس.
وقيل أن املانع من اإلطالق عدم معهودية ملك النساء للعبيد ،فيتقيد
اإلطالق ابإلماء خاصة ،وهذا غريب؛ فإنه كان لفاطمة عليها
السالم خادم ،وكان عُقبة بن َسعان موىل الرابب زوج احلسني عليه

السالم ،وأيضا مل يعرف عنهما أهنما كاان خصيني حىت يدعى أهنما

من غري أويل اإلربة.
حاصل البحث يف املعىن:
أن املستثىن املتيقن يف اآلية املقصود من قوله تعاىل( :أو ما
ملكت أمياهنن) هي األمة ،ويلحق هبا اخلصي الذي ال إربة له
على احتمال يشعر به قوله تعاىل( :غري أويل اإلربة من الرجال)
إذا كان املراد من الرجال هم غري العبيد ،هذا ما يعطيه ظاهر
اآلية.
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وأما األخبار:
فمنه ما ورد يف استدالل اإلمام عليه السالم بقوله تعاىل يف سورة
األحزاب:
(ال جناح علي ِهن يف آابئِِهن وال أبنائِِهن وال إِخواهنِِن وال أب ِ
ناء إِ ْخواهنِِن
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ ِِ
ت أ ْميا ُهنُن واتقني اَّلل إِن
وال أبْناء أخواهتن وال نِسائِِهن وال ما ملك ْ
اَّلل كان على ُك ِل ش ْي ٍء شهيدا) ،بناء على كوهنا يف مقام بيان حكم
التكشف أمام املعدودين من الرجال.
وعدها صاحب التفسري املنسوب للقمي يف مقام بيان املستثنني من
آية اإلذن واحلجاب ،قال" :مث رخص لقوم معروفني الدخول عليهن
بغري إذن".
واآلية املستثىن منها هي قوله تعاىل( :اي أيُّها الذين آمنُوا ال ت ْد ُخلُوا
عام غري ِ
انظرين إِانهُ ولكِ ْن إِذا
بُيُوت النِ ِيب إِال أ ْن يُ ْؤذن ل ُك ْم إِىل ط ٍ ْ
ُدعيتُم ف ْادخلُوا فإِذا طعِمتُم فانْت ِشروا وال مستأْنِسني ِحل ٍ
ديث إِن ذلِ ُك ْم
ْ ُ
ُْ
ْْ
ُ
احل ِق وإِذا
كان يُ ْؤِذي النِيب ف ي ْست ْحيي ِمنْ ُك ْم واَّللُ ال ي ْست ْحيي ِمن ْ
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وهن ِمن ور ِاء ِح ٍ
جاب ذلِ ُك ْم أطْه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم
سألْتُ ُم ُ
وهن متاعاً ف ْسئ لُ ُ ْ
ِ
ِ
ِِ
وقُلُوهبن وما كان ل ُك ْم أ ْن تُ ْؤذُوا ر ُسول اَّلل وال أ ْن ت ْنك ُحوا أ ْزواجهُ
ِم ْن ب ْع ِدهِ أبداً إِن ذلِ ُك ْم كان عِنْد اَّللِ عظيما) يف سورة األحزاب:
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وسياقها واضح يف انتظار اإلذن لدخول بيوت النيب صلى هللا عليه
وآله ،وا ألمر مبخاطبة نساء النيب صلى هللا عليه وآله من وراء ساتر
بينهم ،ال التهجم ابلدخول أو مباشرهتن ابخلطاب ،والذي منعت
منه اآلية السابقة على هذه( :األحزاب  : 32 :اي نِساء النِ ِيب ل ْس ُنت
كأح ٍد ِمن النِ ِ
ساء إِ ِن ات قْي ُنت فال ختْض ْعن ِابلْق ْوِل ف يطْمع الذي يف
ِ
ض وقُلْن ق ْوالً م ْع ُروفا) ،وهذا أجنيب عن مقام حكم تكشف
ق لْبِه مر م
النساء أمام األجنيب ،بل هو حكم أتديب الزم خلصوصية يف املوضوع،

وهو ما استثين منه مجاعة جيمعهم الرحم أو ابتالء املرأة مبخالطتهم،
هذا حبسب داللة ظاهر اآلية.
وكما هو احلال يف املقاطع السابقة من اآلية الشريفة ،فهذا املوضع
أيضا خلت األخبار عن التعرض إليه إال ما ندر ،ومنه:
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صحيحة معاوية بن عمار
صحيحة ُمعا ِوية بْ ِن عما ٍر الدهين قال:

" ُكنا عِْند أِيب عْب ِد اَّللِ ع ْحنواً ِم ْن ثالثِني ر ُج ًال إِ ْذ دخل علْي ِه أِيب
ف رحب بِِه أبُو عْب ِد اَّللِ ع وأ ْجلسهُ إِىل جْنبِ ِه ،فأقْ بل عل ْي ِه ط ِو ًيال ُمث
قال أبُو عْب ِد اَّللِ ع :إِن ِألِيب ُمعا ِوية حاجةً ف ل ْو خف ْفتُ ْم ،ف ُق ْمنا
ِ
ِ
ت ،ف قال أبُو عْب ِد اَّللِ ع:
مجيعاً ،ف قال ِيل أِيب ْارج ْع اي ُمعا ِويةُ ف رج ْع ُ
ِ ِ
صن عُون شْيئاً ال
هذا ابْنُك ؟ قال :ن ع ْم ،و ُهو ي ْزعُ ُم أن أ ْهل الْمدينة ي ْ
ِحي ُّل هلم ،قال وما هو ؟ قُلْت :إِن الْمرأة الْ ُقرِشية وا ْهل ِِ
ب
ك
ر
ت
ة
ي
امش
ُ
ُ
ْ
ُْ
ْ ُ
وتض ُع يدها على رأْ ِس ْاأل ْسوِد وِذراعْي ها على عُنُِق ِه ،ف قال أبُو عْب ِد
ِ
ت :ب لى ،قال اقْ رأْ ه ِذهِ ْاآلية( :
اَّلل ع :اي بُين أما ت ْقرأُ الْ ُق ْرآن ؟ قُلْ ُ
ت
ال ُجناح علْي ِهن ِيف آابئِِهن وال أبْنائِِهن) حىت ب لغ (وال ما ملك ْ
وك الش ْعر والساق".1
أ ْميا ُهنُن)ُ ،مث قال :اي بُين ال أبْس أ ْن ي رى الْم ْملُ ُ
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قيل :دلت على دخول اململوك يف مجلة من استثين من النظر؛ ألنه
عليه السالم أعقب ذكر اآلية جبواز نظر اململوك للشعر والساق،
بل وجواز أن تلمسه املرأة إن دعتها احلاجة كما يف الظاهر من
توصيف ركوهبن واعتمادهن على اململوك.
ومينعه :أنه حيتمل أن وضع اليد والذراع ال يستلزمان اللمس؛ خاصة
يف الذراع اليت ال تكشف لألجنيب ،فال نسلم هذه الداللة املدعاة.
بل من احملامل القريبة -اليت أيِت ذكر دليلها وأتييدها -أن يكون
نفي البأس عن النظر للشعر والساق بشرط عدم التعمد ،والقرينة
عليه خارجية ،وهي مالزمة اخلادم للمرأة اليت ال ختلو عادة من
انكشاف بعض مواضع بدهنا اليت يعسر سرتها يف كل احلاالت،
والرواية يف مقام وصف ركوهبن على احملامل اليت ال ختلو عن
انكشاف بعض الساق أو سقوط بعض املقانع ،فال جيوز للعبد وال
لغريه النظر هلن عن تعمد ،وأما اإلطالق اللفظي لنفي البأس عن
النظر فغري قابل للتمسك به؛ ملا عرفت من عدم حجيته عند الشك
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يف انعقاده ،بل ليس لإلطالق اللفظي فائدة إال إذا اقرتن مبا يدل
على املراد اجلدي.
ويؤيد هذا املعىن -إضافة ملا أيِت من الرواية -تصدير قوله تعاىل ب (
ال جناح عليهن ) ،فإنه يناسب موردا حيتمل فيه املنع أو يتوهم
لبعض الدواعي؛ وليس إال خلصوصية جتمع هؤالء املستثنني من مجلة
من ال ميكن جتنب لوازم معاملتهم وخمالطتهم ،كاألمة والعبد ،الذين
تصفهما آية النور  58 :ابلطوافني ،قال تعاىل( :اي أيُّها الذين آمنُوا
ِ ِ
احلُلُم ِمْن ُك ْم ثالث
ت أ ْميانُ ُك ْم والذين ملْ ي ْب لُغُوا ْ
لي ْستأْذنْ ُك ُم الذين ملك ْ
مر ٍ
ات ِم ْن ق ْب ِل صالةِ الْف ْج ِر وحني تضعُون ثِياب ُك ْم ِمن الظهريةِ وِم ْن
ِ
ٍ
ناح
ب ْع ِد صالةِ الْعِشاء ث ُ
الث ع ْورات ل ُك ْم لْيس علْي ُك ْم وال علْي ِه ْم ُج م
ب عدهن طوافُون علي ُكم ب عض ُكم على ب ع ٍ ِ
ني اَّللُ ل ُك ُم
ض كذلك يُبِ ُ
ْ
ْ ُ
ْ ْ ْ ُ ْ
ِ
ليم حكيم).
ْاآلايت واَّللُ ع م

اعرتاض السيد اخلوئي ره
وتوقف السيد اخلوئي رمحه هللا يف قبول صحيحة معاوية بن عمار،
فقال " :أنه ال بد من رد علمها إىل أهلها؛ وذلك ألهنا غري قابلة
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للتصديق والقبول؛ فإهنا دلت على جواز مماسة املرأة للعبد ،وهي ال
قائل جبوازها وال خالف يف حرمتها ،ومل ترد اآلية الكرمية فيها ،فهي
أجنبية عن حمل الكالم.
على أهنا مل تتضمن حكماً تعبدايً كي يقال بتخصيص احلكم هبا،

