Mazahib,Vol XVI, No. 1 (Juni 2017), Pp. 71-86

ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588| P a g e

DOI: http://dx.doi.org/10.21093/mj.v16i1.773

MUSYKILAH AL-I’TIDĀ ALA AL-MAHĀRIM FĪ MALAYSIA:
TAHQĪQU AHAMMIYATI QĪMAH AL-ISTI’DZĀN
FI AL-ISLĀM WA JAWĀNIBUHĀ AL-TARBAWIYYAH
Nurul Badriyah Binti Ali
International Islamic University Malaysia
badriyah1089@gmail.com
Radwan Jamal Elatrash
International Islamic University Malaysia
radwan@iium.edu.my

Abstract:
The problem of incest, including its incidence among Muslim societies, is one of
the major legal cases faced by lawyers in Malaysia. Incest cases are often hidden
because they are considered a disgrace of the family and society that cannot be
forgiven. As a result, justice for the victims is difficult to enforce, and the case
continues to occur because the law is considered not able to ensnare the
perpetrators (deterrence effect). One researcher found that among the causes of
incest is the ignorance of Islamic law in everyday life, especially in applying the
values of "isti'dzān" (asking for permission). The concept of "isti'dzān can keep
the soul and human behavior from falling into social problems. This is because
the private territory (space and time) of family members, who live in the same
house, including their modesty in dressed in the house, has been regulated by
Shari`a in such a way. This paper is an analysis of the legal philosophy of the
concept of "isti'dzān" in relation to the incidence of sexual intercourse, and the
possibility of its application among Malaysian Muslim society. This paper
concludes that applying the concept of asking permission to enter the private
territory of family members living in the home is important to maintain the honor
of each family member. This is very likely applied in Malaysian Muslim society
through religious education on "isti'dzan" in schools or places of worship. With
"isti'dzan" and keeping the modesty at home, it is expected that incidents of sexual
intercourse can be prevented.
Keywords: Islamic permission value, Islamic educational aspect, incest problem

Abstrak:
Permasalahan hubungan seksual sedarah (incest) adalah salah satu kasus hukum
besar yang dihadapi para pengacara di Malaysia, termasuk kejadiannya di
kalangan masyarakat Muslim. Kasus incest sering disembunyikan karena
dianggap hal itu merupakan aib keluarga dan masyarakat yang tidak dapat
diampuni. Akibatnya keadilan bagi para korban sulit ditegakkan, dan kasusnya
terus terjadi karena hukum dianggap tidak bisa menjerat para pelaku (deterrence
effect). Seorang peneliti menemukan bahwa di antara penyebab terjadinya kasus
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incest adalah pengabaian syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya
dalam menerapkan nilai-nilai ”isti‟dzan”(meminta izin). Konsep “isti‟dzān dapat
menjaga jiwa dan tingkah laku manusia dari terjerumusnya kepada
permasalahan sosial. Ini karena wilayah privat (ruang dan waktu) anggota
keluarga yang hidup serumah, termasuk kesopanan dalam berpakaian dalam
rumah, telah diatur oleh syariat Islam sedemikan rupa. Tulisan ini adalah
analisis filsafat hukum terhadap konsep “isti‟dzān” dalam kaitannya dengan
kejadian hubungan seksual sedarah, dan kemungkinan penerapannya di kalangan
masyarakat Muslim Malaysia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan
konsep meminta izin untuk memasuki wilayah privat anggota keluarga yang hidup
serumah adalah penting untuk memelihara kehormatan setiap anggota keluarga.
Hal ini sangat mungkin diterapkan di masyarakat Muslim Malaysia melalui
pendidikan agama tentang “isti‟dzān” di sekolah-sekolah atau tempat mengaji.
Dengan “isti‟dzān” dan menjaga batas-batas kesopanan di rumah diharapkan
kejadian hubungan seksual sedarah bisa dicegah.
Kata kunci: Konsep perizinan Islam, aspek pendidikan keislaman, hubungan
sedarah

ملخّص البحث
ال تزاؿ مشكلة االعتداء على احملارـ تُش ّكل حتدًّيً كبرياً للدعاة وادلخلصني يف ماليزًي
 وبرغم كثرة االعتداءات على،وخصوصًا أ ّّنا ما زالت تنتشر لدى طائفة ادلسلمني فيها
احملارـ ّإال أ ّّنا ما زالت ضمن ادلوضوعات السرّية اليت يتكتّم عنها الكثري ابعتبارىا عيبًا ال
 والدارس ألحواؿ ادلسلمني جيد أفّ من بني أسباب وقوع.يغتفر داخل األسرة واجملتمع
،ىذه ادلشاكل إمهاؿ البعض اباللتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف حياهتم اليومية
 فإف طبقها فقد أبعد،وخصوصًا تفعيل قيمة االستئذاف واليت ذلا أبعاد نفسية وسلوكية
 ومن قرر عدـ االلتزاـ اها فقد أوقع نفسو،نفسو عن مشاكل جنسية واجتماعية كثرية
 وشلّا ال شك فيو أفّ شريعتنا الغرّاء غنية ابألساليب.ومن حولو مبشاكل اجتماعية كبرية
 جاء اختيار ىذا، وذلذا.الرتبوية القادرة على حفظ ادلسلمني من مثل ىذه ادلشاكل
 ويوضّح مضامينها الظاىرة واخلفية،البحث ليستقرئ قيمة االستئذاف من جوانبها الرتبوية
يبني إمكانية تفعيلها واستثمارىا دلعاجة مشكلة االعتداء على احملارـ لدى ادلسلمني
ّ و
 ليتمّ التوصّل إىل بعض، ويستخدـ ىذا البحث ادلنهج االستقرائي والتحليلي.مباليزًي
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النتائج ذات األمهية البالغة منها :إ ّف األحكاـ اليت شرعها هللا للمسلمني تتضمّن منهجًا
تربوًيً متكامبلً ومفعمًا ابألساليب الوقائية والعبلجية دلواجهة مجيع ادلشاكل االجتماعية.
إ ّف تفعيل قيمة االستئذاف وتطبيقها كقيمة اجتماعية راقية حتمي األعراض وتساعد على
عدـ كشف العورات ألعضاء العائلة واليت لو متّ كشفها ألدّى إىل آاثر سلبية مدمّرة .كما
أف االستئذاف حيفظ خصوصية اآلخرين يف األسرة ،وحيرتـ حقوقهم وعدـ إيذائهم مبا
يكرىونو.
الكلمات املفتاحية :قيمة االستئذاف ،اجوانب الرتبوية ،االعتداء على احملارـ.

