
1/30 

  
مع النصارى يف األصول مع النصارى يف األصول 

  والفروعوالفروع
  مباحث الطهارة وخصال الفطرةمباحث الطهارة وخصال الفطرة

  مقارنةمقارنةدراسة إسالمية دراسة إسالمية 

  

  كتبهكتبه

  عبد الرمحن غنيم غنيم عبد العظيم عبد الرمحن غنيم غنيم عبد العظيم   ووأبأب

This file was downloaded from QuranicThought.com



2/30 

 

 ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾

 

 

 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

 0020105125627جوال : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



3/30 

 

  التفصيليالتفصيلي  الفهرسالفهرس
 5 ........................................................................................................... منهج البحث

 6 ........................................................................... كتاب خصال الفطرة

 6 ......................................................................................................................... متهيد

 7 ................................................................................................................. : اخلتانأوال 

 7 .................................................................................. اخلتان يف عهد إبراهيم عليه السالم-1

 8 .......................................................................................... ختان إمساعيل عليه السالم-2

 8 ....................................................................................................... ختان إسحاق-3

 9 .............................................................................................. اخلتان وصية هللا ملوسى-4

 10 ............................................................. كان بنو إسرائيل يقدمون اخلتان قبل اجلهاد يف الطريق-5

 11 ............................................................................................ ختان حيىي عليه السالم-6

 11 ......................................................................................... ختان املسيح عليه السالم-7

 12 ....................................................................... من شعرية اخلتانموقف عيسى عليه السالم -8

 13 .................................................... وقد اختلف احلواريون ىف اخلتان ، رغم من زعم إهلامهم ابلوحى-9

 14 ................................................ أنه ال ينفع شيئامث أيتى بولس بعد ذلك فينهى عن اخلتان ويقول -10

 16 .............................................................................. املوقف اإلسالمي من شريعة اخلتان-11

 17.................................................................................... اثنيا : إعفاء اللحية من خصال الفطرة

 17 ................................................................................................. أوال : إثبات وجودها

 18 ............................................................... اثنيا : يف اإلرشاد لتطييبها واإلنكار على من مل يعنت هبا

 18 ................................................................................... ف اإلسالمي من اللحيةاثلثا : املوق

 19 .................................................................................. رابعا : تبديل النصارى لشريعة اللحية

 20 ................................................................................ كتاب الطهارة

 20............................................................................ أوال : أنواع النجاسات الواردة يف العهد القدمي

This file was downloaded from QuranicThought.com



4/30 

 21........................................................................... اثنيا : أنواع النجاسات الواردة يف العهد اجلديد

 22................................................................................... بني العهد القدمي واجلديد اثلثا : الوضوء

 23...................................................................................................... اثلثا : الغسل وأنواعه

 23 .......................................................................................................... غسل اجلماع

 24 ................................................................................................. غسل احليض والنفاس

 25 ........................................................................................................... غسل التوبة

 26............................................................................................. رابعا : أحكام احليض والنفاس

 26 ...................................................................................................أوال : حكمه ومدته

 26 .......................................................................................... اثنيا : مشقة احليض والنفاس

 27 ................................................................. اثلثا : بيان أثر القول بنجاسة املرأة يف احليض والنفاس

 29 ............................................................. رابعا : املوقف اإلسالمي من املرأة يف فرتة احليض والنفاس

 30 .......................................... خامسا : املوقف اإلسالمي من الزوجة الكتابية يف الطهر من احليض والنفاس

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



5/30 

 منهج البحث

 التزمت فيها املنهج اآليت : قيد اإلعداد هذا البحث عبارة عن جزء من موسوعة 

، وبيان أوجه  الكتب املعتربة ، خاصة ما لدى القومعرض السري من خالل  -1
 مىت أمكن. التناقض بني الرواايت

واجلديد واإلسالم ما  املسائل بني العهد القدميعرض التاريخ الذى مرت به هذه  -2
 .أمكن

والكتب املعتمدة نصوص الكتاب املقدس من خالل استقراء للمسائل عرض ال -3
 .لديهم

 .ما أمكن ىف الدايانت السابقة املسائلبيان أصل هذه  -4

 .املعتربين بيان تضارب املسألة يف كتبهم وأقوال أئمتهم -5

 .بيان ما ينقضها من كتبهم -6

 املختلفة. والقضااي وقف اإلسالم من النصوصبيان امل -7

 .املسائليف هذه بيان اخلطر الكامن  -8

 بيان منافاة هذه املسائل للفطرة والعلم ما أمكن. -9

 ختريج النصوص واألقوال من مصادرها. -10

عند االستدالل بنصوص السنة النبوية ، إن كان احلديث يف الصحيحني أو  -11
 يه.احدمها اكتفيت بذلك ، وإن كان يف غريمها ذكرت قول األئمة ف
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 كتاب خصال الفطرة

 متهيد

الفطرررة املرررادة هنررا هرري مررا جبررل عليرره اإلنسرران يف أصررل اخللقررة مررن األشررياء ال رراهرة 
والباطنرررة تلرررك األشرررياء الرررى هررري مرررن مقتضرررى اإلنسرررانية والرررى يكرررون اخلررررو  عنهرررا أو 

 اإلخالل هبا ، خروجا عن اإلنسانية أو إخالال هبا.

م ومسررلمة أن خررالق هررذه الفطرررة هررو هللا إذا كرران مررن البرردهيات يف حررس كررل مسررل
تعررا، ، فمررن الطبيعرري أن نعلررم يقينررا أن هررذا الرردين ال بررد أن يكررون موافقررا للفطرررة ، إذ 
يسررتحيل أن يكررون يف ديررن هللا أو شرررعه أمرررا ضررالف ويعررارض مررا فطررره عليرره ، فرراحلكيم 

 العامل مبا خلق، ومن خلق، يضع الشريعة املناسبة له املالئمة خللقه.

وكل أمر شرعي ضطر يف ابلك أن يعارض الفطرة فيجب أن تعلم أنه ال ضلو من 
أمر شرعي وال ضالف الفطرة الصحيحة املستقيمة فمخالفته  أحد احتمالني ، فإما أنه

للفطرة وهم ، وإما أنه ضالف الفطرة فعال ولكنه ال يكون أمرا شرعيا، وإن نسبه الناس 
 إ، الدين بغري علم وال هدى.

