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  0.89,ا%
  

احلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له 
، احلمد هللا على كل شدة  احلمد هللا على كل نعمة وبالء،كفواً أحد

اللهم صلِّ على احملمود األمحد حبيب إله رب العاملني املصطفى . ورخاء
، اللهم املختارالنيب الكرمي حممد من اخللق أمجعني الرسول الصادق األمني 

، اللهم صلِّ األئمة واملهدينيوصلِّ على عترته األطهار األوصياء األبرار 
 اللهم صلِّ ،عليهم كلما طلعت مشس وغربت وكلما هبت ريح وسكنت

وذراة رمال الرب عليهم بعدد ورق الشجر وقطر املطر وأوزان مياه البحر 
  .هلا وال ينفد آخرهااللهم صلِّ عليهم صالة دائمة نامية زاكية يصعد أو

 عزت عطية رئيس قسم احلديث. صدرت يف اآلونة األخرية فتوى من د
أنه جيوز للمرأة العاملة أن تقوم ( :بكلية أصول الدين جبامعة األزهر

، إذا كان وجودمها يف غرفة ا يف العمل منعاً للخلوة احملرمةبإرضاع زميله
أن " العربية نت"  عطية لـ وأكد )ال يفتح باا إال بواسطة أحدمهامغلقة 

إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبيح اخللوة وال حيرم الزواج 
وان املرأة يف العمل ميكنها ان ختلع احلجاب أو تكشف شعرها أمام من 

ن كتابة ورمسياً ويكتب يف العقد أأرضعته  مطالباً توثيق هذا اإلرضاع 
 اليت بعثت ابن أخيها  وأضاف ان السيدة حفصة.اًفالنة أرضعت فالن

 السيدة عائشة حىت يدخل أختسامل بن عبد اهللا بن عمر يرضع من 
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م تدخله عليها فرضع ثالث مرات وتعبت ومل يتم مخس رضعات فل
  ).ن حيدث ذلكالسيدة عائشة وماتت قبل أ

     ١٧/٥/٢٠٠٧يوم " العربية نت"نشر هذا يف 
، والسنة املطهرةكرمي وسيتضح للقارئ أن هذه الفتوى خمالفة للقرآن ال

، وهي )ص(مي احلنيف وإساءة للنيب حممد وهي إساءة للدين اإلسال
ترضع امرأة خمالفة حىت للطبع اإلنساين السليم ، فكيف يستساغ أن 

  !! ؟رة من الغرية أن يقبل بذلك لعرضه، كيف ميكن ملن له ذرجالً أجنبياً
 فكيف ميكن ،لغريةفالدين اإلسالمي احلنيف هو دين األخالق والعفة وا

 انه )ص( الرسول محمد روي عن ،أن ننسب هكذا فتوى له
بن  (، إن سعدااسمعوا ما تقولون! األنصاريا معشر : (قال

لمتقي لكرت العمال  ) لغيور وأنا أغير منه واهللا أغير مني)عبادة
  .٦٨٨ ص١١اهلندي ج
أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير منه : (أيضاً) ص(وقال 
غير مني ومن أجل غيرة اهللا حرم الفواحش ما ظهر واهللا أ

  .٦٨٨ ص١١لمتقي اهلندي جلكرت العمال  ...)منها وما بطن
قال رسول اهللا صلى : عن أبي عبد اهللا عليه السالم  قالو

 وكان أبي إبراهيم عليه السالم غيوراً: (اهللا عليه وآله وسلم
نين ، وجدع اهللا أنف من ال يغار من المؤموأنا أغير منه

   .١٥٣ ص ٣٢احلدائق الناضرة ج  )ينوالمسلم
، ال يصحب  غيوراًوكان موسى رجالً (:عن ابن عباس قالو

   .١٢ ص ٧لشيخ الطربسي ج لتفسري جممع البيان  )رى امرأتهالرفقة لئال تُ



       ####٧                """")3A<= ا#@?.<=(     !!!!أ/:.ر ا78.م ا#345ي 
 

شرع فكيف ميكن ملنبع الغرية والعفة أن ي) ع(نعم هذه هي غرية األنبياء 
: وهو القائل!!! ثدي امرأة أجنبية ؟جواز رضاع الرجل الكبري من

  .٢١١ص١كشف اخلفاء للعجلوين ج ) بعثت ألتمم األخالقإنما(
 وعن شريعته الغراء) ص(وألجل الدفاع عن أشرف اخللق الرسول حممد 

، السيد أمحد احلسن) ع(مام املهدي وامتثاالً لتوجيه وصي ورسول اإل
زماً قرآن والسنة ومل هذه الفتوى معتمداً على ال$#"شرعت بكتابة رد 

  .للقوم مبا ألزموا به أنفسهم
وسأبدأ باالستدالل على بطالن هذه الفتوى بالقرآن الكرمي مث بالروايات 
الواردة يف مصادر أبناء العامة مث مبا ورد عن عترة املصطفى عليه وعليهم 

، ضاً آراء بعض علماء أبناء العامةآالف التحية والسالم وسأذكر أي
، واحلمد هللا رب عزت عطية إليهقارئ املنصف وهن ما ذهب وسيتبني لل
  . وسلم تسليماًه األئمة واملهدينيصلى اهللا على حممد وآلالعاملني و
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  :ا%83=, ا>و%:

  اB!8%ن ا%$!@?
  

ال شك أن القرآن الكرمي هو الثقل األكرب وهو العاصم من االحنـراف             
u3ـr7tْu=َ. IـI .ِـu3      Oـr7tْu=َ. IـI .ِـu3      Oـr7tْu=َ. IـI .ِـu3      Oـr7tْu=َ. IـI .ِـO      ( :قال اهللا تعـاىل   ارد،  املوواختالف   األمور   اشتباهعند  

 rM5w=rxــyzwA y@ــ ِ\{8rV dَــ>ِ" u@ــ ُ} ٍkyOــrZ 23ِــ ِhIَــGِB>% rM5w=rxــyzwA y@ــ ِ\{8rV dَــ>ِ" u@ــ ُ} ٍkyOــrZ 23ِــ ِhIَــGِB>% rM5w=rxــyzwA y@ــ ِ\{8rV dَــ>ِ" u@ــ ُ} ٍkyOــrZ 23ِــ ِhIَــGِB>% rM5w=rxــyzwA y@ــ ِ\{8rV dَــ>ِ" u@ــ ُ} ٍkyOــrZ 23ِــ ِhIَــGِB>%( )ــام  ،)٣٨:األنع

)    �r=yxــ w8r5 ً9ــ r[ynrVr5 �P&ــ w4r5 ٍkyOــrZ �,ــ ُB�> ًIــ `Ir_y'ِ� rhIــ َGِB>ْ% rــ� y_َ*r( Iــ r7>ْu�َ`r5    �r=yxــ w8r5 ً9ــ r[ynrVr5 �P&ــ w4r5 ٍkyOــrZ �,ــ ُB�> ًIــ `Ir_y'ِ� rhIــ َGِB>ْ% rــ� y_َ*r( Iــ r7>ْu�َ`r5    �r=yxــ w8r5 ً9ــ r[ynrVr5 �P&ــ w4r5 ٍkyOــrZ �,ــ ُB�> ًIــ `Ir_y'ِ� rhIــ َGِB>ْ% rــ� y_َ*r( Iــ r7>ْu�َ`r5    �r=yxــ w8r5 ً9ــ r[ynrVr5 �P&ــ w4r5 ٍkyOــrZ �,ــ ُB�> ًIــ `Ir_y'ِ� rhIــ َGِB>ْ% rــ� y_َ*r( Iــ r7>ْu�َ`r5
rSِ[ِ*yow[*ِْ>rSِ[ِ*yow[*ِْ>rSِ[ِ*yow[*ِْ>rSِ[ِ*yow[*ِْ> ()٨٩:النحل(، )r5r5r5r5    َ� wJIr7*ْu�َ. ٍkyOrZ �,ُ�    َ� wJIr7*ْu�َ. ٍkyOrZ �,ُ�    َ� wJIr7*ْu�َ. ٍkyOrZ �,ُ�    َ� wJIr7*ْu�َ. ٍkyOrZ �,ُ� PQ_ِ� ،)١٢:اإلسراء( )Yْـ�ِ_Y PQْـ�ِ_Y PQْـ�ِ_Y PQْـ

)rSِN�Gw[*ْ�> �P&w4 ِU_ِ. r0yArV َL whIَGِB>ْ% r�ِ>َWrSِN�Gw[*ْ�> �P&w4 ِU_ِ. r0yArV َL whIَGِB>ْ% r�ِ>َWrSِN�Gw[*ْ�> �P&w4 ِU_ِ. r0yArV َL whIَGِB>ْ% r�ِ>َWrSِN�Gw[*ْ�> �P&w4 ِU_ِ. r0yArV َL whIَGِB>ْ% r�ِ>َW () ٢:البقرة(.  
 الناس أنـزل    أيهايا  (: أنه قال ) ص(وروي عن النبي محمد     

اهللا كتابه على لسان نبيه واحل حالله وحرم حرامه فما احل           
في كتابه على لسان نبيه فهو حالل إلى يوم القيامـة ومـا             

 ) نبيه فهو حرام إلى يوم القيامـة       حرم في كتابه على لسان    
  .١٩٦ ص ١لمتقي اهلندي ج لكرت العمال 

 دائرة قيل فكيف نصنع يـا       اإلسالمأال إن رحى    (: وقال أيضاً 
 على الكتاب فما وافقه فهـو       حديثيرسول اهللا قال اعرضوا     

  .١٩٦ ص ١لمتقي اهلندي ج لكرت العمال  ) قلتهوأنامنى 
 فيـه وزادوا    فأكثرواسئلت اليهود عن موسى     (: اًوقال أيض  

 فما أتاكم من    أحاديث عنى   ستفشوونقصوا حتى كفروا وإنه     
 فاقرؤوا كتاب اهللا واعتبروه فما وافق كتاب اهللا فانـا           حديثي
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لمتقي اهلندي ج   لكرت العمال    )قلته وما لم يوافق كتاب اهللا فلم اقله       
  .١٩٦ ص ١

 يروون الحديث فاعرضوه    ة ستكون عنى روا   (: وقال أيضاً   
كـرت    ) فـدعوها  وإالعلى القرآن فان وافق القرآن فخذوها       

  .١٩٦ ص ١لمتقي اهلندي ج لالعمال 
نشر احلرمة  ت الكبري ال    ةواليكم اآليات القرآنية اليت تدل على أن رضاع       

  . ملس ما حيرم ملسههبل هو حمرم الستلزام) املرضعة(من املرأة األجنبية 
                                               

rD>ْ%r5%<ِـ&Fy=wA w�%rِـw4r�َLy5َ/ r2yEـrn u2ـrD>ْ%r5         ِ2y_َ>yD%<ِـ&Fy=wA w�%rِـw4r�َLy5َ/ r2yEـrn u2ـrD>ْ%r5         ِ2y_َ>yD%<ِـ&Fy=wA w�%rِـw4r�َLy5َ/ r2yEـrn u2ـrD>ْ%r5         ِ2y_َ>yD%<ِـ&Fy=wA w�%rِـw4r�َLy5َ/ r2yEـrn u2ـ2y_َ>yDِ         ( :قـال اهللا تعـاىل    ـ  ١
َ9r(IَFu=>% u@ِGwA Mَ/ r�%rVَ/ y2r[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�َ9r(IَFu=>% u@ِGwA Mَ/ r�%rVَ/ y2r[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�َ9r(IَFu=>% u@ِGwA Mَ/ r�%rVَ/ y2r[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�َ9r(IَFu=>% u@ِGwA Mَ/ r�%rVَ/ y2r[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�( )٢٣٣: البقرة(.  

 هي ما   ة، واملراد من مدة الرضاع     مدة الرضاع بسنتني   فقد حدد اهللا تعاىل   
ال مطلق الرضاعة ألن اسم الرضاع يصدق        الرضاع    أحكام يترتب عليها 

متام الرضاعة الـيت ال     : ني إىل آخر العمر، وبعبارة أخرى     حىت بعد السنت  
، فالطفل   أكثر من سنتني   إىل أي حكم شرعي يكمن أن متتد         عليها يترتب

انه أمت رضـاعته    : ، يقال عنه   السنة الرابعة من عمره مثالً     الذي يفطم يف  
 فال تنصرف متام الرضاعة يف اآلية الـسابقة إال علـى            ألربع سنني، إذن  

 كحرمة الزواج من املرضـعة      عة اليت تترتب عليها أحكام شرعية     الرضا
  .اخل....وبنتها و

فالنتيجة هي ان الرضاعة بعد السنتني ال تترتب عليها أحكام الرضـاعة            
 يف  ، أي تكون املرضعة   عر املرضعة أو سائر بدا احملرم     كجواز النظر إىل ش   

       .تلك احلالة كاألجنبية فيجوز للمرتضع أن يتزوجها أو يتزوج من ذريتها



       ####١٠                """")3A<= ا#@?.<=(     !!!!أ/:.ر ا78.م ا#345ي 
 

Ir7y_ugr5r5 %<ْ�ِ`ـyAr&ِ>%rDِ8 rMIroـGَْ*r[rn ِUـwU /�3ُـ7y4r5 wUـr( ًI*َـIr7y_ugr5r5          d %<ْ�ِ`ـyAr&ِ>%rDِ8 rMIroـGَْ*r[rn ِUـwU /�3ُـ7y4r5 wUـr( ًI*َـIr7y_ugr5r5          d %<ْ�ِ`ـyAr&ِ>%rDِ8 rMIroـGَْ*r[rn ِUـwU /�3ُـ7y4r5 wUـr( ًI*َـIr7y_ugr5r5          d %<ْ�ِ`ـyAr&ِ>%rDِ8 rMIroـGَْ*r[rn ِUـwU /�3ُـ7y4r5 wUـr( ًI*َـd          ( :قال اهللا تعاىل  ـ  ٢
            uOَـ>ِ" r�yAr&ِـ>%rDِ>r5 Oِـ> y=ُByZ% ِMَ/ ِ2y_r3Ir( Oِ. wUُ>Ir�ِ.r5 ٍ2y4r5            uOَـ>ِ" r�yAr&ِـ>%rDِ>r5 Oِـ> y=ُByZ% ِMَ/ ِ2y_r3Ir( Oِ. wUُ>Ir�ِ.r5 ٍ2y4r5            uOَـ>ِ" r�yAr&ِـ>%rDِ>r5 Oِـ> y=ُByZ% ِMَ/ ِ2y_r3Ir( Oِ. wUُ>Ir�ِ.r5 ٍ2y4r5            uOَـ>ِ" r�yAr&ِـ>%rDِ>r5 Oِـ> y=ُByZ% ِMَ/ ِ2y_r3Ir( Oِ. wUُ>Ir�ِ.r5 ٍ2y4r5

w�ِ�r[>ْ%w�ِ�r[>ْ%w�ِ�r[>ْ%w�ِ�r[>ْ%( )١٤: مانلق(.  
، ه اآلية تؤكد معىن اآلية السابقة     ، وهذ أي فصاله عن الرضاعة يف سنتني     

 وامـا    تترتب خالهلما أحكام الرضـاعة،     نوهو كون العامان مها اللذا    
 فال يكون داخالً    الفصال األعم من ذلك فقد يكون بعد أكثر من عامني         

   .قة وال تشمله أحكام عامي الرضاعةيف مقصود اآلية الساب
   

wUGْrEَFr5r5 ًI4y=ُ� wU�3ُ/ wUGَْ*r[rn ًI`Iroynِ" ِUyAr&ِ>%rDِ8 rMIro`ِ�>ْ% Ir7y_ugr5r5 wUGْrEَFr5r5 ًI4y=ُ� wU�3ُ/ wUGَْ*r[rn ًI`Iroynِ" ِUyAr&ِ>%rDِ8 rMIro`ِ�>ْ% Ir7y_ugr5r5 wUGْrEَFr5r5 ًI4y=ُ� wU�3ُ/ wUGَْ*r[rn ًI`Iroynِ" ِUyAr&ِ>%rDِ8 rMIro`ِ�>ْ% Ir7y_ugr5r5 wUGْrEَFr5r5 ًI4y=ُ� wU�3ُ/ wUGَْ*r[rn ًI`Iroynِ" ِUyAr&ِ>%rDِ8 rMIro`ِ�>ْ% Ir7y_ugr5r5 ( :قال تعاىلـ ٣
ً%=y\rZ rMDُ}Iَ*َ} wUُ>Ir�ِ.r5 wUُ*y[rnr5 ًI4y=ُ�ً%=y\rZ rMDُ}Iَ*َ} wUُ>Ir�ِ.r5 wUُ*y[rnr5 ًI4y=ُ�ً%=y\rZ rMDُ}Iَ*َ} wUُ>Ir�ِ.r5 wUُ*y[rnr5 ًI4y=ُ�ً%=y\rZ rMDُ}Iَ*َ} wUُ>Ir�ِ.r5 wUُ*y[rnr5 ًI4y=ُ�( )١٥: األحقاف(.  