وإمنا استدل بظاهر القرآن الكرمي ،وحيث عرفت أن اآلية الكرمية
غري ظاهرة يف ذلك ،فال بد من محلها على التقية وإرادة التخلص
عن إظهار اجلواب احلقيقي للسؤال".1
أما أهنا غري قابلة للتصديق والقبول ،وال للتعبد ،فهذه دعوى ال ختلو
من جمازفة؛ إذ ميكن دراسة توجيهها بسر األخبار والقرائن ،خاصة
وأن استدالل اإلمام عليه السالم ابآلية وإرشاده ملعاوية هبا كالنص
حىت لو مل ندرك وجه استدالله ،وقد تبني لك أن ظاهرها يستقيم
مع احلكم املذكور جبواز النظر بقيد عدم التعمد الذي خصص
إطالق النظر لو ادعي انعقاده.
 1موسوعة اخلوئي .33 :32
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وأما محلها على التقية فهو الذي حيتاج قبوله للقرينة الواضحة اليت
أيِت ذكرها ومناقشتها ،واستبعاد جواز املماسة إمنا يصح يف حال
االختيار ال االضطرار ولو عادة لرفع احلرج والعسر اللذان يلزمان
من املخالطة كما يصفه اخلَب.
وقد يقال إبمكان أتييد ختصيص حكم حرمة ملس األجنيب -لو فهم
من اخلَب مباشرة اللمس وتعمد النظر -هبذه الصحيحة ،مبا عرفت
من أن للحكم مالكا يظهر من اآلية يف استثناء التابعني غري أويل
اإلربة ،وهو صريح رواية العلل والعيون يف حترمي النظر لغري احملارم
واملتَبجات من النساء ،فيخصص يف اململوك غري ذي اإلربة ،ويكون
ممن استثنته اآلية ابملطابقة.
غري أنك عرفت أن الرواية حتتمل كون وضع اليد والذراع هو ما كان
بغري مباشرة ومن وراء اللباس أو شده للتمسك واالعتماد أو
لالضطرار بال حاجة لتقييده بغري ذي اإلربة ،فتأمل جيدا.
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وألنه قد يقع الوهم فيتمسك إبطالق قوله تعاىل( :أو ما ملكت
أمياهنن) للقول إبطالق االستثناء لكل احلالت ولكل املماليك ،جاء
يف الصحيح عن يونُس ب ِن عما ٍر ويونُس ب ِن ي ع ُقوب ِ
مجيعاً ع ْن أِيب
ُ ْ ْ
ُ ْ
عْب ِد اَّللِ ع قال" :ال ِحي ُّل لِلْم ْرأةِ أ ْن ي ْنظُر عْب ُدها إِىل شيء ِم ْن
ٍِ ِ
ِ
ٍ
ُخرى :ال أبْس
جسدها إِال إِىل ش ْع ِرها غ ْري ُمت ع ِمد لذلك ،وِيف ِرواية أ ْ
أ ْن ي ْنظُر إِىل ش ْع ِرها إِذا كان مأْ ُموانً".1
فإهنا صرحية يف عدم جواز نظر اململوك إال لشيء ال اختيار يف وقوع
نظره عليه مما تدعو له مالزمته للمرأة وخدمته هلا ،واملرسلة -احملتملة
لإلسناد نفسه -يف ذيل الصحيحة مفصلة بني من ال يؤمن منه فال
جيوز نظره ،ومن يؤمن منه الذي ينصرف ملن كان على غري الفطرة
من امليل للشهوة ،فيجوز منه النظر ،وحيتمل أهنا متحدة املعىن مع
الصحيحة لكنها بلسان جممل ،فتحمل عليها ،ويكون غري املأمون
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هو الذي يتعمد النظر وال يتحاشاه ،واملأمون هو الذي ال يتعمد
النظر.
ابقي أخبار املسألة:

وأما ابقي أخبار الباب ،فهو ما رواه الكليين صيححا عن ُحمم ِد بْ ِن
احلك ِم ،ع ْن أاب ِن
ْحيىي ،ع ْن أ ْمحد وعْب ِد اَّلل ابْ ْين ُحمم ٍد ،ع ْن علِ ِي بْ ِن ْ
بْ ِن عُثْمان ،ع ْن عْب ِد الر ْمح ِن بْ ِن أِيب عْب ِد اَّللِ ،قال:
سألْت أاب عب ِد اَّللِ عليه السالم ع ِن الْمملُ ِ
وك يرى ش ْعر م ْوالتِِه؟ قال:
ُ ْ
ْ

«ال أبْس».1

وحيث ال يعتمد على اإلطالق يف حمتمل التقييد ،تبقى داللة
الصحيحة موقوفة على إحراز مقام اخلطاب أو القرائن من ابقي
األخبار.
ومثله صحيح معاوية بن عمار الثانية املروية يف الكايف أيضا:
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ض ِل بْ ِن
عن علِي بْ ِن إِبْر ِاهيم ع ْن أبِ ِيه و ُحمم ِد بْ ِن إِ َْساعِيل ع ِن الْف ْ
ت ِألِيب عْب ِد
شاذان ع ِن ابْ ِن أِيب عُم ٍْري ع ْن ُمعا ِوية بْ ِن عما ٍر قال :قُ ْل ُ
وك ي رى ش ْعر م ْوالتِِه وساق ها ،قال :ال أبْس".1
اَّللِ ع :الْم ْملُ ُ
فإهنا تعود خلَبه السابق؛ الحتاد الراوي واللفظ ،واحلمل السابق جار
هنا أيضا ،فإطالقها مقيد بعدم التعمد ومواضع الضرورة.
فال يبقى يف أخبار الباب إال صحيحة عبد الرمحن البصري اآلنفة،
وهي حممولة على صحيح اليونسني ،هذا ،واحتمال التقية فيها ال
يُنكر وال يس ُقط لكن إثباته حيتاج لعناية وقرينة.

املتحصل يف معىن (أو ما ملكت أمياهنن)
واملتحصل :أن أخبار نظر اململوك واخلادم ملخدومته مقيدة اجلواز
بعدم التعمد ضرورة ،بل هو ليس من االسثناء احلقيقي؛ إذ احلكم
ابحلرمة واجلواز ال فرق فيه بني اململوك وغريه من األجانب يف صورة
التعمد وعدم التعمد؛ فإجازة الشارع له يف هذا النظر الذي يعلم أنه
 1الكايف  /531 :5ب ما حيل للملوك النظر إليه ح.3

67

يتعرض له عادة ،للعسر واحلرج الغالب بل الدائم يف حتاشي وقوع
نظره على من خيدمهن من النساء ،فآية (ال جناح) والرواايت
متناسقة غاية التناسق والتالؤم.
وعليه؛ فهذه األخبار يف حكم نظر اململوك توافق ظاهر آية الزينة
يف ظهور االستثناء يف اإلماء وال تشمل العبيد -فهم على األصلمن حكم األجنيب ،ليس جيوز للمرأة إال إبداء زينتها الظاهرة له ،عدا
أهنم يعلمون ابالبتالء ابلنظر عادة ملا ال جيوز حال االختيار ،فال
جيوز هلم تعمده.
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تفسري (أويل اإلربة)
حبسب ظاهرها
وأما قوله تعاىل( :أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال) ،فالتابعون
أفر ماد هلم منفعة مع املتبوع كاخلدم واملماليك من العبيد واإلماء ومن
ويل عليهم كالصغار واجملانني واحلمقى والسفهاء.

وبتقييدهم ابلرجال خرجت كل تلك األفراد وبقي الرجال منهم،
وبقيد غري أويل اإلربة ،خرج غريهم وبقي املوصوفون هبذا الوصف،
فيجوز للمرأة أن تكشف زينتها غري الظاهرة هلم من غري تَبج قدرا
متيقنا ،وابملالزمة جيوز هلم النظر من غري تعمد الشهوة.
وحترير املسألة وفرعها يتوقف على وقفتني:
األولى :في تحقيق معنى ( اإلربة ) إتماما الستظهار
معنى اآلية.
الثانية :في حكم الخصي وهل له لذة أو ال ؟
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األوىل :يف حتقيق معىن ( اإلربة )
الوضع اللغوي:
واملادة مستعملة يف سورة طه آيضا حكاية لقول موسى عليه السالم:
ِ
ُخرى» (طه .)18
بأْ
«و ِيل فيها مآ ِر ُ

ِ
اخلِالف ِة ر ْغبةم وال ِيف الْوالي ِة إِ ْربةم".1
ت ِيل ِيف ْ
ويف النهج" :و اَّلل ما كان ْ

ب :فرط
وأفضل تفصيل فيه هو للراغب يف املفردات ،قالْ " :األر ُ
احلاجة املقتضي لالحتيال يف دفعه ،فكل أر ٍ
ب حاجة ،وليس كل
حاجة أرابً ،مث يستعمل اترة يف احلاجة املفردة ،واترة يف االحتيال
ٍ
يب ،أي :ذو
وإن مل يكن حاجة ،كقوهلم :فالن ذو أرب ،وأ ِر م
احتيال ،وقد أ ِرب إىل كذا ،أي :احتاج إليه حاجةً شديدة ،وقد
أ ِرب إىل كذا أرابً وأ ُْربةً وإِ ْربةً ومأْربةً ،قال تعاىل:

ِ
ُخرى [طه ،]18 /وال أرب يل يف كذا ،أي :ليس
بأْ
و ِيل فيها مآ ِر ُ
الر ِ
ُويل ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
يب شدة حاجة إليه ،وقوله :أ ِ
جال [النور]31 /
 1اخلطبة.203 :
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كناية عن احلاجة إىل النكاح ،وهي ْاألُْرىب ،للداهية املقتضية
لالحتيال".
ففرق بني املعىن الوضعي واالستعمايل ،وأن االستعمايل أعم خاصة
إذا أضيف السم املوصول ،فرياد به صاحب امللكة العقلية يف
االحتيال والتخلص ،لكنه عطف عليه اختياره يف اآلية أبهنا كناية
عن احلاجة للنكاح.
ويف الوايف للفيض رمحه هللا« :اإلربة :العقل وجودة الرأي» ،وأنكر
عليه الشيخ يوسف يف احلدائق ،قال" :مل أقف هلذا املعىن الذي ذكره
على مستند ،من لغة أو غريها ،واملوجود يف كالم أهل اللغة إمنا هو
تفسري اإلربة ابحلاجة" ،1وهو غريب منه.
و يف مرآة العقول للمجلسي« :قال الفاضل األسرتآابدي :اعلم أن
اإلربة -ابلكسر والضم :-احلاجة ،وهي هنا احلاجة إىل النساء،
والظاهر أن املراد من ال تعلق له وال توجه له إىل النساء حىت ابلنظر
 1احلدائق .77 :23
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أصال ،فإن اكتفينا يف معىن التابعني أبن يكون ذلك منهم
وحنوه ً
لفضل طعام وحنوه ،فال ريب من مشوله للشيخ الكبري الذي علم منه
ذلك ،وإن قلنا :ال بد أن يكونوا موىل عليهم ،أو من يف حكمهم،
فالظاهر اعتبار ذهاب َتيزهم ،فيشمل األبله والشيخ اخلرف أيضاً
مع العلم بذلك منهم»(.)1
و يف هامش الكايف املطبوع عن الرفيع« :املراد أبويل اإلربة الذين
حيتاجون إىل النساء يف إتياهنن ،وبغري أويل اإلربة الذين ال حيتاجون
إليهن ،كالشيوخ الذين سقطت شهوهتم ،وهو مروي عن الكاظم
عليه السالم ،أو األمحق الذي ال أيِت النساء ،وهو مروي عن
الصادق عليه السالم .وقيل :اخلصي واجملبوب ،وهو قول الشافعي
ومل يسبقه أحد ،وعن أيب حنيفة :العبيد الصغار».
واحلق أن املعىن وظاهر اآلية مردد بني أن يكون (غري أويل اإلربة)
مبعىن غري أويل الفهم والعقل وهم احلمقى واجملانني ،وبني أن يكون
( )1مرآة العقول ،ج  ،20ص .347
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مبعىن غري ذوي احلاجة يف النكاح ،كىن عن حاجتهم فيه حتاشيا عن
التصريح ،جراي على القاعدة يف األدب القرآين ،فيشمل أفراد العقالء
اهلم والعبد اخلصي وغريهم ،وعليه
وغريهم ،ويدخل فيه الشيخ الكبري ُّ
فاملعىن جممل.