 يقول الشيخ عبد هللا بن جار هللا : 
"والفطرة هي اخللقة الى خلق هللا عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وهي حمبة 
اخلري وإيثاره وكراهية الشر ودفعه وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول اخلري واإلخالص هلل 

 والتقرب إليه وجعل تعا، شرائع الفطرة نوعني:
 روح وهو اإلميان ابهلل وتوابعه من خوفه ورجائه وحمبته أحدمها: يطهر القلب وال

َها ال  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة هللِا الَِّى َفطََر النَّاَس َعَليرْ واإلانبة إليه ، قال تعا،: )َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثَرَر النَّاِس ال يَرعْ  َلُموَن * ُمِنيِبنَي إِلَْيِه َواترَُّقوُه تَرْبِديَل خِلَْلِق هللِا َذِلَك الدِ 
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، فهذه الفطرة تزكي النفس وتطهر القلب  1َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال
وتنميه وتذهب عنه اآلفات الرذيلة وحتليه ابألخالق اجلميلة وهي كلها ترجع إ، أصول 

 اإلميان وأعمال القلوب.
ما يعود إ، تطهري ال اهر ون افته ودفع األوساخ واألقذار عنه وهي والنوع الثاين: 

هذه العشرة وهي من حماسن الدين اإلسالمي إذ هي كلها تن يف لألعضاء وتكميل 
 .2هلا لتتم صحتها وي هر مجاهلا"

 

 أوال : اخلتان

مل يكن اخلتان كما يردد أعداء هذه الشعرية من سنن اليهود أو املسلمني فحسب ، 
،  هررري مرررن سرررنن املرسرررلني مرررن لررردن خدم عليررره السرررالم إ، خرررا  املرسرررلني  حممرررد  برررل

 وبيان ذلك : 

 اخلتان يف عهد إبراهيم عليه السالم-1

يضررة ، وسررنة مررن سررنن لقررد كرران مررن شررريعة هللا لعبرراده أن فرررض علرريهم اخلترران كفر 
الفطرة الى الواجب اتباعها من أجل اسرتقامة الرنفس وشرهو،ا ، ويردل علرى ذلرك عردم 

 تقصري أبينا إبراهيم عليه السالم يف خدائها مع تقدمه يف العمر ، فقد أخرب رسول هللا 
، وال ضفرررى  3قرررائال : )اخترررنت إبرررراهيم عليررره السرررالم ، وهرررو ابرررن  رررانني سرررنة ، ابلقررردوم(

علينررا مرردى املشررقة الررى قررد تقررع علررى مررن كرران يف مثررل هررذه السررن مررن هررذه الشررعرية ، 
 ولكنها سنة هللا الى اختارها لعباده من أجل حتقيق مصاحلهم.

                                                 
 

 (31-30الروم)- 1
 الدرة يف سنن الفطرة ، عبد هللا بن جار هللا- 2
 من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه 3356رواه اإلمام البخاري يف صحيحه برقم - 3
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 قررررد جائررررت يف أول أسررررفار ولررررذلك نررررد أن فرررررض هررررذه الشررررعرية مررررن رب العرررراملني
الكتراب املقردس كمرا يلري : )هررذا هرو عهردي الرذي حتف ونرره بير  وبيرنكم وبرني نسررلك 
مررن بعررردم ضرررنت مررنكم كرررل ذكرررر * فتختنررون يف حلرررم غررررلتكم فيكررون عالمرررة عهرررد بيررر  
وبينكم * ابن  انية اايم ضنت منكم كل ذكر يف اجيرالكم وليرد البيرت واملبتراع بفضرة مرن 

ب ليس من نسلك *ضنت ختاان وليد بيتك واملبتاع بفضتك فيكون عهردي كل ابن غري
يف حلمكررم عهرردا ابررداي * وامررا الررذكر االغلررف الررذي ال ضررنت يف حلررم غرلترره فتقطررع تلررك 
الررنفس مررن شررعبها انرره قررد نكررث عهرردي * وكرران ابررراهيم ابررن تسررع وتسررعني سررنة حررني 

 .1 خنت يف حلم غرلته (

 

 ختان إمساعيل عليه السالم-2

وقد خنت أبو األنبياء إبراهيم عليره السرالم ولرده إمساعيرل عليره السرالم وعمرره ثرال  
عشرة سنة : )و كان امساعيل ابنره ابرن ثرال  عشررة سرنة حرني خرنت يف حلرم غرلتره * يف 

 .2 ذلك اليوم عينه خنت ابراهيم وامساعيل ابنه (

 تهم.وهذا يدل على أنه كان من اجلائز أتخري اخلتان للصيب يف شريع

 

 ختان إسحاق-3

أمررا إسررحاق عليرره السررالم فقررد ختنرره أبرروه يف الثرروم الثررامن : )و اعطرراه عهررد اخلترران 

                                                 
 

 (24-10: 17سفر التكوين) - 1
 (26-25: 17سفر التكوين) - 2
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وهكررذا ولرررد اسررحق وختنررره يف اليرروم الثرررامن واسرررحق ولررد يعقررروب ويعقرروب ولرررد ر سررراء 
 . 1االابء االث  عشر (

وهررذا الررن  قررد يشررتمل علررى إشررارة أن هنررام طقررس يف هررذه الفرررتة ، لكنرره مل يرررد 
لررك يف الكترراب املقرردس ، وإ ررا ورد يف مصررنفات املسررلمني أن اليرروم السررابع لرره شررعائر ذ

: )الغالم مر،ن  تتصل ابلطفل ، وهي العقيقة واحللق والتسمية ، فقد قال رسول هللا 
 .2يوم السابع ويسمى وحيلق رأسه( بعقيقته يذبح عنه

فأمررا التسررمية واخلترران فقررد وردت يف العهررد اجلديررد أاررا كنررت يف الثررامن كمررا سررنرى 
يف تسمية حيىي واملسريح عليهمرا السرالم ، وأمرا حلرق الررأس فلرم أقرف عليره يف النصروص 
أو كترررب التقليرررد الكنسررري ، وهرررذا إن دل فإ رررا يررردل علرررى وضررروح الشرررريعة اإلسرررالمية 

 وهلا وبيااا لكافة األحكام تفصيال ، من مهد اإلنسان إ، حلده.ومش

 

