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]e k-a-b-§-fn-em-bn ]-eX-cw kÀ-sÆ-IÄ \-S-¡p-Ibpw A-h-bp-sS ^-e-§Ä ]p-d-̄ p-
h-cn-Ibpw sN-¿m-dp−v. k-ao-]-Ime-̄ v \-S-¶ H-cp I-W-s¡-Sp-̧ v ]-d-bp¶-Xv s]¬-{`q-
Wl-Xy Imc-Ww \-½p-sS tI-c-f-̄ nÂ kv-{Xo-I-fp-sS F-®w B-\p-]m-Xn-I-am-bn Ip-d-
ªp-h¶p-sIm-−n-cn-¡p-¶p F-¶mWv. G-ähpw Ipd-hv dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-cn-¡p-¶-Xv 
Xr-iqÀ PnÃ-bn-emWv. 

enw-K-\nÀ-W-bhpw KÀ-̀ -On-{Zhpw \-½p-sS cm-Py-̄ v hn-e-¡-s¸-«n-«p−v. F-¶n-cp-¶mepw 
KÀ-̀ -Ø in-ip-hn-sâ enw-Kw \nÀ-W-bn-̈ v s]-®m-sW-¦nÂ \-in-̧ n-̈ v I-f-bp-¶ kw-hn-[m-
\w A-\u-tZym-Kn-I-am-bn-«m-sW-¦nepw C-t¸mgpw \n-e-\nÂ-¡p-¶p-sh-¶mWv Cu IW-
¡v sX-fn-bn-¡p-¶Xv. ap-¼v _n._n.kn kw-t{]j-Ww sNbv-X H-cp {]-tXy-I ]-cn-]m-Sn 
dn-t¸mÀ-«v sN-bvX-Xv cm-Py-̄ v Zn-h-k-̄ nÂ 3000 ¯n-e-[n-Iw KÀ-̀ -On-{Z-§-Ä \-S-¡p-¶p-
s−-¶mWv. X-an-gv-\m-«n-sebpw cm-P-Øm-\n-se-bpw Nn-e ¢n-\n-¡p-I-fnÂ C§-s\ H-cp 

t_mÀ-Uv Im-Wmw: ‘50 cq-] Nn-e-h-gn-¡p-I, 5 e-£w \n-§Ä em-̀ n¡p-I'. in-ip s]-®m-
sW-¦nÂ sNdn-b H-cp Kpfn-I I-gn-̈ v A-Xn-s\ \-in-̧ n-̈ v Ah-sc ]-cn-]m-en-¡p-¶-Xn-sâ 
`o-aam-b Nn-e-hv em-̀ n-¡p-I F-¶m-Wv C-Xn-sâ AÀYw. 

k-Xy-̄ nÂ s]¬-hÀ-K-t¯mSpw s]¬-Ip-ªp-§-tfm-Sp-ap-Å k-aq-l-̄ n-sâ a-\-Øn-
Xn-bm-Wv C-XnÂ \n-¶v t_m-[y-s¸-Sp-¶Xv. C-\n KÀ-̀ -On-{Z-̄ n-t\m atäm \nÂ-¡m-̄  
\-½nÂ X-s¶ ]-eÀ¡pw s]¬-Ip-«n-IÄ H-cp `m-chpw B¬-Ip-«n-IÄ {]-tXy-I A-\p-
{K-l-hp-am-sW-¶ H-cp tXm-¶-ep−v. 

B-[p\n-I k-aq-l-̄ nsâ Cu a-t\mK-Xn ap¼pw D-−m-bn-cp¶p. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v tdm-a-
¡mÀ, Nn-e {]-tXy-I km-l-N-cy-§-fnÂ `m-cy-am-sc A-dp-¡m-sa-¶v ]-d-ªn-cp¶p. B-
kz-Zn-¡m³ thiy, kv-t\-ln-¡m³ Im-apIn, Ip-«nI-sf D-−m-¡m³ `m-cy F-¶m-Wv {Ko-
¡p-ImÀ Ah-sc hn-fn-̈ n-cp-¶Xv. _m_n-tem-Wn-b-bnÂ A-hÀ hnÂ]-\-̈ -c¡pw Cu-Pn-
]v-XnÂ km-̄ m-sâ {]-Xo-I-hp-amWv. ]-g-bIm-e A-d-_n-I-fp-sS A-h-Øbpw hy-Xy-kv-X-
am-bn-cp-¶nÃ.     

