
ـ تكلمنا في حلقات سابقة عن الزواج الشرعي بما فيه من تعدد الزوجات، ثم 1: المضيف) 1(

وإلى آخره حتى وصلنا إلى وإستعارة الفرج عند ... ملكات اليمين  فزواج المتعة 

 .السنة والشيعة

  ـ فماذا عن بقية أنواع الزواج في الشرية اإلسالمية؟2

  :زواج المحارم هناك: اإلجابة

فتوى شرعية زواج : تحت عنوان) "م9/7/2000ريدة النبأ الوطني مصر ج(جاء في        )1(

  "األخ من أخته واألب من بنته بالزنا

 :وقد جاء ذلك أيضا في موقع       )2(
http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php?t=5781&sid=d34b3c6bb6

f2ff831377caa52bfcb16a 
أجازه عبد الملك بن ;  ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنىنكاح الرجل        )3(

  .وهو قول الشافعي , الماجشون

] 23النساء " [يكم أمهاتكم وبناتكمحرمت عل: "في قوله: وابن العربي االمام الشافعىرأى        )4(

بنت أم، وال أم  فال يحرِّم الزنى... ألنها ليست ببنت له  بنته من الزنى،أنه ال يدخل تحت 

 "بنت

هل هذا معقول، أن يزني رجل مع إمرأة وينجب منها بنتا، ثم يتزوج بنته هذه  :وتساؤلي       )5(

 التي أنجبها من الزنا، والشرع يحلل ذلك؟ عجبا؟

ما هذا الهراء أيها األحباء، إنها نتيجة النفالت الغرائز الجنسية وعدم القدرة على        )6(

 .ضبطها

عند الشيعة وهي مذهب كبير من مذاهب مفاخذة الرضيعة ـ وماذا عن 1: المضيف) 2( 

  .اإلسالم ويستمدون تشريعهم من مصادر اإلسالم أي القرآن واألحاديث

  :اإلجابة

في الحلقة على قناة العربية ألنواع الزواج هذه وانتقدتها بشدة غادة جمشير  تعرضت       )1(

الدقيقة ( وركزت على مفاخذة البنات الصغيرات والرضيعات وصورتها على أنها جريمة

 )34.00إلى  32.22

وأما سائر االستمتاعات كاللمس ) "216/ 2كتاب تحرير الوسيلة(ويقول الخميني في        )2(

 الرضيعة مجامعةحتى ... حتى في الرضيعة فال بأس بها  والتفخيذ،لضم، وا بشهوة،

 ). 11مسألة رقم 241تحرير الوسيلة ص" (جائزة

 :وجاء في موقع       )3(
http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=8330 



أنا أتصفح النت فوجدت فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكه السعوديه وفيها : "هذا السؤال       )4(

من عمرها  سن السادسةفقد كانت في  لخطيبته عائشة جهة مفاخذة رسول اهللامن : "اآلتى

بين فخذيها ويدلكه ) إربه(يضع لذلك كان رسول اهللا  وال يستطيع ان يجامعها لصغر سنها

  .أود التوضيح "دلكا خفيفا

 وقع ذلك منه معها: "في الموقع هو اآلتي األستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي وجاء رد       )5(

 "بعد العقد الشرعي عليها المفاخذة،أي 

 : وجاء في موقع       )6(
http://ladeeni.net/forum/viewtopic.php?p=8961 

قدس اهللا ( التي وردت في فتوى االنحراف الجنسي لالمام الخميني )  التفخيذ( ـ كلمة 1

   )سره

.. وحكه به حتى يقذف ظاهر الفرج دون االيالج  ـ المفاخذة تعني وضع القضيب فوق2

  .الرضيعة والخميني يجيز هذه الممارسة الجنسية مع

المسلم  فأي شذوذ وانحراف جنسي هذا الذي يدعو اليه هذا الفقيه: ـ ويعلق الموقع قائال3

  ؟ الورع والمحترم

 السياحي؟ الزواج وماذا عن صيحة: المضيف       )3(

  :اإلجابة   )2(

  :جاء في موقع** 

http://www.al-ayyam.info/phpbb2/viewtopic.php?t=&331 

  .اخر انواع دعارة اثرياء الخليج مع بنات اليمن:  السياحي أن الزواج       )1(

) المتعة(هذه األيام، فبعد زواج ) المودرن(الزواج أصبح كالموضات نجد أن : ويقول       )2(