 اخلتان وصية هللا ملوسى-4

لقد كان من وصااي الرب يف العهد القدمي ملوسى عليه السالم أن يقوم خبتان الطفل 
املولود يف اليوم الثامن ، ففي سفر الالويني ند الن  التايل : )وكلم الررب موسرى قرائال 

اسرررائيل قررائال اذا حبلررت امررراة وولرردت ذكرررا تكررون نسررة سرربعة اايم كمررا يف  * كلررم برر 
 .3ضنت حلم غرلته( اليوم الثامناايم طمث علتها تكون نسة * ويف 

وهررررذا دليررررل علررررى أن هررررذه الشررررريعة بعرررردما كانررررت يف احلنيفيررررة كمررررا يررررذكر الكترررراب 
                                                 

 

 (8: 7أعمال الرسل )- 1
 وصححه األلباين 1522مام الرتمذي من حديث مسرة برقم رواه اإل - 2
 (3-1: 12سفر الالويني ) - 3
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من وصااي الرب ، ولريس املقدس ، فقد صارت مستقرة يف الداينة اليهودية ، ويرون أاا 
 من وضع البشر كما قال بعض اجلهلة أدعياء التنوير. 

 

 كان بنو إسرائيل يقدمون اخلتان قبل اجلهاد يف الطريق-5

ويشري الكتاب املقدس إ، حرص ب  إسرائيل على إقامة هذه الشعرية يف كل وقرت 
د الرن  الترايل وحني ، ولو كان هذا الوقت عصيبا كوقت اجلهاد ، ففري سرفر يشروع نر

: )الن مجيرررع الشرررعب الرررذين خرجررروا كرررانوا اترررونني وامرررا مجيرررع الشرررعب الرررذين ولررردوا يف 
الن ب  اسرائيل ساروا اربعني سنة يف * القفر على الطريق خبروجهم من مصر فلم ضتنوا 

القفررر حررىت فرر  مجيررع الشررعب رجررال احلرررب اخلررارجني مررن مصررر الررذين مل يسررمعوا لقررول 
ف الرررب هلررم انرره ال يررريهم االرض الررى حلررف الرررب الابئهررم أن يعطينررا الرررب الررذين حلرر

اايهرا االرض الررى تفرريض لبنررا وعسرال * وامررا بنرروهم فاقررامهم مكراام فرراايهم خررنت يشرروع 
الاررررم كررررانوا قلفررررا اذ مل ضتنرررروهم يف الطريررررق * وكرررران بعرررردما انتهررررى مجيررررع الشررررعب مررررن 

 .1ىت برئوا( االختتان اام اقاموا يف اماكنهم يف احمللة ح

فهررا هررو يشرروع عليرره السررالم ضتررنهم يف الطريررق للجهرراد ، وال ريررب أن طريررق اجلهرراد 
طريررق وعررر ذو مشررقة ، ال يتحمررل معرره زايدة تكرراليف ، إال أننررا نررد هررذا النرريب الكرررمي 
يقدم شريعة الرب الى حتصل هبا الطاعة وتتحصل هبا املصرلحة ، ألن اجلهراد فيره إعرالء 

تان فيه تنفيذ هلذه الشريعة ، فال تنايف بينهمرا ، وتررم تنفيرذ هرذه الشرعرية للشريعة ، واخل
سرربب يف غضررب هللا عررز وجررل علررى املنتسرربني هلررا ، ومررن مث فقررد تكررون فشررال يف هررذا 
اجلهاد ، ألننا نطلب ابجلهراد رفرع رايرة ال إلره إال هللا وتنفيرذ شرريعته ، مث ننراقض أنفسرنا 
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 برتم تنفيذ شعائرها وهجرها.

 

 ختان حيىي عليه السالم-6

وتسميته يف الكتاب املقدس يف إنيرل لوقرا يف الرن  الترايل : )و يف اليروم  ختانهورد 
، وهرو كمرا ذكرران قريرب ملرا ورد يف  1الثامن جاءوا ليختنوا الصيب ومسروه ابسرم ابيره زكرراي(

م يف السرابع السنة النبوية كما مر معنا ، أام ختنوه وأمسوه ، لكن الفرارق أنره يف اإلسرال
 ويف شريعتهم يف الثامن.

 

 ختان املسيح عليه السالم-7

اايم ليختنرروا الصرريب   انيررة)و ملررا  ررت يقررول لوقررا يف وقررت خترران وتسررمية املسرريح : 
 .2مسي يسوع كما تسمى من املالم قبل أن حبل به يف البطن(

 ويف هذا الن  لنا إشارات : 

ن الرررذي قبلررره إهلهرررم عمرررال  قررروال برررولس األو، : أن النصرررارى اليررروم يرفضرررون اخلترررا
 احملدثة يف العقيدة النصرانية.

الثرراين : أن املررالم مل يبشررر مرررمي عليرره السررالم  ن املولررود يرردعى يسرروع ، وإ ررا  ن امسرره 
عمانوئيررل ، يقررول مررىت : )هرروذا العررذراء حتبررل وتلررد ابنررا ويرردعون امسرره عمانوئيررل الررذي 

                                                 
 

 (59: 1لوقا ) - 1
 (21: 2لوقا) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



12/30 

 .1تفسريه هللا معنا(

ه لرررو كررران املسررريح إهلرررا متجسررردا حسرررب االعتقررراد املسررريحي ، فررراجلزء الثالرررث : أنررر
 املقطوع نتيجة للختان هو نق  يف اإلله املتجسد ، فما مصري هذا اجلزء؟!

ال ريررب أن التناقضررات كثرررية وكبرررية ومتعررددة يف األصررول والفررروع املسرريحية ، فهرري 
ن غفلرتهم مرن أتبراع عقيدة هشة من السهل هدمها ، لذلك كثرريا مرا نرد مرن يفيقرون مر

 هذه الدايانت ويقبلون على دين الفطرة ، دين اإلسالم ، دين سائر األنبياء واملرسلني.

