
  (57) من نكت القرآن

  كمأيمانُ  مكتْ ما مَ 

 

 :في سورة النساء

 .3النساء ( مكْت أيماُنكمفإن خفتم أال تعِدلوا فواحدًة أو ما مَ )

 .24النساء ( مكْت أيماُنكموالُمحصناُت ِمَن النساء إال ما مَ )

 أيماُنكم ِمنَ مكْت ن ما مَ وَمن لم يستطْع منكم َطْواًل أن ينِكح الُمحصناِت المؤمناِت فمِ )
 .25النساء ( َفتياتكُم المؤمناتِ 

 وبالوالديِن إحساًنا وبذي الُقْرَبى واليتامى والمساكيِن والجاِر ذي الُقْرَبى والجاِر الُجُنبِ )
 .36النساء ( كمأيمانُ  مكتْ وما مَ  السبيلِ  والصاحِب بالَجْنِب وابنِ 

 

 :في سورة النحل

 .71النحل ( مكْت أيماُنيم فيم فيو سواءٌ عمى ما مَ الذين ُفّضموا ِبراّدي رزِقيم  فما)

 

 :في سورة المؤمنون



 .6المؤمنون ( مكْت أيماُنيموالذين ىم ِلُفروجيم حافظوَن إال عمى أزواِجيم أو ما مَ )

 

 :في سورة النور

 وقْل لممؤمناِت يغُضْضَن ِمن أبصارىّن وَيحفظَن ُفروَجيّن وال ُيبديَن زينَتيّن إال)
 .31النور ( مكْت أيماُنينّ ما مَ  أو...  ِلُبعولتينّ 

 .33النور ( مكْت أيماُنكم فكاتبوىم إن عممتُم فييم خيًراوالذين َيبتغوَن الكتاَب مما مَ )

النور ( وال ُتكرىوا فتياِتكم عمى الِبغاء إْن أرْدَن تحّصًنا لتبتغوا عَرَض الحياِة الدنيا)
33. 

 .58النور ( كمأيمانُ  مكتْ كم الذين مَ نْ تأذِ سْ يَ يا أييا الذين آمنوا لِ )

 

 :في سورة الروم

 مكْت أيماُنكم ِمن شركاَء في ما رزقناكمَضرَب لكم َمثاًل ِمن أنفسكم ىل لكم ِمن ما مَ )
 .28الروم ( فأنتم فيو سواءٌ 

 

 :في سورة األحزاب



( عميَك حرجٌ مكْت أيماُنيم لكيال يكوَن عممنا ما فرْضنا عمييم في أزواجيم وما مَ  قد)
 .50األحزاب 

 ال َيِحّل لَك النساُء ِمن بعُد وال أن َتبّدَل بيّن ِمن أزواٍج ولو أعجبَك ُحسنيّن إال ما)
 .52األحزاب ( مكْت يميُنكَ مَ 

( مكْت أيماُنينّ وال ما مَ ...  ُجناَح عمييّن في آبائيّن وال أبنائيّن وال إخوانينّ  ال)
 .55األحزاب 

 

 :في سورة المعارج

-29المعارج ( مكْت أيماُنيمإال عمى أزواجيم أو ما مَ . والذين ىم ِلُفروجيم حافظونَ )
30. 

 

 :مالحظة

 (.اإلماء)و( األَمة)يمكن الرجوع أيًضا إلى اآليات التي ورد فييا ذكر 

 

 



، ال بالعربية وال بغير وعممائيا أال يوجد حتى اآلن كتاب أو موسوعة عمى األمة عارٌ 
 . لبيان أحكام ممك اليمين في اإلسالم العربية،

 

ال  ،مرة 14عمى المفسرين أال يفسروا ممك اليمين، وقد ورد ذكره في القرآن  وعارٌ 
، أو التفاسير المطولة كالمنار الذي سيما التفاسير ذات الميل الفقيي، كالقرطبي

 !ولم يتحدث عن ممك اليمين ،وأطال تحدث عن تعدد الزوجات

 

حيث الجامعات والمعاىد ومراكز البحوث  ،في زمن البحث العمميكل ىذا ونحن 
 !توراهورسائل الماجستير والدك

 

