
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر)سلسلة 

 "(قهًفأسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "على 

 جواب سؤال

 القواعد من النساء

 وظافريبإلى نسرٌن 

 السؤال:

 هللا وبركاته، ةالسالم علٌكم ورحم

، أود أن أسأل عن تفسٌر قوله فٌك وزادك هللا بسطة فً العلم وعافٌة فً البدن شٌخنا الجلٌل، بارك هللا سؤال

تًِ ََل ٌَْرجُ ﴿بعد أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:  ،تعالى فً سورة النور ٌَْس َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساء الَّلا وَن نَِكاًحا فَلَ

َجاٍت بِِزٌنَةٍ  ٌَْر ُمتَبَّرِ ٌِْهنا ُجنَاٌح أَن ٌََضْعَن ثٌَِابَُهنا َغ هً األحكام  وما ؟من هن القواعد من النساء بالضبط .﴾َعلَ

مرتبط  م؟ أهو المقٌاس العمري إن كان كذلك وما ؟" المقصود بها عامل السنهل "ال ٌرجون نكاحا ؟الخاصة بهن

 .جازاكم هللا خٌرا ونصر بكمٌولوجً الذي ٌطرأ على المرأة والمعروف بسن الٌأس وهذا غٌر محدد. سالفٌ بالتغٌر

 
 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

 فً اآلٌة الكرٌمة، فإلٌك ما ٌلً: ﴾َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساءِ ﴿بالنسبة لسؤالك عن 

ورد ن ٌُعمد إلى الحقٌقة الشرعٌة أوالً، فنبحث إن كان هناك تفسٌر كما تعلمٌن فإن طرٌقة التفسٌر هً أ -ٔ

َوإِناهُ لَتَْنِزٌُل َرّبِ ﴿فً نص شرعً، فإذا وجدنا أخذنا به، وإن لم نجد فنعمد إلى اللغة ألن القرآن نزل باللغة العربٌة 

وُح اْْلَِمٌُن * َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكونَ  ٍ ُمبٌِنٍ  اْلعَالَِمٌَن * نََزَل بِِه الرُّ ًّ إِناا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآنًا ﴿ ...﴾ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن * بِِلَساٍن َعَربِ

"القواعد من النساء" لذلك نعمد إلى اللغة  وكما أعلم فلٌس هناك نص شرعً ورد فٌه تفسٌر، ﴾َعَربًٌِّا لَعَلاُكْم تَْعِقلُونَ 

 فً تفسٌر كلمة "القواعد".

مرأة "قاعد" ونساء "قواعد"، وٌكون اتعمل للنساء، جمع كلمة "قاعد"، فنقول حسب اللغة فإن "القواعد" تس

المعنى "قعود" من الكبر، أي بسبب كبر السن، فامرأة "قاعد" أي هً متثاقلة لكبر سنها، أما إذا قصدنا أنها امرأة 

النساء" أي المتثاقالت لكبر جالسة، فنقول فً اللغة امرأة "قاعدة" وال نقول "قاعد"، ولذلك فإن معنى "القواعد من 

عن متع الحٌاة من حٌض وولد وزوج، بمعنى ال تشتهً وال عدن سنهن، وبعبارة أخرى العجائز من النساء الالتً ق

، وال امرأة فً لٌست امرأة شابة ال ترٌد الزواج تُشتهى للزواج، على أن تكون قعدت عن الحٌض وعن الولد، أي

الحٌض فال تلد، ولكنها تُشتهى أو تشتهً الزواج، لٌس كذلك ألن سن الٌأس قد  سن الٌأس كما ٌقولون، أي انقطع

فً  ﴾َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساءِ ﴿ خمسٌن... وهً تشتهً أو تُشتهى للزواج. وهكذا فٌكون معنىالٌبدأ بعد األربعٌن أو 
 :الكرٌمة اآلٌة

ٌرجون نكاحاً، فال تشتهً الواحدة منهن  النساء العجائز الالتً "قعدن" عن الحٌض والولد، والالتً ال

 الزواج، وال تُشتهى للزواج... هؤالء النساء هن "القواعد".