 

 موقف عيسى عليه السالم من شعرية اخلتان-8

عيسررى كمررا مررر معنررا ، ويف أحررد حواراترره الررى كرران يررتكلم فيهررا عررن  ختررانلقررد ورد 
ان لرريس انرره مررن موسررى بررل مررن نقررض النرراموس كرران يقررول : )هلررذا اعطرراكم موسررى اخلترر

االابء ففرري السرربت ختتنررون االنسرران * فرران كرران االنسرران يقبررل اخلترران يف السرربت لررئال 
، ففررري  2يرررنقض انمررروس موسرررى افتسرررخطون علررري الين شرررفيت انسررراان كلررره يف السررربت(

هذا الن  ند أن املسيح كان يستدل على اليهود يف أام يعملون يف السبت مرن أجرل 
 ومنهررا اخلترران ، وذلررك حينمررا أنكررروا عليرره أنرره كرران يشررفي املرضررى يف تنفيررذ شرررائع هللا

السرربت ، ولسرران حالرره أن القرررابت ال  تنررع يف يرروم العيررد ، وفيرره داللررة علررى أن اخلترران 
 من القرابت الى هي موجودة يف الشريعة اليهودية ، والى أقر،ا املسيحية.
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 زعم إهلامهم ابلوحىوقد اختلف احلواريون ىف اخلتان ، رغم من -9

كانت اإلشكالية الى واجهها بولس هي دخرول الروثنيني يف املسريحية ولريس اليهرود 
، ألن اليهرود كانرت تلرزمهم شررريعتهم ابخلتران وال اعررتاض لررديهم عليهرا ، لكرن املشرركلة  
كانررت يف الرروثنيني الررذين ال شرررائع لررديهم ، كيررف يقررنعهم  ن قطررع جررزء مررن جسرردهم 

 يعة؟!هي من هذه الشر 

و احندر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون يف سفر األعمال ند الن  التايل : )
االخوة انه أن مل ختتتنوا حسب عادة موسى ال ميكنكم أن ختلصوا * فلما حصل لبولس 
وبراناب منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبراناب واانس اخرون 

 ا، اورشليم من اجل هذه املسئلة( منهم ا، الرسل واملشايخ
، ففي هذا الن  ند  1

أن احلواريون الذين كانوا على اليهودية كانوا يذبون عن شريعة اخلتان ، وكيف حصل 
النزاع بني براناب صاحب اإلنيل املشهور ، وبني بولس ، وكانت املرجعية خنئذ إ، 

 ا.الكنيسة الى   أتسيسها  ورشليم ، فتحاكموا إليه

لكن حسب النصوص املسيحية ند أن هنام من أعضاء هذا اجملمع من أوجب 
اخلتان ، أما بطرس فقال برأي بولس ، ودليل ذلك ما ورد يف سفر األعمال : )ولكن 
قام اانس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيني وقالوا انه ينبغي ان ضتنوا 

ع الرسل واملشايخ لين روا يف هذا االمر * ويوصوا ابن حيف وا انموس موسى * فاجتم
فبعدما حصلت مباحثة كثرية قام بطرس وقال هلم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه 
منذ اايم قدمية اختار هللا بيننا انه بفمي يسمع االمم كلمة االنيل ويؤمنون * وهللا 

* ومل مييز بيننا وبينهم العارف القلوب شهد هلم معطيا هلم الروح القدس كما لنا ايضا 
بشيء اذ طهر ابالميان قلوهبم * فاالن ملاذا جتربون هللا بوضع نري على عنق التالميذ مل 
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يستطع ااب ان وال حنن ان حنمله * لكن بنعمة الرب يسوع املسيح نؤمن ان خنل  كما 
 اولئك ايضا(

1. 

 فاخلالص صار إذن ابإلميان ابملسيح فحسب ، وليس ابخلتان.

 ريب أن هذا الن  يرد على العقيدة من وجهني : وال 

 األول : أنه إلغاء هلذه الشريعة اجتهادا دون ن  ، واالفة ملا ورد من النصوص.

الثاين : أنه بيان لوجود عقيدة النسخ الى أنكروها على أهل اإلسالم ومل يعرفوا 
 حقيقتها.

 

  ينفع شياامث أيتى بولس بعد ذلك فينهى عن اخلتان ويقول أنه ال-10

 كانت هنام مراحل إللغاء شريعة اخلتان :

 أوال : عدم قرن اخلتان ابلناموس : 

 .2 يقول بولس : )ليس اخلتان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصااي هللا (

والعجيب أن بولس ذو األصول يهودية هو من يقرول أن اخلتران لريس بشريء ، أهرو 
 هل هبا؟!تغافل عن النصوص أم حتريف هلا أم ج

فإن كان نسخا هلا ، فلماذا مل ي هرر هرذا الرجرل احلكمرة اإلهليرة مرن هرذا النسرخ إن 
 كان ميلك شيئا؟!
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ال ريرررب أن السررربب وراء ذلرررك هرررو السرررعي حلشرررد األتبررراع مرررن الررروثنيني الرررذين قرررد 
يرفضرررون هرررذه الشرررريعة ، وملقابلرررة هرررذا الررررفض قرررام بتحريرررف املسررريحية عرررن طريقهرررا يف 

 م حىت أصل للتجسد والتثليث املوافق لعقائد الوثنيني يف هذا الوقت.العقائد واألحكا

 اثنيا : التخيري 

فبينمررا رأينررا يوشررع بررن نرررون عليرره السررالم ضررنت جنررروده أثنرراء سررريه للجهرراد يف أشرررد 
األوقررات ، نررد بررولس مل يرردرم مثررل هررذه احلقيقررة ، وقيمررة هررذه الشررريعة يف اليهوديررة ، 

ل دعوتره برني الروثنيني ويلرزم اليهرود وحردهم بره قرائال : )فران فيلجأ إلبطاهلا من أجل قبو 
اخلتان ينفع ان عملت ابلناموس ولكن ان كنت متعداي الناموس فقد صار ختانك غرلة 

) 1 

 اثلثا : جعله اخلتان ختان القلب

بثول بولس : )الن اليهودي يف ال اهر ليس هو يهوداي وال اخلتان الذي يف ال راهر 
* بل اليهودي يف اخلفاء هو اليهودي وختان القلب ابلروح ال ابلكتراب يف اللحم ختاان 

 .2 هو اخلتان الذي مدحه ليس من الناس بل من هللا(

فلو كان اخلتان ختان القلب ، فلماذا شق هللا على عباده من قبرل هبرذه الشرريعة إن 
 مل تكن فيها مصلحة هلم؟!

