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ملخص البحث :
یة، وتبرز القرانیة التي تندرج تحت موضوع الصالت الجنس لفاظیتناول هذا البحث األ

حینما خلق االنسان رجال وامراة قد هیأهما لخوض -سبحانه-اهمیة الموضوع في فكرة: ان اهللا

معترك الحیاة بوصف اإلنسانیة، وجعل بقاء النوع اإلنساني متوقفا على اجتماعهما وعلى 

وجودهما في كل مجتمع، واقتضى ذلك ان یجعل فیهما غریزة النوع التي یمكن ان تشبع بصالت 

تنوعة، ولكن ال یمكن ان تتحقق غایتها اال في ان یشبعها الذكر من األنثى، وان تشبعها االنثى م

من الذكر، ولذلك كانت صلتهما من الناحیة الجنسیة الغریزیة صلة طبیعیة ، ال غرابة فیها 

مصحوبة باللذة والتمتع محققة بقاء النوع. فنظرة الجماعة مسلطة على الزوجیة ال على مجرد 

استعملت في القران الكریم ضمن  ألفاظالجتماع الجنسي. ومن هنا رصد البحث مجموعة ا

مجاالت صالت شرعیة، واخرى غیر شرعیة، وثالثة شاذة.

Semantic Fields for Words Sex Relationship in Quaran
Dr. Imaad Abid Yahya Al-Hayali
Mosul University\College Literature

Abstract:
This research deal Quaran Words that under Sex relationship

Subject, and the project important in Idea: Alaha –Majesty- during
creation of Human male and Female, he have been prepare to enter Hard
live description Humanity, and he have been stay of Human type stooped
on meet of them and they existence in each of Society and he make type
instinct that saturation in another relationship , but the purpose don’t
occur except saturate male of female and saturate female of male
therefore relationship form sexually side natural relationship don’t
strangeness with pleasure and fun product stay of sex type.

The vision group sent to marriage doesn’t on Sex meeting. From
this point the research observed group of words its used in Quaran
include legitimate Relationship filed and another don’t legitimate and
third Irregular
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Semanticتعــد نظریــة المجــاالت الداللیــة  Domains Theory احــدى نظریــات علــم

Semanticالداللـــة، ویطلـــق علیهـــا نظریـــة الحقـــول الداللیـــة  Fields Theory ر ضـــمن وتـــدو

یجمعهـــا موضـــوع واحـــد، وتتصـــل هـــذه النظریـــة بعلـــم المعجمـــات ) ١(ألفـــاظالمجـــال او الحقـــل عـــدة 

تشكل حقال محدودا ومجزءا الـى مفـاهیم متمـایزة تتكامـل  لفاظأوالبنیات المعجمیة فتدرس مجموعة 

فیما بینها، ولكنها في الوقت نفسه یحدد كل منها المساحة المفهومیـة التـي یشـملها كـل واحـد منهـا 

وهــذا یعنــي ان كــل لغــة تنــتظم فــي حقــول داللیــة وكــل حقــل )٢(فهــي بنیــات الســنیة ببنیــات مفهومیــة

داللي له جانبان: 

Conceptualتصـــوري حقـــلاالول: field یمثـــل الصـــور الذهنیـــة التـــي یحملهـــا المـــتكلم عـــن

االشیاء. 

Lexicalحقــل معجمــي واألخــر: field یمثــل المعــاني كمــا هــي مدونــة فــي المعجمــات والتــي قــد

یحددها السیاق تحدیدا عاما. 

س اخــرى فــي نفــ ألفــاظوال شــك فــي ان مــدلول اللفــظ مــرتبط بالكیفیــة التــي یعمــل بهــا مــع 

وانطالقــــا مــــن هــــذه الفكــــرة فقــــد صــــنعت ) ٣(الحقــــل المعجمــــي لتغطیــــة الحقــــل الــــداللي او لتمثیلــــه

المعجمـــات الموضـــوعیة او التجانســـیة او معجمـــات المعـــاني التـــي رتبـــت الثـــروة اللغویـــة فیهـــا فـــي 

.)٤(تندرج تحت فكرة واحدة لفاظمجموعات من األ

ن المعجمــات اســبق فــي الوجــود او الــى ان هــذا النــوع مــ)٥(وقــد ذهــب عــدد مــن الدارســین

وان اخذت البدایة شـكال خاصـا یتمثـل فـي رسـائل  لفاظمعاصرة الولیة المعجمات المترتبة على األ

صغیرة، تناول كل منها موضوعا واحدا من الموضوعات كرسائل خلق االنسان والخیل والحشرات 

.واالبل والنبات والشجر والبئر والدرع واالنواء والمطر والسحاب

ومــن المؤلفــات العربیــة التــي بــرزت فیهــا فكــرة المجــاالت الداللیــة واشــتملت علــى اكثــر مــن 

وكتب الصفات، ومنها:  لفاظمجال داللي كتب الغریب وكتب األ

  هـ). ٢٢٤الغریب المصنف، البي عبید القاسم بن سالم (ت -

  هـ). ٣٢٠الكتابیة، لعبد الرحمن بن عیسى الهمذاني (ت لفاظاأل -

  هـ).  ٤٥٨مخصص في اللغة، البي الحسن علي بن سیدة االندلسي (ت ال -

وقــــد عــــرف علــــم اللغــــة الحــــدیث عــــدة مجــــاالت لوضــــع مــــنهج یفیــــد فــــي التحلیــــل الــــداللي 

الوصــفي، واهــم هــذه المحــاوالت مــا یــدخل فــي إطــار نظریــة المجــال الــداللي التــي تبــین ان الكلمــة 

في اطار مجموعة داللیة واحدة، والشك في ان داللـة تحدد داللتها ببحثها مع اقرب الكلمات الیها 

الكلمة ال تتضح اال ببحثها فـي مجالهـا الـداللي: الن داللتهـا نسـبیة، بمعنـى انهـا تتحـدد فـي ضـوء 

عالقتهـــا بالكلمـــات االخـــرى فـــي نفـــس المجموعـــة الداللیـــة، ومـــن هنـــا تتحـــدد الفـــروق الداللیـــة بـــین 
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هــدف التحلیــل للمجــاالت الداللیــة، الهــدف الــذي یتحقــق . وهــذا هــو )٦(الكلمــات فــي المجــال الواحــد

بجمــع كــل الكلمــات التــي تخــص مجــاال معینــا، وبالكشــف عــن صــالت كــل كلمــة اخــرى، وصــالتها 

جمیعا بالمصطلح العام للمجال المعین. 

وبناء على هذا فان تردد عدد من الكلمات في نص معین بنفسها او بمرادفهـا او بمقاربهـا 

)٧(معناهــا، ســیكون هــذا التــردد مجــاال او مجــاالت داللیــة وقــد نبــه احــد البــاحثیناو بتركیــب یــؤدي 

علــى ان الوقــوف عنــد االحصــاء للكلمــات لــیس مجــدیا اذا كــان عــازال لهــا عــن ســیاقها، الن العمــل 

حینئــذ یــؤدي الــى فقــدان التواصــل مــع مــا یتقــدم الكلمــات ومــا یلحقهــا، بمعنــى انهــا ال تنفصــل عــن 

ها المقالي.قصد المتكلم وسیاق

القرانیـة التـي تنـدرج تحـت موضـوع الصـالت الجنسـیة،  لفـاظوتاتي دراستنا هـذه لتتنـاول األ

وتبــرز اهمیــة الموضــوع فــي فكــرة: ان اهللا _ســبحانه_حینما خلــق االنســان رجــال وامــراة قــد هیأهمــا 

وعلى  لخوض معترك الحیاة بوصف االنسانیة، وجعل بقاء النوع االنساني متفوقا على اجتماعهما

وجودهما في كل مجتمع، واقتضى ذلك ان یجعل فیهما غریزة النوع التي یمكن ان تشـبع بصـالت 

متنوعة، ولكن ال یمكن ان تحقق غایتها اال في ان یشبعها الذكر مـن االنثـى، وان تشـبعها االنثـى 

ـــة فیهـــا ـــة صـــلة طبیعیـــة ال غراب ـــة الجنســـیة الغریزی ـــذكر، ولـــذلك كانـــت صـــلتهما مـــن الناحی مـــن ال

ءیهـا النـاس اتقـوا یا:-مصحوبة باللذة محققة بقاء النوع، وفي االشارة الى بقاء النوع قوله تعالى

ربكـــــم الـــــذي خلقكـــــم مـــــن نفـــــس واحـــــدة وخلـــــق منهـــــا زوجهـــــا وبـــــث منهمـــــا رجـــــاال كثیـــــرا 

هـو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وجعـل -عز وجـل-.، وقولهالنساء-١……../ونساَء◌َ 

فلما تغشاها حملت حمال خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اهللا ربهمـا منها زوجها لیسكن الیها،

.االعراف  -١٨٩/ لئن اتیتنا صالحا لنكونن من الشاكرین

قـد جعـل نظـرة الجماعـة -سـبحانه-ان اهللا )٨(ویبدو لنا من هاتین االیتـین واخریـات غیرهمـا

الجتمـاع الجنسـي، ومـن هنـا الى صالت المرأة بالرجل نظرة مسلطة على الزوجیة ال علـى مجـرد ا

استعملت في القران الكریم ضمن مجال الصالت الجنسیة الشرعیة، واذا ما  ألفاظرصدنا مجموعة 

ـــاء النـــوع  ـــة بق ـــذة والمتعـــة وتغییـــب غای انحرفـــت نظـــرة الجماعـــة الـــى الصـــالت الجنســـیة لمجـــرد الل

ن الكــریم فــي هــذا فــي القــرا ألفــاظفســتظهر الصــالت الجنســیة غیــر الشــرعیة، وقــد دارت مجموعــة 

المجــال ایضــا، وحینمــا تكــون الغایــة اشــباعا غریزیــا قائمــا علــى الشــهوة فحســب، فــیمكن ان یتحقــق 

دارت فــي هــذا المجــال الــداللي،  ألفــاظذلــك بالصــالت الجنســیة المثلیــة، وقــد اســتعملت فــي القــران 

وبناء على هذا الفهم فقد انقسمت هذه الدراسة الى ثالثة مباحث: 
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ال الصالت الجنسیة الشرعیة:مج .االول
نعنــــي بهــــذا المجــــال الصــــالت التــــي تنشــــأ عــــن اجتمــــاع النســــاء والرجــــال، والتــــي تتعلــــق 

بمصـالحهم ومصــالح الجماعــة متمثلــة بــالزواج الــذي یتحقــق باالجتمــاع الجنســي، ومــا یترتــب علیــه 

ر لغریزة النوع، اال من مظاهر األمومة واألبوة واالخوة والبنوة والخؤولة والعمومة. وتعد كلها مظاه

الـدائرة  لفـاظاننا سنبحث في اصل هذه العالقـات وهـو الـزواج الممثـل للصـلة الجنسـیة الشـرعیة واأل

ما یشتق من الجذر:  لفاظفیه، ومما ال شك فیه ان رأس هذه األ

شــیوعا وتــداوال، فقــد وردت المــادة فــي  لفــاظالمشــتقة مــن هــذا الجــذر اكثــر األ لفــاظ: تعــد األ(زوج)-

قران الكریم احدى وثمانین مرة موزعة على النحو االتي: ال

صـــیغة الماضـــي المبنـــي للمعلـــوم المســـند الـــى (نـــا) الضـــمیر المكنـــي عـــن الـــذات االلهیـــة (ثـــالث -

من سورة الطور.  ٢٠من الدخان// االیة  ٥٤من سورة االحزاب//االیة  ٣٧مرات): االیة 

میر الغائــب المكنــي عــن الــذات االلهیــة (مــرة صــیغة المضــارع المبنــي للمعلــوم المســند الــى الضــ-

من سورة الشورى.  ٥٠واحدة) االیة 

)١٠( (سبع عشرة مرة)-زوج-صیغة المفرد-

)١١( (سبع مرات)-زوجان، زوجین-صیغة المثنى-

)١٢( (اثنتین وخمسین مرة)-ازواج-صیغة الجمع-

لــزوج: زوج المــراة، والــزاي والــواو والجــیم: اصــل یــدل علــى مقارنــة شــيء لشــيء مــن ذلــك ا

فهــو اذن مــا كــان لــه )١٤(ویقــع علــى كــل واحــد مــن المقتــرنین)١٣(والمــراة زوج بعلهــا، وهــو الفصــیح

قــرین مــن جنســه ومــن النظــر فــي المواضــع التــي وردت فیهــا هــذه المــادة اللغویــة فــي القــران الكــریم 