وهذه اآلية أيضاً تؤكد معىن اآليتني السابقتني من ان الرضاع الذي ينشر            
خالل السنتني فقط، وجمموع الـسنتان هـو أربعـة          احلرمة هو ما كان     

  .وعشرون شهراً ، واألشهر الستة هي فترة أقل احلمل
  . ، فتابعاآلتيةوسيتبني معىن هذه اآليات أكثر من خالل النقاط 
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 ,"C)D%ا%83=, ا:  

  
  ا%!وا@(ت ا%Jاردة F0 GH(در أ/3(ء ا1%(0,

  
السنة تنص وتؤكد على    وردت عشرات الروايات من الطريقني الشيعة و      

 يبيح النظر واخللوة باملرضعة بل تبقى حبكـم         أن الرضاع بعد السنتني ال    
وأشرع اآلن بذكر الروايات املروية عن      . ية وال أثر هلكذا رضاعة    األجنب

   :  ألن الكالم موجه هلمالعامة،طرق أبناء 
  

ال (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أم سلمة قالت   
، وكان قبل   الثدي في   األمعاءالرضاعة إال ما فتق     يحرم من   

  .هذا حديث حسن صحيح )الفطام
 ٣لنـسائي ج  للسنن الكـربى    ا ٣١١/ ص ٢لترمذي ج لسنن الترمذي    :املصادر

 ٩ بن قدامه ج   لعبد اهللا  املغين   /٢٧٢ ص ٦لمتقي اهلندي ج  لكرت العمال    /٣٠١ص
اين لآليب األزهري   الثمر الد  /٢١٣ ص ١٨اموع حمليي الدين النووي ج     /٢٠١ص
كـشف القنـاع    / ١٩٨ ص ٩الشرح الكبري لعبد الرمحن بن قدامه ج      / ٤٨٣ص

سبل السالم البـن حجـر       /٢٠ص١احمللى البن حزم ج   / ٥٢٢ ص ٥للبهويت ج 
فقه السنة للشيخ   / ١٢١ ص ٧نيل األوطار للشوكاين ج   / ٢١٧ص ٣العسقالين ج 
غليل حملمـد   ارواء ال / ١٢١ ص ٩فتح الباري البن حجر ج    / ٧٨ص٢سيد سابق ج  

الدر املنثـور جلـالل     / ٢٩٠ ص ١تفسري ابن كثري ج   / ٢٢١ ص ٧ناصر األلباين ج  
  . ٢٨٨ص ١الدين السيوطي ج

، ألن أمعاء الكبري قد فتقهـا       معاء ال يكون إال يف رضاع الصغري      وفتق األ 
الطعام ، فال ميكن نسبة فتقها إىل الرضاعة، ويؤكد احلديث أيضاً على أن 
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 :عـاىل ، قال ت   العامني ون قبل الفطام، أي قبل متام     هذا الفتق البد أن يك    
   ).وفصاله يف عامني(

ان الرضـاعة   ، وهو يدل على      شهد الترمذي هلذا احلديث بالصحة     وقد
، أي تكـون    تنشر احلرمة بني الرضيع واملرضعة    ال  ) الفطام(بعد السنتني   

 املرضعة بالنسبة للرضيع كاألجنبية فيجوز له الزواج منها وال جيوز لـه           
 من جسدها وكذلك ال جيوز أن خيتلي معها         إليه ما حرم النظر     إىلالنظر  

  .يف مكان مغلق
  

 رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        يدخل عل  (: قالت وعن عائشة 
وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في          

 . مـن الرضـاعة    أخي يا رسول اهللا انه      : فقلت :وجهه قالت 
 من الرضاعة فانما الرضاعة من      إخوتكن انظرن   : فقال :قالت

  .متفق عليه  )المجاعة
   :ورد هذا احلديث يف عدة مصادر مع تفاوت يسري، منها:املصادر

 ٦مسند أمحـد ج   / ١٧٠ص ٤صحيح مسلم ج  / ١٢٥ص ٦صحيح البخاري ج  
السنن الكربى  / ١٥٨ص ٢سنن الدارمي ج  / ١٠٢ص ٦سنن النسائي ج  / ١٧٤ص

بدائع الصنائع  / ٢١٢ص ١٨دين النووي ج  اموع حمليي ال  / ٤٦٠ص ٧للبيهقي ج 
الـشرح  / ٢٠٢ص ٩املغين لعبد اهللا بن قدامـه ج      / ٥ص ٤أليب بكر الكاشاين ج   

/ ٥٢١ص ٥كشاف القناع للبهويت ج   / ١٩٨ص ٩الكبري لعبد الرمحن بن قدامه ج     
/ ٢١٤ص ٣سبل السالم البن حجر العـسقالين ج      / ١٤ص ١احمللى البن حزم ج   

   .٢٠١ ص ٩ بن قدامه جلعبد اهللاملغين  /١٢١ص ٧نيل األوطار للشوكاين ج
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 مـع زوجتـه     اًألنه وجد رجالً جالس   ) ص(وهنا غضب الرسول حممد     
 ألـا    إال  وما ذلـك   الرضاعة، رغم زعم عائشة بأنه أخوها من        عائشة،

  .خلوة حمرمة
يـدل علـى أن    ) من الرضـاعة  إخوتكنانظرن  (: )ص(وقول الرسول   

امة الشروط ومن أهم شـروطها أن       الرضاعة اليت زعمتها عائشة غري ت     
ترتب عليها جواز النظـر     لني، فإذا كانت بعد احلولني ال ي      تكون يف احلو  

واخللوة، فلو كانت الرضاعة بعد احلولني تبيح ذلك ملا رد الرسول حممد            
 إخوتكنانظرن  : (، قائالً )  من الرضاعة  أخيانه   (:على قول عائشة  ) ص(

  .الرضاعة مل تتم بشروطهاأي دققن يف ذلك فلعل ) من الرضاعة
 عدم اكتمـال عـدد       هو )ص(لعل املراد من قول الرسول      : فإن قلت 

  .كون الرضاعة خالل احلولني الرضعات املقررة ال أن ت
فامنا ( :)ص(قوله  الذي يؤكد أن املراد أيضاً مدة احلولني هو         : ويرد عليه 

 هـي   أي ان الرضاعة اليت تبيح اخللـوة والنظـر         )الرضاعة من ااعة  
 وهذا الرضاعة اليت تغين من اجلوع وتكون هي الغذاء الرئيسي للرضيع ،  

ال يصدق إال على الطفل الصغري ألنه ال يسد جوعه إال بالرضاعة ، وأما              
  .الكبري فال يعد احلليب غذائه األساس وال يسد جوعه إال اخلبز ونظائره
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عليـه  قال رسـول اهللا صـلى اهللا         : اهللا عنه قال   رضيعن جابر   
   .) وال يتم بعد احتالمفصالرضاع بعد  ال: (وسلم

  :ورد هذا حلديث بتفاوت يسري يف كل من املصادر اآلتية: املصادر
 ٧ نيـل األوطـار للـشوكاين ج       /٣٢٠ـ  ٣١٩ ص ٧لبيهقي ج لالسنن الكربى   

/ ٤١٧ص ٣نصب الراية للزيعلي ج   / ٢٤٣مسند أيب داود الطيالسي ص    / ١٢١ص
أحكـام  / ٨١ص ٥اء الغليل حملمد ناصر األلباين ج     إرو/ ١٠٩ص ٦كرت العمال ج  

الدر املنثور جلالل   / ٢٩٠ص ١تفسري ابن كثري ج   / ٤٩٧ص ١القرآن للجصاص ج  
املعجـم  / ٤٤٧ص ٢الكامل لعبد اهللا بن عدي ج     / ٢٨٨ص ١الدين السيوطي ج  
  .٣٥٨ص ٢٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج/ ٦٨ص ٢الصغري للطرباين ج

  
النفي هنا للرضاع الذي     ) رضاع بعد فصال   وال): (ص(قول الرسول   و

تترتب علية األحكام الشرعية كجواز النظر واخللوة وحرمة الزواج من          
ز الوقوع فال يكون متعلقاً     ، وإال فالرضاع الذي بعد احلولني جائ      املرضعة

، أي ال رضاع ينشر احلرمة أو يبيح النظر   بعد فصال  فـال رضاع . للنفي
   . وهي سنتان بعد مدة الفصالواخللوة

  
 إلـى جاريـة     األنصار عمدت امرأة من     : قال  عمر عن ابن و

لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت ان جاريتك هذه قد          
صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال لـه            

عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتـك وأوجعـت         : (عمر
  .)ظهر امرأتك

صنف لعبد الرزاق الـصنعاين     امل /٤٦١ص ٧ج  لبيهقي  لالسنن الكربى    :املصادر
  .١٣٦ص ٥املبسوط للسرخسي ج/ ٤٦١ص ٧ج
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فانمـا  : (اهللا بن دينار عن ابن عمر عـن عمـر         عبد  عن  و
  .)الرضاعة رضاعة الصغير

 ٢كتـاب املوطـأ ملالـك ج      / ٤٦١ص ٧لبيهقي ج   لالسنن الكربى    :املصادر
  .١٧ص ١٠جاحمللى البن حزم / ٤٠٩ص ٢املدونة الكربى ملالك ج/ ٦٠٦ص

 الـذي مل    تنشر احلرمة لغري الصغري   ، أي ال رضاعة     أداة حصر ) امنا(وهنا  
ه أثر  ت، وأما من تعدى ذلك فال يترتب على رضاع        يتعد احلولني من عمره   

     .حىت لو رضع طيلة عمره
  
 إالال يحرم من الرضـاع      : (عن نافع عن ابن عمر انه قال      و

  .)ما كان في الصغر
 ٣املصنف البن أيب شيبة الكويف ج/٤٦١ ص٧لبيهقي ج ل السنن الكربى :املصادر

  .٣٨٩ص
   
: عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول           و
  .) في الحولين في الصغرإالال رضاع (

/ ١٠٣ص ٤سنن الـدارقطين ج   / ٤٦٢ ص ٧لبيهقي ج لالسنن الكربى    :املصادر
  .٤١٦ص ٣نصب الراية للزيعلي ج

  
ال رضاع بعد حولين    : ( عنهم قال   اهللا رضيعن ابن عباس    و

   .)كاملين
  .١٠٢ص ٤سنن الدارقطين ج/  ٤٦٢ ص٧لبيهقي ج لالسنن الكربى  :املصادر
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 اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه        رضيعن ابن عباس    و
  .) ما كان في الحولينإالال يحرم من الرضاع : (وسلم قال

 ٥قنـاع للبـهويت ج     كشاف ال  /٤٦٢ ص ٧لبيهقي ج لالسنن الكربى    :املصادر
تفـسري  / ٢٧٣ص ٦كرت العمال ج  / ٤١٥ص ٣نصب الراية للزيعلي ج   / ٥٢٢ص

 الكامل لعبد اهللا بن     /١٨٨ص ١الدر املنثور للسيوطي ج   / ٢٩٠ص ١ابن كثري ج  
  .١٠٣ص ٧عدي ج

  
 إن امرأة ورم ثديها فجعـل  : عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال   وعن أيب 

 فأتى ابـن مـسعود      .ها تصلح له   ال أرا  : فقال .ميصه وميجه فدخل بطنه   
 مل حترم عليك إمنا حيرم من الرضاع ما أنبت اللحم           :فسأله عن ذلك فقال   

 تـسألوين  ال   : فقال . موسى أليب فقيل   .وشد العظم وال رضاع بعد فطام     
 ما أقام هذا بني أظهرنا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه             يءعن ش 
  .وسلم 

 موسى قال يف    أباحيىي بن سعيد أن     عن  : وجاءت هذه احلادثة بلفظ آخر    
 أبـصر  : اهللا عنهرضي حترم فقال ابن مسعود إال أراها ما :رضاعة الكبري 

 فقال ابن مـسعود     أنت؟ فما تقول    : فقال أبو موسى   .ما تفىت به الرجل   
 ال : فقال أبـو موسـى    . ما كان يف احلولني    إالال رضاعة   :  اهللا عنه  رضي

  ).أظهركمبني  ما كان هذا احلرب يء عن شتسألوين
  :وردت هذه احلادثة بنفس املعىن يف املصادر اآلتية: املصادر

اموع / ٤٠٩ص٢ املدونة الكربى ملالك ج   / ٤٦٢ ص ٧لبيهقي ج لالسنن الكربى   
بدائع الـصنائع أليب    / ١٣٦ص ٥املبسوط للسرخسي ج  / ٢١٣ص ١٨للنووي ج 
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شق البن  تاريخ مدينة دم  / ١٠٢ص ٤سنن الدارقطين ج  / ٥ص ٤بكر الكاشاين ج  
  .٢٦٢ ص٤ جيلهيثملجممع الزوائد / ١٥٢ص ٣٣عساكر ج

  
  النبي صـلى اهللا عليـه      إلى جاءت امرأة    :عن أبي هريرة  و

 قـد تـزوج وقـد        يا رسول اهللا إن فالناً     : وسلم فقالت  وآله
 أرضعت الجاريـة    : قالت ؟ كيف أرضعتهما  : فقال .أرضعتهما

 ونصف وأرضعت الغالم وهو     )ست سنين  (وهي بنت سنتين  
  لها اذهبي فقولي له فليضاجعها هنيـاً     : فقال . ثالث سنين  بن

 ال رضاع بعد فطام وانما يحرم من الرضـاع مـا فـي              مرياً
  .)المهد

   .١٠٣ص ٤سنن الدارقطين ج/ ٣١٣ ص٤اهللا بن عدي ج عبدلالكامل   :املصادر
  
ال  (:ع، أن عبد اهللا بن عمر كان يقـول        ، عن ناف  عن مالك و

  .)وال رضاعة لكبير. غررضاعة إال لمن أرضع في الص
/ ١٧ص ١٠احمللى البـن حـزم ج     / ٦٠٣ ص ٢الك ج  مل كتاب املوطأ  :املصادر