حبسب األخبار
لكنه يف أكثر األخبار املفسرة تطبيقها على األمحق واألبله.
ففسرهتا صحيحة زرارة يف الكايف ،رواها عن ُحمم ِد بْ ِن إِ َْساعِيل ع ِن
اجلبا ِر ع ْن
ي ع ْن ُحمم ِد بْ ِن عْب ِد ْ
ض ِل بْ ِن شاذان وأبُو علِ ٍي ْاأل ْشع ِر ُّ
الْف ْ
ت أاب ج ْعف ٍر
ص ْفوان بْ ِن ْحيىي ع ِن ابْ ِن ُم ْسكان ع ْن ُزرارة قال" :سألْ ُ
الر ِ
ُويل ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
ع ع ْن ق ْوِل اَّللِ عز وجل (أ ِو التابِعِني غ ِْري أ ِ
جال)
إِىل ِ
آخ ِر ْاآلي ِة ،قالْ :األ ْمح ُق ال ِذي ال أيِِْت النِساء".1
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73

وفيه أيضا بنفس املفاد يف خَب عب ِد الر ْمح ِن ب ِن أِيب عب ِد ِ
اَّلل قال:
ْ
ْ
ْ
الر ِ
ُويل ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
"سألْتُهُ ع ْن أ ِ
جال قالْ :األ ْمح ُق الْ ُموىل علْي ِه ال ِذي
ال أيِِْت النِساء".1
األمحق قد أيِت النساء ويزوجه وليه أيضا ،وهلذا قُيِد ابلذي ال أيِت
و ُ

النساء ،وهو من ذهب عقله وصرف عن هذه اهلمة ،فيسقط قول

من استدل ابآلية على التعميم هبذا الوصف.
ٍ
ِ
ت أاب عْب ِد
ورواه الصدوق بسند صحيح عن أِيب بص ٍري قال" :سألْ ُ
اإلرب ِة ِمن ِ ِ
اَّللِ ع (ع ِن التابِعِني غ ِْري أ ِ
الرجال) ،قالُ " :هو ْاألبْلهُ
ُويل ِْ ْ
الْ ُموىل علْي ِه ال ِذي ال أيِِْت النِساء".2
احلُس ْ ِ
ني بْ ِن ُحمم ٍد ع ْن ُمعلى بْ ِن ُحمم ٍد وعلِ ُّي بْ ُن
ويف الكايف عن ْ
إِب ر ِاهيم عن أبِ ِيه ِ
مجيعاً ع ْن ج ْعف ِر بْ ِن ُحمم ٍد ْاأل ْشع ِر ِي ع ْن عْب ِد اَّللِ بْ ِن
ْ
ْ
ميم ٍ
ون الْقد ِاح ع ْن أِيب عْب ِد اَّللِ ع ْن أبِ ِيه ع ْن آابئِِه ع قال" :كان
ُْ
ِابلْم ِدين ِة ر ُجال ِن يُسمى أح ُد ُُها ِهيت و ْاآلخ ُر مانِ مع ،ف قاال لِر ُج ٍل
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ول اَّللِ ص ي ْسم ُع :إِذا افْ ت ت ْحتُ ُم الطائِف إِ ْن شاء اَّللُ ف علْيك
ور ُس ُ
ِ
ت
ِاببْن ِة غْيالن الث قفي ِة؛ فإِهنا ُمشُوعم خبْالءُ ُمب ت لةم هْي فاءُ شْن باءُ إِذا جلس ْ
ت تُ ْقبِل ِأبرب ٍع وتُ ْدبِر بِثم ٍ
ان ب ْني ِر ْجلْي ها ِمثْ ُل
ت وإِذا تكلم ْ
تثن ْ
ت غن ْ ُ ْ
ُ
ُويل ِْ
اإل ْرب ِة ِمن ِ
يب ص :ال أرا ُكما ِم ْن أ ِ
الرج ِال ،فأمر
الْقد ِح ،ف قال النِ ُّ
ول اَّللِ ص ف غُ ِرب هبِِما إِىل مك ٍ
ال لهُ الْعرااي ،وكاان
ان يُق ُ
هبِِما ر ُس ُ
ي تسوق ِ
ان ِيف ُك ِل ُمجُع ٍة".1
وسنده الثاين صحيح ،مؤي مد للسند األول.
قال يف املرآة« :ال أراكما من أويل اإلربة ،أي ما كنت أظن أنكما
من أويل اإلربة ،بل كنت أظن أنكما من الذين ال حاجة هبم إىل
النساء ،واحلال علمت أنكما من أويل اإلربة؛ فلذا نفاُها عن املدينة؛
ألهنما كاان يدخالن على النساء وجيلسان معهن».
ويف اجملمع عنه" :اختلف يف معناه فقيل  :التابع الذي يتبعك لينال
من طعامك ،وال حاجة له يف النساء ،وهو األبله املوىل عليه ،عن
 1الكايف  /524-523 :5ب أويل اإلربة من الرجال ح.3
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ابن عباس ،وقتادة ،وسعيد بن جبري ،وهو املروي عن أيب عبد هللا
عليه السالم  .وقيل  :هو العنني الذي ال إرب له يف النساء لعجزه،
عن عكرمة ،والشعيب  .وقيل  :إنه اخلصي اجملبوب الذي ال رغبة له
يف النساء ،عن الشافعي ،ومل يسبق إىل هذا القول  .وقيل  :إنه
الشيخ اهلم لذهاب إربه ،عن يزيد بن أيب حبيب  .وقيل  :هو العبد
الصغري ،عن أيب حنيفة ،وأصحابه " ،1وبقوله هذا يظهر أن أكثر
املخالفني محلوه على معىن الذي ال حاجة له يف النكاح أعم من
األمحق واألبله.
وأرسل الفاضل املقداد يف كنز العرفان رواية عن الكاظم عليه السالم،
قال الفاضل" :أنه يباح النظر للتابعني ،وهم الذين يتبعون ألجل
العافية واالنتفاع واخلدمة ،وقيل املراد الشيوخ الذين سقطت
شهوهتم ،وليس هلم حاجة إىل النساء وهو املروي عن الكاظم عليه
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السالم" ،1وقد تفرد هبذه الرواية وال تصلح ملعارضة املعتَبات
املاضية.
وأما ما يف التفسري املنسوب للقمي أنه" :هو الشيخ الكبري الفاين
الذي ال حاجة له يف النساء" ،2فال حنرز كونه مرواي.
لكنه مؤيد بظاهر اآلية على أحد املعاين السابقة ،فإذا أريد مجع
الطائفتني فتحمالن على التمثيل للرجال البالغني ،يف قبال (الطفل
الذين مل يظهروا على عورات النساء) ،وحيرم االنكشاف على سواهم
كالطفل املميز ،وهذا -أي التمثيل -هو الظاهر من تطبيق املفرد
(األمحق أو األبله) على اجلمع (أويل اإلربة) ،فيحمل كالمه عليه
السالم على التمثيل ،ومنه حيكم بدخول اخلصي وأشباهه من الرجال
يف هذا احلكم.
هذا ،ولكن االقتصار على مورد التنصيص وهو األمحق أو األبله
الذي ال أيِت النساء وفاقا ملا مر عليك يف معناه اللغوي هو ما
 1كنز العرفان .223 :2
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تقتضيه تلك األخبار املتقدمة بعد اطراح غري احلجة منها ،مع أنه
ال مينع ظاهر اآلية من التوسع لغريُها لو قام الدليل على أن اإلمام
عليه السالم يف مقام ضرب املثال ،لكنك عرفت أنه ال حميص عن
االلتزام مبورد التنصيص.
الوجه يف إدخال اخلصي وغريه ونقاشه
وبناء على تفسري اإلربة ابحلاجة املاسة للنكاح ،ذهب مجاعة لدخول
الشيخ ا لكبري واخلصي يف إطالق (غري أويل اإلربة) ،إضافة لبعض
أخبار الباب ،وهي األصل يف االختالف.
فعرف (غري أويل اإلربة) مجاعة منهم الكركي يف جامع املقاصد أبنه
 " :األبله الذي ال حيتاج إىل النساء وال يعرف شيئا من أمورهن "،
وعد احملقق السبزواري منه اخلصي ،وهو الذي يظهر من احملدث
البحراين أيضا ،حيث قال" :أقول :قد اشرتكت هذه الرواايت يف
تفسريه ابألمحق الذي ال أيِت النساء ،واحلمق نقصان يف العقل،
وهو يرجع إىل املعىن األول الذي نقله يف كتاب جممع البيان عن أيب
عبد هللا عليه السالم ،وإمنا قيده بكونه موىل عليه ،لنقصان عقله،
78

