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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 : أما بعد ... هالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات

 أدبارهنّ   يف  أزواجهم  اتيان   بمعصية  –  اهلل  هداهم  –بعض املسلمني    استهانةفإّن من املحزن املؤمل  

–  باهلل  الكفر  من  بل  الكبائر  مجلة  من  وهو ،الطبع   يف  ا مذموم    الرشع  يف  اشنيع    الفعل  هذا  كون   مع

 الّتلّطخ   من  ومحاية  الّرذيلة  هبذه  املبتلني  هلؤالء  افنصح    –  وترمجاهنا  األمة  هذه  حرب  عن  سيأيت  كام

 عاّمة املسلمني. للّدين و اتبت هذه السطور نصح  ك هبا

تعاىل:أوًلا ِشْئُتمْ   )  :قوله  َأنَّى  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا  َلُكْم  َحْرٌث  الولد   نَِساُؤُكْم  مكان  القبل  به  املراد   )

 :ودليل ذلك ما ييل،فحسب، دون الّدبر مكان الغائط والقذر

ها يف  إذا أتى الّرجل امرأته من دبر:كانت اليهود تقول " :عن جابر بن عبد اهلل قال .1

فنزلت:) أحول  الولد  كان  َأنَّى    قبلها  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا  َلُكْم  َحْرٌث  نَِساُؤُكْم 

فإّناالصحايّباا"  :20قال احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص.  متفق عليه"(ِشْئُتمْ 

الذياشهداالوحياوالتنزيلافأخرباعناآيةامناالقرآناأّّناانزلتايفاكذااوكذاافإّنها

 كأّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم قاله .  ا.هـ يعني"حديثامسند

تيمية    .2 ابن  العّباس  أبو  (ااواحلرث)  (32/267)الفتاوى  جمموع  يف  –  اهلل  رمحه–قال 

ااموضعاااوهو(ااااحرثكماافأتوا)ااالّدبراايفاالاااالفرجاايفاايزرعااإّنامااوالولداااالزرعااموضع

فاهللاااايمينهاااوعناادبرهاااومنااقبلهاااامن:شئتمااأيناامنااأي(ااشئتمااأّنى)،الولدا وعناشامهلاا

 هـ.ا… وإّنامارّخصايفااتيانااحلروثاواحلرثاإّنامايكونايفاالفرجاااتعاىلاسّمىاالنّساءاحرثًا
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اا،االّذرّيةاامزدرعااألّّننّااا،تشبيه(ااوحرث)  "(:  3/93)  تفسريه  يف  القرطبّي   قال .3

اقالااثم–ااملزدرعاهوااإذاخاّصةاالفرجايفاإلاتقعاملااإلباحةاأنّاايعطي(ااحلرث)فلفظ

ا– كاألرضا املرأةا ا،ففرجا كالبذرا ا،اوالنّطفةا بمعنىااا فاحلرثا كالنّباتا والولدا

 ا.هـ  املحرتث

يف   .4 الّدبر  جهة  من  النساء  اتيان  هو  اآلية  نزول  سبب  أّن  عىل  اتفقوا  العلامء  أّن 

 ( 265/ 32) الفتاوى جمموع  راجع – اهلل رمحه–أفاده ابن تيمية  القبل.

 :مة هذا الفعل الشنيع وأّنه كفر باهللإليك األدّلة الدالة عىل حر:ااثانيًا

عىل   .1 تزيد  وهي  الفعل  هلذا  املحّرمة  وسلَّم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  عن  املتكاثرة  األدّلة 

 .عرشة أحاديث رّصح بعض أهل العلم بصّحة بعضها كابن تيمية وابن حجر وابن كثري

والنّ كالبخاري  الباب  يف  حديث  صحة  عدم  إىل  طائفة  ذهبت  والبزار بينام  سائّي 

  ،فمن صّحت عنده فليس له املحيص عن القول هبا ومن مل تصح عنده فإليه األدّلة (1)والّذهيل

 :الالحقة

سأل ابن عباس عن اتيان املرأة   ما أخرجه عبد الرزاق والنّسائي بإسناد صحيح أّن رجال   .2

(ويف هذا    1/593.وصححه ابن كثري يف تفسريه )"تسألني عن الكفر  "  فقال:  يف دبرها 

 : األثر أمران 

 

 (  591/ 1)  كثري ابن وتفسري( 39– 38/  8(وفتح الباري )  266/ 32راجع جمموع الفتاوى )  ( 1)
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فإّنه /األولاا أو رشك  كفر  بأّنه  الصحايب  أمر وصفه  باإلمجاع ألّن كل  الرفع  له حكم  أّن 

الصالح   ابن  عىل  النّكت  يف  حجر  ابن  وأقّره  الرب  عبد  ابن  أفاده   . باإلمجاع  مسند 

(2/530). 