الزواج ، بعدها جاءت موضة )الفريند(فزواج  ،المسيار، ثم زواج العرفيجاء الزواج 

 .السريع

 الذي يتفاوت عمره الزمني بالزواج السياحيوأخيراً زواج الصيف أو المصيف المسمى        )3(

 ر والشهرين وإذا تأخر هذا الزواج قد يصل إلى السنة والذيبدءاً من أسبوعين إلى الشه

 ، القى رواجاً كبيراً في األوساط الخليجية

معظم  ورغم أن إلى اليمن،مواطني دول الخليج العربي بزيارات كثيرة  يبدأ الكثير من       )4(

أن  حاالت هذا النوع من الزواج تتم بشكل علني بالنسبة ألقارب وجيران الزوجات، إال

 .ليتمكنوا من تكرار الزواج مرات عديدة سريةالبعض من المتزوجين يفضلون إبقائها 
 
  .نكاح اليتيمةـ لو سمحت تحدث المشاهدين عن مأساة 1: المضيف) 4(



  اإلجابة

َجَواُز ِنكَاحِ الَْيِتيَمِة [فَْصٌل ) زاد الميعاد البن القيم الجزء الخامس(جاء في كتاب السيرة        )1(

َأّن الَْيِتيَمةَ تُْستَْأَمُر فى نَفِْسَها َوال َيِتّم َبْعَد اْحِتالمٍ فََدّل ذَِلَك  َرُسوُل اللِّهَوقََضى ] ْبَل الُْبلُوغِقَ

َل َوَهذَا َمذَْهُب َعاِئشَةَ َوَعلَْيِه َيُدّل الْقُْرآُن َوالّسنّةُ َوبِِه قَا الُْبلُوغ قَْبَلِنكَاحِ الَْيِتيَمِة  َجَوازَِعلَى 

  .َوغَْيُرُهَما َأْحَمُد َوَأُبو َحِنيفَةَ

، في اليتامىوإن خفتم أال تقسطوا ) "3النساء سورة (في تفسيره  لقرطبيوأيد هذا الكالم ا       )2(

: بَِهِذِه الْآَية َأُبو َحِنيفَةوقد تََعلَّقَ ...": فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع 

  قَْبل الُْبلُوغ  ِنكَاَح الَْيِتيَمةِفي تَْجوِيزِِه 

  . اللواطة بالمرأةـ وهناك ما هو أدهى وأمر وهو جواز 1: المضيف) 5( 

ـ فرغم أنك تتأذى من هذه المواضيع، ولكن الجمهور يريد أن يعرف الحقيقة 2

  .عارية

  .ـ فقل لنا ما وصل إليه بحثكم3

  :اإلجابة

  " أنى شئتملكم فأتوا حرثكم  ؤكم حرثنسا): "223سورة البقرة (جاء في        )1(

 "فقد فََهَم بعض المفسرين منها حرية استخدام المرأة بأي شكل       )2(

 :وجاء في موقع       )3(
http://www.alnassrclub.com/vb/showthread.php?t=18429 

مسألة  241تحرير الوسيلة ص(في  الخمينيفقد قال ) اللواطة بالمرأة جائز: (انتحت عنو* 

  ".اًجواز وطء الزوجة دبرالمشهور األقوى هو " )11رقم

 : وجاء في موقع       )4(
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no

=23&ID=2976 
 أبي عند فال حد عليه لوط أو عمل معها عمل قوم الموضع المكروهأتى امرأة في  ومن* "

 "رحمه اهللا حنيفة

زواج : نوع من هذه الزيجات نوعا آخر وهو 16ـ أال يضاف إلى الـ 1: المضيف) 6( 

 الحوريات ولواط الولدان في الجنة؟

  :على رأيك: اإلجابة

كََأْمثَالِ َوُحوٌر ِعيٌن ...  وِلَْداٌن ُمخَلَُّدوَن  َيطُوفُ َعلَْيهِْم ) "22ـ 17سورة الواقعة (ففي  )1(