لقوم إلى أن يعلم ما يولد له فإن  ا توارى واختفى عن قال المفسرون : كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته
  (رازي)  كان ذكراً ابتهج به ، وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياماً يدبر فيها أنه ماذا يصنع بها

 

C-¡m-cy-am-Wv \-lvv-ev 58,59Â ]-d-bp-¶Xv. F-¶n-«v an-¡-hcpw Ah-sc B-scbpw Im-Wn-
¡m-sX kz-Im-cy-am-bn-«v h-fÀ-̄ pw. Nn-eÀ Po-h-t\m-sS Ip-gn-̈ p-aq-Spw. apfÀ, Jp-km-A, 
Xaow tKm-{X-¡m-cm-Wv C-XnÂ ap³-]-́ n-bn-ep-−m-bn-cp-¶Xv. X-IvhoÀ 8 s\ hym-Jym-\n-
¨v JXm-Z(d) ]-d-bp-¶p:    

) ال بذنب، كان أهل الجاهلية يقتل بِأّي َذْنب قُتَلْت ( سأََلتْ  ُسِئَلْت) هي في بعض القراءات: عن قتادة( َوِإَذا اْلَمْوُءوَدةُ 
 أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاب اهللا ذلك عليهم .

 

C-Xn-\v XpS-¡w Ip-dn¨-Xv ssJ-kv _n³ B-kznw B-sW-¶v ]-d-b-s¸-Sp-¶p.     
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وقيل أن أول من وئد البنات قيس ابن عاصم التميمى وكان بعض أعدائه قد أغار عليه فاسر بنته فاتخذها لنفسه ثم 
صل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها لم ترد أباها وال العودة إليه فاختارت زوجها فآل قيس على نفسه حلف أن ح

.ال تولد له بنت إال وئدها حيه فتبعه العرب في ذلك  
 

c-−p cq-]-̄ n-em-Wv A-h-cn-Xv sN-bv-Xn-cp-¶-Xv.    

قين أحــــدهما أن يــــأمر امرأتــــه إذا قــــرب وضـــــعها أن وكــــان فــــي صــــفة الــــوأد كمــــا قــــال ابــــن حجــــر رحمــــه اهللا علــــى طــــري
ـــه وإذا وضـــعت أنثـــى طرحتهـــا فـــي هـــذه الحفـــرة مباشـــرة ومـــنهم مـــن كـــان  ـــإذا وضـــعت ذكـــرا تركت ـــرة ف ـــب حفي ـــق بجان تطل
  يبقــــى البنــــت حتــــى إذا بلغــــت ســــت ســــنوات شــــوف الجريمــــة قــــال إلــــى أمهــــا طيبيهــــا وزينيهــــا كــــي ازور بهــــا أقاربهــــا ثــــم

 .ى يأتي البئر ويقول لها انظري فيها و ويدفعها من خلفهايبعد بها في الصحراء حت

 

Cu ssJ-kv ]n-¶o-Sv C-kvvemw kzo-I-cn-̈ v {]-hm-N-I k-¶n-[n-bnÂ h-¶v ]-d-ªp:  

ــــة ــــي فــــي الجاهلي ــــة ل ــــي عشــــرة ابًن ــــي وأدُت اثنت ــــا رســــول اهللا، إن ــــالث عشــــرة-ي ــــما". -أو: ث ــــق عــــددهن َنِس قــــال  :" أعت
ـــأعتق عـــددهن نســـما، فلمـــا ـــال: ف ـــا رســـول اهللا، هـــذه صـــدقة قـــومي   ق ـــة، فقـــال: ي ـــة ناق ـــل جـــاء بمائ كـــان فـــي العـــام المقب

 (ابن كثير)  على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها، ونسميها القيسية

 

C-§-s\ Ip-gn¨paq-S-s¸-«n-cp-¶h-sc c-£n-¡p-¶-hcpw A-¶v A-d-_n-IÄ-¡n-S-bn-ep-−m-bn-
cp¶p. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v ^-d-kv-Z-Jn-sâ ]n-Xm-a-l³.    