 :أىمية الموضوع

عطو المفسرون حظو من الشرح ، ولم يُ موضًعا منو 14ي القرآن في فذكره رد و  -
 .والتفسير

ومن العجيب أن لم تنقل . مسالة وجدت وستبقى ما كانت ىناك حروب رُ األسْ  -
 .إلينا أحكام ممك اليمين، مع أن ىذا أمر قد وقع ال سيما في زمن الفتوحات



من ؟ وأين أحكامو وآدابو من الناحية الواقعية والتاريخية فأين أخبار ممك اليمين
 الشرعية؟الناحية 

معاممة ممك األسير ل ىل يعامِ مثاًل ذكًرا أو أنثى،  حزب اهللىل إذا أسر  -
عراف الدولية معاممة السجين، كما ىو اليوم في القوانين واأل واليمين، أم يعامم

 معاممة ممك اليمين ماذا تكون ردود الفعل الدولية؟ ومملو عا. السائدة
عيم إذا كان األسرى من جممة الغنائم، يوزعون عمى الفاتحين، كيف يتم توزي -

أم كل واحد يممك حسب  عمييم؟ ىل يممك كل فاتح عدًدا منيم غير محصور؟
 حسب شيوتو؟... حسب رغبتو ... حسب مالو ... طاقتو 

ممك اليمين عبارة تعني إمكان البيع والشراء، فيل يجوز بيع وشراء األسرى  -
 واألسيرات؟

أن يطمب لك يحق لو التصرف بممكو، فيل يحق لو اممك اليمين يعني أن الم -
من أسيرتو أن تتكسب وتعمل لتنفق عمى نفسيا، وأن يحصل المالك عمى ربح 

ىا كرىيا سيدُ إذا لم يُ  غاءمن وراء ىذه التجارة؟ وىل ليا أن تتكسب من البِ 
 ؟ عميو

من آيات القرآن يفيم أن الرجل يمكن أن يكون لو ممك يمين من األسيرات،  -
من الذكور، ربما عن طريق الشراء أو وأن المرأة يمكن أن يكون ليا ممك يمين 

 .عن طريق آخر
واألسر قد يقع عمى . األسرى يمكن أن يكونوا متزوجين سابًقا أو غير متزوجين -

 .زوجين مًعا، وقد يقع عمى أحدىما دون اآلخر



األسرى من النساء لين حاجة إلى الزواج أو االتصال عن طريق ممك اليمين،  -
 .رالسيما إذا طالت مدة األسْ 

فإذا ممك أحدىم عدًدا . ممك اليمين قد يقع عمى عدد قميل أو كبير من األسرى -
  كبيًرا من األسيرات، ما أثر ذلك عمى الرجل وزوجتو أو زوجاتو؟

العدد  ليكون يمكن أن يتخذ ممك اليمين حيمة لاللتفاف عمى تعدد الزوجات -
 !أكثر من أربع

 الزواج؟ىل يمكن لألسيرة أن ترفض ممك اليمين، وتطمب  -
إذا امتمكت امرأة عدًدا من األسرى فكيف يكون ممك اليمين في ىذه الحالة؟ أال  -

 يؤدي ذلك إلى اختالط األنساب؟ أم ليس لممرأة حق مثل الرجل؟
، كما يشتيون أمكن أن يخوض الناس فيو ،ممك اليمين إذا ترك دون ضبط -

فضل ممك اليمين اءل الناس أييما أيمكن أن يتسف !من المثالب وأمكن أن يعدّ 
؟ ىل ممك اليمين مجرد تسمية المعروفة في الغرب (المخادنة)أم الصداقة 

 أخرى ليذا النوع من الصمة بين الرجل والمرأة؟
إذا تحررت األسيرة، وكانت ممموكة ممك يمين، ما حكميا إذا عادت إلى  -

 زوجيا السابق، أو أرادت الزواج من جديد؟
 ال سارًيا؟ىل ممك اليمين منسوخ أم ال يز  -
، وجمعوا أحكاميا من أبواب فقيية كثيرة (الممكية)كتب بعض الباحثين في  -

 !وأحكام الجواري والسراري واإلماء (ممكية اليمين)ومختمفة، ولم يكتب أحد في 
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