ولكن ال بد من تقييده مبن ذكر يف هذه الرواايت أبنه ال أيِت النساء،
أي ليس له شهوة ،توجب إتيانه النساء ،وإال فمجرد كونه انقص
العقل وأبلها مع حبه إلتيان النساء وتلذذه بذلك فإنه ال يكون
داخال يف الفرد املستثىن ،والغالب فيمن ال يشتهي إتيان النساء ،إمنا
هو اخلصي والعنني ،واملراد هنا ما هو أعم منهما".1
وقال صاحب اجلواهر " :إن املراد بغري أويل اإلربة :من ال يشتهي
النكاح؛ لكَب سن وحنوه ،شبه القواعد من النساء اليت ال ترجو
نكاحا وال تطمع فيه".
ومدركهم إن كان اآلية فقد مر عليك إمجاهلا يف نفسها ،وترددها
بني املعنيني املذكورين.
وإن كان مدركهم األخبار املفسرة ،فقد اتضح اقتصارها -وهي يف
مقام التفسري -على ذكر األمحق أو األبله الذي ال أيِت النساء،
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وهو من ال عقل له يدرك به مبتغى الرجال من النكاح ،فال دليل
يصح التمسك به للتعميم لكل من ال حيتاج للنكاح.
اللهم إال أن ي ِرد دليل خاص يف املسألة جييز للخصي ابخلصوص أو
غريه أيضا النظر ،فيعارض داللة تلك األخبار اليت خصصته
ابألمحق.
وبعبارة أخرى :فاخلصي إما داخل يف قوله تعاىل( :أو ما ملكت
أمياهنم) وقد علمت أهنا خمصوصة ابإلماء ال تقبل إدخال غريهن،
أو أنه داخل يف (التابعني غري أويل اإلربة من الرجال) وقد مر عليك
ظهور رواايت تفسريها يف اختصاصها ابألمحق من الرجال الذي ال
إربة له مع كونه اتبعا ،لكنها غري آبية عن محلها على التمثيل.
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موانع أخرى للقول أبن من (غري أويل اإلربة) اخلصي ومطلق من ال
إربة هلم:
لكن املوانع عن إدخال اخلصي ال تقتصر على ما مضى من الكالم
يف ظاهر اآلية واألخبار املفسرة ،فمنها ما ميكن أن يرتب يف
مقدمات ،وهي:
•

الشك يف معىن التابعني يف نفسه ،فإن ظاهر املتابعة أهنم
أجانب تبعوا بيوت الناس ملصلحة اقتضتها علقة خاصة
تعود ملنفعة املتابِع (ابلكسر) ،ال من جهة اإللزام الشرعي

كالرقيِة فحسب! ،بل هم الرعية أي ما تشملهم رعاية

الرجل ،ولذا يقال عن املؤمنني التابعني للنيب ص أهنم رعية
النيب ،واملواطنون أهنم رعااي السلطان.
وهذا املعىن غري ظاهر يف األهل ألهنم منه كنفسه ،وال يف الرق
واململوك؛ فإهنم ملك ال خيتلف عن ابقي أمالك احلر ألشيائه.
فحمل التابعني على غري احملارم من األهل وال اململوك أشبه.
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•

ظاهر سياق اآلية الذي نوع األحكام حبسب األصناف
املختلفة؛ إىل حكم األجنيب يف الزينة الظاهرة ،مث يف الزينة
الباطنة ،إىل حكم احملارم الرجال من األهل ،مث النساء
وخص ابألمة ،مث غري أويل اإلربة
املنسوابت هلن ،مث اململوك ُ

من الرجال.

ظاهره أنه قسم مقابل للسابق من األقسام ال تفصيل وال تكرار،
واخلصي إن كان حرا فقد دخل يف حكم األجانب ،وإن كان عبدا
فقد بني أنه غري مستثىن ملا تعرض حلكم اململوك وخص االستثناء
ابإلماء ،وليس فيه خصوصية حمتملة تدخله يف قسم آخر إال أن
يكون من غري أويل اإلربة ،وهو خارج عن مصداق التابعني كما بينا
سابقا وال أقل من الشك والريب فيه ،فال يدخل يف هذا القسم
أيضا.
•

مث إطالق القول بدخول اخلصي يف املستثنني َتسكا بكونه
غري ذي إربة ال يوافق الواقع؛ فإن اخلصي إن خصي يف
صغره ذهبت إربته ،وإن كان يف كَبه بقيت والتذ ابلنساء.
82

وال يوافق الرواايت أيضا؛ ويدل عليه ما رواه صحيحا الكليين رمحه
اخل ِ
ص ِي :عن ُحمم ِد بْ ِن ْحيىي ع ْن
ب عِدةِ الْم ْرأةِ ِمن ْ
هللا يف الكايف اب ُ
أ ْمحد ب ِن ُحمم ٍد وعلِ ُّي بن إِب ر ِاهيم عن أبِ ِيه ِ
مجيعاً ع ِن ابْ ِن ْحمب ٍ
وب ع ْن
ُْ ْ
ْ
ُ
ْ
مج ِيل ب ِن صالِ ٍح عن أِيب عب يدة قال" :سئِل أبو جعف ٍر ع عن خ ِ
ِ
ص ٍي
ُ ُ ْ
ْ ُْ
ْ
ْ
ت زوج امرأةً وف رض هلا صداقاً و ِهي ت علم أنه خ ِ
صي ،ف قال :جائِمز،
ُْ ُ
ْ
ف ِقيل إِنهُ مكث معها ما شاء اَّللُ ُمث طلقها ،ه ْل علْي ها عِدةم ؟ ،قال:
ت ِمْنهُ ،قِيل لهُ :ف ه ْل كان علْي ها فِيما
ن ع ْم؛ أ لْيس ق ْد لذ ِمْن ها ولذ ْ
ت إِذا كان ذلِك
كان ي ُكو ُن ِمْنهُ وِمْن ها غُ ْس مل ؟ ،قال :ف قال :إِ ْن كان ْ
ت فإِن علْي ها غُ ْس ًال ،قِيل لهُ :ف لهُ أ ْن ي ْرِجع علْي ها بِش ْي ٍء ِم ْن
ِمْنهُ أ ْمن ْ
صداقِها إِذا طلقها ؟ ف قال :ال".
الظاهرة يف أن اخلصي قد تكون له إربة ولذة يف النساء.
وال يبقى من املعلوم من الصفات إال صفة الرجولة ،واليت جتعله
حمكوما عليه حبكم األجنيب الذي ال يكشف له إال الظاهر ،فإن
كان مملوكا خمالطا خادما للنساء مل جيز له تعمد النظر كما مر.
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حكم التكشف أمام اخلصي ونظره لغري الوجه والكفني.
والبد بعد هذا أن ننظر يف حكم اخلصي ،سواء كان رقا أو حرا،
فما مضى من االستدالل ابآلية يثبت له حكم األجنيب.
لكن أخبار التكشف أمام اخلصي ونظره للنساء خمتلفة متخالفة،
فإن دلت على اجلواز فال ريب أن العنوان السابق لغري أويل اإلربة
أوسع مما دلت عليه األخبار املفسرة ،فنعود لنحمل تلكم األخبار
على التمثيل.
املراد ابخلصي:
انقش صاحب احلدائق يف بعض من أطلق عليهم خصي ،فقال يف
حدائقه " :قال يف املسالك :واعلم أن إطالق اخلصي يشمل من
قطع خصيتاه وإن بقي ذكره ،واألوىل ختصيص حمل اخلالف مبن
قطع ذكره وخصيتاه معا ،كما قطع به يف التذكرة ،أما اخلصي الذي
بقي ذكره ،واجملبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل ،انتهى.
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أقول :ظاهر كالمه أن اخلصي يطلق على هذه األنواع املذكورة يف
كالمه واملفهوم من كالم أهل اللغة أن اخلصي هو من سلت
خصيتاه ،قال يف كتاب املصباح املنري :وخصيت العبد ،أخصيته
خصاء -ابملد والكسر -سللت خصيته ،فهو خصي فعيل ،مبعين
مفعول ،وحنوه يف كتاب جممع البحرين ،وقال يف القاموس :وخصاه
خصاء سل خصيته ،فهو خصي وخمصي ،وقال يف كتاب مشس
العلوم :خصا الفحل خصاء ،إذا سل خصيته.
و مقتضى ذلك أن من قطع ذكره وبقي خصيتاه ال يسمى خصيا،
فيكون احلكم فيه ما ذكره من أنه كالفحل ،وأما اجملبوب الذي قطع
ذكره وبقيت أنثياه فهو اخلصي ،كما عرفت من كالم أهل اللغة،
فحكمه أبنه كالفحل حمل إشكال ،إال أن يثبت ما ادعاه من
التخصيص الذي نقله عن التذكرة ،بكونه مقطوع الذكر واألنثيني،
وال أعرف له وجها ،وال عليه دليال ،فإن الرواايت تضمنت اخلصي
بقول مطلق ،واخلصي لغة هو ما عرفت ،وليس هنا معىن آخر شرعا
85

وال عرفا يوجب االشرتاك أو اخلروج عن املعىن املذكور ،فليتأمل،
وهللا العامل".1
ويف كالمه رمحه هللا اضطراب وعدم توفيق؛ فاملفهوم من كلمات
اللغوين املذكورين أن لفظ اخلصي يطلق على من سلت خصيتاه
فقط ،واملقطوع من قطع ذكره وبقيت خصيتاه ،واجملبوب من قطع
ذكره وخصيتاه.
ِ
اجت به
قال يف لسان العرب " :اجل ُّ
ب :القطْ ُع .جبه جيُبُّه جباً وجباابً و ْ
ِ
ني اجلِ ِ
باب.
وب ب ِ ُ
استأْصله .وخصي ْجمبُ م
وجب ُخصاه جباًْ :
ِ
ِ
صياه".2
استُ ْؤصل ذكره و ُخ ْ
وب :اخلص ُّي الذي قد ْ
وامل ْجبُ ُ
وب :مقطوع الذكر من
وال ينافيه ما قاله ابن األثري" :خصي جمْبُ م
أصله" ،فإن اخلصيتني جمموعتني أبصله ،واجملموع مذاكري.