 رابعا : ربط اخلتان ابإلميان ابملسيح 

أن ختان املسيح ختان لكرل مسرلم مرن خمرن بدعوتره ، يقرول برولس : )و بره مبمعىن 
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 1ايضا ختنتم ختاان غري مصنوع بيد خبلع جسم خطااي البشرية خبتان املسيح(

 خامسا : نفي نفع اخلتان

، ويقرول أيضرا  : 2 يقول بولس : )اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع اخلتران (
ن اختتنتم ال ينفعكم املسيح شيئا * لكن اشهد ايضا لكل )ها اان بولس اقول لكم انه أ

 3 انسان اتنت انه ملتزم أن يعمل بكل الناموس(

فأيهمررا تقرردم أيهررا املسررريحي؟! قررول سررائر األنبيرراء ومرررنهم املسرريح ، أم قررول برررولس 
 الذي حرف وبدل وخالف الفطرة املستقيمة؟!

 

 املوقف اإلسالمي من شريعة اخلتان-11

َغًة َوحَنْرُن لَرُه ذكر اإلمام ا َغَة اوَِّ َوَمرْن َأْحَسرُن ِمرَن اوَِّ ِصربرْ لطرربي يف تفسرريه آليرة )ِصربرْ
، أن النصرررارى إذا أرادت أن تنصرررر أوالدهرررا جعلرررتهم يف مررراء هلرررم ، ترررزعم أن  4َعابِررُدوَن(

 .5ذلك تقديس مبنزلة اخلتانة ألهل اإلسالم ، وأنه صبغة هلم يف النصرانية

أنه أسلم قرال  نما جاء كليب اجله   رضي هللا عنه وأخرب النيب ويف السنة أنه حي
 . 6: )ألق عنك شعر الكفر واختنت( له النيب 
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أن اخلترران مررن خصررال الفطرررة فقررال : )الفطرررة  ررس : اخلترران ،  كمررا ذكررر النرريب 
 .1واالستحداد ، ونتف اإلبط ، وق  الشارب ، وتقليم األظفار(

اخلتان يكون للرجال والنساء على سواء ، فقد أرشرد النريب إ، كيفيرة  وجاء أيضا أن
 .2)اخفضي و ال تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، و أح ى عند الزو (ختان املرأة قائال : 

 

 اثنيا : إعفاء اللحية من خصال الفطرة

ال نكاد نرى صورة آلابء الكنيسة وقديسيها إال وهم متزينون بلحاهم ، كذلك كل 
جاءت لوصف املسيح عليه السالم ال نراها ختلوا من اللحية املتحلي هبا متابعة  صورة

 لسنة األنبياء واملرسلني. 

وقد وردت أحكام اللحية يف الكتاب املقدس مبا يوافق شريعة األنبياء واملرسلني من 
 حيث إطالق اللحى والعناية هبا ملا هلا من رمز للرجولة والوقار ، وذلك من أوجه :

 ال : إثبات وجودهاأو 

)فقال يواب لعماسا اسامل انت اي اخي وامسكت يد يواب اليمىن بلحية عماسا 
، وأيضا : )فوضع داود هذا الكالم يف قلبه وخاف جدا من اخيش ملك  3ليقبله( 

جت * غري قله يف اعينهم وت اهر ابجلنون بني ايديهم واخذ ضربش على مصاريع 
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 .1 الباب ويسيل ريقه على حليته(

 اثنيا : يف اإلرشاد لتطييبها واإلنكار على من مل يعنت هبا 

أما تطييبها فقد ورد دهن هارون للحيته يف العهد القدمي : )مثل الدهن الطيب 
 .2 على الراس النازل على اللحية حلية هرون النازل ا، طرف ثيابه(

اول : )و نزل وأما اإلنكار على من مل يعنت هبا فقد ورد الن  التايل عن ابن ش
مفيبوشث ابن شاول للقاء امللك ومل يعنت برجليه وال اعتىن بلحيته وال غسل ثيابه من 

 .3اليوم الذي ذهب فيه امللك ا، اليوم الذي اتى فيه بسالم (

 

 اثلثا : املوقف اإلسالمي من اللحية

أن  إعفاء اللحية يف الكتاب املقدس جاء موافقا ملا ورد يف كتاب هللا عز وجل من
ألاا من سنن األنبياء واملرسلني ، فقد أخذ موسى عليه  -أي تركها-إعفاء اللحية

السالم بلحية أخيه هارون حينما رجع ووجد القوم قد ضلوا وعبدوا العجل ، فقال هللا 
يُت عز وجل حكاية عن هارون : )قَاَل اَي اْبَن أُمَّ اَل أَتُْخْذ بِِلْحَيِى َواَل ِبرَْأِسي ِإين ِ َخشِ 

 .4َأْن تَرُقوَل فَررَّْقَت َبنْيَ َبِ  ِإْسرَائِيَل َوملَْ تَرْرُقْب قَرْويل(

 .5ولقول النيب )ااكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى(
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، وهذا أمر منتشر يف  وال اهر أن النصارى قد بدلوا هذه الفطرة يف زمن النيب 
الكاثوليك والربوتستنت ، وذلك ألنه قد ورد يف احلديث األمر ايإلعفاء هلا من أجل 
االفتهم ، فقد قال النيب )خالفوا املشركني : وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب . وكان 

 1ابن عمر : إذا حج أو اعتمر قبض على حليته ، فما فضل أخذه . (

لك أنه إما أام قد بدلوا يف هذا الوقت أو أن النصارى الذين رخهم النيب والتأويل لذ
 هم ممن يرون عدم اإلعفاء ، وهم الكاثوليك ، أتباع املذهب امللكاين.

