مقدمـــة الـنجنـوع

أ

ﭑﭒﭓﭔ
مقدمـة الـنجنـوع:
الحؿد هلل ،وكػك ،وسالم طؾك طباده الذيـ اصطػك ،وطؾك
أل والصحب ومـ اقتػك.
أما بعد :ففذه ثالث رسائؾ تخص الؿرأة الؿسؾؿة ،وهتؿفا يف
أمر ديـفا ،وسبقؾ سعادهتا يف دكقاها وأخراها ،سبؼ أن ُصبعت كؾ
مرة ،وقد رغب بعض إفاضؾ يف صبعفا يف
واحدة مـفا ُمػردة غقر ّ
ؽؿؾ بعضفا بعضا.
هذا الؿجؿقع؛ لؽقهنا يف باب واحد ،و ُي ّ
وأسلل اهلل أن يعظؿ الـػع هبا والربكة ،إكف سؿقع مجقب.
وكتبـُ :عبد الزساق بً عبد احملسً البدر
يف1437/1/22 :
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ﭑﭒﭓﭔ
B
الحؿد هلل الذي أكؿؾ لـا الدِّ يـ ،وأتؿ طؾقـا الـِّعؿة ،وجعؾ
خقر أمةَ ،وبعث فقـا رسقٓ مـّا ،يتؾق طؾقـا
أمتـا  -أم َة اإلسالم َ -
آياتفَ ،ويز ّكقـاَ ،ويع ّؾؿـا الؽتاب والحؽؿةَ ،والصالة والسالم َطؾك
محج ًة لؾسالؽقـ
َمـ ُبعث رحؿ ًة لؾعالؿقـَ ،وقدو ًة لؾعامؾقـَ ،و ّ
َوطؾك آلف َوأصحابف أجؿعقـ.
أما بعد:
َف ّ
الؿسؾؿ طظقؿةٌَ ،ومـّتف َطؾقف كبقر ٌة
نن كعؿة اهلل طؾك َطبده ُ
هبدايتف إلك َهذا الدِّ يـ العظقؿِ ،د ِ
يـ اإلسالم ،دِيـ اهلل الذي ارتضاه
لع َبادهَ ،وكؿؾف لفؿَ ،وٓ يؼبؾ مـفؿ ديـًا سقاهَ ،يؼقل اهلل َتعالك:
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ
[الؿائدة .]3 :ويؼقل تعالك :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [آل طؿران.]91 :
ويؼقل تعالك :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﮊ [آل طؿران .]58 :ويؼقل تعالك :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الحجرات.]5 – 7 :

إ ّكف الدِّ يـ الذي أصؾح اهلل بف ال َعؼائد َوإخالقَ ،وأصؾح بف
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الحقاة الدكقا وأخرة ،وزيـ بف ضاهر الؿرء وباصـف ،وخ ّؾص بف ك ّؾ
وتؿسؽ بف مـ براثـ الباصؾ ،ومفاوي الرذيؾة،
َمـ اطتـؼف
ّ
ومـزلؼات آكحراف والضالل .إكّف الدّ يـ الؼقيؿ الؿحؽؿ غاية
اإلحؽام يف أهدافف ومؼاصده ،و يف هداياتف ودٓٓتف ،ويف هناياتف
حؼ وصدق ،وأحؽامف ك ّؾفا طدل وإحسان،
وثؿراتف .أخباره ك ّؾفا ّ
ٍ
شلء فؼال
فؿا أمر بشلء فؼال العؼؾ :لقتف هنك طـف ،وٓ هنك طـ
حرمف ،وٓ حرم
العؼؾ :لقتف أمر بف ،وٓ أحؾ شقئا فؼال العؼؾ :لقتف ّ
شقئا فؼال العؼؾ :لقتف أباحف .ولؿ يلت ّ
صحقح يـؼض
طؾؿ
ٌ
قط ٌ
سؾقؿ يبطؾ شقئا مـ أحؽامف
حؽؿ
شقئا مـ أخباره العظقؿة ،وٓ
ٌ
ٌ
الؼقيؿة.
العظقؿ الذي يفدي إلك الحؼ وإلك صريؼ مستؼقؿ،
إكف الدّ يـ
ُ

مداره ،والح ّؼ ققا ُمف ،والرحؿة روحف
الصدق شعاره ،والعدل
ُ

واإلصالح جؿالف وأطؿالف،
والصالح
والخقر قريـُف،
وغايتف،
ُ
ُ
ُ
والفدى وال ّرشدُ زا ُده ،مـ تركف وترك آهتدا َء بف رحؾت طـف
العؼقدة الؼقيؿة ،وإطؿال الجؾقؾة ،وإخالق العالقة الـّبقؾة،
وسلء إطؿال،
وح ّؾت مح ّؾفا أوها ُم العؼقل ،وتػاهات أراء،
ِّ
ورذيؾ إخالق.
ولفذا ف ّ
نن أطظؿ كرامة يـالفا العبدُ الفداية لفذا الدِّ يـ العظقؿ،
ّؿسؽ هبداياتف ،وآلتزام بدٓٓتف
والتقفقؼ لالطتصام بف والت ّ
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وإرشاداتف ،والبعد التام والحذر الؽامؾ طـ ك ّؾ ما يـفك طـف
ويحذر مـف.
ومـ كؿال هذا الديـ العظقؿ وجؿالف تؽريؿف لؾؿرأة الؿسؾؿة،
وصقاكتف لفا ،وطـايتف بحؼققفا ،ومـعف مـ ضؾؿفا وآطتداء طؾقفا،
أو استغالل ضعػفا ،أو كحق ذلؽ ،وجعؾ لفا يف كػسفا ولؿـ
تعقش معفؿ مـ الضقابط العظقؿة ،والتقجقفات الحؽقؿة،
واإلرشادات الؼقيؿة ما يحؼؼ لفا حقاة هـقة ،ومعقشة سق ّية،
وأك ًسا وسعادة يف الدكقا وأخرة.
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أصــول مـهـنّـة
ٍ
لجؿؾة
وٓ بدّ لؾؿسؾؿ يف هذا الؿؼام العظقؿ أن يؽقن مدركا
الؿفؿة ،والضقابط العظقؿة ،لقتحؼؼ لف بالعؾؿ هبا
مـ إصقل
ّ
و ُمالحظتفا والسقر طؾك وفؼفا ،اإلكرا ُم الحؼقؼل ،واإلكعام التام
الؽامؾ ،والسعادة إبدية يف الدكقا وأخرة.
ّأوال :أن يعؾؿ العبدُ طؾؿ القؼقـ ّ
أن أحسـ إحؽام وأققمفا
رب العالؿقـ وخالؼ الخؾؼ أجؿعقـ،
وأكؿؾفا وأجؿؾفا أحؽا ُم ِّ

قال تعالك :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [يقسػ .]04 :وقال تعالك :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [الؿائدة .]84 :وقال تعالك :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ

[إطراف ،]7 :وقـال تعـالـك :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [التقـ .]5 :وقال
تعالك :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [الـقر.]81 :
ذاُ ً٘ا :أن يدرك العبدُ ّ
أن سعادتف وكرامتف مرتبط ٌة تؿام آرتباط
بطاطتف لر ِّبف ،والتزامف بلحؽامف ،و ّ
أن ح ّظف وكصقبف مـ ذلؽ بحسب
ح ِّ
ظف وكصقبف مـ الطاطة وآلتزام ،قال تعالك :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮊ

[الـساء:

 .]39وقال تعالك طـ صاحب يس :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﮊ [يس .]57-58 :وقال تعالك :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﮊ [الشؿس .]94-1 :وقال تعالك :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ

[الؿائدة.]91-98 :

ذاىرا :أن يتـ ّبف العبدُ الؿسؾؿ ،وإ َمة الؿسؾؿة ّ
أن لفؿا يف هذه
الحقاة الدكقا أطدا َء كثر ،يسعقن لإلصاحة بؽرامتفؿا ،وخؾخؾة
طزهؿا وسعادهتؿاَ ،ويؼدِّ مقن ك ّؾ ما يستطقعقن يف سبقؾ
سبقؾ ّ
الـّقؾ مـفؿا وإهاكتفؿا.
ويليت يف مؼدمة همٓء :الشقطان طد ّو اهلل ،وطد ّو اإلسالم،
وطد ّو طباده الؿممـقـ ،الذي غاضف أشدّ الغقظ إكرا ُم اهلل لؾؿممـقـ
هبذا الدِّ يـ ،وهدايتف لفؿ صراصف الؿستؼقؿ ،فلطؾـ طؾقفؿ حر ًبا
ٍ
ٍ
جاكب يريد
صراط ،وأتك إلقفؿ مـ ك ّؾ
شعقاء ،وقعد لفؿ بؽ ّؾ
طزهؿ وشرفِفؿ ،قال اهلل تعالك :ﮋﮅ ﮆ
إهدار كرامتفؿ وتضققع ِّ
َ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﮊ [اإلسراء:
 .]10-19وقال تعالك :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [فاصر .]1 :فقجب طؾك ك ّؾ مسؾؿ ومسؾؿة
طدو يفدف إلك إبعادهؿا طـ هذا اإلكرام.
أن يحذر مـف ،ومـ ك ّؾ ِّ
راة ًػا :أن يممـ ّ
وصالح أمره ،واستؼامة حالف،
أن تقفق َؼف،
َ
وتحؼؼ كرامتف؛ بقد س ِّقده ومقٓه :رب العزة سبحاكف ،الؼائؾ:
ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [الحج .]95 :ولفذا ف ّ
نن
طؾقف أن يؼقي صؾتَف بف سبحاكف ،ويطؾب كرامتف مـف ،وقد كان مـ
الـبل ^« :الؾفؿ أصؾح لل ديـل الذي هق طصؿة أمري،
دطاء ِّ
وأصؾح لل دكقاي التل فقفا معاشل ،وأصؾح لل آخريت التل فقفا
معادي ،واجعؾ الحقاة زياد ًة لل يف ك ّؾ خقر ،والؿقت راح ًة لل مـ
ٍ
ٕحد طـ ر ِّبف؛ يف
شر»( .)1ويف هذا دٓلة طؾك أ ّكف ٓ غـك
كؾ ِّ
صالح أمقره ،واستؼامة شموكف ،وتحؼؼ كرامتف وإكرامف.
هؿف يف هذه الحقاة الدكقا أن يؽقن كري ًؿا
خاٌ ًصا :أن يجعؾ أكرب ِّ
اهلل سبحاكف
طـد اهلل ،حتك يحظك بنكرام اهلل لف ،وأن يسعد بؿا أطدّ ه ُ
لعباده الؿؽرمقـ ،الذيـ قال فقفؿ :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ

[الؿعارج .]38 :فتؾؽ هل الؽرامة الحؼقؼ ّقة ،وكقؾ ذلؽ إ ّكؿا يؽقن بتحؼقؼ
( )9أخرجف مسؾؿ (.)575
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السر والعؾـ ،والغقب والشفادة ،قال اهلل تعالك :ﮋ ﮁ
تؼقاه سبحاكف يف ِّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [الحجرات .]93 :ويف الصحقح طـ أبل هريرة
لؾـبل ^ :مـ أكر ُم الـاس؟ قال« :أكرمفؿ أتؼاهؿ»(.)1
قال :ققؾ ِّ
ومـ ابتغك الؽرام َة مـ غقر هذا السبقؾ؛ فن ّكؿا يركض يف
سراب ،ويسعك يف سبقؾ ٍ
خقبة وتباب.
أن الؿرأة طؾك وجف الخصقص يؾزمفا أن تعؾؿ ّ
ساد ًساّ :
أن
أحؽام الشرع الؿتع ّؾؼة بشلهنا؛ محؽؿ ٌة غاي َة اإلحؽام ،متؼـ ٌة غاي َة
ضؾؿ فقفا وٓ زلؾ ،كقػ ٓ
اإلتؼان ٓ ،كؼص فقفا وٓ خؾؾ ،وٓ َ
الحؽقؿ يف
رب العالؿقـ،
وهل أحؽا ُم خقر الحاكؿقـ ،وتـزيؾ ِّ
ُ
فالحفؿ،
تدبقره ،البصقر بعباده،
العؾقؿ بؿا فقف سعادهتؿ َو ُ
ُ
وصالحفؿ يف الدكقا وأخرة ،ولفذا ف ّ
نن مـ أطظؿ العدوان وأشدّ
ُ
ِ
اإلثؿ والفقان ،أن يؼال يف شلء مـ أحؽام اهلل الؿتع ّؾؼة بالؿرأة أو
غقرهاّ ،
إن فقفا ضؾ ًؿا ،أو هض ًؿا ،أو إجحا ًفا ،أو زلال ،ومـ قال
حؼ قدره ،وٓ و ّقره حؼ تقققره،
ذلؽ أو شقئا مـف؛ فؿا قدر ربف ّ
واهلل ج ّؾ وطال يؼقل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [كقح .]93 :أيٓ :
ُ
والتقققر :التعظقؿ ،ومـ تقققره
تعامؾقكف معامؾة مـ تق ّقروكف،
ُ
أوامره ،و ُيعتؼد ّ
أن فقفا السالم َة
سبحاكف :أن ُتؾتزم أحؽا ُمف ،وتطاع
ُ
والرفعة ،ومـ اطتؼد فقفا خالف ذلؽ؛ فؿا أبعده طـ
والؽؿال ِّ

( )9أخرجف البخاري (.)3370
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الققار ،وما أجدره يف الدكقا وأخرة بالخزي والعار.
مفؿةٌ ،وضقابط طظقؿة ،يجدر التـبف لفا والعـاية
ففذه أصقل ّ
هبا بقـ يدي هذا الؿقضقع ،بؾ هل يف الحؼقؼة ركائزه التل طؾقفا
ُيبـك ،وأ ُس ُسف التل طؾقفا يؼقم.
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مـن هـي الـنـرأة؟
الؿرأة يف الؾغة :تلكقث الؿرء ،ويؼال :امرأة ،و َم َرة ،وٓ جؿع

لؿػردها ،وإكّؿا تجؿع طؾك كساء وكسقة ،وهل ذلؽ الؿخؾقق
ّ
وجؾ لقؽقن شريؽا لؾرجؾ يف حقاتف ،وقد
الذي أوجده اهلل ط ّز
خؾؼت يف إصؾ مـ الرجؾ كػسف ،لقؽقن ذلؽ أطؿؼ يف التجاكس
وأوثؼ يف الصؾة والتؼارب ،ولتتحؼؼ بقـفؿا الؿق ّدة والرحؿة يف
أهبك ح ّؾة وأجؿؾ صقرة.
قال اهلل تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﮊ [الـساء .]9 :وقال تعالك :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞﮊ [الـروم .]59 :وقـال تعالـك :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﮊ [الـحؾ.]75 :
وقد د ّلت أيات طؾك ّ
حقاء زوج آدم طؾقف السالم قد
أن ّ
خؾؼت مـف .ثؿ ّ
بث سبحاكف مـفؿا رجآ كثقرا وكسا ًء ،وذلؽ طـ
صريؼ التزاوج ،الذي يؽقن بف الحؿؾ واإلكجاب.

مــً ٍــي الـنـزأة؟
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مؼقماتف وخصائصف ،وجعؾ يف الؿرأة
وجعؾ يف الرجؾ ِّ
مؼقماهتا وخصائصفا ،وخروج ّ
مؼقماتف وخصائصف
كؾ مـفؿا طـ ِّ
ُيعدّ مقال طـ الػطرة ،واكحرا ًفا طـ السبقؾ .وثبت يف الصحقحقـ
أن الـبل ^ قالّ « :
إن الؿرأة خؾؼت مـ
مـ حديث أبل هريرة
ٍ
ضؾعّ ،
ذهبت تؼقؿف كسرتف،
وإن أطقج شلء يف الضؾع أطاله ،فنن
َ
استؿتعت هبا استؿتعت هبا وفقفا طقج»(.)1
وإن
َ
قال الـقوي

« :وفقف دلقؾ لؿا يؼقلف الػؼفاء أو بعضفؿّ ،
أن

حقاء خؾؼت مـ ضؾع آدم ،قال اهلل تعالك :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﮊ [الـساء .)2(».]9 :وهذا يػقد ّ
أن الؿرأة يف أساس بـقتفا،
والؿؼقمات التل
وأصؾ خؾؼتفا قد ُم ِّقزت ببعض الخصائص
ِّ
تجعؾ لفا وض ًعا خاص ًّا ،وأسؾق ًبا معقـًا يف الحقاة ،يـطؾؼ مـ
أكقثتفا وأمقمتفا ورقتفا وضعػفا ،وكثرة تؼ ّؾب أحقالفا ،ففل
وتتقحؿ ،وتؾد ،وترضع ،وتباشر حضاكة
تحقض ،وتحؿؾ،
ّ
مختصة بف ،كؿا ّ
أن الرجؾ لف
مقلقدها ،إلك غقر ذلؽ مؿا هل
ّ
ومؼقماتف.
خصائصف
ِّ
ولقس ٕحد الطرفقـ أن يتط ّؾع إلك خصائص الطرف أخر،
قال تعالك :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
( )9أخرجف البخاري ( ،)3339ومسؾؿ (.)9015
(« )5شرح صحقح مسؾؿ» (.) 87/94
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ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﮊ [الـساء .]35 :وقال تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ

[الـساء.]30 :

فضؾ اهلل بف بعضفؿ طؾك
وققامة الرجؾ طؾك الؿرأة هق مؿا ّ
بعض ،ومـ ذلؽ ما خص بف الرجؾ مـ كؿال العؼؾ والرزاكة
والؼقة مؿا لقس لؾؿرأة مثؾف ،ولفذا
والتحؿؾ
والصرب والجؾد
ّ
ّ
جعؾ لؾرجؾ طؾك الؿرأة حؼق ًقا تتـاسب مع قدراهتا وأساس
تؽقيـفا ،وجعؾ لؾؿرأة طؾك الرجؾ حؼق ًقا تتـاسب مع قدراتف
وأساس تؽقيـف.
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ما حقيقة تلزيه اإلىساٌ؟
ومـ يتل ّمؾ يف دٓٓت الـصقص وهدايات إد ّلة يجد ّ
أن
تؽريؿ اهلل ّ
جؾ وطال لإلكسان طؾك كقطقـ:
حهرًٗ غام؛ وهق ما بقـف تعالك بؼقلف :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
-1
ٌ
ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟﮊ [اإلسراء..]74 :

« :وهذه الؽرامة يدخؾ فقفا خؾؼفؿ طؾك
قال الؼرصبل
هذه الفقئة يف امتداد الؼامة ،وحسـ الصقرة ،وحؿؾفؿ يف الربِّ
ٍ
يتحؿؾ بنرادتف
لحققان سقى بـل آدم ،وأن
يصح
والبحر مؿا ٓ
ُّ
ّ
خصفؿ بف مـ الؿطاطؿ
وقصده وتدبقره .وتخصقصفؿ بؿا
ّ
والؿشارب والؿالبس ،وهذا ٓ يتّسع يف حققان كا ّتساطف يف بـل
خاص ًة دون الحققان ،ويؾبسقن الثقاب،
آدم؛ ٕكّفؿ يؽسبقن الؿال ّ
الؿر ّكبات مـ إصعؿة .وغاية ّ
لحؿا ك ٍّقئا
كؾ حققان يلكؾ ً
ويلكؾقن َ
أو صعا ًما غقر مر ّكب»(.)1
وقال ابـ كثقر ،طؾقف رحؿة اهلل« :يخرب تعالك طـ تشريػف لبـل
آدم وتؽريؿف إ ّياهؿ يف خؾؼف لفؿ طؾك أحسـ الفقئات وأكؿؾفا
(« )9الجامع ٕحؽام الؼرآن» (.)511/94
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قائؿا
كؼقلف تعالك :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [التقـ .]0 :أي يؿشل ً
مـتص ًبا طؾك رجؾقف ،ويلكؾ بقديف ،وغقره مـ الحققاكات يؿشل
طؾك أربع ويلكؾ بػؿف ،وجعؾ لف سؿ ًعا وبصرا وفمادا؛ يػؼف بذلؽ
ويػرق بقـ إشقاء ،ويعرف مـافعفا وخقاصفا،
ك ّؾف ويـتػع بفِّ ،
()1
ومضارها يف إمقر الديـقة والدكققية» .
وحهرًٗ خاص؛ وذلؽ بالفداية لفذا الديـ ،والتقفقؼ
-2
ٌ
والعز الؽامؾ،
رب العالؿقـ ،وهذه هل الؽرامة الحؼقؼقة،
ّ
لطاطة ِّ
والسعادة إبدية يف الدكقا وأخرة ،إذ ّ
ديـ اهلل ط ّز
إن اإلسالم هق ُ
و ّ
العزة
والرفعة وآستؼامة ،فؾؾف
العزة والؽرامة،
جؾ ،ديـ
ّ
ّ
ٍّ
ولرسقلف ولؾؿممـقـ.
يؼقل اهلل تعالك مب ِّقـًا ّ
أن الؽرامة إكّؿا تؽقن باإلذطان لعظؿتف،
والخضقع لؽربيائف ،وآمتثال ٕوامره :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [الحج.]95 :

فؿـ لؿ يق ّفؼ لإليؿان ،ولؿ يؾتزم بطاطة الرحؿـ ،ففق مفان
غقر مؽرم ،وحظ اإلكسان مـ الؽرامة والسالمة مـ اإلهاكة
بحسب حظف مـ اإليؿان ققٓ واطتؼادا وطؿال ،فؿـ صؾب الع ّزة
(« )9تػسقر الؼرآن العظقؿ» (.)89/3
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بغقر الدِّ يـ ّ
ذل ،ومـ رام الؽرامة بغقر اإلسالم أهقـ.
ومؿا يـبغل أن يعؾؿ هـا ّ
أن التؽريؿ يف الـقع إول وهق
التؽريؿ العام يستؾزم مـ اإلكسان الؼقام بلسباب كقؾ التؽريؿ الثاين
وهق التؽريؿ الخاص .بؿعـكّ :
والصحة
أن مـ أكرمف اهلل بالؿال
ّ
والعافقة إلل غقر ذلؽ ،يؾزمف أن يبذل وسعف يف صاطتف ،ويؼدم
فنن اهلل ط ّز ّ
ٓ ّ
جفده يف سبقؾ مرضاتف ،وإ ّ
وجؾ سقسللف يقم الؼقامة
طـ ذلؽ اإلكرام.
قال :قالقا:
روى مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث أبل هريرة
يا سقل اهلل! هؾ كرى ربـا يقم الؼقامة؟ قال« :هؾ تضارون يف رؤية
الشؿس يف الظفقرة لقست يف سحابة؟» قالقا .ٓ :قال« :ففؾ
تضارون يف رؤية الؼؿر لقؾة البدر لقس يف سحابة؟» قالقا ،ٓ :قال:
«فقالذي كػسل بقده ٓ تضارون يف رؤية ر ِّبؽؿ إٓ كؿا تضارون يف
رؤية أحدهؿا ،قال :فقؾؼك العبد فقؼقل :أي ف ْؾ ألؿ أكر ْمؽ،
َ
زوجؽ ،وأ ّ
الخقؾ واإلبؾ ،وأذرك ترأس
سخر لؽ
سقدك ،وأ ِّ
وأ ِّ
مالقل؟ فقؼقل،ٓ :
وتر ْبع؟ فقؼقل :بؾك ،قال :فقؼقل :أفظــت أكّؽ
ّ
فقؼقل :فنكّل أكساك كؿا كسقتـل ،ثؿ يؾؼك الثاين فقؼقل :أي فؾ ألؿ
َ
وأزوجؽ وأ ّ
الخقؾ واإلبؾ وأذرك
سخر لؽ
سقدك
ِّ
أكرمؽ وأ ِّ
مالقل؟
رب ،فقؼقل :أفظــت أكّؽ
ترأس وتر ْبع؟ فقؼقل :بؾك أي ّ
ّ
فقؼقل ،ٓ :فقؼقل :فنين أكساك كؿا كسقتـل ،ثؿ يؾؼك الثالث ،فقؼقل
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رب آمـت بؽ وبؽتابؽ وبرسؾؽ،
لف مثؾ ذلؽ ،فقؼقل :يا ِّ
وص ّؾقت وصؿت وتصدّ قت ،ويثـل بخقر ما استطاع ،فقؼقل :هاهـا
إ ًذا ،قال :ثؿ يؼال لف :أن كبعث شاهدً ا طؾقؽ ،ويتػ ّؽر يف كػسف مـ
طؾل؟! فقختؿ طؾك فقف ،ويؼال لػخذه ولحؿف
ذا الذي يشفد ّ
وطظامف :اكطؼل ،فتـطؼ فخذه ولحؿف وطظامف بعؿؾف ،وذلؽ ل ُقعذر
اهلل طؾقف»(.)1
مـ كػسف ،وذلؽ الؿـافؼ ،وذلؽ الذي يسخط ُ
ققلف« :أي فؾ» أي :يا فالن.
والحديث واضح الدٓلة يف ّ
أن اإلكسان ُيسلل يقم الؼقامة طـ
إكرام اهلل لف بالعافقة والصحة ،والؿال والؿسؽـ ،والطعام
والشراب إلل غقر ذلؽ ،إذ إكّف سبحاكف أكرمف بذلؽ لقؼقم بطاطة
اهلل ولقعؿؾ يف مرضاتف سبحاكف ،فنذا صرف الـعؿة يف غقر ح ِّؼفا،
واستعؿؾفا يف غقر وجففا حقسب طؾك ذلؽ يقم الؼقامة.
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كـرامـة الـنـرأة فـي اإلسـالم
ّ
إن الديـ اإلسالمل الحـقػ بتقجقفاتف السديدة ،وإرشاداتف
َ
وحػظ لفا شرففا وكرامتَفا،
الحؽقؿة ،صان الؿرأة الؿسؾؿة،
أسباب العقش الفـلء،
طزها وسعادهتا ،وه ّقل لفا
وتؽ ّػؾ بتحؼقؼ ِّ
َ
والشر والػساد ،وهذا ك ّؾف مـ
بعقدا طـ مقاصـ الريب والػتـ،
ِّ
طظقؿ رحؿة اهلل بعباده حقث أكزل طؾقفؿ شريعتف كاصح ًة لفؿ،
ومؼقم ًة ٓطقجاجفؿ ،ومتؽ ِّػؾ ًة بسعادهتؿ،
ومصؾح ًة لػسادهؿ،
ِّ
ٍ
أمان
وتؾؽ التدابقر العظقؿة التل جاء هبا اإلسالم تعدّ ِصؿا َم
لؾؿرأة ،بؾ لؾؿجتؿع بلسره مـ أن ّ
الشرور والػتـ ،وأن
تحؾ بف
ُ
ترحؾت ضقابط اإلسالم الؿتع ّؾؼة
تـزل بف الباليا والؿحـ ،وإذا ّ
بالؿرأة طـ الؿجتؿع ّ
الشرور
حؾ بف الدمار ،وتقالت طؾقف
ُ
وإخطار ،والتاريخ مـ أكرب الشقاهد طؾك ذلؽ ،إذ مـ يتل ّمؾ
ُ
التاريخ طؾك صقل مداه يجد ّ
أن مـ أكرب أسباب اهنقار الحضارات،
وفشق الرذائؾ ،وفساد
وتػ ُّؽؽ الؿجتؿعات ،وتحؾؾ إخالق،
ِّ
وسػقرها ومخالطتفا
الؼقؿ ،واكتشار الجرائؿ ،هق تربّج الؿرأة
ُ
لؾرجال ،ومبالغتفا يف الزيـة وآختالط ،وخؾقهتا مع إجاكب،
أتؿ زيـتفا ،وأهبك ح ّؾتفا،
وارتقا ُدها لؾؿـتديات العامة ،وهل يف ّ
وأكؿؾ تع ّطرها.
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قال ابـ الؼقؿ« :وٓ ريب ّ
أن تؿؽقـ الـساء مـ اختالصف ّـ
بالرجال أصؾ ّ
وشر ،وهق مـ أطظؿ أسباب كزول
كؾ بؾ ّقة
ّ
العؼقبات العامة ،كؿا أكّف مـ أسباب فساد أمقر العامة والخاصة،
سبب لؽثرة الػقاحش والزكا ،وهق مـ
واختالط الرجال بالـساء
ٌ
أسباب الؿقت العام والطقاطقـ الؿتصؾة( ،)1و ّلؿا اختؾط البغايا
هلل طؾقفؿ الطاطقن،
بعسؽر مقسك ،وفشت فقفؿ الػاحشة ،أرسؾ ا ُ
ٍ
واحد سبعقن أل ًػا ،والؼصة مشفقر ٌة يف كتب
فؿات يف يقم
التػاسقر ،فؿـ أطظؿ أسباب الؿقت العام كثرة الزكا ،بسبب تؿؽقـ
الـساء مـ اختالصف ّـ بالرجال ،والؿشل بقـفؿ متربِّجات
ومتجؿالت ،ولق طؾؿ أولقاء إمر ما يف ذلؽ مـ فساد الدكقا
ّ
ٍ
()2
والرطقة  -قبؾ الديـ  -لؽاكقا أشدّ شلء مـ ًعا لذلؽ»  .اهـ كالمف.
فاإلسالم جاء فقف مـ التدابقر الققائقة واإلجراءات العالجقة ما
يؼطع دابر تؾؽ الػتـ ويخؾص الؿجتؿع مـ تؾؽ أفات
والشرور ،ففل تعالقؿ مباركة تعقـ طؾك اجتـاب الؿقبؼات و البعد
طـ الػقاحش والؿفؾؽات ،رحؿ ًة مـ اهلل بالعباد ،وصقاك ًة
ٕطراضفؿ ،وحؿاي ًة لفؿ مـ خزي الدكقا وطذاب أخرة.
وقد جاء يف اإلسالم ما ّ
يدل طؾك ّ
أن الػتـة بالـساء إذا وقعت
( )9مثؾ :اإليدز ،والزهري ،والسؾ ،وغقرها.
(« )5الطرق الحؽؿقة» (ص.)559 :
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تر ّتب طؾقفا مـ الؿػاسد والشرور وإخطار ما ٓ يدرك مداه ،وٓ
تحؿد هنايتف وطؼباه.
ّ
أن الـّبل
روى البخاري ومسؾؿ مـ حديث أسامة بـ زيد
^ قال« :ما تركت بعدي فتـ ًة أضر طؾك الرجال مـ الـساء»(.)1
أن
وروى مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل سعقد الخدري
الـبل ^ قال« :فاتؼقا الدكقا ،واتؼقا الـساء ،فنن أول فتـة بـل
إسرائقؾ كاكت يف الـساء»(.)2
وٕجؾ هذا جعؾ لفا ولؾرجؾ مـ الضقابط الؼقيؿة،
ٍ
كؾ ٍ
والتقجقفات العظقؿة ،التل يتحؼؼ بالؼقام هبا ّ
وفضقؾة
خقر
ٍ
وكرامة يف الدكقا وأخرة .يؼقل اهلل تعالك :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [الـقر .]39-34 :ويؼقل
تعالك :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﮊ [إحزاب35 :ـــ .]38ويؼقل تعالك :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ [إحزاب .]81 :والـصقص يف هذا
( )9أخرجف البخاري ( ،)8411ومسؾؿ (.)5704
( )5أخرجف مسؾؿ (.)5705
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الؿعـك يف الؽتاب والسـة كثقرة ،واإلسالم لؿ يػرض تؾؽ
الضقابط كبتا لؾحريات ،وٓ ٕجؾ التضققؼ طؾك الـاس ،وإكّؿا أمر
بذلؽ؛ صقاك ًة لؾؿجتؿع ،ومحافظ ًة طؾك فضقؾتف ،وإبؼاء طؾك طزتف
وكرامتف.
ولؿ يػرض اإلسالم طؾك الؿرأة الؿسؾؿة تؾؽ الضقابط
لقؽبت حريتفا ،وإكّؿا جاء بذلؽ لقصقهنا طـ آبتذال ،ولقحؿقفا
مـ التعرض لؾػاحشة ،ولقؿـعفا مـ القققع يف الجريؿة والػساد،
ولقؽسقها بذلؽ ح ّؾة التؼقى والطفارة والعػاف ،فسدّ بذلؽ ّ
كؾ
ٍ
ذريعة تػضل إلك الػاحشة ،أو تققع يف الرذيؾة ،وتؾؽ هل الؽرامة
الحؼقؼقة لؾؿرأة.
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مـً ٍدايات القزآٌ فـي اإلحساٌ إىل الـنزأة
َمـ يتلمؾ كتاب اهلل َط ّز ّ
وجؾ الذي أكزلف اهلل َطؾك طباده هدى
َورحؿة ،وضقاء َوكقراَ ،وذكرى لؾذاكريـ؛ َيجد فقف طـاي ًة َطظقؿ ًة بشلن
ضؾؿفا
الؿرأةَ ،وح ّثا بالغا َطؾك رطاية حؼققفاَ ،وتحذيرا َشديدا مِـ
َ
َ
الؿؼررة لفذا
وال ّتعدِّ ي طؾقفاَ ،ويف الؼرآن الؽريؿ مـ أيات الؽريؿة
ّ
آيات
إمر الشلء الؽثقرَ ،بؾ يف الؼرآن الؽريؿ« :سقرة الـساء» ،وفقفا ٌ
طديد ٌة تتع ّؾؼ بالـساء ،وبقان ما لف ّـ مـ الحؼقق العظقؿة.
ومـ هدايات الؼرآن يف اإلحسان إلك الؿرأة ما يؾل:
الؿعروف َواإلحسان،
 - 1إمر بالت َعامؾ َمع الؿرأة يف ُحدود َ
وفؼ حدود طظقؿة َوضقابط ققيؿةَ ،و ّ
حذر مـ ضؾؿفا أو تعدّ ي
عفا.
حدود اهلل التل َشرطفا لعباده يف الت َعامؾ َم َ
قال َت َعالك :ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂               ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙﰚﰛ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
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ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [البؼرة.]535-551 :
 - 2وضع الضقابط الدققؼة الؿتع ّؾؼة بالـػؼة طؾك الؿرأة حال
ّ
الحث طؾك مراطاة جاكب اإلحسان
إمساكفا ،أو تسريحفا ،مع
إلقفا ،وتغؾقب ذلؽ يف ّ
كؾ إحقال.
قال تعالك :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂ 
         ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [البؼرة.]537-531 :
قرره لفا،
 -3أوجب طؾك الزوج إططاء الزوجة الؿفر الذي ّ
ٍ
إ ّ
شلء مـف ،فقؽقن لف حالٓ.
ٓ إن تـازلت لف طـ
قال تعالك :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [الـساء.]0 :
 - 4حدّ د لفا كصقبفا مـ الؿقراث مؿا تركف القالدان أو غقرهؿا
تستحؼ.
مـ أقارهبا ،طؾك حسب كقع الؼرابة ،ويف حدود ما
ّ
قال تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﮊ [الـساء.]7 :
ّ -5
حذر مـ طضؾ الؿرأة ،أو التضققؼ طؾقفا ،أو الرجقع يف
ٍ
شلء مـ صداقفا.
قال تعالك :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀
﯁ ﯂         
 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﮊ [الـساء.]59-91 :
ٍ
 – 6بقـ ما ّ
ّ
وحذر مـ تط ّؾع
واحد مـ مقزات وفضائؾ،
لؽؾ
أحدهؿا إلك ما ُف ِّضؾ بف أخر.
قال تعالك :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮊ [الـساء.]35 :
 - 7جعؾفا قريـ ًة لؾرجؾ يف الطاطة والتؼ ّرب إلك اهلل ،ملمقرة
ّ
أجره وثقا ُبف ،طؾك
بؿا أمره بف مـ العبادة،
ولؽؾ مـفؿا يقم الؼقامة ُ
قدر إخالصف ِ
وجدِّ ِه وطبادتف ،قال تعالك :ﮋ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
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ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﮊ [إحزاب.]83 :
 - 8وضع الضقابط الدققؼة لؿعالجة الـشقز واإلطراض ،أو
كحق ذلؽ مـ الخالفات التل قد تؼع بقـ الزوجقـ.
قال تعالك :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ [الـساء.]951-955 :
- 9كعك طؾك الؿشركقـ كراهقتفؿ لألكثك ،وذمفؿ غاية الذم يف
ذلؽ .قال تعالك :ﮋﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮊ [الـحؾ.]81-85 :
ّ - 11
حذر غاية التحذير مـ رمل الؿممـات الؿحصـات ما
ه ّـ بريئات مـف:
قال تعالك :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [الـقر .]0 :وقال تعالك:

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮊ [الـقر.]53 :
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 - 11بقـ ّ
أن الزواج مـ آيات اهلل العظقؿة التل يتحؼؼ هبا
السؽقن والؿق ّدة والرحؿة.
قال تعالك :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮊ [الروم.]59 :

 - 12وضع الضقابط الؿتع ّؾؼة بالطالق والعدّ ة والشفقد،
والـػؼة حال الػراق ،إلك غقر ذلؽ.
قال تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ

[الطالق .]5-9 :وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [الطالق.]1 :
ٍ
كسقة ،بعد أن
 - 13حدّ د طدد الزوجات لؿـ أراد التعدد بلربع
كان ُم ْط َؾ ًؼاَ ،
وش َر َصف بالعدل.
قال اهلل تعالك :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الـساء.]5 :
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ففذه بعض إمثؾة مـ هدايات الؼرآن الؽريؿ ،الؿتع ّؾؼة
بالؿرأة واإلحسان إلقفا ،والضقابط التل يـبغل أن تسؾؽ يف
التعامؾ معفا ،وهل ضقابط حؽقؿة ،وإرشادات ققيؿة ٓ تـضبط
أحقال الـاس ،وٓ تستؼقؿ أمقرهؿ إ ّ
ٓ بالتزامفا والتؼ ّقد هبا ،ففل
رب العالؿقـ ،العؾقؿ بخؾؼف ،الحؽقؿ يف شرطف.
تـزيؾ ّ
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إن الؿرأة الؿسؾؿة يف ّ
ّ
ضؾ تعالقؿ اإلسالم الؼقيؿة ،وتقجقفاتف
الحؽقؿة ،تعقش حقاة كريؿة ،مؾمها الحػاوة والتؽريؿ مـ أول
يقم تؼدم فقف إلك هذه الحقاة ،مرورا ّ
بؽؾ أحقالفا يف حقاهتا بـتا ،أو
أ ًّما ،أو زوجة ،أو أختا ،أو طؿةً ،أو خالةً ،ففل يف ّ
كؾ حال مـ هذه
إحقال لفا حؼققفا الخاصة ،ولفا كصقبفا مـ الحػاوة والتؽريؿ.
 - 1ففٖ ضال نُٔٓا اةِثّ :
فنن اإلسالم يدطق إلك اإلحسان
إلقفا ،وآهتؿام برتبقتفا ،ورطايتفا ،وحسـ تلديبفا ،لتـشل امرأة
صالحة ص ِّقـة طػقػة ،وكعك طؾك الجاهؾقـ وأدهؿ لفا ،وكراهقتفؿ
لؿجقئفا ،يؼقل تعالك طـفؿ :ﮋ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الـحؾ.]81-85 :
بل ^
وجاء يف الصحقحقـ طـ الؿغقرة بـ شعبة
طـ الـّ ِّ
قالّ « :
حرم طؾقؽؿ طؼقق إمفات ،ومـ ًعا وهات ،ووأد
إن اهلل ّ
البـات.)1(»...
وقد ذكر الحافظ ابـ حجرّ :
أن أهؾ الجاهؾقة كاكقا يف صػة
( )9أخرجف البخاري ( ،)8178ومسؾؿ (.)813
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القأد طؾك صريؼتقـ:
إولك :أن يلمر امرأتف إذا قرب وض ُعفا أن تطؾؼ بجاكب
حػقرة ،فنذا وضعت ذكرا أبؼتف ،وإذا وضعت أكثك صرحتفا يف
الحػقرة.
الثاكقة :كان بعضفؿ إذا صارت البـت يف السـة السادسة ،قال
ٕ ّمفا :صقبقفا وزيـقفا ٕزور هبا أقارهبا ،ثؿ يبعد هبا يف الصحراء
حتك يليت البئر ،فقؼقل لفا :اكظري فقفا ،ويدفعفا مـ خؾػفا
ويطؿفا(.)1
بقـؿا اإلسالم طدّ ها كعؿ ًة طظقؿ ًة وهب ًة كريؿ ًة مـ اهلل ّ
جؾ وطال:
ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

وتعؾقؿا.
ﯶﮊ [الشقرى .]84-01 :وحض طؾك العـاية هبا تلدي ًبا وتربق ًة
ً
بل ^ قال« :مـ كاكت لف
فػل الؿسـد لإلمام أحؿد طـ الـّ ِّ
أكثك فؾؿ يئدها ،ولؿ ُيفـفا ،ولؿ يمثر ولده طؾقفا أدخؾف اهلل تعالك
الجـّة» (.)2
قال :سؿعت رسقل اهلل
وروى ابـ ماجف طـ طؼبة بـ طامر
^ يؼقل« :مـ كان لف ثالث ٍ
بـات ،وصرب طؾقف ّـ ،وكساه ّـ مـ
( )9اكظر :فتح الباري (.)059/94
( )5أخرجف أحؿد (.)553/9
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وروى مسؾؿ يف صحقحف ّ
أن الـّبل ^ :قال« :مـ طال
جاريتقـ حتك تبؾغا ،جاء يقم الؼقامة أكا وهق كفاتقـ» وضؿ
أصابعف(.)2
وروى اإلمام أحؿد ّ
أن الـّبل ^ قال« :مـ طال ابـتقـ ،أو
ثالث بـات ،أو أختقـ ،أو ثالث أخقات ،حتك يبؾغـ ،أو يؿقت
طـف ّـ؛ أكا وهق كفاتقـ» .وأشار بلصبعف السبابة(.)3
وروى البخاري يف إدب الؿػرد طـ جابر بـ طبد اهلل قال:
قال رسقل اهلل ^« :مـ كان لف ثالث بـات ،يمويف ّـ ،ويؽػقف ّـ،
ويرحؿف ّـ؛ فؼد وجبت لف الجـّة البتّة» .فؼال رجؾ مـ بعض
الؼقم :وثـتقـ يا رسقل اهلل؟ قال« :وثـتقـ»(.)4
بل
ويف الصحقحقـ طـ طائشة
قالت :جاء أطرابل إلك الـّ ِّ
^ ،فؼال :أتؼ ِّبؾقن صبقاكؽؿ؟ فؿا كؼ ِّبؾفؿ .فؼال الـّب ّل ^« :أو
أمؾؽ لؽ أن كزع اهلل مـ قؾبؽ الرحؿة»(.)5
وغظٍ٘ا ضال
إنراٌا خاصا
 - 2ودغا اإلشالم إىٕ إنرام اىٍرأة
ً
ً
() 9
() 5
() 3
() 0
() 8

أخرجف ابـ ماجف (.)3111
أخرجف مسؾؿ (.)5139
أخرجف أحؿد (.)905/3
أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد (.)975
أخرجف البخاري ( ،)8115ومسؾؿ (.)5397
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نُٔٓا أٌا :بربِّها ،واإلحسان إلقفا ،والسعل فـل خدمتفا ،والدطاء
ٕي كقع مـ إذى ،ومعامؾتفا معامؾة أحسـ
لفا ،وطدم تعريضفا ِّ
إصحاب ،وأفضؾ الرفؼاء ،قال اهلل تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ [إحؼاف.]98 :
وقال تعالك :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮊ [اإلسراء.]50-53 :

قال :ققؾ «يا رسقل اهلل! مـ
ويف الصحقحقـ طـ أبل هريرة
()1
أب ّر؟ قال :أ ّمؽ ،قال :ثؿ مـ؟ قال :أمؽ ،قال :ثؿ مـ ؟ قال :أباك» .
قال:
وروى أبق داود وابـ ماجف طـ طبداهلل بـ طؿرو
بل ^ يبايعف طؾك الفجرة ،وترك أبقيف يبؽقان،
جاء رجؾ إلك الـّ ِّ
()2
فؼال« :ارجع إلقفؿا ،وأضحؽفؿا كؿا أبؽقتَفؿا» .
قال :سللت الـّبل
ويف الصحقحقـ طـ طبداهلل بـ مسعقد
ّ
وجؾ؟ قال« :الصالة طؾك
ب إلك اهلل ط ّز
أي العؿؾ أح ّ
^ّ :
( )9أخرجف البخاري( ،)8179ومسؾؿ(.)5805
( )5أخرجف أبق داود ( ،)5855وابـ ماجف (.)5755
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أي؟ قال:
أي؟ قال« :ب ّر القالديـ» ،قؾت :ثؿ ّ
وقتفا» ،قؾت :ثؿ ّ
«الجفاد يف سبقؾ اهلل»(.)1
ّ
أي كقع مـ
وحذر اإلسالم مـ إيذاء القالديـ ،أو إلحاق ّ
الضرر هبؿا ،وطدّ ذلؽ طؼق ًقا يحاسب الؿرء طؾقف يقم الؼقامة ،بؾ
ّ
طدّ ذلؽ مـ كبائر الذكقب.
قال :قال رسقل اهلل ^:
الصحقحقـ طـ أبل بؽرة
فػل ّ
«أٓ أك ِّبئؽؿ بلكرب الؽبائر؟» ثالثا .قالقا :بؾك يا رسقل اهلل ،قال:
«اإلشراك باهلل ،وطؼقق القالديـ» ،وجؾس وكان متّؽئا ،فؼال« :أٓ
يؽررها حتك قؾـا :لقتف سؽت(.)2
وققل الزور» .ما زال ِّ
قال :قال ^« :لعـ
وروى مسؾؿ يف صحقحف طـ طؾل
اهلل مـ لعـ والديف»(.)3
ُ
ّ
وضد اإلشالم غيٕ إنرام اىٍرأة ضال نُٔٓا زوسث:
-3
وجعؾ لفا حؼق ًقا طظقؿ ًة طؾك زوجفا ،كؿا ّ
أن لف طؾقفا حؼق ًقا
طظقؿ ًة.
ومـ حؼقق الزوجة يف آسالم :الؿعاشرة بالؿعروف،
والرفؼ هبا،
واإلحسان إلقفا يف الؿلكؾ والؿشرب والؿؾبسِّ ،
والصرب طؾقفا ،ومعامؾتفا معامؾ ًة كريؿ ًة .ويف اإلسالم:
وإكرامفا،
ّ
( )9أخرجف البخاري ( ،)8174ومسؾؿ (.)58
( )5أخرجف البخاري ( ،)8171ومسؾؿ (.)57
( )3أخرجف مسؾؿ (.)9175
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خقرهؿ ٕهؾف.
خقر الـاس ُ
ُ
ومـ حؼققفا :أن يع ّؾؿفا ديـَفا ،وأن يغار طؾقفا ،ويحػظ
كرامتفا ،ويحسـ معاشرهتا.
ومــ أيـات الجـامعـة لحـؼـقق الـزوجـة :قـقلـف تعـالـك:
ﮋ﯁ ﯂ﮊ [الـساء.]91 :
وقد جاء يف السـة أحاديث طديدة يف التلكقد طؾك مراطاة
حؼقق الزوجة والعـاية هبا؛ ومـ ذلؽ :ما ثبت يف الصحقحقـ طـ
قال :قال رسقل اهلل ^« :استقصقا بالـساء خقرا،
أبل هريرة
ٍ
فنن الؿرأة خؾؼت مـ ضؾع أطقجّ ،
ّ
شلء يف الضؾع
وإن أطقج
أطاله ،فنن ذهبت تؼقؿف كسرتف ،وإن تركتف لؿ يزل أطقج،
( :ويف هذا :مالصػة
فاستقصقا بالـساء»( .)1قال الـقوي
الـساء ،واإلحسان إلقفـ ،والصرب طؾك طقج أخالقف ّـ ،واحتؿال
ضعػ طؼقلف ّـ ،وكراهة صالقف ّـ بال سبب ،وأكف ٓ يطؿع
باستؼامتفا ،واهلل أطؾؿ)(.)2
وروى أحؿد وأبق داود والرتمذي مـ حديث أبل هريرة
قال :قال رسقل اهلل ^« :أكؿؾ الؿممـقـ إيؿاكًا أحسـُفؿ خؾ ًؼا،
خقاركؿ لـسائفؿ»(.)3
وخقاركؿ ُ
ُ
( )9أخرجف البخاري ( ،)3339ومسؾؿ (.)9015
(« )5شرح صحقح مسؾؿ» (.)87/94
( )3أخرجف أحؿد ( ،)075 ،584/5وأبق داود ( ،)0155والرتمذي (.)9915
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ّ
أن رسقل اهلل
وروى مسؾؿ يف صحقحف طـ جابر بـ طبد اهلل
^ قال يف خطبتف يف حجة القداع« :فا ّتؼقا اهلل يف الـساء ،فنكّؽؿ
أخذتؿقه ّـ بلماكة اهلل ،واستحؾؾتؿ فروجف ّـ بؽؾؿة اهلل ،ولؽؿ طؾقف ّـ
أن ٓ يقصئـ فرشؽؿ أحدا تؽرهقكف ،فنن فعؾـ ذلؽ؛ فاضربقه ّـ
رزقفـ وكسقهت ّـ بالؿعروف»(.)1
ضر ًبا غقر مربّح ،ولف ّـ
ّ
والؿراد بؼقلف« :أن ٓ يقصئـ فرشؽؿ أحدً ا تؽرهقكف» أيٓ :
ٍ
ّ
ٕحد تؽرهقكف يف دخقل بققتؽؿ ،والجؾقس يف مـازلؽؿ؛
يلذن
رجال كان أو امرأةً.
قال :قال
وروى مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث أبل هريرة
رسقل اهلل ^َ ٓ« :ي ْػرك مممـ مممـةً ،إن كره مـفا خؾ ًؼا؛ رضل
مـفا آخر»(.)2
ومعـك ٓ َيػرك :أي ٓ :يبغض ،فؿـ وجد يف امرأتف خؾ ًؼا ٓ
يعجبف وٓ يرضقف ،فػقفا مـ إخالق الػاضؾة والؿعامالت
الؽريؿة الشلء الؽثقر.
وروى أحؿد وأبق داود والرتمذي طـ طائشة
اهلل ^ قال« :إكّؿا الـساء شؼائؼ الرجال»(.)3

ّ
أن رسقل

( )9أخرجف مسؾؿ (.)9595
( )5أخرجف مسؾؿ (.)9011
( )3أخرجف أحؿد ( ،)577 ،581/1وأبق داود ( ،)531والرتمذي (.)993
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ابـ إثقر يف «الـفاية يف غريب الحديث وإثر»« :أي:
قال ُ
ّ
وٕن
كظائرهؿ وأمثالفؿ يف إخالق والطباع ،كلكّف ّـ شؼؼـ مـفؿ،
حقاء خؾؼت مـ آدم طؾقف السالم ،وشؼقؼ الرجؾ أخقه ٕبقف وأ ِّمف،
ّ
()1
و ُيجؿع طؾك أش ّؼاء» .
ويف هذا مـ الدطقة إلك حسـ العشرة ،وصقب الؿعامؾة،
والتؾ ّطػ واإلحسان ما ٓ يخػك.
وغٍ ًث وخاىثً :وأمر بصؾتفا
- 4وأوصٕ اإلشالم ةاىٍرأة أخ ًخا َّ
طظقؿا،
واإلحسان إلقفا ،ومعرفة ح ّؼفا ،ور ّتب طؾك ذلؽ ثقا ًبا
ً

وأجرا جزيال.
روى البخاري يف إدب الؿػرد وابـ ماجف طـ الؿؼدام بـ
معدي كرب أكّف سؿع رسقل اهلل ^ يؼقلّ « :
اهلل يقصقؽؿ
إن َ
بل ّمفاتؽؿ ،ثؿ يقصقؽؿ بل ّمفاتؽؿ ،ثؿ يقصقؽؿ بآبائؽؿ ،ثؿ
يقصقؽؿ بإقرب فإقرب»(.)2
وروى الرتمذي وأبق داود طـ أبل سعقد الخدري ّ
أن
ٍ
ٕحد ثالث بـات أو ثالث أخقات،
رسقل اهلل ^ قال ٓ« :يؽقن
()3
فقحسـ إلقف ّـ؛ إ ّ
ٓ دخؾ الجـّة» .
ّ
أن الـّبل ^ قال« :الرحؿ
ويف الصحقحقـ طـ طائشة
(« )9الـفاية» ٓبـ إثقر (.)015/5
( )5أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ( ،)14وابـ ماجف (.)3119
( )3أخرجف الرتمذي ( ،)9195وأبق داود (.)8907

احلفـاوة بالـنزأة فـي ظل اإلسالو

37

شجـ ٌة مـ اهلل ،مـ وصؾفا وصؾف اهلل ،ومـ قطعفا قطعف اهلل»(.)1
ّ
أن رسقل اهلل ^
أيضا طـ أكس بـ مالؽ
ويف الصحقحقـ ً
قال« :مـ أحب أن ُيبسط لف يف رزقف ،وأن ُيـسل لف يف أثره؛ فؾقصؾ
رحؿف»(.)2
 - 5ةو ىٔ ناُج اىٍرأة أسِت٘ث غيٕ اإلُصان ،لقست قريب ًة لف،
وهل بحاجة إلك العقن ،والؿساطدة فاإلسالم ّ
يحث طؾك رطايتفا،
إجقر العظقؿة.
واإلحسان إلقفا ،ومساطدهتا ،وير ّتب طؾك ذلؽ
َ
بل ^ قال« :الساطل طؾك إرمؾة
فػل الصحقحقـ طـ الـّ ِّ
والؿسؽقـ؛ كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل ،أو كالؼائؿ الذي ٓ يػرت ،أو
كالصائؿ الذي ٓ يػطر»(.)3
كزر قؾقؾ مـ الحػاوة والتؽريؿ الذي تـالف الؿرأة يف ّ
ضؾ
ففذا ٌ
تعالقؿ آسالم ،وهقفات أن تجد الؿرأة مثؾ هذه العـاية العظقؿة،
والتؽريؿ الرائع ،واإلحسان البالغ ،بؾ وٓ قري ًبا مـف ،يف غقر هذا
الديـ العظقؿ؛ ِ
ديـ اهلل الذي رضقف لعباده.


( )9أخرجف البخاري ( ،)8151ومسؾؿ (.)5888
( )5أخرجف البخاري ( ،)8151ومسؾؿ (.)5887
( )3أخرجف البخاري ( ،)1447ومسؾؿ (.)5155
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الغيـزة على الـنزأة الـنسلنـة

()1

ّ
إن مـ روائع صقر تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة الؿسؾؿة :ما غرسف
يف كػقس الؿسؾؿقـ مـ الغقرة طؾك الؿحارم ،وهل :خؾؼ طظقؿ،
ووصػ كريؿ ،يؼقم يف قؾب الرجؾ الؿسؾؿ يدفعف إلك رطاية
حريؿف وحراستف ّـ ،وصقاكة شرفف ّـ وكرامتف ّـ ،ومـعف ّـ مـ
التربج والسػقر وآختالط.
ويعد اإلسالم الدفاع طـ العرض ،والغقرة طؾك الحريؿ جفادا
يبذل مـ أجؾف الدم ،ويضحك يف سبقؾف بالـػس ،ويجازى فاطؾف
بدرجة الشفقد يف الجـة.
قال :سؿعت رسقل اهلل ^ يؼقل« :مـ
فعـ سعقد بـ زيد
قتؾ دون مالف ففق شفقد ،ومـ قتؾ دون دمف ففق شفقد ،ومـ قتؾ
دون ديـف ففق شفقد ،ومـ قتؾ دون أهؾف ففق شفقد» .ويف لػظ:
«مـ مات دون طرضف ففق شفقد»(.)2
بؾ يعد اإلسالم الغقرة مـ صؿقؿ أخالق اإليؿان ،فعـ
قال :قال سعد بـ طبادة :لق رأيت رجال مع
الؿغقرة بـ شعبة
(« )9طقدة الحجاب» ،لؾشقخ محؿد بـ أحؿد إسؿاطقؾ الؿؼدّ م (الؼسؿ الثالث)،
(ص.)955-990 :
( )5أخرجف أبق داود ( ،)0775والرتمذي (.)9054
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امرأيت لضربتف بالسقػ غقر مصػح ،فبؾغ ذلؽ رسقل اهلل ^
واهلل أغقر مـل ،ومـ
فؼال« :تعجبقن مـ غقرة سعد؟ ٕكا أغقر مـفُ ،
()1
حرم الػقاحش ما ضفر مـفا وما بطـ» .متػؼ طؾقف.
أجؾ غقرة اهلل ّ
إن اهلل يغارّ ،
أن رسقل اهلل ^ قالّ « :
ّ
وإن
وطـ أبل هريرة
الؿممـ يغارّ ،
حرم اهلل طؾقف».
وإن مـ غقرة اهلل :أن يليت الؿممـ ما ّ
متػؼ طؾقف(.)2
وضد الغققر :الدّ ّيقث ،وهق الذي يؼ ّر الخبث يف أهؾف ،فال
حؼ
يؽقن فقف غقر ٌة طؾقفؿ ،وقد ورد يف آسالم القطقد الشديد يف ِّ
مـ كان كذلؽ.
قال :قال رسقل اهلل ^« :ثالث ٌة ٓ
فعـ طبد اهلل بـ طؿر
ّ
ّ
العاق لقالديف ،والؿرأة
وجؾ إلقفؿ يقم الؼقامة:
طز
يـظر اهلل ّ
الؿرتجؾة ،والد ّيقث» .رواه أحؿد( )3وغقره.
ّ
والتاريخ مؾل ٌء بالؼصص الؿع ِّبرة طـ شدّ ة غقرة الؿسؾؿقـ
طؾك حريؿفؿ ،وطظقؿ طـايتفؿ هبذا إمر العظقؿ.
ومـ الحقادث العجقبة يف ذلؽ :ما ذكره ابـ الجقزي يف كتابف
«الؿـتظؿ» طـ محؿد بـ مقسك الؼاضل قال :حضرت مجؾس
( )9أخرجف البخاري ( ،)1501ومسؾؿ (.)9011
( )5أخرجف البخاري ( ،)8553ومسؾؿ (.)5719
( )3أخرجف أحؿد (.)955 ،11 ،930/5
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مقسك بـ إسحاق الؼاضل بالري سـة ست وثؿاكقـ ومائتقـ،
فتؼدّ مت امرأ ٌة ،فا ّدطك ول ّقفا طؾك زوجفا خؿسؿائة ديـار مفرا،
فلكؽر ،فؼال الؼاضل :شفقدك ،قال :قد أحضرهتؿ ،فاستدطك
بعض الشفقد أن يـظر إلك الؿرأة لقشقر إلقفا يف شفادتف ،فؼام
الشاهد وقال لؾؿرأة :ققمل ،فؼال الزوج :تػعؾقن ماذا؟ قال:
يـظرون إلك امرأتؽ وهل مسػرة ،لتصح طـدهؿ معرفتفا ،فؼال
الزوج :فنين أشفد الؼاضل ّ
أن لفا طؾل هذا الؿفر الذي تدّ طقف ،وٓ
ُيسػر طـ وجففا .فلخربت الؿرأة بؿا كان مـ زوجفا ،فؼالت:
فنين أشفد الؼاضل بلين قد وهبت لف هذا الؿفر ،وأبرأتف مـف يف
الدكقا وأخرة .فؼال الؼاضلُ :يؽتب هذا يف مؽارم إخالق(.)1
كعؿُ ،يؽتب هذا يف مؽارم إخالق ،وجؾقؾ أداب ،ورفقع
الؼقؿ ،وأيـ هذا مؿـ ٓ يؼقؿ لحرمف وزكًا ،وٓ يستشعر تجاه أهؾف
شقئا مـ هذه الؼقؿ الـبقؾة والخصال الؽريؿة.