 1احلدائق .76-75 :23
 2لسان العرب  249 :1مادة جبب.
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وقد وقع التسامح يف هذه املفردات عند أكثر الفقهاء ،فقالوا:
"اجملبوب إن بقي من ذكره شيء جيامع به ولو بقدر حشفه" ،مع
أنه ال يسمى هذا جمبواب إال بلحاظ أن يكون قد استؤصل أنثياه
أيضا فأحلق ابجملبوب.
وعليه فمن قطع ذكره وأنثياه يدخل قطعا يف حكم اخلصيان وال
وجه للشك فيه ،ومن سلت خصيتاه فهو اخلصي يقينا ،ومن بقيت
أنثياه وقطع ذكره ففحل وليس خبصي.
وهبذا تنقح موضوع املسألة.
أخبار اخلصي
وأما األخبار املروية يف بيان حكم نظر اخلصي والتكشف أمامه،
فعلى طوائف ثالث ،غري جميزة ،وجميزة ،وساكتة.
الطائفة األوىل :ما استدل به على عدم اجلواز:

منه املوثق الذي رواه رواه ُحمم ُد بْ ُن ي ْع ُقوب ع ْن ُمحْي ِد بْ ِن ِزاي ٍد ع ِن
احلس ِن ب ِن ُحمم ٍد عن عب ِد اَّللِ ب ِن جب لة عن عب ِد الْملِ ِ
ك بْ ِن عُتْ بة
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
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ِ
ِ ِ
ِ
صلُ ُح أ ْن
ت أاب عْبد اَّلل ع ع ْن أُِم الْولد ه ْل ي ْ
النخع ِي قال" :سألْ ُ
ي ْنظُر إِلي ها خ ِ
ص ُّي م ْوالها وِهي ت ْغت ِس ُل ؟ قال :ال ِحي ُّل ذلِك".
ْ
محيد واحلسن بن حممد بن َساعة وعبد هللا بن جبلة واقفة كلهم،
وعبد امللك بن عتبة إمامي ،وكلهم ثقات.
وداللتها واضحة على عدم جواز نظر اخلصي لألجنبية ،لكن قد
يقال أهنا ال تفيد إال عدم جوازه حال الغسل ملطابقة اجلواب
للسؤال ،فيحتمل جواز نظره للشعر واليدين وما يكشف يف
البيواتت ،وال جيوز نظره ألزيد من هذا كالصدر والعورة اليت تنكشف
حال الغسل.
والصحيح املروي يف الكايف :ع ْن علِ ِي بْ ِن إِبْر ِاهيم ع ْن أبِ ِيه ع ِن ابْ ِن
ِ
احلس ِن ُموسى ع
ت أاب ْ
أِيب عُم ٍْري ع ْن ُحممد بْ ِن إِ ْسحاق قال" :سألْ ُ
اخل ِ
ضوء
ت :ي ُكو ُن لِلر ُج ِل ْ
ص ُّي ي ْد ُخ ُل على نِسائِِه ف يُنا ِو ُهلُن الْو ُ
قُلْ ُ
فريى ُشعُورُهن ،قال :ال".
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ني ب ِن سعِ ٍ
يد ع ِن ابْ ِن أِيب عُم ٍْري،
و رواهُ الشْي ُخ إبِِ ْسن ِادهِ ع ِن ْ
احلُس ْ ِ ْ
وق إبِِ ْسن ِادهِ ع ْن ُحمم ِد بْ ِن إِ ْسحاق بْ ِن عما ٍر ِمثْلهُ.
ورواهُ الص ُد ُ
حممد بن إسحاق ،هو ابن عمار الصرييف ،صرح بنسبه الصدوق يف
الفقيه ،1ثقة ،اختص ابلرواية عنه األجالء كصفوان روى كتابه،
وأكثر عنه معتمدا ابن أيب عمري.
وداللتها اتمة على وجوب التسرت عنه كما يتسرت عن األجانب ،وال
جيوز النظر منه هلن أيضا؛ ألنه إن مل جيز النظر إىل الشعر مل جيز
النظر لغريه ابألولوية املفهومة من حكم األجنيب ،وسواء كانت (ال)
انفية للجواز أو انهية عن دخول اخلصي عليهن وهن هبذه احلال،
فاحلكم واحد.
كما أنه ال حيتمل الفرق بني نساء الرجل املالك للخصي ،أو مالكة
اخلصي نفسها يف حرمة النظر ،ألن املقابلة ظاهرة يف السؤال عن

 1الفقيه  /469 :3ح ،4633ب النوادر.

89

حكمه كرجل يف قبال حكمهن كنساء ،ال من جهة الرقية للرجل
أو املرأة.
احلسن بن ُحمم ٍد الطُّ ِ
احلفا ِر
وس ُّي ِيف ْاألم ِايل ع ْن أبِ ِيه ع ِن ْ
وما رواه ْ ُ ْ ُ
ع ْن إِ َْساعِيل بْ ِن علِ ٍي ع ْن علِ ِي بْ ِن علِ ٍي أ ِخي ِد ْعبِ ٍل ع ِن ِ
الرضا ع ْن
ِ
ُخ ِيت سكي نة بِْن ِ
احلُس ْ ِ
ت علِ ٍي
آابئِِه ع ِن ْ
ني ع قال" :أ ُْدخل على أ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
تُ :هو ر ُج مل
ت رأْسها ِمْنهُ ،فقيل هلا :إِنهُ خاد مم ،ف قال ْ
خاد مم ف غط ْ

منع ش ْهوته".1

ورواه يف البحار مثله ،ويف الوسائل" :هو رجل منع من شهوته"،
ابلبناء على املفعول ،وميكن أن يبىن الفعل يف القراءة األوىل على
املعلوم أو اجملهول ،أما بناؤه على املعلوم؛ فألنه ال نكتة يعتمد عليها
لتحويل الفعل عن أصله وحذف الفاعل  ،ولو قيل أن النكتة فيها
هو أن املانع من الشهوة جمهول وهو من أخصاه ،قلنا هذا أول
الكالم.
1
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احلفار هو هالل بن حممد احلفار ،روى عنه الشيخ الطوسي كثريا
يف جمالسه ،ومل يظهر حاله.
قال النجاشي يف إَساعيل بن علي الدعبلي" :كان خمتلطا يعرف
منه وينكر ،له كتاب اتريخ األئمة وكتاب النكاح" ،وهذا احلديث
لعله من كتابه ،والسند هذا عنه معروف ،فما تفرد به مل يعمل به،
وهذا احلديث منه.
وعلي بن علي هو والد إَساعيل ،قال النجاشي" :ما عرف حديثه
إال من قبل ابنه إَساعيل".
وليس يف اخلَب حجة؛ فاخلادم قد يكون خصيا أو فحال ،والقراءاتن
للخَب أرجحهما (هو رجل منع شهوته) كما يف األصل ،واملعىن
ظاهر يف أن له شهوة قد منعها هو لكونه خادما ،مما يعين أنه ليس
خبصي كما هي أفراده الغالبة.
(منِع من شهوته) أو األوىل إذا بين الفعل
نعم على القراءة الثانية ُ
(منِع شهوته) يكون ظاهرا يف اخلصي الذي حيل بينه
للمجهول ُ
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وبني شهوته ابإلخصاء الذي يعطيه معىن التعدي مبن وإحالة الفعل
للمجهول.
مناقشة لقول سيدان األستاذ الزجناين
نعم ،ذهب استاذان احملقق السيد الزجناين دام ظله إىل أن اخلادم عند
اإلطالق ينصرف للخصي؛ مستندا -يف مجلة ما استند إليه -هلذه
الرواية ،وهذا معىن قريب جدا ،يؤيده تتبع األخبار والتاريخ ،فإن
صفة اخلدمة تالزمت كثريا واخلصي ،وكان خيدم النساء يف العادة،
وهو الذي يسمى عند سالطني الفرس خواجه ،وعند األتراك يقال
آغا للرئيس والقائد وشيخ القبيلة وللخادم اخلصي الذي يؤذن له
بدخول غرف النساء ،وكذا َساه األتراك يف مصر الطواشي ،كانوا
جيولون يف قصور امللوك ويدخلون على النساء وهلم ثراء من مجع
املال وحرفة الطرب وقلة االشتغال ابلشهوات ،ومنهم كافور
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األخشيدي والية مصر وكان يسمى ابخلادم اخلصي ،وكذا قراقوش،
ومجاعة كانوا خدام احلرمني وكانوا يسمون األغوات(.)1
واملعروف أن اخلصيان كانوا خمتصني خبدمة النساء والدخول عليهن،
وَسوا يف زمن متقدم خبدام احلراميك (أي قصور احلرمي) ،وقيل أن
أول من استعملهم يف قصره يزيد بن معاوية ،وأول من استعملهم يف
احلرمني معاوية أبوه ،وقال ابن عبد الَب يف االستعياب أنه استخدها
خلاص خدمة نفسه ،وقيل أن من أدخلهم القصور أبو جعفر
املنصور ،وعلى أي حال فهي سرية أسسها يف اإلسالم هؤالء ،وال
يقتصر جنسهم على السود ،بل يف فرنسا وإسبانيا راجت جتارة
اخلصيان البيض أيضا.
وهبذا ترتجح القراءة الثانية على األوىل ،مع أن األصل ال يساعد
عليه ،لكن القرينة قوية يف أتييد تلك القراءة.

( )1أنظر :أ محد السعيد سليمان  ,أتصيل ما ورد يف اتريخ اجلَبِت من الدخيل  ,القاهرة
 1978م.
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وال خيفى أن عمل سكينة لو ثبت فال يثبت حكما شرعيا حيتج به،
إال إذا محل على إرادة الرضا ع االحتجاج به أو أن فعلها يثبت
عادة متشرعية حيكيها اإلمام ع ،وميكن استفادة أن عادة بعض
النساء -حاشا أهل بيت النبوة الكرام -يومها كانت عدم التسرت
عن اخلادم لكونه خمصيا ال شهوة له.
ض ِل
ومنها املرسل -عن الصادق ع -الذي رواه ْ
احلس ُن بْ ُن الْف ْ
الط َِْب ِس ُّي ِيف مكا ِرِم ْاأل ْخال ِق قال" :قال ع :ال ْجتلِس الْم ْرأةُ ب ْني
اخل ِ
ْشوفة الرأْ ِس".
يد ِي ْ
ص ِي مك ُ
وال نعلم له أصال يف كتب من تقدمه وال أثرا ،لكنه يؤيد األخبار
السابقة.
فعمدة القول بعدم جواز التكشف أمام اخلصي هي صحيحة ابن
أيب عمري عن حممد بن إسحاق.
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الطائفة الثانية :ما استدل به على اجلواز:
 -1صحيحة بن بزيع

ِ ٍِ
صحابِنا
الصحيح الذي رواه الكليين رمحه هللا ع ْن عدة م ْن أ ْ
ع ْن أ ْمحد بْ ِن ُحمم ٍد ع ْن ُحمم ِد بْ ِن إِ َْساعِيل بْ ِن ب ِزي ٍع قال:
الرضا ع عن قِن ِاع ْ ِ ِ
اخلِصي ِ
احلس ِن ِ
ان،
ت أاب ْ
احلرائ ِر من ْ ْ
"سألْ ُ
ْ
ف قال :كانُوا ي ْدخلُون على ب ن ِ
احلس ِن ع وال ي ت قن ْعن،
ات أِيب ْ
ُ
ت :ف ْاأل ْحر ُار يُت قن ُع ِم ْن ُه ْم
ت :فكانُوا أ ْحراراً ؟ قال :ال ،قُلْ ُ
قُلْ ُ
؟ قال :ال".1