معرفة علوم احلـديث للنيـسابوري      / ٤٦٥ص ٧املصنف لعبد الرزاق الصنعاين ج    
  .٢٨٠ص ٦كرت العمال ج/ ٦٨ص
   
أن : عن مالك، عن نافع، أن صفية بنت أبى عبيد أخبرتـه          و

بن عبد اهللا بن سعد إلـى   حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم      
بن الخطاب، ترضعه عشر رضعات     أختها، فاطمة بنت عمر     

فكـان يـدخل    . ففعلـت . ليدخل عليها، وهو صغير يرضع      
  .٦٠٣ ص٢ مالك جلإلمامكتاب املوطأ  .عليها
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 واضحة الداللة وال حتتاج إىل تعليق، فهي تنص          مبجموعها وهذه األخبار 
  .ب على رضاعة الكبري مطلقاًعلى أن الرضاعة للصغري وال أثر يترت

عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل سعيد بـن المـسيب عـن             و
، وإن كانـت    كل ما كان في الحولين     (:الرضاعة؟ فقال سعيد  

وما كان بعد الحولين، فإنمـا هـو   . قطرة واحدة، فهو يحرم   
   .٦٠٣ص ٢الك ج ملكتاب املوطأ .)طعام يأكله

  
بـن المـسيب    سمعت سـعيد    : ، أنه قال  عن يحيى بن سعيد   

وإال ما أنبت اللحـم     . ال رضاعة إال ما كان في المهد       (:يقول
  .٦٠٣ ص٢الك جمل كتاب املوطأ .)والدم

   
، قليلها وكثيرهـا    الرضاعة (:سمعت مالكا يقول  : يحيىوعن  

، فـإن  فأما ما كان بعد الحـولين .  تحرمإذا كان في الحولين 
كتـاب   .)اموإنما هو بمنزلة الطع   . اقليله وكثيره ال يحرم شيئ    

  .٦٠٣ ص٢ مالك جلإلماماملوطأ 
  

ـ  ) اإلرشاد( محمد بن محمد المفيد في       روت العامـة   : ال  ق
أة قـد   أن عمر أتي بامر   ( ،والخاصة عن يونس، عن الحسن    

، فقال لـه أميـر المـؤمنين        ولدت لستة أشهر فهم برجمها    
 خـصمتك، إن اهللا     إن خاصمتك بكتـاب اهللا    : )عليه السالم (

: ويقـول ) له وفـصاله ثالثـون شـهراً      وحم: (تعالى يقول 
والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم         (

فإذا تمت  المرأة الرضاعة سنتين وكـان حملـه          ) الرضاعة
، فخـال    كان الحمل منها ستة أشـهر      وفصاله ثالثون شهراً  

  .)عمر سبيل المرأة
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 املغين لعبد اهللا بن     ومبعناه يف  .٣٨٢ ص ١٢ج) ل البيت آ(وسائل الشيعة    :املصادر
الشرح الكبري لعبد اهللا بـن      / ١٢٩ص ١٨اموع للنووي ج  / ١١٥ص ٩قدامه ج 
الفـصول يف األصـول    / ٤٨٤ص ٥كشاف القناع للبهويت ج   / ٨٦ص ٩قدامه ج 

  .١٠٧ص ١للجصاص ج
  
  
  
  

,D%)D%ا%83=, ا:  
  

 :L=F9%ة ا!M- N- ,@ص(ا%!وا@(ت ا%9!و(  
  

هـم النبـع    ) ص(رية الرسول   من ذ ) ع(ال شك أن األئمة املعصومني      
لقـول  الصايف املعني ، وهم الكهف احلصني من كل شبهة واحنـراف ،             

 أيها الناس إني تارك فيكم مـا إن         ( ) :ص(الرسول محمد   
أخذتم به لن تضلوا بعدي أمرين أحدهما أكبر مـن اآلخـر            
كتاب اهللا حبل ممدود ما بين السماء واألرض وعترتي أهـل        

املعجم الكبري   .)ا حتى يردا على الحوض      بيتي وإنهما لن يفترق   
  .٦٥ ص٣لطرباين جل

بد أن نعرج عليهم لنرى      هلك وضل سواء السبيل، فال     فمن ترك أحدمها  
  . مسألة رضاع الكبريحكمهم يف

  

 ).ال رضاع بعد فطـام     (:قال) عليه السالم (عن أبي عبد اهللا     
   .٤٤٣ ص٥الكايف ج
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رضاع قبل الحولين   ال (:قال) عليه السالم (عن أبي عبد اهللا     و
   .٤٤٣ ص٥الكايف ج .)قبل أن يفطم

  
عليـه  (سـمعت أبـا عبـد اهللا        : عن حماد ابن عثمان قال    و

جعلت فـداك   : قلت: ال رضاع بعد فطام، قال     (:يقول) السالم
 ٥الكايف ج  .) الحوالن اللذان قال اهللا عز وجل      :وما الفطام؟ قال  

   .٤٤٣ص
  
بت من لبنهـا    سألته عن امرأة حل   : عن محمد بن قيس قال    و

 ).أمسكها وأوجع ظهرهـا    (: عليه قال  فأسقت زوجها لتحرم  
   .٤٤٣ ص٥الكايف ج

   
صلى (قال رسول اهللا    : قال) عليه السالم (عن أبي عبد اهللا     و 

ال رضاع بعد فطام وال وصال في صيام وال         (): اهللا عليه وآله  
يتم بعد احتالم وال صمت يوم إلى الليل وال تعرب بعد الهجرة  

رة بعد الفتح وال طالق قبل النكاح وال عتق قبل ملك           وال هج 
وال يمين للولد مع والده وال للمملوك مع مواله وال للمـرأة            
مع زوجها وال نذر في معصية وال يمين في قطيعة، فمعنـى            

أن الولد إذا شرب من لبن المرأة       ) ال رضاع بعد فطام   : (قوله
 ص  ٥كـايف ج    ال .)بعد ما تفطمه ال يحرم ذلك الرضاع التنـاكح        

٤٤٣.   
  
 سألته عـن    :عن زرارة عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال        و

ارتضع من ثـدي    ال يحرم من الرضاع إال ما        (:الرضاع فقال 
  .٤٧٧ ص٣حيضره الفقيه ج من ال .)واحد حولين كاملين
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ال يحرم من الرضاع إال (: أبي عبد اهللا عليه السالم قال    عن  و
   .٤٧٧ ص٣ضره الفقيه جحي من ال .)ينما كان حولين كامل

   
ال رضـاع بعـد     : يا علـى  ... ): (ص(وعن الرسول محمد    

   .٣٦١ ص٣حيضره الفقيه ج من ال .)، وال يتم بعد احتالمفطام
  

ما كان في الحولين فهو     (: ، أنه قال  )عليه السالم (وعن علي   
والوالـدات  : (، وال رضاع بعد فطام، قال اهللا عزوجل       رضاع

 .))ملين لمن أراد أن يتم الرضاعة     يرضعن أوالدهن حولين كا   
  .٣٦٨ ص٤١مستدرك الوسائل ج

نور جلي واضح الداللة على أن رضاع الكبري ال ينـشر           ) ع(وكالمهم  
ه ذلك هو رضاع    احلرمة وال يبيح النظر واخللوة، وامنا الذي يترتب علي        

 .الصغري يف السنتني
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  :ا%83=, ا%!ا/1,

  روا@, -(TU, واRMS(ده(
  

هذه الفتوى وصاحبة الدور الرئيسي للتـرويج هلـا         ترب عائشة بطلة    تع
 نـسبت   ، فقد ذا املوقف ليس مستغرباً من عائشة     ، وال خيفى ان ه    وإثباا

 ال ميكن تصور صدورها من الرسول الكرمي حممد      كثرية  ومواقف روايات
ـ     تغتفر حبق أعظم خلق اهللا تعاىل      ، وتعترب إساءة ال   )ص( ر ، وسـيأيت ذك

  .حقاً إنشاء اهللا تعاىلبعضها ال
وتبعها ) ص(واملهم مناقشة هذه الفتوى اليت ألصقتها عائشة برسول اهللا          

 عن خمالفـة هـذه      ، وغفلوا أو تغافلوا   تدبر وتأمل على ذلك قوم بدون     
، بل ان هذه   روايات الواردة عن طريق الفريقني    الفتوى للقرآن الكرمي وال   

زامها اطالع األجـنيب علـى      ، الستل الفتوى هي الفساد األخالقي بعينه    
، فكيف ميكن أن يرضع رجل أجنيب من ثدي امرأة حيرم           ورات النساء ع

 !!!؟ عن مسه أو رضـاعه والتقامـه بفمـه         عليه النظر إىل ثديها فضالً    
من هكـذا   ) ص(والكالم ذو شجون وهو خمجل حقاً، وحاشا الرسول         

  .ال ميت للدين واألخالق بصلةتشريع 
  :لروايات اليت روا عائشة يف هذا املوضوعواآلن نأيت اىل مساع ا

، عن عبد الرحمن    ثنا سفيان بن عيينة   . ام بن عمار   هش عن
جاءت سهلة بنـت    : اسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت     بن الق 

! يا رسول اهللا  :  عليه وسلم فقالت   سهيل إلى النبي صلى اهللا    
. ي حذيفة الكراهية من دخول سالم عل       أرى في وجه أبى    إني

كيـف  : قالـت " أرضـعيه "اهللا عليه وسلم    لنبي صلى   فقال ا 
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؟ فتبسم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      أرضعه وهو رجل كبير   
 النبـي   فأتـت . ففعلت". قد علمت أنه رجل كبير    "م وقال   وسل

ما رأيت في وجه أبى حذيفـة       : صلى اهللا عليه وسلم فقالت    
  .)وكان شهد بدرا. شيئا أكرهه بعد

احمللى البن حزم   / ٦٢٥ ص ١ بن يزيد القزويين ج    مدحملسنن ابن ماجة       :املصادر
 ١سنن ابـن ماجـة للقـزويين ج       / ١٦٨ص ٤صحيح مسلم ج  / ٢١ص ١٠ج

  .١٠٩ص ٩فتح الباري البن حجر ج /٦٢٥ص
 حكماً عاماً وأفتت جبـواز رضـاعة        احلادثةفاستنبطت عائشة من هذه     

ة  احلرمة بذلك بني املرتضع الكبري واملرضعة فتكون كأم        بانتشارالكبري و 
ويرد على عائشة وعلى من     ... ة معها و مفاتنها واخلل  إىلفيجوز له النظر    

  :تبع رأيها بعدة نقاط
  

Wًأو:   
لقد وردت عدة روايات من الفريقني الشيعة والسنة تنص على أن كـل             

وهـذه الروايـة    . إطالقاحديث خمالف للقرآن الكرمي ال جيوز العمل به         
 النقطة األوىل من هذا البحـث،       خمالفة للقرآن الكرمي كما ثبت ذلك يف      

  .فيجب طرحها وعدم العمل ا
  

)ً"C)X:   
خمالفة هذه الرواية لروايات متواترة تنص على أن الرضاع هو رضـاع            
الصغري فحسب، وال يترتب أي أثر على الرضاعة بعد الـسنتني، ومـن      

ر املعلوم عندكم انه إذا دار األمر بني األخذ خبرب اآلحاد أو اخلرب املتـوات             
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         يقدم اخلرب املتواتر قطعاً ويطرح أو يؤ ل اخلـرب الواحـد     لفضاً أو معىن
، والروايات اليت تنص على أن الرضاعة اليت تنشر احلرمة          ليوافق املتواتر 

هي رضاعة الصغري فقط تقدم ذكرها يف النقطة الثانية من هذا البحـث             
  .فراجع

  
)ًD%)X:   

 وفهمت منـه عائـشة      ،لو سلمنا بصحة هذا احلديث فهو خاص بسامل       
اخلصوص بسامل موىل أيب حذيفة     ) ص(العموم بينما فهمن بقية نساء النيب       

وأىب سائر أزواج الـنيب     ... : (ر ذلك يف حديث عروة بن الزبري      كما ذك 
صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد مـن النـاس            

م سهلة بنـت     أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل        يوقلن ما نرى الذ   
سهيل إال رخصة يف سامل وحده من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ال               
يدخل علينا ذه الرضاعة أحد فعلى هذا من اخلرب كـان أزواج الـنيب              

   .٢٩ ص٥لشافعي جلكتاب األم . )صلى اهللا عليه وسلم يف رضاعة الكبري

ـ ) ص(فلماذا نأخذ باجتهاد عائشة ونترك رأي سائر نساء الـنيب            أم ك
ول باقي نساء النيب    وما هو الدليل على ان قول عائشة حجة وق        !! ؟سلمة

  !!!؟ليس حبجة) ص(
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Y@.Z%ا ا[R/ ,0)1%وه(ك ا_9^ رأي /51 -\9(ء أ/3(ء ا:  
  

  :الشافعي
 تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن هلا         )عائشة (فكانت... : (قال

وأىب سائر أزواج الـنيب     من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء         
صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد مـن النـاس            

 أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهلة بنـت            الذيوقلن ما نرى    
سهيل إال رخصة يف سامل وحده من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ال               

زواج الـنيب   يدخل علينا ذه الرضاعة أحد فعلى هذا من اخلرب كـان أ           
وهذا واهللا تعـاىل    ) قال الشافعي (هللا عليه وسلم يف رضاعة الكبري       صلى ا 

ما دل  : فإن قال قائل  ) قال الشافعي (ىل أىب حذيفة خاصة     أعلم يف سامل مو   
فذكرت حديث سامل الذي يقال له موىل       ) قال الشافعي (على ما وصفت    

 أمر امرأة أىب    أىب حذيفة عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه           
 سلمة يف احلـديث     أم، وقالت   يفة أن ترضعه مخس رضعات حيرم ن      حذ

وكان ذلك يف سامل خاصة وإذا كان هذا لسامل خاصة فاخلاص ال يكـون         
 من حكم العام وإذا كان خمرجا من حكم العام فاخلاص غـري              خمرجاً إال

بـد إذا    يكون رضاع الكبري ال حيـرم وال       أن إالجيوز يف العام     العام وال 
اختلف الرضاع يف الصغري والكبري من طلب الداللة على الوقت الـذي            

والداللة على الفـرق بـني      ) الق(إذا صار إليه املرضع فارضع مل حيرم        
rD>ْ%r5%<ِـ&rD>ْ%r5  w�%r%<ِـ&rD>ْ%r5  w�%r%<ِـ&rD>ْ%r5  w�%r%<ِـ&w�%r  :(قال اهللا تعاىل  . الصغري والكبري موجودة يف كتاب اهللا عزوجل      
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َ9r(IَFu=>%َ9r(IَFu=>%َ9r(IَFu=>%َ9r(IَFu=>%( )فجعل اهللا عزوجـل متـام الرضـاع حـولني           ).٢٣٣: البقرة
 العلـم ان    أهـل  قد حفظت عن عدة ممن لقيت من         واين .......كاملني

 أصحابفهل يف هذا خرب عن احد من       : فان قال قائل  . رضاع سامل خاص  
اخربنـا  :  قيل نعم  النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا قلت يف رضاع الكبري؟         

 معه  وانأمالك عن انس عن عبد اهللا بن دينار قال جاء رجل إىل ابن عمر               
عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبري فقال ابن عمر جاء رجـل إىل              

 وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأيت إليها يلعمر ابن اخلطاب فقال كانت     
فقال عمر بن   . هاأرضعتفأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد واهللا        

اخربنـا  .  وائت جاريتك فامنا الرضاع رضاع الـصغري       أوجعهااخلطاب  
 ملـن ارضـع يف      إالرضاع   مالك بن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ال         

  .٢٩ ص٥لشافعي جلكتاب األم  .)الصغر
  

  :H7"' اFG3# ا#DEوي
: ا يرتضع بعد احلولني لقولـه تعـاىل       وال يثبت حترمي الرضاع فيم    : (قال

)r5r5r5r5   r�%rVَ/ y2ــr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iــ َ� ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEــ ِFy=wA w�%r&ــ ِ>%rD>ْ%   r�%rVَ/ y2ــr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iــ َ� ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEــ ِFy=wA w�%r&ــ ِ>%rD>ْ%   r�%rVَ/ y2ــr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iــ َ� ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEــ ِFy=wA w�%r&ــ ِ>%rD>ْ%   r�%rVَ/ y2ــr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iــ َ� ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEــ ِFy=wA w�%r&ــ ِ>%rD>ْ%
   َ9r(IَـFu=>% u@ِGwA Mَ/   َ9r(IَـFu=>% u@ِGwA Mَ/   َ9r(IَـFu=>% u@ِGwA Mَ/   َ9r(IَـFu=>% u@ِGwA Mَ/( )فجعل متام الرضاع يف احلولني فـدل  ).٢٣٣: البقرة 

  بن سعيد أن رجـالً     ىيوروى حي . حكم للرضاع بعد احلولني    على أنه ال  
أيت لبنا فـذهب يف      امر يصت من ثد   مص اين" األشعري موسى   أليبقال  
فقال عبد اهللا بـن     . قال أبو موسى ال أراه إال قد حرمت عليك          . بطين
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فقال أبو موسى فما تقول أنت فقـال        . انظر ما تفىت به الرجل    : مسعود
 عن  قال أبو موسى ال تسألوين    . حلولنيرضاع إال ما كان يف ا      ال: عبد اهللا 

:  اهللا عنه قـال ضيروعن ابن عباس "  مادام هذا احلرب بني أظهركم    يءش
: انتزع الفقهاء من قوله تعاىل    ) الشرح(كان يف احلولني     ال رضاع إال ما   

)    ِ2y_َ*ِ3Iَ� ِ2y_َ>yDrn u2w4r�َLy5َ/ r2yEِFy=wA w�%r&ِ>%rD>ْ%r5    ِ2y_َ*ِ3Iَ� ِ2y_َ>yDrn u2w4r�َLy5َ/ r2yEِFy=wA w�%r&ِ>%rD>ْ%r5    ِ2y_َ*ِ3Iَ� ِ2y_َ>yDrn u2w4r�َLy5َ/ r2yEِFy=wA w�%r&ِ>%rD>ْ%r5    ِ2y_َ*ِ3Iَ� ِ2y_َ>yDrn u2w4r�َLy5َ/ r2yEِFy=wA w�%r&ِ>%rD>ْ%r5( )٢٣٣: البقرة.( 
 اجلارية جمرى النسب إمنـا      - بكسر الراء املشددة     -أن الرضاعة احملرمة    

 بانقضاء احلولني متت الرضاعة، وال رضاعة       نهأل،  كان يف احلولني   هن ما 
وى عن ابن مسعود    ور. وهو قول عمر وابن عباس    . بعد احلولني معتربة  
 وسفيان الثـوري    والشعيبوبه قال الزهري وقتادة     . كما حكاه املصنف  

ربمة وروى  ومالك وأمحد وإسحاق وأبو يوسف وحممد وأبو ثور وابن ش         
 .......را جـاز وروى شـهران       ان زاد شه  : ابن عبد احلكم عن مالك    
ــ2y_َ>yDِ : (دليلنــا قولــه تعــاىل rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEِــFy=wA w�%r&ِــ>%rD>ْ%r5 ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEِــFy=wA w�%r&ِــ>%rD>ْ%r5 ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEِــFy=wA w�%r&ِــ>%rD>ْ%r5 ِ2y_َ>yDــ rn u2ــw4r�َLy5َ/ r2yEِــFy=wA w�%r&ِــ>%rD>ْ%r5

        َ9r(IَـFu=>% u@ِGـwA Mَ/ r�%rVَ/ y2ـr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�        َ9r(IَـFu=>% u@ِGـwA Mَ/ r�%rVَ/ y2ـr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�        َ9r(IَـFu=>% u@ِGـwA Mَ/ r�%rVَ/ y2ـr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�        َ9r(IَـFu=>% u@ِGـwA Mَ/ r�%rVَ/ y2ـr[ِ> ِ2y_َ*ِ3Iَ�( )فجعل متـام    ).٢٣٣: البقرة 
الرضاعة حولني فيدل على أنه ال حكم هلا بعدمها وعن عائشة أن رسول             

، فتغري وجـه الـنيب      يه وسلم دخل عليها وعندها رجل      عل اهللا صلى اهللا  
 من الرضاعة، فقـال     أخيرسول اهللا إنه     صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا     

عـة،  انظرن من إخوانكن، فإمنا الرضاعة من اا      : صلى اهللا عليه وسلم   
ال (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعن أم سلمة قالت. متفق عليه

 أخرجه الترمذي   ) وكان قبل الفطام   األمعاء ما فتق    حيرم من الرضاع إال   
وقال حديث حسن صحيح وعند هذا يتعني محل خرب أىب حذيفة على أنه             
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خاص له دون غريه من الناس كما قال سائر أزواجه صـلى اهللا عليـه               
رضـاع   ال" النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        وعن جابر عن   .......وسلم

اموع   ......)رواه الطيالسي يف مسنده   " بعد فصال وال يتم بعد احتالم     
   .٢١١ ص٨١ الدين النووي جييحمل

وغريمها الكثري من علماء العامة سيأيت ذكرهم يف مستقبل هذا البحـث            
  .إنشاء اهللا تعاىل

  
  :را/1ً(

أيب أيضاً بعد التسليم بصحة احلديث والترتل عن التخصيص بسامل موىل           
بعدة أحاديث  ) ص(خ من قبل النيب     حذيفة، نقول ان هذا احلديث قد نس      

، وقد مر ذكر    تنص وتشري على ان رضاعة الكبري ال يترتب عليها أي أثر          
  .تلك األحاديث فراجع
  : من علماء العامة السرخسيوذهب إىل هذا القول

الرضاع : ( بقوله صلى اهللا عليه وسلم     أنتسخمث هذا احلكم    ..... : (قال
 وقال صلى اهللا  .يف الكبري ال حيصل وذلك   )نشز العظم أوما أثبت اللحم    

 بإرضـاع  يعىن ما يرد اجلوع وذلك       )الرضاعة من ااعة  : (عليه وسلم 
الرضاع ما  ( : ويف حديث أىب هريرة رضي اهللا عنه قال        .الكبري ال حيصل  

 اهللا عنهم اتفقوا على هذا رضي والصحابة  ) وكان قبل الطعام   األمعاءفتق  
ال : ( اهللا عنـهم قـاال     رضي مسعود   فقد ذكر يف الكتاب عن علي وابن      

فثبت ذه اآلثار انتساخ حكـم إرضـاع        ......  )رضاع بعد الفصال  
 تثبت فيها حرمة الرضاع فقدر أبو       اليتالكبري مث اختلف العلماء يف املدة       
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حنيفة رمحه اهللا تعاىل بثالثني شهرا وأبو يوسف وحممد رمحهما اهللا تعـاىل             
 يف  اإلرضـاع بثالث سنني فإذا وجد     قدرا ذلك حبولني وزفر قدر ذلك       

 فال واستدال بظاهر قوله تعاىل والوالـدات        وإالهذه املدة تثبت احلرمة     
يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وال زيادة بعـد         

ني وال رضاع بعد الفصال     ل وقال اهللا تعاىل وفصاله يف عام      التمام والكما 
  .١٣٦ـ١٣٥ص ٥لسرخسي جلاملبسوط  )......

  
)ًa0)b:   

  خمالفة قول عائشة ملشهور الصحابة
ان هذا الـرأي  : والدليل الذي يقوي القول بوضع حديث رضاع الكبري  

واحلـسن  ) ع(مل يقل به أحد من الصحابة كاإلمام علي بن أيب طالـب             
 وعبد اهللا بن    )ع(وأيب ذر الغفاري    ) ع( وسلمان احملمدي    )ع(واحلسني  
...  وغريهم الكثري الكـثري     وأيب بكر وعمر   عباسابن  و.... )ره(مسعود  

بل نقل كل أو أغلب هؤالء أحاديث تنص على ان ال رضاع إال رضاع              
  .الصغري يف احلولني

وال يعلم به   ) ص(فال يعقل أن يصدر هذا التشريع احلساس من الرسول          
فه أو ينقلـوا أحاديـث      كل هؤالء الصحابة، أو يغفلوا عنه ويفتوا خبال       

  !!!تتعارض معه
 ان نصدق عائشة ونكـذب كـل        ، اما فنحن بني خيارين ال ثالث هلما     

، وال أعتقد ان    ، واما ان نكذب عائشة ونصدق سائر الصحابة       الصحابة
  .عاقالً خيتار اخليار األول
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وقد تقدم نقل الروايات اليت تنص على حصر الرضاعة بالـصغري دون            
  :ر بعضاً منهم، وقد أكد ذلك أغلب علماء أبناء العامة، نذكالكبري

  
  : M N"O.لاFA آJ"@ـ ١
ال حيرم   "- صلى اهللا عليه وسلم      -قال رسول اهللا    : عن ابن عباس قال   (

مث قال ومل يسنده عن ابن عيينة غري         "من الرضاع إال ما كان يف احلولني      
 مالك يف املوطأ    اإلماموقد رواه   " قلت. "اهليثم بن مجيل وهو ثقة حافظ       

باس مرفوعا ورواه الدراوردي عن ثور عـن        عن ثور بن زيد عن ابن ع      
وهـذا  " يءوما كان بعد احلولني فليس بش     "د  عكرمة عن ابن عباس وزا    

 صلى  -ل اهللا   قال رسو : وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال        . أصح  
ومتـام  "  يتم بعـد احـتالم  ال رضاع بعد فصال وال   "-اهللا عليه وسلم    

" وفصاله يف عامني أن اشـكر يل       "ىلالداللة من هذا احلديث يف قوله تعا      
والقول بأن الرضاعة ال حترم بعـد       " ومحله وفصاله ثالثون شهرا   "وقال  

احلولني يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأيب هريرة وابن            
عمر وأم سلمة وسعيد بن املسيب وعطاء واجلمهـور وهـو مـذهب             

لك يف روايـة    الشافعي وأمحد وإسحق والثوري وأيب يوسف وحممد وما       
وقال أبو حنيفـة    . ان وشهران ويف رواية وثالثة أشهر     وعنه أن مدته سنت   

سنتان وستة أشهر وقال زفر بن اهلذيل ما دام يرضع فإىل ثالث سـنني              
ولو فطم الـصيب دون احلـولني       : وهذا رواية عن االوزاعي قال مالك     

هو روايـة    قد صار مبرتلة الطعام و     ألنهفأرضعته امرأة بعد فصاله مل حيرم       
ال رضاع بعد فصال    :  وقد روي عن عمر وعلي أما قاال       عن االوزاعي 
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فيحتمل أما أرادا احلولني كقول اجلمهور سواء فطم أو مل يفطم وحيتمل            
  .٢٩٠ ص ١تفسري ابن كثري ج  )ادا الفعل كقول مالك واهللا أعلمأما أر

   
   :، M N"O.لاRO FA@ ا#*P)Q/'ـ ٢
م مـن   صحابة والتابعني والفقهاء إىل أنه ال حيـر       وذهب اجلمهور من ال   (

ا يف حتديد الصغر فـاجلمهور      وإمنا اختلفو . الرضاع إال ما كان يف الصغر     
ن بعـدمها   مهما كان يف احلولني فإن رضاعه حيرم وال حيرم ما كا          : قالوا

وقـال  ). لني ملن أراد أن يتم الرضاعة     حولني كام  ( :قوله تعاىل مستدلني ب 
احملرم ما كان قبل الفطام ومل يقـدروه بزمـان وقـال            الرضاع  : مجاعة

إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه مث رضع يف احلولني مل            : االوزاعي  
حيرم هذا الرضاع شيئا وإن متادى رضاعه ومل يفطم فيما يرضع وهو يف              

ويف املـسألة   . بعدمها ال حيرم وإن متادى إرضاعه     احلولني حرم وما كان     
واستدل اجلمهـور   . ن االستدالل فال نطيل ا املقال     عأقوال أخر عارية    

على من   ، فإنه ال يصدق ذلك إال     إمنا الرضاعة من ااعة وتقدم    : حبديث
، فال يدخل الكبري سـيما وقـد ورد         يشبعه اللنب ويكون غذاءه ال غريه     

    .٢١٥ ص٣بن حجر العسقالين جالسبل السالم ) بصيغة احلصر
  
   :.ل، TA.U 3"U 0"1#M N"Oاـ ٣
وعلى هذا فرضاع الكبري ال حيرم يف رأي مجاهري العلماء          : رضاع الكبري (

 ولـو   -وذهبت طائفة من السلف واخللف إىل أنه حيرم         .  املتقدمة لألدلة
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 كما حيرم رضاع الصغري، وهو رأي عائشة رضـي اهللا           -أنه شيخ كبري    
  .٧٩ ص٢لشيخ سيد سابق جلفقه السنة  )عنها

   
  :، M N"O.لا3M FA Xا3V> W7ـ ٤
 أهل أكثروهذا قول   . فان من شرط حترمي الرضاع أن يكون يف احلولني        (

العلم روي حنو ذلك عن عمر وعلي ابن عمر وابن مسعود وابن عباس             
وأيب هريرة وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم سوى عائشة، واليه ذهب            

  وأبو يوسف وحممـد    وإسحاق والشافعي   واألوزاعيالشعيب وابن شربمة    
  .٢٠١ ص٩اهللا بن قدامه ج عبدلاملغين  )وأبو ثور

فكيف ميكن األخذ بقول خمالف للقرآن والسنة من الفـريقني وخمـالف            
  !!!!!إلمجاع الصحابة واألمة اإلسالمية، رد ان القائل به هو عائشة؟

  
  خمالفة عائشة لنفسها :_(د_ً(

ع، بل تعـدى    ومل يقتصر األمر على خمالفة عائشة للقرآن والسنة واإلمجا        
 نفسها، ألا قـد نقلـت        حىت األمر إىل ان عائشة قد خالفت وناقضت      

يدل على ان الرضاع للصغري فقـط وال        ) ص(حديثاً عن الرسول حممد     
  .  اثر لرضاعة الكبري 

 رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      يدخل عل : ( قالت عن عائشة 
وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في          

 . مـن الرضـاعة    أخي يا رسول اهللا انه      : فقلت : قالت وجهه
 من الرضاعة فانما الرضاعة من      إخوتكن انظرن   : فقال :قالت

  . متفق عليه)المجاعة
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  : ورد هذا احلديث يف عدة مصادر مع تفاوت يسري، منها:املصادر
 ٦مسند أمحـد ج   / ١٧٠ص ٤صحيح مسلم ج  / ١٢٥ص ٦صحيح البخاري ج  