أ .املق ّدمة.

السبلـ على سيدان دمحم ،وعلى آلو وأصحابو أمجعني،
احلمد هلل رب العادلني ،والصبلة و ّ
ومن دعا بدعوتو إىل يوـ الدين .أما بعد...
فيعاين ادلسلموف يف ىذه األًيـ من بعض ادلشاكل االجتماعية نتيجةً لبعدىم عن
األحكاـ الشرعية الصادرة من القرآف والسنة .ومن ادلعروؼ أ ّف ىذه األحكاـ وضعها
اخلالق من أجل حتقيق سعادة الناس يف الدنيا واآلخرة ،ولؤلسف الشديد ،ورغم أمهية
ىذه األحكاـ إال أ ّف البعض ال ينتبو إىل قيمتها ،شلا ّأدى إىل وقوعهم يف العديد من
ادلشاكل.
يبني أمهية حكم من األحكاـ الشرعية ،وىو
وىذا البحث ادلتواضع حياوؿ أف ّ
قيمة االستئذاف ،حيث يرّكز على جوانبو الرتبوية ،وذلك من أجل استثمارىا يف معاجة
اخلاصة لدى ادلسلمني يف ماليزًي ،وىي مشكلة االعتداء
إحدى ادلشاكل االجتماعية
ّ
على احملارـ.
بناءً على ما سبق ،ستكوف مناقشة ىذا البحث ضمن زلاور أربعة :احملور األوؿ:
يتكلّم البحث فيو عن مفهوـ قيمة االستئذاف وما يتعلّق اهاّ .أما يف احملور الثاين فسوؼ
يتكلّم الباحثاف عن االعتداءات على احملارـ يف ماليزًي وبياف بعض عوامل وقوعها .واحملور
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يتم التكلّم فيو عن اجوانب الرتبوية من خبلؿ قيمة االستئذاف .ويف احملور الرابع
الثالث ّ
حياوؿ البحث بياف معاجة مشاكل االعتداء على احملارـ يف ماليزًي من خبلؿ تفعيل قيمة
االستئذاف وجوانبها الرتبوية .وذلك على النحو التايل:
ب.قيمة االستئذان يف اإلسالم:
قبيل أف نبحث عن قيمة اإلستئذاف ،فمن األوىل أف نعرؼ مفهوـ "االستئذاف"
وحكمو يف اإلسبلـ ،وقسمت الباحثة يف ىذه احملور على قسمني:
 .1تعريف "االستئذان"

تعريف االستئذاف يف اللغة :جاءت كلمة "اإلستئذاف" من الفعل الثبلثي "أ َِذ َف"،
ِ ِ
َّي ِء إ ْذانً وأَ َذانً وأَذانةًَ :علِم .ويف التَّنزيل
وذكره صاحب لساف العرب" :أَذ َف ابلش ْ
ب ِمن هِ
ِ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه﴾[البقرة]ٕٜٚ :؛ أي كونوا على علم.
العزيز﴿ :فَأْذَنُوا ِبَ ْر ٍ َ
ٔ
ِ
العَرب قَد
َمر وآذَنو بِو :أ َْعلَ َمو"  .كما أنّو مذكور يف مقاييس اللغة" :تقوؿ َ
وآذَنَو األ َ
ِ
ِ
ت .وآذَنَِِن فَُبل ٌف :أ َْعلَم ِِن .وادلصدرْ :األَ ْذ ُف و ِْ
اإلي َذا ُف.
نت اهذا األَمر ،أيَ :عل ْم ُ
أَذ ُ
َ
َ
ٕ
فع َل"
است
"
وزف
على
االستئذاف
وجاء
.
وفَػ َعلَو إبذين ،أي :بعِلمي ،وجيوز أبمري"
َ
َ
استئذاان ،أي :طلب اإلذف .كما يف احلديث
ويعِن بو طلب الشيء ،واستأذف
ً
الذي ورد عن عائشة اهنع هللا يضر ،قالت" :استأذف علي أفلح ،فلم آذف لو ،فقاؿ:
أحتتجبني مِن وأان عمك ،فقلت :وكيف ذلك؟ قاؿ :أرضعتك امرأة أخي بلنب
أخي ،فقالت :سألت عن ذلك رسوؿ هللا فقاؿ« :صدؽ أفلح ائذين لو»ٖ.

Jamāluddin Ibn Manzūr al-Anshārī, Lisān Al-Arab, vol. 13 (Beirut: Dār Shādir, 1414),

1

Ahmad ibn Fāris Ibn Zakaria al-Qazwiniy, Maqāyīsi Al-Lughah, vol. 1 (Dār al-Fikr,

2

9.
1989), 77.