 وتوضٌحاً لمعنى "القواعد" فً اللغة وفً التفاسٌر فإنً أذكر لك ما ٌلً:

 :اعد" فً اللغة إذا تعلقت بالنساءأوَلً: معنى "القو

 لسان العرب:جاء فً  -

َّْنِزٌِل:  )وقَعََدِت المرأَةُ َعنِ  ًَ قَاِعٌد: اْنقََطَع َعْنَها، َواْلَجْمُع قَواِعُد. َوفًِ الت ٌِْض والولِد تَْقعُُد قُعوداً، َوِه اْلَح

اُج فًِ تَْفِسٌِر اآْلٌَِة: ُهنَّ اللََّواتًِ قَعَْدَن َعِن األَزواج. اْبُن السِّ  جَّ ٌِت: امرأَةَواْلقَواِعُد ِمَن النِّساِء؛ َوقَاَل الزَّ قاِعٌد إِذا  ّكِ
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ٌْثَِم: اْلقََواِعُد ِمْن ِصفَاِت اإِلناث اَل ٌُقَاُل ِرَجاٌل قواِعُد؛ قَاَل أَبو الْ ردت القُعود قُْلَت: قَاِعَدةٌ. قَعََدْت َعِن اْلَمِحٌِض، فإِذا أَ  َه

ٌِْر َهاٍء أَي أَنها َذاُت قُعُوٍد، ًَ المرأَة اْلَكبٌَِرةُ اْلُمِسنَّةُ، َهَكَذا ٌُقَاُل بِغَ ًَ فَاِعلَةٌ ِمْن  اْلقََواِعُد: َجْمُع قاِعٍد َوِه فأَما قَاِعَدةٌ فَِه

 انتهى َوٌُْجَمُع َعلَى قََواِعَد أٌَضاً.(قَعََدْت قُعُوًدا، 

 (9ٗ/ 9جاء فً تاج العروس ) -

ْوجِ( الَّتًِ قَعََدتْ مَجاز: القَاِعُد من النساِء ))و( من الْ  ، والجْمُع قََواِعُد.  قَاَل َعِن الَولَِد و)َعن( الَحٌض و)َعن( الزَّ

ُ الكب ا قاِعدةٌ اْبن األَثٌر: القواِعُد: جمع قاِعٍد، َوِهً المرأَة ٌْر هاٍء، أَي أَنها ذاُت قُعُوٍد، فأَمَّ ٌرةُ الُمِسنَّةُ، هكذا ٌُقَال بِغَ

ًَ فاِعلَة من  انتهى ، َوٌجمع على قواِعَد أٌَضاً.(قوِلك )قَْد قَعََدْت قُعُوداً( فَِه

 ثانٌاً: معنى "القواعد" فً التفاسٌر:

 جاء فً تفسٌر القرطبً: -

 [ٓٙ: آٌة (ٕٗ)سورة النور )

هُ قُعُوُد اْلِكبَِر...  ْولُهُ تَعَالَى: )َواْلقَواِعُد ِمَن النِّساِء( اْلقََواِعُد َواِحَدتَُها قَاِعٌد، باَِل َهاٍء، ِلٌَُدلَّ َحْذفَُها َعلَى أَنَّ قَ  

، َوقَعَْدَن َعِن اْلَولَدِ  ّنِ ِف ِمَن الّسِ ُز اللََّواتًِ قَعَْدَن َعِن التََّصرُّ  .ا قَْوُل أَْكثَِر اْلعُلََماءِ َواْلَمِحٌِض، َهذَ  اْلقََواِعُد: اْلعُجَّ

 وجاء فً تفسٌر النسفً: -

 (9ٔ٘/ ٕمدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل ))

أي الالتً قعدن عن الحٌض  }والقواعد{ جمع قاعد ألنها من الصفات المختصة بالنساء كالطالق والحائض

 وَن نَِكاحاً{ ٌطمعن فٌه...الَ ٌَْرجُ  ًوالولد لكبرهن }ّمَن النساء{ حال }الالت

الولد فَّل والخَّلصة هً أن القواعد من النساء هن العجائز الَّلتً قعدن لكبر عمرهن عن الحٌض، و ثالثاً:

أي قعدت عن كل  شتهى له...قعدت عن الزوج فَّل ترجو نكاحاً أي َل تشتهً الزواج وَل تُ  تحمل وَل تلد، وكذلك

 هذه اْلمور.

 .قد اتضح، وهللا معكآمل أن ٌكون الموضوع 

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ 1ٖٗٔ ربٌع األول ٘ٓ

 مٕٙٔٓ/ٕٔ/ٗٓ الموافق

 رابط الجواب من صفحة اْلمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/555618624635213/?type=3&theater 

 :واب من صفحة اْلمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/inGHuntRnvz 

 :الجواب من صفحة اْلمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/805474254221348864?lang=ar 
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