السنن الكربى  / ١٥٨ص ٢سنن الدارمي ج  / ١٠٢ص ٦سنن النسائي ج  / ١٧٤ص
بدائع الصنائع  / ٢١٢ص ١٨اموع حمليي الدين النووي ج    / ٤٦٠ص ٧للبيهقي ج 

الشرح الكبري  / ٢٠٢ص٩املغين لعبد اهللا بن قدامه ج     / ٥ص ٤أليب بكر الكاشاين ج   
احمللى / ٥٢١ص ٥كشاف القناع للبهويت ج   / ١٩٨ص ٩لعبد الرمحن بن قدامه ج    

نيـل  / ٢١٤ص ٣سبل السالم البن حجر العـسقالين ج      / ١٤ص ١البن حزم ج  
   .٢٠١ ص٩ بن قدامه جلعبد اهللاملغين / ١٢١ص ٧األوطار للشوكاين ج

أي ان الرضاعة اليت تنشر     ) فامنا الرضاعة من ااعة   ): (ص(ومعىن قوله   
احلرمة هي الرضاعة اليت تسد جوعة اإلنسان وتكون الغذاء الرئيسي له،           

 بل  بلنب املرضعة  يف الصغري ألن الكبري ال يسد جوعته         وهذا ال يكون إال   
ـ       طعام والشراب املعتاد عند الكبار    بال ذا ، وقد فسر علماء أبناء العامة ه

  .، فانتظراحلديث ذا املعىن كما سيأيت
فإذا صدقنا عائشة يف هذا احلديث جيب ان نكذا يف حـديث رضـاعة        

 فيجب ان نكذا يف هذا      الكبري، وإذا صدقناها يف حديث رضاعة الكبري      
  .احلديث

 عائـشة، مصراً على تصديق    ) صاحب الفتوى ( وإذا كان عزت عطية     
فليصدقها يف حديثها املوافق للقرآن والسنة واإلمجاع والعفة واألخالق،         

 فكيف ميكن ألحد إذا     واإلمجاع،وليترك جانباً ما خالف القرآن والسنة       
إال إذا كان من أتبـاع      ! ق؟خير بني األمرين أن خيتار املخالف دون املواف       

    !!!)عرفخالف ت(مذهب 
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)ً1/)_:  
، هـو   ان اتباع اجتهاد عائشة يف جواز رضاعة الكبري من املرأة األجنبية          

خمالفة صرحية لشريعة السالم احلنيف، الستلزامه النظر واللمس ألعضاء         
ملرأة احملرمة على األجنيب، إذ ان العملية هي عبارة أن يرضـع الرجـل              ا

يها فـضالً عـن مـسها    الكبري من ثدي امرأة أجنبية حمرم عليه النظر إل   
   !!!!!  والتقام ثديها

فرببكم هل منكم من يقبل ذلك على عرضه، اللهم إال أن يكون ديوثـاً              
حال من تـرك الـثقلني      نعم أيها األخوة هذا هو      ،  )أعاذنا اهللا من ذلك   (

بالتمسك ما، وقرن النجاة مـا ال       ) ص(الذين أوصى الرسول حممد     
ووفق كـل   غري، اللهم ارزقنا التمسك بالثقلني القرآن والعترة املطهرة         

طالب حق لذلك حبق أفضل اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين األئمـة            
  .واملهديني
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,a0)c%ا%83=, ا:  

,\d)H ,%و)Z0  
  

وهذا مما ال ميكـن      بعد أن رأت عائشة أن قوهلا خمالف لكتاب اهللا تعاىل،         
 برتول نص قرآين     القول إىل، فالتجأت   أن جيد قبوالً عند أغلب املسلمني     

ولكنها اضطربت أقواهلا فتارة تقول أن       ،ينص على جواز رضاعة الكبري    
هذا النص القرآين أكلته شاة داجن من حتت الـسرير عنـدما كـانوا              

تـوىف  ) ص(وتارة تقول ان رسول اهللا      ). ص(منشغلني بوفاة رسول اهللا     
 وتارة تقول   .وتارة ثالثة تقول أنزله اهللا مث سقط       .وهو مما يقرأ من القران    

 مخـس   إىلعـشراً مث نـسخت      : ان عدد الرضعات عشراً وتارة تقول     
وال خيفى  . لوماتعشر رضعات أو مخس مع    : رضعات، وتارة ثالثة تقول   

      !!!!!فاحشك من تعارض ما يف ذل
، ورضاعة الكبيـر    لقد نزلت آية الرجم    (:عن عائشة، قالت  

فلما مات رسول   . ولقد كان في صحيفة تحت سريري     . عشراً
، دخـل داجـن     شاغلنا بموتـه  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وت     

  .)هافأكل
تأويـل خمتلـف    / ٦٢٥ ص ١مد بن يزيد القزويين ج    حملسنن ابن ماجة       :املصادر

املعجم األوسط للطرباين   / ٦٤ص ٨ مسند أيب يعلى ج    /٢٨٨ث البن قتيبة ص   احلدي
 /١٣٥ص ٢الدر املنثور للـسيوطي ج    / ١٠٥ص ٤سنن الدارقطين ج  /١٢ص٨ج

   .١٨٩عمر بن اخلطاب لعبد الرمحن البكري ص
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كان فيمـا أنـزل اهللا مـن         (:، أنها قالت   أيضاً عن عائشة و
خمـس  إال عـشر رضـعات أو       ال يحـرم    : القرآن، ثم سقط  

  ).معلومات
/ ١٤ص ١٠احمللى البن حزم ج   / ٦٢٥ص ١سنن ابن ماجه للقزويين ج     :املصادر

   .١٣٥ص ٢الدر املنثور للسيوطي ج/ ١١٥ص ٧نيل األوطار للشوكاين ج
   
حزم، عن عمرة بنت    عن مالك عن عبد اهللا بن أبى بكر بن          و

 صلى اهللا عليه وسلم،     ، عن عائشة زوج النبي    عبد الرحمن 
 عـشر رضـعات     -كان فيما أنزل من القـرآن       : أنها قالت 

 - خمـس معلومـات      -،     ثم نـسخن ب    -معلومات يحرمن   
فتوفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فيما يقرأ مـن            

  .)القرآن
السنن الكربى / ١٠٠ص ٦سنن النسائي ج/ ١٦٧ص ٤صحيح مسلم ج :املصادر

تـاب األم   ك/ ٦٠٨ ص   ٢ مالـك ج     لإلمامكتاب املوطأ    /٤٥٤ص ٧للبيهقي ج 
 ٥املبسوط للسرخـسي ج / ٢١٤ص ١٨ اموع للنووي ج   /٢٨ص ٥للشافعي ج 

 ١سـنن أيب داود للسجـستاين ج      / ١٩٣ص ٩املغين البن قدامـه ج    / ١٣٤ص
   .، وغريها من املصادر٤٥٨ص
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,TU)- Y@د)eت أ)fg)3h :\- iً"\g j83%و:  

  
Wًأكل الشاة   إىل يف الرواية األوىل تعزو عائشة فقدان النص القرآين          :أو 

 .فقط، وكأن نسخة النص موجودة عندها       )ص(له عند وفاة رسول اهللا      
فتوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـو         : (ويف الرواية الثالثة تقول   

ومعىن ذلك أا موجودة ومل تفقد وان أكل الداجن  ) فيما يقرأ من القرآن   
عند أو بعـد وفـاة   ، فمعىن أا تقرأ من القرآن النسخة اليت عند عائشة 

، وإذا كان كـذلك ملـاذا        منتشرة بني األصحاب   أاأي  ) ص(الرسول  
الكرمي ومل يذكرها أحـد     ضيع الصحابة هذه اآلية أو اآليات من القرآن         

     !!!؟سوى عائشة
  

 ً)k"C)X:          والرواية  ،عشراً الرواية األوىل تنص على ان عدد رضعات الكبري 
، والرواية الثالثة تنص على اـا       اخلمسالثانية تردد العدد بني العشر أو       
 أضف إىل ذلك أن عائشة يف أكثر مـن          .عشر رضعات مث نسخن خبمس    

رواية عملت بالعشر ومل تتطرق إىل ذكر اخلمس، فكيف تعمل باملنسوخ           
  : وكذلك ورد ذلك عن حفصة!!!؟وتترك الناسخ

  
، أن عائشة أم المؤمنين    (:قال سالم بن عبد اهللا بن عمر        عن

تها أم كلثوم بنت أبـى بكـر        ، إلى أخ   به وهو يرضع   أرسلت
ـ       : فقالت. الصديق . يأرضعيه عشر رضعات حتى يـدخل عل
 مرضت فلـم  فأرضعتني أم كلثوم ثالث رضعات ثم: قال سالم 

ائشة من  فلم أكن أدخل على ع    . ترضعني غير ثالث رضعات   
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 ٢الـك ج  ملكتاب املوطأ    ) عشر رضعات  يأجل أن أم كلثم لم تتم ل      
   .٦٠٣ص
  
أن حفـصة أم    : (افع عن صفية بنت أبي عبيد أخبرته      عن ن و

المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد اهللا بن سـعد إلـى أختهـا          
فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهـو          

 ص  ٧لشافعي ج   لكتاب األم    )صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليه     
٢٣٦.   

  
 ً)kD%)X:    نص يف رضـاعة    قرآن   ما نزل من ال     أن  الرواية األوىل نصت على

الثانية ذكرت فقط عدد الرضـعات ومل تـنص علـى           الكبري، والرواية   
تجد ف،  الثالثة مل تنص على رضاعة الكبري     رضاعة الكبري وكذلك الرواية     

، تتحدث عن موضوع واحد وهو نزول قرآن خيـص الرضـاعة          عائشة  
  .ولكن بروايات متضاربة

  
 رضعات نسخت خبمس بينما      الرواية الثالثة نصت على ان العشر      :را/1ً(

جتد الرواية األوىل تنص على العشر رضعات ومل تتطرق للنسخ، والرواية           
دد بني العشر واخلمس مث سقط، وال أدري        رالثانية تنص على ان العدد م     

  !!!ما هو مضمون القرآن الصحيح برأي عائشة؟
  

 ً)ak0)b:              ان أحاديث عائشة تدل على أن القـرآن نـاقص ألن آيـة 
 أظن ان هذا    ، وال شاة ومل توثق يف كتاب اهللا تعاىل       قد أكلتها ال   الرضاعة
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، ألم هم الذين شنعوا ويشنعون على بعض علمـاء          يروق ألبناء العامة  
الشيعة الذين يقولون بأن القرآن الكامل هو القرآن الذي مجعـه أمـري             

  .فحسب) ع(املؤمنني علي بن أيب طالب 
 تالوة، ألن نسخ التالوة عندهم      وال ميكن هلم أن يزعموا بأن ذلك نسخ       

 أي نـسخت     أو مع حكمـه،    هو القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه      
 ، بينما جتد عائشة تنص على أن ذلك القـرآن تالوته فال يقرأ من القرآن   

 -كان فيما أنزل من القرآن       (:، إذ قالت    أ من القرآن   تويف وهو يقر   قد
 -س معلومـات     مخ - ،      مث نسخن ب   -عشر رضعات معلومات حيرمن     

أي أا  ) فتوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن           
أو بعد وفاته، ومن املعلـوم      ) ص(تتلى على أا قرآن إىل وفاة الرسول        

، إذن  )ص(عندكم أن نسخ التالوة ال ميكن أن يكون بعد وفاة الرسول            
 مـن   صي نق هففآية الرضاعة مل تنسخ نسخ تالوة حسب رواية عائشة،          

، بل هـي يف بطـن الـشاة         القرآن ألا غري موجودة اآلن يف املصحف      
  !!!اجن على حد تعبري عائشةدال

وذا تكون حماولة عائشة قد باءت بالفشل ومل توفق إىل عضد كالمهـا             
     . بأية من كالم اهللا تعاىل

  
  
  
  

  :ا%a(د_,ا83%=, 
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  Bراء -\9(ء أ/3(ء اGH ,0)1% ر*(ع ا%$#"!
  

ل علماء أبناء العامة ـ إال من شذ ـ إىل ان الرضـاع الـذي     ذهب ك
ينشر احلرمة هو رضاع الصغري ال رضاع الكبري، خمالفني بذلك مـذهب            

  :عائشة ومن تبعها، ومن هؤالء العلماء
  
  :قال، N"O اY.1#*'ـ ١

 مل  وأكثر رضعات وبعد احلولني اخلامسة      أربعولو ارضع يف احلولني     (... 
كتاب   ...) ما مت مخس رضعات يف احلولني      إالالرضاع  حيرم وال حيرم من     

  .٣١ ص٥لشافعي جلاألم 
  
  :قالا#]@Z7ي، N"O  ـ٢
حدثنا قتيبة أخربنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر             (

ال يحرم من   (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أم سلمة قالت   

 هذا )وكان قبل الفطام، الثدي في  األمعاءالرضاعة إال ما فتق     
والعمل على هذا عند أكثر أهـل العلـم مـن           . حديث حسن صحيح  

أن الرضاعة ال تحـرم  : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم  
ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه           إال

   .٣١١ ص٢سنن الترمذي ج )ال يحرم شيئا
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لدات اوالو"دليلنا قوله تعاىل     (: حيث قال  ،H7"\[ ا#\FG3 ا#D\Eوي      ـ٣
فجعـل متـام    "  كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة      يرضعن أوالدهن حولني  

الرضاعة حولني فيدل على أنه ال حكم هلا بعدمها وعن عائشة أن رسول             
، فتغري وجـه الـنيب       عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل      اهللا صلى اهللا  

 من الرضاعة، فقـال     أخيإنه  رسول اهللا    صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا     
انكن، فإنما الرضاعة مـن     انظرن من إخو  : صلى اهللا عليه وسلم   

ل رسول اهللا صـلى اهللا      ، قا وعن أم سلمة قالت   . ، متفق عليه  المجاعة
 وكان قبل   األمعاءال يحرم من الرضاع إال ما فتق        (عليه وسلم   

 أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعند هذا يـتعني           )الفطام
ل خرب أىب حذيفة على أنه خاص له دون غريه من الناس كما قال سائر               مح

  .٢١٢ ص٨١ىي الدين النووي جحملاموع  )أزواجه صلى اهللا عليه وسلم
  
وقد تقدم قبل قليـل     . ١٣٥ ص   ٥ ج   ا#Y 'Q_@Q' اDQV5#ط   ـ٤

  .نقل كالمه فراجع
  
  :  حيث قالأaA DA@ ا#a.`./'، ـ٥

اهللا عليه وسلم دخل يوما على عائشة       ما روى ان رسول اهللا صلى       (... 
 اهللا عنها فوجد عندها رجال فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليـه              رضي

فقـال  وسلم فقال من هذا الرجل فقالت عائشة هذا عمى من الرضاعة            
ـ   : اهللا صلى اهللا عليه سلم     رسول  مـن   أخـوانكم  ن انظرن م

ه وسلم   أشار صلى اهللا علي    .الرضاعة انما الرضاعة من المجاعة    
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 جـوع   فأما يدفع اجلوع    الذيإىل ان الرضاع يف الصغر هو احملرم إذ هو          
عن النبي صلى اهللا عليه وسلم      الكبري فال يندفع بالرضاع وروى      

 وذلك هو رضاع    . الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم      :انه قال 
الصغري دون الكبري الن ارضاعه ال ينبت اللحم وال ينشر العظم وروى            

 .األمعاء الرضاع ما فتق     :اهللا عليه وسلم انه قال    عنه صلى   
 الصغري  أمعاء ال رضاع الكبري الن      األمعاءورضاع الصغري هو الذي يفتق      

 كما وصفه اهللا    األغذية اللنب لكونه من ألطف      إالتكون ضيقة ال يفتقها     
 فأمـا  .لبنا خالصا سائغا للشاربني   : تعاىل يف كتابه الكرمي بقوله عزوجل     

عنه صـلى اهللا    ري فمنفتقة ال حتتاج إىل الفتق باللنب وروى         أمعاء الكب 

 بكـر   يبألبدائع الصنائع    ) ال رضاع بعد فصال    :عليه وسلم انه قال   
  .٥ ص٤الكاشاين ج

  
  :، حيث قالاRO FA@ ا#*P)Q/' ـ٦

انظرن من  ): ص(قال رسول اهللا    : قالت(أي عائشة   ) وعنها ((...