ٖأخرجو البخاري يف صحيحو ،كتاب الشهادات ،ابب الشهادة على األنساب والرضاع ،وادلستفيض،
وادلوت القدمي ،حديث رقم ،ٕٙٗٗ :جٖ ،ص.ٜٔٙ

)75 | Mazahib, Vol XVI, No. 1 (Juni 2017

ّأما "االستئذاف" يف االصطبلح فهو :أف يستأنس الداخل أىل البيت
ألف يدخل عليهم .واإلذف ىو أف يؤنس ادلأذوف عليو للدخوؿ .فإ ّف الداخل حيتاج
ٗ
ستحق نظره.
إىل إيناسهم واإلذف منهم ،لئبل ينظر إىل ما ال ي ّ
خصوصا يف سورة النور.
وقد حت ّدثت اآلًيت القرآنية عن قيمة االستئذاف و
ً
هِ
هِ
ِ ِ
هِ
ين َملَ َك ْ
ين ََلْ
ين َ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم َوالذ َ
آمنُوا ليَ ْستَأْذنْ ُك ُم الذ َ
قاؿ تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ات ِمن قَ ب ِل ِ
ث م هر ٍ
ضعُو َن ثِيَابَ ُك ْم ِم َن
ني تَ َ
ص َالة الْ َف ْج ِر َوح َ
ْ ْ َ
يَ ْب لُغُوا ا ْْلُلُ َم م ْن ُك ْم ثََال َ َ
الظه ِه ِ ِ
ِ
ٍ
س َعلَْي ُك ْم َوَال َعلَْي ِه ْم
ش ِاء ثََال ُ
ص َالةِ ال ِْع َ
رية َوم ْن بَ ْعد َ
َ
ث َع ْوَرات لَ ُك ْم لَْي َ
اَّلل لَ ُكم ْاْلَي ِ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ت
ض َك َذلِ َ
اح بَ ْع َد ُه هن طَهوافُو َن َعلَْي ُك ْم بَ ْع ُ
ك يُبَ ِّ ُ
ُجنَ ٌ
ني هُ ُ َ
اَّلل علِيم ح ِكيم ( )85وإِذَا ب لَ َغ ْاْلَطْ َف ُ ِ
ِ
استَأْذَ َن
ال م ْن ُك ُم ا ْْلُلُ َم فَ لْيَ ْستَأْذنُوا َك َما ْ
َ َ
َو هُ َ ٌ َ ٌ
اَّلل لَ ُكم آَيتِِه و ه ِ
ِ
هِ
يم﴾[النور-٘ٛ :
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِ َ
ك يُبَ ِّ ُ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
ني هُ ْ َ َ
الذ َ
.]ٜ٘
يتبني لنا من خبلؿ ىذه اآلًيت أ ّف االستئذاف شرع يف أوقات ثبلثة وقد
ّ
موجهة إىل ِملك اليمني واألطفاؿ قبل بلوغ احللمّ .أما إذا بلغ ىؤالء
كانت ّ
كل حاؿ وإف مل يكن يف تلك
األطفاؿ احللم فعليهم أف يستأذنوا أىل البيت على ّ
األوقات الثبلث ،كما استأذف الكبار من قبلهم ٘.واألوقات الثبلثة ىي :األوؿ:
قبل صبلة الفجر ،والثاين :وقت الظهرية نصف النهار حني يضعوف ثيااهم،
ٙ
والثالث :وقت ما بعد صبلة العشاء.
ومن ادلعلوـ أ ّف ىذه اآلية نزلت يف أمساء بنت أيب مرشد ّأّنا قالت" :إنو
ليدخل على الرجل وادلرأة ولعلهما أف يكوان يف حلاؼ واحد ال علم ذلما" ٚ،فنزلت
ىذه اآلية.
Muhammad Ibn Jarīr Al-Thabari, Jāmi‟u Al-Bayān Fī Ta‟wīli Al-Qur‟ān, vol. 19
(Mu‘assasah al-Risālah, 2000), 152–53.
5
Abu al-Fidā‘ Ismā‘īl ibn ‗Umar Ibn Katsīr al-Dimasyqī, Tafsīr Al-Qur‟ān Al-„Azhīm,
2nd ed., vol. 6 (Riyad: Dār al-Salām lin Nasyr wa al-Tawzī‘, 2000), 83.
6
Abu al-Hasan Maqātil ibn Sulaiman Ibn Basyīr al-Azdī, Tafsīr Maqātil Ibn Sulaimān,
vol. 3 (Beirut: Dār Ihya al-Turāts, 1423), 207.
7
Ibid.
4
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وقد أورد الزسلشري سببًا آخر لنزوؿ ىذه اآلية ،فقاؿ أ ّف الرسوؿ قد أرسل
غبلما يقاؿ لو مدجل بن عمرو إىل عمر وقت الظهر .فوصل ىذا الغبلـ يف منزلو وىو
ً
انئم ،فدخل عليو وقد انكشف عنو ثوبو .فقد دتّىن عمر أف أيمر هللا األبناء والنساء
وادلوايل واخلدـ أف يستأذنوا من صاحب البيت قبل أف يدخلوا عليهم ،فانطلق معو إىل
ٛ
الصابوين يف روايتو بعدما دخل الغبلـ األنصاري على
اد
ز
و
النيب .فنزلت عليو ىذه اآلية.
ّ
عمر فقد انكشف منو شيء .فانطلق عمر إىل رسوؿ هللا لرياجع ىذا األمر ،فوجد أ ّف
ٜ
ساجدا.
فخر
ً
ىذه اآلية قد نزلت ،فشكر عمر على نزوذلا ّ
وقد روى ابن أيب حامت عن السدي قولو أ ّف بعض أصحاب الرسوؿ كاف
يعجبهم أف يواقعوا نساءىم يف مثل ىذه األوقات ،مثّ يغتسلوف ويذىبوف إىل
الصبلة .وذلذا ،أمر هللا أال يدخل فيها األطفاؿ وادلملوكات ببل إذف ،فنزلت ىذه
ٓٔ
اآلية.
ٕ .حكم االستئذان:

ستنادا إىل ظاىر األمر يف قولو تعاىل:
إ ّف االستئذاف يف ظاىره واجبًا ا ً
﴿لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم﴾ .وىناؾ ستة أقواؿ عن مراد ىذه الكلمة ،وىيّ :أوًالّ :أّنا
منسوخة وىو قوؿ ابن ادلسيب وابن جبري ،اثنيًا :قوؿ أبو قبلبة ّأّنا مندوبة
غري واجبة ،اثلثًا :أ ّّنا مو ّجهة للنساء دوف الرجاؿ وىو قوؿ أيب عبد الرمحن
خامساّ :أّنا
ابعا :قوؿ ابن عمر ّأّنا يف الرجاؿ دوف النساء،
ُّ
السلَمي ،ر ً
ً
سادسا:
واجبة إف مل يكن فيها أبواب كما حكى ادلهدوي عن ابن عباس،
ً

Mahmūd ibn ‗Amrū ibn Ahmad Al-Zamakhsyarī, Al-Kassyāf „an Haqāiai Ghawāmidi
Al-Tanzīl, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‗Arabī, 1407), 253.
9
Muhammad Ali Al-Shabūnī, Shofwatu Al-Tafāsīr, vol. 2 (Mesir: Dār al-Shobūnī li alThibā‘ah wa al-Tawzī‘, 1997), 318.
10
Muhammad Ali Al-Shabūnī, Tafsīr Āyāt Al-Ahkām, vol. 2 (Damaskus: Maktabah alGhazali, 1980), 206.
8
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زلكمة على اجميع من النساء والرجاؿ دوف أي ختصيص وىو قوؿ
أ ّّنا ّ
ٔٔ
الشعيب.
القاسم وجابر بن زيد و َ
وذىب بعض العلماء منهم الصابوين إىل أ ّف حكمو مستحب ومندوب،
وىو من ابب التعليم واإلرشاد إىل زلاسن اآلداب .فهذا التعليم ليعتاد عليو
حّت ال تكوف فيهم مشقة يف كِربىم ،حيث أ ّف امتناع الكبار
األطفاؿ يف صغرىم ّ
من احملظورات أصعب من أتديب الصغار عنها ٕٔ.و ّبني الشعراوي أ ّف كلمة
ِ ِ
تتضمن فعل ادلضارع ادلقرتف ببلـ
﴿ليَ ْستَأْذن ُك ُم﴾ جاءت بصيغة األمر ،وىي ّ
موجهة
األمر ،وتعِن اها علّموا األطفاؿ آداب االستئذاف عليكم .فهذا التكليف ّ
ٖٔ
للكبار ألف يعلّم ذلك اآلداب من أجل تعويدىم آبداب ادلسلم وتربيتهم فيها.
اح
س َعلَْي ُك ْم َوَال َعلَْي ِه ْم ُجنَ ٌ
وأورد السايس أ ّف ادلراد يف قولو تعاىل﴿:لَْي َ
بَ ْع َد ُه هن﴾[النور ]٘ٛ :نفي اإلمث الشرعي ،ويعِن بو ال إمث على ادلخاطبني وعلى
األطفاؿ وادلملوكات إذا مل يستأذنوا يف غري ىذه األوقات ادلذكورةّ ٔٗ.أما إذا
ألّنم تركوا تعاليمهم
دخلوا عليهم بدوف إذف ،فبل مانع يف أتثيم ادلخاطبنيّ ،
حّت أمكن األطفاؿ واخلدـ للدخوؿ عليهم ببل إذف يف ىذه
وأتديبهم عليوّ ،
األوقات الثبلث .وعلى الرغم من ذلك ،لو دخل اخلدـ على سي ّده بدوف
استئذاف فأذآه ،فقد يكوف حر ًاما كذلك ،ليس بسبب عدـ استئذانو عليو ولكن
٘ٔ
يتبني لنا أمهية تربية األبناء
األمر،
ىذا
ومن
بسبب إعتداءه حلقوؽ سيّده.
ّ
ابلشريعة واآلداب اإلسبلمية أل ّف فيها األمور الصاحلة حلياة ادلسلمني.

Abu Abdillah ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jāmi‟ Li Ahkāmi Al-Qur‟ān, vol.
6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 2004), 199.
12
Al-Shabūnī, Tafsīr Āyāt Al-Ahkām, 2:205.
13
Muhammad Mutawalli Al-Sya‘rāwīy, Tafsīr Al-Sya‟rawī, vol. 17 (Mathābi‘ Akhbār alYaum, 1997).
14
Muhammad Ali Al-Siyāsi, Tafsīr Ayat Al-Ahkām (al-Maktabah al-―Ashriyah li alThibā‖ah wa an-Nasyr, 2002), 608.
15
Ibid., 606.
11

Nurul B. Binti Ali & Radwan J. Elatrash, Musykilah al-I‟tidā ala al-Mahārim fī Malaysia| 78

ج .مشكلة االعتداء على ا﵀ارم يف ماليزَي وبيان بعض عوامل وقوعها:
تع ّد مشكلة االعتداء على احملارـ من ادلشاكل اجنسية ،بل ىي من أعقد
ادلشكبلت دلا ذلا من آاثر سلبية على النفس واألسرة واجملتمع ،ورغم ذلك فهي ما
وخاصة يف ماليزًي .وقد أظهرت اإلحصائيات
زالت تزداد وتنتشر لدى ادلسلمني،
ّ
ادلقررة إليهم دل ّدة ٓٔ سنوات
الرمسية من الشرطة ادلاليزية أ ّف عدد ىذه ادلشاكل ّ
األواخر كلّها ٕ ٖٕٚمشكلة ،طوؿ سنة  ٕٓٓٙإىل ٕ٘ٔٓ ٔٙ.وىذه داللة على
سنوًي كما أ ّف ىناؾ حاالت كثريه شديدة زائدة عن
أ ّف حوايل ٖٓٓ حادثة تقع ً
كثريا منهم ما زالوا يتكتّموف على
ىذه األعداد تقع لدى الشعب ادلاليزي أل ّف ً
ٔٚ
تبني
كذلك
الرمسية
اإلحصائيات
وىذه
كبريا لدى اجملتمع.
ّ
حدوثها لكوّنا عيبًا ً
خصا من العدد الكلّي
أ ّف أغلبية ادلعتدين كانوا من آابء الضحاًي وعددىم ٖٔٓ ش ً