.)١٥(یتبین انها قد دارت على المعاني االتیة

-٣٩/فجعــل منــه الــزوجین الــذكر واألنثــى، -تعــالى-نثــى، نحــو قولــهالقرینــان مــن الــذكر واال*

.القیامة

احشروا الذین ظلموا وأزواجهـم ومـا كـانوا یعبـدون :-عز وجل-االقران واالشباه، ومنه قوله*

.الصافات-٢٢،٢٣من دون اهللا فأهدوهم الى صراط الجحیم/

والســماء بنینهــا بأیــد وانــا لموســعون، :-تعــالى-الزوجیــة بوصــفها نظامــا كونیــا، ومنــه قولــه*

-٤٧،٤٨،٤٩/واالرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنـا زوجـین لعلكـم تـذكرون

.الذاریات

الـذي جعـل لكـم االرض مهـدا وسـلك لكـم فیهـا سـبال :-تعـالى-االنواع المتشابهة، ومنه قوله*

طه  -٥٣،وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم یكن لهن ولد فان كان :-تعالى-الزوجات، ومن قوله*

.النساء - ١٢……/لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصین بها او دین
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ومن النظر في االحصاء المذكور انفـا نلحـظ ان الصـیغ الفعلیـة الخمـس دالـة علـى حركـة 

ـــق مســـن ـــى اهللا عـــز وجـــلاالیجـــاد والخل ـــة -دة ال ـــه الفاعـــل الموجـــد لنظـــام الزوجی ممـــا یشـــیر الـــى ان

بمستویاته كلها وان الصیغ االسمیة كانت سـتا وسـبعین مـرة، واالسـماء فیهـا معنـى االسـتقرار فهـي 

تشیر الى ان نظام الزوجیة اساس في مخلوقات اهللا، وان هـذا النظـام فـي مسـتوى الـذكورة واالنوثـة 

.)١٥(یحقق ثالثة امور

االشباع االني لغریـزة الجـنس، ونلمـح ذلـك فـي صـفة المـؤمنین والمؤمنـات فـي قولـه تعـالى.االول

 ــذین هــم لفــروجهم حــافظون اال علــى ازواجهــم او مــا ملكــت ایمــانهم فــانهم غیــر وال

.المعارج -٢٩،٣٠/ملمومین

ومن :-عز وجل-التواصل بین الزوجین المبني على الود والتعاطف ونلمح ذلك في قوله.الثاني

ایاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینكم مودة ورحمة ان في 

.الروم -٢١/ذلك الیات لقوم یتفكرون

تحقیق الرابطة االجتماعیة في اطارها القـانوني واالقتصـادي ونلمـح ذلـك فـي قولـه تعـالى:.الثالث

سـاء كرهـا وال تعضـلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا یاءیها الذین امنوا ال یحل لكم ان ترثوا الن

اتیتموهن اال ان یأتین بفاحشة مبینـة وعاشـروهن بـالمعروف فـان كرهتمـوهن فعسـى ان 

تكرهـــوا شـــیئا ویجعـــل اهللا فیـــه خیـــرا كثیـــرا. وان اردتـــم اســـتبدال زوج مكـــان زوج واتیـــتم 

أخذونـه وقــد احـدیهن قنطـارا فـال تأخــذوا منـه شـیئا أتاخذونــه بهتانـا واثمـا مبینــا وكیـف ت

.النساء-٢١-١٩/افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم میثاقا غلیظا

وعلى الرغم من الخروقات التي یمكن ان یحدثها االنسان في طبیعة العالقة بین الذكورة 

واالنوثة فالزواج یبقى النظام المستقر في الحیاة االنسانیة وفي كل الحضارات على الرغم من 

كد انه جزء من نظام الزوجیة القائم في الكون بارادة اهللا: اختالف مبادئها مما یؤ 

(نكح): وردت المواد اللغویة المشتقة من هذا الجذر في القران الكریم ثالثا وعشرین مرة موزعة -

على النحو االتي: 

 ٤٩من سورة النساء/االیة  ٢٢*صیغة الفعل الماضي المسند الى جماعة الذكور (مرتین): االیة 

االحزاب. من سورة

من سورة البقرة/  ٢٢١*صیغة الفعل المضارع المسند الى جماعة الذكور (ست مرات): االیة 

من سورة  ١٠من سورة االحزاب/ االیة  ٥٣من سورة النساء/ االیة  ١٢٧، ٢٢االیتان 

الممتحنة.

من سورة  ٢٥*صیغة الفعل المضارع المسند الى المفرد المذكر (خمس مرات): االیة 

من سورة االحزاب.  ٥٠من سورة القصص، االیة  ٢٧من سورة النور/ االیة  ٣ء/االیة النسا

من سورة البقرة.  ٢٣٢*صیغة الفعل المضارع المسند الى جماعة االناث (مرة واحدة): االیة 
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من سورة البقرة.  ٢٣٠*صیغة الفعل المضارع المسند الى المفردة المؤنثة (مرة واحدة): االیة

من سورة ٣،٢٥االمر المسند الى جماعة الذكور (ثالث مرات): االیتان *صیغة فعل 

من سورة النور.  ٣٢النساء/االیة 

من سورة النساء/  ٦من سورة البقرة/  ٢٣٧، ٢٣٥*الصیغة االسمیة (خمس مرات): االیتان 

من سورة النور. ٣٣،٦٠االیتان 

فوق الصیغ االسمیة ونسبة ومن النظر في احصاء المفردات نجد ان الصیغ الفعلیة ت

المضارعیة اكثر من الماضویة واالمریة ونسبة االسناد الى الذكورة اكثر من االسناد الى االنوثة، 

ویمكن ان نستنتج من كل ذلك ان الفاعلیة في النكاح راجعة الى االنسان، وفاعلیة الذكورة فیه 

ة وان في النكاح حركة وتجددا وكل ذلك غالبة على فاعلیة االنوثة مع العلم ان فاعلیتها غیر منفی

یتسق مع فعل النكاح وغایته. 

اما من حیث معناه، فقد ورد في استعمال العرب بمعنى الوطء: وهو البضاع وقد یكون 

والَنْكح والِنْكح: كلمة كانت العرب تتزوج )١٧(ورجل ُنَكَحة: كثیر النكاح)١٦(العقد دون الوطء

ن الخاطب كان یأتي الى ام خارجة البجلیة فیقول: ِخْطٌب فتقول: ِنْكٌح، وقد زعم الرواة ا )١٨(بها

هـ) الى ان اصل ٥٠٢وقد ذهب الراغب (ت  )١٩(فقیل: اسرع من نكاح ام خارجة فصار مثال

النكاح للعقد، ثم استعیر للجماع، وانه محال ان یكون في االصل للجماع ثم استعیر للعقد، الن 

ت الستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطیه، ومحال ان یستعیر من ال یقصد اسماء الجماع كلها كنایا

وذهب اخرون الى ان النكاح اصله الضم والجمع )٢٠(فحشا اسم ما یستفظعونه لما یستحسنونه

فهو اصل في الوطء مجاز في العقد، وقیل انه حقیقة فیهما، وكثر استعماله في )٢١(والتداخل

.)٢٢(عیة، ولم یرد في الكتاب العزیز اال في العقدالعقد فقیل: انه فیه حقیقة شر 

والبادي لنا ان العرب اطلقت لفَظ النكاح، فتارة ترید منه الوطء، وتارة العقد، قال 

:)٢٣(االعشى

ــــــــــــــــــــــــــه فادهــــــــــــــــــــــــــاومنكوحــــــــــــــــــــــــــــــة غیــــــــــــــــــــــــــــــر ممهــــــــــــــــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــــــــــال ل واخــــــــــــــــــــــــــرى یق

یر أي مسبیة موطوءة بغیر عقد وال مهر، بداللة ورود لفظ (منكوحة) مقابال للفظ (غ

:)٢٤(ممهورة). وقال اخر

ـــــــــــــا ـــــــــــــد انكحتهـــــــــــــا رماحن ـــــــــــــم ق ــــــــــــــى عــــــــــــــم وخــــــــــــــال تلهــــــــــــــفومـــــــــــــن ای واخــــــــــــــرى عل

أي: وطء المسبیة بالرماح

:)٢٥(ومن ذلك ایضا قول الراجز

واعمـــــــــــــــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــــــــــــــدو والرواحـــــــــــــــــــــــــــــــــااذا زنیــــــــــــــــــــــــــــــــــت فأجــــــــــــــــــــــــــــــــــد نكاحــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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على  وقال الفرزدق یهجو قوما بانهم یتركون نساءهم فال یطأونهن من طهرهن ویجامعون البقر

:)٢٦(جانبي دجلة

ـــــــــــــــــــاكحین بطـــــــــــــــــــي دجلـــــــــــــــــــة البقـــــــــــــــــــراالتــــــــــــــــــاركین علــــــــــــــــــى طهــــــــــــــــــر نســــــــــــــــــاءهم والن

.)٢٧(: ((انا من نكاح ال من سفاح))وقال رسول اهللا

أي: من وطء حالل ال من حرام، ومن خطب المسلمین: ((ان اهللا عز وجل احل النكاح وحرم 

عمل للداللة على الوطء. ویبدو لنا من كل هذا ان لفظ النكاح است)٨(السفاح))

.)٢٩(اما داللته على العقد فمنه قول االعشى

علیـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــرام فـــــــــــــــــــانكحن او تأبـــــــــــــــــــدافــــــــــــــــــــــال تقــــــــــــــــــــــربن جــــــــــــــــــــــارة ان ســــــــــــــــــــــرها

بقرینة تحریم سرها أي: جماعها اال بالنكاح أي: العقد والتزوج ویرى اهل الحجاز النكاح العقد 

:)٣١(قال االعشى.)٣٠(دون الفعل وال ینكرونه في الفعل

ت امـــــــــــــــــــــــــــــــــا نكاحـــــــــــــــــــــــــــــــــًا وامـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَزنْ واقـــــــــــــــــــــررت نفســـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الغانیـــــــــــــــــــــا

لهـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــر ناصـــــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــــاللبنمـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــل بیضـــــــــــــــــــــــاء ممكـــــــــــــــــــــــورة

واما قول الراغب الذي ذهب فیه الى ان یكون النكاح اصال في الجماع ففیه نظر، الننا 

اظهر  لو رجعنا الى فكرة الجذور الحسیة للكلمات نلحظ ان معنى الضم والجمع والتداخل الحسي

في داللة النكاح على الجماع منه في داللته على العقد، الن العقد ضم وجمع معنوي واذا اخذنا 

لتصاقب المعاني وال سیما ما  لفاظهـ) في تصاقب األ٣٩٤بعین النظر نظریة ان ابن جني (ت 

 لفاظفاننا نلحظ مجموعة من األ)٣٢(انبنى علیها من نظریته في تقارب الحروف لتقارب المعاني

المتقاربة في اصواتها متقاربة في معانیها، ومن ذلك: نكح، نقح، نفح، نطح، نزح، ندح، نتح، 

Phonestheticبوصفها كلمات -نبح، فهذه كلها تسمى series- وهي تشترك في صوتین

)٣٣(Phonaesthemeصامتین وتختلف في الثالث فتكون مجموعة صوتیة تعطي معنى مشتركا 

ال في داللتها على حركة وصوت مختلفین قوة وضعفا ومن هنا نجد ان وتشترك هذه االفع

المعنى الحسي في نكح واضح فهو اصل ولیس مجازا اما انه مجاز في العقد فمحمول على 

اعتبار ما یكون اذ یكون معنى الضم والجمع متحققا فعال بعد العقد، فاطلق النكاح على العقد 

. واما ان النكاح لم یوسف - ٣٦/اني اراني اعصر خمرا-كقوله تعالى)٣٤(الفضائه الى الضم

یرد في القران الكریم اال بمعنى العقد ففیه نظر ایضا، اذ یبدو انه قد ورد بمعنى الوطء وورد 

بمعنى العقد ونلمح ذلك من خالل النظر في االیات االتیة:

النساء - ٦../وا الیهم اموالهموابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفع

ویعضد هذه الداللة )٣٦(أي: سن الحلم والبلوغ)٣٥(، فالنكاح في هذا السیاق القدرة على الزواج

:-تعالى-ورود اللفظ في سیاق تشنیع الزنى وتبشیع أمره وتحریمه على المؤمنین في قوله
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-زان او مشرك وحرم ذلك على الزاني ال ینكح اال زانیة او مشركة والزانیة ال ینكحها اال

، فقوله: (ال ینكح) أي: ال یطأ، فیكون النكاح بمعنى الجماع، وقد روي النور -٢/مالمؤمنین

. ومن ذلك ایضا )٣٧(واصحابه ان النكاح في هذه االیة الوطء-رضي اهللا عنه-عن ابن عباس

:-تعالى-قوله

-البقرة   ٢٣٠…/فان طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره

فقوله: (حتى تنكح) قال فیه سعید بن المسیب: مجرد العقد، وقال جمهور العلماء والكافة من 

هـ) ٥٤٣الفقهاء: الوطء كاف، وهو التقاء الختانین، ونحن نرجح ما ذهب الیه ابن العربي (ت 

 اهللا لسو هـ) من ان المراد بالنكاح هنا هو الوطء مع االستمتاع،، لقوله ر ٦٧١والقرطبي (ت 

 اذا طلق الرجل امراته ثالثا ال تحل له حتى تنكح زوجا غیره ویذوق كل واحد منهما)) :

: ((حتى یذوق كل واحد منهما -علیه الصالة والسالم-ویفهم من قوله)٣٨( عسیلة صاحبه))

. ویلحظ في هذه االیة ان الفعل )٣٩(عسیلة صاحبه))  استواؤهما في ادراك االستمتاع بصاحبه

(تنكح) اسند الى االنثى اشارة الى فاعلیتها في العملیة التواصلیة مع الرجل لكي ال تكون عنصرا 

سلبیا، وتكمن اهمیة االشارة في كون االنثى تتواصل مع رجل ثان هو زوجها الثاني، فربما 

رت تستقیم الحیاة معه، فال ترجع الى االول قطعا، او ال تستقیم فتطلق فتعود الى االول وقد م

بتجربة وازنت فیها بینهما. 