(« )9الؿـتظؿ ٓبـ الجقزي» (.)043/95
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اإلسالو ميقذٌ للنـزأة
ّ
إن مـ يـظر إلك حال الؿرأة الؿسؾؿة يف ضؾ تعالقؿ اإلسالم
ٌ
الؽريؿة ،وتقجقفاتف العظقؿة ،يجد ّ
مـؼذ لؾؿرأة مـ
أن اإلسال َم
ومخؾص لفا مـ حؿلة الػساد ،ففل يف كـػ
براثـ الرذيؾة،
ٌ
اإلسالم وتحت رطايتف ،تعقش حقاة الطفر والعػاف ،والسرت
والحقاء ،مـقعة الجاكب ،رفقعة الؼدر ،يف أدب رفقع ،وخؾؼ طظقؿ،
جؿ ،بعقدة طـ طبث الذئاب ،وولقغ الػساق ،وكقد
وحقاء ٍّ
الؿجرمقـ ،و َمـ يتلمؾ أحقال الؿرأة يف الجاهؾقة ثؿ أحقا َلفا يف
اإلسالم؛ يتبقـ هذه الحؼقؼة بجالء.
روى البخاري يف صحقحف طـ طروة بـ الزبقرّ :
أن طائشة
زوج الـّبل ^ أخربتفّ « :
أن الـؽاح يف الجاهؾقة كان طؾك أربعة
ِّ
أكحاء :فـؽاح مـفا :كؽاح الـاس الققم ،يخطب الرجؾ إلك الرجؾ
ولقتف أو ابـتف ،فقصدقفا ثؿ يـؽحفا .وكؽاح آخر :كان الرجؾ يؼقل
ٓمرأتف إذا صفرت مـ صؿثفا :أرسؾل إلك فالن ،فاستبضعل مـف،
ؿسفا أبدا ،حتك يتبقـ حؿؾفا مـ ذلؽ
ويعتزلفا زوجفا ،وٓ َي ُّ
الرجؾ الذي تستبضع مـف ،فنذا تبقـ حؿؾفا؛ أصاهبا زوجفا إذا
أحب ،وإكّؿا يػعؾ ذلؽ رغبة يف كجابة القلد ،فؽان هذا الـؽاح
كؽاح آستبضاع .وكؽاح آخر :يجتؿع الرهط ما دون العشرة،
َ
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فقدخؾقن طؾك الؿرأة ،ك ّؾفؿ يصقبفا ،فنذا حؿؾت ووضعت ،ومر
لقؾ بعد أن تضع حؿؾفا؛ أرسؾت إلقفؿ ،فؾؿ يستطع رجؾ مـفؿ أن
يؿتـع ،حتك يجتؿعقا طـدها ،تؼقل لفؿ :قد طرفتؿ الذي كان مـ
تسؿل مـ أحبت باسؿف،
أمركؿ ،وقد ولدت ،ففق ابـؽ يا فالنِّ ،
فقؾحؼ بف ولدها ،وٓ يستطقع أن يؿتـع طـف الرجؾ .والـؽاح
الرابع :يجتؿع الـاس الؽثقرون ،فقدخؾقن طؾك الؿرأة ٓ ،تؿـع مـ
جاءها ،وه ّـ البغايا ،ك ّـ يـصبـ طؾك أبقاهب ّـ الرايات تؽقن ط َؾ ًؿا،
فؿـ أراده ّـ دخؾ طؾقف ّـ ،فنذا حؿؾت إحداه ّـ ووضعت حؿؾفا،
َ
جؿعقا لفا ،ودطقا لفؿ الؼافة ،ثؿ ألحؼقا ولدَ ها بالذي يرون،
فالتاصتف بف( ،)1و ُدطل ابـف ٓ يؿتـع مـ ذلؽ .فؾؿا ُبعث محؿد ×
بالحؼ؛ هدم كؽاح الجاهؾقة ك ّؾف ،إ ِّ
ٓ كؽاح الـاس الققم»(.)2
ِّ
لؼد «كاكت الؿرأة تشرتى وتباع كالبفقؿة والؿتاع ،وكاكت تؽره
تقرث وٓ ترث ،وكاكت ُتؿؾؽ
طؾك الزواج وطؾك البغاء ،وكاكت َ
وٓ َتؿؾؽ ،وكان أكثر الذيـ يؿؾؽقهنا يحجرون طؾقفا التصرف فقؿا
تؿؾؽف بدون إذن الرجؾ ،وكاكقا يرون لؾزوج الحؼ يف التصرف
بؿالفا مـ دوهنا .وقد اختؾػ الرجال يف بعض البالد يف كقهنا إكساكًا
ذات كػس وروح خالدة كالرجؾ أم ٓ؟ ويف كقهنا تؾؼـ الديـ
( )9أي :استؾحؼتف بف ،وأصؾ الؾقط :الؾصقق.
( )5أخرجف البخاري (رقؿ .)8957
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وتصح مـفا العبادة أم ٓ؟ ويف كقهنا تدخؾ الجـة أو الؿؾؽقت يف
أخرة أم ٓ؟ فؼرر أحد الؿجامع يف رومقة أكّفا حققان كجس ٓ
روح لف وٓ خؾقد ،ولؽـ يجب طؾقفا العبادة والخدمة ،وأن ُيؽؿ
َف ُؿفا كالبعقر والؽؾب العؼقر لؿـعفا مـ الضحؽ والؽالم؛ ٕكّفا

أحبقلة الشقطان .وكاكت أطظؿ الشرائع تبقح لؾقالد بقع ابـتف ،وكان
بعض العرب يرون ّ
أن لألب الحؼ يف قتؾ بـتف ،بؾ يف وأدها -دفـفا
أيضا ،وكان مـفؿ مـ يرى أكّف ٓ قصاص طؾك الرجؾ يف قتؾ
حقةً -
الؿرأة وٓ دية»( .)1إلك غقر ذلؽ مـ أكقاع الظؾؿ وآضطفاد الذي
كاكت تؼاسقف الؿرأة وتتجرع مرارتف.
وٓ تزال الؿرأة إلك يقمـا هذا -يف غقر ضؾ اإلسالم  -تعاين
أكقا ًطا قاسقة مـ إحزان الؿتتابعة ،والصدمات العـقػة ،حتك ّ
إن
بعضف ّـ يتؿـّق َـ أن لق ُيعا َمؾـ معامؾة الؿرأة الؿسؾؿة.
ففذه الؽاتبة الشفقرة مس أترود( )2تؼقلٕ« :ن يشغؾ بـاتـا يف
البققت خقادم أو كالخقادم خقر وأخػ بالء مـ اشتغالف ّـ يف
الؿعامؾ ،حقث تصبح البـت مؾقثة بلدران تذهب بروكؼ حقاهتا
إلك إبد ،أٓ لقت بالدكا كبالد الؿسؾؿقـ ،فقفا الحشؿة والعػاف
(« )9حؼقق الـساء يف اإلسالم» ،لؿحؿد رشقد رضا (ص .)1
( )5كشر كالمفا يف جريدة (آسرتن مقؾ) يف /94مايق9149 /م ،كؿا يف «حؼقق
الـساء يف اإلسالم» ،لؿحؿد رشقد رضا (ص.)71
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والطفارة ،ردء الخادمة والرققؼ يتـعؿان بلرغد طقش و ُيعامالن
كؿا ُيعامؾ أوٓد البقت ،وٓ تؿس إطراض بسقء.
كعؿ ،إكّف لعار طؾك بالد اإلكؽؾقز أن تجعؾ بـاهتا مثال لؾرذائؾ
بؽثرة مخالطة الرجال ،فؿا بالـا ٓ كسعك وراء ما يجعؾ البـت
تعؿؾ طؾك ما يقافؼ فطرهتا الطبقعقة؛ مـ الؼقام يف البقت ،وترك
أطؿال الرجال لؾرجال ،سالمة لشرففا».
()1
َ
وتؼقل الؽاتبة الالدي كقك ،بجريدة أٓيؽق ّ « :
آختالط
إن
يللػف الرجال ،ولفذا صؿعت الؿرأة فقؿا يخالػ فطرهتا ،وطؾك قدر
كثرة آختالط تؽقن كثرة أوٓد الزكا ،وهـا البالء العظقؿ طؾك
الؿرأة ،فالرجؾ الذي طؾؼت مـف يرتكفا وشلهنا تتؼ ّؾب طؾك مضجع
الػاقة والعـاء ،وتذوق مرارة ّ
الذل والؿفاكة وآضطفاد ،بؾ الؿقت
ّ
فألن الحؿؾ وثؼؾف والقحؿ ودواره مـ مقاكع
أيضا ،أما الػاقة:
ً
الؽسب الذي تحصؾ بف ققهتا ،وأ ّما العـاء :ففق أن تصبح شريرة
حائرة ٓ تدري ماذا تصـع بـػسفا ،وأما ّ
الذل والعار :فل ّي طار بعد،
وأما الؿقت :فؽثقرا ما تبخع كػسفا بآكتحار وغقره.
هذا ،والرجؾ ٓ يؾؿ بف شلء مـ ذلؽ ،وفقق هذا ك ّؾف تؽقن
الؿرأة هل الؿسمولة وطؾقفا التبعة ،مع ّ
أن طقامؾ آختالط كاكت
مـ الرجؾ.
(« )9حؼقق الـساء يف اإلسالم ،لؿحؿد رشقد رضا (ص.)75-77
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أ َما آن لـا أن كبحث طؿا يخػػ  -إذا لؿ كؼؾ :طؿا يزيؾ -هذه
الؿصائب العائدة بالعار طؾك الؿدكقة الغربقة؟ أ َما آن لـا أن كتخذ
صر ًقا تؿـع قتؾ ألقف إلقف مـ إصػال الذيـ ٓ ذكب لفؿ ،بؾ
الذكب طؾك الرجؾ الذي أغرى الؿرأة الؿجبقلة طؾك رقة الؼؾب،
الؿؼتضل تصديؼ ما يقسقس بف الرجؾ مـ القطقد ،و ُيؿـِّل مـ
إماين ،حتك إذا قضك مـفا وصرا؛ تركفا وشلهنا تؼاسل العذاب
إلقؿ.»...
الشر وإذى وآضطفاد،
وهؽذا يتقالك طؾك الؿرأة أكقاع
ِّ
وتعاين العذاب إلقؿ ،وتتجرع غصص العقش ،وتتؿـّك لق أكؼذت
مـ ذلؽ ك ّؾف؛ لتعقش طقشفا الصحقح الؿتقائؿ مع فطرهتا
وتؽقيـفا وما جبؾت طؾقف ،ويبؼك اإلسالم هق الؿـؼذ القحقد
لؾؿرأة ،الؿخؾص لفا مـ ذلؽ ك ّؾف ،الؿحؼؼ لفا الع ّز والراحة
والطؿلكقـة.
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صياىـة اإلسـالو للنـزأة
لؼد جعؾ اإلسالم لؾؿرأة ضقابط دققؼة تـال هبا ط ّػة كػسفا،
وصقاكة فرجفا ،وسالمة طرضفا ،فلمرها بالحجابّ ،
ورغبفا يف
الؼرار يف البقت ،ومـعفا مـ التربّج والسػقر ،ومـ الخروج وهل
متع ّطرة ،وهناها طـ آختالط ،إلك غقر ذلؽ مـ الضقابط
العظقؿة ،ولؿ تممر بذلؽ ك ّؾف إ ّ
ٓ صقاكة لفا مـ آبتذال ،وحؿاية
الشر والػساد ،ولتؽسك بذلؽ حؾؾ الطفر والعػاف ،ففل
لفا مـ ِّ
يف مقزان اإلسالم در ٌة ثؿقـة ،وجقهر ٌة كريؿة ،تصان مـ ّ
كؾ أذى،
وتحؿك مـ ّ
كؾ رذيؾة.
أهؿ هذه الضقابط وأداب:
وفقؿا يؾل وقػة مختصرة مع ِّ
 -1الحجاب:
جؿقع بدهنا وزيـتفا طـ الرجال إجاكب،
وذلؽ بلن تسرت الؿرأة
َ
قال اهلل تعالك :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﮊ
[إحزاب .]81 :وقال تعالك :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [إحزاب.]83 :
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 - 2أن ٓ تخرج إ ّ
ٓ لحاجة:
قال تعالك :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ

[إحزاب.]33 :

بل × قال« :الؿرأة طقرة ،فنذا
روى الرتمذي يف ســف ،طـ الـّ ِّ
خرجت؛ استشرففا الشقطان»(.)1
 -3أن ٓ تخضع بالؼقل إن تحدّ ثت مع أحد لحاجة:
قال اهلل تعالك :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﮊ [إحزاب .]35

 - 4أن ٓ تجؾس يف خؾقة مع رجؾ أجـبل طـفا:
بل ^ فؼالٓ« :
فػل الصحقحقـ طـ ابـ طباس
 ،طـ الـّ ِّ
ّ
يخؾقن رجؾ بامرأة ّإٓ مع ذي محرم»(.)2
 - 5أن ٓ تخالط الرجال:
وقد ثبت يف الحديث ّ
أن الـّبل ^ قال« :خقر صػقف الـساء
آخرها ،وش ّرها أولفا»( .)3هذا يف الؿسجد ،فؽقػ يف غقره؟
ولالختالط أخطار طديدة ،وأضرار كثقرة ،سبؼ اإلشارة إلك
صرف مـفا.
( )9أخرجف الرتمذي (.)9973
( )5أخرجف البخاري ( ،)8533ومسؾؿ (.)9309
( )3أخرجف مسؾؿ (.)004
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 -6أن ٓ تسافر إ ّ
ٓ مع ذي محرم:
الـبل ^ قالٓ« :
فػل صحقح مسؾؿ طـ أبل هريرة  ،طـ ِّ
ّ
يحؾ ٓمرأة أن تسافر ّإٓ ومعفا ذو محرم مـفا»(.)1
 - 7أن ٓ تضع شقئا مـ الطقب طؾك مالبسفا طـد خروجفا:

بل ^ قال« :إذا شفدت
روى مسؾؿ يف صحقحف طـ الـّ ِّ
إحداك ّـ الؿسجدَ ؛ فال َتؿس صق ًبا»(.)2
الـبل ^ قال« :أ ّيؿا امرأة استعطرت،
وروى اإلمام أحؿد طـ ِّ
ثؿ خرجت ،فؿرت طؾك ققم لقجدوا ريحفا؛ ففل زاكقةّ ،
وكؾ طقـ
زاكقة» (.)3
 - 8أن ٓ تحاول لػت أكظار الرجال إجاكب إلقفا:
قال تعالك :ﮋﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ [الـقر.]39 :
بصرها طـ الـظر إلك الرجال إجاكب:
 - 9أن تغض َ

قال تعالك :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ

[الـقر.]39 :

 - 11أن تحافظ طؾك صاطة ر ِّبفا وطبادتف:

قال اهلل تعالك :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
( )9أخرجف مسؾؿ (.)9335
( )5أخرجف مسؾؿ (.)003
( )3أخرجف أحؿد (.)095 ،090/0
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ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮊ [إحزاب].
وجؿقع هذه الضقابط وغقرها مِؿا جاء يف الؽتاب والسـة
الؿتعؾؼة بالؿرأة الؿسؾؿة ،تعدّ صؿام أمان لفا ،وحار ًسا لشرففا
وكرامتفا.
ولفذا ّ
فنن كعؿة اهلل طؾك الؿرأة الؿسؾؿة طظقؿةٌ ،ومـتف طؾقفا
كبقرة جسقؿة ،حقث هقل لفا يف اإلسالم أسباب سعادهتا ،وصقاكة
فضقؾتفا ،وحراسة ط ّػتفا ،وتثبقت كرامتفا ،ودرء الؿػاسد
والشرور طـفا ،لتبؼك زكقة الـػس ،صاهرة الخؾؼ ،مـقعة الجاكب،
مصقكة طـ مقارد التفتؽ وآبتذال ،محؿ ِّقة طـ أسباب الزيغ
وآكحراف وآكحالل.
كعؿ ،لؼد أكرم اإلسال ُم الؿرأة الؿسؾؿة أطظؿ إكرام ،وصاهنا
شعارها :السرت والع ّػة،
أحسـ صقاكة ،وتؽ ّػؾ لفا بحقاة كريؿة،
ُ
ودثارها :الطفر والزكاء ،ورايتفا :إشاطة إدب وتثبقت إخالق،
ُ
وغايتفا :صقاكة الشرف وحؿاية الػضقؾة .وستبؼك الؿرأة الؿسؾؿة
طزيزة الجاكب ،رفقعة الؿـال ،ص ِّقـة إخالق؛ ما دامت متؿسؽ ًة
بديـفا ،محافظة طؾك أوامر ر ِّبفا ،مطقعة لـب ِّقفا ^ ،مسؾؿة وجففا
هلل ،مذطـة لشرطف وحؽؿف ّ
بؽؾ راحة وثؼة واصؿئـان ،فتـال بذلؽ
السعادة والراحة يف الدكقا ،والثقاب العظقؿ وإجر الجزيؾ يقم
الؼقامة.
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ِّبل ^ ،أكف قال« :إذا ص ّؾت الؿرأة
ويف الحديث طـ الـ ِّ
ؿسفا ،وصامت شفرها ،وحصـت فرجفا ،وأصاطت بع َؾفا؛
َخ َ
أي أبقاب الجـّة شاءت» .رواه ابـ حبان يف صحقحف
دخؾت مـ ِّ
()1
 .وروى اإلمام أحؿد مـ حديث
مـ حديث أبل هريرة
طبدالرحؿـ بـ طقف ّ :
أن الـّبل ^ :قال« :إذا ص ّؾت الؿرأة
َخؿسفا ،وصامت شفرها ،وحػظت فرجفا ،وأصاطت زوجفا؛
أي أبقاب الجـّة شئت»(.)2
ققؾ لفا :ادخؾل الجـّة مـ ِّ
ففـقئا لؾؿرأة الؿسؾؿة هذا الؿقطقد الؽريؿ وهذا الػضؾ
العظقؿ ،إذا طاشت حقاهتا مؿتثؾة هذا التقجقف الؽريؿ ،غقر مؾتػتة
إلك الفؿؾ مـ الـاس مـ دطاة الػاحشة والػتـة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [الـساء .]57
ومـ الؿملؿ ح ّؼا ّ
أن الؿرأة الؿسؾؿة يف هذه إزمان تتعرض
لفجؿات شرسة ،وممامرات حاقدة ،ومخططات آثؿة ،تستفدف
اإلصاحة بع ّػتفا ،وهتؽ شرففا ،ود ّك كرامتفا ،ووأد فضقؾتفا،
وخؾخؾة ديـفا وإيؿاهنا ،وإلحاقفا بركب العقاهر والػاجرات،
وذلؽ مـ خالل :قـقات فضائقة مد ِّمرة ،ومجالت خؾقعة هابطة،
حب
وشغؾفا بلكقاع مـ إلبسة الؽاسقة العارية ،وهتققج قؾبفا إلك ِّ
(« )9اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان» (.)0913
( )5أخرجف أحؿد (.)919/9
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التشبف بغقر الؿسؾؿات مِؿـ يؿشقـ طؾك إرض دون إيؿان يردع،
أو خؾؼ َيزع ،أو أدب يؿـع ،وجرها مـ وراء ذلؽ إلك مـابذة
الشريعة ،وجر أذيال الرذيؾة ،والبعد طـ مـابع الع ّػة والػضقؾةٓ ،
م ّؽـفؿ اهلل مِؿا يريدون.
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بياٌ مَــه
يف الققت الذي يفتػ فقف بعض مرضك الـػقس وأرباب
الشفقات مِؿـ ٓ يبالقن بالضقابط الشرطقة والحدود الؿرطقة،
التل تحؼؼ لؾؿرأة كرامتفا ،وتؽػؾ لفا ط ّزها وسعادهتا ،مطالبقـ
تجر الؿرأة إلك أذيال ٓ
لفا بحؼقق مزطقمة ،وحر ّيات محؿقمةّ ،
تدرك طاقبتفاَ ،و ٍ
مفاو ٓ تعؾؿ شرها َوخطرهاَ ،تحت رايات براقة
وشعارات ّ
أخاذة ،مستغؾقـ طقاصػ الؿرأة وسرطة استجابتفا،
وقصقر كظرها يف العقاقب.
يف هذا الققت تليت كؾؿات أهؾ العؾؿ الـاصحقـ ،والدطاة
حجز الؿرأة طـ السؼقط
الصادققـ ،والؿحتسبقـ الغققريـ آخذة ُب َ
يف هذه الؿفاوي ،وآرتؽاس يف هذه السبؾ؛ حػاضا طؾك كرامتفا
ولتبؼك طزيزة الجاكب ،ص ِّقـة إكـاف ،حسـة السقرة ،بعقدة طـ
التؾقث بلوضار الػساد ،وإن مـ أكػع ما يـبغل أن تؼػ طؾقف الؿرأة
يف هذا الباب البقان الصادر هبذا الخصقص طـ الؾجـة الدائؿة
كصف:
لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء يف9054/9/58 :هـ ،وفقؿا يؾل ّ
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف
وصحبف ومـ اهتدى هبداه ،وبعد:
ِ
فؿؿا ٓ يخػك طؾك ّ
كؾ مسؾؿ بصقر بديـف ما تعقشف الؿرأة
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خصقصا ــ مـ
الؿسؾؿة تحت ضالل اإلسالم ــ ويف هذه البالد
ً
كرامة وحشؿة وطؿؾ ٓئؼ هبا ،وكقؾ لحؼققفا الشرطقة التل أوجبفا
اهلل لفا ،خال ًفا ل َؿا كاكت تعقشف يف الجاهؾقة ،وتعقشف أن يف بعض
الؿجتؿعات الؿخالػة ٔداب اإلسالم مِـ تسقّب وضقاع وضؾؿ.
َوهذه كعؿة كشؽر اهلل طؾقفا ،ويجب طؾقـا الؿحافظة طؾقفا ،إ ّ
ٓ
ّ
أن هـاك فئات مـ الـاس مِؿـ َت َؾقثت ثؼافتفؿ بلفؽار الغربٓ ،
الؿشرف الذي تعقشف الؿرأة يف بالدكا؛ مـ
يرضقفؿ هذا القضع
ّ
حقاء ،وسرت ،وصقاكة ،ويريدون أن تؽقن مثؾ الؿرأة يف البالد
الؽافرة والبالد العؾؿاكقة ،فصاروا يؽتبقن يف الصحػ ،ويطالبقن
باسؿ الؿرأة بلشقاء تتؾخص يف:
 - 1هتؽ الحجاب الذي أمرها اهلل بف يف ققلف :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮊ [إحزاب ،]81 :وبؼقلف :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [إحزاب ،]83 :وبؼقلف تعالك:
يف
ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ أية [الـقر ،]39 :وققل طائشة
طؾقفا
قصة تخ ّؾػفا طـ الركب ومرور صػقان بـ مع ّطؾ
وتخؿقرها لقجففا َلؿا أحست بف قالت( :و كان قد رآين قبؾ
الحجاب) ،وققلفا( :كـّا مع الـبل ^ وكحـ محرمات ،فنذا مر بـا
الرجال َسدَ َلت إحداكا خؿارها طؾك وجففا ،فنذا جاوزوكا
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كشػـاه) .إلك غقر ذلؽ ،مِؿا ّ
يدل طؾك وجقب الحجاب طؾك
الؿرأة الؿسؾؿة مـ الؽتاب والسـة ،ويريد همٓء مـفا أن تخالػ
كتاب رهبا وسـة كبقفا ،وتصبح سافرة يتَؿ ّتع بالـظر إلقفا ّ
كؾ صامع
ّ
وكؾ َمـ يف قؾبف مرض.
 -2ويطالبقن بلن تؿ ّؽـ الؿرأة مـ ققادة السقارة ،رغؿ ما
يرتتب طؾك ذلؽ مـ مػاسد ،وما يعرضفا لف مـ مخاصر ٓ ،تخػك
طؾك ذي بصقرة.
 - 3ويطالبقن بتصقير وجف الؿرأة ،ووضع صقرهتا يف بطاقة
خاصة هبا تتداولفا إيدي ،ويطؿع فقفا ّ
كؾ َمـ يف قؾبف مرض ،وٓ
ش ّؽ ّ
أن ذلؽ وسقؾ ٌة إلك كشػ الحجاب.
 -4ويطالبقن باختالط الؿرأة والرجال ،وأن تتق ّلك إطؿال
التل هل مـ اختصاص الرجال ،وأن ترتك طؿ َؾفا الالئؼ هبا
والؿتالئؿ مع فطرهتا وحشؿتفا ،ويزطؿقن ّ
أن يف اقتصارها طؾك
العؿؾ الالئؼ هبا تعطقال لفا.
أن ذلؽ خالف القاقعّ ،
وٓ شؽ ّ
فنن تقلقتفا طؿال ٓ يؾقؼ هبا
هق تعطقؾفا يف الحؼقؼة ،وهذا خالف ما جاءت بف الشريعة؛ مـ
مـع آختالط بقـ الرجال والـساء ،ومـع خؾق الؿرأة بالرجؾ
الذي ٓ َت ّ
حؾ لف ،ومـع سػر الؿرأة بدون محرم ،ل َؿا يرتتب طؾك
هذه إمقر مـ الؿحاذير التل ٓ تحؿد طؼباها.
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ولؼد مـع اإلسالم مـ آختالط بقـ الرجال والـساء حتك يف
مقاصـ العبادة ،فجعؾ مققػ الـساء يف الصالة خؾػ الرجال،
ور ّغب يف صالة الؿرأة يف بقتفا ،فؼال الـبل ^ ٓ« :تؿـعقا إماء اهلل
مساجد اهلل ،وبققهتـ خقر لفـ»ّ .
كؾ ذلؽ مـ أجؾ الؿحافظة طؾك
كرامة الؿرأة وإبعادها طـ أسباب الػتـة.
فالقاجب طؾك الؿسؾؿقـ أن يحافظقا طؾك كرامة كسائفؿ ،وأن
ٓ يؾتػتقا إلك تؾؽ الدطايات الؿضؾؾة ،وأن يعتربوا بؿا وصؾت
إلقف الؿرأة يف الؿجتؿعات التل قبؾت مثؾ تؾؽ الدطايات
واكخدطت هبا ،مـ طقاقب وخقؿة ،فالسعقد َمـ ُوطظ بغقره ،كؿا
يجب طؾك وٓة إمقر يف هذه البالد أن يلخذوا طؾك أيدي همٓء
السػفاء ،و َيؿـعقا مـ كشر أفؽارهؿ السقئة؛ حؿاية لؾؿجتؿع مـ
آثارها السقئة وطقاقبفا القخقؿة ،فؼد قال الـّب ّل ^« :ما تركت
أضر طؾك الرجال مـ الـساء» .وقال طؾقف الصالة
بعدي فتـة
ّ
والسالم« :واستقصقا بالـساء خقرا» .ومـ الخقر لفـ :الؿحافظة
طؾك كرامتفـ وطػتفـ ،وإبعادهـ طـ أسباب الػتـة.
وفؼ اهلل الجؿقع لؿا فقف الخقر والصالح ،وصؾك اهلل وسؾؿ
طؾك كب ِّقـا محؿد وآلف وصحبف.
ثؿ ذيؾ بتقققع أطضاء الؾجـة ،وهؿ :سؿاحة الشقخ طبد العزيز
ابـ باز ،:وسؿاحة الشقخ طبد العزيز آل الشقخ ،والشقخ طبداهلل
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الغديان ،والشقخ بؽر أبق زيد ،والشقخ صالح الػقزان ،أحسـ اهلل
لؾجؿقع ،وجزاهؿ خقر الجزاء ،وكػع بجفقدهؿ ،وبارك يف أطؿالفؿ.
وكان تاريخ صدور هذا البقان كؿا سبؼ يف9054/9/58 :هـ
أي قبؾ وفاة سؿاحة الشقخ ابـ باز بققمقـ ،ويف هذا دٓلة طؾك
طظؿ كصحف وتؿام إرشاده إلك آخر أيام حقاتف ،:وهق بؿثابة وصقة
الؿق ِّدع مـ هذا اإلمام الـاصح ،فجزاه اهلل طـ الؿسؾؿقـ خقر
الجزاء ،وجعؾ جـة الػردوس إطؾك ملواه.
وكذلؽ مـ الػتاوى الصادرة طـ الؾجـة العؾؿقة لإلفتاء هبذا
الشلن ،والتل يـبغل طؾك الؿرأة الؿسؾؿة الـاصحة لـػسفا تل ّمؾفا
واإلفادة مـفا :فتقى صدرت طـ الؾجـة بتاريخ 9059/3/1هـ
بشلن وضع الؿرأة العباءة طؾك الؽتػ وصػة العباءة الشرطقة
لؾؿرأة(.)1
كصفا:
وفقؿا يؾل ّ
الحؿد هلل وحده ،والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده...
وبعد :فؼد ا ّصؾعت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء طؾك
ما ورد إلك سؿاحة الؿػتل العام مـ الؿستػتل ...والؿحال إلك
الؾجـة مـ إماكة العامة لفقئة كبار العؾؿاء برقؿ ( )130وتاريخ
 9059/5/95هـ ،وقد سلل الؿستػتل سمآ هذا كصف:
(« )9فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء ( 931/97ـ .)909
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مػصؾة طؾك الجسؿ وضقؼة،
(فؼد اكتشر يف أوكة إخقرة طباءة ّ
وتتؽقن مـ صبؼتقـ خػقػتقـ مـ قؿاش الؽريب ،ولفا كؿ واسع،
وهبا فصقص وتطريز ،وهل تقضع طؾك الؽتػ .فؿا حؽؿ الشرع
يف مثؾ هذه العباءة؟ أفتقكا ملجقريـ ،وكرغب -حػظؽؿ اهلل-
بؿخاصبة وزارة التجارة لؿـع هذه العباءة وأمثالفا).
وبعد دراسة الؾجـة لالستػتاء أجابت بلن العباءة الشرطقة
لؾؿرأة وهل «الجؾباب» ،هل ما تح ّؼؼ فقفا قصد الشارع؛ مـ
كؿال السرت والبعد طـ الػتـة ،وبـاء طؾك ذلؽ فال بد لعباءة الؿرأة
أن تتقافر فقفا إوصاف أتقة:
أوٓ :أن تؽقن سؿقؽة ٓ ،تظفر ما تحتفا ،وٓ يؽقن لفا
خاصقة آلتصاق.
ثاكقا :أن تؽقن ساترة لجؿقع الجسؿ ،واسعة ٓ تبدي تؼاصقعف.
ثالثا :أن تؽقن مػتقحة مـ إمام فؼط ،وتؽقن فتحة إكؿام
ضقؼة.
رابعا :أٓ يؽقن فقفا زيـة تؾػت إلقفا إكظار ،وطؾقف فال بد أن
تخؾق مـ الرسقم والزخارف والؽتابات والعالمات.
خامسا :أٓ تؽقن مشاهبة لؾباس الؽافرات أو الرجال.
سادسا :أن تقضع العباءة طؾك هامة الرأس ابتداء.
وطؾك ما تؼدم :فنن العباءة الؿذكقرة يف السمال لقست طباءة
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شرطقة لؾؿرأة ،فال يجقز لبسفا؛ لعدم تقافر الشروط القاجبة فقفا،
وٓ لبس غقرها مـ العباءات التل لؿ تتقافر فقفا الشروط القاجبة،
وٓ يجقز كذلؽ استقرادها ،وٓ تصـقعفا ،وٓ بقعفا وترويجفا بقـ
الؿسؾؿقـ؛ ٕن ذلؽ مـ التعاون طؾك اإلثؿ والعدوان ،واهلل -جؾ
وطال -يؼقل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ.
والؾجـة إذ تبقـ ذلؽ ،فنهنا تقصل كساء الؿممـقـ بتؼقى اهلل
تعالك ،والتزام السرت الؽامؾ لؾجسؿ بالجؾباب ،والخؿار طـ
الرجال إجاكب؛ صاطة هلل تعالك ولرسقلف ^ ،وبعدا طـ أسباب
الػتـة وآفتتان.
وباهلل التقفقؼ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.
ثؿ ذ ّيؾت بتقققع أطضاء الؾجـة ،وهؿ :فضقؾة الشقخ طبد
العزيز بـ طبد اهلل بـ محؿد آل الشقخ ،وفضقؾة الشقخ طبد اهلل بـ
طبد الرحؿـ الغديان ،وفضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان،
وفضقؾة الشقخ بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد.
بقان صدر طـ الؾجـة بتاريخ 9059/9/58هـ بشلن لباس
الؿرأة طـد محارمفا وكسائفا(.)1
كصف:
وفقؿا يؾل ّ
(« )9فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء» ( 514/97ـ .)510
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والصالة والسالم طؾك كب ِّقـا محؿد،
رب العالؿقـّ ،
(الحؿد هلل ّ
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،وبعد:
فؼد كاكت كساء الؿممـقـ يف صدر اإلسالم قد بؾغـ الغاية يف
الطفر والعػة ،والحقاء والحشؿة ،بربكة اإليؿان باهلل ورسقلف،
واتباع الؼرآن والسـة ،وكاكت الـساء يف ذلؽ العفد يؾبسـ الثقاب
الساترة ،وٓ يعرف طـفـ التؽشػ والتبذل طـد اجتؿاطفـ
السـة الؼقيؿة جرى طؿؾ كساء
ببعضفـ أو بؿحارمفـ ،وطؾك هذه ُّ
إمة -وهلل الحؿد -قركًا بعد قرن إلك طفد قريب ،فدخؾ يف كثقر
مـ الـساء ما دخؾ مـ فساد يف الؾباس وإخالق ٕسباب طديدة،
لقس هذا مقضع بسطفا.
وكظرا لؽثرة آستػتاءات القاردة إلك الؾجـة الدائؿة لؾبحقث
العؾؿقة واإلفتاء طـ حدود كظر الؿرأة إلك الؿرأة ،وما يؾزمفا مـ
الؾباس ،فنن الؾجـة تبقـ لعؿقم كساء الؿسؾؿقـ أكف يجب طؾك
الؿرأة أن تتخؾؼ بخؾؼ الحقاء ،الذي جعؾف الـبل ^ مـ اإليؿان
وشعبة مـ شعبف ،ومـ الحقاء الؿلمقر بف شر ًطا وطر ًفا :تسرت الؿرأة
واحتشامفا وتخؾؼفا بإخالق التل تبعدها طـ مقاقع الػتـة
ومقاضع الريبة.
وقد دل ضاهر الؼرآن طؾك أن الؿرأة ٓ تبدي لؾؿرأة إٓ ما
تبديف لؿحارمفا ،مؿا جرت العادة بؽشػف يف البقت ،وحال الؿفـة