شخصا ،دل ّدة سنتني ،منذ ٕٗٔٓ إىل ٕ٘ٔٓ ٔٛ.إ ّف ىذه األرقاـ ادلخيفة
٘ٛٚ
ً
كاف من أسباب حدوثها الدخوؿ ادلفاجئ على البيوت دوف استئذاف.
ومن جهة أخرى ،إ ّف مشكلة االعتداء على احملارـ قد أثرت على حياة
وخصوصا يف تنمية اإلحساس السليب جتاه الرجاؿ وعدـ احرتامهم وعدـ
الضحاًي
ً
تقدير اآلابء واألمهات .كما أ ّف ىذه ادلشاكل ّأدت إىل غياب مكانة األسرة واليت
مصدرا للسكينة والطمأنينة والسعادة ألف الثقة واحملبة بني أعضاء األسرة قد
كانت
ً
تدمرت منهم .زًيدة على ذلك فإ ّف ىذه اجردية قد زادت من عبء ادلسؤوليات
ّ
احملرمة بني
الفضيحة على األسرة واليت ً
أحياان ينتج عنها أوالد الزان نتيجة للعبلقة ّ

―Statistik Sumbang Mahram Di Malaysia Tahun 2006 Hingga 2015‖ (Polis Diraja
Malaysia (PDRM), Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pembentangan Parlimen 2016, n.d.),
wccpenang.org.
17
Mohd Yusof et al., ―Social Stigma of Incest in Malaysia,‖ International Academic
Research Journal of Social Science, 2015, 112–17.
18
‖―Statistik Sumbang Mahram Di Malaysia Tahun 2006 Hingga 2015.
16
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أعضاء األسرة ٜٔ،واليت يف األغلب يكوف السبب الرئيسي ذلا عدـ تفعيل قيمة
االستئذاف حيث يدخل األب على ابنتو وىي يف غرفتها غري ساترة لعورهتا.
وشلّا زاد الطني بلّة ،رغم أ ّف زًيدة ىذه ادلشكل لدى الطبقة ادلسلمة يف
عما جرى عليهن من اعتداءات من
ماليزًي فإ ّف الكثري من الضحاًيمل خيربف ً
أحدا ّ
اآلابء واإلخواف ،وذلك بسبب اخلوؼ الشديد والفضيحة أماـ الناس شلّا ّأدى اهن
إىل الوقوع يف ادلعاانة النفسية واالضطراابت ادلقلقة العقلية والسيكولوجية وقتل
ٕٓ
النفس واالنتحار.
ألجل ذلك ،جاءت ىذه الدراسة لرتكز على العوامل اليت تساىم يف
وقوع مثل ىذه ادلشاكل لدى ادلسلمني مباليزًي .ومن بني ىذه العوامل الرئيسية اليت
تسبب زًيدة االعتداءات على احملارـ ما يلي:
أوال :عدم تفعيل قيمة االستئذان وإمهال االلتزام ِبدود الدين داخل اْلسرة:
ً

خطرا وامهًا على البيوت وحرماهتا ،وذلك أ ّف االستئذاف لو جانب تربوي عظيم،
يش ّكل ً
فعلناه كقيمة اجتماعية عليا ،إذ ذلا ظبلؿ على قيمة الشخص وحرمتو وعرضو
إف ّ
فعل االستئذاف ومنارسو فإنّنا نعلن بذلك عدـ احرتامنا خلصوصية
وخصوصيتو ،فإذا مل نُ ّ
األفراد يف األسرة مهما كاف قراهم منا ،فقد أوصاان رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم ّأال
ندخل على والدينا ولو كانوا يف حاجة ماسة خلدماتنا.
ص ْف َوا َف بْ ِن ُسلَْي ٍمَ ،ع ْن َعطَ ِاء بْ ِن
وذلك احلديث كما يليَ :ح َّدثَِِن َمالِ ٌ
كَ ،ع ْن َ
يَ َسا ٍر ،أ َّ
اَّللِ،
اَّللِ صلي هللا عليو وسلم َسأَلَوُ َر ُج ٌل ،فَػ َق َاؿًَ :ي َر ُس َ
َف َر ُس َ
وؿ َّ
وؿ َّ
أ ِ
ِ
الرجل :إِِين معها ِيف الْبػي ِ
وؿ
ت ،فَػ َق َاؿ َر ُس ُ
َْ
ْ
َستَأْذ ُف َعلَى أ ُّمي؟ فَػ َق َاؿ« :نػَ َع ْم» ،قَ َاؿ َّ ُ ُ ّ َ َ َ
ِ
َِّ
استَأْ ِذ ْف َعلَْيػ َها» ،فَػ َق َاؿ َّ
الر ُج ُل :إِِّين َخاد ُم َها ،فَػ َق َاؿ لَوُ
اَّلل صلي هللا عليو وسلمْ « :