 

 رابعا : تبديل النصارى لشريعة اللحية

إال أن النصارى حرفوا وبدلوا ، فرتكوا هذه السنة وأحلوا حملها حلق اللحي ، فال 
كاثوليكيا أو بروتستانتيا أو مارونيا إال وقد حلق حليته ، لذلك أمر النيب   نرى قسيسا

مبخالفتهم والعودة لسنة األنبياء واملرسلني قائال : )أعفوا اللحى ، وجزوا الشوارب ، 
 .2وغريوا شيبكم ، وال تشبهوا ابليهود والنصارى(

لوجوب اللحية لرجال وأما األرثوذكس فكان هلم رأاي مناقضا هلذا ، فبينما يذهبون 
، وأن من أحد  ذلك هم رجال الدين العلمانيني ،  3الدين ، وأاا من سنن املرسلني

إال أننا ندهم يف نفس الوقت حيرمواا على أبناء الكنيسة من غري رجال الدين ، وكأ ا  
كان التدين واتباع السنن مقصور على فئة معينة ، وهذا ظاهر أيضا يف شعائر أخرى 

 ها على رجال الدين ، كاحلجاب للراهبات ، ووجوب كون األسقف راهبا.قصرو 
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 كتاب الطهارة

 أوال : أنواع النجاسات الواردة يف العهد القدمي

لقد وردت نصوص يف العهد القدمي تشري لعدة أنواع من النجاسات الواجب 
 اجتناهبا ، وذلك مثل ناسة كل مما يلي : 

من الطيور اآلكلة للحوم ، واحلشرات ، واحليات من مس جثة الكائنات النجسة ،  -1
، وكل جمرت ورد حترميه يف الكتاب املقدس كاخلنزير واألرنب وذابئح األواثن 

فاملالمسة صارت حينئذ . واملخنوق ، وكأ ا صارت النجاسة تتعدى مبجرد املالمسة
يئا نسا: مبنزلة اجلماع ، ففي سفر الالويني ند الن  التايل : )او اذا مس احد ش

جثة وحش نس او جثة هبيمة نسة او جثة دبيب نس واخفي عنه فهو نس 
. وكما نرى أن األمر مل يقتصر على النجاسة فحسب ، بل وتعداه 1ومذنب(

للوقوع يف للذنب ، فمن أراد أن يزيل جثة أي حيوان حمرم من الطريق صار نسا ، 
رد املالمسة ، كأن هذه النجاسة مرض وكا ا انتقلت له النجاسة يف التو واحلال مبج

 أعياه وأصابه.

كذلك نرى أن النجاسة تقع على من رافق امليت قبل حال وفاته ، وليس للح ة  -2
ففي سفر العدد ند النصوص التالية : أو ساعة ، بل يكون نسا سبعة أايم ، 

)هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان يف خيمة فكل من دخل اخليمة وكل من كان 
، )وكل من مس على وجه الصحراء قتيال  2 اخليمة يكون نسا سبعة أايم(يف
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 .1ابلسيف أو ميتا أو ع م إنسان أو قربا يكون نسا سبعة أايم(

وعلى ذلك فاجملاهدين كلهم يقضون جهادهم يف ناسة دائمة  ، ألام يقضون 
مر ليس كذلك ، حيا،م بني القتل ونقل شهدائهم لدفنهم ، أما يف شريعة اإلسالم فاأل

، وإ ا  2أليب هريرة : )إن املسلم ال ينجس( فاملرء املسلم ال ينجس كما قال النيب 
يكون االغتسال من تغسيل امليت ، والوضوء فقط من محله ، فقد قال رسول هللا : 

 .3سل من الغسل ، و الوضوء من احلمل()الغ

 حيض ونفاس املرأة كما سنبني إن شاء هللا. -3

 اجلماع كما سنبني إن شاء هللا. -4

 

 اثنيا : أنواع النجاسات الواردة يف العهد اجلديد

أما النصارى ، فقد استدلوا بقول املسيح يف نسخ مجيع النجاسات بقوله : )هذه 
، والرد  4ل  يد غري مغسولة فال ينجس اإلنسان(هي الى تنجس اإلنسان. وأما األك

على ذلك أن املسيح هنا مل يكن يقصد احلديث عن الطهارة احلسية ، وإ ا كان يقصد 
الطهارة من الشرم ، حيث كان يتحد  على اآلاثم والشرور من زان وفسق وشهادة 

تقع فيه من زور الى كان اليهود يقومون هبا ، ويبني التناقض الذي كانت اليهود 
 الرتكاب كل هذه اآلاثم مث بعد ذلك يدققون يف غسل األايدي عند الطعام.
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أما بولس فقد نسخ مجيع ذلك ، وقال أنه ال ناسة يف املسيحية حيث قال : 
)كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسني وغري املؤمنني فليس شيء طاهرا، بل قد 

سخ جلميع ما سبق من الشرائع ، وهو بذلك ن 1تنجس ذهنهم أيضا وضمريهم(
 اليهودية ، وإقرار للنسخ الذي ينكرونه على املسلمني من حيث ال يعلمون.

 

 اثلثا : الوضوء بني العهد القدمي واجلديد

 وردت خاثر الوضوء والطهارة ابملاء يف العهد القدمي يف النصوص التالية : 

بيت يوسف واعطاهم يف عهد يوسف عليه السالم : )وادخل الرجل الرجال ا،  -1
 .2ماء ليغسلوا ارجلهم واعطى عليقا حلمريهم(

التطهري ابملاء فحسب : )وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. من كل ناستكم ومن   -2
 .3كل أصنامكم أطهركم(

 وكان حيىي يعمد الناس يف ار األردن ابملاء. -3

خيمة  وكانوا جيهزون مكاان للوضوء عند خيمة اجتماعهم ، )عند دخوهلم ا، -4
 4كما امر الرب موسى(  -االجتماع وعند اقرتاهبم ا، املذبح يغسلون 

وكانت هذا املرحاض املعد لالغتسال من أوامر الرب : ) وقال الرب ملوسى *  -5
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وتصنع مرحضة من حناس وقاعد،ا من حناس لالغتسال. وجتعلها بني خيمة 
ديهم وارجلهم منها * االجتماع واملذبح وجتعل فيها ماء * فيغسل هارون وبنوه اي

عند دخوهلم ا، خيمة االجتماع يغسلون مباء لئال ميوتوا. او عند اقرتاهبم ا، املذبح 
للخدمة ليوقدوا وقودا للرب * يغسلون ايديهم وارجلهم لئال ميوتوا. ويكون هلم 

 1فريضة ابدية له ولنسله يف اجياهلم(

كما ىف العهد القدمي :   وكان موسى وهارون عليهما السالم يغتسلون ويتوضؤون -6
)ووضع املرحضة بني خيمة االجتماع واملذبح وجعل فيها ماء لالغتسال * ليغسل 

 .2منها موسى وهرون وبنوه ايديهم وارجلهم ( 

 

 اثلثا : الغسل وأنواعه

 غسل اجلماع
لقد أوجبت الشريعة اليهودية على معتنقيها شريعة توافق الفطررة مرن حيرث الطهرارة 