نوب . وإّّن ألظّن هذا  أّنه رصيح يف أّن هذه الفعلة الرذيلة من كبائر املعايص والذ  الثاينا/

 ملن أراد اهلل هداه . اكافي   ااألثر املروي عن ابن عباس املعدَّ مسند  

اأنهااايؤيدااومما"(:  1/126)   البيان   أضواء  تفسريه   يف–  اهلل   رمحه–قال حممد األمني الشنقيطي  -3

ااامبينًا،لعارضالهاااالقذرااألجلااااحليضاايفااالفرجااحّرمااتعاىلاااهللااأنّاااأدبارهنّااايفااالنساءاااتيانااجيوزاال

ا.(ااآليةقلاهواأذىافاعتزلوااالنساءايفااملحيضأناذلكاالقذراهواعّلةااملنعابقولها)

الالزمة النّجاسةا للقذرةا الدبرا حتريما أوىلا بابا املستحاضةا،فمنا وطءا بجوازا ذلكا ينتقضا ولا

انفجا دما الدبر،األّنها ليسايفااإلستقذاراكدمااحليضاولاكنجاسةا دمااإلستحاضةا العرقاألّنا را

 ا.هـ"فهواكدمااجلرحا

( تفسريه  يف  القرطبي  قال  هذا  )3/94ونحو  الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  وابن   )32  /268 .)

أنبه إىل أّن القول بحرمة اتيان املرأة يف دبرها عليه عاّمة املسلمني من الصحابة والتابعني   اوأخري  

 هـ.ا" خللفحمرماعندامجهوراالسلفاوا" :كام أفاده ابن تيمية وقال مّرة

 القول  من  مالك  اإلمام   إىل  نسب  وما   –  اهلل  رمحهم–  األربعة  األئمة  ذهب  بحرمته  القول  وعىل

(   3/93)  القرطبي  تفسري  راجع.  وغريهم  أصحابه  من  مجع  بينه  كام  عنه  يثبت  فال  بجوازه

 (. 1/598) كثري ابن وتفسري
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ما نسب إىل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر فال يثبت عنه بل الثابت خالفه فقد روى   اوأيض  

قال   احلباب  أيب  عن  عمرالدارمي  لبنا وماااا:قلتا قال:ا هلّن؟ا أنحمضا اجلواريا يفا تقولا ماا

 ؟اوهلايفعلاذلكاأحدامنااملسلمني:فقال،افذكراالدبر؟التحميض

ع كثري  ابن  مماا  :قبهقال  عنها وردا ماا فكلا ذلكا بتحريما منها ونصارصيحا صحيحا إسنادا وهذاا

 ا.هـ حيتملاوحيتملافهوامردوداإىلاهذاااملحكم

 ما   مثل  عىل   امعتمد    عمر  ابن  إىل  باجلواز  القول  نسب  بعضهم  أنّ   –  الكريم  القارئ  أهيا–وتنبه  

،االا:؟قلتا(…لكمااااحرثاانساؤكم)اانزلتاافيمنااأتدري"  :لنافع  قال  عمر  ابن  أنّ   البخاري  روى

 . "يفااتياناالنساءايفاأدبارهّناانزلت:قال

ألنّ   وهذا فيه  شك  ال  خطأ  األثر  هذا  عىل  بناء  عمر  ابن  إىل  يفا"  :قوله  النسبة  النساءا اتيانا

يف الدبر و االحتامل اآلخر   احمتمل لكونه من جهة الدبر إىل القبل وحمتمل لكونه إيالج    "أدبارهنّا

 واضحة  اآلية  اوأيض    –  الفعل  هلذا  املحّرمة  عنه  الرصحية  الرواية  من  سبق  ملا–مر منتٍف  عن ابن ع

امن)  اأيض    يقال  ثم  –  عنهام  اهلل  ريض–  عمر  ابن  عىل  خيفى  ال   ومثله  ،القبل  املراد  أنّ   يف   الداللة

س لو كان مذهب ابن عمر جواز اإليالج يف الدبر لكان قول ابن عبا   (املخالفاامعااالتنزلااباب

 :عليه من أوجه منها اومرّجح   امقّدم  

باإلمجاع   .1 املسند  السابق يف حكم  عباس  ابن   فهو  كذلك  كان   وما  –  سبق  كام–أّن كالم 

 . -عنه ثبت لو-عمر ابن قول عىل مقّدم

عن األصل فمعه زيادة علم توجب   أّن كالم ابن عباس ناقل عن األصل وما كان ناقال    .2

للّرجل اإلستمتاع بزوجه أينام شاء وكيفام شاء هذا هو    تقديمه عىل غريه ووجه ذلك/ أنّ 
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  .العافية  اهلل  نسأل–األصل ثّم جاء أثر ابن عّباس فنقل عن هذا األصل بوصفه بالكفر  

ه  هذا كّله عىل فرض أّن ابن عمر يقول بجواز اإليالج يف الدبر وبني وإدعائه وإثباته عن

 خرُط القتاد.

إّّن ألدعو من غلبته نفسه وشيطانه عىل ارتكاب هذه اجلريمة الشنيعة بتأويل أو بغري   /اوختام  

  .اتأويل أن يبادروا مسارعني بالتوبة إىل الرب الرمحن الرحيم وال يبّدلوا نعمة اهلل كفر  

  

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 كتبه /عبد العزيز بن ريس الريس 

 عىل موقع اإلسالم العتيق  املرشف

net.islamancient.www 
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