ویلحظ مما سبق ان لفظ النكاح في النصوص الشرعیة متى اطلق ارید به الوطء، ومن 

: ((یحل للرجل من آمرته الحائض كل شيء اال -علیه الصالة والسالم-ذلك قول رسول اهللا

.)٤٠( النكاح))

ویفهم معنى العقد من النكاح بقرائن ومن أمثلة ذلك: 

النساء    - ٣…/فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع…:-تعالى- قوله*

)٤١(فالقرینة العدد، الن العقد هو الذي یختص به دون الوطء

النساء  - ٢٥…/فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف:-تعالى- قوله*

.)٤١(فالقرینة اذن االهل، الن الوطء ال یتوقف علیه بل العقد

اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من :-تعالى- قوله*

، فالقرینة المس الدال على الجماع، فالنكاح هو العقد والزواج.االحزاب  ٤٩…/عدة

یلمح فیها اشارة لفظ النكاح الى الوطء مما یقوي توارد )٤٣(وقد توافرت احادیث شریفة

لمعنى. اللفظ على هذا ا

(مسس): وردت المواد اللغویة من هذا الجذر في القران الكریم احدى وستین مرة موزعة على -

النحو االتي:

.)٤٤( صیغة الفعل الماضي (ثمانَي وعشرین مرة)
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.)٤٥( صیغة الفعل المضارع (ثالثین مرة)

 ٤٨طه//االیة من سورة ٩٧من سورة البقرة//االیة  ٢٧٥الصیغ االسمیة (ثالث مرات): االیة 

من سورة القمر. 

، هو كاللمس، لكن اللمس قد یقال لطلب )٤٧(، وعرفا التقاء البشرتین)٤٦(والمس لغة: جس بالید

الشيء، وان لم یوجد كما قال الشاعر: 

وألمسه فال أجده

وقد دارت مواد هذا الجذر في القران )٤٨(والمس یقال فیما یكون معه ادراك بحاسة اللمس

:)٤٩(م على اربعة معانالكری

ال یمسه اال :-تعالى-المعنى اللغوي وهو مس الشيء بالید، ومنه قوله.االول

الواقعة - ٧٩…/المطهرون

یاءیها الذین امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم :-تعالى-كنایة عن الجماع، ومنه قوله.الثاني

ا فمتعوهن وسرحوهن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونه

.االحزاب - ٤٩/ سراحا جمیال

. وقد البقرة ٢١٤…/مستهم البأساء والضراء وزلزلوا :-تعالى-االصابة، ومنه قوله.الثالث

. والبادي لنا انه اكثر ما )٥٠(ذكر الراغب ان المس یقال في كل ما ینال االنسان من أذى

اب والشر، ولكنه استعمل ایضا مقترنا استعمل في القران الكریم مقترنا باالذى والعذ

وقالوا مس اباءنا الضراء :-تعالى-بالسراء كما استعمل مقترنا بالضراء نحو قوله

.ال عمران- ٩٥…/والسراء

إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه :-تعالى-وقد اقترن بالخیر كما اقترن بالشر في قوله

.ج المعرا ٢٢و٢٠/ الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا

ان :-تعالى-واقترن لفظ (تمسكم) بالحسنة مقابل اقتران السیئة بـ(تصبكم) في قوله

.ال عمران- ١٢٠../تمسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سیئة یفرحوا بها

الذین یاكلون الربوا ال یقومون اال كما یقوم :-عز وجل-الخبل والجنون، ومنه قوله.الرابع

.البقرة -٢٧٥…/الذي یتخبطه الشیطان من المس

ومن النظر في معاني المس في القران الكریم وكثرة وروده في الصیغ الفعلیة تبین لنا 

التناسق بین داللة الفعل على الحركة والحدوث وداللة اللفظ على حركة االدراك بالحواس مما 

یشعر بالعذاب واالذى او بالثواب والحسنات والخیر. 

:-تعالى-فهي اقواله )٥٠(ایة عن الجماع والمباضعةواما المواضع التي ورد فیها كن
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* ال جناح علیكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على

الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. وان طلقتموهن من 

.البقرة- ٢٣٧و٢٣٦.../قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم

* یا أیها الذین امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن

.االحزاب -٤٩/ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا  جمیال

* والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلكم

اهللا بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان توعظون به و 

.المجادلة-٣و  ٢.../ یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسكینا

*ال عمران- ٤٧…/قالت رب انى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر.

*مریم - ١٩/ قالت انى یكون لي غالم ولم یمسسني بشر ولم اك بغیا.

للفظ في ایات سورة البقرة وسورة االحزاب في سیاق الطالق، وفي المجادلة في وقد ورد ا

سیاق كفارة الظهار، وفي ال عمران ومریم في سیاق بشارة مریم بالمسیح علیه السالم. 

ویلحظ ان اللفظ الدال على الجماع والوارد في سیاق الطالق قد جاء على صیغة الثالثي 

م یأت من الرباعي كما في ایة كفارة الظهار اتساقا مع تأكید المضاعف قي حالة المضارع، ول

فاعلیة الرجل في الطالق، وتعلق الحكم بفض البكارة في حین تكون صیغة الفعل الرباعي دالة 

على المفاعلة یبن الزوجین في سیاق كفارة الظهار، ویبدو لي ان فك تضعیف الفعل في سیاق 

ة االستغراب التي اعتورتها وكأنها تنفي أي نوع من المس قد بشارة مریم فیه اشارة صوتیة مع حال

وقع علیها. 

ومن جهة اخرى ثمة فائدة في اقتران (یمسسني) بـ(لم اك بغیا)، اذ ان المس ربما یحدث 

مرة واحدة او مرتین وربما ال تتهیأ فرصة الحمل فیه، لعدم تهیؤ البیضة لالخصاب او لسبب 

غیا) ففیه اشارة الى استمراریة الصلة غیر الشرعیة والى ان الحمل قد یعود الى الرجل، اما لفظ (ب

قد نفت عنها نوعین من المباشرة التي یمكن -علیها السالم-فمریم)٥١(ال یحصل من اول مباشرة

ان توجب الحمل. 

وثمة فرق داللي مترتب على قراءة (تمسوهن) فقراءة نافع وابن كثر وأبي عمر وعاصم 

التاء وطرح االلف بعد المیم، وقراءة حمزة والكسائي بضم التاء واثبات االلف وابن عامر بفتح

.)٥٣(فاالولى تجعل الفعل للرجال والثانیة تجعله فعل االثنین)٥٢(بعد المیم

ویبدو لنا ان القراءة االولى اكثر اتساقا مع السیاق، النه یتحدث عن فاعلیة الرجل في 

ن الزوجین في الفعل، وال یخفى ان من بالغة استعمال المس الزواج والطالق، ال المشاركة بی

كنایة عن الجماع ما یحمله اللفظ من اللطف والوداعة واالشارة الى اثر حاسة اللمس في الصلة 

الجنسیة الشرعیة، وتلحظ من جهة اخرى عالقة المس بداللته االسالمیة في التكنیة عن الجماع 
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لخیر والشر وتشیر هذه العالقة الى اتساق المفهوم االسالمي في الحالل والحرام بداللته على ا

في صورتیه. 

(لمس): یعد هذا الجذر قریبا في داللة مواده اللغویة من الجذر المذكور سابقا، وقد وردت -

المفردات المشتقة منه في القران الكریم خمس مرات على النحو االتي:

من سورة الجن.  ٨سورة االنعام//االیة من ٧*صیغة الماضي الثالثي (مرتین): االیة 

من سورة المائدة.  ٦من سورة النساء//االیة  ٤٣(مرتین): االیة -فاعل-*صیغة الماضي الرباعي

من سورة الحدید. ١٣(مرة واحدة): االیة -افتعل-*صیغة االمر الخماسي

جاز: لمس المراة ومن الم)٥٥(ویدل على تطلب شيء ومسیسه ایضا)٥٤(واللمس لغة: المس بالید

والمسها: جامعها، وألمسني امرأة زوجنیها، وفالنة ال ترد ید المس: للفاجرة وفالن ال یرد ید 

.)٥٦(المس: لمن ال منعة له

وقد دار اللفظ في القران الكریم على المعاني االتیة:

ل الذین ولو نزلنا علیك كتابا في قرطاس بایدیهم لقا:-المس بالید، في قوله تعالى.االول

.االنعام- ٧/ كفروا ان هذا اال سحر مبین

وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا ، في قوله تعالى: )٥٧(الطلب .الثاني

یفعل) معنى المصادمة -في صیغة (فعل)٥٨(وقد لمح احد المعاصرینالجن- ٨/وشهبا

تغیرا جزئیا او كلیا في طبیعة الحاصل نتیجة التقاء الفاعل بالمفعول، والذي كانت نتیجته

المفعول.

ونحن نرى التغیر في طبیعة المفعول ملحوظا في الجملة الحالیة التي تبین حالة (ملئت 

حرسا شدیدا وشهبا) مما ادى الى حصول المصادمة التي یكشف عنها قوله (فوجدناها). ومن 

.الحدید - ١٣…/قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا-تعالى-معنى الطلب قوله

او المستم النساء فلم تجدوا …تعالى: -، وذلك في قوله)٥٩(كنایة عن الجماع والمس.الثالث

، وبالغة استعمال الكنایة عن المائدة -٦النساء و - ٤٣…/ماء فتیمموا صعیدا طیبا

الفعل الذي یوجب الغسل ان لفظ (المس) بداللته على المفاعلة والمشاركة یشیر الى اثر 

فضال عن ان اللفظ )٦٠(مسات في العملیة الجنسیة وما لها من اثر منبه حیويالمال

یتضمن الداللة على مجرد اللمس المصحوب باالستمتاع وهذا ظاهر معنى االیة فان 

قوله (وال جنبا) أفاد الجماع وان قوله: (او جاء احد منكم من الغائط) أفاد الحدث، وان 

و ما دون الجماع ولم یمنع حمل اللفظ على الجماع قوله: (او المستم) أفاد اللمس وه

المصحوب باالستمتاع مما یقتضي التیمم عند عدم وجود الماء وهو مقتضى )٦١(واللمس

سیاق النص. 
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وقد دارت  )٦٢((بشر): ورد هذا الجذر بصیغه المختلفة مئة وثالثا وعشرین مرة في القران الكریم

التیة:المشتقة منه على المعاني ا لفاظاأل

.)٦٣(البشر بمعنى اإلنسان في سبعة وثالثین موضعا.االول

التبشیر والبشارة بالداللة على المسرة التي تظهر على المؤمنین وهم یتلقون وعد اهللا .الثاني

بالثواب، او بالداللة على تبكیت الكافرین وهم یتلقون نبأ عذاب اهللا ویدل استعمالها في 

.)٦٤(بظاهر االشیاءاللغة على معنى حسي یتعلق

فالئن باشروهن وابتغوا ما …المباشرة كنایة عن الجماع في موضعین في قوله تعالى: .الثالث

كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر 

قرة الب-١٨٧…/ثم أتموا الصیام الى اللیل وال تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

.)٦٥(وفي الفعل معنى المباشرة والمفاعلة التي تفید االفضاء بین البشرتین

وهي: - رأي ملیح في الربط الداللي بین المشتقات من الجذر (بشر))٦٦(والحد الباحثین

بشر، وبشارة، ومباشرة، والطین الذي خلق منه ادم ابو البشر فقد ذهب الى ان داللة اسم الفاعل 

ص - ٧١.../إذ قال ربك للمالئكة اني خالق بشرا من طینه تعالى: (خالق) في قول

االستقبال المستمر غیر المنقطع، فالخلق لیس محصورا بادم بل هو مستمر بنسله ویقوي هذا 

المعنى استعمال لفظ (بشرا) واذا كانت لفظة (بشرة) تعني ظاهر جلد االنسان، فهي اول مظهر 

قیل: انما سمي ادم ادم، الن لون بشرته فیه ادمة تجعله یشبه یشبه فیه االنسان االرض، ولهذا

لون االرض ولفظ البشارة یشیر الى ان ادم ونسله فیهم البشارة واالستبشار بمجيء كل مولود 

باسباب عدیدة، فهذا البشر الذي خلق اهللا من  لفاظفیهم. وتتصل لفظة المباشرة بما سبق من األ

المباشرة وهي الموافقة بین الجنسین حتى یتصل النسل، طین سیستمر في االرض من خالل

وهذه المباشرة فیها التصاق بشرة ببشرة، فتتخلق بهذا الفعل االحیاء. وعلى الرغم من مالحة هذا 

التحلیل اال ان فیه شیئا من اإلغراب. 