وكان فيهم بعض العقالء منهم صعصة بن مجد التميمى جد الفرزدق كان يفتدى الموؤدة ويدفع إلنقاذها من أبيها الذي 
  :يريد أن يدفنها ولذلك قال الفرزدق

  وأحي الوئيدة فلم يؤدها       وجدي الذي منع الوائدات  
وأخرج الطبراني عنه قال قلت يا رسول اهللا إني عملت   اإلسالم وله صحبة رضى اهللا عنه. وبقى صعصعة إلي أن أدرك

أعماًال في الجاهلية فهل فيها من أجر أحييت ثلثمائة وستين من الموؤدة اشترى كل واحد منهن بناقتين عشراوين وجمل 
 عزل "هللا تعالى عليك باإلسالم وعد من الواد الفهل في ذلك من أجر فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم " لك أجره إذ من ا

 

Np-cp-¡-̄ nÂ s]¬-Ip-«n-I-tfm-Sp-Å A-d-_n-I-fp-sS k-ao]-\w ip`-I-c-am-bn-cp-¶nÃ. C-
kvvemw C-Xn-\v am-äw h-cp¯n. A-hnS-¶v {]-Jym-]n-̈ p;    

  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَالَ 
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  احمد)(  َعَلْيِه َوَسلَم َال ُتْكرُِهوا اْلبَـَناِت فَِإنـُهن اْلُمْؤِنَساُت اْلَغالَِياتُ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه 
 

C-hn-sS s]¬-Ip-«n-I-fp-sS a-l-Xz-am-bn c-s−-®-am-Wv Xn-cp\-_n(kz) Nq−n-¡m-Wn-¡p-
¶Xv. H¶v, A-h-cnÂ \n-¶m-Wv a-\-Ên\v Iq-Sp-XÂ k-t´m-jw e-̀ n-¡p-I.    

العاص لمعاوية وقد دخل عليه وفي حجره صبية : انبذها فإنهن يلدن األعداء ويقربن البعداء قال : ال تفعل قال عمرو بن 
  .فما ندب الموتى وال تفقد المرضى وال أعان على الحزن مثلهن

 

c−v, AhÀ hn-e-]n-Sn-̧ p-Å-h-cmWv. B-Jn-d-̄ nÂ A-hÀ sIm-−p-h-cp-¶ t\-«-amhmw 
A-hnS-¶v D-t±-in-̈ -Xv.     

 

ُلَغا َجاَء يـَْوَم الْ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ  ِقَياَمِة أَنَا َوُهَو َوَضم قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن َعاَل َجارِيـَتَـْيِن َحتى تـَبـْ
  (مسلم)   َأَصاِبَعهُ 

ُتِلَي ِمْن اْلبَـ  ًرا ِمْن النارِ َمْن ابـْ   َناِت ِبَشْيٍء فََأْحَسَن ِإلَْيِهن ُكن َلُه ِستـْ
  (مسلم) 

 

C-hn-sS-̧ -d-ª C-lv-km-\n-sâ ]-cn-[n-bnÂ H-cp-]m-Sv Im-cy-§Ä h-cp-¶p−v. kam-\ 
Bi-bw {]-Im-in-̧ n-¡p-¶ Nn-e l-Zo-kp-I-fnÂ \n-¶v \-ap-¡n-Xv a-\-Ên-em-¡mw.    

 َعَلْيِهن َوَأْطَعَمُهن َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل َمْن َكاَن َلُه َثَالُث بـََناٍت َفَصبَـرَ    يـَُقولُ ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر 
  (ابن ماجه)  َوَسَقاُهن وََكَساُهن ِمْن ِجَدتِِه ُكن َلُه ِحَجابًا ِمْن الناِر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري قَالَ  َعنْ 
  (ابو داود)  لَْيِهن فـََلُه اْلَجنةُ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن َعاَل َثَالَث بـََناٍت فََأدبـَُهن َوَزوَجُهن َوَأْحَسَن إِ 

ثَِني َجابِ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَل َحدِه قَالَ َعْن ُمَحمٌر يـَْعِني اْبَن َعْبِد الل  
ُهن َوَجَبْت لَُه اْلَجنُة اْلَبتَة قَاَل ِقيَل يَا لُ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن ُكن َلُه َثَالُث بـََناٍت يـُْؤِويِهن َويـَْرَحُمُهن َوَيْكفُ 

َنتَـْيِن قَاَل فـََرَأى بـَْعُض اْلَقْوِم َأْن َلْو قَاُلوا َلُه َواِحَدًة َلَقالَ َرُسوَل اللِه فَِإْن َكاَنْت اثْـ    (احمد)   َواِحَدةً َنتَـْيِن قَاَل َوِإْن َكاَنْت اثـْ
َنَتاِن َأْو اقَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن َكاَن َلُه َثَالُث بـَنَ    َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري قَالَ  ٍت َأْو َثَالُث َأَخَواٍت َأْو ابـْ