Othman Azizah and Aziz Azelin, ―Fenomena Sumbang Mahram Di Kalangan
Masyarakat Islam Di Malaysia‖ (Universiti Utara Malaysia, 2003).
20
Salina Nen and Al, ―A Case Study of Father-Daughter Incest: Understanding Victim‘s
Experience,‖ Journal of Social Sciences and Humanities 7, no. 1 (April 2012): 46–58.
19
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اَّللِ صلي هللا عليو وسلم« :استَأْ ِذ ْف علَيػها ،أ ُِ
ب أَ ْف تَػَر َاىا عُْرًَينَةً؟» قَ َاؿ:
َر ُس ُ
وؿ َّ
َحت ُّ
ْ
َ َْ
استَأْ ِذ ْف َعلَْيػ َها»ٕٔ.
َال ،قَ َاؿ« :فَ ْ
فإذا كاف ىذا احلديث حي ّذران من الدخوؿ على والدينا أو واحد منهما
ومها حباجة ماسة إىل جدماتنا ،فكيف ابلدخوؿ على بناتنا وأخواتنا من ذوات
العمر الشبايب؟
يؤدي دخوؿ غرؼ
إ ّف عدـ شلارسة وتفعيل قيمة االستئذاف يف األسرة ّ
حّت ال ينظر إىل وىم يف أشكاؿ سلجلة ولباس ال يناسب .ومن بني
اآلخرين ّ
حّت مرحلة
األمثلة على ذلك ما وقع إلحدى البنات اليت كانت تناـ مع أبيها ّ
شبااها ،وكانت دتارس معو ادلعانقة والقبلة بشكل غريب بني النساء والرجاؿ يف
ٕٕ
زلرًكا للشهوات بينهم.
األسرة ّ
حّت ّ
تبىن منها ً
شعورا غريبًا ّ
أبوهتم وقوهتم
اثنيًا :املعاملة السيئة بني أعضاء اْلسرة :كثري من اآلابء يستغلّوف ّ

السلطوية والبدنية على الزوجة والبنت بطريقة سيئة جدِّا ٕٖ.ومن بني أمثلتها ما وقعت
ستمر يف مواقعتها ،بسبب
على البنت اليت أصبحت ضحية االعتداء من قبل أبيها الذي ا ّ
ألّنا
ادلشاعر الداخلية ،والذي منعها من إظهار تلك ادلشكلة والتحدث إىل الغري ،وذلك ّ
ٕٗ
كانت ختاؼ من أبيها الذي كاف يستخدـ قوتّو البدية والسلطويّة عليها.
اثلثاً :ضعف اإلْيان ،واتباع اْلهواء النفسية وإغواء الشياطني :ذلك أ ّف ىذه

دتسك ادلسلمني بدينهم ،وعدـ احلفاظ على الفرائض
األمور حاصلو نتيجة لعدـ ّ
ٕ٘
وخصوصا الصبلة ،وعدـ رغبتهم يف دراسة أحكاـ الشريعة وتطبيقها يف احلياة اليومية.
ً
 21أخرجو مالك يف ادلوطأ ،كتاب االستئذاف ،ابب االستئذاف ،حديث رقم.ٔ :

Azizah and Azelin, ―Fenomena Sumbang Mahram Di Kalangan Masyarakat Islam Di

22

‖Malaysia.

Jasmi and et.al, ―Jenayah Sumbang Mahram: Perkembangan Dan Faktor
Penyebarannya‖ (Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan, Hotel Alison Klana,
Seremban, Negeri Sembilan: Hotel Alison Klana, Seremban, Negeri Sembilan, 2003).
24
Nen and Al, ―A Case Study of Father-Daughter Incest: Understanding Victim‘s
‖Experience.
25
Jasmi and et.al, ―Jenayah Sumbang Mahram: Perkembangan Dan Faktor
‖Penyebarannya.
23
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ويتّضح من ىذه العوامل الرئيسة السابقة أ ّف وقوع ىذه ادلشاكل كانت نتيجة
اإلمهاؿ لتطبيق شريعة اإلسبلـ واحلدود اليت وضعها هللا للتعامل الصحيح بني أعضاء
األسرة ،واليت لو طبقت حلمتهم من الوقوع يف ادلنكرات والفواحش .وال ينفي أحد أ ّف
ادلهمة جميع الناس.
الشريعة اإلسبلمية غنية ابألساليب الرتبوية ّ
د .اجلوانب الرتبوية من خالل قيمة االستئذان:
لقد شرع هللا قيمة االسئذاف حلِك ٍم وأغر ٍ
اض كثرية ،منها:
ٔ.

ٕ.

وخاصة النساء منهم .إ ّف الضوابط اليت ينبغي
محاية خصوصية الفرد املسلم:
ّ
مراعاهتا يف معاملة ادلسلم مع اجملتمع ليست كالضوابط اخلاصة يف التعامل داخل
ضح أ ّف حرية الناس حوؿ األسرة ىي أوسع من حريتهم مع اجملتمع،
األسرة .ووا ٌ
واحلرية داخل غرفهم اخلاصة أكثر من حريتهم مع األسرة ٕٙ.فأمر هللا أف يستأذف
الفرد كلّما دخل عضو من أعضاء األسرة إىل غرؼ اآلخرين حلماية ىذه
اخلصوصيات.
تنظيم عالقات اْلفراد يف اْلسرة ٕٚ:إ ّف االستئذاف لو قيمة نظامية وقانونية بني

أعضاء األسرة ،ومن خبللو نرى عظمة اإلسبلـ الذي أيمر بتطبيق تلك الضوابط
حّت مل يتجاز فرد حقوؽ اآلخرين .وابلتفصيل ،فرض
اخلاصة بني أفراد األسرة ّ
ّ
أوقاًت زل ّددة حتظر فيها لزًيرة وذلك قبل صبلة الفجر وبعد صبلة
اإلسبلـ ً
العشاء أل ّف ىذه األوقات يكوف فيها اإلنساف يف كامل خصوصيتو يريد فيها أف
فإّنا
خيتل بنفسو ولباسو وحاجتو ونومو وحريتو الكاملةّ .أما االستئذاف يف الظهرية ّ
وقت القيلولة ،والناس يف ىذا الوقت يسرتحيوف وخي ّففوف لباسهم فيها ٕٛ.وذلذا،
جاءت الشريعة اهذه الضوابط لئبل يقيم أحد من الناس خصوصية اآلخرين .كما
Al-Sya‘rāwīy, Tafsīr Al-Sya‟rawī, 17:1033.
Ibid., 17:10330.
28
Ibid., 17:10331.
26

27
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ٖ.