)٦٧(وقد(دخل): وردت المواد المشتقة من هذا الجذر مئة وسبعا وعشرین مرة في القران الكریم 

)٦٨( دارت على المعاني االتیة:

الدخول نقیض الخروج، ویستعمل ذلك في المكان والزمان واالعمال، واكثر ما استعمل .االول

.الزخرف- ٧/ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرونتعالى: -في المكان نحو قوله

تتخذون :-ب، قال تعالىكنایة عن الفساد والعداوة المستنبطة وعن الدعوة في النس.الثاني

.النحل- ٩٢…/ایمانكم دخال بینكم ان تكون امة هي اربى من امة

وربائنكم التي في حجوركم من …:-كنابة عن االفضاء الى المراة في قوله تعالى.الثالث

.النساء- ٢٣…/نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح علیكم
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تتغیر داللته بتغیر الضمیمة التي یتصل بها، فاذا ما اتصل ویلحظ ان الفعل (دخل)

ولما دخلوا من حیث امرهم بـ(من) افاد ابتداء الدخول او مصدر الحدث، نحو قوله تعالى:

ویفید المقابلة او المواجهة السریعة التي ال تفصلها مسافة كبیرة اذا یوسف-٦٨…/ابوهم

یوسف -٦٩…/لما دخلوا على یوسف اوى الیه اخاهو :-اتصل بـ(على)، من ذلك قوله تعالى

فان لم تكونوا دخلتم ::-، واذا اقترن الفعل بالباء فیفید االصطحاب نحو قوله عز وجل

، فكأن التركیب مأخوذ من (دخل وامسك بـ)، فالمعنى االصطحابي هو اصل معنى …بهن

.)٦٩(مل على نحو اشاريالتعبیر الكنائي، ثم انتقل الى الكنایة وكثر استخدامه فاستع

:-عز وجل-(رفث): ورد لفظ (الرفث) في القران الكریم مرتین في قوله-

-البقرة- ١٨٧…/أحل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم.

-…البقرة  - ١٩٧…/فمن فرض فیهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج.

:)٧٠(وقد دار اللفظ في كالم العرب على معان متقاربة

:)٧١(قول الفحش والتكلم بالقبیح، ومنه قول العجاج.االول

عــــــــــــــــــــــــن اللغــــــــــــــــــــــــا ورفــــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــــتكلمورب اســــــــــــــــــــــــــــراب حجــــــــــــــــــــــــــــیج كظـــــــــــــــــــــــــــــم

-الكالم الموجه الى النساء والذي فیه دعوة الى الجماع، ویفهم هذا من تعقیب ابن عباس.الثاني

اذ قال له: ان على من اعترض علیه حینما انشد بیتا فاحشا وهو محرم، -رضي اهللا عنه

الرفث ما قیل عند النساء. 

كنایة عن الجماع. .الثالث

الصریح بذكر الجماع واالعراب به، قال الشاعر: .الرابع

ــــــــــــا ــــــــــــس الحــــــــــــدیث زوانی ــــــــــــرین مــــــــــــن ان ـــــــــــــاروب ـــــــــــــث الرجـــــــــــــال نف وبهـــــــــــــن عـــــــــــــن رف

كلمة جامعة لكل ما یرید الرجل من امرأته.الخامس

: (الرفث الى نسائكم) حمال على -وله تعالىوقد تعدى الفعل (رفث) بـ(الى) في ق

.)٧٢(االفضاء الذي یراد به المالبسة وتضمینا لمعناه

والبادي لنا من اسباب نزول االیة السابعة والثمانین بعد المئة من سورة البقرة ان المراد 

عبد بالرفث مقدمات الجماع والجماع نفسه، فقد اخرج احمد وابن جریر وابن ابي حاتم من طریق 

اهللا بن كعب بن مالك عن ابیه قال: كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم 

وقد سمر علیه الطعام والشراب والنساء حتى یفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي

عنده فاراد امراته فقالت: اني قد نمت، قال: ما نمت، ووقع علیها: وصنع كعب مثل ذلك، فغدا 

)٧٣(فاخبره فنزلت االیة وهناك روایات اخرى في هذا المعنى من طرق كثیرةى النبيعمر ال

فمقدمات المباشرة واضحة من الحوار الذي جرى بین عمر وزوجه، والمباشرة واضحة في الفعل 
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علیه -نفسه، واستعمل لفظ الرفث؛ النه لما كان الرفث بالقول محرما في نهار رمضان لقوله

: ((اذا كان یوم صوم احدكم فال یرفث وال یجهل، فان جهل علیه فلیقل اني - مالصالة والسال

كان ذلك ادعى الى استعمال لفظ الرفث في حالة االباحة لیوحي بجواز استعمال )٧٤( صائم))

الكالم الداعي الى الجماع ومباشرة الفعل نفسه. 

ماع في اطار الصلة وردت مرة واحدة في القران الكریم كني بها عن الج ألفاظوثمة 

الشرعیة وهي: 

وكیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن :-تعالى-(افضى) ورد في قوله

. یدل اللفظ في اللغة على انفساح في شيء واتساع من ذلك النساء -٢١/منكم میثاقا غلیظا

قال: طعام فضا، ، ومن معانیه االختالط، فالفضا: الشيء المختلط، ی)٧٥(الفضاء المكان الواسع

)٧٦( أي: فوضى مختلط، قال الشاعر:

وتمــــــــــــــر فضــــــــــــــا فــــــــــــــي عیبتــــــــــــــي وزبیــــــــــــــبفقلـــــــــت لهـــــــــا یـــــــــا عمتـــــــــا لـــــــــك نـــــــــاقتي

اما االفضاء في االیة المذكورة انفا فقد اختلف المفسرون في داللتها على اقوال: 

.)٧٧(ان یخلو الرجل بامراته وان لم یجامعها وهو قول الفراء.االول

.)٧٨(ا كان معها في لحاف واحد جامع او لم یجامع، وهو قول الكلبياذ .الثاني

الجماع وهو قول ابن عباس ومجاهد والسري وغیرهم، قال ابن عباس: ولكن اهللا كریم .الثالث

.)٧٩(یكنى

والمعنى كما بینه ابن فارس انه شبه مقدم جسم الرجل بفضاء ومقدم جسم )٨٠(المباشرة.الرابع

كأنه القى فضاءها بفضائه، ومن هذا على طریق التشبیه: افضى الى امراته بفضاء، ف

فالن بسره افضاء وافضى بیده الى االرض اذا مسها بباطن راحته في سجوده، وهو من 

.)٨١(الذي ذكر في قیاس الفضاء

والبادي لنا من النظر في التركیب الذي ورد فیه لفظ (افضى) وال سیما ابتداؤه یاالستفهام 

وانتهاؤه بالمیثاق الغلیظ الذي هو میثاق النكاح، باسم اهللا، الذي ال یمكن ان یستهین االنكاري

بحرمته قلب مؤمن، انه من المناسب اال نقف باللفظ عند داللته الحسیة المحدودة بفضاء الجسد 

وافضاءاته، بل هو یشمل العواطف والمشاعر والوجدان والتصور واالسرار والهموم، هو افضاء 

وكل )٨٢(كل منهما في حیاة االخر بكل جزیئاتها، افضاء جسدي وافضاء فكري و وجدانيحیاة 

أولئك یقف أمام الرجل لیتضاءل في عینیه مقدار المال الذي قد تطوع نفسه اكله من حق زوجته. 

ویلحظ التناسق والتناسب بین االفضاء والمیثاق في السیاق، فكالهما اتفاق والتحام بین الطرفین، 

ا كان االول حسیا، او حسیا نفسیا، فاالخر معنوي وهو مكمل ومتمم لما تقدمه ومتسق معه. واذ

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها :-عز وجل-(غشاها): ورد اللفظ في قوله

زوجها لیسكن الیها فلما تغشاها حملت حمال خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا اهللا ربهما لئن 
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. ویدل اللفظ في اللغة على تغطیة شيء االعراف- ١٨٩/ كونن من الشاكریناتیتنا صالحا لن

وقد لمح احد )٨٤(وذكر المفسرون ان اللفظ كنایة عن الجماع)٨٣(بشيء، والغشاء: الغطاء

ان في استعمال الفعل (تغشى) تنسیقا لصورة المباشرة مع جو السكن، وترقیقا )٨٥(المعاصرین

امتزاج طائفتین ال التقاء جسدین، ایحاء لالنسان بالصورة االنسانیة في لحاشیة الفعل، حتى لیبدو 

المباشرة وافتراقها عن الصورة الحیوانیة الغلیظة. 

ونحن نلمح في صیغة الفعل داللتین:

تكرر الفعل على المفعول الواحد وتجزئته.  .االولى

.)٨٦(الداللة االنعكاسیة.الثانیة

ن الحمل قد یحتاج الى تكرر الفعل وهذه حقیقة من حقائق وتشیر الداللة االولى الى ا

العلم، وان المواقعة تتم عبر سلسلة من االفعال اشار الیها القران الكریم واوضحتها االحادیث 

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم وقدموا النفسكم -عز وجل-النبویة الشریفة، فقد قال

كر المفسرون اقواال في قوله: (وقدموا النفسكم.) فقالوا: ، وقد ذالبقرة - ٢٣٣…/واتقوا اهللا

*قدموا النفسكم الطاعة والعمل الصالح. 

*ابتغاء الولد والنسل.

*التزوج بالعفائف.

: (لو ان احدكم اذا اتى امرأته قال -علیه الصالة والسالم-*قدموا ذكر اهللا عند الجماع كما قال

الشیطان ما رزقتنا فانه ان یقدر بینهما ولد لم یضره بسم اهللا، اللهم جنبنا الشیطان وجنب

.)٨٧(شیطان ابدا) اخرجه مسلم

والبادي لنا ان هذه المعاني كلها محتملة، الن المفعول الثاني محذوف، ففي التركیب 

 ٢٠البقرة، -١١٠…/وما تقدموا النفسكم من خیر تجدوه عند اهللا:-اطالق یعضده قوله تعالى

د لفظ (خیر) لیشمل كل خیر، فهو عام للخیر كله، وبناء على هذا فیمكن ان . فقد ور المزمل 

المالعبة قبل المواقعة فضال عما ذكره وقدموا النفسكم یشمل المفعول الثاني في قوله: 

: (ال یقع احدكم على امراته كما تقع البهیمة ولكن لیكن المفسرون فقد قال رسول اهللا

ثم یأتي الفعل، ویلیه اشباع )٨٨(بینكما رسول، قیل: وما الرسول یا رسول اهللا، قال: القبلة والكالم)

: (اذا جامع -علیه الصالة والسالم-حاجة المراة كما اشبعت حاجة الرجل وفي ذلك یقول الرسول

اذا قضى حاجته قبل ان تقضي حاجتها، فال یعجلها حتى تقضي احدكم اهله فلیصدقها ثم 

اما داللة الصیغة على االنعكاسیة فتتمثل في ان الفعل (غشى) قد یاخذ مفعولین، )٨٩(حاجتها)

احدهما: هو المفعول االساس الذي یتحمل الفعل ویقع علیه، اما الثاني: فهو المفعول الذي دفع 

حد المفعولین هو ذات الفاعل تحدث االنعاكسیة، وهي فعل الفاعل الى القیام بالفعل، فاذا كان ا

بنفسه بتقدیر غشاها نفسه، وتستعمل في هذه الحالة صیغة (تفعل) للداللة على االنعكاسیة، 

.)٩٠(فقال: (تغشاها) ولذلك نظائر في القران الكریم
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- الىتع-في موضع واحد قوله)٩١((وال تقربوهن): ورد القرب كنایة عن الجماع

: ویسئلونك عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض وال تقربوهن حتى

وورد بمعنى القرب المقابل للبعد في سیاق النهي عن الزنا والفواحش البقرة -٢٢٢…/یطهرن

وال وقوله:  االنعام - ١٥١…/وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن:-في قوله تعالى

فهو قرب مكاني، والنهي عن كل ما االسراء -٣٢/نه كان فاحشة وساء سبیالتقربوا الزنى ا

یوصل الى الفواحش والى الزنى، وقد قال ابن العربي: (سمعت الشاشي في مجلس النظر یقول: 

اذا قیل: ال تقرب (بفتح الراء) كان معناه: ال تلبس بالفعل وان كان بضم الراء معناه ال تدن منه)
)٩٢(.