61

تكريـن اإلسـالم للوـرأة

كؿا قال تعالك :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮊ أية ،وإذا كان هذا هق كص

الؼرآن وهق ما دلت طؾقف السـة ،فنكف هق الذي جرى طؾقف طؿؾ
كساء الرسقل ^ ،وكساء الصحابة ،ومـ اتبعف ّـ بنحسان مـ كساء
إ ّمة إلك طصركا هذا .وما جرت العادة بؽشػف لؾؿذكقريـ يف
أية الؽريؿة هق :ما يظفر مـ الؿرأة غالبا يف البقت ،وحال الؿفـة،
ويشؼ طؾقفا التحرز مـف؛ كاكؽشاف الرأس والقديـ والعـؼ
والؼدمقـ ،وأما التقسع يف التؽشػ فعالوة طؾك أكف لؿ يدل طؾك
جقازه دلقؾ مـ كتاب أو سـة -هق أيضا صريؼ لػتـة الؿرأة
وآفتتان هبا مـ بـات جـسفا ،وهذا مقجقد بقـفـ ،وفقف أيضا
قدوة سقئة لغقرهـ مـ الـساء ،كؿا أن يف ذلؽ تشبفا بالؽافرات
والبغايا الؿاجـات يف لباسفـ ،وقد ثبت طـ الـبل ^ أكف قال:
«مـ تشبف بؼقم ففق مـفؿ» .أخرجف اإلمام أحؿد وأبق داود .ويف
صحقح مسؾؿ طـ طبد اهلل بـ طؿرو أن الـبل ^ رأى طؾقف ثقبقـ
معصػريـ ،فؼال« :إن هذه مـ ثقاب الؽػار فال تؾبسفا» .ويف
صحقح مسؾؿ -أيضا -أن الـبل ^ قال« :صـػان مـ أهؾ الـار
أرهؿا :ققم معفؿ سقاط كلذكاب البؼر يضربقن هبا الـاس ،وكساء
كاسقات طاريات مائالت مؿقالت رؤوسفـ كلسـؿة البخت

بيــاٌ مَــه

61

الؿائؾة ٓ ،يدخؾـ الجـة وٓ يجدن ريحفا ،وإن ريحفا لققجد مـ
مسقرة كذا وكذا» .ومعـك« :كاسقات طاريات» هق :أن تؽتسل
الؿرأة ما ٓ يسرتها ففل كاسقة ،وهل يف الحؼقؼة طارية ،مثؾ مـ
تؾبس الثقب الرققؼ الذي يشػ بشرهتا ،أو الثقب الضقؼ الذي
يبدي تؼاصقع جسؿفا ،أو الثقب الؼصقر الذي ٓ يسرت بعض
أطضائفا.
فالؿتعقـ طؾك كساء الؿسؾؿقـ :التزام الفدي الذي كان طؾقف
أمفات الؿممـقـ وكساء الصحابة رضل اهلل طـفـ ومـ اتبعفـ
بنحسان مـ كساء هذه إمة ،والحرص طؾك التسرت وآحتشام،
فذلؽ أبعد طـ أسباب الػتـة ،وصقاكة لؾـػس طؿا تثقره دواطل
الفقى الؿققع يف الػقاحش.
كؿا يجب طؾك كساء الؿسؾؿقـ الحذر مـ القققع فقؿا حرمف
اهلل ورسقلف مـ إلبسة التل فقفا تشبف بالؽافرات والعاهرات؛
صاطة هلل ورسقلف ،ورجاء لثقاب اهلل ،وخقفا مـ طؼابف.
كؿا يجب طؾك كؾ مسؾؿ أن يتؼل اهلل فقؿـ تحت وٓيتف مـ
الـساء ،فال يرتكفـ يؾبسـ ما حرمف اهلل ورسقلف مـ إلبسة
الخالعة ،والؽاشػة والػاتـة ،ولقعؾؿ أكف راع ومسمول طـ رطقتف
يقم الؼقامة.
كسلل اهلل أن يصؾح أحقال الؿسؾؿقـ ،وأن يفديـا جؿق ًعا سقاء
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السبقؾ ،إكف سؿقع قريب مجقب ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا
محؿد وطؾك آلف وصحبف.
ثؿ ذ ّيؾ بتقققع أطضاء الؾجـة وهؿ :فضقؾة الشقخ طبد العزيز
ابـ طبد اهلل بـ محؿد آل الشقخ ،وفضقؾة الشقخ طبد اهلل بـ
طبد الرحؿـ الغديان ،وفضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان،
وفضقؾة الشقخ بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد.
بقان مـ الؾجـة بشلن الؿجالت الخؾقعة ومخاصرها( ،)1وفقؿا
كصف:
يؾل ّ
(الحؿد هلل وحده ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك
آلف وصحبف ،وبعد :فؼد أصقب الؿسؾؿقن يف هذا العصر بؿحـ
طظقؿة ،وأحاصت هبؿ الػتـ مـ كؾ جاكب ،ووقع كثقر مـ
الؿسؾؿقـ فقفا ،وضفرت الؿـؽرات ،واستعؾـ الـاس بالؿعاصل
بال خقف وٓ حقاء ،وسبب ذلؽ كؾف :التفاون بديـ اهلل ،وطدم
تعظقؿ حدوده وشريعتف ،وغػؾة كثقر مـ الؿصؾحقـ طـ الؼقام
بشرع اهلل ،وإمر الؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،وإكف ٓ خالص
لؾؿسؾؿقـ ،وٓ كجاة لفؿ مـ هذه الؿصائب والػتـ إٓ بالتقبة
الصادقة إلك اهلل تعالك ،وتعظقؿ أوامره وكقاهقف ،وإخذ طؾك
أيدي السػفاء ،وأصرهؿ طؾك الحؼ أصرا.
(« )9فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء» ( 997/97ـ .)953
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وإن مـ أطظؿ الػتـ التل ضفرت يف طصركا هذا ما يؼقم بف
تجار الػساد ،وسؿاسرة الرذيؾة ،ومحبق إشاطة الػاحشة يف
الؿممـقـ :مـ إصدار مجالت خبقثة تحاد اهلل ورسقلف يف أمره
وهنقف ،فتحؿؾ بقـ صػحاهتا أكقاطا مـ الصقر العارية ،والقجقه
الػاتـة الؿثقرة لؾشفقات ،الجالبة لؾػساد ،وقد ثبت بآستؼراء :أن
هذه الؿجالت مشتؿؾة طؾك أسالقب طديدة يف الدطاية إلك
الػسقق والػجقر ،وإثارة الشفقات ،وتػريغفا فقؿا حرمف اهلل
ورسقلف ،ومـ ذلؽ أن فقفا:
 -1الصقر الػاتـة طؾك أغؾػة تؾؽ الؿجالت ويف باصـفا.
 -2الـساء يف كامؾ زيـتفـ يحؿؾـ الػتـة ويغريـ هبا.
 -3إققال الساقطة الؿاجـة ،والؽؾؿات الؿـظقمة والؿـثقرة،
البعقدة طـ الحقاء والػضقؾة الفادمة لألخالق الؿػسدة لألمة.
 -4الؼصص الغرامقة الؿخزية ،وأخبار الؿؿثؾقـ والؿؿثالت،
والراقصقـ والراقصات ،مـ الػاسؼقـ والػاسؼات.
 -5يف هذه الؿجالت الدطقة الصريحة إلك التربج والسػقر،
واختالط الجـسقـ ،وتؿزيؼ الحجاب.
 -6طرض إلبسة الػاتـة الؽاسقة العارية طؾك كساء الؿممـقـ؛
إلغرائفـ بالعري والخالطة ،والتشبف بالبغايا والػاجرات.
 -7يف هذه الؿجالت العـاق والضؿ والؼبالت بقـ الرجال
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والـساء.
 -8يف هذه الؿجالت الؿؼآت الؿؾتفبة ،التل تثقر مقات
الغريزة الجـسقة يف كػقس الشباب والشابات ،فتدفعفؿ بؼقة
لقسؾؽقا صريؼ الغقاية وآكحراف ،والقققع يف الػقاحش وأثام
والعشؼ والغرام .فؽؿ شغػ هبذه الؿجالت السامة مـ شباب
وشابات ،ففؾؽقا بسببفا ،وخرجقا طـ حدود الػطرة والديـ.
ولؼد غقرت هذه الؿجالت يف أذهان كثقر مـ الـاس كثقرا مـ
أحؽام الشريعة ،ومبادئ الػطرة السؾقؿة بسبب ما تبثف مـ مؼآت
ومطارحات .واستؿرأ كثقر مـ الـاس الؿعاصل والػقاحش،
وتعدى حدود اهلل بسبب الركقن إلك هذه الؿجالت ،واستقالئفا
طؾك طؼقلفؿ وأفؽارهؿ.
واىطاصو :أن هذه الؿجالت ققامفا التجارة بجسد الؿرأة،
التل أسعػفا الشقطان بجؿقع أسباب اإلغراء ووسائؾ الػتـة؛
لؾقصقل إلك كشر اإلباحقة ،وهتؽ الحرمات ،وإفساد كساء
الؿممـقـ ،وتحقيؾ الؿجتؿعات اإلسالمقة إلك قطعان هبقؿقةٓ ،
تعرف معروفا وٓ تـؽر مـؽرا ،وٓ تؼقؿ لشرع اهلل الؿطفر وزكا،
وٓ ترفع بف رأسا ،كؿا هق الحال يف كثقر مـ الؿجتؿعات ،بؾ
وصؾ إمر ببعضفا إلك التؿتع بالجـسقـ طـ صريؼ العري الؽامؾ
فقؿا يسؿقكف( :مدن العراة) طقاذا باهلل مـ اكتؽاس الػطرة ،والقققع

بيــاٌ مَــه

65

فقؿا حرمف اهلل ورسقلف.
هذا وإكف بـاء طؾك ما تؼدم ذكره مـ واقع هذه الؿجالت،
ومعرفة آثارها وأهداففا السقئة ،وكثرة ما يرد إلك الؾجـة مـ تذمر
الغققريـ مـ العؾؿاء وصؾبة العؾؿ ،وطامة الؿسؾؿقـ مـ اكتشار
طرض هذه الؿجالت يف الؿؽتبات والبؼآت وإسقاق التجارية-
فنن الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء ترى ما يؾل:
أوال :يحرم إصدار مثؾ هذه الؿجالت الفابطة ،سقاء كاكت
مجالت طامة ،أو خاصة بإزياء الـسائقة ،ومـ فعؾ ذلؽ فؾف
كصقب مـ ققل اهلل تعالك :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ أية.
ذاُ٘ا :يحرم العؿؾ يف هذه الؿجالت طؾك أي وجف كان ،سقاء
كان العؿؾ يف إدارهتا ،أو تحريرها ،أو صباطتفا ،أو تقزيعفا؛ ٕن
ذلؽ مـ اإلطاكة طؾك اإلثؿ والباصؾ والػساد ،واهلل -جؾ وطال-
يؼقل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ.
ذاىرا :تحرم الدطاية لفذه الؿجالت وترويجفا بلية وسقؾة؛ ٕن
ذلؽ مـ الدٓلة طؾك الشر والدطقة إلقف ،وقد ثبت طـ الـبل ^
أكف قال« :مـ دطا إلك ضاللة كان طؾقف مـ اإلثؿ مثؾ آثام مـ تبعف،
ٓ يـؼص ذلؽ مـ آثامفؿ شقئا» .أخرجف مسؾؿ يف صحقحف.
راةػا :يحرم بقع هذه الؿجالت ،والؽسب الحاصؾ مـ ورائفا
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كسب حرام ،ومـ وقع يف شلء مـ ذلؽ وجب طؾقف التقبة إلك اهلل
تعالك ،والتخؾص مـ هذا الؽسب الخبقث.
خاٌصا :يحرم طؾك الؿسؾؿ شراء هذه الؿجالت واقتـاؤها؛ لؿا
فقفا مـ الػتـة والؿـؽرات ،كؿا إن يف شرائفا تؼقية لـػقذ أصحاب
هذه الؿجالت ،ورفعا لرصقدهؿ الؿالل ،وتشجقعا لفؿ طؾك
اإلكتاج والرتويج ،وطؾك الؿسؾؿ أيضا أن يحذر مـ تؿؽقـ أهؾ بقتف
ذكقرا وإكاثا -مـ هذه الؿجالت؛ حػظا لفؿ مـ الػتـة وآفتتانهبا ،ولقعؾؿ الؿسؾؿ أكف راع ومسئقل طـ رطقتف يقم الؼقامة.
شادشا :طؾك الؿسؾؿ أن يغض بصره طـ الـظر يف تؾؽ
الؿجالت الػاسدة؛ صاطة هلل ولرسقلف ^ ،وبعدا طـ الػتـة
ومقاقعفا ،وطؾك اإلكسان أٓ يدطل العصؿة لـػسف ،فؼد أخرب الـبل
^ أن الشقطان يجري مـ ابـ آدم مجرى الدم ،وقال اإلمام أحؿد
رحؿف اهلل تعالك :-كؿ كظرة ألؼت يف قؾب صاحبفا البالء ،فؿـتعؾؼ بؿا يف تؾؽ الؿجالت مـ صقر وغقرها أفسدت طؾقف قؾبف
وحقاتف ،وصرفتف إلك ما ٓ يـػعف يف دكقاه وآخرتف؛ ٕن صالح
الؼؾب وحقاتف إكؿا هق يف التعؾؼ باهلل جؾ جاللف ،وطبادتف وحالوة
مـاجاتف ،واإلخالص لف ،وامتالؤه بحبف سبحاكف.
شاةػا :يجب طؾك مـ وٓه اهلل طؾك أي مـ بالد اإلسالم أن
يـصح لؾؿسؾؿقـ ،وأن يجـبفؿ الػساد وأهؾف ،ويباطدهؿ طـ كؾ
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ما يضرهؿ يف ديـفؿ ودكقاهؿ ،ومـ ذلؽ مـع هذه الؿجالت
الؿػسدة مـ الـشر والتقزيع ،وكػ شرها طـفؿ ،وهذا مـ كصر اهلل
وديـف ،ومـ أسباب الػالح والـجاح والتؿؽقـ يف إرض ،كؿا
قال اهلل سبحاكف :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ.

والحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد
وطؾك آلف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ.
وباهلل التقفقؼ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.
ثؿ ذ ّيؾ بتقققع أطضاء الؾجـة وهؿ :فضقؾة الشقخ طبد العزيز
ابـ طبد اهلل بـ محؿد آل الشقخ ،وفضقؾة الشقخ طبد اهلل بـ
طبد الرحؿـ الغديان ،وفضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان،
وفضقؾة الشقخ بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد.
وهبذا كختؿ هذه الرسالة ،وكسلل اهلل ّ
جؾ وطال أن ُيصؾح بـات
الؿسؾؿقـ وكساءهؿ ،وأن ُيجـِّبف ّـ الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ.
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ
طؾك كب ِّقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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B
مـ طؾقـا بالؼرآن ،وهداكا لإليؿان ،وشرح
الحؿد هلل الذي ّ
صدوركا لإلسالم ،وجعؾـا مـ أمة ُمحؿ ٍد ^ ِ
خقر إكام ،وأشفد
َ
العالم ،وأشفد ّ
أن
الؿؾؽ ّ
أن ٓ إ ٰلف ّإٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف َ
خقر إكام ،ص ّؾك اهلل وس ّؾؿ
محؿدً ا طبدُ ُه ورسقلفَ ،
وصػقّف وخؾقؾف ُ

طؾقف وطؾك آلف وصحبف الؽرام.

ففذه رسال ٌة َح َقت جؿؾ ًة مـ الـّصائح وال ّتقجقفات
أما بعد؛ ٰ
ٍ
ص الؿرأ َة الؿسؾؿةَ ،وأصؾ ٍ
أوقات
خطب ألؼقتفا يف
كثقر مـفا
ٌ
َتخ ّ
ٍ
بعض إفاضؾ أن تط َب َع مجتؿع ًة؛ رجا َء أن يـ َػع اهلل
متػاوتة ،أشار ُ
هبا.
تخصقص الـِّساء بالقطظ
و َقد كان مـ َهدْ ِي كب ِّقـَا الؽريؿ ^:
ُ
قالَ « :خ َر َج
وال ّتذكقر ،كؿا يف «البخاري»( )1طـ ابـ طباس
فـ،
رسقل اهلل ^ ،فص ّؾك ،ثؿ
خطب ،ثؿ أ َتك الـِّسا َء ،فقط َظ ّ
َ
ُ

وأمره ّـ بالصدقة» .قال الحافظ ابـ حجر« :ويف هذا
ّره ّـ،
ُ
وذك ُ
أحؽام
وتعؾقؿفـ
استحباب وطظ الـِّساء،
الحديث مـ الػقائد:
ّ
ُ
َ
( )9برقؿ (.)8501

4

هـوعـظـة النسـا ء

طؾقفـ»(.)1
يجب
اإلسالم،
ّ
وتذكقرهـ بؿا ُ
ّ
الق َصايا َوالـّصائحٌٔ« :غظث اىِِّصاء».
وقد َسؿ ْقت َهذه َ
لؽؾ ٍ
واهلل الؿرج ّق وحدَ ه أن يق ّفؼ كسا َء الؿسؾؿقـ وبـاتِ ِفؿ ّ
خقر
ورفعة ،وأن يجـِّبفـ م ِض ّال ِ
ٍ
الػتـ ما ضفر مـفا وما
ت
وطز
وصالحٍ ٍّ
َ
ّ ُ
مجقب ،وما تقفقؼل ّإٓ باهلل طؾقف تقكّؾت ،وإلقف
سؿقع
بطـ ،إكّف
ٌ
ٌ
العؾل العظقؿ ،وص ّؾك اهلل وس ّؾؿ
أكقب ،وٓ حقل وٓ قق َة ّإٓ باهلل
ِّ
طؾك كب ِّقـا ُمحؿد وآلف وصحبف.


(« )9فتح الباري» (.)015/5
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أصول ععينة
اهلل حقا َتؽ بالعؾؿ واإليؿان ،وصقب
يا أيتفا ُ
الؿق ّف َؼة :صقب ُ
ِ
َ
وآحتشام؛ ٰهذه
بالسرت
أوقاتؽ بال ّطاطة واإلحسان ،وصقب بدَ كَؽ ِّ
ؽ هبا ،وٓ سقؿا أك ِ
لؽ راجقا مـ اهلل  أن يـػع ِ
وصق ٌة أهديفا ِ
ّؽ يف
َ
ً
مقضع ِ
أكت فقف قدو ٌة يف الخقر وآستؼامة وال ّطاطة هلل تبارك وتعالك.
ِ
طؾقؽ أن تستَشعري ـ أيتفا الػاضؾة ـ ّ
أن كعؿ َة اهلل  طؾقؽ
ِ
طؾقؽ بالفداية إلقف كبقرةٌ؛ ففق الدِّ يـ ا ّلذي
هبٰذا الدِّ يـ طظقؿ ٌة ومـّتَف
ِ
لعباده وكؿؾف لفؿ وٓ يؼبؾ ّ
مـفؿ ديـًا سقاه ،قال
ار َتضاه
جؾ وطال ُ

اهلل تعالك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [_ ،]91 :وقال تعالك:
﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
[ﮌ_] ،وقال تعالك﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

أصؾح اهلل
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [َ ،]3 :aك َع ْؿ ،إكّف الدِّ يـ ا ّلذي
َ
بف العؼائد وإخالق ،وأصؾح بف الحقا َة الدّ كقا وأخرة ،وزيـ بف
ِ
ص بف َمـ اطتـَؼف وتؿس َؽ بف مـ براثـ
ضاهر الؿرء وباصـَف ،وخ ّؾ َ
َ

الرذيؾة و ُمـ َْز َل َؼات آكحراف والضالل ،إكّف الدِّ يـ
الباصؾ ومفاوي ّ
الؿثؿر َ
الؿباركَات وال ّثؿار الـّافعات ا ّلتل
لؾخقرات
الؿبارك
العظقؿ
َ
ُ
َ
ُ
تعقد طؾك الؿستَؿسؽ بف يف دكقاه وأخراه.
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وٓ بدّ يف هذا الؿؼام ـ أيتفا إخت الػاضؾة ـ مـ تذكّر
جؿؾة مـ إصقل العظقؿةِ ،
ٍ
تعقـ متل ِّم َؾفا طؾك لزوم
واستحضار
ِ
العظقؿة ،وتؾ ّؼقفا بال َؼبقل واكشراح
هدَ ايات الدِّ يـ وتقجقفاتف
َ
ِ
والرضا ،وتـقر لؾؿرأة الؿسؾؿة صري َؼفا ،وتسدِّ ُد لفا بنذن اهلل
الصدْ ر ِّ
تبارك وتعالك مسارها إن و ّفؼت ِ
لؾعؾؿ هبا وإخذ هبا ،ولع ّؾل أك ِّبف
ُ
َ
َ
ِ
يـػعؽ هبا.
أهؿ هذه إصقل وأطظؿفا ،راج ًقا م َـ اهلل  أن
طؾك ِّ
ِ
طؾؿ القؼقـ ّ
أحسـ إحؽام
أن
َ
* َّأو ًال :طؾقؽ أن تع َؾؿل َ
ِ
وخالؼ الخؾؼ
رب العالؿقـ،
وأكؿ َؾفا
وأقق َمفا
وأجؿ َؾفا؛ أحؽا ُم ِّ
َ
َ
َ
أجؿعقـ ،تبارك وتعالك﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾

[ﮌ﴿ ،]aﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ﮌ﴿ ،]Þﯩ ﯪ ﯫ ﴾

َ
أي ُحؽؿ
[ﮌ ،]cفنذا أي َؼـَت الؿسؾؿة
بذلؽ؛ لؿ ترت ّدد يف َقبقل ِّ
اهلل ّ
جؾ وطال.
يبؾ ُغفا مؿا ح َؽ َؿ وأ َمر بف ُ
ؽ وكرامت ِ
أن سعاد َت ِ
ِ
طؾقؽ أن تدْ ِركِل ّ
َؽ مرتبط ٌة
* األٌر اى ّراين:
لرب العالؿقـ ،والتزام
تؿا َم آرتباط هبٰذا الدِّ يـ ،وبال ّطاطة
ِّ
ؽ مـ السعادة بحسب ح ّظ ِ
ؽ وكصقب ِ
وأن ح ّظ ِ
ِ
وشرط ِفّ ،
ؽ
أحؽامف
َ
َ
ِ
مـ ال ّ
طاطة وآلتزام ،و َقد قال اهلل تعالك﴿ :ﮒ ﮓ
وكصقبِؽ َ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ﴾ [ﮌ`] ،وقال اهلل تعالك﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [ﮌ ،]Úوأيات يف ٰهذا الؿعـك كثقرة.
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* األٌر اى ّراىد :طؾقؽ ال ّتـبف ـ و ّف ِ
ؼؽ اهلل ـ إلك ّ
أن الؿسؾؿ َة لفا
ّ
وخ ْؾ َخؾة َ
يس َعقن لإلصاحة بؽرا َمتفاَ ،
سبقؾ
يف ٰهذه الحقاة أطدا ٌء كثر ْ
ِ
ِ
ِ
الرذيؾة وال َػساد،
ِّ
طزها وفالحفا وسعادتفا وإيؼاطفا يف حؿلة ّ
ويؼدِّ مقن يف سبقؾ ذلؽ ّ
كؾ ما يستَطقعقن ،ويليت يف ُمؼدِّ َمة همٓء

إطداء ّ
الشقطان طد ّو اهلل وطد ّو الدِّ يـ وطد ّو طباده الؿممـقـ ،قال
اهلل تعالك﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

الحذر ّ
َ
َ
الحذر مـ همٓء إطداء
كؾ
فالقاجب
ﭼ ﭽ﴾ [ﮌ ﮯ]،
ُ
ِ
ِ
الذيـ غايتفؿ وأك َب ُر ُمـْ َقتفؿ أن َتتَح ّؾؾ الؿرأة الؿسؾؿة مـ أخالقفا
ِ
ِ
وفالحفا يف الدّ كقا وأخرة.
طزها
وآداب ديـِفا ،وأسباب ِّ
ِ
تممـل إيؿاكًا جاز ًما
الؿق ّفؼة ـ أن ْ
اىراةع :طؾقؽ ـ أيتفا ُ
* األٌر ّ
ّ
أن التّقفقؼ والصالح وآستؼامة وتح ّؼؼ الخقر والربكة وال َؽرامة
ِ
بقد اهلل ّ
جؾ وطال ،ففق ا ّلذي بقده ِأزمة إمقر وم َؼالقد الس ٰؿقات
َ
تبارك وتعالك
ففق ال َعزيز ،و َم ْـ أذ ّل ُف اهلل
فؿـ أط ّزه اهلل ُ
وإرض؛ َ

الؿفان ،و َقد قال اهلل تعالك ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ففق ُ

ِ
تؼقي
ولفذا طؾقؽ يف ٰهذا الؿؼام أن ِّ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮜ ﴾ [ﮌ]r؛ ٰ
ِصؾت ِ
َؽ باهلل ،وأن تؾجئل إلك اهلل  دو ًما وأبدً ا ،سائؾ ًة الفداي َة
ِ
مـ الػتَـ ،وأن ُيصؾح
وال ّت َ
قفقؼ وال ّث َ
بات طؾك الدِّ يـ ،وأن يس ّؾ َؿؽ َ
ِ
لؽ ديـ ِ
ِ
َؽَ ،وأن َ
يعقذ ِك مـ ّ
اصـ الريب
الشرورَ ،وأن يجـِّبؽ َم َق َ
ٍ
بصدق َودطاه ورجاه؛ ح ّؼؼ اهلل  لف
َوال َػساد ،و َمـ أقبؾ َطؾك اهلل
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ِ
أصي ْص ىٖ ِدِِٖٗ
ُم َرا َدهَ ،ويسر لف ُمبتَغاهَ ،ومـ َطظقؿ الدّ َطاء« :اى ّي ُٓ ًَّ ْ
ا ّى ِذي ْٔ ِغصٍث أٌرِي ،وأصيص ىٖ د ُْ٘اي ا ّىخِٖ فِ٘ٓا ٌػ ِ
اشٖ،
َ َ َ
ُ َ َ
َ ْ ْ
ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اىط َ٘ا َة ِز َٗا َد ًة ىٖ فٖ
اس َػو َ
أصي ْص ىٖ آخ َرحٖ ا ّىخٖ ف َ٘ٓا ٌَ َػاديَ ،و ْ
َو ْ
()1
ٌَ ن ّو َشر» .
اض ًث ىٖ ْ
اىٍ ْٔ َت َر َ
ن ّو َخ ْ٘رٍَ ،و ْ
اس َػ ْو َ
ِ
الؿ َق ّفؼة ـ يف
* األٌر اىخاٌس :أن َيؽقن أكربُ اهتؿامؽ ـ أيتفا ُ
الؽرا َمة طـد اهلل ،وأن تػقزي بالس َعادة
ٰهذه الحقاة أن تح َظ ْل بـَ ْقؾ َ
الؿ ْؽ َرمقـ،
تس َعدي بؿا أطدّ ه اهلل  لعباده ُ
برضا اهلل  ،وأن ْ
ا ّلذيـ قال اهلل فقفؿ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [ﮌ]Å؛ فتؾؽ هل
الؽرامة الحؼقؼقة ،و َقد قال اهلل تعالك﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

ّبل
[¯ ،]93 :ويف «الصحقح» طـ أبل ُهريرة
قال« :ققؾ لؾـ ِّ
()2
^َ :م ْـ أك َْر ُم الـ ِ
فؿـ ابتغك
ّاس؟ قال« :أن َْر ٌُ ُٓ ًْ أ ْح َل ُ
اْ ًْ» َ .
الؽرام َة مـ غقر ٰهذا السبقؾ؛ فنكّؿا يرك ُض يف َس ٍ
راب ،ويس َعك يف
ٍ
سبقؾ ٍ
وخسران و َت َباب.
خقبة
ِ
الؿق ّفؼة ـ ّ
أن أحؽا َم
اىصادس :طؾقؽ أن تع َؾؿل ـ أيتفا ُ
* األٌر َّ
ّ
الؿتَع ّؾ َؼ َة بالؿرأة شل ُكفا كشلن أحؽام الدِّ يـ ك ّؾفا؛ ُمح َؽؿ ٌة
الشرع ُ
كؼص فقفا وٓ َخ َؾؾ ،وٓ
غاي َة اإلحؽامُ ،مت َؼـَ ٌة غاي َة اإلتؼانَ ٓ ،
ض ْؾ َؿ فقفا وٓ َز َلؾ ،كقػ ٓ! وهل أحؽا ُم ِ
خقر الحاكؿقـ ،وتـزيؾ
( )9أخرجف مسؾؿ (.)7475
( )5أخرجف البخاري (.)3370

أصــول ععينـة

9

العؾقؿ بؿا فقف
البصقر بعباده،
الحؽقؿ يف تدبقره،
رب العالؿقـ،
ِّ
ُ
ُ
ُ
وصالحفؿ يف الدّ كقا وأخرة؛ ولفذا ّ
فنن مـ
وفالحفؿ
سعادهتؿ
ُ
ُ
ٍ
ِ
شلء مـ أحؽام
والفقان؛ أن ُي َؼال يف
أطظؿ ال ُعدوان وأشدِّ اإلثؿ
الؿتَع ّؾ َؼة بالؿرأة أو غقرهاّ :
إج َحا ًفا أو
ضؾؿا أو َه ْض ًؿا أو ْ
إن فقفا ً
اهلل ُ
َز َل ًال ،و َمـ قال َ
حؼ َقدْ ره ،وٓ و ّقره
ذلؽ أو شق ًئا مـف فؿا قدَ َر ربف ّ
حؼ تققِقره ،واهلل جؾ وطال يؼقل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾
ّ 
تق ّقروكف ،وال ّتقققر :ال ّتعظقؿ؛
[ﮌ ]Æأي ٓ :تعامؾقكف معامؾ َة َم ْـ َ
أوامره ،و ُيعتَؼدَ ّ
أن
طاع
ومـ تقققره سبحاكَف :أن َ
تؾتز َم أحؽا ُمف ،وت َ
ْ
ُ
َ
خالف َ
ذلؽ؛ فؿا
والرفعةَ ،و َم ِـ اطت َؼد فقفا
فقفا السالم َة
َ
والؽؿال ِّ
أبعدَ ه طـ الققار! وما أجدَ ره يف الدّ كقا وأخرة ِ
بالخزي وال َعار!
ْ َُ
َْ ُ
فؾـ ّت ِؼ اهلل ،ولـُ َع ّ
ظؿ أحؽا َم اهلل ﴿ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ﮌ.]r