  (ترمذي)  ُأْخَتاِن فََأْحَسَن ُصْحَبتَـُهن َواتـَقى اللَه ِفيِهن فـََلُه اْلَجنةُ 
 

C-kvv-eman-I ho-£-W-̄ nÂ Ip-«n-IÄ BWm-bmepw s]-®m-bmepw A-Xv AÃm-lp-
hnsâ Hu-Zm-cyhpw Zm-\-hp-am-Wv.     
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َها قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللِه عَ  ُة اللِه َلُكْم (يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإن َأْوَالدَُكْم ِهبَ :«  -صلى اهللا عليه وسلم-ْن َعاِئَشَة َرِضَى اللُه َعنـْ
هَ    (بيهقي)   »ا ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُكوَر) فـَُهْم َوأَْمَواُلُهْم َلُكْم ِإَذا اْحَتْجُتْم ِإلَيـْ

 

AÃm-lp hn-i-Zo-I-cn-¡p¶-Xv t]m-se,       

ـــذُكو  ـــْن َيَشـــاُء ال ـــُب ِلَم ًـــا َويـََه ـــْن َيَشـــاُء ِإنَاث ـــُب ِلَم ـــا َيَشـــاُء يـََه ـــُق َم ـــَماَواِت َواْألَْرِض َيْخُل ـــُك الس ـــا  .َر ِللـــِه ُمْل ـــَزوُجُهْم ذُْكَراًن َأْو يـُ
وقـــال الثعـــالبي : إنـــه إشـــارة إلـــى مـــا فـــي تقـــدم والدتهـــن مـــن (شـــوري)    يًمـــا ِإنـــُه َعِلـــيٌم َقـــِديرَوِإنَاثًـــا َوَيْجَعـــُل َمـــْن َيَشـــاُء َعقِ 

 .ماً وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنثىو اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤ 

A-Xp-sIm-−v Ip-ªv B-Wm-bmÂ \mw Iq-Sp-XÂ k-t´m-jn-¡p-Itbm s]-®m-bmÂ 
Zp:Jn-¡p-Itbm th-−. Camw K-Êm-en(d) ]-d-bp-¶p:      

الحادي عشر: في آداب الوالدة وهي خمسة: األول أن ال يكثر فرحه بالذكر وحزنه باألنثى فإنه ال يدري الخيرة في أيهما 
  احياء)(  فكم من صاحب ابن يتمنى أن ال يكون له أو يتمنى أن يكون بنتا بل السالمة منهن أكثر والثواب فيهن أجزل

 

Xp-SÀ-¶-t±-lw C-Xp kw-_-Ôam-b \n-ch-[n l-Zo-k-p-IÄ D-²-cn-¡p¶p:    

وقال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته 
  .  فخص به اإلناث دون الذكور نظر اهللا إليه ومن نظر اهللا إليه لم يعذبه

 

s]¬-Ip-«n-IÄ-¡m-Wv {]m-[m\yw \Â-tI−-Xv F-¶m-Wv C-XnÂ \n-¶v a-\-Ên-em-Ip-
¶Xv. Xn-cp-ta-\n(kz) {]-Jym-]n-¡p-¶p.    

ُهَما , قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم : َسووا بـَْيَن َأْوَالدِ  ْنُت ُكْم ِفي اْلَعِطيِة ، فـََلْو كُ َعِن اْبِن َعباٍس , َرِضَي اهللا َعنـْ
َهِقي ِفي ُسَنِنهِ   ُمَفضالً َأَحًدا َلَفضْلُت النَساَء.   .َرَواُه اْلبَـيـْ

 

‘\n-§Ä s]¬-Ip-«nI-sf sh-dp-¡-cpXv. Rm³ s]¬-Ip-«n-I-fp-sS ]n-Xm-hmWv’ (dq-lpÂ 
_-bm³) F-¶v {]-Jym-]n-̈  Xn-cp-ta-\n(kz)¡v X-sâ s]¬-Ip-«n-I-tfm-Sp-−m-bn-cp-¶ hm-
Õeyw {]-i-kv-X-am-W-tÃm. {]-tXy-In-̈ v C-f-b a-IÄ ^m-Xzna(d)tbm-Sv.     

