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 أزواج األنبياء والرسل وارتكاب الفاحشة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُ  الول:  نَّ  الاةشللللة زونةيب ال( ا تكب ارتكبفاح الفاحشللللةيب بيزواج األنبياءح    والرُّسللللل  هلل كك

 الس ابوني؟

 

يما َيُخصُّ َلسريريرياَنا بسريريرَيوَّابني َّا نيريريرَيتَّامني     ُنصريريريييِّنَيُمِهمِّ جدًّا أن نؤكَِّد أنَّنا كعلويِّني ِمَن اْل

َّتَم للُماْل خطٌأ ا َنرَضى  خالِنَي ُيَقاِبُلأُل َهبٌّ َّنيتٌم ائمَِّتنا َّهوُمخاِلريريريريريِني ِر َّرهوِلأِلَّ انَّ السَّبَّ َّال

  ُُ ُِ ْلُمقصَِّرُة االوقوَع بأِل كما َّقَع بأِل الَريِّيع ُِ مع السُّنَّ ُِ يف مواجهاِتهم الَعَلِنيَّ ََِزِة عالنَّاصو لى نيانياِت التَّل

سريرُيوُّوا )ا َت علينا هريريُُمأُل:َّمواقِع التَّواصريريِ  ااجتماع َّ َّكلَ  امتالاام منَّا لقوِ  ااماج جعِر الصريريَّاد  

 َت وُنوا أن ل م ُهأْكَر املؤمنني ااماِج عل  )جو: )إنِّ  َطواِغيَتهم َ َيسريريرُيوُّوا أِئمََّتُ م ب ِي علم وَّ َّقوِ  أمِي

ُِْتم لو ََّلِ نَّ م هريرَيوَّابنَيَّ َوصريريَِّم ما َ َعَلأُل َأصريرياَوَ(وَّ لكلَ  ن ُننا أن ُن َل اَن َحاَلهم َََّكَكراُتم أعماَلُهم ََّصريرَي

َّتِم انَّأُل ليَس من أ  احَلقيق ِّ.نَُّصييِّ الخُِ  الَعَلويِّ اانيخاُص يف التَّاريِخَّ ََّنوَتِعَد عن السَّبِّ َّال

َّمن كلَ  ما َنصريريريرِيُم بأِل أ عاَ  أب  ب ر َعتي  بن أب  ُقةاَ ُ َّعمَر بِن ابط اِ( ِصريريريريوِص  

ُِ ُمَتناِهنَي قوَ  الرَّهوِ  )صو:   ََُّ َّاغتصاِ( ابُ  َجهلهم يف أموِر الدِّيِنَّ َََّتَخلُِِّهم عن جيِش أهريام

َُ الزَّهراء )هريرييِّدتنا يِيت ِمن َبعدي  اسَاعوا َلأُل َّأطيُعوُهوَّ َََّمناِع )إنَّ هكا ََّصريرييِّ  ََّخل عو حق ها يف  اطم

َُ ُمَتناهرِينَي قوَ  رهو  اِر )صو: )ِرَضى  اطمُ ِمن ِرَضاي   أرِض َ داكَّ َّهجوِمهما احراِ  بيِت  اطم

َُ  قد أرضاِن  ََّمن أهخَط َُ  قد أهَخَطِن و. َُّهخُط  اطمُ من ُهخاِط َّ َ َمن أرَضى  اطم   اطم

ُِ أمِي  َِِتها لرهريريريريوِ  اِر )صو َّخرَِّجها ِلُمةارب َُ بنِت أب  ب ر َُّمَخاَل َّككل  أ عاُ  عائَريريريري

ُم قوَ  رهوِ    ُُ ُمتناِهي ٍُ اقرتَ تاها عائَري ُِ اجَلَمِ  اليت ُتعترُب أكرَب خمالِ املؤمنني ااماِج عل  )جو يف َّاقع

ُُ اليت َحكََّرها الرَّهوُ  من الوقوِع    ار )صو: )يا عل َُّّ َحرُبَ  َح رب  َّهرِيْلُمَ  هرِيلِم وَّ َّه  الِاحَري

ََاَعما َلَها اْلَعَكاُ( ضِ  يها يف قولأل تعاىل: ) ٍُ ُي ٍُ مَُّويَِّن ََ َِاِح َِياِن َََّكاَن َيا ِنسرَياء النَِّو ِّ َمن َيْأِت ِمنُ نَّ ِب عا

ُم لرهوِ  ار )صوَّ  قصريود   َموَّ َّليَس اْلاَكِلَ  َعَلى الل أِل َيسرِيير  ُم معاَك ارَّ َّكلَ  كرام ُم أخُقيَّ احَري