وإسس
الؿفؿة والضقابط ال َعظقؿة
هذه ُ
ُ
بعض ال ّتلصقالت ُ
وترتاض
دائؿا؛ ل َتؾق َـ قؾق ُبـا،
الؿتقـَة ا ّلتل كحتَاج أن كتَذكّرها
َ
ً
ٍ
ٍ
كػس
صدر وصؿلكقـَة
كػقسـا ،ولـَؼ َبؾ أحؽا َم اهلل  ك ّؾفا باكشراح
ُ
ٍ
وإقبال طؾك أحؽامف ـ ّ
جؾ يف ُطاله ـ ا ّلتل هل س َبب السعا َدة وسبقؾ
الػالح يف الدّ كقا وأخرة.
الؿ َق ّفؼة ـ طـدما جا َء دي ُـ اإلسالم بتؾؽ إحؽام
ثؿ ـ أيتفا ُ
والحشؿة ،وال َؼرار يف البققت،
الؿ ْختَصة بالؿرأة؛ كالحجاب،
َ
ُ
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و َ
مـ آختالط إلك غقر ذلؽ ـ مؿا سقليت اإلشارة إلقف ـ جا َء
الحذر َ
هبا صقاك ًة لؾؿرأة ،وحػ ًظا لفا ،ووقاي ًة َ
لشرففا ومؽاكَتفا ،وحؿاي ًة
َ
لفا م َـ ّ
بتؾؽ الضقابط ُح َؾؾ ال ّطفر
والػساد ،ولت ْؽ َسك
الش ِّر
َ
والع َػاف ،فالؿرأة يف مقزان اإلسالم ُد ّر ٌة ثؿقـ ٌة وجقهر ٌة كريؿ ٌة،
ٍ
تصان مـ ّ
أطظؿ أحؽا َم ديــا،
رذيؾة؛ فؿا
كؾ أ ًذى ،وتحؿك مـ ك ّؾ
َ
وما ّ
أحسـ طقائدَ ها لؿـ و ّفؼف
أطظؿ بر َكتَفا ،وما
أجؾ شلكَفا ،وما
َ
َ
اهلل  لاللتزام هبا؛ وأما َمـ تخ ّؾك طـ ضقابط الدِّ يـ وتقجقفاتف
تعقق طـ الؿصالح ،أو أكّف يرت ّتب طؾقفا
زطؿا مـف أكّفا ِّ
الحؽقؿةً ،
َ
أضرار ،أو أكّفا جـاي ٌة طؾك الؿرأة ،إلك غقر ذلؽ مؿا
مػاسد أو
ٌ
ففذا ك ّؾف م َـ ال ّتجـِّل ال َعظقؿ ،وال َؼقل طؾك اهلل وطؾك كالمف
ُيؼالٰ ،
الؿحرمات وأك َبر
وح ْؽؿف ب َغقر طؾؿ ،ومـ أطظؿ
وطؾك وحقِف ُ
ّ
أثام؛ ال َؼقل طؾك اهلل  بال طؾؿ ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [ﮌ.]c
الؿق ّفؼة :طـدَ ما تؼرئقـ آي ًة مـ كتاب اهلل وحديثا
أيتفا إخت ُ
ٍ
فاسؿعل
ص بالؿرأة،
رسقل اهلل ^ ،مشت ً
َؿال طؾك تقجقف يخت ّ
َ
طـ ُ
الؽالم ا ّلذي
أي َة بتد ّبر وصؿلكقـَة وتؼ ّبؾ واكشراح َصدر؛ ٕن
َ
تسؿعقـَف هق كالم مـ خؾ َؼ ِ
وأوجدَ ك وأمدّ ك بالسؿع وال َبصر
ؽ
َ
ُ َ
َ
والحقاس والؼقى والـّعؿ ،وال َػرق بقـ كالمف وكالم ِ
خؾؼف كال َػرق
َ
ِّ
اك ثؿ إي ِ
خؾؼف ؛ فني ِ
بقـَف وبقـ ِ
ِ
َ
صدر ِك وحش ٌة أو ُك ْػر ٌة
يؽقن يف
اك أن
َ
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رب العالؿقـ .وهؽذا ّ
الشلن يف إحاديث
أو
ٌ
اكؼباض مـ تقجقفات ِّ
الصحقحة ال ّثابتة طـ رسقل اهلل ^ ،قال اهلل تعالك﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [ﮌ`] ،والعؿؾ بلحاديثف ـ طؾقف

ٕن اهلل ّ
الصالة والسالم ـ طؿؾ بالؼرآن؛ ّ
جؾ وطال قال يف الؼرآن:
﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [.]7 :º
روى البخاري طـ طبداهلل بـ مسعقد
قالَ « :ى َػ ََ ا﵀ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يط ْص َِ
واىٍ َخ َف ّي َشات ى ُ
َ
واىٍ َخِ ٍَِّ َصاتُ ،
واىٍٔحَش ٍَاتُ ،
اىٔاش ٍَاتُ ،
ِ
ٍ
أسد ُيؼال لفا :أ ُّم
اىٍ َغ ِّ٘ َرات َخ ْي َق ا﵀» .فبؾغ ذلؽ امرأ ًة ْ
مـ بـل َ
ُ
كقت وكَقت؟
ؼقبَ ،ف
ْ
عـت َ
جاءت ،فؼالت :إكّف بؾ َغـل طـؽ أك َّؽ َل َ
َي ْع َ
فؼال :وما لل ٓ أل َع ُـ َمـ ل َعـ رسقل اهلل ﵁ و َمـ ُهق يف كتاب
بقـ ال ّؾقحقـ فؿا وجدت فقف ما تؼقل،
اهلل؟! فؼالت :ل َؼد قرأت ما َ
ِ
قال :لئِـ ِ
قرأت﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ
كـت َق َرأتِقف لؼد َو َجد ِّتقف ،أما
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾؟ قالت :بؾك ،قال :فنكّف قد هنك
طـف»(.)1

وقد قال اهلل ٕمفات الؿممـقـ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

السـّة
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [{]30 :؛ والحؽؿة :هل ُّ

ّبل الؽريؿ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف.
الؿلثقرة طـ الـ ِّ
( )9أخرجف البخاري (.)0551
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إن سعاد ِ
أيتفا إخت الؽريؿة الػاضؾةّ :
تؽ ُمر َتبِط ٌة هبٰذا
َ
الدِّ يـ ،وبالتزام تقجقفاتِف الحؽقؿة وآدابف الؽريؿة وإرشاداتف
السديدة ،ا ّلتل هل ِط ّز الؿرأة وفالحفا ،وإن ِ
تبحثقـ طـ
كـت
َ
والزيـَة ال ّتامة ،فاط َؾؿل ّ
أن اهلل  يؼقل﴿ :ﭾ
الجؿال الحؼقؼل ِّ
ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [ ،]51 :cويؼقل ّ
جؾ وطال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [¯ ،]7 :ويف الدّ طاء الؿلثقر« :اى ّي ُٓ ًَّ زَ ِِّّٗا
ٍٗ ِ
ةِ ِزِٗ َِث ِ
ان»( .)1فاإليؿان وال ّتؼقى وآلتزا ُم بشرع اهلل 
اإل َ
الزيـَة الحؼقؼقة ،وهق الجؿال الحؼقؼ ّل،
وأحؽامف وتقجقفاتِف هق ِّ
ِ
الؿرء يف دكقاه وأخراه.
فالح
وهق السعادة الحؼقؼقة ،وهق ُ



( )9أخرجف الـسائل ( ،)9348مـ حديث طؿار بـ ياسر

.

ٍدايات القزآٌ للنزأة الـنسلنة

13

ٍدايات القزآٌ للنزأة الـنسلنة
كتاب اهلل ّ
إن الؼ َ
ّ
جؾ وطال الؿـ ّزل لؾـّاس هداي ًة
رآن الؽريؿ
ُ
ورحؿ ًة هق كتاب السعادة الحؼقؼقة وال َػالح يف الدّ كقا وأخرة،
كتاب فقف هداية إكام وش َػاء إس َؼام وسعادة الدّ كقا وأخرة،
ٌ
ِ
ِ
و َمـ صؾب السعاد َة مـ َغقر صريؼف َشؼ َل ،و َم ْـ َصؾب الع ّز مـ َغقر
ذل ،ومـ صؾب الؽرام َة مـ َغقر سبقؾف ِ
أهقـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ْ
ُهداه ّ َ ْ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [ﮌ { ].
كقرا لؾعباد وبصقر ًة لفؿ ،يفديفؿ إلك سعادة الدّ كقا
جعؾف اهلل ً
وأخرة وإلك صراط اهلل الؿستَؼقؿ وسبقؾف ال َؼقيؿ﴿ ،ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ﴾ [ﮌ.]a
وهذه وقػة مع بعض هدايات الؼرآن الؿختصة بالؿرأة
الؿسؾؿة؛ وا ّلتل إذا أخذت هبا الؿرأة واستَؿسؽت هبا؛ ِ
سعدت يف
وفالحفا ،وإن تر َكتْفا وتخ ّؾت
طزها
دكقاها وأخراها ،وتح ّؼ َؼ لفا ّ
ُ
محال
ّ
آداب طظقؿ ٌة ،لقست
طـفا؛ هؾ َؽت ،وأه َؾ َؽت ،وهل
ٌ
َ
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ً
الر ِّد وطدَ م ال َؼبقل ـ ِطقا ًذا باهلل ـ،
لؾجدل ،وٓ
مجآ لؾـِّؼاش ،أو ّ
الرحؿـ ،ثؿ يتق ّقػ
و َمـ ت ْع َرض طؾقف آيات الؼرآن وهدايات كالم ّ

يف َقبقلفا ،أو يرت ّدد يف آستجا َبة لفا؛ َفؿا ٰهذا بسبقؾ الؿممـقـ.

الؿسؾؿة أن تع َؾ َؿ ـ وهل تؼرأ هدايات الؼرآن،
وطؾك الؿرأة
َ
أن سعاد َتفا ٓ تؽقن ّإٓ بؾزوم ِ
الرحؿـ ـ ّ
هدي اهلل
وتتلمؾ يف كالم ّ
والسقر يف صراصف الؿستَؼقؿ.
ِ
أمر الؿرأة
* فؿـ أطظؿ هدايات الؼرآن لؾؿرأة وأج ّؾفاُ :
ٍ
ّ
َ
وأجؾ
مطؾقب لفا
يؽقن ذلؽ أطظؿ
بالعـاية بعبا َدة اهلل ،وأن
مؼصقد﴿ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ﮌ{].
ِ
أمرها بالحجاب ،ولزومف،
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأةُ :
ِ
شؿة؛ قال اهلل تعالك﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
السرت والح َ
والؿحافظة طؾك ِّ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [ﮌ{].

والسػقر فِ َ
َ
عؾ أهؾ الجاهؾقة
تحذر مـ ال ّتربّج
* وأن
ُّ
الجفالء؛ قال تعالك﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [{.]33 :
مجؾسا
الرجال
ً
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأةّ :أٓ تجؾس مع ِّ
ٍ
واحد ،يتال َق ْقن
واحدً ا ،وٓ أن تجتَؿع وإياهؿ يف مـتدً ى
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َحاو ُرون ،قال اهلل تعالك﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ
ويتحا َدثقن ويت َ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [{.]83 :

ِ
الحديث
اضطرت إلك
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأة :أكّفا إذا
ّ
وأحق َجفا إمر إلك َ
لئال يؽقن
تخضع بال َؼقل؛ ّ
مع رجؾ
ذلؽ ّأٓ َ
َ
الرجال﴿ :ﭪ ﭫ
قطفا بف سب ًبا لطؿع َمـ يف قؾبف ٌ
خض ُ
ُ
مرض مـ ِّ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ﮌ{].
َ
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأة :أن تؾز َم بقتفاّ ،
يؽقن
وأٓ
تدطقها لذلؽ ،قال اهلل تعالك﴿ :ﭶ ﭷ
خروجفا مـف ّإٓ لحاجة ُ
ُ
ﭸ﴾ [{ ،]33 :وك ّؾؿا كاكت الؿرأة الؿسؾؿة مالزم ًة لبقتفا
ُم َؼ ّؾ َؾ ًة مـ الخروج ّإٓ طـ حاجة؛ َ
أقرب لفا مـ ر ِّبفا و َك ْقؾ
كان ذلؽؿ َ
()1
رحؿتِف .روى ابـ حبان يف «صحقحف» مـ حديث طبد اهلل ابـ
أن الـّبل ^ قال« :اىٍرأة غٔرةٌَ ،فإِ َذا َخرس ِ
ّ
ج ْاشخ َْش َر َف َٓا
مسعقد
َ َ
َْ ََْ
ّ
ٌَ َر ِّة َٓا إِ َذا ِْ َٖ فِٖ َك ْػرِ َة ْ٘خِ َٓا».
ان ،وأ ْك َر ُب ٌَا َحه ُ
اىش ْ٘ َػ ُ
ٔن ْ
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأة :أن تحذر طـد اضطرارها
الرجال إلقفا ،واجتذاهبؿ لؾـّظر إلك
لؾخروج مـ لػت أكظار ِّ
وبلي صريؼة﴿ :  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
بلي وسقؾة ِّ
محاسـفا ِّ

ﯗ ﯘ﴾ [.]39 :t
( )9برقؿ (.)8811
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بصرها ،وأن تحػظ
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأة :أن َت ُغ ّض َ
َف ْر َجفا ،وأن َت ُص َ
رضفا ،وأن تحافظ طؾك شرففا وكرامتفا:
قن ِط َ
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [.]39 :t
الؿسؾؿةّ :أٓ تتط ّؾع لشلء مـ
* ومـ هدايات الؼرآن لؾؿرأة
َ
الرجال وصػاتِفؿ ،قال اهلل تعالك﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
خصائص ِّ
ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾ [` ،]35 :وقال اهلل تعالك﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ﴾ [`.]30 :

* وقد أثـك اهلل يف الؼرآن طؾك ِ
حقاء الؿرأة ال َعظقؿ ،وما يرت ّتب
ٍ
ٍ
ِ ٍ
بالرجال ،قال اهلل
طؾقف مـ سرتٍ وط ّػة وحشؿة و ُبعد طـ آختالط ِّ
تعالك﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ إلك
ققلف ّ
جؾ شل ُكف﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [ 53 :xـ ،]58
وك ّؾؿا كاكت الؿرأة ُم ّت ِص َػ ًة بالحقاء ُمتَح ّؾ َق ًة بف؛ كان ذلؽؿ َ
أكؿؾ يف
وأجؿؾ يف ِحؾ َقتِفا ِ
َ
وزيـَتِفا ،بقـؿا إذا كز َطت الؿرأة طـ
أخالقفا
ِ
ِ
الحشؿة والع ّػة؛ َف َؼدَ ت
وأصاحت بؾباس
جؾباب الحقاء،
كػسفا
َ
َ
َ
وه َقت إلك
الرفقعة السـقةَ ،
جؿالفا الحؼقؼل ومؽاكتَفا العالقة ّ
الحضقض.
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ؼرب إلك اهلل و َك ْقؾ
* ومـ هذه الفدايات :فقؿا يتع ّؾؼ بال ّت ّ

لؾرجال
َ
رضاه وبؾقغ الدّ رجات ال ُعال يف جـّات الـّعقؿَ :ج ْعؾ الباب ِّ

والصدق،
والـِّساء متساو ًيا؛ يف اإلسالم واإليؿان ،والؼـقت
ِّ
والصقام ،والخشقع هلل واإلكثار مـ ذكره تبارك وتعالك،
والصرب
ِّ
ً
ذكقرا
رجآ وكسا ًء
شر ٌع ومقدان التـافس ُمفقل لؾجؿقع
ُ
ً
فالباب ُم َ
وإكاثا ،قال اهلل تعالك﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ﴾ [ﮌ{].
ّ
العز لؾؿرأة
إن تقجقفات الؼرآن لؾؿرأة وهداياتف؛ فقفا
ّ
والقاجب
ولؿجتَؿعفا ،وفقفا ال َػالح والسعادة يف الدّ كقا وأخرة،
ُ
طؾك الؿرأة الؿسؾؿة ا ّلتل َم ّـ اهلل طؾقفا باإليؿان ،وهدَ اها لإلسالم

وطرففا بؿؽاكَة الؼرآن ،وجعؾفا مـ أمة ُمحؿد ^ خقر إكام؛ أن
ّ
تعرف لفا
ترطك ٔداب الؼرآن وتقجقفاتف وهداياتف َقدرها ،وأن
َ
مؽاكتَفا ،وأن تلخذ هبا َ
والحزم َوالجدِّ وآجتفاد ،وأن
ملخ َذ ال َعزم َ
تربل ِ
تاهت هبؿ
بـػسفا طؿا ُ
الفؿؾ م َـ الـّاس؛ مؿـ َ
َْ
يدطقها إلقف َ
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السبؾ ،وحادوا طـ هدايات الؼرآن
إفؽار ،واكحر َفت هبؿ ُّ
الؽريؿ ،فالؿرأة الؿسؾؿة ا ّلتل تخشك اهلل وتخافف سبحاكفِ ،
وتعدّ
َ
الفؿؾ مـ الـّاس ،مؿـ
كػسفا لؾ َؼاء اهلل ٓ ،تؾتَػت إلك ما ُ
يدطق إلقف َ
َ
ملثقرة ،وٓ بػضقؾةٍ
ٍ
كاصؼ ،وٓ بسـّةٍ
ٍ
ٍ
بقحل
إذا تؽ ّؾؿقا لؿ يتؽ ّؾؿقا
ُ
ُيت َط ّؾع إلك فعؾفا ،و ُيعتَـك بتتؿقؿفا وتحؼقؼفا ،وطؾقفا يف ٰهذا الؿؼام
كثقرا يف ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
أن تتلمؾ ً

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [ﮌ`].
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فتية اليساء ،وضزر االختالط
ّ
يـ اإلسالمل الحـقػ بتقجقفاتف السديدَ ة وإرشاداتِف
إن الدِّ َ
َ
َ
وحػظ لفا َش َر َففا وكرا َمتَفا،
صان الؿرأ َة الؿسؾؿةَ،
الحؿقدَ ة
بعزها وسعادتِفا ،وهقل لفا أسباب العقش الفـ ِ ِ
لء بعقدً ا
وتؽ ّػؾ لفا ِّ
َ
َ
الر َي ِ
ب والػتَـ ّ
والػساد.
والش ِّر
َ
طـ مقاصـ ِّ
ِ
ِ
رحؿة اهلل ّ
بعباده ،حقث أكزل لفؿ
جؾ وطال
وهذا ك ّؾف مـ
ٰ

ِ
ِ
ٓطقجاجفؿ،
ومؼقم ًة
لػسادهؿ،
شريعتَف كاصح ًة لفؿ ،و ُمصؾح ًة
ِّ
ِ
اهلل تبارك وتعالك مـ
ومتؽ ّػؾ ًة بسعادتفؿ؛ ومـ ذلؽ :ما َش َر َط ُف ُ
ال ّتدابقر العظقؿة واإلجراءات ال َؼقيؿة ا ّلتل تؼطع دابِ َر الػتـة بقـ
ِ
قـ طؾك اجتـاب الؿقبؼات ،وال ُبعد طـ
الرجال والـِّساء ،وتع ُ
ِّ
الؿفؾؽات ،رحؿ ًة مـف هبؿ ،وصقاك ًة ٕطراضفؿ،
ال َػقاحش ُ
وحؿاي ًة لفؿ مـ خزي الدّ كقا وطذاب أخرة.
ِ
والؿرأة الؿسؾؿة ُ
ضقء تقجقفاتف
تعقش يف َكـَػ اإلسالم ويف

ِ
ِ
والرفعة
وآدابِف العظام َطقش ًة هـق َئ ًة ،م ْؾ ُمها السعادة والع ّز وال ّطؿلكقـة ِّ
ِ
ثارها :ال ّطفر
يف الدّ كقا وأخرة،
السرت والع َػاف ،ود ُ
شعارهاِّ :
ُ

وال ّزكاء ،ورايتفا :إشاطة إ َدب وتثبقت إخالق ،وغايتفا :صقاكة
ّ
الؿسؾؿة رفقع َة الجاكب
الشرف وحؿاية ال َػضقؾة ،وستب َؼك الؿرأة
َ
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متؿسؽ ًة بديـِفا محافظ ًة طؾك
طزيز َة الؿـال ص ِّقـَ َة إخالق؛ ما دا َمت
ِّ
أوامر ربفا مطقع ًة لـبقفا رسقل اهلل ^ ،مسؾؿ ًة وجففا هلل م ِ
ذطـَ ًة
ْ َ
ِّ
ِّ
ُ
ُ ْ
لشرطف وحؽؿف ،قائؿ ًة بحؼقق اإلسالم وواجباتف وآدابف ِ
ِ
العظام بؽ ّؾ
ُ
ِ ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ
الف َؿؾ مـ الـّاس مـ ُدطاة
راحة وث َؼة واصؿئـان ،غقر ُمؾتَػتَة إلك َ
الػاحشة والػتـَة؛ َ
َ
َ
والراح َة يف الدّ كقا وأخرة،
لتـال
بذلؽ السعاد َة ّ
ِ
َ
الجزيؾ يق َم لؼاء اهلل تبارك وتعالك.
العظقؿ وإجر
قاب
وتـال ال ّث َ
َ
و َقد جاء يف اإلسالم ما ّ
يدل طؾك ّ
أن الػتـ َة بالـِّساء إذا وق َعت

تحؿد
ب طؾقفا مـ الؿػاسد
َيت ََر ّت ُ
درك َمدَ اه وٓ َ
والؿضار ما ٓ ُي َ
ِّ
ّ
وحذر
طظقؿا،
ولفذا خا َففا الـّب ّل ^ طؾك أمتف خق ًفا
ُط ْؼباهٰ ،
ً
كصحا
كثقرا مـ مغبتِفا وسقء طاقبتفا،
ً
ـ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف ـ ً
لألمة ،ومعذر ًة يف بقان ديـ اهلل تبارك وتعالك ،ول َؼد كان ـ طؾقف
خقرا ّإٓ ّ
دل
الصالة والسالم ـ مع ّؾ ًؿا أمقـًا
ً
وكاصحا ُم ْشػ ًؼا ،فؿا ترك ً

شرا ّإٓ حذرها مـف.
إم َة طؾقف ،وٓ ًّ

قال :قال

روى البخار ّي ومسؾؿ مـ حديث أسامة بـ زيد
رسقل اهلل ^ٌَ « :ا ح ََرنْج َة ْػ ِدي فِ ْخَِ ًث ِْ َٖ َ
ٌَ
اىر َسال َ
أط ّر َغ َيٕ ِّ
اىِِّص ِ
اء»( .)1وروى مسؾؿ يف «صحقحف» مـ حديث أبل سعقد
َ
ّ
أن الـّبل ^ قال« :ا ّحلٔا اىدّ ُْ َ٘اَ ،وا ّحلٔا اىِ َِّصا َء؛ َفإِ ّن
الخدري
( )9أخرجف البخاري ( ،)8411ومسؾؿ (.)5704
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َج فِٖ اىِِّص ِ
َّأو َل فِ ْخِ َِث ةَِِٖ إِ ْش َرائِ َ
اء»(.)1
٘و نَاُ ْ
َ
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وإحاديث طـ كب ِّقـا ـ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف ـ كثقر ٌة جدّ ا
يف هذا الباب العظقؿ؛ صقاك ًة لؾؿجتؿع وإمة ،ومحافظ ًة طؾك
وهذه إحاديث وغقرها مؿا جاء طـ رسقل
الؿرأة ورطاي ًة لفاٰ .
ِ
اهلل ^ تعدّ ٍّ ِ
بلس ِره مـ
َ
لؾؿرأة ول َب ْقتفا ولؿجتَؿعفا ْ
بحؼ ص َؿام أمان َ
والػسادّ ،
الرذيؾة أو أن َيـْت َِش َر فقف ّ
فنن الؿرأة متك
الش ّر
َ
أن َت ُح ّؾ بف ّ
تؿسؽت بتعالقؿ اإلسالم؛ سعدت يف الدّ كقا وأخرة ،وساطدت
ٍ
متؿاسؽ ٍ
ٍ
مؾلء بال ّطفر والع َػاف ،وإن
كزيف
قي
يف بـاء مجتَؿع ق ٍّ

الرذيؾة ،وس َؼطت يف
تخ ّؾت طـ هذه ال ّتعالقؿ؛ تر ّدت يف مفاوي ّ
الرفق َعة ،فنكّفا إن
الػساد ،وف َؼدت كرامتَفا ومؽاكتَفا ومـزلتَفا ّ
َح ْؿلة َ
ِ
ّ
لـػسفا وأهؾفا وقرابتِفا،
والشـار
بالرذيؾة؛ َج َؾ َبت العار
تؾق َث ْت ّ
رؤوسفؿ ،وح ّطت مـ أقدارهؿ بقـ الـّاسْ ،
وإن َح َؿ َؾت
وك ّؽ َست
َ
مـ َ
الزكا ،وإن أدخ َؾتْف طؾك
ذلؽ فؼتَؾت َولدَ َها؛ َجؿ َعت َبقـ ال َؼتؾ َو ِّ
َز ِ
وج َفا أو أهؾفا؛ َ
أدخ َؾت طؾقفؿ أجـب ًّقا لقس مـفؿ ،يخؾق هبؿ،

ولقس مـفؿ ،إلك غقر َ
مـ الؿػاسد.
ذلؽ َ
ب إلقفؿَ ،
و َيرثفؿ ،و ُيـ َْس ُ
اريخ طؾك صقل َمدَ اه يجد ّ
و َمـ يتلمؾ ال ّت َ
أن مـ أك َبر أسباب
وفساد
اهن َقار الحضارات ،وتػ ّؽؽ الؿجتَؿعات ،وتح ّؾؾ إخالقَ ،
( )9برقؿ (.)5705
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ِ
لؾرجال،
الؼ َقؿ ،وف ِّ
شق الجريؿة؛ هق تربّج الؿرأة ،ومخالطتفا ِّ
الزيـة وآختِالطَ ،
وخؾقهتا مع إجاكب ،وارتقا ُدها
ومبالغتفا يف ِّ
تجؿؾ .قال
أتؿ زيـة وأهبك ُّ
لؾؿـتَديات والؿجالس العامة وهل يف ِّ
ُ
ريب ّ
اختالصفـ
تؿؽقـ الـِّساء مـ
أن
ّ
ّ
َ
العالمة ابـ الؼ ِّقؿ « :وٓ َ
بالرجال أصؾ ّ ٍ
وهق مـ أطظؿ أسباب كزول العؼقبات
وشرُ ،
كؾ بؾقة ٍّ
ِّ
العامة ،كؿا أكّف مـ أطظؿ أسباب فساد أمقر العامة والخاصة،
والزكا ،وهق مـ
الرجال بالـِّساء
سبب لؽثرة الػقاحش ِّ
ٌ
واختالط ِّ
الؿ ّتصؾة»( .)1اكتفك كالمف .
أسباب الؿقت العا ِّم وال ّطقاطقـ ُ
الحجاب ،ولؿ يؿـ ْعفا مـ
واإلسالم لؿ يػرض طؾك الؿرأة
َ
عرض
تؾؽ إمقر ّإٓ لقصقكَفا طـ آبتذال ،ولقحؿ َقفا مـ ال ّت ّ

لؾريبة والػحش ،ولقؿـ َعفا مـ القققع يف الجريؿة والػساد،
ِّ
ولقؽسقها بذلؽ ُح ّؾ َة ال ّتؼقى وال ّطفارة وال َعػاف ،وسدّ بذلؽ ّ
كؾ
َ
ٍ
ذريعة تػضل إلك الػاحشة ،يؼقل اهلل تعالك﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [{ ،]33 :ويؼقل تبارك وتعالك:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ﴾ [{ ،]83 :ويؼقل تبارك وتعالك﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
(« )9الطرق الحؽؿقة» (ص.)531
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ﮠ ﮡ ﮢ﴾ أية [ ،]39 :tويؼقل اهلل تعالك﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [ﮌ{] ،وقال اهلل تعالك﴿ :ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ﮌ{].
()1
اىٍ ْرأة
ـ
ال
طـ
ِّرمذي يف «جامعف»
َوروى الت
ّ
ّبل ^ أكّف قالَ « :
ِّ
ج؛ ْاشخ َْش َر َف َٓا ّ
ان» .ومعـكْ « :اشخ َْش َر َف َٓا
َغ ْٔ َرةٌَ ،فإِ َذا َخ َر َس ْ
اىش ْ٘ػ ُ
غرضا لف ل ُق َف ِّق َج مـ خاللفا الػسا َد ّ
ّ
والشفقة.
ان» أي :جعؾفا ً
اىش ْ٘ َػ ُ
أكّفا جاءت الـّبل ^ فؼالت:
وطـ أ ِّم ُح َؿ ْق ٍد الساطدية
ج أُ ِ
َ
ب الصال َة َم َ
ّم
يا
عؽ ،قالَ « :كدْ َغي ٍْ ُ
رسقل اهلل! إكِّل أح ّ
م ٌَ ص َالحِ ِ
م َخ٘ر َى ِ
حم فِٖ ة٘خِ ِ
حطتَ٘ اىص َال َة ٌ ِػٖ ،وص َال ِ
ِ
م فِٖ
ْ َ
َ َ
ِّ َ َّ
ٌْ
َْ
َ
م َخ٘ر ٌَ ص َالحِ ِ
حم فِٖ ضشرحِ ِ
م ،وص َال ِ
ضشرحِ ِ
م فِٖ َد ِار ِك،
ٌْ ْ َ
َ َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَ َص َالحم فٖ ٌَ ْص ِ
شد َك ٌْٔم،
َو َص َالحم فٖ َد ِارك َخ ْ٘ ٌر ىَم ْ
م ٌَ ص َالحِ ِ
ٌم خَ ٘ر َى ِ
ش ِد َكٔ ِ
ِ ِ
م فِٖ ٌَ ْص ِ
ش ِدي»(.)2
ْ َ
َو َص َالحم فٖ ٌَ ْص ِ ْ
ٌْ
قال :قال رسقل اهلل ^َ « :خ٘ر ص ِ
فٔف
وطـ أبل هريرة
ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىر َسال َّأو َىٓاَ ،و َش ّر َْا آخ ُر َْاَ ،و َخ ْ٘ ُر ُصفٔف اىِ َِّصاء آخ ُر َْا،
ِّ
()3
َو َش ّر َْا َّأو َىٓا» .