ورواه الشيخ يف التهذيب بسنده عن احلسني بن سعيد عن حممد بن
إَساعيل بن بزيع مثله إىل قوله( :وال يتقنعن) ،وهي من متفردات
حممد إَساعيل بن بزيع.
لكن الصدوق رواها بسنده عن الفضل بن شاذان ضمن مسائل
ابن بزيع نرويها مبا قبلها وبعدها ،قال:
 1الكايف  /532 :5ح 3ب اخلصيان.
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صري أو َتام ؟ ف قال :ق ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ص ْر ما
"وسألْتُهُ ع ِن الصالة مبكة والْمدينة ت ْق م ْ م
ِ ِ ِ ِ
اخلِصي ِ
ان،
ملْ ت ْع ِزْم على ُمق ِام عشرٍة ،وسألْتُهُ ع ْن قن ِاع النساء من ْ ْ
ف قال :كانُوا ي ْدخلُون على ب ن ِ
ات أِيب ْ
احلس ِن ع فال ي ت قن ْعن ،وسألْتُهُ
ُ
عن أُِم الْول ِد هلا أ ْن تك ِ
ْشف رأْسها ب ْني أيْ ِدي ِ
الرج ِال ،ف قال :ت ت قنع".
ْ
وقد ذكرت ما يوافق التقية أيضا؛ كإجياب القصر يف احلرمني ،مع
أن التخيري فيهما سائغ واإلَتام أفضل مبا ورد صحيحا أنه من خمزون
علم األئمة عليهم السالم ،وقد حققنا املسألة يف رسالة منفردة(.)1
وقال الشيخ يف التهذيب بعد أن روى حديث حممد بن إسحاق
السابق يف الطائفة األوىل وعقبه هبذا احلديث" :قال ُحمم ُد بْ ُن
اخل َِب ْاألوِل ،وإِمنا
اخلَبُ خرج خمْرج الت ِقي ِة والْعم ُل على ْ
احلس ِن :هذا ْ
ْ
2
ان الْوقْ ِ
اخل َِب الث ِاين ت ِقيةً ِمن سلْط ِ
ت.".
أج ُازوا ِيف ْ
ْ ُ

( )1ويف النفس اآلن تردد وميل ألن تكون أحاديث القصر والتمام دالة على استحباب اإلقامة
ال قصر الصالة.
 2التهذيب  /480 :7ح 134ب 41الزايدات يف فقه النكاح.
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وحنتمل التصحيف يف هذا اخلَب أيضا ،وأن اخلصيان مصحف من
الصبيان ،أو حممول على اخلصيان الصغار منهم ،بقرينة ما أيِت يف
رواية اخلثعمي عن خصي له يف سن رجل مدرك.
احلمل على التقية:
وقد مر عليك اتريخ اختاذ اخلصيان ،وسرية السالطني على اختاذهم
خلدمة النساء ،لكن احلمل على التقية غري واضح من النص ،وجمرد
كوهنا سرية بعض السالطني غري مرجحة بنفسها لسلب احلجية عن
هذه الصحيحة ،بل ال بد من درجة من الوثوق تعتمد القرائن
اجملتمعة للوصول للعلم ابحلمل على التقية أو تسلب الوثوق أبصالة
اجلد يف هذه األخبار املوافقة لعمل السلطان ،فانتظر.
احلمل على التقية وحممد بن إَساعيل بن بزيع:
وألن احلمل على التقية يستوجب مالحظة القرائن يف السند
وخصائص رواته ،واملنت وما فيه من إشارات وما يقابله من أخبار
أخرى ،فنقول:
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اخلَب من كتاب حممد بن إَساعيل بن بزيع؛ لتعدد الرواية عنه أبسانيد
خمتلفة تنتهي إليه ،وله رمحه هللا خصوصية امتاز هبا عن أقرانه تؤيد
احلمل على التقية ،قال النجاشي رمحه هللا فيه:
" أبو جعفر موىل املنصور أيب جعفر ،وولد بزيع بيت منهم محزة بن
بزيع ،كان من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم كثري العمل ،له كتب
منها :كتاب ثواب احلج وكتاب احلج ،أخَبان أمحد بن علي بن نوح
قال :حدثنا ابن سفيان قال :حدثنا أمحد بن إدريس عن أمحد بن
حممد بن عيسى عنه بكتبه ،قال حممد بن عمر الكشي :كان حممد
بن إَساعيل بن بزيع من رجال أيب احلسن موسى عليه السالم وأدرك
أاب جعفر الثاين عليه السالم ،وقال محدويه عن أشياخه :إن حممد
بن إَساعيل بن بزيع وأمحد بن محزة كاان يف عداد الوزراء".1
مث قال:

1
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" وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال :ويف رواية حممد بن
إَساعيل بن بزيع قال :أبو احلسن الرضا عليه السالم :إن هلل تعاىل
أببواب الظاملني من نور هللا له الَبهان ومكن له يف البالد ليدفع هبم
عن أوليائه ويصلح هللا هبم [به خ ل] أمور املسلمني إليهم ملجأ
املؤمن [ املؤمنني خ ل ] من الضر وإليهم يفزع ذو احلاجة من شيعتنا
وهبم يؤمن هللا روعة املؤمن يف دار الظلمة أولئك املؤمنون حقا أولئك
أمناء هللا يف أرضه أولئك نور [هللا] يف رعيتهم يوم القيامة ويزهر
نورهم ألهل السماوات كما يزهر الكواكب الدرية ألهل األرض
أولئك من نورهم نور القيامة يضيء منهم القيامة ،خلقوا وهللا للجنة
وخلقت اجلنة هلم فهنيئا هلم ،ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا
كله ،قال :قلت مباذا جعلين هللا فداك؟ قال :يكون معهم فيسران
إبدخال السرور على املؤمنني من شيعتنا فكن منهم اي حممد.
أخَبان والدي رمحه هللا قال :أخَبان حممد بن علي بن احلسني قال:
حدثنا حممد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
علي بن معبد عن احلسني بن خالد الصرييف ،قال :كنا عند الرضا
99

عليه السالم وحنن مجاعة فذكر حممد بن إَساعيل بن بزيع فقال:
وددت أن فيكم مثله".
فحال رواايت ابن بزيع ال يقل ميزة عن أخبار علي بن يقطني شيئا،
فأخباره املخالفة يقوى محلها على التقية.
وقيل :أنه حيتمل أن تكون الرواية قضية يف واقعة خاصة ال يستفاد
منها عموم حكم ،كصغر البنات أو كَبهن كثريا أو عدم بلوغ
اخلصي وغريها ،وهي ظنون ال ينبغي التوقف عندها إال بدليل يدل
عليها.
 -2مرسلة الشيخ يف املبسوط
ومنها :ما رواه الشيخ فی املبسوط ،قال" :وروي عن النيب صلى
ضل ،فأرادت
هللا عليه وآله وسلم أنه دخل على فاطمة وهي فُ ُ
أن تسترت ،فقال عليه السالم :ال عليك؛ أبوك وخادمك ،وروي

أبوك وزوجك وخادمك".

100

لكنه من أخبار العامة على احتمال قوي ومل جنده يف كتبنا بلفظه،
وروي هبذا اللفظ" :عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أتى
فاطمة بعبد قد وهبه هلا وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها مل
يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها ،فلما رأى رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ما تلقى قال :إنه ليس عليك أبس؛
إمنا هو أبوك وغالمك" ،رواه أبو داود وغريه.
وليس يف لفظه املروي عندهم أنه فحل أو خصي ،وقد تقدم دعوى
جراين العادة أن َتلك النساء اخلصيان من العبيد ،وهي دعوى خالية
عن الدليل خمالفة للثابت يف صدر اإلسالم ،وما ابتداعها إال يف
زمن األمويني والعباسيني ،وال يثبت بروايتهم هذه حجة.
ولو مت الدليل مبا رواه الشيخ يف املبسوط بلفظ اخلادم ،فهو لفظ
جيري على العبد واألمة ،وأنه كان يف البيت مع فاطمة عليها السالم
علي عليه السالم وخادمتها ،وأرادت فاطمة صلوات هللا عليها
التسرت من أبيها صلى هللا عليه وآله حياء؛ لكن من الواضح أن
101