 يف  ).فـق عليـه   إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعـة مت      
احلديث قصة وهو أنه صلى اهللا عليه وسلم دخل على عائشة وعنـدها             

انظرن من  : إنه أخي فقال  : رجل فكأنه تغري وجهه كأنه كره ذلك فقالت       
مل أقف على امسه وأظنه     : قال املصنف . إخوانكن فإمنا الرضاعة من ااعة    

ضاعة هـل هـو   انظرن أمر بالتحقق يف أمر الر : وقوله.  القعيس أليبابنا  
 فإن  اإلرضاعرضاع صحيح بشرطه من وقوعه يف زمن الرضاع ومقدار          

وقال .  الرضاع املشترطاحلكم الذي ينشأ من الرضاع إمنا يكون إذا وقع       
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معناه أنه الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللـنب مـن             : أبو عبيد 
قـق  الرضاع ال حيث يكون الغذاء بغري الرضاع وهو تعليل المعان التح          

يف شأن الرضاع وبأن الرضاع الذي تثبت به احلرمة وحتل به اخللوة هو             
حيث يكون الرضيع طفال يسد اللنب جوعه الن معدته ضعيفة يكفيهـا            

ضعة فيشترك يف احلرمة مع     اللنب وينبت بذلك حلمه فيصري جزءا من املر       
مـن  فمعناه ال رضاعة معتربة إال املغنية عن ااعة أو املطعمـة       . أوالدها
ال رضاع إال ما أنـشز  : هو يف معىن حديث ابن مسعود اآليت    ااعة ف 

 ال يحرم من الرضاع إال      :وحديث أم سلمة   .العظم وأنبت اللحم  

واستدل بـه علـى أن      .  أخرجه الترمذي وصححه   .األمعاءما فتق   
التغذي بلنب املرضعة حمرم سواء كان شرابا أو وجورا أو سعوطا أو حقنة             

بن حجـر   السبل السالم    ) الصيب وهو قول اجلمهور    حيث كان يسد جوع   
   .٢١٤ ص٣العسقالين ج

  :، حيث قالاD1#آ./' ـ٧
، هـل    أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع      انظرن من إخوانكن هو   : قوله(

املعىن انظرن  : ضاع صحيح مستجمع للشروط املعتربة؟ قال املهلب      هو ر 
الصغر حيث تـسد   ؟ فإن حرمة الرضاع إمنا هي يف      األخوةما سبب هذه    

وقال أبو عبيد معناه أن الذي إذا جاع كـان طعامـه            . الرضاعة ااعة 
 ال حيث يكون الغـذا بغـري        الذي يشبعه اللنب من الرضاع هو الصيب      

فإمنا الرضاعة من ااعة هو تعليل للباعث على إمعـان          : قوله. الرضاع
كون الرضيع النظر والتفكر بأن الرضاعة اليت تثبت ا احلرمة هي حيث ي

طفال يسد اللنب جوعته ، وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه ال عـن              
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خبالف الطفل الـذي ال     جماعة الن يف الطعام والشراب ما يسد جوعته         
ال رضاع إال ما أنـشر العظـم        : ومثل هذا املعىن حديث   . يأكل الطعام 

 وأنبت اللحم فإن إنشار العظم وإنبات اللحم إمنا يكون ملن كان غذاؤه           
إن رضاع الكبري ال يقتـضي      :  من قال  األحاديثاللنب ، وقد احتج ذه      
 ٧لـشوكاين ج  لنيـل األوطـار     ) مهور كما تقـدم   التحرمي مطلقا وهم اجل   

    .١٢٢ص
   

  :، حيث قال<)[ W()/ .7 ا#DEوي أb"EO DA= ـ٨
ومحلـه  "، لقوله تعـاىل     حيرم الرضاع يف ثالثني شهرا    : وقال أبو حنيفة  (

،  يكون سنتني  ألنه،  األحشاءومل يرد باحلمل محل     " راوفصاله ثالثون شه  
  .٢١١ ص٨١ىي الدين النووي ج حملاموع) فعلم أنه أراد احلمل يف الفصال

  
  : أيضاً، حيث قال<3ة <)5.ء <)[ W()/ .7 ا#DEويـ ٩

.  بانقضاء احلولني متت الرضاعة، وال رضاعة بعد احلولني معتربة         ألنه(...
.  وروى عن ابن مسعود كما حكاه املصنف       .وهو قول عمر وابن عباس    

 وسفيان الثوري ومالك وأمحد وإسحاق      والشعيبوبه قال الزهري وقتادة     
ىي الدين النـووي     حمل اموع ...)وأبو يوسف وحممد وأبو ثور وابن شربمة        

  .٢١١ ص٨١ج
  :ـ عبد اهللا بن قدامه، حيث قال١٠

 أهل أكثرذا قول   وه. فان من شرط حترمي الرضاع أن يكون يف احلولني        (
العلم روي حنو ذلك عن عمر وعلي ابن عمر وابن مسعود وابن عباس             
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واليـه  وأيب هريرة وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم سوى عائـشة ،             
 وأبو يوسـف    وإسحاقوزاعي والشافعي   ذهب الشعيب وابن شربمة واأل    

  .٢٠١ ص٩اهللا بن قدامه ج عبدلاملغين  ...) وحممد وأبو ثور
  
  

  :, ا%a(/1,ا83%=
  ا/h N"9", وZ0(و%, ا%N"/ ^9l ا%!وا@(ت

  
بعد أن وقع بعض املتعصبني ملذهب عائشة مبأزق بني تـصديقها وبـني             

، فجهدوا يف حماولة فاشلة للجمع      ة كالمها للقرآن والسنة واإلمجاع    خمالف
بني رأي عائشة وبني الروايات اليت تنص على أن الرضاعة الـيت تنـشر    

ومـن   .ثر لرضاعة الكبري مطلقاً   صغري فحسب وال أ   احلرمة هي رضاعة ال   
  : هؤالء ابن تيمية على ما نقله عنه ابن حجر العسقالين، حيث قال

كالم ابن تيمية فإنه    :  اجلمع بني حديث سهلة وما عارضه       يف واألحسن(
قال إنه يعترب الصغر يف الرضاعة إال إذا دعت إليه احلاجة كرضاع الكبري             

وله على املرأة وشق احتجاا عنه كحال سامل مع         الذي ال يستغىن عن دخ    
عه وأما  امرأة أيب حذيفة فمثل هذا الكبري الذي أرضعته للحاجة أثر رضا          

   .٢١٥ ص٣بن حجر العسقالين جالسبل السالم ) من عداه فال بد من الصغر
   

، سوى حماولة للحفاظ على ماء الوجهوال خيفى أن كالم ابن تيمية ال يعد    
  :عدة نقاطويرد عليه ب
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 ان هذا اجلمع أيضاً خمالف ملذهب عائشة، ألا مل تقتصر على مورد             ـ١
ا ، بل صرحت الرواية أا ترضع أخوا      لضرورة املدعاة، بل قوهلا مطلقاً    ا

 تـأمر   )عائـشة  (فكانـت  ...(: من حتب ليجوز له الدخول عليها     
أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل           

   .٢٩ ص٥ الشافعي جلإلمامكتاب األم  )...والنساءا من الرجال عليه
 التعارض حمكم وال ميكن اجلمع بـني الروايـات، ألن الروايـات             ـ٢

املتعددة تنص وحتصر الرضاع برضاع الصغري وال ميكن تعـدي هـذا            
احلصر لوضوحه وصراحته وعند التأمل فيها ال ميكن استثناء أي حـصة            

 رواية عائشة جتوز وبدون أي قيد رضاع الكـبري          من مدلوهلا ، بينما جتد    
 أين جاء ابن تيميـة بقيـد        ، فمن وجتعله كرضاع الصغري يف نشر احلرم     

، أضف إىل ذلك أن     ، وهل يوجد يف الروايات رائحة هلذا القيد       الضرورة
الروايات اليت حتصر الرضاع بالصغري موافقة للقرآن الكـرمي وروايـة           

 فكيف ميكن اجلمع بني ما وافق القرآن وما         ،عائشة خمالفة للقرآن الكرمي   
خالفه، وقد روي عن طريق الفريقني وجوب األخذ مبا وافـق القـرآن             

       .الكرمي
سـئلت اليهـود عـن      : (، انه قال  )ص(عن الرسول محمد    

 فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه ستفشو        فأكثرواموسى  
  فـاقرؤوا كتـاب اهللا  حـديثي  فما أتـاكم مـن    أحاديثعنى  

واعتبروه فما وافق كتاب اهللا فانا قلته وما لم يوافق كتـاب            
  .١٩٦ ص١لمتقي اهلندي جلكرت العمال  )اهللا فلم اقله

    فلو كانت هناك روايات تمع الـنص   ز رضاعة الكبري عند الضرورة      جو
مكن اجلمع بينها وبني الروايات اليت حتـصر        لرمبا أ للحكم،   علة   على أا 
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 اليت تطرقت لرضاعة الكبري ال يوجد       الروايات، ولكن   الرضاعة بالصغري 
فيها هذا القيد ، وخصوصاً روايات عائشة، بل اا زعمت نزول القرآن            

     !!!   جبواز رضاعة الكبري، ولكن هذا القرآن أكلته الشاة
ـ فال ضرورة فيها، ألن ـ ان صحت  وحىت قصة سامل موىل أيب حذيفة  

وكـل واحـد    تزوجون   أخوة م  الً مث ذلك ابتالء عام ففي أغلب البيوت     
، وال خيفى ما  زوجة اآلخر أو اخللوة معها     مفاتن   إىلمنهم حيرم عليه النظر     

 بالضوابط الشرعية ، ورغم ذلك بقي األمر        صعوبة االلتزام يف ذلك من    
على حاله ومل يسمح خبرق تلك احلدود الشرعية، واتمع مليء مبثـل            

رب ذلك من احلرج املنفـي عـن        حالة زوجة أيب حذيفة، ومع ذلك مل يعت       
 إىلالدين أو كاالضطرار لرفع املوت ولو بأكل امليتة، بل حىت االضطرار            

 ليس موسعاً بل يقتصر على ما يدفع به املوت وحيرم الزائـد             ةأكل امليت 
على ذلك، وهذا ال ينطبق على اجتهاد ابن تيمية، فهل ان مرضعة الكبري             

الة الضرورة، وعند انتهاء الضرورة     يف ح تكون أمه وحيل له اخللوة معها       
  !!!!!!تنقلب إىل أجنبية عنه وال حيل له اخللوة معها؟؟

  .وان قلت بأا تكون كأمه حىت يف غري الضرورة
، وقد زعمت ان رضاعة ول يدور مدار علته وجوداً وعدماً    ان املعل : أقول

، ، أي ان الضرورة علة هلذا احلكم      الكبري جائزة يف مورد الضرورة فقط     
      !!!!!؟، وهل هناك معلول بال علة زوال علتهفكيف يبقى هذا احلكم مع

وذا تكون حماولة ابن تيمية قد باءت بالفشل، ومل يستطع من حفظ ماء             
  .الوجه من هكذا روايات خمالفة للقرآن والسنة
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أن هذه الرواية وغريها من الروايات اليت روـا عائـشة           : واحلق أقول 
ة للرسول العظيم أكرب من االهانات اليت صـدرت يف          وحفصة تعترب اهان  

الصحف قبل أشهر يف الغرب الكافر، وقد تبعهم على ذلك البخـاري            
، وأيضاً تبعهم   ن هكذا روايات ويدونوها يف كتبهم     وغريه من الذين يقبلو   

رضاعة الكبري من   على ذلك عزت عطية صاحب الفتوى املعاصرة جبواز         
     !!!!!!!!!املرأة األجنبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

,30)D%ا%83=, ا:  
  وm- ^0 ,Lgت -=",

  
لـى  حان الوقت اآلن ملناقشة كالم عزت عطية باخلصوص والوقوف ع         

  : إذ قال"العربية نت"األخطاء القاتلة اليت وقع ا، على ما نقل عنه يف 
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أن إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبيح اخللـوة وال حيـرم             (

ل ميكنها ان ختلع احلجاب أو تكشف شـعرها         الزواج وان املرأة يف العم    
  ).أمام من أرضعته

أن إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبـيح         ( :وما يهمين هو قوله   
كيف يكون الشخص حتل له اخللوة مع       ..فكيف) اخللوة وال حيرم الزواج   

  !!املرأة وهو ليس من حمارمها؟
 فهـذا  الكـبري فحىت لو ترتلنا ـ وان مل نترتل ـ وقلنا جبواز رضـاعة    

الرضاع ينشر احلرمة ، أي تصبح املرضعة أماً للمرتضع فال جيـوز لـه              
الزواج منها، وهذا ما نصت عليه الرواية اليت استدلوا ا على مشروعية            

  :، واليك حمل الشاهد منهارضاعة الكبري
أبى حذيفة وهى مـن     فجاءت سهلة بنت سهيل وهى امرأة       (
صـلى اهللا عليـه وسـلم     إلى رسول اهللا     ي عامر بن لؤ   يبن

فقالت يا رسول اهللا كنا نرى سالما ولدا وكان يـدخل علـى             
وأنا فضل وليس لنا إال بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال            

أرضعيه خمـس   (صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا       رسول اهللا   
 )ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة     ) رضعات فيحرم بلبنها  

  .٢٩ ص٥ ج الشافعيلإلمامكتاب األم 
 حذيفة كان مع    أبيعن عائشة أم المؤمنين أن سالما مولى        

 وأهله في بيتهم فأتت يعنى سهلة بنت سهيل إلى          حذيفةأبى  
ان سالما قد بلغ ما يبلـغ       : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت     

 أظن أن فـي     وانيالرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا        
 النبي صلى اهللا عليه     نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها       
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 في نفـس أبـى      يأرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذ    : موسل
  .٢٢ـ٢١ ص١٠بن حزم جالاحمللى  /١٦٨ص ٤صحيح مسلم ج .)حذيفة

  
) فكانت تراه ابنا من الرضاعة: ( قول الراويإىلفتأمل ـ هداك اهللا ـ   

فرببكم ما حكم االبن من الرضاعة؟ أليست األم من الرضـاعة كـاألم             
أم بعث نيب بعد    ! ؟يث حرمة الزواج؟ أم نزل وحي جديد      من ح النسبية  

أرضعيه حترمـي   : ( يف الرواية األخرى    قوله إىل وانظر   !؟)ص(نبينا حممد   
  !!! فهل هذا حيتاج إىل توضيح؟أي حيرم زواجه منك،) عليه

    **** /Bَ> y�َُـ@Gِ� yَـ�hI .ِ_ـw<wVy&َ� ِUـBَ> y�َ/      rMDُـ@Gِ� yَـ�hI .ِ_ـw<wVy&َ� ِUـBَ> y�َ/      rMDُـ@Gِ� yَـ�hI .ِ_ـw<wVy&َ� ِUـBَ> y�َ/      rMDُـ@Gِ� yَـ�hI .ِ_ـw<wVy&َ� ِUـy_َ� y@ُBَ> Ir3****     rMDـ�w[ُByzَ� rـy_َ� y@ُBَ> Ir3       rMDـ�w[ُByzَ� rـy_َ� y@ُBَ> Ir3       rMDـ�w[ُByzَ� rـy_َ� y@ُBَ> Ir3       rMDـ�w[ُByzَ� rـrMD       ( :قال تعاىل 
ِ"ِ"ِ"ِ" uM uM uM uMrM5w=u_َ�َ� Ir[َ> ِU_ِ. y@ُBَ>rM5w=u_َ�َ� Ir[َ> ِU_ِ. y@ُBَ>rM5w=u_َ�َ� Ir[َ> ِU_ِ. y@ُBَ>rM5w=u_َ�َ� Ir[َ> ِU_ِ. y@ُBَ>( )٣٨-٣٦: القلم(.   