( )9برقؿ ( ،)9973طـ ابـ مسعقد
( )5أخرجف أحؿد (.)57414
( )3أخرجف مسؾؿ (.)004

.
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ّ
بالرجال ومزاحؿتفؿ؛
كؾ ذلؽ حػ ًظا لؾؿرأة مـ آختالط ِّ
الؿسؾؿة
الؿسؾؿ أو
وهذا يف حال العبادة والصالة ا ّلتل يؽقن فقفا
ٰ
َ
ُ
وسقسة ّ
فؽقػ إ ًذا بإمر يف
الشقطان وإغقائف،
أ ْب َعدَ ما يؽقن طـ
َ
َ
إسقاق وإماكـ العامة والؿـتَديات!! ولؿا دخ َؾت طؾك طائشة
ِ
بالبقت س ْب ًعا،
الؿممـقـ! صػت
مقٓهتا ،وقالت لفا« :يا أم ُ
 َٓ « :آجركِ
ثالثا» .قالت طائشة
مرت ْقـ أو َ
َ
الر َ
كـ ّ
ؾؿت ّ
واست ْ
ت ومرر ِ
رك اهلل ،تداف ِعقـ الرج َال!! َأٓ كَبر ِ
اهلل َٓ ،آج ِ
ت»( .)1قالت
َ ِّ َ
َ
ََ ْ
ْ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
لفا َ
قار
وخقر ُبؼ َعة،
ذلؽ مع أكّفا يف أشرف مؽان
مؽان صاطة ج َ
ِ
الر َ
جال يف إسقاق وإماكـ
الؽعبة؛
َ
بؿـ تزاح ُؿ ِّ
فؽقػ إمر َ
العامة والؿـتَديات ،وهل يف كامؾ زيـَتِفا وأجؿؾ ِحؾقتِفا وأهبك
تع ّطرها!!


( )9أخرجف البقفؼل يف «الســ الؽربى» (.)1515
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هذه طرب ٌة طظقؿ ٌة وفائد ٌة جؾقؾ ٌة ثؿقـ ٌة كػقدها مـ قِص ِة صحابق ٍة
ٍ
فاضؾة ،وهل تحؽل خربَ إسالمفا ،وكبل دخقلفا يف هذا الدِّ يـ،
وبداية حقاهتا يف اإلسالم؛ تؾؽؿ هل َق ْق َؾة بـت َم ْخ َر َمة التّؿقؿقة
 ،وقصتفا صقيؾ ٌة ،رواها ال ّطرباين بتؿامفا يف كتابف «الؿعجؿ
ذك َْرها لخرب ُوصقلفا إلك
وأجتزئ مـ قصتِفا
الؽبقر»(،)1
ُ
ّبل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ ،وكان
الؿديـة ودخقلفا لؿسجد الـ ِّ
وقت صالة الػجر ،والـّب ّل ـ طؾقف
ت
ذلؽؿ الدّ خقل كؿا َر َو ْ
َ
الصالة والسالم ـ يص ّؾل بالؿممـقـ ،والصػقف خؾ َػف قائؿقـ ٕداءِ
ّ
ُ
ِ
َ « :قد ْمـَا َط َؾك َر ُسقل اهلل ^ َو ُه َق
هذه الصالة العظقؿة ،قالت
ِ
ِ
ُي َص ّؾل بِالـ ِ
قؿ ْت ِحق َـ َش ّؼ ال َػ ْج ُرَ ،والـ ُّجق ُم
ّاس َصال َة ال َغدَ اةَ ،و َقدْ أق َ
ِ
ِ
ؾؿ ِة ال ّؾ ْقؾ،
الر َجال ٓ َت َؽا ُد َت َع َارف ْ
مـ ض َ
َشابِ َؽ ٌة فل الس َؿاءَ ،و ِّ
َفص َػ ْػت مع الرجال ،امرأ ًة ح ِدي َث َة َطف ٍد بِج ِ
اهؾق ٍة» .ولـتلمؾ امرأ ًة
َ
ْ
َْ َ
َ َ ِّ َ
َ
ّبل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ!
َت ُصػ إلك جـب ِّ
الرجال يف مسجد الـ ِّ
الر ُجؾ ا ّل ِذي َيؾقـِل مِ َـ
ويف َصالة ال َػجر!! قالتَ « :ف َؼ َال ل َل ّ
ت ،أم رجؾ؟ َفؼؾتٓ :؛ بؾ امرأةٌَ ،ف َؼ َال  :إِك ِ
ػ :امرأ ٌة أ ْك ِ
ّؽ
ْ َ ُ
َ َْ
الص ّ ْ َ
( )9برقؿ (.)54858
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ػ مـ الـِّس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َقدْ
َقدْ كدْ ت َت ْػتـقـلَ ،ف َص ّؾل فل الـ َّساءَ .وإِ َذا َص ّ َ َ
ِ
حدَ َ ِ
أكـ َرأ ْيت ُف ِحق َـ َد َخ ْؾتَ ،فؽـْت فِ ِ
قف ّـ».
الح ُج َرات َل ْؿ ْ
ث طـْدَ ُ
َ
ِ
أي :أكّفا َذهبَت وص ّؾت مع الـّساءَ ،وتعتَذر لـػسفا يف ذلؽ
الؿققػ الخاصئ أكّفا كاكت حديث َة ٍ
طفد بجاهؾق ٍة ،أي :أكّفا لؿ تؽـ
َ
طؾك معرفة باإلسالم وتػاصقؾف وأحؽامف وهداياتف.
ّبل ـ طؾقف
تلمؾل أيتفا إخت
َ
الؿسؾؿة؛ الؿؽان :مسجدُ الـ ِّ
الصالة والسالم ـ ،وال ّزمان :زما ُكف ـ طؾقف الصالة والسالم ـ،
ِ
صالة ال َػجر ،ومع هذا
والققت والحال :حال فاضؾةٌ؛ وقت أداء
ّؽ َقدْ كِدْ ِ
ك ّؾف! يؼقل ذلؽؿ الصحابل الجؾقؾ « :إِك ِ
ت َت ْػتِـِقـِل»
هق ا ّلذي بقـف الـّب ّل ^ يف حديث
وهذا الؿعـك ا ّلذي ذكره
ٰ
قال :قال ـ طؾقف الصالة والسالم ـٌَ « :ا َح َرنْج
أسامة بـ زيد
ِ ()1
َة ْػ ِدي فِ ْخَِ ًث ِْ َٖ َ
ٌَ اىِ َِّصاء»  ،ويف حديث أبل
اىر َسال َ
أط ّر َغ َيٕ ِّ
سعقد الخدري ّ
أن الـّبل ^ قالَ « :فاحّلٔا اىدّ ُْ َ٘ا َواحّلٔا اىِ َِّصا َء؛ َفإِ ّن
َج فِٖ اىِِّص ِ
َّأو َل فِ ْخِ َِث ةَِِٖ إِ ْش َرائِ َ
اء»(.)2
٘و نَاُ ْ
َ
ِ
ّبل ـ طؾقف
فخاف
َ
طؾك كػسف مـ الػتـَة وهق يف مسجد الـ ِّ
ّبل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ يف
الصالة والسالم ـ!! وهق خؾػ الـ ِّ
الرجال لقس يف
صالة الػجر!! فؽقػ إمر طـدما تخالط الؿرأة ِّ
( )9سبؼ تخريجف.
( )5سبؼ تخريجف.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وقت هق يف
كفذا ،وإكّؿا يف
كفذا؛ وٓ مؽان شريػ ٰ
وقت ضؾؿة ٰ
َو َضحِ الـّفار ويف إسقاق والؿـتديات العامة ،بؽامؾ زيـتفا وتؿام
ِحؾقتِفا وجؿال َتع ّط ِرها ،مؿا هق َخ َطر د ِ
طظقؿ يد ِّمر
اه ٌؿ وبال ٌء
ٌ َ
َ
ٌ
ويفؾؽ ويققِع يف الػتَـ ِ
خاف الـّب ّل ^ طؾك أمتِف مـفا!!
العظام ا ّلتل َ
ُ
ُ
ِ
ِ
وإذا َ
كان الـّب ّل ^ يف الؿسجد -بقت اهلل ،ا ّلذي هق َمقضع
وح ِ
حؿـ ّ
جؾ وطال-
ال ّطؿلكقـة واإليؿانُ ،
الر ٰ
سـ اإلقبال طؾك ّ
وح َذ ًرا ،فػل «صحقح مسؾؿ»
والرجال حقط ًة َ
يباطد َ
بقـ الـِّساء ِّ
ِ
اىر َسال َّأو َىٓا،
مـ حديث أبل هريرة
قال ^َ « :خ ْ٘ ُر ُصفٔف ِّ
اء ِ
فٔف اىِِّص ِ
آخرْا ،و َخ٘ر ص ِ
ِ
آخ ُر َْاَ ،و َش ّر َْا َّأو َىٓا» .أي:
َو َش ّر َْا ُ َ َ ْ ُ ُ
َ
ّ
أن الؿرأ َة ح ّتك وإن كاكت يف الؿسجد بقت اهلل ،ك ّؾ َؿا كاكت بعقد ًة
()1

وأولك.
خقرا لفا ْ
الرجال كان ً
طـ ِّ

خقر مـ صالتِفا يف الؿسجد؛ فػل حديث
وصالهتا يف بقتفا ٌ
قالت :أتقت الـّبل ^ وقؾت :يا رسقل
أ ِّم ُح َؿ ْق ٍد الساطدية
اهلل؛ إكِّل أحب أن أص ّؾ َل َ
معؽ يف مسجدك ٰهذا ،قال ـ طؾقف الصالة
حطتَ٘ اىص َال َة ٌ ِػٖ ،وص َال ِ
ِ ِ
حم فِٖ
َ َ
والسالم ـَ « :كدْ َغي ٍْج أُّم ِّ َ َّ
َ
حم فِٖ ضشرحِ ِ
م ،وص َال ِ
م فِٖ ضشرحِ ِ
م ٌَ ص َالحِ ِ
م َخ٘ر َى ِ
ة٘خ ِ ِ
م
َ َ
ْ َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ
ٌْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَ
ٌَ َص َالحم فٖ َد ِاركَ ،و َص َالحم فٖ َد ِارك َخ ْ٘ ٌر ىَم ْ
َخ ْ٘ ٌر ْ
( )9سبؼ تخريجف.
( )5سبؼ تخريجف.
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ٌم َخ٘ر َى ِ
ش ِد َكٔ ِ
ِ ِ
ِ
م فِٖ ٌص ِ ِ
ص َالحِ ِ
م
شد َك ٌْٔمَ ،و َص َالحم فٖ ٌَ ْص ِ ْ
َ
ٌْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَ َص َالحم فٖ ٌَ ْص ِ
شدي».
ْ

وجاء يف «صحقح البخاري»( )1مـ حديث أ ِّم سؾؿة
ِ
ِ
قالت« :ك َ
ؾقؿ ُف
َان َر ُسقل اهلل ^ إِ َذا َس ّؾ َؿ َقا َم الـ َِّسا ُء ح َ
قـ َي ْؼضل َت ْس َ
ويؿؽث ُهق يف م َؼ ِ
امف َي ِس ًقرا َق ْب َؾ ْ
الزهري« :ك ََرى
أن َيؼق َم» قال ّ
َ
َ
ََْ
ف الـِّسا ُء ق ْب َؾ أن ِ
ذلؽ كان لؽل يـ ِ
واهلل أطؾؿ ـ ّ
أن َ
ْصر َ
كفـ أحدٌ
يدر ّ
ـ ُ
ْ
الرجال».
مـ ِّ
وجاء يف كتاب اهلل ـ ّ
جؾ شلكف ـ ما يدُ ّل طؾك ّ
أن ال ُبعدَ طـ
آختِالط كان مقجق ًدا يف إمؿ الساب َؼة ،قال تعالك﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ﴾ [ﮌ ]xـ طؾقف صؾقات اهلل وسالمف ـ.

فقا أيتفا الؿرأة الؿسؾؿة! ا ّت ِؼ اهلل ّ
جؾ وطال ،فنكّؽ س َت ْؾ َؼقْـف ،
ِ
وهذه
ومؿا ت ْسللقـ طـف يق َم الؼقامة:
طؿؾؽ هبٰذه التّقجقفات ٰ
الرسقل
اإلرشادات الؿباركات يف كتاب ِّ
رب الربيات ويف أحاديث ّ
ـ طؾقف الصالة والسالم ـ؛ ّ
ولزوم شرطف
فنن يف تؼقى اهلل
وفالحف وسعادتف يف
ؿسؽ بلهداب الدِّ يـ وآدابف ِط ّز الؿسؾؿ
َ
وال ّت ُّ
دكقاه وأخراه.
( )9برقؿ (.)574
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ِ
العظقؿة يف ٰهذا الباب :ما رواه أبق داود وغقره
ومـ الدّ طقات
ِ
همٓء
قال :ما كان رسقل اهلل ^ َيدَ ُع
مـ حديث ابـ طؿر
ِ
طقات ّ
أش َ
أىم اى َػافِ َ٘ َث فِٖ
كؾ يقم إذا
الدّ
َ
أصبح وأمسك« :اى ّي ُٓ ًَّ إُِّٖ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
أش َ
اي
أىم اى َػ ْف َٔ واى َػاف َ٘ َث فٖ دِٖٗ و ُد ُْ َ٘ َ
اىدّ ُْ َ٘ا َواٙخ َرة ،اى ّي ُٓ ًَّ إُِِّٖ ْ
ِ
ِ
اض َفظِِٖ
آٌَ َر ْو َغاحٖ ،اى ّي ُٓ ًَّ ْ
وٌاىٖ ،اى ّي ُٓ ًَّ ْاش ْخر َغ ْٔ َراحَٖ ،و ْ
َو ْ
أْيٖ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَ خَ ْيفَٖ ،و َغَ ٍََِٖٗ٘ ،و َغَ ش ٍَاىَٖ ،وٌَ َف ْٔكٖ،
يَ ،و ْ
ٌَ َة ْ٘ َِ َٗدَ َّ
ِ ()1
ِ
أغٔذ ةِ َػ َظ ٍَخِ َ
الروطات
م ْ
َو ُ
أن أغْ خ ََال ٌ َْ ح َْطخٖ»  .والدّ طاء بل ْم ِـ ّ
وسرت العقرات كؿا أكّف جاء وضقػ ًة يف جؿؾة أذكار الصباح والؿساء
ّبل ^ دطا ًء مطؾ ًؼا ،يدطق بف الؿسؾؿ
فنكّف َ
ثبت بف الحديث طـ الـ ِّ
()2
ٍ
ّ
وحقـ؛ فػل «الؿعجؿ الؽبقر» لؾ ّطرباين طـ َخباب
كؾ وقت
ِ
َ
آٌَ
قال  :سؿعت
رسقل اهلل ^ ،يؼقل« :اى ّي ُٓ ًَّ ْاش ْخر َغ ْٔ َرحَٖ ،و ْ
َر ْو َغخَِٖ ،وا ْك ِ
فجدير بالؿسؾؿ أن يعتَـل َ
هبذا الدّ طاء،
ض َغِِّٖ َد ِِْٖٗ».
ٌ
َ
قصل أبـاءه وبـاتف بالؿحافظة طؾقف ،والتّقفقؼ بقد اهلل وحده ٓ
وأن ُي َ

شريؽ لف.



( )9أخرجف أبق داود ( ،)8470وابـ ماجف (.)3579
( )5برقؿ (.)3155
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قصة امزأة مً أٍل اجلية
ٍ
امرأة مـ
َوهذه قص ٌة طجقب ٌة طظقؿ ٌة ،فقفا طرب ٌة وطظةٌ؛ إكّفا قصة
أهؾ الجـّةَ :روى البخاري ومسؾؿ يف «صحقحقفؿا»( )1طـ ططاء
بـ أبل رباحٍ قال :قال لل ابـ طب ٍ
اس :أٓ ِأر َ
امرأ ًة مـ أهؾ
يؽ َ
الجـ ِّة؟ قؾت :بؾكَ ،قالٰ :هذه الؿرأة السقداء؛ ِ
أتت الـّبل ^
َ
ْ ُ
َ
أتؽشػ ،فادع اهلل لل ،قال« :إِ ْن ِشئ ِ
ّ
ْج
أص َر ُعَ ،وإكِّل
فؼالت :إكِّل ْ
ُ َ
أن ٗػافِ٘ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
م؟» .فؼالت:
َص َت ْرت َوىَم َ
اىشِّثَ ،وإِ ْن شئْج َد َغ ْٔت ا﵀َ ْ ُ َ َ
اهلل لل أن ٓ ّ
أصبِ ُر ،فؼالت :إكِّل ّ
ػ ،فدطا لفا.
أتؽش َ
ْ
أتؽشػ ،فادع َ
ففذه الؿرأة معفا إيؿان
لـَتَلم ْؾ يف قصة ٰهذه الؿرأة العظقؿة؛ ٰ
ِ
وصدْ ٌق ،وكؼا ٌء وصػا ٌء ،وديـ وحقا ٌء ،وهبا ٰهذه ِّ
الشدّ ة والبالء ،أٓ
َ
يمرقفا و ُيؼؾؼفا ،و ُيمذيفا
صرع
وهق ما أصاهبا مـ
فؽان ِّ
ْ
بل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ أن
ُ
ويضجرها ،فجاءت صالب ًة مـ الـ ِّ
يؽشػ ما هبا مـ ُض ٍّر وأن يرفع طـفا ما أصا َبفا مـ
اهلل لفا أن
َ
َ
يدطق َ
ٍ
أطظؿ لفا مـ
بالء ،فلرشدَ ها ـ طؾقف الصالة والسالم ـ إلك ما هق
ُ
ّ
ذلؽ أٓ وهق أن تصرب طؾك ِّ
والألواء ،وتؽقن
الشدة والبالء
( )9البخاري ( ،)8185ومسؾؿ (.)5871
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َ
وجؿقؾ الؿآل وأن تؽقن مـ
فاختارت حس َـ العاقبة
العاقبة الجـّةَ،
َ
أهؾ الجـ ِّة بضؿاكَة رسقل اهلل ^ إن َص َب َر ْت؛ فاختارت
ؽش ِ
ِ
يمرقفا ما كان يصق ُبفا مـ َت ّ
بعض
ػ
الصربَّ ،إٓ أكّف بؼل ِّ
ِ
وضفقر بعض أطضاء جسؿفا َ
حال َص ْر ِطفا؛ مع أكّفا
طقرهتا،
ِ
فؾقست مختار ًة لذلؽ ،وٓ قابؾ ًة
معذور ٌة يف ٰهذه الحال لؿرضفاَ ،
لف ،وٓ راضق ًة بف ،ومع َ
ذلؽ شدّ ة حقائفا وققة إيؿاهنا وكؼا ُء قؾبفا
وحسـ زكائِفا جعؾفا تؼ َؾؼ أشدّ ال َؼ َؾؼ مـ ٰهذا آكؽشاف،
ُ
الصرب ولفا الجـّةّ ،إٓ أكفا قالت« :إِكِّل أ َت َؽ ّشػ»
فاختارت
أمر ٓ أتؿ ّؽ ُـ مـ الصرب طؾقف ،وإن َ
أيّ :
كان واق ًعا طـ غقر
أن ٰهذا ٌ
ٍ
تص َرع وٓ
اختقار مـّل ،فدطا لفا رسقل اهلل ^ ،فؽاكت بعد ذلؽ ْ
ّ
ّبل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ.
تتؽشػ بدطقة الـ ِّ
ّ
إن قصة ٰهذه الؿرأة قص ٌة طظقؿ ٌة ،تروى يف مؽارم إخالق
ِ
وكؼاء الؼؾب
الصػات ومحاسـ الؼ َقؿ وجؿال الحقاء
وجؿقؾ ِّ
ِ
اهلل لل ْ
ػ».
أن َٓ أ َت َؽ ّش َ
وصػائف ،كعؿ!! قالت« :إِكِّل أ َت َؽ ّشػَ ،فا ْد ُع َ
فؽان ٰهذا ال ّت ّ
وضع
ؽشػ ا ّلذي ي َؼع طـ غقر صقع واخت َقار ،وطؾك ْ
ٓ مال َمة طؾقفا فقف ّ
تؽش ًػا َيم ِّرقفا ويؼؾؼفا.
فنذا كاكت ٰهذه حالفا ـ وما أكرمفا مـ حال ،وما أطظؿف مـ
وصػ ـ فؽقػ الحال بامرأةٍ
ِ
ّ
مظفر ًة
تتؽشػ ،مبدي ًة محاسـفا،
ِ
غقر ُمبال َق ٍة وٓ ُمؽت َِر َث ٍة
مػاتـَفا ،مربز ًة جؿالفا ،ب َط ْقطفا واختقارهاَ ،
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ِ
َ
أحاديث َرسقل اهلل
سؿع
ٓ بحقاء وٓ إيؿان!! َتسؿع آيات اهللَ ،و َت ُ
ٍ
ٍ
وهتديد؛ فال تبالل
وطقد
والسػقر مِـ
^َ ،وتسؿع ما يف ال ّتربّج ُّ
ٍ
بشلء مـ َ
ذلؽ ،وٓ تؽتَرث.
ّ
إن ٰهذه الؿرأة ا ّلتل هل مـ أهؾ الجـّة كان ّ
ػفا بسبَب
تؽش َ
َص ْرع معذورةٍ ،وكاكت تؽره ذلؽ ال ّت ّ
الؽراهة ،لؽـ ما
ؽش َ
ػ أشدّ
َ
طدد مـ الـِّساء مـ ّ ٍ
ي َؼع يف ٍ
وس ٍ
صرع مـ
ػقر س َب ُبف
ٌ
تؽشػ وتربّجٍ ُ
رع ّ
الشفقات ،بسبب
كقع آخر أصبـ بف وٓ ُيعذرن فقف؛ إكّف َص ُ
ضعػ اإليؿان وق ّؾة الدِّ يـ وذهاب الحقاء؛ بلن يؽقن اإلكسان
وصريع تتبع ّ
مؾذاتِف ،فقؽقن هبٰذا الصرع لقس مبال ًقا
صريع شفقاتِف
َ
َ
ِ
رضا اهلل  أم مـ َس َخطف؟.
أهق مـ َ
وٓ ُم ْؽت َِرثا بؿا يػ َعؾف ُ
ِ
كثرة
َوقد طظؿ هذا الـّقع مـ الصرع يف ٰهذا ال ّزمـ؛ بسبب
ِ
ِ
الػتـ ،وتـ ّقع دواطل ّ
الؿ ْغ ِر َيات يف حقاة
الشفقات ،و ُبروز أصـاف ُ
ٍ
تمجج الػت َـ
كثقر مـفا ِّ
الـّاس ،وما استجدّ فقف مـ وسائؾ حديثةٌ ،
وتثقر يف الـّػقس ّ
الشفقات؛ مـ خالل قـقات آثؿة ،ومقاقع
هدف لفا وٓ غاي َة ّإٓ إيؼاع الـّاس يف َصرع ّ
الشفقات،
مقبقءةٓ ،
َ
ّ
ظؿ البالء واشتدّ الخ ْطب.
وأن يؽقكقا صريحل
الؿؾذات ،ف َع َ
وقد تحدّ ث اإلمام ابـ الؼ ِّقؿ

يف كتابف العظقؿ «زاد الؿعاد»

كثقرا
طـ ٰهذا الـّقع مـ الصرع ،وطـ حال الـّاس م َعف ،وما
َ
أصاب ً
مـ الـّاس بس َبب ذلؽ مـ ٍ
فتـ وطقاصػ شديدةٍ ،تعصػ
َ
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َ
ذاكرا حال الـّاس يف
باإليؿان وال َقؼقـ ،وتزلزل
إخالق والحقاءً ،
ٍ
أزمان ُم ّ
تلخ َر ٍة مع فتـ
زماكف؛ فؽقػ بف لق رأى حال الـّاس يف
ِ
ٍ
الخبقثة طؾك أهؾف
وأكثر َتس ّؾط إرواح
تؽاثرة!! يؼقل ُ « :
ُم َ
ِ
وخراب قؾقهبؿ وألسـتفؿ مـ حؼائؼ
تؽقن مـ جفة ق ّؾ ِة ديـفؿ،
ِّ
وح
الر ُ
الذكر ،وال ّتعاويذ ،وال ّتح ّصـات الـّبقية واإليؿاكقة ،فتؾؼك ّ
الر َ
فقم ّث ُر فقف
أط َز َل ٓ
وربؿا كان طرياكًا َ
جؾ ْ
َ
سالح معفُ ،
الخبقثة ّ
ٰهذا.
أكثر ال ّـػقس البشرية صرطك ٰهذه
ولق كشػ الغطاء ،لرأيت َ
َ ِ
تسققفا حقث شاءت،
أس ِرها
وقبضتفا ُ
وهل يف ْ
إرواح الخبقثةَ ،
َ
وهبذا الصرع إط َظؿ
آمتـاع طـفا وٓ مخال َػتفا،
وٓ يؿؽـُفا
ُ
ا ّلذي ٓ يػقؼ صاح ُبف ّإٓ طـدَ الؿػار َقة والؿعايـَة ،ففـاك يتح ّؼؼ أكّف
َ
الؿصروع حؼقؼةً ،وباهلل الؿستعان.
كان هق
ُ
وطالج ٰهذا الصرع باقرتان ال َعؼؾ الصحقح إلك اإليؿان بؿا
ب طقـَ ْق ِف وقبؾ َة قؾبِف،
الرسؾ ،وأن تؽقن الجـّة والـّار ُك ْص َ
جاءت بف ّ
ِ
َ
ويستَحضر َ
وأفات هبؿ ،ووققطفا
الؿثالت
أهؾ الدّ كقا،
وحؾقل َ
َ
وهؿ صرطك ٓ يػقؼقن ،وما أشدّ دا َء
خالل ديارهؿ كؿقاقع ال َؼ ْطرُ ،
ٰهذا الصرع! ولؽـ لؿا َطؿ ِ
مصروطا،
ت البؾقة بف بحقث ٓ ُيرى ّإٓ
ً
ِ
طقـ
لؿ يصر ُمس َت ْغ َر ًبا وٓ ُم ْس َتـْ َؽ ًرا ،بؾ صار لؽثرة الؿصروطقـ ُ
الؿستَـؽر الؿستَغرب خال َفف.
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فن َذا أراد اهلل ٍ
بعبد َخ ًقرا؛ أفاق مـ ٰهذه الصرطة ،وكظر إلك أبـاء
ً
وشؿآ طؾك اختالف صبؼاتِفؿ،
الدّ كقا مصروطقـ حقلف يؿقـًا
فؿـفؿ َمـ أصبؼ بف الجـقن ،ومـفؿ مـ يػقؼ أحقاكًا قؾقؾةً ،ويعق ُد
ويجـ أخرى ،فنذا أفاق؛ َط َ
ؿؾ
مرةً،
ُ
إلك جـقكف ،ومـفؿ َمـ َيػقؼ ّ
رع ،فقؼع يف التّخ ّبط»(.)1
طؿؾ أهؾ اإلفاقة وال َعؼؾ ،ثؿ يعاو ُد ُه الص ُ
ولؿ َير دواطل الػتـ ،وما استجدّ طؾك الـّاس
يؼقل ذلؽ
َ
إخالق،
يف مثؾ ٰهذا ال ّزمان؛ مؿا يعصػ باإليؿان ،ويخؾخؾ
كػسف بزمام ّ
الشرع ويزمفا
و ُيذهب الؿروء َة والحقاء ،ومـ لؿ يلخذ َ
بزمام هدي كب ِّقـا ـ طؾقف الصالة والسالم ـ كان مـ َص ْرطك ٰهذه
أفات ،وقتؾك ٰهذه الػتـ ،وصريحل ٰهذه ّ
الشفقات.
أيتفا الؿرأة الؿممـة! تلمؾل يف حقاة ٰهذه الؿرأة ـ السقداء،
صادقة اإليؿان ،طظقؿة الحقاء ـ وهل تخاصب الـّبل ـ طؾقف الصالة
الشدّ ة ّ
والسالم ـ صابر ًة طؾك ّ
والألواء ،قائؾةً« :إِكِّل أ َت َؽ ّشػَ ،فا ْد ُع
اهلل لل ْ
ػ» .إذا كاكت ٰهذه حالفا خق ًفا مـ الت ّ
ّؽشػ مع
أن َٓ أ َت َؽ ّش َ
َ
ِ
أكّفا معذورة؛ فؽقػ حالؽ أكت أيتفا الؿممـة؟!
ٍ
ّ
طظقؿة وتحق ٍل
قـ يف ٰهذا ال ّزمان باهنزامق ٍة
إن َ
بعض الـّساء ا ْبتؾ َ
ٍ
ٍ
زائػة وتؼدّ م قاتؾ ،فلص َبحت الؿرأة
اكبفار بحضارات
شـقع؛ بسبب
ٓ تؼ ّؾد َمـ هل ُم ْع َج َب ٌة بحضارهتا ّإٓ يف تقافف إمقر وخسقس

(« )9زاد الؿعاد» (.)13/0
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ٍ
وجرت
إشقاء وحؼقر إخالق؛ فجـت طؾك كػسفا
أطظؿ جـايةّ ،
َ
أطظؿ بالء.
طؾك إيؿاهنا
َ
ٍ
ٍ
كؾ أ َم ٍة ُمسؾ َؿة ّ
أٓ فؾت ّت ِؼ اهلل ّ
مممـة ،ولتتذكّر وقق َففا
امرأة
وكؾ
بقـ يدي اهللّ ،
اهلل رب العالؿقـ سائؾفا يق َم الؼقامة طـ حقائفا،
وأن َ
وطـ سرتها ،وطـ حشؿتفا ،وطـ ّ
وسـ ِّة
كؾ ما جاء يف كتاب ر ِّبفا ُ
كب ِّقفا صؾقات اهلل وسالمف طؾقف.
ِ
بعض الـِّساء هبٰذا الـّقع مـ الص ْرع ـ صرع
قب ُ
ولؿا أص َ
ٍ
ّ
أكقاطا
لفذا الصرع ،جـَك طؾقف ّـ
ً
الشفقات ـ فلص َب ْح َـ َصريحات ٰ
ولفذا ُيرى يف ٍ
كثقر مـ بؾدان الؿسؾؿقـ وديار أهؾ
مـ الجـايات؛ ٰ
ٍ
ٍ
أكحاء كثقرة ّ
عرف إصال ًقا يف
ػ و ترب ٌّج
اإليؿان يف
تؽش ٌ
وسػقر ٓ ُي َ
ٌ
تاريخ حقاة الؿرأة الؿسؾؿة ،بد ًءا مـ الصحابقات الؽريؿات ومـ
ا ّتبعفـ بنحسان مـ كساء اإليؿان وأهؾ الصدق ِ
والع ّػة والحقاء،
ِّ
ُ ّ

فلصبح همٓء الـّساء الصريعات ٓ ُيبالقـ ب َؽشػ الؿحاسـ وإبراز
كحرها ،وثالث ٌة ّ
تحؾ
الؿػاتِـ؛ فتؾؽ تؽشػ
صدرها ،وأخرى تبدي َ
َ
تبدي سا َقفا ِ
طـ شعرها ،وأخرى ِ
وفخ َذها ،إلك أكقاع مـ التّ ّ
ؽشػ
ٍ
ٍ
خشقة
حقاء وٓ
والسػقر وال ّتربج ،مـ غقر واز ِع إيؿان ،ومـ غقر
ُّ
َ
البعث والقققف بقـ يدي اهلل؟! ثؿ
حؿـ؛ أتذك َّر همٓء الـِّساء
لؾر ٰ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ّ
الحساب والعؼاب طؾك ّ
وكؾ فعؾ َشـقع
كؾ مـؽر ا ْقت ََرفـَف،