   َُ ُِ النَّيبِّ )صو َّل نا هيهاتَّ حيث ككَر بعُض بن عويد ار ِعْلمريرا أنَّ َطْلةرَي حاََّ  التَّطاََّ  على ُحرم
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َُ قاَ : )َلِئنا َماَت حممَّد َلَنناِ َةنَّ أزَّاَجأُل ِمن َبعِدِهُماْل َُو َ َتأكَّ  َتَزَََّّجنَّ عاأَّ َا -ؤرِّخنَي أنَّ طلة ئَريريريري

َُ َّأنزَ  اُر قوَلأُل: ) َأن َتنِ ُةوا  َََّما َكاَن َلُ ما َأن ُتؤاُكَّا َرهريرُيوَ  الل أِل َََّارهريريوُ  اِر )صو من كُِج طلة

 و.اا ِإنَّ َكِلُ ما َكاَن ِعنَد الل أِل َعِظيمرَأزاََّاَجأُل ِمن َبعاِدِه َأَبدر

ٍُ مع باق  اانوياِء  ُِ رُّهِ  َّالَّيف نِس السِّياِ  ُيمِ ُننا أن نؤكَِّد على كلَ  من خُِ  أمالل َُّوه كال

 ُّ َََّأنَت َََّناَد  ُنوٌح رَّبَّأُل َ َقاَ  َر(ِّ ِإنَّ اُبِن  ِمنا َأهاِل  ََِّإنَّ ََّعاَدَك اْلَة)تعاىل: الواردِة يف تِسريريريريِي قولأل 

َُ َتسريرياَأْلِن َما َلياَس لَ  ََّأحاَ ُم اْلَةاِكِمنَي َ  ِبأِل ِعْلٌم َقاَ  َيا ُنوُح ِإنَّأُل َلياَس ِمنا َأهاِلَ  ِإنَّأُل َعَمٌ  َغياُر صريرَياِل   َ 

ُِ إىل ارت اِ( إنيريريريارةٌ  كلَ  موا أنََّعَزوَّ حيث ِإنِّ  َأِعُظَ  َأن َتُ وَن ِمَن اْلَجاِهِلنَي َُ ا نوح  زَّج  لِاحَريريري

ََُّ  دلي   ا ب ِيولَُّدَتاهريريا هكا الوهتاِن تمريِرَّل َّهلا نيريريرع ٍّ غُي هو ابٌن ال ارَ  الولَد كلَ  َّأنَّ ااخُقيَّ

ٍَ َكاَنَتا َتةاَت َعواَدياِن ِمنا ِع) :َّهو قولأل تعاىل َُِرَّا ِاماَرَأَة ُنوح  ََِّاماَرَأَة ُلو ُم لِّل ِكيَن َك َواِدَنا ضريريريرَيَرَ( الل أُل َماَل

ََُصاِلَةياِن َ َخاَنَتاُهَما َ   و.لدَّاِخِلنَيالنَّاَر َمَع ا َلما ُي اِنَيا َعناُهَما ِمَن الل أِل نَييائام ََِّقيَ  اداُخ

 "؛َلياَس ِمنا َأهال  ِإنَّأُل" :َقوالأل َّ أمَّاَقطُّ َنِو ٍّ مرَيا َزَنتا ِاماَرَأةُ ) :َعوريَّا   اباِنَّالرَّدُّ عليهم يف قوِ  

 بالقرآِنَّ َ(كَّد َك ق نوح  ابَن أل ليَسأنَّ ن قاَ ا  يقو : )َمعوَّ كان ابُنوَّ كما هماَأيا الِكيَن َََّعداُت  َنَجاَت

 .َََّناَد  ُنوٌح اباَنأُلو :تعاىل أُلقوَل َتْقَرُؤَّاأمل 

ُُ َّأمَّ ُِ ا نسريو ُِ  ابيان ٍَ نوح  امرأَت إىل َّارت اِ( الِاحَ الُت  صو )َّ َّككل  نساِء النَّيبِّ َّلو

َِْنأُل كعائَريريريريُ بنت أب  ب ر  ُُ ابه راُدُمَّ  اْلَّحِصريريريريُ بنت عمرخاَل  َِّضراالِع يفا  ااناِن يف ابيان

َِنيَّ َّالدَّليُ    نَّهانَّ َِْن أَّامَر اِر َّأنويائأِل  اهريريرياَتَةق تا ك ٌّ منهنَّ العكاَ( ضريريرِيعا ََِّإن ) :ولأل تعاىلقَخاَل

 و.ُهما ََّالّلأُل َعِليٌم َحِ يٌمُيِريُدَّْا ِخَياَنَتَ  َ َقدا َخاُنوْا الّلأَل ِمن َقواُ  َ َأماَ َن ِمنا

َُ اهرٍة تِعُ  الِاحَؤمَن ا ُيوتلى بالزََّّاِج من امرأٍة َعُمَّابدَّ يف ابتاِج أن نؤكَِّد أن اْل َُ ااخُقيَّ

ُم لأل من الكُّ ِّ َّاهلوان. ُم لأل َّصيان  كرام

 

 ن تِ  لعدج ااطالُ َّار أعلم

 أمحدالواحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب 