ذه الشريعة تتصل بطهارة البدن بعد إ ام عملية اجلماع بني الرجرل واملررأة ، والن افة ، ه
فقرررررد جررررراء يف سرررررفر الالويرررررني : )و املرررررراة الرررررى يضرررررطجع معهرررررا رجرررررل اضرررررطجاع زرع 

 .3مباء ويكوانن نسني ا، املساء (  يستحمان

ة ، وال نرى مثل هذه الشررائع يف املسريحية ألنره املسريحية هري مبثابرة امترداد لليهودير
 إال أن بولس جاء واندى بنسخ التوراة وأحكامها فنسخ مثل هذه األحكام.
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لرررذلك نررررى اآلن النصرررارى ال يعتنرررون مبثرررل هرررذه األحكرررام الرررى اسرررتقرت يف أهرررل 
اإلسالم ، فاملعاشرة بني األزوا  تنتهي بقضراء الشرهوة عنردهم وال يتبعرا التطهرر ابلغسرل 

مررا يوافررق الفطرررة حيررث أمرررهم بغسررل سررائر  ، خبررالف أهررل اإلسررالم ، فقررد سررن هللا هلررم
البدن مما حلق به أو أفرزه أثناء اجلماع وبعده ، فمثل هذه الشرائع تدل على ع مة هذا 
الررردين ورقررري أهلررره املتبعرررني ألحكامررره ، فكمرررا أن املسرررلم يتوضرررأ  رررس مررررات يف اليررروم 

ة ورقري ، ال ديرن والليله ، فإنه يغتسل من اجلنابة غسال كامال ، فهرو ديرن طهراره ون افر
يررررتم أهلررره علرررى هرررذه احلرررال الرررى يقرررول فيهرررا العهرررد القررردمي أارررا نسرررة كمرررا يف الرررن  

 السابق.

والسرررؤال اآلن : ألررريس نسرررخ مثرررل هرررذه الشرررريعة فيررره مناقضرررة للفطررررة الرررى تنرررادي 
 ابلطهارة والن افة؟! 

 وأليس هذا النسخ يف األحكام اليهودية هو ما تنكرونه على أهل اإلسالم؟!

 ال ريب أننا دوما ال حنصل على جواب ، فاهلل اهلادي إ، سبيل الرشاد.

 

 غسل احليض والنفاس
ناسررة كررل مررن ميررس فراشررها ووجرروب الغسررل عليرره مررع ثبرروت ناسررته ليلررة : )و  
كل من مس فراشها يغسل ثيابره ويسرتحم مبراء ويكرون نسرا ا، املسراء* وكرل مرن مرس 

مبرراء ويكررون نسررا ا، املسرراء * وأن كرران علررى متاعررا جتلررس عليرره يغسررل ثيابرره ويسررتحم 
الفراش او على املتاع الذي هي جالسة عليره عنردما ميسره يكرون نسرا ا، املسراء * وأن 
اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نسا سبعة اايم وكل فراش يضطجع عليره 
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 .1 يكون نسا (

 غسل التوبة
ملغفرة اخلطااي، يقول الكتاب: كان يوحنا املعمدان يكرز مبعمودية التوبة 

)وخر  اليه مجيع كورة اليهودية واهل اورشليم واعتمدوا مجيعهم منه يف ار االردن 
2 معرتفني خبطاايهم (

. 
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 رابعا : أحكام احليض والنفاس

  أوال : حكمه ومدته

املرررأة يف الشررريعة اليهوديررة تكررون نسررة يف أايم حيضررها ونفاسررها ، وجيررب اجنتاهبررا 
ا ، وهذه الفرتة الى حرددها الكتراب املقردس يف العهرد القردمي هري سربعة أايم وردت  ام

يف الررن  التررايل مررن سررفر الالويررني : )و اذا كانررت امررراة هلررا سرريل وكرران سرريلها دمررا يف 
 .1 حلمها فسبعة اايم تكون يف طمثها وكل من مسها يكون نسا ا، املساء (

 

 اثنيا : مشقة احليض والنفاس

أن يف مثرررل هرررذا الرررن  بيررران للتعسرررف الشرررديد الرررذي تتعررررض لررره املررررأة يف ال ريرررب 
 الشريعة اليهودية من أوجه :  

ناسررة كررل مررا يالمررس جسررد املرررأة مررن مترراع : )وكررل مررا تضررطجع عليرره يف طمثهررا  -1
 .2 يكون نسا وكل ما جتلس عليه يكون نسا (

يلررة : )و كررل ناسررة كررل مررن ميررس فراشررها ووجرروب الغسررل عليرره مررع ثبرروت ناسررته ل -2
من مرس فراشرها يغسرل ثيابره ويسرتحم مبراء ويكرون نسرا ا، املسراء* وكرل مرن مرس 
متاعا جتلس عليه يغسل ثيابه ويستحم مباء ويكون نسا ا، املساء * وأن كان على 
الفراش او على املتاع الذي هري جالسرة عليره عنردما ميسره يكرون نسرا ا، املسراء * 

ثهرررا عليررره يكرررون نسرررا سررربعة اايم وكرررل فرررراش وأن اضرررطجع معهرررا رجرررل فكررران طم
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 .1 يضطجع عليه يكون نسا (

ناسة املرأة يف وقت االستحاضة : )و اذا كانت امراة يسريل سريل دمهرا اايمرا كثررية  -3
يف غري وقت طمثها او اذا سال بعد طمثها فتكون كل اايم سيالن ناستها كما يف 

 .3(2اايم طمثها ااا نسة

 ابختالف املولود اختالف فرتة النفاس -4

أوال : الذكر : )قل لب  اسرائيل: اذا حبلت امراة وولدت ذكررا تكرون نسرة سربعة اايم.  
 4كما يف اايم طمث علتها تكون نسة(

اثنيررا : األنثررى : )وان ولرردت انثررى تكررون نسررة اسرربوعني كمررا يف طمثهررا. مث تقرريم سررتة 
 5وستني يوما يف دم تطهريها(

د األنثرري ، فمررا وجرره التفريررق وعلترره الررى اهترردى هلررا وهررذا مررن م رراهر التعسررف ضرر
 اليهود والنصارى ، أم هو التقليد األعمى؟!

 

 اثلثا : بيان أثر القول بنجاسة املرأة يف احليض والنفاس

 على ذلك فتكون ربع حياة الزو  مع زوجته هجر هلا ، وذلك من أوجه: 
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م بررررني ثالثررررة وسرررربعة أايم يف األول : أن املرررررأة هلررررا أايم حرررريض ، وترررررتاوح هررررذه األاي
 العادة ، فهي ترتاوح ما بني عشر أو ربع الشهر.