غرها يف حقائفا؟!
غرها يف إيؿاهنا؟ وما ا ّلذي ّ
ارتؽبـَف؟! فؿا ا ّلذي ّ
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ّ
السػقل ،وهتقي يف ٰهذا الدّ ْرك مـ
وما ا ّلذي جعؾفا
تـحط إلك ٰهذا ُّ

آكحطاط؟!
ِ
كػسفا مـ ٰهذا الص ْرع
َأٓ فؾتتدارك الؿرأة ذلؽ ،ولتـْؼذ َ
مستعقـ ًة بر ِّبفا ،سائؾ ًة س ِّقدَ ها ومقٓها ّ
يؿ ّـ طؾقفا
جؾ شل ُكف أن ُ
بالعػاف ،وأن يرز َقفا الحشؿ َة والسرتِ ،
َ
بؿلخذ الحزم
آخ َذ ًة
َ
ِّ
ِ
وال َعزم؛ صقاك ًة لـػسفا ،ورطاي ًة لحقائفا ،ومحافظ ًة طؾك إيؿاهنا؛
وال ّتقفقؼ بقد اهلل وحده.
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ّ
معاشر الؿسؾؿقـ ـ والؿـّ َة طظقؿ ٌة بالفداية
ِّعؿ َة طؾقـا ـ
َ
إن الـ َ
والصراط الؿستؼقؿ ،إكّف ديـ اهلل تبارك وتعالك ا ّلذي
لفذا الدِّ يـ
ِّ
ٰ
ِ
رض َقف لعباده ،وٓ يرضك لفؿ ديـًا سقاه﴿ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [﴿ ،]3 :aﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [ﮌ_] ،إكّف
َ
وإطؿال وإخالق ،وأصؾح بف
الدِّ يـ ا ّلذي أصؾح اهلل بف العؼائد
ِ
الؿرء وباصـَف ،وزيـف بجؿال ٰهذا الدِّ يـ وكؿالف ،إكّف الدِّ يـ
ضاهر
َ
ا ّلذي مـ تؿس َؽ بف؛ أفؾح وكجح ،ومـ َت َركَف؛ ترحؾت طـف العؼقدة

السؾقؿة وإطؿال الؼقيؿة وإخالق الػاضؾة الـّبقؾة ،إكّف الدِّ يـ
والصراط الؿستؼقؿ ا ّلذي ٓ فالح وٓ سعادة لؾعباد يف
الؼقيؿ
ِّ

والحؼ
شعاره،
الصدق
ّ
دكقاهؿ وأخراهؿ ّإٓ بتحؼقؼف والؼقام بف؛ ِّ
ُ
ِ
وحفَ ،والخقر قريـُفَ ،والصالح
الرحؿة ُر ُ
َمداره ،وال َعدل ققا ُمفَ ،و ّ
أط َظ َؿ ٰهذا الدِّ يـَ ،و َما ّ
أجؾ الـِّعؿ َة
َواإلصالح َغايتف وقصده ،فؿا ْ
ِ
فؾـحؿد اهلل ربـا َطؾك ْ
لفذا الدِّ يـ وأن ج َعؾـا مـ
طؾقـا بف؛
أن هداكا ٰ
أهؾف ،ولـ َْسلل ُف تبارك وتعالك الثّبات طؾقف إلك الؿؿات.
لؼد جاء ٰهذا الدِّ ي ُـ الؼقيؿ هبداياتف العظقؿة وتقجقفاتف
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السديدة ُمصؾ ًحا لؾعبادُ ،مح ّؼ ًؼا لؾػالح ،قاص ًعا لدابر الػتـ
والػسادّ .
مـ تدابقر الدِّ يـ العظقؿة وتقجقفاتف الؿباركة تؾؽ
وإن ْ
ال ّتقجقفات ا ّلتل جاءت يف كتاب اهلل ّ
وسـّة كب ِّقف ـ طؾقف
جؾ وطال ُ
تؿسؽِفا
الصالة والسالم ـ ُمختَص ًة بالؿرأة الؿسؾؿة ،مح ّؼؼ ًة لفا يف ُّ
والرفعة يف
بتؾؽ أداب وال ّتقجقفات الػالح والسعادة
ِّ
والصقاكة ِّ
الدّ كقا وأخرة ،والؿرأة الؿسؾؿة إذا و ّفؼفا اهلل ّ
جؾ وطال وشرح
صدرها لؾ ّتؿسؽ بآداب اإلسالم وأحؽامف ِ
سعدت وسؾؿت وسؾؿ
ُّ
َ
أيضا مجتؿ ُعفا مـ آفتتان هبا؛ ّ
ٕن الؿرأ َة فتـةٌ ،بؾ قال الـّب ّل ـ طؾقف
ً
الصالة والسالم ـ فقؿا صح طـفٌَ « :ا ح ََرنْج َة ْػ ِدي فِ ْخَِ ًث َ
أط ّر َغ َيٕ
اىرسال ٌَ اىِِّص ِ
اء»( .)1وقال ـ طؾقف الصالة والسالم ـَ « :فاحّلٔا
ِّ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىدّ ُْ َ٘اَ ،واحّلٔا اىِ َِّصا َءَ ،فإِ ّن َّأو َل ف ْخَِث َةِٖ إِ ْش َرائ َ
َج فٖ
٘و نَاُ ْ
اىِِّص ِ
اء»( .)2فالػتـة يف الـِّساء فتـ ٌة طظقؿ ٌة وشديد ٌة لؾغاية ،وقد خاففا
َ
ِ
َ
والرحؿة ـ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف ـ طؾك
وخش َقفا كب ّل الفدى ّ
ٍ
ٍ
طظقؿة ،إذا
وإرشادات
أمتف ،وجاء اإلسالم بتقجقفات ُمسدّ َد ٍة
وسؾ َؿ ُمجت ََؿ ُع َفا مـ آفتتان هبا.
أخذت هبا الؿرأة؛ َسؾ َؿتَ ،
ّ
إن القاجب طؾك الؿرأة الؿسؾؿة أن تؼرأ الؼرآن وأحاديث
الرسقل الؽريؿ ـ طؾقف الصالة والسالم ـ ،وتلخذ بال ّتقجقفات
ّ
( )9سبؼ تخريجف.
( )5سبؼ تخريجف.
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القاردة يف الؽتاب والسـّة م ْل َخ َذ الجدِّ والعزيؿة دون تراخٍ أو ٍ
تقان؛
ُّ َ
ّ
صالحفا وسعا َدهتا يف دكقاها وأخراها،
فنن يف تؾؽ ال ّتقجقفات
َ
تؿر َد بعض الـّساء طؾك تقجقفات ّ
الشرع وإرشاداتف
ولؿا ّ
ِ
ومآٓت الفالك،
الرذيؾة
الحؽقؿة؛ و َق ْعـ ـ والعقاذ باهلل ـ يف مفاوي ّ
ٍ
ٍ
وكثقر مـفـ بعدَ خطق ٍ
ٍ
أمض ْقـَ ُف يف البعد طـ
وطؿر
صقيؾة
ات
مديد َ
َ
ٌ ُ ّ
ٍ
ٍ
شرع اهلل وتقجقفات اإلسالم ،أطؾ ّـ يف مـاسبات كثقرة فش َؾ ُف ّـ
بسبب ذلؽ ال ُبعد طـ قِقَؿ اإلسالم وآدابف ،والسعقدُ مـ ا ّتعظ
ِ
بغقرهّ ،
غقره.
والشؼ ّل مـ ا ّت َع َظ بِف ُ
ّ
إن الؿسؾؿة طـدما تتلمؾ يف آداب اإلسالم وتقجقفاتف لفا؛ ٓ
لحريتفا ،كؿا يز ُطؿف خصق ُم اإلسالم
ترى أكّفا تؽبقؾ لفا وتؼققدٌ ِّ
وأطدا ُء الدِّ يـ ،بؾ ّ
تقجقفات
إن تقجقفات اإلسالم لؾؿرأة الؿسؾؿة
ٌ
َ
والعقش الفـل َء ،بعقدً ا طـ أخطار الػتَـ
لؾؿرأة الحقا َة الـّبقؾ َة
تؽػؾ َ
والػساد ،وطـدما تلخذ الؿرأة
ومسالؽ آكحالل وآكحراف
َ
لجؿال والع ّػة،
بتَعالقؿ اإلسالم؛ تعقش حقا َة الق َقار والؽؿال وا َ
والحديث يف بقان ٰهذه ال ّتقجقفات يطقل؛ لؽـ لـؼػ مع هذا
ال ّتقجقف العظقؿ:
يؼقل اهلل ّ
جؾ وطال﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ﴾ [{ ،]33:ويف قراءة ﴿ َوقِ ْر َن ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

مـ ال َؼرار ،وهق
ﭼ ﭽ﴾ ،والؿعـك طؾك الؼراءة إولكَ :
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وضرورة مؾحة،
الؿؽث يف البققت ،وطدم الخروج ّإٓ لحاجة َ
ُ
ِ
مـ الققارَ ،وبقـ الؼراء َت ْقـ تالز ٌم
وطؾك الؼراءة إخرى ﴿ق ْر َن﴾َ :
يف الؿعـك؛ ّ
قرت يف بقتفا؛ تح ّؼؼ لفا الققار ،بقـؿا إذا
فنن الؿرأ َة إذا ّ
وٓج ًة؛ ّ
خراج ًة ّ
فنن ٰهذا الخروج والقلقج وطد َم ال َؼرار يف
كاكت ّ
ِ
أضداد ذلؽ
البققت ُيػضل هبا إلك البعد طـ الققار ،وحؾقل
مح ّؾف.
ويف ققلف﴿ :ﭸ﴾؛ مع ّ
البققت يف الغالب م ْؾ ٌؽ لألزواج،
أن
َ
ٍ
ٍ
ورطاية لف ومسمولق ٍة
وبؼاء بف
لؽـ لؿا لؾؿرأة مـ اختصاص بالبقت

ٍ
مطؾقب مـفا مالزمة البقت
أضقػ ال َبقت إلقفا؛ ٕكّفا
طظقؿة فقف
َ
ٌ
خروج مـ بقتفا إٓ لحاجة.
والؼرار فقف ،وأن ٓ يؽقن لفا
ٌ
ُ

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾؛ فنذا خرجت مـ بقتفا تخرج
ٍ
لحاجة أو لضرورة مؾتزم ًة بضقابط ّ
الشرع وآدابف ،فؿـ ال ّتربّج:
وإضفارها لزيـتفا ،وتع ّط ُرها
وإبداؤها محاسـَفا،
سػقر الؿرأة
ُ
ُ
الرجال ولػت أكظارهؿ ،فؽ ّؾ ٰهذه
وتجؿؾفا،
ُ
وحرصفا طؾك فتـ ِّ
ُّ
الؿعاين مـ تربّج الجاهؾقة إولك ا ّلتل ٓ َتـَال مـفا الؿرأة إن
والسػقل والعقاذ باهلل.
فعؾتفا ّإٓ آكحطاط ُّ
ثؿ ٰهذه الؿرأة الؽريؿة الؿصقكة ا ّلتل قرت يف بقتِفا تليت
الرجؾ أن يرطك كرا َمتَفا وأن َيح َػ َظ لفا فضق َؾتَفا،
ال ّتقجقفات إلك ّ
ٌ
ؾق ٌة بالؿرأة
وأن ٓ يؽقن ُهـاك
الرجال والـِّساء أو َخ َ
اختالط بقـ ِّ
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ٍ
ٍ
وأضرار ،فػل
فتـ
ب طؾك ذلؽ مـ
إجـبقة لؿا َيتَر ّت ُ
ّ
أن الـّبل ـ طؾقف الصالة
«الصحقحقـ»( )1طـ طؼبة بـ طامر
ٔل غ َيٕ اىِِّص ِ
اء» ،ويف رواية « َال
والسالم ـ قال« :إِ َّٗان ًْ َواىدّ خ َ َ
َ
حَدْ خئا غ َيٕ اىِِّص ِ
مطؾقب مـفا أن َت َؼ ّر يف بقتفا،
اء»()2؛ فالؿرأة
ٌ
َ
َ
إجاكب طـ الدّ خقل طؾك الـِّساء يف البققت لؿا
الرجال
ُ
فل ِّ
و ُك َ
ٍ
ٍ
وهالك« ،فؼال رجؾ مـ إكصار:
وفتـة
ب طؾك ذلؽ مـ َش ٍّر
يرتَ ّت ُ
والح ْؿ ُق أو
الحؿ َق؟» أي هؾ يشؿؾف ذلؽ؟
يا رسقل اهلل؛ أفرأ ْي َت
َ
ْ
وطؿف وخالف وابـ
إحؿاء :أقارب ال ّزوج َطدَ ا آبا َءه وأبـا َءه؛ كلخقف ِّ
اىٍ ْٔت».
طؿف وابـ خالف ،قال الـّب ّل ^َ « :
اىط ٍْ ُٔ َ
ِّ
ِ
اىٍ ْٔت»؛
و ْلـَؼ ْ
ػ مع ٰهذا ال ّتـبقف وال ّزجر العظقؿَ « :
اىط ٍْ ُٔ َ
ٍ
قريب ال ّزوج مـ أخٍ
وخال وابـ
طؿ
الح ْؿ ُق :ا ّلذي هق
ُ
َ
وطؿ وابـ ٍّ
ٍّ
ٍ
اىٍ ْٔت»
خال قال طـفؿ ـ صؾقات اهلل وسال ُمف طؾقف ـَ « :
اىط ٍْ ُٔ َ
بالرجال إجاكب ال ُب َعدَ اء طـ الؿرأة ،و َمـ لقس لفؿ هبا
فؽقػ ِّ
قراب ٌة وٓ بزوجفا؟!
اىٍ ْٔت»؛ ويف تعبقره ـ طؾقف الصالة والسالم ـ
قالَ « :
اىط ٍْ ُٔ َ
اإلخالل بآداب اإلسالم ووصاياه ِ
َ
العظام ٓ
بالؿقت تـبق ٌف إلك أن
بؿـ ّ
أخؾ هبا ّإٓ إلك الؿقت والف َؾ َؽة ،كعؿ!! قد يؽقن ٰهذا
يقصؾ َ
( )9البخاري ( ،)8535ومسؾؿ» (.)5975
( )5أخرجف الدارمل يف «ســف» (.)5150
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ِ
الؿخ ّؾ بآداب اإلسالم يؿشل طؾك قد َم ْقف ويلكؾ ويشرب ويتحدّ ث
ولؽـّف يف الحؼقؼة م ِّق ٌت؛ ّ
ٕن الػضقؾ َة والع ّػ َة ّ
رف والؽرام َة
والش َ
ماتت طـده ،فؾؿ يؽـ مـ أهؾفا.
فال َػضقؾة تؿقتِ ،
والع ّػة تؿقت ،وإخالق تؿقت ،ولؿقهتا
ِ
ومقت
أسباب ،وديـُـا جاء لحؿاية العباد مـ مقت ال َػضقؾة
ِ
ومقت أداب.
إخالق

زمـ الػتـ ،ال ّز ِ
إن الؿرأ َة الؿسؾؿ َة وٓ سقؿا يف زماكـا ٰهذا ِ
ّ
مـ
كثقر مـ الـّاس طؾك طادات الؽ ّػار وتؼالقدهؿ ،بؾ
ا ّلذي اكػتح فقف ٌ
وسػقلفؿ ،ومع
ومجقهنؿ واكحاللفؿ واكحراففؿ واكحطاصفؿ ُ
كثرة الـّظر وإدمان الؿشاهدة مـ خالل الؼـقات الػضائقة ،ومـ
جال ٍ
خالل مقاقع ّ
ت هابط ٍة،
الشبؽة العـؽبقتقة ،ومـ خالل َم ّ
تتس ّؾؾ تؾؽ إخالق إلك طؼقل بعض الـِّساء،
وكحق ذلؽ بدأت َ
ووقاها
والؿرأة ضعقػ ٌة وسريعة آفتتان ّإٓ مـ حؿاها اهلل
وسارطت بنكؼاذ كػسفا ،وسدِّ أبقاب الػتـة طـفا مؾتجئ ًة إلك اهلل
تبارك وتعالك معتصؿ ًة بف.
ٍ
زمان يجب طؾقـا أن تتظافر فقف جفقدكا حؿاي ًة لؾػضقؾة،
إكّـا يف
ورطاي ًة لؾؽرامة ،وصقاك ًة ّ
لؾشرف ،ورطاي ًة لؾ َغقرة الدِّ يـقة ا ّلتل جاء
هبا ديـ اهلل تبارك وتعالك ،لـعقش يف كَـػ اإلسالم وآدابف العظام
ور ٍ
وتقجقفاتف الؿسدّ دة حقا َة َشر ٍ
ف وفضقؾة ،وكرا َم ٍة ِ
فعة ،وإذا كان
َ
ُ َ
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ديـُـا الحـقػ بتقجقفاتف العظقؿة وإرشاداتف الس ْؿ َحة الؿباركة يريد
والرفعةّ ،
مـ الؿرأة أن َ
فنن أطدا َء
تعقش حقا َة الؽؿال وال َػضقؾة ِّ
الرذيؾة
الدِّ يـ وخصقمف ٓ يريدون مـفا ذلؽ؛ بؾ يريدون حقاة ّ

والسػقل ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
وآكحطاط
ُّ

ﭝ ﭞ﴾ [ﮌ`] ،كعؿ! إكّفا حؼقؼ ٌة ضاهرةٌ؛ فعؾك الؿرأة
كؾ ٍ
الؿسؾؿة أن ٓ تستفقـ هبٰذا إمر وأن ٓ تسؿع لدطقة ّ
كاطؼ
ٍ
ّ
مؼصقرا طؾك ما كان ُمدْ َط ًؿا
سؿاطفا
هاتػ ،وإكّؿا ل َقؽ ْـ
وكؾ
ُ
ً
الؿ َح ّؼؼقـ
بالحجج الب ِّقـات والدّ ٓئؾ القاضحات مـ العؾؿاء ُ
وسـ ِّة كب ِّقف ـ طؾقف الصالة
الراسخقـ أهؾ الدِّ راية بؽتاب اهلل
ّ
والسالم ـ.
ددو َ
ْددج َىدد ُّ َف ْار َة ْأ ةَِِ ْف ِص َ
اىٓ ٍَدو
ددٔ َفػِِ َ
م ْ
َكدددْ َْ َّ٘ ُ
أن ح َْر َغٕ ٌَ َدع َ
وك أل ٌْددرٍ َى ْ
ّ
إن الؿرأة إن َ
طاشت مع آداب اإلسالم طاشت حقا ًة كريؿ ًة
َ
وطقش
فاضؾ ًة يف كػسفا خاصةً ،ويف مجتؿعفا حقا َة الؽرماء
إفاضؾ الـّبالء ،وإن فتِـَت و َم َضت مع دطاة الػتـة ودطاة ّ
الش ِّر
ٍ
هالك لغقرها.
وال َػساد هؾ َؽت يف كػسفا وكاكَت سبب
و ْل َتت ََذك ّْر أكّفا يق ًما مـ إيام ستغادر ٰهذه الحقاة ،وأكّفا بجسؿفا
ِ
لؾرجال سقليت
الجؿقؾ ومحاسـفا الػاتـة وتزيقـفا لـػسفا وفتـفا ِّ
ٍ
حػرة و ُي َفال طؾقفا التّراب وتلكؾفا الدِّ يدان
وتدرج يف
طؾقفا يق ٌم
َ
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ويذهب طـفا َر ْو َكؼفا وجؿالفا ،وتؽقن يف تؾؽ الحػرة رهقـ َة
أطؿالفا ،وققدَ ما قدّ مت يف ٰهذه الحقاة ،فؼد كان قبؾفا كسا ٌء َط َؿ ْر َن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ورؤوس
حائؾة،
وألقان
هائؾة
أحقال
الؼبقر يف
الؼصقر ثؿ َس َؽ ّـ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
سائؾة؛ فؾت ّت ِؼ اهلل الؿرأة
وطققن طؾك الخدود
زائؾة،
طـ إبدان
الؿسؾؿة و ْل ِ
تعدّ لفذا الققم طدّ تف.
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تأمالت فـي قولـُ تعالـى:

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾
قال اهلل تعالك يف سقرة الـّقر﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺
﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂ 
ﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾.
أمر اهلل ّ
بغض
جؾ وطال يف ٰهذه أية الؽريؿة الؿممـات ِّ
إبصار وحػظ الػروج وذكر أحؽا ًما أخرى تتع ّؾؼ بالؿرأة ،وقد
ذكر ذلؽ تبارك وتعالك بعد آية تتع ّؾؼ بالرجال يف الؿقضقع ِ
كػسف،
ِّ
َ
فؼال تبارك وتعالك قبؾ ٰهذه أية مباشر ًة ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

فغض
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ ُّ
لؾرجؾ والؿرأة م ًعا ،ومـ أ ْص َؾ َؼ لبصره
البصر أزكك
وأصفر وأكؼك ّ
ُ
ِ
ِ
َ
حرمات اهلل تبارك
يـظر هـا وهـاك وٓ يرطك
وأخذ
العـان،
ُ
ِ
وتعالكّ ،
ّظر
حرم؛ إِذ الـ ُ
والؿ ّ
فنن ٰهذا ذريع ٌة لؾقققع يف الػاحشة ُ
لؾزكا وبريدٌ م ِ
قصؾ إلقف.
الؿ َح ّر ُم وسقؾ ٌة ِّ
ُ
ُ
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وققلف﴿ :ﮐ ﮑ﴾ ذكر ٰهذا ال ّؾؼب العظقؿ؛ ٕكّف يؼتضل مـ
صاحبف أن يؿتثؾ أمر اهلل تبارك وتعالك ،فالؿممـة الصادقة ا ّلتل يـطبؼ
طؾقفا ٰهذا القصػ ٓ ترت ّدد يف آستجابة ٕمر اهلل تبارك وتعالك ،كؿا
قال تعالك﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ﴾ [{ ،]31 :ك ْ
َلن تؼقلٰ :هذا يصؾح ،أو ٓ يصؾحٰ ،هذا
يـاس ُبـل ،أو ٓ يـاس ُبـل ،أو كحق ذلؽ ،وإكّؿا تـؼاد وتستَسؾؿ.
وققلف﴿ :ﮒﮓ ﮔ﴾؛ جاء هـا بـ﴿ﮓ﴾ ا ّلتل لؾ ّتبعقض؛
بغض
فغض البصر
مطؾقب يف إمقر ا ّلتل أمر اهلل تبارك وتعالك ِّ
ُّ
ٌ
بغض البصر
ولفذا سقليت يف أية
ٌ
استثـاءات لؿ تممر ِّ
البصر فقفاٰ ،
الرجؾ
طـفؿ ،ويف الؿطالبة ِّ
ُ
بغض البصر ٓ َف ْر َق بقـ الـّظر إلك ّ
مباشر ًة أو الـّظر إلك صقرتف؛ ّ
إمر ْي ِـ واحدةٌ.
ٕن الـِّفاي َة يف َ
ٍ
بغض البصر َ
بقسقؾة مـ
قبؾ حػظ ال َػ ْرجِ َبدْ ٌء
ويف ال َبدء ِّ
تم ِّدي الؿحافظة طؾقفا إلك حػظ ال َػرج ،فالؿرأة ا ّلتل
القسائؾ ا ّلتل َ
الش َ
كػسفا لؾخطر؛ ّ
ٕن ّ
قطان
ٓ تعـَك ِّ
معرض ًة َ
بغض بصرها ِّ
يستدْ ِر ُجفا شق ًئا فشق ًئا ،ولق تلمؾ اإلكسان يف بداية الـِّساء الػاجرات
قـ بالػقاحش العظقؿة وجد ّ
أن بدايتف ّـ كاكت مـ ٰهذا
ّ
الاليت ا ْبتؾ َ
الؼبقؾ؛ إما أكّفا أصؾؼت لبصرها ِ
العـان ،أو أكّفا أخذت تـظ ُر يف
الؿجالت الخؾقعة أو يف ال ّصقر الؿاجـة ،أو تستؿع إغاين أثؿة
ّ
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الزكا ،إلك أن
تم ِّدي إلك ِّ
حرمة ا ّلتل َ
الؿ ّ
أو كحق ذلؽ مـ القسائؾ ُ

أصبحت بتؾؽ الدّ رجة والعقاذ باهلل.

ٍ
الؿم ِّدية
ٰ
ولفذا بدأ اهلل تبارك وتعالك بذكر وسقؾة مـ القسائؾ ُ

لؾػاحشة ،ويف ٰهذا تـبق ٌف طؾك غقرها ،فؿا كان مثؾفا يػضل إلك
حرمة ،والغـاء
حؽؿفا؛ ومـ ذلؽ
الػاحشة فؾف
ُ
الؿ ّ
سؿاع إغاين ُ
ُ
حر َمة أو
الزكا
ٌ
بريد ِّ
الؿ ّ
وصريؼ ُم َم ٍّد إلقف ،ورؤية ال ّصقر أو الؿـاضر ُ
الؿ ْب َت َؾ َقات بؿثؾ ٰهذه
حر َمة أو الحديث مع الـ َِّساء ُ
الؿ ّ
الؿحادثات ُ
ففذا ك ّؾف مؿا ُي َم ِّدي إلك القققع يف ٰهذه الػاحشة.
إمقر الباصؾةٰ ،

أهؿ إمقر ا ّلتل
ثؿ قال﴿ :ﮕ ﮖ﴾؛ حػظ ال َػ ْرج مـ ِّ
الؿسؾ َؿة با ِّتخاذ ك ّؾ ٍ
سبب ُي َم ِّدي إلك حػظف ،وا ّلتل
يـبغل أن تعـَك هبا ُ
فرجفا تـال بذلؽ ألؼا ًبا شريػ ًة كريؿ ًة ٓ تـالفا ّإٓ بحػظِف،
تحػظ َ
ِ
حصـَة ،وال َب ّرة ،وال ّتؼقة ،إلك غقر ذلؽ
والؿ َ
حقث ُوص َػت بال َعػقػةُ ،
مـ إوصاف الؽريؿة؛ فؽقػ َتستبدل ٰهذه إسؿاء الجؾقؾة باسؿ
الػسقق!! وكقػ تستَبدلفا بللؼاب شـقعة!! كال ّزاكقة ،الػاجرة،
العاهرة ،الخبقثة؛ و﴿ﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [¯.]99 :

ىط َ٘ ْ٘ ِّ
ّبل ^ أكّف قالْ َٗ َْ ٌَ « :ظ ٍَ َْ ىٖ ٌَا َة ْ٘ ََ ْ
وقد جاء طـ الـ ِّ
()1
َو ٌَا َة ْ٘ ََ ِر ْس َي ْ٘ ِّ ْ
سبب مـ
اىشِّ َث»  .وحػظ ال ّؾسان
ٌ
أط ٍَ َْ َى ُّ َ

( )9أخرجف البخاري ،)1070( ،مـ حديث سفؾ بـ سعد

.
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أسباب حػظ الػرج؛ ّ
أص َت َص ا ْة َُ آ َد َمَ ،فإِ ّن
فنن الـبل ^ يؼقل« :إِ َذا ْ
انَ ،ف َخلٔل :ا ّح ِق ا﵀َ فَِِ٘ا؛ َفإُِ ٍَّا ُ َْط َُ ةِ َ
م،
األغ َظا َء ن ّي َٓا ح َه ّف ُر اى ّي َص َ
ْ
()1
اغ َٔ َس ْشَِا»  .فإطضاء
اغ َٔ َس ْش َ
َفإِ ْن ْاش َخ َل ٍْ َ
ج ْ
ج ْاش َخ َل ٍَِْاَ ،وإِ ْن ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طػقػة
صالحة
مممـة
امرأة
تبع ل ّؾسان ،وكؿ مـ
ك ّؾفا بؿا فقفا ال َػ ْر ُج ٌ
ٍ
ٍ
إيؿان وصالحٍ وتؼقى فجاءها ذئب مـ
شريػة تعقش بقـ أسرهتا يف
ِّ
الذئاب فلفسدها بؾساكف! وأخذ ـ إما طرب الفاتػ أو غقره ـ يحدِّ ثفا
وألػاظ م ْغ ِر ٍ
ٍ
بؽالم ٍ
ية ،فلفسد طؾقفا ِط ّػتَفا َ
وش َر َففا وكرامتفا.
رققؼ
ُ
ثؿ ّ
إن سقاق أية اشتؿؾ طؾك ضقابط طديدة طظقؿة َم ْـ
حؼ رطايتفا ،وتحافظ طؾقفا تؿام الؿحافظة ،فنكّفا تقصؾفا
ترطاها ّ
إلك حػظ ال َػ ْرجِ وصقاكتف وسالمتف وط ّػتف:

قال تعالك﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾؛ أي :الجؾباب
حرج طؾقفا فقف ،وٓ صاقة لفا
جسؿ الؿرأة ً
ا ّلذي يغ ّطل
كامال ،فنكّف ٓ َ
َ
َ
لباس فتـة،
تراطل فقف أن ٓ
بنخػائف ،ولؽـ طؾقفا أن
كػسف َ
يؽقن ُ
َ
لؾرجال ،فتؽقن
خر َف ًة فقفا فتـ ٌة ِّ
فبعض الـِّساء تـتؼل َطبا َء ًة ُمزيـَ ًة و ُم َز َ
أمر اهلل تبارك وتعالك يف ٰهذه أية ،فعؾقفا أن تستَشعر
بذلؽ مخال َػ ًة َ
ٍ
ِ
لباس تز ّيـ.
لباس حشؿة ،ولقست َ
وهل تؾبس ٰهذه العباءة أكّفا ُ
وققلف﴿ :ﮟ ﮠ﴾ والخؿار :هق الجؾباب ا ّلذي تغ ّطل
الرجال إجاكب يجب أن
بف الؿرأة
جسؿفا ،فنذا ك ّـ بحضرة ِّ
َ
( )9أخرجف الرتمذي ( ،)5047مـ حديث أبل سعقد الخدري
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ِ
وج َففا ،وت َغ ّطل يدَ ها،
َي ْض ِر ْب َـ
بخؿ ُره ّـ طؾك جققهب ِّـ فتغ ّطل ْ
ُ
ِ
الرجال ِبزيـَتِفا ،فتؽقن
وتغ ّطل
جسؿفا ،وت َغ ّطل زي َـتَفا؛ ل َئ ّال َتػت َـ ِّ
َ
وسقؾ ًة لقققع الػساد.
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ لؿا هنك اهلل تبارك وتعالك
ٍ
الزيـة ذكَر ّ
استثـاءات مـ ٰهذه أية لؾؿرأة أن
جؾ وطال
طـ إبداء ِّ
وجففا ويديفا طـدهؿ ،فؼال﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
تؽشػ
َ

ﮨ﴾ ال َب ْعؾ :هق ال ّزوج ،فتبدي زيـتَفا لزوجفا ،بؾ ّ
إن الؿرأ َة
الز ِ
ٓ ُيشرع لفا أن ت ّتخذ َ
وأحسـ زيـتفا ّإٓ طـد
يـة وأهباها
كامؾ ِّ
َ
ِ
الخروج إما
بالزيـة إذا أرا َدت
زوجفا ،لؽـ بعض الـِّساء تعتَـل ِّ
َ
خذ زيـَ ًة أبدً ا أو ت ّت ِ
لؾؿـاسبات أو كحق ذلؽ ،أما طـد َز ِ
وج َفا ٓ ت ّت ُ
خ ُذ
وهذا مـ آكتؽاس يف الػفقم.
زيـَ ًة ضعق َػةً!! ٰ
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹

﮺﴾ ّ
فؽؾ همٓء محار ٌم لفا.