في هذا الفعل انه من المثلثات اللغویة وبیان ذلك ان )٩٣(من اقوال اللغویینوالبادي

الفعل:

یقرب) فهو لزیادة معنى المبالغة في الدنو -*اذا كان مضموم العین في الماضي والمضارع (قرب

-٥٦/ان رحمة اهللا قریب من المحسنین:-تعالى-ویتعدى بحرف الجر من، نحو قوله

.االعراف 

بدنو، -یقرب) فهو مثل دنا-ن مفتوح العین في الماضي مضمومها في المضارع (قرب*اذا كا

ولكنه یتعدى بنفسه، الن معناه كمعنى طلبت أطلب، فخرج على مثاله وعدي تعدیته، الن 

القارب هو الذي طلب الماء، فیقدم اصحابه لطلبه وال یكون القرب اال لیال، ولذلك قالوا: لیلة 

  لب. القرب، على زنة الط

یقرب) فهو بمعنى الدنو -*اذا كان مكسور العین في الماضي مفتوحها في المضارع (قرب

عامة، ولكنه یتعدى الى مفعوله بنفسه، مما یجعله متلبسا بمعاني الحلول واالتیان والغشیان 

والمس من ذلك االیة الثانیة والعشرون بعد المئتین من سورة البقرة وكذلك االیة الحادیة 

ون بعد المئة من سورة االنعام المذكورتین انفا ویلمح فیها ان الفعل حینما تعدى بنفسه والخمس

اعطى معنى المصادمة واتجه الفاعل نحو المفعول به، مما یقوي داللة الفعل على المباشرة 

فان لم تأتوني به فال كیل والمواقعة. ولم یتخل الفعل عن معنى المصادقة في قوله تعالى: 

وقد استعمل اللفظ في النهي عن مقاربة الزنا وذلك في یوسف- ٦٠/ وال تقربونلكم عندي

.االسراء -٣٢…/وال تقربوا الزنى-تعالى:-قوله

هذا مـا كـان لنـا مـن رصـد المفـردات الرئیسـة التـي اسـتعملت فـي مجـال الصـالت الجنسـیة 

ســـه وقفنـــا علـــى التـــركیبین الشــرعیة فـــي القـــران الكـــریم وثمـــة تراكیـــب دالـــة اســـتعملت فـــي المجـــال نف

االتیین:

البقرة -٢٣٣…/نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم-قوله تعالى:.االول

نلحظ في هذا التركیب جملة امور تتضافر لبیان طبیعة الصلة الجنسیة الشرعیة بین 

ه، فاضیف الرجل والمراة، فیلفت االنتباه الى ضمیر الجمع الذي تكرر استعماله فوقع مضافا الی

الیه لفظ النساء مرة ولفظ الحرث مرة اخرى، ووقع في محل جر بالم الملك، مما یشیر الى 
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تعریف بالمضاف وتخصیص له، ویعني هذا: ان النساء مخصوصة معروفة للمخاطبین فهن 

زوجاتهم، مما یحقق غایة االجتماع من الجنس. 

)٩٤(ال على معانوورد لفظ (حرث) مخبرا عن النساء، والحرث في اللغة د

*كسب المال وجمعه.

  *الزرع.

*تحریك النار.

*السیر على الناقة حتى هزالها.

*دراسة القران وتدبره. 

*المراة النها مزدرع ولد الزوج.

وورد اللفظ بالمعنى االخیر في االیة الكریمة المذكورة انفا، فضال عن انه قد ورد في 

.)٩٥(والكسبالقران في مواضع اخرى داال على الزرع

وقد شبهت النساء بالحرث من عدة وجوه:

النساء كل والمراد الجزء وهو الرحم یقابل االرض. .االول

الة الرجل تقابل المحراث. .الثاني

ماء الرجل یقابل البذور وماء السقیا. .الثالث

الولد یقابل النبات..الرابع

ى یتضمنها استعمال (حرث) وصفا بل ان في معنى حرث النار أي: اثارتها داللة اخر 

للمراة. ویشیر استعمال اللفظ من جهة اخرى الى ان االباحة لم تقع اال في الفرج خاصة، اذ هو 

ومحل االنبات، وهنا توكید على ان االتصال الجنسي یكون من هذه الطریق الطبیعیة )٩٦(المزدرع

-لزوجة، الن الرحم كما ذكرنا انفاالمشروعة، وتحرم تحریما مطلقا ایة طریق اخرى لالتصال با

هو مكان العطاء االنساني، وهذه غایة االتصال الجنسي الشرعي فضال عن تحصیل اللذة 

)٩٧( والمتعة، فالمراة حرث لزوجها ولهذا قال سبحانه: (لكم)

وورد الفعل (فاتوا) مشیرا الى المباشرة في موضع الحرث، واستعماله في الصالت 

عیة اكثر من استعماله في الصالت الجنسیة الشرعیة، اذ ورد في االولى اربع الجنسیة غیر الشر 

اشارة الى امر الشهوة -هنا-والبادي لنا ان استعماله)٩٩(وفي الثانیة مرتین فقط)٩٨(عشرة مرة

والمتعة، الن اغلب استعماله كان مقترنا بالشهوة الفاحشة، وهذا یعني ان مباشرة الزوجة في 

قق المتعة ویشبع الشهوة فضال عن انه یحقق غایة النوع االنساني. موضع الحرث یح

ویلمح في التركیب (أنى شئتم) اشارة الى كیفیات الجماع وتخیر زمانه، وال یصح المعنى 

الثالث وهو داللة االسم على المكان (این؟)، الن ال محل لالتصال الجنسي اال طریق واحدة 

بكلمة (حرث)، وكل ما ورد في تجویز مكان اخر منسوب الى مشروعة اشار الیها القران الكریم

ویلمح في استعمال فعل المشیئة دون الرغبة او )١٠٠(الجیل االول من المسلمین مردود مكذوب

)١٠١(الحب بروز االرادة الواعیة في مباشرة الزوجة، اذ المشیئة عند اكثر المتكلمین كاالرادة سواء
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كیب متسقا مع سیاق االخصاب والتوالد وتنظیم العالقة التي تناولتها وبناء على هذا فقد ورد التر 

  . ٢٤٢-٢٢١االیات الكریمة من 

.البقرة -١٨٧/…هن لباس لكم وانتم لباس لهن:-تعالى-قوله. الثاني

ورد هذا التركیب في سیاق اباحة المباشرة في لیلة الصیام، وهو یصور طبیعة الصلة 

باشرة، وقد فهم هذه الصلة اللغویون والمفسرون من خالل فهمهم لكلمة بین الزوجین في اثناء الم

((لباس) فقالوا: ((اصل اللباس في الثیاب، ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجین لصاحبه لباسا، 

النضمام الجسدین وامتزاجهما وتالزمهما تشبیها بالثوب)) وقال النابغة الجعدي: 

ـــــــــــــدها ـــــــــــــى جی عت فكانـــــــــــــــــــــــت علیـــــــــــــــــــــــه لباســـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــدااذا مـــــــــــــا الضـــــــــــــجیج ثن

وقال ایضا: 

وأفنیــــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــاس أناســــــــــــــــــــــــــالبســـــــــــــــــــــــــــت أناســـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــافنیتهم

وقال بعضهم: یقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز ان یكون كل واحد منهما سترا 

وقیل الن كل واحد منهما ستر لصاحبه فیما یكون بینهما من …لصاحبه عما ال یحل له،

س، وقال ابو عبید وغیره: یقال للمراة هي لباسك وفراشك وازارك، قال الجماع من ابصار النا

رجل لعمر بن الخطاب: 

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــي ثقــــــــــــــــة ازاريأال أبلــــــــــــــــغ أبــــــــــــــــا حفــــــــــــــــص رســــــــــــــــوال ــــــــــــــــدى ل ف

قال ابو عبید: أي: نسائي، وقیل: نفسي. وقال الربیع: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. 

)١٠٢((وقال) مجاهد: أي: یسكن بعضكم الى بعض.

والبادي لنا ان في االیة كنایة عن انضمام الزوجین وتالزمهما وامتزاجهما فضال عن 

داللة الستر بانواعه الذي یحققه الزواج. 
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مجال الصالت الجنسیة غیر الشرعیة:.الثاني
نعني بهذا المجال الصالت التي تنشأ عن اجتماع النساء والرجال اجتماعا جنسیا من 

في هذا المجال:  لفاظمل ذلك صالت الزنى والبغاء، ورأس األغیر عقد شرعي، ویش

(الزنى): وهو مشتق من الجذر (ز.ن.ي)، وقد وردت المواد اللغویة المشتقة من هذا الجذر في -

القران الكریم تسع مرات على النحو االتي: 

ن سورة م ١٢من سورة الفرقان//االیة  ٦٨(مرتین): االیة -یزنون، یزنین-*الصیغة الفعلیة

الممتحنة.

من سورة االسراء.  ٣٢(مرة واحدة): االیة -الزنى-*الصیغة االسمیة

من سورة النور.  ٣و٢(ثالث مرات) االیتان -الزاني-*صیغة اسم الفاعل للمذكر

من سورة النور.  ٣و٢(ثالث مرات): االیتان -الزانیة-*صیغة اسم الفاعل للمؤنث

مسؤولیة الفعل بین الرجل والمراة على حد سواء، ویستنتج من هذا االحصاء التعادل في

وهو خالف النظرة الشائعة في المجتمع التي تحمل المراة مسؤولیة كبیرة، وربما یصل االمر الى 

حد هدر دمها، اما الرجل فال اثم علیه في نظر المجتمع، في حین نجد ان النهي عن الزنى في 

راة، ویقع العقاب على كلیهما. القران الكریم موجه الى كل من الرجل والم

في حین )١٠٣(والزنى (والزنا) یقصر ویمد والمعنى واحد، وقد ذكر الفراء ان المد لغة اهل الحجاز

- ٣٢……/وال تقربوا الزنىوالجوهري ان القصر الهل الحجاز قال تعالى: )١٠٤(ذكر اللیحاني

  )١٠٥(، وان المد لغة تمیم ونجد، قال الفرزدقاالسراء 

ـــــ ـــــزن یعـــــرف زنـــــاؤهأب ومــــــــــن یشــــــــــرب الخرطــــــــــوم یصــــــــــبح مســــــــــكراا حاضـــــر مـــــن ی

)١٠٦(ومثله للجعدي

كــــــــــــــــــــــــان الزنــــــــــــــــــــــــاء فریضــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــرجمكانــــــــــت فریضــــــــــة مــــــــــا أتیــــــــــت، كمــــــــــا

والبادي من الشواهد واقوال اللغویین اننا ال نستطیع ان نتخذ من ذلك قانونا فنقول بأن 

تجعل ما كان مثله ممدودا، فمد المقصور اهل الحجاز یقصرون ما كان مثل (الزنى) وان تمیما

)١٠٧(او قصر الممدود مما یحتمل ان یكون ضرورة شعریة، ثم ان الجعدي لیس تمیمًا.

، وزنیة فعلة من الزنى، وهو )١٠٨( ویستعمل الفعل (زنى) للرجل والمراة وكذلك (زانى)

)١٠٩( لزنیة: هو ولد الزنا، وضده هو لرشدة أي: ولد الحالل.