.w'ُGBْrA r2AِK�*�> ٌ,yArDَـGِB>ْ% rMDَـyAَ�ِ8 rhIـ&y@ِ\Aِ {ُـ@DُNrA u<ُـr4 rMDــw'ُGBْrA r2AِK�*�> ٌ,yArDَ.              %َKـGِB>ْ% rMDَـyAَ�ِ8 rhIـ&y@ِ\Aِ {ُـ@DُNrA u<ُـr4 rMDــw'ُGBْrA r2AِK�*�> ٌ,yArDَ.              %َKـGِB>ْ% rMDَـyAَ�ِ8 rhIـ&y@ِ\Aِ {ُـ@DُNrA u<ُـr4 rMDــw'ُGBْrA r2AِK�*�> ٌ,yArDَ.              %َKـGِB>ْ% rMDَـyAَ�ِ8 rhIـ&y@ِ\Aِ {ُـ@DُNrA u<ُـr4 rMDــKَ%              ( :وقال تعاىل 
 <�\wـ@u[{3 yـw\�>      Iـ@u[{3 yـw\�>      Iـ@u[{3 yـw\�>      Iـ@u[{3 yـ5w=َGyxr_ِ> ِU*ّ>% ِ&7ِ( y2ِ3     I%ْ 8ِـUِ {َ]7rـIً �َ*ِـ_yArDَ. PQـ,ٌ <�\wـ@ 3}]uـr'َGَ� IـyAَ/ y6ـ&yAr5r5 y@ِ\Aِـ,ٌ                     5w=َGyxr_ِ> ِU*ّ>% ِ&7ِ( y2ِ3%ْ 8ِـUِ {َ]7rـIً �َ*ِـ_yArDَ. PQـ,ٌ <�\wـ@ 3}]uـr'َGَ� IـyAَ/ y6ـ&yAr5r5 y@ِ\Aِـ,ٌ                     5w=َGyxr_ِ> ِU*ّ>% ِ&7ِ( y2ِ3%ْ 8ِـUِ {َ]7rـIً �َ*ِـ_yArDَ. PQـ,ٌ <�\wـ@ 3}]uـr'َGَ� IـyAَ/ y6ـ&yAr5r5 y@ِ\Aِـ,ٌ                     5w=َGyxr_ِ> ِU*ّ>% ِ&7ِ( y2ِ3%ْ 8ِـUِ {َ]7rـIً �َ*ِـ_yArDَ. PQـ,ٌ <�\wـ@ 3}]uـr'َGَ� IـyAَ/ y6ـ&yAr5r5 y@ِ\Aِـ,ٌ                     

rMDw'ِoBْrArMDw'ِoBْrArMDw'ِoBْrArMDw'ِoBْrA( )٧٩: البقرة(.   

%G�ُِْـGِBِ8 Oِ`DَـhIٍ 3}ـy'َ� 2ـ,ِ r4ـy5َ/ %َK /َ{َـarVIٍ 3}ـy2 )ِْ*ـ@ٍ                  %G�ُِْـGِBِ8 Oِ`DَـhIٍ 3}ـy'َ� 2ـ,ِ r4ـy5َ/ %َK /َ{َـarVIٍ 3}ـy2 )ِْ*ـ@ٍ                  %G�ُِْـGِBِ8 Oِ`DَـhIٍ 3}ـy'َ� 2ـ,ِ r4ـy5َ/ %َK /َ{َـarVIٍ 3}ـy2 )ِْ*ـ@ٍ                  %G�ُِْـGِBِ8 Oِ`DَـhIٍ 3}ـy'َ� 2ـ,ِ r4ـy5َ/ %َK /َ{َـarVIٍ 3}ـy2 )ِْ*ـ@ٍ                  ............(: وقال تعاىل 
rSِ�ِ�Irg y@ُG7ُ� Mِ"rSِ�ِ�Irg y@ُG7ُ� Mِ"rSِ�ِ�Irg y@ُG7ُ� Mِ"rSِ�ِ�Irg y@ُG7ُ� Mِ" ()٤: األحقاف(.  

 بـشروطها   اما ان تتم الرضـاعة    : فمسألة الرضاع حمصورة بني أمرين    
ن ال تتم بشروطها فال يترتب عليها أي        ، واما ا  فتترتب عليها كل آثارها   

  .أثر
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لكنها ال حترم الزواج    فكيف يزعم عزت عطية مبشروعية رضاعة الكبري و       
  !! ؟من املرضعة

 أن مسألة رضاعة الكبري مل تثبت أصالً وهـي مـن            وقد تقدم من األدلة   
مـصادر  ، وبرهنت على ذلك من      البدع اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان       

     .ة عندهمالقوم املعتمد
ان الـسيدة   (: عن عزت عطية انه أضاف قـائالً      " العربية نت "وذكرت  

 أخـت حفصة اليت بعثت ابن أخيها سامل بن عبد اهللا بن عمر يرضع من              
السيدة عائشة حىت يدخل عليها فرضع ثالث مرات وتعبت ومل يتم مخس            

  ).يدة عائشة وماتت قبل أن حيدث ذلكرضعات فلم تدخله الس
 عندما أرسل للرضاعة    كان صغرياً  سامل بن عبد اهللا بن عمر        انوالظاهر  

، وذا تكـون هـذه      كما توهم عزت عطية   من أخت عائشة ال كبرياً      
  :، واليك الرواية نصاًاحلادثة بعيدة كل البعد عن فتواه

أن عائـشة    (:ن عمر أخبره  ، أن سالم بن عبد اهللا ب      عن نافع 
تهـا أم كلثـوم     ، إلى أخ  أم المؤمنين، أرسلت به وهو يرضع     

ر رضعات حتـى    أرضعيه عش : فقالت. بنت أبى بكر الصديق   
 فأرضعتني أم كلثوم ثالث رضعات ثم     : قال سالم . يدخل على 

فلم أكن أدخل على    . مرضت فلم ترضعني غير ثالث رضعات     
  ). عشر رضعاتيائشة من أجل أن أم كلثم لم تتم لع

   :املصادر
السنن / ٢٢١املسند للشافعي ص  كتاب  / ٦٠٣ ص ٢ مالك ج  لإلمامكتاب املوطأ   

  .٤٥٧ ص٧الكربى للبيهقي ج
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، أي صغرياً عندما كان رضيعاً،      )أرسلت به وهو يرضع   ( : قوله إىلفانظر  
  :وهذا أيضاً ما فعلته حفصة يف الرواية اآلتية

أن حفـصة أم     (:، أن صفية بنت أبى عبيد أخبرته      عن نافع 
تهـا،  المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد اهللا بن سعد إلـى أخ          

فاطمة بنت عمر بن الخطاب، ترضعه عشر رضعات ليـدخل          
  .)فكان يدخل عليها. ففعلت. عليها، وهو صغير يرضع

   :املصادر
/ ٤٥٧ ص ٧السنن الكربى للبيهقـي ج    / ٦٠٣ ص ٢ مالك ج  لإلمامكتاب املوطأ   

  .١٠ ص١٠احمللى البن حزم ج/ ٢٢١كتاب املسند للشافعي ص
 أم   بن عمر  سلت بسامل بن عبد اهللا    وأحب أن أنبه عزت عطية بأن اليت أر       

 ،تومهـه  للرضاعة هي عائشة وليست حفصة كمـا         كلثوم بنت أيب بكر   
 أختـها فاطمـة   لريضع من  بن عبد اهللا بن سعد  وحفصة أرسلت بعاصم  
 وهذا ما نصت عليـه الروايـات        ، ليدخل عليها  بنت عمر بن اخلطاب   

  . السابقة فراجع
  
  
  
  
  
  

,1_)M%ا%83=, ا:  
  )-R9F? ا1h n(%:( 3. ا%T"1, ر*(-, ا%$#"! -
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) ص(ولالطالع على حكم رضاعة الكبري عند شيعة أهل بيت النيب حممد  
  ):رمحه اهللا تعاىل(أسرد لكم كالم زعيم الطائفة احلقة الشيخ الطوسي 

، فأما إن كان    الرضاع إمنا ينشر احلرمة إذا كان املولود صغرياً       : ٤مسألة(
، وبه قال عمر بن اخلطاب  . ة مل ينشر احلرمة   ضع املدة الطويل   فلو ارت  كبرياً

 مجيع الفقهاء أبو حنيفة     ، وهو قول  بن عمر، وابن عباس، وابن مسعود     وا
رضاع الكـبري   : وقالت عائشة . فعي، ومالك وغريهم  ، والشا وأصحابه

  .، وبه قال أهل الظاهرحيرم كما حيرم رضاع الصغري
والوالدات يرضعن  : "ىلوأيضا قوله تعا  . إمجاع الفرقة وأخبارهم  :  دليلنا

: األول: وفيه دلـيالن  ". كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة      أوالدهن حولني 
، ومعلوم أنه مل يرد االسـم واللغـة وال          أنه جعل احلولني متام الرضاعة    

، ثبت أنه أراد الرضـاع الـشرعي        اجلواز، فانه ينطلق على بعد احلولني     
، فال خيلو إمـا أن    ده باحلولني ح: والثاين. لتحرميالذي يتعلق به احلرمة وا    

 ألنه، فبطل أن يريد اجلواز،      رضاعة، أو الكفاية، أو التحرمي    يريد جواز ال  
. يكتفي بدون احلـولني    قد   ألنه، وبطل أن يريد الكفاية      جائز بال خالف  

وى ر: وأيضاً. دة الن احلكم ا يتعلق ال غريهفلم يبق إال أنه حده ذه امل
ال رضاع بعد احلولني ومعلوم أنه مل يرد        : م قال ابن عباس أنه عليه السال    

ثبت أنـه أراد    ،  ني، الن االسم ينطلق عليه بعدها     سلب االسم بعد احلول   
  . سلب حكمه

القدر املعترب يف الرضاع احملرم ينبغي أن يكون كله واقعا يف مدة           : ٥مسألة
ان : مثاله. مدة احلولني وبعضه خارجا مل حيرم     احلولني، فان وقع بعضه يف      

، أو مخس عشرة رضعة علـى مـا         من راعى عشر رضعات من أصحابنا     
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، وباقيها بعد متام احلولني     ان وقع مخس رضعات يف مدة احلولني      اعتربناه، ف 
إن وقع أربع رضعات يف احلولني وخامـسة  : وقال الشافعي . فانه ال حيرم  

وعن مالك روايات،   . ، وحممد وبه قال أبو يوسف   .  ينشر احلرمة  بعدمها مل 
 .فهو يقول املدة مخسة وعـشرون شـهرا       ،  ملشهور منها حوالن وشهر   ا

، ثالثون شـهرا    املدة حوالن ونصف  : وقال أبو حنيفة  . فخالفنا يف شهر  
حـولني  : "قوله تعاىل : دليلنا.  أحوال ستة وثالثون شهرا    ثالثة: وقال زفر 

، ومنه الدليالن علـى مـا قـدمنامها    " كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة       
. ال رضاع بعد احلـولني    : ن عباس أن النيب عليه السالم قال      ابوحديث  

لـشيخ  لاخلـالف    ) الفرقة منعقد على ذلـك     وإمجاع ،   يدل على ما بيناه   
  .٩٨ ص ٥الطوسي ج 

، ومل جيعـل    قد أوجز فأبلغ وأفحـم    ) ره(الطوسي  وال خيفى أن الشيخ     
القرآن للخصم منفذاً يهرب منه، نعم هذه هي حجة من متسك بالثقلني            

 من خيطئ أكثر مما يصيب قـال        إىل، ومل يلتجئ    والعترة املعصومة املطهرة  
  :تعاىل

�ُْ, wZ 2ِ3 ,ْr4ـ=u3 @ُBِ��َ�rـy\rA 2ـ&ِ? "ِ<َـrz>ْ% dـ(} �ُـ,ِ %<ّ*ـy\rA wUـ&ِ?                   �ُْ, wZ 2ِ3 ,ْr4ـ=u3 @ُBِ��َ�rـy\rA 2ـ&ِ? "ِ<َـrz>ْ% dـ(} �ُـ,ِ %<ّ*ـy\rA wUـ&ِ?                   �ُْ, wZ 2ِ3 ,ْr4ـ=u3 @ُBِ��َ�rـy\rA 2ـ&ِ? "ِ<َـrz>ْ% dـ(} �ُـ,ِ %<ّ*ـy\rA wUـ&ِ?                   �ُْ, wZ 2ِ3 ,ْr4ـ=u3 @ُBِ��َ�rـy\rA 2ـ&ِ? "ِ<َـrz>ْ% dـ(} �ُـ,ِ %<ّ*ـy\rA wUـ&ِ?                   (
             r?{&ِـ\rA �L 2ـu3َ/ r�r'�GwA Mَ/ �)rnَ/ {)rz>ْ% dَ>ِ" ?ِ&y\rA 2r[َ.َ/ {)rz*ِْ>             r?{&ِـ\rA �L 2ـu3َ/ r�r'�GwA Mَ/ �)rnَ/ {)rz>ْ% dَ>ِ" ?ِ&y\rA 2r[َ.َ/ {)rz*ِْ>             r?{&ِـ\rA �L 2ـu3َ/ r�r'�GwA Mَ/ �)rnَ/ {)rz>ْ% dَ>ِ" ?ِ&y\rA 2r[َ.َ/ {)rz*ِْ>             r?{&ِـ\rA �L 2ـu3َ/ r�r'�GwA Mَ/ �)rnَ/ {)rz>ْ% dَ>ِ" ?ِ&y\rA 2r[َ.َ/ {)rz*ِْ>

r[َ. �r&y\wA Mَ/ �Lِ"r[َ. �r&y\wA Mَ/ �Lِ"r[َ. �r&y\wA Mَ/ �Lِ"r[َ. �r&y\wA Mَ/ �Lِ"rMDw[ُByzَ� r�y_َ� y@ُBَ> IrMDw[ُByzَ� r�y_َ� y@ُBَ> IrMDw[ُByzَ� r�y_َ� y@ُBَ> IrMDw[ُByzَ� r�y_َ� y@ُBَ> I( ) ٣٥يونس(.   
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 وترفع  )ص(وردت روايات أخرى موضوعة تسيء لشخص النيب حممد         
وال أدري  ) ص(من شأن أيب بكر وعمر وعائشة على حساب الرسـول           