شامبل لتنظيم العبلقات بني أعضاء
نظاما ً
يتّضح من ىذه الضوابط تش ّكل ً
حّت ال تتداخل اخلصوصيات وتتضارب فيقع احملذور.
األسرة ّ

االستئذان يعطيك الفرصة لتتهيأ ملقابلة املستأذن ٕٜ:إ ّف قيمة االستئذاف
وخصوصا
لكل فرد يعيش مع مجاعة يف مكاف واحد
ً
تتضمن ً
ّ
آدااب سلصوصة ّ
األسرة ذات العدد الكبري .وعلى ىذا األساس ،اطلقنا على االستئذاف ابعتباره
قيمة جيب أف حترتـ وتراعي ألنّو وسيلة إىل مراعاة حقوؽ أعضاء األسرة ،على
لكل فرد منهم أمور خاصة داخلية وخارجية ال حيب أف يطلّع عليها
ادلشار أ ّف ّ
ٖٓ
أوقاًت ثبلثة ىي ساعات االسرتخاء
شخصا آخر .والقرآف الكرمي قد ح ّدد لنا ً
ً

ٗ.

لكل واحد حّت
واالسرتاحة والنوـ .وذلذا ،جاءت قيمة االستئذاف لتعطي فرصة ّ
يتهيأ قبل مقابلة ادلستأذف .وادلقصود بتهيأة اإلنساف لنفسو قبل أف يرى
ادلستأذف ،أف يغطي عورتو ويتهيأ نفسيًا وبدنيًا الستقباؿ ادلستأذف ويدخل إىل
غرفتو .وىذا أدب قرآين عظيم ال يوجد إال يف ىذا الدين.
محاية اْلطفال من اْلاثر النفسية السلبية :من بني ِحكم االستئذاف كذلك
محاية األطفاؿ من اآلاثر السلبية من األطفاؿ ،حبيث أ ّف علماء النفس أ ّكدوا أ ّف
بعض ادلشاىد اليت يراىا الصغار قد تؤثر على حياهتم سلبيًا وىم كبار ،أل ّّنم
تؤدي اهم إىل أمراض نفسية وخلقية وسلوكية يصعب
سيقلّدوف ما رأوا وقد ّ
ٖٔ
شفاؤىا يف ادلستقبل.

٘.

اْلفاظ على سرت عورات النساء على اخلصوص :إ ّف قيمة االستئذاف يف
موجهة إىل األطفاؿ الذين ال ُدينعوف عن يعرفوف عورات النساء .وذلذا،
حقيقتها ّ
كاف اذلدؼ من االستئذاف عدـ كشف عورات النساء ،ألف الطفل برباءه سوؼ
اهتن .وابإلضافة إىل ذلك
حيكي لآلخرين ّ
عما يراه ،ويصف ذلم ما يراه من عور ّ
29