الثاين : أن للمرأة أيضا أايم تنزل منها الدماء يف غري وقت حيضتها ، وطبيعرة هرذه 
الررردماء ختتلرررف عرررن دمررراء احلررريض والنفررراس ، وهرررذه األايم قرررد تطرررول ابلنسررربة للمررررأة ، 

 ستحاضة.وتتجاوز األشهر ، وهو ما يعرق ابال

الثالث : أن للمرأة أايم يف النفاس ، يف العادة تكرون مرا برني الشرهر واألربعرني يومرا 
 ، قد تقل وقد تزيد.

فررالقول بنجاسررة هررذه املرررأة ووجرروب اعتزاهلررا فيرره ظلررم هلررا ، وأمررر هبجرااررا ، وهللا ال 
هرري  يرضرى بررذلك ، فراهلل جعررل هلرا هررذه الفررتة للررتخل  مرن ضرررر هرذه الرردماء ، فراملرأة

 األم والزوجة واألخت واإلبنة واخلالة والعمة.

أفيهجر الرجل أمه؟! أفيهجر الرجل زوجته؟! أفيهجر الرجل أخته؟! أفيهجر الرجرل 
 ابنته؟! أفيهجر الرجل زوجته وخالته؟!

 فأي إنصاف يف ذلك إن قاطعنا نصفنا اآلخر واعتزلناه؟!

ع والوقروع يف الرزان احملررم أو أليس يف تلك املشقة سبيل للتهرب من مثل هرذه الشررائ
 انتهاكها وعدم االلتفات هلا؟!

هذا ما نراه واقعا يف اجملتمعرات اليهوديرة واملسريحية ، فسراد أخالقري ال مقابرل لره ، 
 فلو أحصنتهم تلك الشريعة ملا انتشر الزان والشذوذ فيهم كما تنتشر النار يف اهلشيم.
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 ة احليض والنفاسرابعا : املوقف اإلسالمي من املرأة يف فت 

إن الصحابة رضوان هللا عليهم حينما سألوا رسول هللا عن فعل اليهود السابق ذكره 
هرذه املفرراهيم ، وبررني هلرم أنرره مررن  مرن اعتررزال النسراء هبررذه القسرروة ، صرحح هلررم النرريب 

لغلو يف الدين الرذي سرلكه اليهرود ، فراملرأة كمرا مرر هري األم واألخرت والزوجرة والبنرت ا
واخلالة والعامة ، فبني هلرم النريب عردم هجرر النسراء ، أو تررم االسرتمتاع هبرن ، فرال حرر  
يف ذلك ألاا الفطرة الى تردعو الطررفني إليهرا ، وإ را املنهري عنره يف هرذا االسرتمتاع هرو 

املرررأة ألنرره هررو احملررل الررذي جيررب احرررتازه اآلن ، فعررن أنررس بررن مالررك  إيررال  الرجررل يف
رضررررري هللا عنررررره أنررررره قرررررال : )أن اليهرررررود كرررررانوا إذا حاضرررررت املررررررأة فررررريهم مل يؤاكلوهرررررا ومل 

. فررررررأنزل هللا تعررررررا، :   النرررررريب  جيررررررامعوهن يف البيرررررروت . فسررررررأل أصررررررحاب النرررررريب 
/  2ويسألونك عن احملريض قرل هرو أذى فراعتزلوا النسراء يف احملريض إ، خخرر اآليرة     

" فبلررذ ذلررك  اصررنعوا كررل شرريء إال النكرراح"  [ فقررال رسررول هللا  222البقرررة / اآليررة 
اليهود فقالوا : ما يريرد هرذا الرجرل أن يردع مرن أمرران شريئا إال خالفنرا فيره . فجراء أسريد 

فررال   بررن حضررري وعبرراد بررن بشررر فقرراال : اي رسررول هللا ! إن اليهررود تقررول : كررذا وكررذا . 
حىت ظننا أن قد وجد عليهمرا . فخرجرا  أفال ؟ ؟ [ نامعهن ؟ فتغري وجه رسول هللا 

. فأرسررل يف خاثرمهررا . فسررقامها . فعرفررا أن مل جيررد فاسررتقبلهما هديررة مررن لرريب إ، النرريب 
 .1عليهما(

فهذا هو فعل اليهود ، ال أيكلون مع املرأة وال جيلسون إليها حىت يف املنزل ، ورغم 
هذا التشدد يف التعامل مع احلائض والنفساء ، إال أننا ند يف مقابل هذا الغلو غلوا 

اجلنس ، فنراهم جييزون مجاع املرأة من دبرها ، وحجتهم يف ذلك أنه ال خخر من نفس 
دليل على منعه ، مث ينكرون مباشرة النيب يف احليض بعد أن أيمر أهله ابالتزار ، إن 
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هذا ألمر عجيب ، فاإلسالم يوافق الفطرة وحيرم مجاع الدبر ، وال جتد لديهم نصا يف 
مصلحة ، فالعلة واحدة يف اجتناب احملل املشتمل التحرمي فيصنعونه وال يلتفتون ألي 

 على النجاسة ، فكيف تفرق الشريعة لديهم بني املتشاهبات؟!

كيف حترم مجاع احلائض والنفساء لعدم طهارة احملل مث جتيز مجاع الدبر الذي هو 
 حمل خرو  الفضالت النجسة؟!

 فإاا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب الى يف الصدور.

 

 خامسا : املوقف اإلسالمي من الزوجة الكتابية يف الطهر من احليض والنفاس

ال بد للكتابية املتزوجة من املسلم أن تتطهر قبل مجاع زوجها وفقا لشريعة اإلسالم 
، ألنه حيرم عليه أن يقرهبا إال بعد أن تتطهر ، قال تعا، : )َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض 

اْعَتزُِلوا النِ َساَء يف اْلَمِحيِض َوال تَرْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ُقْل ُهَو أًَذى فَ 
ُ ِإنَّ اوََّ حيُِبُّ الترَّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ رِيَن(  .1ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اوَّ

م يف حقهما سواي ال يف وال بد له أن جيربها على ذلك إن امتنعت ، ألن احلك
 حقها فحسب.
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