عيدة كل البعد  أن يقر أو يقبل أو يروج هلكذا روايات ب ألحدكيف ميكن
  :، واليكم الرواياتع احملمديعن الواق

أتيـت   : بن سريع قال   األسودزيد عن عبد الرمحن بن أىب بكرة أن         عن  
 قد  أني يا رسول اهللا     :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت      

 فقال رسول   .وإياكحمدت ربى تبارك وتعالى بمحامد ومدح       
أما ان ربك تبارك وتعالى يحـب       ( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

 فجعلت أنـشده فجـاء      : قال .ات ما امتدحت به ربك    المدح ه 
 لـه   ي فاستنصتن : قال .دلم أصلع أعسر أيسر   رجل فاستأذن أ  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووصف لنا أبو سلمة كيف           
استنصته قال كما صنع بالهر فدخل الرجل فتكلم ساعة ثـم           
خرج ثم أخذت أنشده أيضا ثم رجع بعد فاستنصتنى رسـول           

ا فقلت يا رسـول اهللا       عليه وسلم ووصفه أيض    اهللا صلى اهللا  
حب الباطل هذا    استنصتني له فقال هذا رجل ال ي       يمن ذا الذ  

  .)عمر بن الخطاب
/ ٨٤٧ص ٣كرت العمـال ج   / ٤٣٥ ص ٣محد بن حنبل ج   ألمسند امحد    :املصادر

جزء / ١٣٧ص ٢كشف اخلفاء للعجلوين ج   / ١١٨ص ٨جممع الزوائد للهيثمي ج   
  .٧٦ي صأحاديث الشعر للمقدس

  
، وظهر  ة املطبق للشريعة واحملافظ عليها    وهنا ظهر عمر بن اخلطاب بصور     

حيث أمر الـشاعر    ) وحاشاه(بصورة املتهاون بالشريعة    ) ص(رسول اهللا   
سـبحان اهللا   !!!!!!!!! عند دخول عمر ألنه ال حيب الباطـل       باإلنصات  

 خفية  حيبه ويستمع إليه يف   ) ص(الباطل الذي ال حيبه عمر جتد رسول اهللا         
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نعم هذا هو التعصب يبلغ بأهله مبلغـاً حبيـث          !!! من عمر بن اخلطاب   
يفضلون شخصاً على أفضل اخللق على اإلطالق، وينـسبون الرسـول           

 التهاون يف مساع الباطل الـذي ال يـسمح بـه عمـر بـن                إىل) ص(
     !!!!!!!!!!!!!!!!! اخلطاب

   
ن عبـد الـرمحن     ا عمرو أن حممد ب    أمحد قال حدثنا ابن وهب قال أخربن      

دخل علـي رسـول اهللا      سدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت        األ
صلى اهللا عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغنـاء بعـاث           
فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني         
وقال مزمارة الشيطان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

لم فقال دعهما فلما    فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       
غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق         

ل والحراب فإما سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم وإمـا قـا           
 وراءه خدي علـى خـده       يأتشتهين تنظرين قلت نعم فأقامن    

وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت            
  .)نعم قال فاذهبي

 ٣صـحيح مـسلم ج    / ٢٢٨ص٣ج+٣ـ٢ ص ٢ ج البخاري صحيح :املصادر
 ٥احمللـى البـن حـزم ج      / ٢١٨ص ١٠ج السنن الكربى للبيهقي  / ٢٣ـ٢٢ص
سبل اهلدى والرشاد للصاحلي    / ٣٢٣ص ١فقه السنة للشيخ سيد سابق ج     / ٩٢ص

  .٣٢٥ص ٨الشامي ج
، )ص(وهنا جاء الدور أليب بكر ليأخذ نصيبه من املظلوم الرسول حممد            

 يقبل بالغناء وال ينهى عنه      )ص(ئشة أن الرسول حممد     حيث تصور لنا عا   
 والداهية أن   )وحاشاه(ويضطجع على فراشة وصوت املغنيات ميلئ أذنيه        
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انتصر فيها األوس على    الغناء متمثل بيوم بعاث الذي شهد معركة كربى         
ليقـضي  ) ص(، هذه اجلاهلية اليت جاء رسـول اهللا         اخلزرج يف اجلاهلية  
  . عليها من الوجود

 احملافظ على الشريعة ،     مث يأيت أبو بكر اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر        
وينهى عن ذلـك   ) ص(فيغضب لوجود مزمارة الشيطان عند رسول اهللا        

 بالسكوت والسماح باستمرار    ويأمره) ص(فيلتفت اليه الرسول    . بقوة  
وصـف   وهنا أم الدواهي إذ مل تقتصر عائشة على          !!!!!!!!!!!!!!الغناء

بأنه يـأمر  ، بل ترقت اىل وصفه بأنه      بعدم النهي عن الغناء   ) ص(سول  الر
 يـستمران   أي دع املغنيتني  ) دعهما(أليب بكر   ألنه قال   ) الغناء(بالباطل  

  .)من كل ذلك) ص(وحاشا الرسول !!! ( بالغناء
وتفاين الرسول  مث تنتقل عائشة فتقص علينا قصة أخرى تصور فيها دالهلا           

، حيث   األمور الغري الئقة بشخصه الكرمي العظيم      يف طاعتها حىت يف   ) ص(
هل يعقـل ان    ، سبحان اهللا     لتطلع على هلو ولعب السودان     جيعلها خلفه 

هذه هي أخـالق  هل !! ؟هذا هو النيب الذي بعث ليتمم مكارم األخالق      
هل هذا هو حاله    !! ؟)ع(ه أغري من نيب اهللا إبراهيم       النيب الذي يقول بأن   
بـني  !!  وأي رجال وأي حمفل؟    تنظر رقص الرجال   ل حبيث يدور بامرأته  

أهل اللعب واللهو ، حاشاك  وألف حاشاك يا رسول اهللا مـن هكـذا               
كيف وأنـت   .. أعمال يترفع عنها من له أدىن مستوى من الغرية، كيف         

أغري اخللق أمجعني، فرببكم يا من تتبعون عائشة والبخاري ومسلم هـل            
 رحم اهللا امرءاً مسع     !!!لنبيكم؟ترضون بذلك ألنفسكم فضالً عن قبوله       



       ####٥٨                """")3A<= ا#@?.<=(     !!!!أ/:.ر ا78.م ا#345ي 
 

فوعى ودعي إىل رشاد فدنا، كما قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب              
          ). ع(
  

 عن عائشة قالـت     أبيهزهري بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن          عنو
 في يوم عيد في المـسجد       )أي يرقصون  (جاء حبش يزفنون  

 علـى   فدعاني النبي صلى اهللا عليه وسلم فوضعت رأسـي        
 انصرف عن   التي أنامنكبه فجعلت انظر إلى لعبهم حتى كنت        

  .)النظر إليهم
، وغريمها  ٦٢ص ٩احمللى البن حزم ج   / ٢٣ـ٢٢ص ٣جصحيح مسلم    :املصادر

  .من املصادر بألفاظ متقاربة
  

، )ص(وهذه حاثة أخرى تقصها علينا عائشة من أرشيفها مع رسول اهللا            
قص يف بيت من بيوت     املرة الر وهي أيضاً قصة لعب ورقص ولكن هذه        

هذه البيوت اليت أذن أن ترفع ويذكر فيها امسه تكـون           !! اهللا جل جالله  
وعائشة تنظر  ) ص(ومبرأى ومسمع رسول اهللا     !! مسرحاً للرقص واللهو  

! وملاذا هذا الغناء وهذا الـرقص ؟      !! من خلفه إىل هذا املنظر املمتع هلا        
 شعائر العيـد     هذه هي   اهللا وهل أن   سبحان!! ألنه مبناسبة العيد  : اجلواب

ألعياد ) ص(هل هذه هي نظرة اإلسالم والرسول حممد        !! ؟عند املسلمني 
وعـن عترتـه    ) ص(أمل تردنا روايات عن الرسول حممد       !!!!! ؟اهللا تعاىل 

  وتالوة القرآن  األبرار تبني لنا أعمال وشعائر يوم العيد من صالة ودعاء         
تحباب الـرقص   ، فلم يروى اس    اخل ... ذات البني  وإصالحوصلة الرحم   

     . الم من اللهو واللغو، وحاشا دين اإلسواللهو يف يوم العيد
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حممد بن رافع وعبد بن محيد قال عبد اخربنا وقال ابن رافع حدثنا             وعن  
: هريرة قالأيب سيب عن عبد الرزاق اخربنا معمر عن الزهري عن ابن امل     

لى اهللا عليه وسـلم     بينما الحبشة يلعبون عند رسول اهللا ص      (
 إلـى الحـصباء     فـأهوى بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب       

يحصبهم بها فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعهم           
  .)يا عمر
 مسند أمحد   /٢٢٧ص ٣صحيح البخاري ج  / ٢٣ ص ٣صحيح مسلم ج   :املصادر

 ١٠السنن الكربى للبيهقـي ج    / ٥٨ص ٤كشف القناع للبهويت ج   / ٣٠٨ص ٢ج
  . ٤٦٦ص ١٠املصنف للصنعاين ج/٢٥٥ص ٨األوطار للشوكاين جنيل / ١٧ص

  

مبظهر العاشق  ) ص(الظاهر أن عمر وعائشة مصران على إظهار الرسول         
 واملدافع عن أهل ارقص واللهو مبا أويت مـن          )وحاشاه(للرقص واللهو   

 وعمـر   ومن املنكر والناهي عن هذه األفعال املنكرة؟ هم أبو بكر         !! قوة
  !!! الرواياتوعائشة، حسب هذه

  :وسأذكر إليكم بعض الروايات وبدون تعليق مراعاة لالختصار
  

) ص(ل اهللا   خرج رسو  (: الترمذي بسنده عن بريدة انه قال      يف سنن 
:  انصرف جاءت جارية سوداء فقالت     ام، فل في بعض مغازيه  

يا رسول اهللا إني كنت نذرت إن ردك اهللا صالحا أن أضـرب             
إن كنـت نـذرت     ): ص( لها    يديك بالدف وأتغنى، فقال    بين

 وهـي   ، فجعلت تضرب فـدخل أبـو بكـر        فاضربي وإال فال  
، ثم دخل عثمـان وهـي       تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب     

عـدت   ثـم ق   إسـتها ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت        تضرب
إن الشيطان ليخاف منـك يـا       ): ص(عليه، فقال رسول اهللا     

هي تضرب، فدخل أبو بكـر وهـي        ، إني كنت جالسا و    عمر
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، ثم دخل عثمـان وهـي       ب، ثم دخل علي وهي تضرب     تضر
  ).تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف

 ٨  نيل األوطـار للـشوكاين ج       /٢٨٤ـ٢٨٣ص ٥سنن الترمذي ج   :املصادر
/ ٨٣ص ٤٤تاريخ مدينة دمـشق ج    / ٢١٤ص ٨ الغليل لأللباين ج   إرواء/ ٢٧١ص

   .٦٤ص ٤أسد الغابة البن األثري ج
   

انها زفت امرأة إلى رجل     (: نده عن عائشة  يف صحيح البخاري بس   و
؟ يا عائشة ما كان معكم من لهو      :  فقال نبي اهللا   األنصارمن  
  ). يعجبهم اللهواألنصارفان 

/ ٣٣٦ص ٦نيل األوطار للشوكاين ج   / ١٤٠ص ٦صحيح البخاري ج   :املصادر
/ ١٨٥ص ٩فتح الباري البن حجر ج    / ٢٣٢ص ٢فقه السنة للشيخ سيد سابق ج     

الكامل لعبد اهللا بن    / ٥٢ص ٧إرواء الغليل لأللباين ج   / ٢١٢ص ١٥كرت العمال ج  
    .٥٢ص ٩سبل اهلدى والرشاد للصاحلي الشامي ج/ ٤٢٤ص ١عدي ج

  

عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا              
يا عائشة أتعرفين هذه قالت ال يـا        (: صلى اهللا عليه وسلم فقال    

 فالن تحبين ان تغنيك قالت نعـم        بنيينة   اهللا فقال هذه ق    نبي
 وسلم قد    طبقا فغنتها فقال النبي صلى اهللا عليه       فأعطاهاقال  

  .)نفخ الشيطان في منخريها
املعجم / ٢١٤ص ١٥كرت العمال ج   /٤٤٩ ص ٣ ج  بن حنبل  مسند امحد : املصادر

  .١٣٠ص ٨جممع الزوائد للهيثمي ج/ ١٥٨ص ٧الكبري للطرباين ج
  

أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتـان        ( :عن عروة عن عائشة   
في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى اهللا عليه وسـلم           
متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى اهللا عليه          
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وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك            
  .١١ ص٢ جيصحيح البخار ) أيام منىاأليام

   

 قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا          عن عروة عن عائشة   
 وصوت الصبيان فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا           فسمعنا لغطاً 

يا عائـشة تعـالي فـانظري       (: حبشية تزفن والصبيان حوهلا فقال    
فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول اهللا صلى اهللا عليـه           

 :سه فقال لـي وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأ     
 إذ طلـع    . منزلتي عنـده   ألنظر ، ال : فجعلت أقول  ؟أما شبعت 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه        .عمر فارفض الناس عنها   
 قد فـروا مـن      واإلنس إلى شياطين الجن     ألنظر إني   :وسلم

  .٣٠٩ ص ٥لنسائي ج  لالسنن الكربى )عمر قالت فرجعت
    

ا فـي بيتـه    مضطجع) ص(كان رسول اهللا     (:عن عائشة قالت  و
كاشفا فخذيه وساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو علـى           
تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن لـه وهـو كـذلك             

وسـوى  ) ص(فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول اهللا        
دخل أبـو   : ثيابه فدخل وتحدث معه، فلما خرج قالت عائشة       

لـدخولهما  أي لم تهتم    ( بكر فلم تباله، ودخل عمر فلم تباله،      
، ثم دخل عثمان فجلـست وسـويت ثيابـك؟          )وتستر فخذيك 

 الثمر الـداين   )أال أستحي من رجل تستحيي منه المالئكة      : فقال
  .٦٨٧صآليب األزهري ل

  

هذه هي احلقيقة املرة اليت رمبا خفيت علـيكم، ولكـن           نعم أيها األحبة    
لصحاح أرجعوا إىل املصادر أعاله وتأكدوا بأنفسكم من أوثق املصادر وا         

  .عندكم
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أعاذنا اهللا  (وال تتصوروا أين كتبت ما كتبت دف االستهزاء أو التشفي           
وامنا كان هديف اإلصالح وبيان احلقيقة بغض النظر عن         ) تعاىل من ذلك  

أي شيء آخر، عسى أن أكون سبباً يف هداية شخص أو أشخاص وهذا             
 على ما أقـول  هو الفوز احلقيقي على دولة إبليس لعنه اهللا وأخزاه، واهللا  

واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على الرسول حممد وعلى آلـه            شهيد،  
   .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ــاىل،   ــق اهللا تع ــذه األســطر املتواضــعة بتوفي ــن ه ــراغ م مت الف
   . م الثالثاء٢٠٠٧ /١٢ /٦ املصادف ............... بتاريخ
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