Ibid.
Muhammad Mahmūd Al-Hijāzī, Al-Tafsīr Al-Wādhih, vol. 2 (Beirut: Dār al-Jil al-Jadīd,
1413), 698.
31
Al-Shabūnī, Tafsīr Āyāt Al-Ahkām, 2:219.
30
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األمر ،منع هللا ادلرأة إبداء زينتها إىل األجانب واحملارـ على السواء ٖٕ.ومن
ِ
ين ِزينَ تَ ُه هن إِهال َما
﴿وَال يُ ْبد َ
تظن أف اآلية الكرديةَ :
ادلعتقدات اخلاطئة أف ادلرأة ّ
ِ
أيضا موجهة
موجهة إىل األجانب فقط ،بل إ ّف اآلية ً
ظَ َه َر م ْن َها﴾[النورّ ]ٖٔ :
إىل احملارـ ،حبيث ال جيوز ذلا وال ألخيها وال ألبيها أف يتعدوا حدود ما مسح هللا
ثيااب خفيفة وشفافة  )see throughوتظهر
ذلم ابلنظر إليو .فالبنت اليت تلبس ً
مثبل أو الفخذ وقت اجلوس والقياـ وتبلحظ أ ّف أابىا أو أخاىا
مفاتنها كالصدر ً
تشجع
ينظر إليها ابلرتكيز فبل ب ّد أف تسرت نفسها وتعلم أ ّّنا سلالفة ألمر هللا و ّأّنا ّ
على زان احملارـ إذا مل تغطي مفاتنها.
ومع ىذه البياانت ،يتّضح لنا أ ّف اإلسبلـ حيمل رسالة منهج متكامل
بكل جوانبها األخبلقية والرتبوية واالجتماعية والسياسية
إلصبلح احلياة ّ
واالقتصادية .ويف قيمة االستئذاف دعوة ظاىرة إىل بناء األخبلؽ الكردية واآلداب
ٖٖ
سليما من مفاسد احلياة.
اإلنسانية من أجل إبقاء أسرة صاحلة ،واجملتمع ً
ه .معاجلة االعتداءات على ا﵀ارم من خالل تفعيل قيمة االستئذان وجوانبها
الرتبوية:
يتبني لنا أ ّف اإلسبلـ ىو الدستور اإلذلي الذي
من خبلؿ قيمة االستئذافّ ،
يتضمن فيو اآلداب واألخبلؽ والرتبية .ومن خبلؿ قيمة االستئذاف ،جاءت
ّ
حكمة ابلغة وىي عدـ كشف عورات اآلخرين ،من حيث أ ّف ىذه اآلية تعلّم
الناس أف يتعامل مع أفراد أسرهتم وىم يف بيت واحد مبعاملة حسنة منها االحرتاـ
مع عدـ إمهاؿ حدود هللا ابإلضافة إىل اآلداب واحلياء .كما أ ّف قيمة االستئذاف
حّت مل يقعوا يف الفواحش
ّتو ّ
ضح لنا طريقة ادلعاملة احملرتمة بني أعضاء األسرة ّ
وادلنكرات نتيجة إمهاذلم للشريعة.
Al-Siyāsi, Tafsīr Ayat Al-Ahkām, 591.
Al-Shabūnī, Tafsīr Āyāt Al-Ahkām, 2:218.
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لقد سبق لنا الكبلـ وبيّنا أ ّف رخصة االستئذاف يف ثبلثة أوقات وىي
سن بلوغهم فقطّ .أما من بلغ احللم ،فعليهم أف يستأذنوا
ّ
موجهة إىل األبناء قبل ّ
سن
يف مجيع األوقات .وذلك أ ّف العلّة واضحة أل ّف ىؤالء األطفاؿ قد بلغوا ّ
النضج ،وىو عبلمة اكتماؿ تكوين العضوي ،وبداية ظهور الغريزة اجنسية اليت
جتعل منهم صاحلني لئلصلاب .وقد ختمت اآلية بقولو﴿ :و ه ِ
يم
اَّللُ َعل ٌ
َ
ِ
يم﴾[النور ،]ٜ٘:أي :أنّو َعلِ ٌيم مبا يُصلِحكم ،وأنّو َح ِك ٌيم ألنّو ال يُ ِّ
شرع شيئًأ
َحك ٌ
ٖٗ
لئلنساف إال حبكمة.
لقد ش ّدد اإلسبلـ يف استخداـ قيمة االستئذاف وكاف ىذا التشديد على
احملرمات نتيجة
البالغني رمحة اهم إذ ىو من أجل محايتهم من احتماالت وقوع ّ
تتحرؾ الشهوات ابإلضافة
إلقاء أبصارىم على عورات بعضهم البعض ،و ّ
حّت ال ّ
فيتم الوقوع يف احملذور ويتم االعتداء على
إىل إغواء الشياطني واتباع األىواءّ ،
ذوي احملارـ.
وإضافة إىل ىذا األمر ،فإ ّف االستئذاف يف مجيع األوقات دلن يبلغ احللم
وخصوصا لؤلسر اليت دتارس االختبلط بني أعضائها ،ذلك أ ّف األطفاؿ منذ
ً
تعودوا على االطبلع على العورات ،فإ ّف اخلوؼ الشديد أف يكوف ال
صغرىم قد ّ
حرج لنظرىا يف كِربىم ٖ٘.كما أ ّف التشديد يف استخداـ قيمة االستئذاف على
منعا كليِّا كل أنواع االختبلط غري الشرعي وعدـ إمهاؿ
البالغني يف اإلسبلـ دينع ً
يدؿ على أ ّف اإلسبلـ حريص جدِّا على حفظ
احلدود الشرعية .وىذا األمر ّ
العرض بل جعلها واحدة من مقاصد اخلمسة العظمى.

Al-Sya‘rāwīy, Tafsīr Al-Sya‟rawī, 17:10333–34.
Al-Hijāzī, Al-Tafsīr Al-Wādhih, 2:699.
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اخلالصة:
توصلنا شلّا سبق إىل أ ّف الشريعة اإلسبلمية جاءت مبا يصلح أمور الناس الدنيوية
ّ
واألخروية .ومن ىذه األمور اليت حرص على تفعيلها قيمة االستئذاف .وذلذا،
خيلص الباحثاف إىل بعض النقاط ادلهمة:

ّأوًال :ال ب ّد من تدريب أفراد األسرة على ادلعاملة احلسنة وشلارسة اآلداب و ّأوؿ
ىذه اآلداب تفعيل قيمة االستئذاف وااللتزاـ ابللباس الشرعي احملرتـ.
اثنيًا :إ ّف شريعة اإلسبلـ قد حرصت على تفعيل قيمة االستئذاف على البالغني
تتم تنمية
وذلك لكوّنم أكثر ً
فهما وأتثػًّرا على العورات .كما أ ّف يف ىذه ادلرحلةّ ،
ادليوؿ الداخلية والغرائز اجنسية لديهم .ألجل ذلك كاف ىذا التشديد دينع
االختبلط غري الشرعي بني أفراد األسرة.

اثلثًا :ال ب ّد جميع األفراد أف ديارسوا احلشمة يف ىيئاهتم ولباسهم وقيامهم
احملركة
وجلوسهم أماـ اآلخرين من أجل حفظ عوراهتم ومن أجل ضبط األمور ّ
للشهوات.
ابعا :تعليل األمر ابالستئذاف ىو عدـ كشف العورات أل ّف كشف العورات أمر
رً

حدودا معينة لئبل يطلّع
مجيعا .وذلذا ،قد رسم اإلسبلـ
ً
ضر ابلناس ً
خطري ي ّ
بعضهم على عورات بعض.
ألّنا
خامسا :إ ّف تفعيل قيمة االستئذاف جيعل من تعاليم ادلسلمني تعاليم صغارية ّ
ً

تطالب ادلسلم أف يتحلى ابألدب وديارس بدءً من أسرتو وانتهاءً ابآلخرين حّت نبِن
قائما على األخبلؽ وخاليًا من ادلنكرات والفواحش.
رلتمعا ً
ً
فاضبل ً
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