الشيخ رمحه هللا عىن مبا رواه من حديث املبسوط نفس اخلَب املروي
عند العامة ،وهي عادته يف هذا الكتاب.
ويف اخلَب هذا شبهم من حديث جابر املروي يف الكايف ع ْن ع ْم ِرو بْ ِن
ِمشْ ٍر ع ْن جابِ ٍر ع ْن أِيب ج ْعف ٍر ع ع ْن جابِ ِر بْ ِن عْب ِد اَّللِ ْاألنْصا ِر ِي
ول اَّللِ ص ي ِر ُ ِ
ت إِىل
قال :خرج ر ُس ُ
يد فاطمة ع وأان معهُ ،ف لما انْت هْي ُ
ُ
تف ِ
الْب ِ
اطمةُ:
اب وضع يدهُ علْي ِه فدف عهُ ُمث قال :السال ُم علْي ُك ْم ،ف قال ْ
ِ
تْ :اد ُخ ْل اي ر ُسول
علْيك السال ُم اي ر ُسول اَّلل ،قال :أ ْد ُخ ُل ؟ قال ْ
ِ
ت :اي ر ُسول اَّللِ لْيس علي
اَّلل ،قال :أ ْد ُخ ُل أان وم ْن معِي ؟ ف قال ْ
قِناعم ،ف قال :اي ف ِ
ك ف قنِعِي بِِه رأْس ِ
ضل ِملْحفتِ ِ
ك،
اطمةُ ُخ ِذي ف ْ
تف ِ
اطمةُ وعلْيك السال ُم اي
تُ ،مث قال :السال ُم علْي ُك ْم ،ف قال ْ
ف فعل ْ
ِ
ت ن ع ْم اي ر ُسول اَّللِ قال أان وم ْن معِي
ر ُسول اَّلل قال أ ْد ُخ ُل قال ْ
قالت ومن معك قال جابِر فدخل رس ُ ِ
ت" احلديث.
ول اَّلل ص ودخلْ ُ
ُ
ْ ْ
م
وعلى أي حال ،فهذ اخلَب غري مستجمع لشروط احلجية ،مشكوك
اإلسناد عندان ،وفيه ما يؤيد محل األخبار اجمليزة على التقية ألن
جواز نظر اخلصي أو العبد أحد أقواهلم بل أخبارهم.
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وحكى العالمة يف املختلف عن ابن اجلنيد أنه قال يف كتابه مرسال:
"و قد روي عن أيب عبد ٰاَّلل وأيب احلسن موسى عليهما السالم
كراهية رؤية اخلصيان احلرة من النساء ،حرا كان أو مملوكا" ،ووافقه
العالمة متمسكا بداللة اآلية.
وحيتمل أنه عىن صحيح بن بزيع السابق ملا فيهما من شبه واشرتاك
كبريين ،فاستفاد منها اجلواز مع الكراهة ،وأما احتمال كون الكراهة
مبعىن احلرمة فمحتمل أيضا ،لكنه ال يرتجح يف استعماالت زمن ابن
اجلنيد وما بعده.
وعليه فهذه الطائفة -وهي خَب واحد يف احلقيقة -حجة لوال املانع
من الشذوذ إن حتقق بعد النظر يف داللة أخبار الطائفة الثالثة ،أو
احلمل على التقية الذي قويناه آنفا.
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الطائفة الثالثة :اجململة الساكتة عن البيان
والطائفة الثالثة من األخبار هي اليت امتنع فيها اإلمام عليه السالم
من اجلواب ،وهو وإن استظهر منها املنع ،لكنه غري جلي إال بعناية.
فمنها :الصحيح الذي رواه عْب ُد اَّللِ بْن ج ْعف ٍر ِيف قُر ِ
ب ِْ
اإل ْسن ِاد ع ْن
ْ
ُ
عْب ِد اَّللِ بْ ِن ع ِام ٍر ع ْن عْب ِد الر ْمح ِن بْ ِن أِيب ْجنران ع ْن صالِ ِح بْ ِن عْب ِد
احلس ِن ع قال" :كت بت إِلي ِه أسألُه عن خ ِ
ص ٍي
اخلثْع ِم ِي ع ْن أِيب ْ
اَّللِ ْ
ُْ ْ ْ ُ ْ
ِيل ِيف ِس ِن ر ُج ٍل ُم ْد ِرٍك ِحي ُّل لِلْم ْرأةِ أ ْن ي راها وت ْنك ِشف ب ْني يديِْه ؟
قال :ف ل ْم ُِجيْب ِين فِيها".
ومنها :ما أرسله الشيخ يف التهذيب قال :وق ْد ُرِوي ِيف خ ٍَب آخر
ك ع ْن هذا وملْ ُِجيْبهُ.
أنهُ ُسئِل ع ْن ذلِك ف قال :أ ْم ِس ْ
واستدل هبا الشيخ على محل صحيح ابن بزيع على التقية ،ولعله
أراد اخلَب السابق أيضا؛ فإان مل جند خَبا آخر فيه هذا املعىن إال معتَب
اخلثعمي السابق.
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والسكوت يف نفسه حيتمل اجلواز وعدمه؛ إذ مانع التقية فيهما
واحد ،يتقي من السلطان واملخالفني فيجيز ،كما يتقي شيعته من
إذاعة احلكم بعدم اجلواز خاصة يف املكاتبات أو إذا كان اإلمام
وسط االجتماعات ،فال ميكن الرتجيح به وال االستفادة منه لرتدد
معناه.
واحلاصل:
أن العمدة يف األدلة على عدم جواز نظر اخلصي إىل املرأة وعدم
تك شفها أمامه ،هو صحيح حممد بن إسحاق بن عمار ،املؤيد
مبوثقة عبد امللك بن عتبة النخعي وجمموع األخبار األخرى الضعيفة
االعتبار ،وابألصل يف حكم األجنيب ،وخمالفة بعض أقوال العامة
املشهورة وسرية خلفاء بين أمية والعباس حىت أزمان متأخرة.
والعمدة من أدلة اجلواز صحيحة حممد بن إَساعيل بن بزيع،
ويضعفها كل ما سبق ذكره من مقوايت صحيح حممد بن إسحاق.
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وال شك أن الرتجيح للطائفة األوىل غري اجمليزة ،فال جيوز للخصي
األجنيب النظر لألجنبية سواء كانت مملوكته أو غريها لعدم الفرق إال
أنه قد يقع نظره على ما ال حيل له فيجب عليه قبض نظره ،وال
جيوز لألجنبية التكشف أمام اخلصي سواء كان مملوكها أو غريه،
وليس داخال يف عقد االستثناء يف اآلية كاحملارم والنساء واإلماء وغري
أويل اإلربة من الرجال ،فال جيوز هلا كشف الزينة الباطنة له ،فهو
أجنيب جيوز له النظر غري املشبع للوجه والكفني والقدمني يف مواضع
الضرورة واملعاملة.
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ِ
ِ
ين َملْ يَظ َْه ُروا َعلى
تفسري قوله تعاىل " :أَ ِو الط ْف ِل الَّذ َ
َعور ِ
ات النِساء"
ْ

أما الطفل غري املميز فال موضوع للتسرت منه حيث ال يظهر على

العورة أصال ،وأما الطفل املميز الذي يقبل االستثارة ابلنظر ،فقيل:
أن اآلية ابتسثنائها غري املميز دلت على دخول الفرد اآلخر وهو
املميز يف عدم اجلواز ،فيحرم التكشف أمامه وجيب على وليه منعه
عن النظر مالزمة حمتملة.
لكن هل يؤخذ املميز مطلقا -حىت من مل تشتد غريزته -مبا يؤخذ
به األجنيب َتاما ،أم خيتص احلكم ابملميز بتلك الصفة ؟ ،ظاهر
إطالق اآلية عدم الفرق بينهما.

الوجوه احملتملة يف وصف الطفل بعدم ظهوره على العورات
فهنا ثالث وجوه:
األول :أن يكون املستثين هو الطفل مطلقا ،والوصف توضيحي.
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الثاين :أن يكون املستثىن هو الطفل غري املميز واملميز الذي ليس له
استثارة وميل والوصف تعليلي.
الثالث :أن يكون املستثىن هو الطفل غري املميز فقط والوصف
تقييدي.
قرب حمدث احلدائق دليل جواز التكشف أمام املميز ال بتلك
الصفة ،قال" :و إن كان مميزا ال على الوجه املذكور ،فقوالن:
للجواز ،ألن أمر من مل يبلغ احللم ابالستئذان يف تلك األوقات
الثالثة ،اليت هي مظنة التكشف والتبذل ،دون غريها ،مشعر
ابجلواز ،فإن ظاهره أن جواز الدخول من غري استيذان يف غري تلك
األوقات ،ال يكون إال مع جواز النظر ،وإال لو كان النظر حمرما،
ألمر ابالستيذان ،ومل جيز له الدخول ،إال بعده ،ليأخذوا األهبة يف
التسرت ،فإن املتبادر من األمر له ،ابالستيذان إمنا هو ألجل ذلك"،1

 1احلدائق .64 :23
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مث ذكر َتسك الشهيد الثاين يف املسالك آبية االستئذان وأهنا ال
تقتضي جواز النظر ،وأجاب عنه مبا مضى.
والصحيح ما ذكره الشهيد رمحه هللا؛ فإن آية االستئذان وهي قوله
ِ ِ
ت أ ْميانُ ُك ْم والذين
تعاىل( :اي أيُّها الذين آمنُوا لي ْستأْذنْ ُك ُم الذين ملك ْ
احللُم ِمْن ُكم ثالث مر ٍ
ات ِم ْن ق ْب ِل صالةِ الْف ْج ِر وحني تضعُون
ملْ ي ْب لُغُوا ُْ
ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الث عور ٍ
ِ
ِ
ات ل ُك ْم لْيس
ثياب ُك ْم من الظهرية وم ْن ب ْعد صالة الْعشاء ث ُ ْ
ض ُك ْم على ب ْع ٍ
ض
ناح ب ْعد ُهن طوافُون علْي ُك ْم ب ْع ُ
علْي ُك ْم وال علْي ِه ْم ُج م
ِ
ِ
ليم حكيم) مجعت بني حكمي
كذلك يُبِ ُ
ني اَّللُ ل ُك ُم ْاآلايت واَّللُ ع م
ملك اليمني ومن مل يبلغ احللم ،وال ينبغي الريب يف عدم جواز

التكشف ابلزينة الباطنة ومواضعها أمام اململوك كما تقرر لك ،فال
يصح القول أن األمر ابالستئذان يف أوقات الراحة والتخفف يقتضي
جواز نظر من مل يلغ احللم يف غري تلك احلاالت ،لفساد الالزم يف
املتحد معه سياقا وهو اململوك.
وأقصى ما تدل عليه اآلية هو أن هذه الفرتات هي أوقات ختفف
فيها الثياب وتنكشف فيها العورات عادة ،فال جيوز الدخول عليهم
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وهم يف هذا احلال إال ابستئذان ميهلهم للتسرت ،فاملقابلة ليست اتمة
بني (حرمة النظر يف حال التخفف والراحة) و(جواز النظر يف غري
هذه األوقات) ،بل أصالةً بني (حرمة الدخول والطواف عليهم يف

تلك احلال اليت يلزم منها النظر لعوراهتم) و(جواز الدخول والطواف
عليهم يف غري تلك احلال وهي غري أوقات تسرتهم) ،فال اقتضاء يف
هذا التقابل الستنباط حكم كلي إال ابلنسبة للعورة ،وحرمة نظر
املميز للعورة قطعي ،فهي أجنبية عن هذا املقام ابلكلية.
احلُلُم ِمْن ُك ْم" ال يدل على حكم
مث إن قوله تعاىل " :الذين ملْ ي ْب لُغُوا ْ

كل من مل يبلغ احللم ،بل ظاهره القريب جدا أنه من كان من أهل
البيت ال األجنيب عنهم ،وهو من احملارم كاإلبن ،فال يستفاد من
اآلية حكم كلي ،وتكون ساكتة عن حكم نظر الطفل املميز ،هذا
لو استفيد منها حكم متعلق ابلنظر مطلقا.
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والتحقيق:
املراد ابلطفل هنا:
أن قوله تعاىل( :أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء) إذا
أريد به ما يقابل قسمني آخرين وُها املميز الذي تثار شهواته واملميز
الذي ال تثار شهواته ففيه:
أوال :أنه خالف التقييد الوصفي يف اآلية ،واألصل فيه الفائدة ال
جتوز يف كالمه تعاىل
التوكيد وال غريه من األغراض إال بقرينة ،كما ال ُّ

هللا وعز وجل عن اللغوية ،فإن اآلية يف مقام بيان حكم الطفل الذي

ال يظهر على عورات النساء ،أي ال يتعقلها ،يف قبال من يتعقلها
وهو املميز.
اثنيا :ليس يف اآلية الشريفة أي داللة على التفصيل بني فردي املميز.
اثلثا :أن هذا القول الفرضي خمالف للواقع القطعي؛ إذ الطفل املميز
له قابلية التلذذ وغري معدوم الشهوة ،وهي من آاثر العقل وكمال
العضو يف كل بشر ،ويرشد إليه بل يدل عليه أخبار النهي عن
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اجلماع ويف الدار صيب يسمع أي يعي َسعُه الكالم ،وأخبار التفريق