)١١٠(:وطء المراة من غیر عقد شرعي.رف الفقهاء الزنى تعریفا شرعیا فقالوا فیهوقد ع

اسم لوطء الرجل امراة في فرجها من غیر نكاح وال شبهة نكاح بمطاوعتها، او هو ادخال فرج -

)١١١( في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فان كان ذلك وجب الحد.
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وال بد فیه من مجاوزة الختان، الن …لك وشبهتهوطء الرجل المراة في القبل في غیر الم-

المخالطة بذلك تتحقق وما دون ذلك مالمسة ال یتعلق بها احكام الوطء من غسل وكفارة 

)١١٢(وصوم وفساد حج ویثبت بالبینة واالقرار.

)١١٣( ایالج الذكر بفرج محرم لعینه خال عن الشبهة مشتهى.-

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة ور ویلحظ في االیة الثانیة من سورة الن

غایر بین الزانیة والزاني بالعطف لیؤكد العقوبة على كل منهما، وعرفهما -سبحانه-انه…جلدة

بال الجنسیة لیشمل الحكم جمیع الزناة، وقدم الزانیة على الزاني تغلیظا واهتماما واشارة الى قوة 

)١١٤( شهوة المراة.

الزاني ال ینكح اال زانیة او مشركة والزانیة ال لثالثة من سورة النور وتشیر االیة ا

الى قطع الوشیجة بین الزناة والمجتمع ینكحها اال زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنین

والذین ال یدعون مع اهللا فعل الزنى عن المؤمنین فقال -سبحانه-، ولذلك نفى اهللا)١١٥(المؤمن

- ٦٨/ ن النفس التي حرم اهللا اال بالحق وال یزنون ومن یفعل ذلك یلق اثاماالها اخر وال یقتلو

وجعل معاهدة النساء على عدم الزنى شرطا من جملة شروط في قبول بیعتهن الفرقان 

یشركن باهللا شیئا اءك المؤمنات یبایعنك على ان الیا ایها النبي اذا جفقال: للرسول

لن اوالدهن وال یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن وال وال یسرقن وال یزنین وال یقت

.الممتحنة - ١٢/یعصینك في معروف فبایعهن واستغفر لهن ان اهللا غفور رحیم

والبادي مما تقدم ان لفظ (الزنى) استعمل للداللة على المواقعة غیر الشرعیة عامة. 

قعة غیر الشرعیة، ویدل جذره (البغاء): ورد هذا اللفظ لیدل داللة خاصة على الموا

اللغوي على معنیین اصلیین: 

طلب الشيء، ومنه بغیت الشيء ابغیه اذا طلبته، والبغیة والبغیة الحاجة..احدهما

جنس من الفساد، ومنه قولهم: بغى الجرح اذا ترامى الى فساد، والبغي: الفاجرة، ومنه ان .والثاني

. وكل مجاوزة )١١٦(، وهو شدته ومعظمه، والبغي: الظلمیبغي االنسان على اخر ومنه بغي المطر

.)١١٧(في الحد وافراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي

والبادي لنا ان للبغي اصال واحدا هو طلب تجاوز االقتصاد فیما یتحرى تجاوزه او لم یتجاوزه، 

.)١١٨(ویستعمل في المحمود والمذموم

فلما أنجاهم اذا هم یبغون في االرض بغیر -فقوله تعالىواستعمال القران یشهد لذلك، 

لیس علیكم یشیر الى وجود بغي بحق على المخالفة، وقوله تعالى: یونس - ٢٣…/الحق

ان قارون -االبتغاء فیه محمود، وقوله تعالىالبقرة - ١٩٨…/جناح ان تبتغوا فضال من ربكم

فیه مذموم.البغيالقصص - ٧٦…/كان من قوم موسى فبغى علیهم
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ویبدو ان البغي انما سمیت بغیا لتجاوزها الى ما لیس لها ولطلبها للرجال، فتكون قد 

:-ترامى فسادها. وقد ورد هذا المعنى في القران الكریم ثالث مرات في اقواله تعالى

-٢٠…/قالت انى یكون لي غالم ولم یمسسني بشر ولم اك بغیا .

-مریم - ٢٨/رء سوء وما كانت امك بغیایا أخت هارون ما كان ابوك ام.

-النور -٣٣…/وال تكرهوا فتیاتكم على البغاء ان اردن تحصنا.

ونلمح من االیات المذكورة ان البغاء یختلف عن الزنى، فقد ذكر الفراء ان البغي: 

ى ، وفي اللفظ داللة على كثرة الفسوق، وفي االیة العشرین من سورة مریم عطفت عل)١١٩(الفاجرة

(لم یمسسني بشر) قولها (ولم اك بغیا) فعبارتها االولى تحتمل الحالل والحرام أي: بنكاح 

، وتشیر عبارتها الثانیة الى المواقعة المطردة مع الرجال بمال ویؤكد هذا قوله تعالى )١٢١(وبغیره

رة الى جعل في االیة الثامنة والعشرین من السورة نفسها (وما كانت امك بغیا) ولم یقل زانیة اشا

وال تكرهوا فتیاتكم على البغاء -الفعل المذكور مهنة، ویتضح هذا المعنى جلیا في قوله تعالى

-رضي اهللا عنهم–، فقد روي عن جابر بن عبد اهللا وابن عباسالنور-٣٣…/ان اردن تحصنا

رى مسیكة، معاذة واالخان هذه االیة نزلت في عبد اهللا بن ابي، وكانت له جاریتان احداهما تسمى 

، وكان یكرههما على الزنى ویضربهما علیه ابتغاء االجر وكسب الولد

ویتبین من هذا )١٢١(فنزلت االیة فیه وفیمن فعل فعله من المنافقینفشكتا ذلك الى النبي 

ان البغاء: ان تؤجر المراة جسدها للراغبین باجر معین. 

ناعة، وكل شيء جاوز قدره فهو (الفاحشة): یدل اصل الكلمة على قبح في شيء وش

ویسمى الزنى فاحشة، والبخیل الذي یتجاوز الحد في )١٢٢(فاحش، وال یكون ذلك اال فیما یتكره

:)١٢٣(البخل یسمى فاحشا، قال طرفة

ــــــام الكــــــرام ویصــــــطفي عقیلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــاحش المتشـــــــــــــــــــــددارى المــــــوت یعت

دون تخصیص فعل او قول، وقد وردت )١٢٤(وتشمل الفاحشة ما عظم قبحه من االفعال واالقوال

:)١٢٦(من ذلك قول اعشى باهلة)١٢٥(الفاحشة في هذا المعنى في الشعر العربي قبل االسالم

وكــــــــــــــل أمــــــــــــــر ســــــــــــــور الفحشــــــــــــــاء یـــــــــــــــأتمرال یصــــــــعب االمــــــــر اال ریــــــــث یركبــــــــه 

  )١٢٧وقال عمر بن معد یكرب(

اصــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــــــق الفــــــــــــــــــــــــاحشتمتعـــــــــــــــــــــت ذاك وكنـــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــراءاً 

رطبي الى ان اصل الفحشاء قبح المنظر واستشهد بقول الشاعر: وذهب الق

*وجید كجید الریم لیس بفاحش*
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ثم استعملت اللفظة فیما یقبح من المعاني، واشار الى ان الشرع یحسن ویقبح، فكل ما 

نهت عنه الشریعة فهو من الفحشاء، وان كل ما في القران من ذكر الفحشاء فانه الزنى، اال 

فانه منع الزكاة، وان الفحشاء البقرة - ٢٦٨…/یطان یعدكم الفقر ویأمر بالفحشاءالشقوله: 

.)١٢٨(ما فیه حد من الذنوب

والبادي لنا ان الفاحشة استعملت في القران ایضا للداللة على الصلة الجنسیة المثلیة 

(اللواط) في اقواله تعالى: 

-االعراف - ٨٠/أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین.

-النمل - ٥٤/ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.

-العنكبوت - ٢٨/إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین.

وقد صار اللفظ في العرف مخصوصا بالزنى، وكاد في االستعمال القراني ینحصر به، 

وما هو من مادتها وهي (الفحشاء) في القران بانها كل اال ان هذا ال یمنع من ان تفسر الفاحشة

وهذا یدل )١٣٠(او هي كل قبیحة بین الناس ویصیب اذاها المجتمع)١٢٩(شيء مستقبح مستفحش

وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما -علیه جمعها وكونها ظاهرة ومستخفیة كقوله تعالى:

قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما --ومثلها قوله تعالى:االنعام - ١٥١…/بطن

وقد ورد لفظا الفاحشة والفحشاء في القران الكریم بمعنى الزنى او الفعل االعراف - ٣٣…/بطن

:-تعالى-القبیح المفرط في اقواله

- ولقد همت به وهم بها لوال ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من

.یوسف -٢٤/عبادنا المخلصین

-النساء - ١٥…/والالتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم.

- واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها اباءنا واهللا امرنا بها قل ان اهللا ال یأمر بالفحشاء

.االعراف - ٣٨/أتقولون على اهللا ما ال تعلمون

 الطالق-١ االحزاب//- ٣٠النور//-١٩ء//االسرا- ٣٢النساء/- ٢٢[ - وكذلك في االیات:

النجم] اما بقیة المواضع فیمكن ان تحتمل - ٣٢الشورى//- ٣٧االعراف//-٣٣االنعام//-١٥١//

كل فعل او قول قبیح. 



المجاالت الداللیة أللفاظ الصالت الجنسیة في القرآن الكریم

١٢٣

مجال الصالت الجنسیة المثلیة:.الثالث
نعني بمصطلح الجنسیة المثلیة: الصلة بین فردین من جنس مماثل، الذكر مع الذكر، 

الذي وضعه Homosexualityمع االنثى، وهذا المصطلح ترجمة حرفیة لمصطلح واالنثى

م، ویستعمل في اللغة العربیة في المجاالت الطبیة والنفسیة ١٨٦٩العالم السویسري بنكرت عام 

على االغلب، في حین ما زالت المصطلحات التقلیدیة شائعة االستعمال. واكثرها استعماال 

ة (لوط) ویعني في اللغة االلتصاق واالستلحاق والحب الالزق في المصطلح المشتق من كلم

القلب، لكن اللغة ترتبط ارتباطا وثیقا من ناحیة الممسارسة واداتها بقوم لوط، فأخذت تعني ان 

یأتي االنسان فعال كفعل قوم لوط، ومثل هذا االستعمال موجود في لغات

التي SODOMبلدة سدوم أي سدومي نسبة الى Sodomyاخرى فتستعمل كلمة 

اصابها الدمار بمشیئة اهللا عقوبة لممارستهم اللواطیة الواسعة.

Maleویدل مصطلح الجنسیة المثلیة على حالتین: الجنسیة المثلیة الذكریة 

Homosexuality والجنسیة المثلیة لالنثىFemale-Homosexuality وتسمى احیانا

.)١٣١(بالسحاقیة

الجنسیة المثلیة الذكریة في القران الكریم في المواضع االتیة: وقد ورد الكالم على 

ولوطا اذ قال لقومه  أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. :-قوله تعالى-

.االعراف -٨١-٨٠/انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون

ناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا ولوطا أتیناه حكما وعلما ونجی-:وقوله- 

.االنبیاء - ٧٤/قوم سوء فاسقین

أتأتون الذكران من العالمین. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل أنتم قوم - وقوله- 

.الشعراء -١٦٥،١٦٦/عادون

.النحل -٥٥/انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون-وقوله:- 

في روایات على معنى الصلة النساء- ١٦…/واللذان یأتیانها منكم فأذوهما-وحمل قوله

الجنسیة المثلیة وهو المروي عن بعض السلف، قال مجاهد: ((نزلت في الرجلین اذا 

وكان ذلك قبل القتل بالسنة.)١٣٢(فعال))

نسیة المثلیة كما ذكرنا وقد اطلق القران في هذه المواضع لفظ الفاحشة على الصلة الج

في موضع سابق من هذا البحث، واطلق لفظ االتیان على مقارنة الفعل، واالتیان في اللغة: 

ویكون بالذات وباالمر بالتدبیر، ویقال في الخیر والشر وفي االعیان )١٣٣(المجيء بسهولة

واالعراض نحو أقواله تعالى:

-٤٠/لساعة أغیر اهللا تدعون ان كنتم صادقینقل أریتكم أن أتیكم عذاب اهللا او أتتكم ا -

.االنعام 
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-النحل -١/أتى امر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشركون.