  "فََجَعلْنَاُهنَّ َأْبكَاًرا ِإنَّا َأنْشَْأنَاُهنَّ ِإنْشَاًء...  اللُّْؤلُِؤ الَْمكْنُونِ



َعْن َأبِى ُأَماَمةَ أن َرُسوَل اللَّه قَاَل ) "4481سنن ابن ماجه كتاب الزهد حديث (ـ جاء في 1

ِثنْتَْينِ ِمَن َزْوَجةً  َوَسْبِعيَنِثنْتَْينِ  َعزَّ َوَجلَِّإالَّ َزوََّجُه اللَُّه َما ِمْن َأَحٍد ُيْدِخلُُه اللَُّه الَْجنَّةَ «

َولََها قُُبٌل شَهِىٌّ ِمْن ِميَراِثِه ِمْن َأْهلِ النَّارِ َما ِمنُْهنَّ َواِحَدةٌ ِإالَّ  َسْبِعيَنَو الُْحورِ الِْعينِ

  .» َولَُه ذَكٌَر الَ َينْثَِنى] عورتها[

، على كل سريرا سبعونسيكون في البيت ) "68ص  4تفسير ابن كثير ج (ـ وجاء في 2

  "سبعون زوجةعلى كل حشية ] فراش[ سبعون حشيةسرير 

ثلث مليون زوجة، أي ما يزيد عن  343000= زوجة  70× حشية  70× سريرا  70( 

  )زوجة

  .وِلَْداٌن ُمخَلَُّدوَن َيطُوفُ َعلَْيهِْم ) "22ـ 17سورة الواقعة (في  )2(

) 214ر مسلم في المسألة الجنسية ص خواط(في كتابه  اإلستاذ محمد جالل كشكـ وقال 1

  "أن الغلمان في الجنة هم لإلستمتاع الجنسي"

 التراث الدينيأنه حتى في : وال ننسى ما قاله النقشبندي في لقاء هالة سرحان عن المسيار )3(

أنا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش : ، وضاف قائالهي المرأةالمكافأة الكبرى للرجل 

شريط : حلقة هالة سرحان(" ، محدش يصلي، ومحدش دخل مسجدجنةنسوان في الهناك 

  )13.17إلى  13.03الدقيقة ) (2رقم 

  هاذا عن الزواج وماذا عن مشكلة الطالق في الشريعة اإلسالمية؟: المضيف) 7( 

  :اإلجابة

  :نوقش هذا الموضوع وأثبتوا اآلتي بالنسبة لمشاكل الطالق ()في موقع ** 

  :سهولة الطالق: أوال

أو ما يدل عليها  يقع بمجرد أن ينطق الزوج كلمة الطالقفى التشريع اإلسالمي  الطالق       )1(

  ولو باالشارة ، 

 .وعليه يطرد زوجته من البيت        )2(

 . وحقوقها أى حماية للزوجةوبدون  بدون شهودويقع الطالق فى التشريع اإلسالمي        )3(

أنت طالق بالثالثة يوقع الطلقات الثالثة معا وفى وقت :  بل أن قول الزوج لزوجته       )4(

 .واحد، وعليه فال يمكن أن ترجع اليه اال بالمحلل

 :مساوئ الطالق: ثانيا

أسهم الفقه   ألف عامفى التشريع اإلسالمي وتطبيقه منذ أكثر من  سهولة الطالقوبسبب        )5(

 :فى

 ال و تشريد ماليين األطف خراب ماليين البيوتـ 1



ـ وتطليق ماليين األمهات الزوجات ألدنى خالف عادى بين الزوجين وبمجرد النطق 2

  بكلمة الطالق أو ما يدل على معناها سواء كان الزوج عابثا أو جادا 

  :األسباب: ثالثا

 :؟ واألمثلة كثيرة فى تشريع المسلمينحقوق المرأةانتقاص ** 

 للنساء واألطفال فى المعارك الحربية سبىـ 1

  .ـ إعطاء الرجل كل الحقوق في الزواج والطالق، واعتبار المرأة متاع لالستمتاع2

، إذ ليس لها ما للرجل من حقوق في تعدد متهان لحقوق المرأةأليس في هذا إ: تساؤل** 

  .الزوجات وملكات اليمين، والحوريات في الجنة
 