يف املضاجع ،وأخبار تقبيل الطفلة ذات اخلمس سنني وغريها ،نعم،

إمنا تستوي الشهوة ببلوغه احللم ،فتوجيه البحث يف القسمني
املفرتضني للطفل املميز غري وجيه.
وأما لو أريد ابلقيد الوصفي ما يقابل املميز مطلقا ،فينعقد لآلية
حينئذ مفهوم يثبت به حكم الطفل املميز إذا ارتفع حكم املنطوق
يف غري املميز ،فيكون األجنيب من األطفال ذويي التمييز يف حكم
الرجل األجنيب الكامل.
ومن مؤيدات ما تعطيه ظاهر اآلية أمور ،منها:
أوال :عطفه على أولئك املوصوفني ،خاصة (غري أويل اإلربة من
الرجال) ،فإن ترامي األنواع وختصيصها ،يقوي ظهور هذا النوع يف
التخصيص أيضا ،ويكون الوصف فيه تقييداي ،خيرج عن حكمه
الطفل الذين يظهرون على عورات النساء ،وهم املدركون املميزون
مطلقا.
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واثنيا :أن ِ
الطفل هو كل انشئ حدث السن ،وغالبا ما يطلق على
الصغري من الصبيان ،لكن قد صح إطالقه على الصغري حىت حيتلم
إذا قوبل ابلرجال والنساء كما يف اآلية الشريفة ،ومنه قوله تعاىل:
(وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا) [ ،]59/24ومع أنه
مستعمل يف األدلة هبذا املعىن ،فليس يف آايت الكتاب أو األخبار
أي ذكر للفرض املذكور وهو التفريق بني حكم املميز الظاهر على
العورات وغريه إال ما سيأِت روايته ،ولو كان له حكم ملا عدم الذكر
وموضوعه حمط اهتمام الشارع بال خالف.
معىن الظهور على العورات:
لكن قد يقال أن وصف املفرد وهو (الطفل) ابجلمع وهو (الذين مل
يظهروا على عورات النساء) ظاهر يف توصيف أمر سار يف كل طفل
بطبعه ،وهو عدم استواء شهوته حىت يبلغ سن من ي تطلع من -
التفعل -واالبتغاء املقرتن ابلقصد للنساء ،حىت دون توسط إاثرة ما،
وهو مبلغ الرجال أو ما قاربه ،وكما قيل من تقدير يف آية (مث خيرجكم
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طفال) أي خيرج كل واحد منكم طفال ،يصح أن يقال هنا أن
التقدير :أو الطفل الذي كل واحد مل تبلغ غريزته مبلغ ما يف الرجال.
وهذا قول لطيف ،لكنه خالف األصل يف التقييد ابلوصف وخالف
أصل عدم التقدير ،حيتاج لقرينة علمية تؤيده ،وهكذا احلال يف كل
آايت الكتاب غري احملكمة يف نفسها ،أو اليت كانت عند الناظرين
فيها حمكمة وغم علينا معناها لبعد الزمان عن أهل اللسان األوائل.
أقوال املفسرين:
وللمفسرين مذاهب متقاربة مل يقفوا فيها على نص؛
فقال الطوسي يف التبيان :وقوله " أو الطفل الذين مل يظهروا على
عورات النساء " يعين الصغار الذين مل يراهقوا ،فإنه جيوز إبداء الزينة
هلم" .
وأما يف اجملمع ،فقال الطَبسي أوال " :مل يظهروا على عورات النساء
أي  :مل يقووا عليها  .ومنه قوله  ( :فأصبحوا ظاهرين )".
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مث قال ( " :أو الطفل ) أي  :اجلماعة من األطفال ( الذين مل
يظهروا على عورات النساء ) يريد به الصبيان الذين مل يعرفوا عورات
النساء ،ومل يقووا عليها لعدم شهوهتم ،وقيل  :مل يطيقوا جمامعة
النساء ،فإذا بلغوا مبلغ الشهوة ،فحكمهم حكم الرجال".
ويف فقه القرآن للراوندي " :يعين الصغار الذين مل يراهقوا ،فإنه جيوز
إبداء الزينة هلم إذا مل يطلعوا بعد على االستلذاذ والتمتع هبن ،ومل
يروا العورات عورات لصغرهم".
ويؤيده أن الرغبة يف األطفال تتدرج شدهتا إىل أوان البلوغ وليست
دفعية.
واألجود أن يقال :أظهره على األمر  :أطلعه عليه إذا كان خفيا
يب إِىل ب ْع ِ
ض
مسترتا ،قال تعاىل { :التحرمي  : 3 :وإِ ْذ أسر النِ ُّ
ِ
ت بِِه وأظْهرهُ اَّللُ علْي ِه عرف ب ْعضهُ وأ ْعرض
أ ْزواج ِه حديثاً ف لما ن بأ ْ
ِ
ع ْن ب ْع ٍ
اخلبري
ليم ْ
ض ف لما ن بأها بِِه قال ْ
ت م ْن أنْبأك هذا قال ن بأين الْع ُ
}.
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فه ُم األطفال الصغار الذين مل يظهروا أبفهامهم على معىن العورة
ُ
ومل يروا العورات عورات لصغرهم وقلة عقلهم ،وهو عدم التمييز
نفسه ،أما إذا ميز فقد ظهر بفهمه على هذا املعىن ووجب التسرت
عنه كالرجال.
وأما كوهنم مل يقووا بعد على إتيان النساء ،فمعىن حمتمل ،يلزم منه
إما عموم احلكم للصبيان على القول أبن املقصود به أهنم مل يبلغوا
احللم ،أو التفصيل بني القادر على إتيان النساء وغريه ،لكن يف
الالزم األول ما ذكران من احلكم بلغوية التوصيف وأمور أخرى ،ويف
الثاين تقدير ينايف األصل ،ومع األخذ به ال يظهر معىن لذكر العورة
يف اآلية.
فال يتعني معىن حمدد لالطالع على العورات ،ويرتدد بني التمييز
وعدمه ،أو الرغبة وعدمها ،فإن كان األول -كما هو األقوى
ظهورا -فال وجه للتفصيل بني املميزين من األطفال ،وإن كان الثاين
وال يساعده معىن الظهور أي اإلدراك والتنبه -فالتفصيل متجه.116

واملعتمد الذي يفصل كل خالف هي األخبار املعصومية.

أخبار املسألة:
فمنا:
الصحيح الذي رواه الصدوق يف الفقيه بسنده عن أ ْمح ِد بْ ِن ُحمم ِد
الرضا ع يف حديث قال" :ي ْؤخ ُذ الْغُالم ِابلصالةِ
ص ٍر ع ِن ِ
بْ ِن أِيب ن ْ
ُ
ُ
و ُهو ابْ ُن سْب ِع ِسنِني ،وال تُغ ِطي الْم ْرأةُ ش ْعرها ِمنْهُ حىت ْحيتلِم".1
تفرد بروايته الصدوق يف الفقيه من بني الكتب األربعة.
وقد مر أن الزينة الباطنة والزم كشف مواضعها والنظر إليها ال يقبل
دليله التجزئة ملوضع دون موضع آخر ،فالشعر للتمثيل ومالزم
ا لكشف للرقبة واآلذان واألذرع وما يكشف عادة يف البيواتت،
وليس أكثر من هذا يسوغ كشفه والنظر إليه تعمدا ،وبشرط عدم
التلذذ والريبة.

 1الفقيه  /436 :3ح 4507ب احلد الذي إذا بلغه الصبيان مل جتب مباشرهتم . ..
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فداللة الصحيحة حاكمة ومعارضة ملا استظهرانه حنن واآلية من
اختصاصها ابلطفل غري املميز ،ودالة على التوسع ملطلق الصبيان
حىت تستوي مرهتم ويبلغوا احللم ،مؤيدة للقول أبن املقصود ب (مل
يظهروا على عورات النساء) هو عدم أتهلهم إلتيان النساء
كالرجال ،وأن املعىن الذي قويناه -أعين االطالع على املخفي-
إمنا هو كناية عن قدرة اإلتيان والرغبة فيهن ،جراي على األدب
القرآين السائر.
ومثله ما رواه عْب ُد اَّللِ بْن ج ْعف ٍر ِيف قُر ِ
ب ِْ
اإل ْسن ِاد ع ْن حممد بن
ْ
ُ
1
ِ
ص ٍر ع ِن ِ
الرضا
عن أ ْمحد بْ ِن ُحممد بْ ِن أِيب ن ْ
احلسني بن أيب اخلطاب ْ
ع قال" :ال تُغ ِطي الْم ْرأةُ رأْسها ِمن الْغُالِم حىت ي ْب لُغ الْغُال ُم".2
وما رواه الكليين عن علِ ِي بْ ِن إِبْر ِاهيم ع ْن أبِ ِيه ع ِن الن ْوفلِ ِي ع ِن
وين ع ْن أِيب عْب ِد اَّللِ ع قالُ " :سئِل أ ِمريُ الْ ُم ْؤِمنِني ع ع ِن الصِ ِيب
الس ُك ِِ
حيجم الْمرأة ؟ قال :إِ ْن كان ُحي ِسن ي ِ
ف فال ".
ص ُ
ْ ُُ ْ
ْ ُ
 1يف الوسائل :أمحد بن حممد بن عيسى عن البزنطي.
 2قرب اإلسناد /385 :د.1355

118

وهي ال تنايف اخلَبين السابقني؛ ألن موضع احلجامة مما مل يقم الدليل
على جواز كشفه اختيارا ،اقتصارا على ما أابحته أدلة الزينة من
كشف مواضعها املعتادة يف االجتماعات ،والكالم يف هذه املواضع
ال غريها ،والطفل املميز يصف غالبا ويعجب ويثار.

فتحصل:
أن من املستثنني من حرمة النظر للزينة الباطنة من املرأة ومواضعها
اليت تكشف عادة ،الطفل الذي مل يبلغ احللم من املميزين مطلقا،
وأما غري املميز فال يتوجه له خطاب وال جيب على املرأة التسرت منه
حىت مييز فيحرم كشف غري املعتاد كشفه بني احملارم فضال عن العورة.
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مت الكراس الثالث من حبث النكاح
واحلمد هلل رب العاملني
حممد علي حسني العريب
 1436هـ  2015 -م
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