-النحل - ٢٦…/قد مكر الذین من قبلهم فأتى اهللا بنیانهم من القواعد.

فاالتیان في هذه االیات مجيء االمر والتدبیر واما المجيء بالذات فنحو قولیه: 

-النمل -٣٧…/فلنأتینهم بجنود ال قبل لهم بها.

-التوبة - ٥٤/وال یأتون الصالة اال وهم كسالى.

اما الموضع التي اقترن فیها الفعل بالصالت الجنسیة فقد ورد في موضعین مقترنا 

بالصلة الجنسیة الشرعیة في قولیه: 

-…البقرة - ٢٢٢…/فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امركم اهللا.

-البقرة -٢٢٣…/نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.

بالصلة الجنسیة غیر الشرعیة ومنها المواضع التي )١٣٤(واقترن في اربعة عشر موضعا

ذكرناها في الصلة الجنسیة المثلیة ووجه اقتران الفعل (اتى) بالصلة الجنسیة استعماله في اللغة 

فهذا اللفظ  )١٣٥(للفحل، فیقال: أستأتت الناقة استئتاءللداللة على ضبع الناقة أي: شدة شهوتها

التي استعملت في میادین داللیة عدیدة ومنها میدان الصالت الجنسیة بمجاالتها  لفاظمن األ

الثالثة. 

وقد فسر القران نفسه الفاحشة الدالة على الصلة الجنسیة المثلیة باتیان الرجال او 

شهوة، والشهوة كما یقول الراغب ((نزوع النفس الى ما تریده الذكران من دون النساء واالزواج 

وذلك في الدنیا ضربان:

صادقة وكاذبة فالصادقة ما یختل من دونه كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة ما ال یختل 

والشهوة )١٣٦( من دونه، وقد یسمى المشتهى شهوة، وقد یقال للقوة التي تشتهي الشيء شهوة))

وقد وصفت هذه المنازع والمطالب في القران )١٣٧(هي حركة للنفس طلبا لما یالئمهابوصفها قوة 

باالسراف والتجاوز والجهل، النها لیست في موضعها.

:خالصة البحث ونتائجھ
المحوریة التي دارت في مجال الصالت الجنسیة  لفاظیتبین لنا من كل ما تقدم ان األ

حاء مما یشیر الى اتساقها مع كون الصلة الجنسیة الشرعیة الشرعیة اكثر عددا واغرز واعمق ای

المحوریة الدائرة في مجال  لفاظهي القاعدة العامة واالصلیة في الحیاة الجنسیة في حین وجدنا األ

المحوریة  لفاظالصالت الجنسیة غیر الشرعیة اقل عددا وذات دالالت محددة،وكذا االمر مع األ

لجنسیة المثلیة، النها تمثل حالة انحراف وشذوذ، فكانت متسقة التي دارت في مجال الصالت ا

مع استثنائیة الحالة، وضرورة تحدید الداللة لكي یتضح الحرام فیجتنب، فضال عن ان هذا 

التباین یؤشر نمط تفكیر االمة والقیم المنبثقة عن عقیدتها والنظام الذي یحكم حیاتها، فوفرة 

زارة دالالتها في مجال ما یمثل واقع االمة الفكري والقیمي. المفردات وتنوع استعماالتها وغ
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المصادر والمراجع واالحاالت:  
سنستعمل الخطین الصغیرین (=:) اختصارا بمعنى: ((ینظر)) في هوامش البحث، والخط )*(

المائل (/) للفرق في الهامش بین الجزء والصفحة، والخطین المائلین (//) للفرق بین 

المراجع.

  . ٢٥٠: ١٩٨٢، ١) معجم علم اللغة النظري،د.محمد علي الخولي،مكتبة لبنان، بیروت، ط١(

)، منشورات ٥٣) =:علم الداللة، بیار غیرو، ترجمة: انطوان ابو زید، سلسلة زدني علما (٢(

  .١٢٢-١،١٩٨٦:١٢١عویدات، بیروت، باریس، ط

.عبد القادر الفاسي الفهري، مشروع نماذج تركیبیة وداللیة، د٠) =:اللسانیات واللغة العربیة٣(

النشر المشترك، دار الشؤون الثقافیة العامة (افاق عربیة) بغداد، دار توبقال للنشر: 

٢/٢٠٢.  

) =:كالم العرب، من قضایا اللغة العربیة، د.حسن ظاظا، دار النهضة العربیة، ٤(

  .١٢٤: ١٩٧٦بیروت،

لتأثیر والتأثر، د.احمد مختار عمر، عالم ) =:البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة ا٥(

//مدخل الى علم اللغة،د.محمود فهمي حجازي، دار ١٨٥: ١٩٧٦، ٢الكتب، القاهرةط

//في المجاالت الداللیة في القران الكریم صیغة ٧٧- ٧٦: ١٩٧٨ ٢الثقافة، القاهرة،ط

  .٢٣: ١،١٩٨٩افتعل،د.زین كامل الخویسكي، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،ط

//علم الداللة، د.احمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة ٧٦-٧٤) =:مدخل الى علم اللغة: ٦(

  . ١٥//في المجاالت الداللیة في القران الكریم: ٨٠- ١٩٨٢:٧٩، ١للنشر ةالتوزیع، الكویت، ط

  .٥٩- ٨٥) د.محمد مفتاح في كتابه: تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص): ٧(

  .١١//فاطر٢١//الروم٧٢//النحل) =:الرعد٨(

//  ١٨٩// االعراف  ١،٢٠// النساء  ٢٣٠،  ١٠٢،  ٣٥البقرة )٩(

// ٧//الشعراء٥//الحج١١٧//طه٩٠االنبیاء

  .١//المجادلة٧//ق٦//الزمر٣٧//االحزاب١٠لقمان

  .٣٩//القیامة٥٢//النجم٤٩//الذاریات٢٧//المؤمنون٣//الرعد- ٤) هود١٠(

// االنعام  ٥٧،  ١٢// النساء  ١٥// ال عمران  ٢٤٠، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٥) البقرة ١١(

//الن٦//المؤمنون٥٣،١٢١//طه٧٢//النحل٨٨//الحجر٢٣،٣٨//الرعد٩//التوبة١٣٩،١٤٠

//فاطر٤،٦،٢٨،٣٧،٥٠،٥٢،٥٣،٥٩//االحزاب٢١//الروم١٦٦//الشعراء٧٤//الفرقان٦ور

/١٢،٧٠//الزخرف١١//الشورى٨//غافر٦//الزمر٥٨//ص٢٢//الصافات٣٦،٥٦//یس١١

  .٨//النبأ٣٠//المعارج٣،٥//التحریم١٤//التغابن١١//الممتحنة٧/الواقعة

  .٣/٣٥) معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، تحقیق: عبد السالم هارون، دار الفكر:١٢(
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) منتخب قرة العیون النواظر في الوجوه والنظائر في القران الكریم، ابن الجوزي، تحقیق ١٣(

فؤاد عبد المنعم احمد، منشأة المعارف ودراسة: محمد السید الصفطاوي،د.

  .١٣٩االسكندریة:

) =:المفردات في غریب القران، الراغب االصفهاني، تحقیق: محمد سید كیالني، دار ١٤(

  .١٤٠-١٣٩//منتخب قرة العیون النواظر: ٢١٦- ٢١٥المعرفة، بیروت: 

سات والنشر، ) =:الجنس والنفس في الحیاة االنسانیة،د.علي كمال، دار واسط للدرا١٥(

//القران والحیاة الجنسیة، شفیق الظاهري، مطبعة المعارف، ١٠٠: ١،١٩٨٥لندن،ط

  .١٥- ١٢: ١٩٨٣بغداد، 

) =:الصحاح، الجوهري، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ١٦(

//كتاب االفعال، ابن القطاع، عالم الكتب، ٥/٤٧٥//المقاییس:٣،١/١٣: ط١٩٨٤

  .٣/٢٢٩: ١،١٩٨٣وتطبیر 

) اصالح المنطق، ابن السكیت، تحقیق: احمد محمد شاكر، عبد السالم هارون، دار ١٧(

.٣،١٩٧٠:٤٢٨المعارف، مصر، ط

  .١/٤١٣) الصحاح: ١٨(

) =:امثال العرب، المفضل الضبي، قدم وعلق علیه: د.احسان عباس، دار الرائد العربي ١٩(

ي كلمات الناس، ابن االنباري، تحقیق: د.حاتم //الزاهر في معان٥٨: ٢،١٩٨٣بیروت، ط

  .٢٧٣-٢:١٩٧٩/٢٧٢الضامن، دا الرشید للنشر، بغداد،

  . ٥٠٥) المفردات: ٢٠(

) =: طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة، نجم الدین بن حفص النسفي، دار الطباعة ٢١(

مودود الموصلي // االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا بن٣٨هـ:١٣١١العامرة، القاهرة،

//السراج الوهاج، ٣/٨١الحنفي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: 

//سبل اسالم شرح بلوغ المرام من ٣٥٩: ١٩٣٣محمد الغمراوي مطبعة البابي الحلبي، 

ادلة االحكام، محمد بن اسماعیل الكحالني المعروف باالمیر، دار التراث العربي، 

  .٣/١٠٩: ١٩٦٠، ٤بیروت، ط

  .٣/١٠٩) سبل السالم: ٢٢(

  . ٣/٨١و=: االختیار: ٧٥) دیوانه: ٢٣(

  .٣/٨١) االختیار: ٢٤(

  .٢/١٣٠) الكامل، المبرد، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، دار الفكر العربي القاهرة: ٢٥(

  . ٣٨) اخل به شرح دیوانه الذي نشره المستشرق جیمس د.سایمز و=: طلبة الطلبة: ٢٦(

  . ٢/١٣٠كامل: ) ال٢٧(
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١٢٧

  . ٢/١٣٠) م.ن: ٢٨(

  . ٣٨و=: طلبة الطلبة:  ١٣٧) دیوانه: ٢٩(

  . ٢/١٣٠) الكامل: ٣٠(

……وفیه: امتنعت  ٢/١٣٠و=: الكامل:  ١٧) دیوانه: ٣١(

رعبوبة……ومن 

- ٢/١٤٦) =:الخصائص، ابن جني، تحقیق محمد علي النجار، دار الهدى، بیروت:٣٢(

لدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني، د.حسام سعید النعیمي، دار الرشید //ا١٥٢

  . ٢٩٠- ٢٨٨: ١٩٨٠للنشر، بغداد،

:١،١٩٨٢) =:معجم علم اللغة النظري، د.محمد علي الخولي، بیروت ط٣٣(

  . ٣/٨٣//االختیار: ٣٨)=: طلبة الطلبة: ٣٤.(٢٠٩،٢١١

  . ٣/٢٨//االختیار: ٣٨) طلبة الطلبة: ٣٤(

  .٣٨طلبة الطلبة: ) ٣٥(

  .٥/٣٤: ١٩٦٥) الجامع الحكام القران، القرطبي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ٣٦(

  . ١٢/١٦٧) =: م.ن:٣٧(

) رواه البخاري ومسلم والنسائي واحمد. ٣٨(

//تفسیر القران العظیم، ابن كثیر، دار المعرفة ١٤٨- ٣/١٤٧) =:الجامع الحكام القران: ٣٩(

  . ٣٩//طلبة الطلبة: ١/٢٧٧: ١٩٦٩، بیروت للطباعة والنشر

  .٣/٨٠) االختیار: ٤٠(

  . ٣/٨٠) االختیار: ٤١(

  .٣/٨٢//االختیار: ٥/١٤١)=:الجامع الحكام القران: ٤٢(

) =:كتاب االفصاح عن احادیث النكاح، ابن حجر الهیتي المكي، تحقیق: محمد شكور ٤٣(

  .١٩٨٨امریر المیادیني، مطبعة الدیواني، بغداد، 

//  ٢١،  ١٢// یونس  ٦٨// االنفال  ٢٠١// االعراف  ١٤٠// ال عمران  ٢١٤) البقرة ٤٤(

//٤٦،٨٣//االنبیاء ٦٧،٨٣//االسراء٥٣// النحل ٥٤// الحجر  ٨٨// یوسف  ١٠هود 

// ٥١، ٥٠، ٤٩// فصلت ٤٨،٤٩// الزمر ٤١/ص٣٣// الروم١٤النور

.٢٠،٢١//المعارج٣٨ق

// ٧٣// المائدة٢٤،٤٧،١٢٠،١٤٠،١٧٤عمران // ال٨٠،٢٣٦،٢٣٧) البقرة ٤٥(

//٢٠،٤٥// مریم٤٨// الحجر٤٨،١١٣// هود١٠٧// یونس٧٣// االعراف١٧،٤٩االنعام

// ٧٩// الواقعة٦١// الزمر١٨// یس٣٥// فاطر٤٩// االحزاب١٥٦// الشعراء٣٥النور

  .٤٠٣المجادلة



یحیىعماد عبد 

١٢٨

  ٢٧١//٥٠) المقاییس: ٤٦(

  . ٢١٥) منتخب قرة العیون النواظر: ٤٧(

  . ٤٦٧) المفردات: ٤٨(

) =:الوجوه والنظائر في القران الكریم، هارون بن موسى، تحقیق: د.حاتم الضامن، سلسلة ٤٩(