ُهَما ٌة ِمني َفَمْن َأْغَضبَـَها َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل فَاِطَمُة ِبْضعَ    َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة َرِضَي اللُه َعنـْ
  (بخاري)  َأْغَضَبِني
َها قَاَلتْ َعْن َعائِ    َشَة َرِضَي اللُه َعنـْ

 َصل ِبيَم فـََقاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيِمْشَيتَـَها َمْشُي الن ىَأقْـبَـَلْت فَاِطَمُة َتْمِشي َكَأن  َم َمْرَحًبا بِابـَْنِتي ثُمُه َعَلْيِه َوَسلالل
  (بخاري)  َماِلهَأْجَلَسَها َعْن يَِميِنِه َأْو َعْن شِ 
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وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده 
  (االدب المفرد)  فرحبت وقبلته وأجلسته في مجلسها

ه الصالة عليكان عليه الصالة والسالم يهتم بمشاعر ابنته جدا ولذلك لما علم أن علي سينكح بنت أبي جهل قال 
والسالم أنكحت أبا العاصي ابن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بضعة منى وإني اكره أن يسوئها واهللا ال تجتمع بنت 

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنت عدو اهللا عند رجل واحد فترك علي الخطبة
 

kz-́ w Ip-«n-I-tfm-Sv am-{XaÃ, a-äp-Å-h-cp-sS s]¬a-¡-tfmSpw A-h-nS¶v Cu hm-
Õeyw Im-Wn-̈ n-cp¶p. A-h-tcm-sSm-̧ w A-hnS-¶v Xam-i ]-¦n-Sp-I-bpw B-Ci(d)sb 
I-fn-¡m³ hn-Sp-Ibpw A-hÀ-¡v I-fn-̧ m-«w A-\p-h-Zn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cp¶p. hnti-j 
Zn-h-k-§-fnÂ A-h-cp-sS Km-\m-em]-\w A-hnS-¶v B-kz-Zn-¡p-am-bn-cp-¶p. (C-Xp-am-bn 
_-Ô-s¸-« Nn-e N-cn-{X-§Ä 10.6.2016 se d-Ò-̄ n-sâ ]-̄ v F-¶ Jp-Xp-_-bnÂ kq-Nn-
¸n-̈ n-«p-−v).    

  َعْن الربـَيِع بِْنِت ُمَعوٍذ قَاَلتْ 
 َفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمن َم َغَداَة بُِنَي َعَليُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيالن يـَْنُدْبَن َوجُ  يَدَخَل َعَلي فَوْيرِيَاٌت َيْضرِْبَن بِالد

 ِبييـَْعَلُم َما ِفي َغٍد فـََقاَل الن ى قَاَلْت َجارِيٌَة َوِفيَنا نَِبييـَْوَم َبْدٍر َحت َم َال تـَُقوِلي َهَكَذا صَ  َمْن قُِتَل ِمْن آبَائِِهنُه َعَلْيِه َوَسلى اللل
  (بخاري)  َوُقوِلي َما ُكْنِت تـَُقولِينَ 

 

A-h-cp-sS c-£n-Xm-¡Ä-¡v {]-tXy-I B-\p-Iq-ey-§Ä \Â-In-bn-cp-¶p.    

  كان أبو عزة عمرو بن عبد اهللا الجمحي، في أسرى معركة بدر 
وكان محتاًجا ذا بنات، وال يملك ثمن ما يفتدي به نفسه من األسر .. فقال للنبي ( : يا رسول اهللا، لقد عرفَت ما لي  

لذو حاجة، وذو بنات فامنن علي، فمن عليه رسول اهللا ( وأخذ عليه أال يظاهر عليه أحًدا . فقال أبو عزة  من مال، وإني
  يمدح رسول اهللا ( على هذا العفو والكرم ونبل األخالق:

  َمْن مبلغ عني الرسول محمًدا ... بأنك حق والمليك حميدُ 
  عودُ وأنت امرؤ بـُوئت فينا مباءة ... لها درجات سهلة وص

  (سيرة ابن كثير)  فإنك من حاربته لمحارٌب ... شقي ومن سالمته لسعيدُ 
 

AXp-sIm-−v enw-K-\nÀ-W-bþKÀ-̀ -On-{Z kw-kv-Im-cw \-ap¡pw \-½p-sS \m-«nepw th-−. 
C-Xv A-́ y-\m-fn-s\ hn-fn-̈ p-h-cp-̄ -em-Wv.    