//المفردات: ٢٥٧-٢٥٦: ١٩٨٨)، بغداد، ٢خزانة دار صدام للمخطوطات(

  .٢١٥//منتخب قرة العیون النواظر: ٤٦٧

  .٤٦٧) المفردات: ٥٠(

  . ٧٨- ٧٧) =:القران والحیاة الجنسیة: ٥١(

) =:كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقیق: د.شوقي ضیف، دار المعارف القاهرة، ٥٢(

// الحجة في القراءات السبع، ابن خالویه، تحقیق: د.عبد العال سالم ١٨٣: ١٩٨٠، ٢ط

  .  ٣/١٩٩//الجامع الحكام القران:  ٩٨: ٢،١٩٧٧القاهرة، ط-مكرم، دار الشروق، بیروت

  . ٩٨في القراءات: ) =:الحجة ٥٣(

  . ٣/٩٧٥) الصحاح: ٥٤(

  . ٥/٢١٠) المقاییس: ٥٥(

  .٥٧٢: ١٩٦٥) اساس البالغة، الزمخشري، دار صادر بیروت، ٥٦(

  . ٤٥٤) المفردات: ٥٧(

) ابو اوس ابراهیم في كتابه: الفعل في القران الكریم تعدیته ولزومه مطبوعات جامعة ٥٨(

  .٢٦٥: ١٩٨٦الكویت، مطبعة ذات السالسل، 

// في ظالل القران، سید قطب، دار ٥/٢٢٥// الجامع الحكام القران: ٤٥٤) =:المفردات: ٥٩(

  . ٢/٣٨٣: ١٩٦٧، ٥احیاء التراث العربي، بیروت، ط

  . ٢٥) =: القران والحیاة الجنسیة: ٦٠(

  . ٢٢٥- ٥/٢٢٤) الجامع الحكام القران: ٦١(

: ١٩٨٨فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القران الكریم، محمد  لفاظ) =:المعجم المفهرس أل٦٢(

١٢١- ١١٩ .  

  . ١٢١- ١٢٠) =:م،ن:٦٣(

-دراسة داللیة-الثواب في القران الكریم ألفاظ) ینظر تفصیل ذلك في رسالتنا للماجستیر: ٦٤(

: ١٩٨٧المطبوعة على االلة الكاتبة والتي قدمت الى كلیة االداب بجامعة الموصل سنة 

٢٩٤- ٢٨٧ .  

  . ٤٨) المفردات: ٦٥(

  . ٥٢- ٥٠: ١٩٩٢، ١) د.سلیمان الطراونة في كتابه: دراسة نصیة ادبیة، ط٦٦(
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١٢٩

  .٢٥٥- ٢٥٣) =:المعجم المفهرس: ٦٧(

  . ١٦٦) =:المفردات: ٦٨(

  . ١٥١- ١٥٠) =:الفعل في القران الكریم تعدیته ولزومه: ٦٩(

الكتب ) =: معاني القران، تحقیق: محمد علي النجار، احمد یوسف نجاتي، بیروت عالم ٧٠(

//المفردات: ٢/٤٢١// المقاییس: ٢٨٤- ١/٢٨٣//الصحاح: ٣،١٩٨٣:١/١١٤ط

  . ٤٠٧، ٢/٣١٥//الجامع الحكام القران: ٢٤٠//االساس: ١٩٩

) دیوانه. ٧١(

  . ٢/٣١٦// الجامع الحكام القران: ١٩٩) =:المفردات: ٧٢(

: ١٩٨٤، ٢س ط) لباب النقول في اسباب النزول، السیوطي، الدار التونسیة للنشر، تون٧٣(

٣٣- ٣٢ .  

  . ١٠/١٢٩: ١٩٨٦، ٢) المعجم الكبیر، الحافظ الطبراني، تحقیق: حمدي عبد المجید، ط٧٤(

  . ٣٨٢و =:المفردات:  ٤/٥٠٨) المقاییس: ٧٥(

  . ٥/١٠٢و=: الجامع الحكام القران:  ٦/٢٤٥٦) الصحاح: ٧٦(

  . ١/٢٥٩: ١٩٨٣، ٣) معاني القران، عالم الكتب، بیروت، ط٧٧(

  . ٥/١٠٢الجامع الحكام القران: ) ٧٨(

//جواهر الحسان في ١/٤٦٧// تفسیر القران العظیم: ٣٨٢و=:المفردات:  ٥/١٠٢) م.ن: ٧٩(

  .  ١/٣٦٠تفسیر القران، ابو زید الثعالبي الجزائري، مؤسسة االعلمي، بیروت: 

  . ١/٣٦٠//جواهر الحسان: ٤/٥٠٨) =:المقاییس: ٨٠(

  . ٤/٥٠٨) المقاییس: ٨١(

  . ٢٨٨- ٢/٢٨٧:في ظالل القران: ) =٨٢(

  .٤/٤٢٥) المقاییس: ٨٣(

//تفسیر النسفي، عبد اهللا بن احمد ٧/٣٣٧// الجامع الحكام القران: ٣٦١) =:المفردات: ٨٤(

  . ٢/٨٩النسفي، دار احیاء الكتب العربیة، دار الفكر: 

  . ٣/٧٠١) سید قطب في كتابه: في ظالل القران: ٨٥(

  . ٣٣٥، ٣٢٥لكریم تعدیته ولزومه: ) =:الفعل في القران ا٨٦(

  . ١/٣٥٣// في ظالل القران: ٣/٩٦) =:الجامع الحكام القران: ٨٧(

، وهو حدیث منكر.    ١١٧) = : كتاب االفصاح عن احادیث النكاح ، ابن حجر الهیتمي : ٨٨(

) لم اعثر علیه في الكتب الصحاح . ٨٩(

//الفعل في القران الكریم تعدیته ١٤الجن//٧//االعلى١٧//ابراهیم٩//الحشر ١٤) =:سبأ ٩٠(

  . ٣٤١- ٣٣٥ولزومه: 
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١٣٠

  .  ٣٣٩) المفردات: ٩١(

  .٣/٨٨) الجامع الحكام القران: ٩٢(

) =:تصحیح الفصیح، ابن درستویه، تحقیق: عبد اهللا الجبوري، مطبعة االرشاد، بغداد ٩٣(

غة، // شرح الفصیح في الل٨١-٥/٨٠//المقاییس: ١/١٩٨//الصحاح: ١/٣٧٣: ١٩٧٥

: ١٩٩١ابن الجبان، تحقیق: د.عبد الجبار القزاز، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 

//المثلث، ابن السید البطیلوسي، تحقیق، ودراسة علي ٣/٢٧//االفعال ابن القطاع: ١٦٨

// شرح الفصیح، ابن ٢/٣٩٦: ١٩٨٢مهدي الفرطوسي، دار الكتب الرشید للنشر، بغداد 

وتحقیق د.مهدي عبید جاسم، سلسلة خزانة دار صدام للمخطوطات هشام اللخمي، دراسة 

  . ١٠٣: ١٩٨٨، ١)، ط٤(

  . ١١٩// االساس: ٢/٤٩//المقاییس: ١/٢٧٩) =:الصحاح: ٩٤(

  .  ١١٢) =:المفردات: ٩٥(

  . ٣/٩٣) =:الجامع الحكام القران: ٩٦(

  . ٢٧) القران والحیاة الجنسیة: ٩٧(

//العنكبوت ٥٥، ٥٤// النمل ١٦٥//الشعراء ٨٠،٨١//االعراف ١٠،١٦،٢٥) =:النساء ٩٨(

.  ١// الطالق١٢// الممتحنة ٣٠//االحزاب٢٨،٢٩

  . ٢٢٣، ٢٢٢) البقرة ٩٩(

  . ٢٧// القران والحیاة الجنسیة: ٩٦-٣/٩٣) =: الجامع الحكام القران: ١٠٠(

: ١٩٨٦اد، // التعریفات، الشریف الجرجاني، دار الشؤون الثقافیة بغد٢٧١) =:المفردات: ١٠١(

١٢٠ .  

  . ٣١٧-٢/٣١٦) الجامع الحكام القران: ١٠٢(

، ١) =:المقصور والممدود، الفراء، تحقیق: ماجد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بیروت ط١٠٣(

٤٢: ١٩٨٣ .  

) =:نوادر اللحیاني، جمع وتحقیق ودراسة، رسالة دكتوراه تقدم بها عبد العزیز یاسین عبد ١٠٤(

  .٦/٢٣٦٨//الصحاح: ٣٩٩: ١٩٩٠معة الموصل جا-اهللا الى كلیة االداب

  . ١٤/٣٥٩//اللسان: ٦/٢٣٦٨و=:الصحاح:  ٣٨٣) دیوانه: ١٠٥(

  . ١٤/٣٥٩و=:اللسان:  ٢٣٥) دیوانه: ١٠٦(

-) =:اللهجات العربیة في التراث، د.احمد علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا١٠٧(

  . ٢/٥٥٤: ١٩٧٨تونس، 

  . ١٤/٣٥٩) اللسان: ١٠٨(

  . ١٢٨// شرح الفصیح، اللخمي: ٢٢٠) شرح الفصیح، ابن حیان: ١٠٩(

  . ٢١٥) المفردات: ١١٠(

  . ١٢/١٥٩) الجامع الحكام القران: ١١١(

  . ٨٠-٤/٧٩) االختیار: ١١٢(
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١٣١

  . ٥٢١) السراج الوهاج: ١١٣(

  . ١٢/١٦٠) =:الجامع الحكام القران: ١١٤(

  . ٦/٥٨) =:في ظالل القران: ١١٥(

  . ٢٧٢-١/٢٧١لمقاییس: ) =:ا١١٦(

  . ٦/٢٢٨١) =:الصحاح: ١١٧(

  .٥٥) =:المفردات: ١١٨(

  . ٢/١٦٤) معاني القران: ١١٩(

  . ١١/٩١) الجامع الحكام القران: ١٢٠(

  . ٢٠٢- ٢٠١// لباب النقول: ١٢/٢٥٤) =:م.ن: ١٢١(

  . ٤/٤٧٨) المقاییس: ١٢٢(

تحقیق: عبد السالم هارون، دار ) شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ابن االنباري،١٢٣(

  .  ٢٠٠: ١٩٨٠، ٤المعارف ط

  . ٣٧٤- ٣٧٣) المفردات: ١٢٤(

) =:التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القران، عودة خلیل ابو عودة، مكتبة المنار، ١٢٥(

  . ٣٢٨: ١٩٨٥، ١االردن، ط

عبد السالم ) االصمعیات، ابو سعید عبد الملك بن قریب، تحقیق: احمد محمد شاكر،١٢٦(

  . ٩١: ١٩٦٤هارون، دار المعارف، مصر 

  . ١٧٨) م.ن: ١٢٧(

  . ٣٢٧//التطور الداللي: ٢/٢١٠) =:الجامع الحكام القران: ١٢٨(

) غریب القران المسمى (بنزهة القلوب)، ابو بكر محمد السجستاني، دار الرائد العربي، ١٢٩(

  .  ١٥١: ٢،١٩٨٢بیروت ط

  . ٣٢٨- ٣٢٧) =:التطور الداللي: ١٣٠(

  .٢٣٨) =:الجنس والنفس في الحیاة االنسانیة: ١٣١(

  . ١/٤٦٢) تفسیر القران العظیم: ١٣٢(

  . ٨//المفردات: ٦/٢٢٦١) =:الصحاح: ١٣٣(

٢٨،٢٩النحل// ٥٤،٥٥الشعراء// ١٦٥االعراف// ٨٠،٨١النساء// ٢٥، ١٦، ١٥) =:١٣٤(

  الطالق. ١الممتحنة // ١٢االحزاب// ٣٠العنكبوت// 

  .٦/٢٢٦٣، ٣/١٢٤٨:الصحاح: ) =١٣٥(

  . ٢٧٠) المفردات: ١٣٦(

  . ٧٤) التعریفات: ١٣٧(