الولد  رن بطنها، ثم ليؤخذن ما في الرحم، فلينبذن؛ مخافةلتؤخذن المرأة، فليبق« عن أبي هريرة رضي اهللا عنه: أنه قال: 
. «  
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  رواه ابن أبي شيبة .
 

hbän-se Ip-ªp-§Ä¡v dqlv Du-Xp-¶n-\v ap-¼v C-Xv ]-äp-sa-¶v Nn-eÀ hn-Nm-cn-̈ n-
«p−v. AXpw A-\p-h-Z-\o-b-aÃ.    

ْسَقاِط َما َلْم َيِصْل ِلَحد نـَْفِخ الروِح ِفيِه وَ  اَلِذي يـُتَجُه ِوفَاقًا ِالْبِن اْلِعَماِد ُهَو ِمائٌَة َوِعْشُروَن يـَْوًما وَ اْختَـَلُفوا ِفي التَسبِب ِإلِ
نَـُهَما بَِأن اْلَمِني َحاَل نـُزُ  ِة ِبَوْجٍه وِلِه َمْحُض َجَماٍد َلْم يـَتَـَهيْأ ِلْلَحَياَوَغْيرِِه اْلُحْرَمُة َوَال ُيْشِكُل َعَلْيِه َجَواُز اْلَعْزِل ِلُوُضوِح اْلَفْرِق بـَيـْ

ي َحِديِث ُمْسِلٍم { أَنُه َيُكوُن بـَْعَد ِبِخَالِفِه بـَْعَد اْسِتْقَرارِِه ِفي الرِحِم َوَأْخِذِه ِفي َمَباِدِئ التَخلِق َويـُْعَرُف َذِلَك بِاْألََمارَاِت ، َوفِ 
 ِفي الر َلًة } َأْي ابِْتَداُؤُه َكَما َمر َنتَـْيِن َوَأْربَِعيَن لَيـْ   (تحفة)  ْجَعةِ اثـْ

وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت 
مضغًة وعلقًة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في 

  (احياء علوم الدين)  الجناية بعد االنفصال حياً 
 

C-̄ -cw ]n-d-¡m-sX t]m-b B-bn-c-¡-W-¡n-\v a-¡-sf HmÀ-̄ p-sIm-−mWv ‘]n-d-¡m-
¯ aI\v' F-¶ Ihn-X _m-e-N-{µ³ Np-Ån-¡m-Sv F-gp-Xn-bn-«p-ÅXv. \nÀ-_Ôn-X km-
l-Ncy-̄ nÂ KÀ-̀ -On-{Z-̄ n-\v hn-[n-¡-s¸-« X-sâ `m-cy-sb B-ip-]-{Xn-bnÂ {]-th-in-̧ n-
¨-t¸mÄ ]pd-s¯ s_-©n-en-cp-¶m-Wv A-t±-lw C-Xv c-Nn-̈ n-«p-Å-Xv F-¶v ]-d-b-s¸-
Sp¶p. 

‘‘tem-Im-h-km-\w h-tc¡pw ]-n-d-¡m-sX 

t]mI-s« \o-sb³ a-It\, \-c-I-§Ä  

hm-]n-fÀ-¡p-t¼m-sg-cn-ªp hn-fn-¡p-hm- 

\m-sc-\n-¡p-Åq \obÃm-sX-sb-¦n-epw,  

s]-äp ho-gm-\n-San-§p \n-\-¡-\yÀ  

sh-«n-̧ n-Sn-̈ p I-gn-sªm-co `q-an-bnÂ''. 

Nn-eÀ s]¬-Ip-«nI-sf am{Xw {]-k-hn-¡p-¶-Xn-sâ t]-cnÂ `m-cy-am-sc B-t£-]n-¡m-dp-
−v. CXpw Pm-ln-en-¿-̄ n-sâ `m--K-amWv. B¬-Ip-«n ]n-d-¡m\pw s]-¬-Ip-«n ]n-d-
¡m\pw Imc-Ww B-Wn-sâ _o-Pw X-s¶-bm-sW-¶v C-¶v hf-sc hy-àam-b im-kv-{X 
k-Xy-am-W-tÃm. \-lvvÂ 58 Â Ifow F-¶v AÃm-lp ]-d-ªn-«p-−-tÃm. F-́ m-Wn-Xv ?    

والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت أنثى ولم تلد ذكراً ، ويؤيده ما روي األصمعي أن امرأة ولدت بنتاً سمتها 
  الذلقاء فهجرها زوجها فانشدت :

  ظل في البيت الذي يليناما ألبي الذلقاء ال يأتينا ... ي
  (الوسي)   يحرد أن ال نلد البنينا ... وإنما نأخذ ما يعطينا
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