بعض ُف ّـ إلك بعض
﴿﮻ ﮼﴾ أي :يجقز لؾـِّساء أن يـظر ُ
مطؾ ًؼا ،ويحتؿؾ ّ
أن اإلضاف َة تؼتضل الجـسقة ،أي :الـِّساء
الاليت مـ ِ
جـسؽؿ ،فػقف دلقؾ لؿـ قالّ :
الؿسؾؿ َة
الؿسؾؿاتّ ،
إن ُ
تـظر إلقفا ِّ
الذ ِّمقة.
ٓ
ُ
يجقز أن َ
ِ
ؿؾقك إذا كان ك ّؾف لألكثك أن
لؾؿ
﴿﮽ ﮾ ﮿ ﯀﴾ فقجقز َ
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بعضف
يـظر إلك س ِّقدتف ،ما دا َمت مالؽ ًة لف ك ّؾف؛ فنن زال الؿؾؽ أو ُ

ّظر.
لؿ يجز الـ ُ

﴿﯁ ﯂     ﴾ أي :أو ا ّلذيـ يتبعقكؽؿ،
الرجال ا ّلذيـ ٓ إِ ْر َب َة لفؿ يف ٰهذه ّ
الشفقة،
ويتع ّؾؼقن بؽؿ مـ ِّ
ِ
يبؼ لف
كالؿعتقه ا ّلذي ٓ يدري ما هـالؽ،
وكالعـِّقـ ا ّلذي لؿ َ

محذور مـ ِ
فنن ٰهذا ٓ ُ
شفقةٌ ٓ ،يف فرجف ،وٓ يف َقؾبفّ ،
كظره.

﴿        ﴾ أي :إصػال ا ّلذيـ
دون ال ّتؿققز؛ فنكّف يجقز لفؿ الـّظر إلك الـِّساء إجاكب ،وط ّؾؾ
طؾؿ
تعالك ذلؽ بلهنؿ ﴿     ﴾ أي :لقس لفؿ ٌ
الشفقة بعدُ ّ ،
ودل ٰهذا ّ
بذلؽ ،وٓ ُو ِجدَ ت فقفؿ ّ
أن الؿؿقِّز َت ْستَتِ ُر
يظفر طؾك طقرات الـِّساء.
مـف الؿرأة؛ ٕكّف ُ
وطـدما كتلمؾ ٰهذا السقاق؛ هؾ يدخؾ السائؼ والخادم يف
ضؿـ همٓء أو ٓ يدخؾ؟ هؾ استثـاه اهلل تبارك وتعالك يف ٰهذه
وجففا أو تبدي لف
أية مـ ضؿـ مـ استثـك بلن
َ
تؽشػ لف الؿرأة َ
أجـبل يجب طؾك
زيـتَفا؟ حاشا واهلل ،لؿ ُي ْس َت ْث َـ؛ بؾ هق رجؾ
ٌّ
الؿرأة أن تحتَجب طـف ،وقد و َقع بسبب ال ّتػريط هبذه إحؽام
ُ
فقاحش كثقر ٌة َيـْدَ ى لفا جبقـ الؿممـ إما طـ رضا أو طـ
الصقاكة
اغتصابٰ ،
وهذا ك ّؾف كتج طـ إهؿال أوامر اهلل ا ّلتل فقفا ِّ
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وهذه
ثؿ قال﴿ :  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ ٰ
أيضا مـ إمقر ا ّلتل فقفا صقاكة الؿرأة وط ّػتفا؛ فنذا كاكت الؿرأة
ً
مثال تؾبس الخؾخال ا ّلذي يف رجؾفا ٓ يجقز لفا أن تضرب
ً
الرجال إجاكب إلقفا؛ ٕكّفا تؽقن فاتـ ًة
برجؾفا ح ّتك
َ
تؾػت أكظار ِّ

أيضا ـ إذا كاكت تؾبس الحذاء
لفؿ إذا ف َعؾت ذلؽ ،ومـ ذلؽ ـ ً
طج َز الؿرأة وٕكّف
ا ّلذي لف
ٌ
صقت ذي الؽعب العالل؛ ٕكّف ُيظفر ُ
ِ
ِ
الرجال ،والؿرأة الؿممـة
ُيحدث إصقات ا ّلتل تؾػت أكظار ِّ
العػقػة الصالحة تبتَعد طـ ذلؽ وتختار لـػسفا إحذية ا ّلتل ٓ
تم ِّدي إلك ٰهذا ا ّلذي حرمف اهلل.
ٍ
ٍ
طظقؿة
بخاتؿة
ثؿ ختؿ اهلل تبارك وتعالك ٰهذه أية الؽريؿة
مفؿ ٍة جدًّ ا ،فؼال ّ
جؾ وطال﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ﴾ ،فؿـ كاكت مضقع ًة مػرص ًة ف ْؾتب ِ
َ
لتؽقن مـ
اد ْر لؾتّقبة
َ
ُ ِّ
َ ْ
ِّ
الؿػؾحقـ.
حزب اهلل ُ
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ىصيحة وتَيئة
ِ
زمـ الػتـ
الخصقص ـ
تتلكّد يف ٰهذا الزمـ طؾك وجف
ُ
الؿتـقطات ،والصقارف الؿتعدِّ دات التل
والؿؾفقات
ِّ
الؿتؽاثراتُ ،
ِ
وأوجدُ وا
كثقرا مـ الـّاس طـ الغاية ا ّلتل خؾؼقا ٕجؾفا
شغؾت ً
لتحؼقؼفا ـ القصقة بتؼقى اهلل ّ
جؾ وطال ،وصاطتِف سبحاكف ،ولزوم
شرطف الحؽقؿ كصحا لؾعباد وم ِ
عذ َر ًة إلك اهلل تبارك وتعالك ،ويتل ّكدُ
ً
َ
إمر يف شلن الؿرأة طؾك وجف الخصقص ٓ سقؿا والتركقز يف
ٰهذا
ُ
ٌ
وخطط تدبر ،ومآل ذلؽ إصاح ٌة
ممامرات تحاك
ٰهذا ال ّزمـ طؾقفا؛
ٌ
بحشؿة الؿرأة وط ّػتِفاِ ،
وست ِْرها وحقائفا ،وكرامتفا وفضقؾتفا،
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ﴾ [ﮌ`].
ويتلكّد طؾك الؿرأة خاص ًة وإمر يعـقفا بالدّ رجة إولك أن
ت ّتؼل اهلل ّ
جؾ وطال ربفا ،وأن تعرف ح ّؼ ُف طؾقفا وما أ َم َرها سبحاكف
َ
الرسقل الؽريؿ ـ صؾقات اهلل وسالمف طؾقف ـ مـ
بف وما جاء طـ ّ
وطزها
تقجقفات طظقؿات وإرشادات مسدّ دات فقفا ط ّػة الؿرأة ّ
وفضقؾتفا وسعادهتا يف الدّ كقا وأخرة.
والؿرأة الحصق َػة العاقؾة الـّاصحة لـػسفا ٓ تؾتَػت لؿا يؼقلف
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الفؿؾ مـ الـّاس مؿـ يريدون إضاط َة َشرفِفا ِ
وط ّزتِفا ،وإكّؿا
َ ْ
َ
َ
كظرها لؿا جاءها طـ اهلل وطـ رسقل اهلل ^ ،ويف ٰهذا
َ
تص ِّقب َ
ٍ
الؿؼام ِ
طظقؿة صحت طـ رسقل اهلل ^،
أور ُد ثالث َة أحاديث
وتؼػ
أدطق الؿرأ َة طؾك وجف الخصقص أن تتلمؾفا تل ُّم ًال دقق ًؼا،
َ
طؾك ما اشتَؿؾت طؾقف مـ مضامقـ ِطظام.
 9ـ روى البخاري ومسؾؿ يف «صحقحقفؿا»( )1مـ حديث أبل
أضحك أو فِ ٍ
طر
قال :خرج رسقل اهلل ^ يف
سعقد الخدري
َ
ِ
فؿ ّر طؾك الـِّساء فؼالَٗ « :ا ٌَ ْػ َش َر اىِ َِّصاء ح ََصدّ ْك ََ؛
الؿ َص ّؾكَ ،
إلك ُ
أْو اىِ ِ
َفإُِِّٖ ِ
َ
رسقل اهلل؟ قال:
وبؿ يا
ّار» فؼ َ
أرٗخه َّ أ ْن َر َر ْ
ؾـَ :
«حهْرِر َن اى ّيػَ ،و َح ْهفر َن اىػ ِش٘رٌ ،ا رأٗج ٌَ َُاكِص ِ
ات َغ ْل ٍو َو ِد ٍ
َٗ
َ
ْ
ْ َ َ ْ
ْ
َ َ َ َ ْ
اىط ِ
ٌَ إِ ْضدَ ان َّ».
ازم ْ
اىر ُسو َ
ب ى ِّ
أ ْذ َْ َ
يب ّ
الســ»( )2طـ أبل أ َذ ْيـَة الصدَ فِل
 5ـ وروى البقفؼل يف كتابف « ُّ
ِ ِ
َ
ّ
اىٍ َٔاحِ َ٘ث
أن
اىٔ ُدو ُد َ
رسقل اهلل ^ قالَ « :خ ْ٘ ُر ُ َصائه ًُ َ
اىٔىٔ ُد ُ
ِ ِ
ِ
وْ َّ
اىٍخَخَ ِّ٘ َالت ُ
اىٍ َخ َت ِّر َسات ُ
اىٍ َٔاش َ٘ث إِ َذا ا ّح َل ْ٘ ََ ا﵀ََ ،و َش ّر ُ َصائه ًُ ُ
ُ
ِ
اىشِّ َث ٌِ ُْٓ َّ إِ ّال ٌ ْرو اىغ َُر ِ
اب األ ْغ َصً».
اىٍَِاف َلات؛ َال َٗدْ خو َ
ُ
الســ الؽربى»( )3طـ ُطؿارة بـ خزيؿة
 3ـ وروى الـّسائل يف « ُّ
( )9البخاري ( ،)340ومسؾؿ (.)71
( )5برقؿ (.)93075
( )3برقؿ (.)1553
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ٍ
بـ ثابت قال« :كـّا مع ِ
طؿرو ِ
طؿرة ،فؾؿا
حج أو
بـ العاص
يف ٍّ
ٍ
ِ
هق َد ِج َفا واضع ًة يدَ ها طؾك
بؿ ِّر ال ّظ ْف َران ،إذا كحـ بامرأة يف ْ
كـّا َ
هق َد ِج َفا ،فؾؿا كزل دخؾ ِّ
ب ودخؾـا مع ُف ،فؼال :كـّا مع رسقل
الش ْع َ
ْ
بغرب ٍ
ِ
ِ
ان ٍ
أط َص ُؿ
كثقر فقفا
غراب ْ
ٌ
الؿ َؽان ،فن َذا كحـ َ
اهلل ^ يف ٰهذا َ
أح َؿ ُر الؿـ َؼ ِ
ٌَ
اىشِّ َث َ
والرجؾ ْق ِـ ،فؼال رسقل اهلل ^َ « :ال َٗدْ خو َ
ْ
ار ِّ
ِ
ِ
اب ٌَ َع ْٰذه اىغ ْر َة ِ
اىِ َِّصاء إِ ّال َن َلدْ ِر ْٰذا اىغ َُر ِ
ان» .ورواه الحاكؿ يف
()1
ِ
ِ ِ
ِ
قؿ»،
«مستدركف» وقالَ « :واض َع ٌة َيدَ َها َط َؾك َه ْق َدج َفا ف َقفا َخ َقات ُ
ٍ
جبائر
بامرأة طؾقفا
ورواه أبق يعؾك يف «مسـده»( )2وقال« :فنذا كحـ
َ
وخقاتقؿ ،وقد
ـ أي :أساور يف م ْع َصؿفا مـ َذهب أو فضة ـ لفا،
َ
بس َطت يدَ ها إلك الفق َدجِ ».
َ
طظقؿا؛ ذكَر
أيتفا الؿرأة :تلمؾل ٰهذه إحاديث ال ّثالثة َتل ُّم ًال
ً
الـّبل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ الـّار وأخربَ ّ
أكثر أهؾ َفا الـِّساء،
أن َ
ّ
ِ
مـ الـِّساء ،ولقس ذلؽ تؼـق ًطا
وذكر الجـّ َة وذكر ق ّؾة َم ْـ يدخؾفا َ
تقئقسا لفا مـ َر ْو ِحف ،وإكّؿا قال ذلؽ
لؾؿرأة مـ رحؿة اهلل وٓ
ً
لف ّـ مؿا ِ
يقجب
صحا لؾـِّساء
وتحذيرا ُ
ـ طؾقف الصالة والسالم ـ ُك ً
ً
سخط اهلل ّ
جؾ وطال وطؼقبتَف ،ومؿا يػضل بالؿرأة إلك دخقل الـّار
وإلك تؾؽ العؼقبات الؿذكقرة يف تؾؽ إحاديث.
( )9برقؿ (.)5759
( )5برقؿ (.)7303
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تؼػ وقػ ًة صادق ًة ُمتَل ِّمؾ ًة يف ٰهذه
ألقس مـ الجدير بالؿرأة أن َ
كاضر ًة يف سبب هذا القطقدُ ،مت ََجـِّ َب ًة ّ
اهلل
إحاديث َ
كؾ ما ُيسخط َ
ّ
جؾ وطال!! و َقد كص ـ طؾقف الصالة والسالم ـ طؾك السبب
ٍ
لؽثقر مـ الـِّساء تؾؽ العؼقب َة
إطظؿ والبؾقة الؽربى التل ْأو َج َبت
والسػقر والخ َق َالء ومؿارسة َ
تؾؽ إطؿال
َأٓ وهل :التّربّج
ُّ
ِ
ِ
ٌَ َُاك َصات َغ ْل ٍو
الرجال حتّك قالٌَ « :ا َر ْأٗج ْ
وال َعؿؾ طؾك فتـ ِّ
()1
اىط ِ
َو ِد ٍ
ٌَ إِ ْضدَ ان َّ» .
ازم ْ
اىر ُسو َ
ب ى ِّ
َٗ أ ْذ َْ َ
يب ّ
الصػة ،وأن تؽقن
فالؿرأة العاقؾة َت ْر َبل بـػسفا أن تؽقن هبٰذه ِّ
هبٰذه الحال خشق َة أن تبقء يقم الؼقامة بتؾؽ العاقبة القخقؿة
والـِّفاية إلقؿة.

تؾؽ الؿرأة
وتلمؾل ـ رطاك اهلل ـ لؿا رأى طؿرو بـ العاص
بدي ًة م ِ
ِ
ٍ
ؾل يف
حاسـَفا مـ
ذهب ُ
يف ذلؽ الؿؽان مربز ًة يدها ُم َ َ
وح ٍّ
ِ
ِ
ّبل ـ طؾقف الصالة
َيدها واضع ًة يدَ ها طؾك َه ْق َدجفا تذكّر وطقد الـ ِّ
كثقرا مـ الـِّساء يف هذا الزمان
والسالم ـ لؾـِّساء ،فؽقػ بف لق رأى ً
ٍ
ٍ
وإضفار لؾؿحاسـ يف
وتجؿ ٍؾ وتز ّي ٍـ ،وتع ّط ٍر
سػقر وتربّجٍ ،
يف
ُّ
صقر م ْز ِر ٍ
ية!! أفال ي ّتؼقـ اهلل؟! َأو َٓ َ
القققف بقـ يدي اهلل
يخش ْق َـ
َ
ٍ ُ
تبارك وتعالك؟!
فؿاذا ترجق الؿرأة سقا ًء يف دكقاها أو يف أخراها طـدما تتربّج،
( )9سبؼ تخريجف.
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الر َ
جال ،وطـدما تعؿؾ قصدً ا
وطـدما تبدي زيـتَفا ،وطـدما تخالط ِّ
طؾك فتْـِفؿ ول ْػ ِ
ت أكظارهؿ إلقفا؟! أي ٍ
خقر ترجقه بؿثؾ ٰهذه
إطؿال وأي فضقؾة تم ِّمؾفا؟! إكّف واهلل الخسران العظقؿّ ،
والش ّر
الؽبقر ،والبالء الؿستطقر.
أما الؿرأة العاقؾة فنكّفا بعقد ٌة ّ
كؾ ال ُبعد طـ ٰهذه إطؿال،

رب العالؿقـ ذي الجالل والؽؿال ،حريص ٌة طؾك
خائػ ٌة مـ اهلل ِّ
صاطة اهلل وكقؾ رضاه.

ولتـتـلمؾ الؿـرأة فـل ٰهذا الؿؼـام ما رواه اإلمـام أحؿـد فـل
()1
قال :قال رسقل اهلل
حؿـ بـ طقف
الر ٰ
«مسـده» طـ طبد ّ
ج
ج َش ْٓ َر َْاَ ،و َض ِف َظ ْ
اىٍ ْرأة َخ ٍْ َص َٓاَ ،و َص َاٌ ْ
^« :إِ َذا َص ّي ْ
ج َ
أي أ ْة َٔ ِ
زَو َس َٓا؛ كِ َ
اب
اغ ْ
ٌَ ِّ
اىش ِّ َث ْ
٘و َى َٓا :ا ْدخيٖ َ
ج ْ
َف ْر َس َٓاَ ،وأ َغ َ
اىشِ ِّث ِشئ ِ
ْج»؛ ففـق ًئا لؾؿرأة الؿسؾؿة ٰهذا الؿقطقد الؽريؿ والػضؾ
َ
أوامره سبحاكف مبتعد ًة
العظقؿ إن طاشت حقا َتفا مطقع ًة هلل ،مؿتثؾ ًة
َ
طـ كقاهقف ،فنن طاشت حقاهتا كذلؽ فنكّفا تعقش ِط َ
قش ًة كريؿ ًة
وحقا ًة ص ِّق َبةً ،ولفا يقم الؼقامة مقطق ٌد كريؿ وفضؾ طظقؿ وذلؽ
برضا الر ِّب ّ
جؾ وطال طـفا ودخقلفا جـّات الـّعقؿ وكجاهتا مـ
طذاب اهلل تبارك وتعالك ،أما إذا اغت َّرت الؿرأة بزخرف الحقاة
ِ
الؿـ َْص ِرم فنكّفا تػتَـ
الؿت َِّـقطة ْ
ولفقها الباصؾ وزيػفا ُ
الدّ كقا وفتَـفا ُ
( )9برقؿ (.)9119
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وتذهب طـفا ِط ّػتفا وترتحؾ طـفا
يف ديـفا ويضقع مـفا خؾؼفا
ُ
إخالق والؼقؿ وأداب.
فنن طؾك الؿرأة الؿسؾؿة أن ت ّتؼل اهلل ّ
ولفذا ّ
تحافِ َظ
جؾ وطال وأن َ
ٰ
َ
جؾ وطال ،وأن َتبت َِعدَ ّ
أوامره ّ
كؾ ال ُب ْع ِد طـ
طؾك صاطة اهلل وأن َتؿتَثِ َؾ
َ
أسباب ال ّزيغ وآكحراف ،وطؾك أولقاء إمقر أن ي ّتؼقا اهلل يف كسائفؿ
ِ
وبـاهتؿ ،وأن يح ّؼؼقا ِ
فـ وتؿام تلديبِ ِف ّـ
الؼ َقامة
بح ْس ِـ رطا َيت ّ
فقفـ ُ
ّ
َ
ِ
وأخذه ّـ بآداب ّ
الشريعة وضقابطفا الؼقيؿة الؿستؼقؿة.
ٍ
طبارات مغري ًة
سريع جدًّ ا؛ تسؿع
والؿرأة ضعقػ ٌة وال ّتلثقر فقفا
ٌ
ٍ
ً
وأققآ ُيدّ طك أكّفا مـ باب الـّصقحة
وكؾؿات مزيـ ًة وألػا ًضا فاتـ ًة
لفا َفتػتـ بذلؽ ك ّؾف ،لؽـ طؾك الؿرأة أن تؽقن ِيؼظ ًة فطِـةً ،وأن
يؽقن بقـ كاضريفا مخافة ر ِّبفا ،وتذكّر القققف بقـ يدي اهلل
ّ
وأن اهلل سائؾفا طؿا جاء يف كتابف وسـ ِّة كب ِّقف ^ ،وطؾقفا يف ٰهذا
الؿؼام أن تؽثِر مـ الدّ طاء وأن تؾح طؾك اهلل ّ
جؾ وطال أن يحػ َظفا
مـ الػتـ وأن َيسرتَ َط ْق َر َتفا وأن يم ِّمـ َر ْو َطتَفا وأن َي ْح َػ َظفا بؿا
مػتاح ّ
كؾ خقر يف الدّ كقا
يحػظ بف طباده الصالحقـ ،فالدّ طاء
ُ

إسباب الـّافعات لؾسالمة والـّجاة
وأخرة ،ومع الدّ طاء َت ْب ُذل
َ
والخالص ِ
والػؽاك مـ تؾؽ إمقر الؿفؾؽات.
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ىعنـة اللباس ،والفتية فيـُ
إن ِذكر الـِّعؿة سبب لشؽر الؿ ِ
ّ
ّ
سبب
والشؽر
ـعؿ سبحاكف،
ٌ
ٌ
ُ
لؾؿزيد قال اهلل تعالك﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ﴾ [ﮌ.]j
ِ
ّ
العظقؿة طؾك طباده كعؿ َة ال ّؾباس بلكقاطف
وإن مـ كعؿ اهلل
الؿختؾػة وأصـافف العديدة؛ ففل كعؿ ٌة طظؿك ومـّة كربى ،ولذا
ّ
العظقؿة
فنن اهلل طدّ ٰهذه الـِّعؿ َة وذكرها ُسبحاكف يف جؿؾة كعؿف
َ
ا ّلتل طدّ دها يف سقرة الـّحؾ الؿعرو َفة طـد أهؾ العؾؿ بسقرة الـِّعؿ؛
ِ
ِ
خاتؿة
طباده ،حقث جاء يف
اهلل فقفا مـ كعؿف طؾك
ل َؽثرة ما طدّ د ُ
ٰهذه الـِّعؿ ققل اهلل تبارك وتعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [ﮌ ،]lفبقـ ّ
جؾ وطال يف
أيات العظقؿة كعؿتِف طؾك ِ
ِ
طباده بلن ج َعؾ لفؿ َس َ
رابقؾ وهل
ٰهذه
َ
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وكحقها مـ ثقاب الؼطـ وال َؽ ّتان وال ّصقف ي ّتؼقن هبا
الؼؿصان
ُ
الحر وال َبرد ويتجؿؾقن هبا ويسرتون هبا َط ْق َراتِفؿ.
ّ
ريب ّ
أن ال ّؾباس كعؿ ٌة طظقؿ ٌة ومـّ ٌة كبقر ٌة يجب طؾك طبد اهلل
فال َ
الؿممـ أن يؼق َم بشؽرها ،وأن يستعؿ َؾفا يف صاطة اهلل ورضقاكف وما
الحذ ِر مـ م َخ ِ
الػة ِ
َ
أمر اهلل يف ال ّؾباس يف
يؼرب إلقف ،وأن َي ْح َذ َر أشدّ
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وضقابِطف وآدابِف ا ّلتل جا َء ْت هبا ّ
صػتف وكَقطف ُ
الشريعة.
وشروصف َ
الؿسؾؿ يف ٰهذا الباب مـ َك ْقد ّ
الشقطان و َم ْؽ ِره وص ُرقِف
و ْل َق ْح َذ ِر
ُ

الحؼ يف ٰهذا الباب وإيؼاطف يف أكقاع مـ
الخػقة لصدِّ اإلكسان طـ ّ
الؿخالػات ،فؼد بقـ اهلل تعالك ّ
أن طداو َة ّ
الشقطان لإلكسان يف ٰه َذا
إبق ْي ِـ
إمر وغقره قديؿةٌ ،وذكر سبحاكف يف الؼرآن احتقا َل ُف طؾك
َ
ووسق َستِ ِف لفؿا ل ُق ْب ِد َي لفؿا ما ُو ِ
ور َي طـفؿا مـ َس ْقآتِ ِف َؿا ،ودخؾ
َ
ٍ
ٍ
طؾقفؿا يف ٰهذا إمر مـ ص ُرق خػقة ،وضفر لفؿا بصقرة الـّاصح
ٍ
ػ لفؿا طؾك ذلؽّ ،
بغرور ،أي أكزلفؿا طـ
ودٓهؿا
وح َؾ َ
إمقـَ ،
ُر ْت َبتفؿ العؾقة ا ّلتل هل البعدُ طـ الؿعاصل ّ
والذكقب إلك القققع فقفا.
يؼقل اهلل تعالك﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸﮹﮺﮻﮼
﮽﮾﮿﯀﯁﯂  
   ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝﯞﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

61

هـوعـظـة النسـا ء

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [ﮌ ،]cفتداركفؿا اهلل برحؿتف
ومـ طؾقفؿا ب َع ْػقه ف َغ َػر لفؿا ذلؽ ،كؿا قال سبحاكف﴿ :ﮱ ﯓ
ّ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ﴾ [ﮌ.]p
ِ
حريص
غقر ُمؼؾع طـ ِط ْصقاكف،
ٰهذا وإبؾقس
ٌ
مستؿر يف صغقاكفُ ،
ٌّ
أشدّ الحرص طؾك إغقاء ّ
ولفذا ا ّتجف
الذ ِّرية كؿا أغقى
إبق ْي ِـٰ ،
َ
السقاق الؽريؿ إلك ّ
الؿ ِض ّؾ
الذ ِّرية َ
ُ
لؾح َذ ِر مـ ٰهذا ُ
الخطاب يف ٰهذا ِّ
ِ
إبق ْي ِـ ،قال اهلل
بالقسقسة كؿا فعؾ مع
الػ ّتان مـ أن يػتـَفؿ
َ
َ
تعالك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ﮌ.]c
وهـا ذكر اهلل ّ
باس ْقـ:
جؾ وطال الـِّعؿة طؾك طباده بال ّؾ َ
يستؿر مع العبد وٓ َي ْب َؾك وٓ
* لباس الباصـ بال ّتؼقى ،وهق
ّ

والروح.
َيبقدُ ما حافظ طؾقف العبدُ  ،وهق جؿال لؾؼؾب ّ

* ولباس ال ّظاهر بال ّثقاب ا ّلتل تسرت العقر َة وتقاري السقأة
ً
جؿآ لؾـّاس.
وتؽقن
لباسف ال ّظاهر أو ك ََزطف بدَ ت َس ْقأتف ،ويف ٰهذا
وإذا َف َؼد اإلكسان َ
دلقؾ طؾك ّ
كشػ ال َعقرة مـ طظائؿ إمقر ،وأكّف ُم ْست َْف َجـ يف
أن
َ
ال ّطباع ،ولذلؽ ُس ِّؿقَ ْت َس ْقأةً؛ ٕكّف يسق ُء صاح َبفا اكؽشاففا ،وأما
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ال ّؾباس الباصـ وهق ال ّتؼقى فبتؼدير طدمف فنكّفا تـؽشػ َط ْق َرتف
والرذيؾة،
الخزي والػضقحة،
الباصـة ،ويـالف ْ
ُ
ويؼع يف أكقاع الػساد ّ
ِ
والسرت والع ّػة
ويتعرى بذلؽ مـ كساء الحقاء والخقف والؿراقبة ِّ
ّ
ولفذا قال سبحاكف﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾؛ ٕكّف
وغقر ذلؽٰ ،
صالح ال ّظاهر ،ويرت ّتب طؾك فساده فسا ُد
يرت ّتب طؾك صالحف
ُ
ال ّظاهر؛ فنذا ازداكت الؼؾقب بال ّتؼقى زاكت إبدان ،وصؾحت
ِ ِ
والسرت والحقاء
إطؿال ،وتجؿؾت الجقارح بالحشؿة والعػاف ِّ
والؿراقبة هلل تبارك وتعالك ،وإذا اكتزطت التّؼقى مـ الؼؾقب
وذهب طـفا ٰهذا ال ّؾباس العظقؿ اكحطت إبدان يف أكقاع كثقرة مـ
ٍ
وصـقف طديدةٍ مـ الخسائس.
الرذائؾ،
ّ
ثؿ ّ
إن ّ
الشقطان طداوتف لإلكسان يف لباسف قديؿ ٌة جدًّ ا وكقدُ ه لف
ِ
فقف قديؿ؛ يؽقد لإلكسان َكقدً ا طظقؿا لقجرده مـ ِ
ػ
لباسف
ولقؽش َ
ً ُ َ ِّ َ
ْ
ٌ
ِ
ِ
ولفذا قال اهلل تعالك بعد
شؿتفٰ ،
ْ
طق َر َتف ول ُق َج ِّر َد ُه مـ حقائف وح َ
مقج ًفا الخطاب ّ
لؾذ ِّرية﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
تذكقره هبٰذه الـِّعؿة ِّ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ﴾ [ﮌ ،]cفحذر سبحاكف ّ
الذ ِّري َة مـ أن يػ َعؾ هبؿ
ّ
الشقطان كؿا ف َعؾ بلبقفؿ بلن ُي َز ِّيـ لفؿ الؿعاصل وير ِّغ َبفؿ يف
ِ
الخطقئة ،وأخرب ُسبحاكف ّ
أن ٰهذا العدو
الؿحرمات ويققِ َعفؿ يف
ّ
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يراهؿ مـ حقث ٓ َي َر ْوكَف ،قال مالؽ بـ ديـارّ « :
طدوا يراك وٓ
ُ
إن ًّ
()1
تراه لشديدُ الؿمكة؛ ّإٓ َمـ َط َصؿ اهلل» .
العدو قد تؿ ّؽـ ببالغ َك ْقده وشدّ ة ِ
مؽره و َت َقالل
وإذا كان ٰهذا
ّ
إبق ْي ِـ مـ الجـّة؛ َ
فأل ْن يتؿ ّؽـ مـ إيصال
وسقستِف أن ُي ْخ ِر َج
َ
َ
ٍ
ٍ
ضار وإلؼاء شلء مـ ٰهذه القساوس إلك ّ
الذ ِّرية
الؿ ِّ
شلء مـ ٰهذه َ
ِ
ِ
فـ وق ّؾ ِة إدراك ٍ
كثقر
مـ باب ْأولك ،وٓ سقؿا الـِّساء لشدّ ة ضعػ ّ
مـف ّـ.
ُ
وهبٰذه ال ّؾػتة الؼقية حذر تعالك بـل آدم مـف بآحرتاز الدّ ائؿ
مـ كقده ووسقستف ،وختَؿ سبحاكف أية بؼقلف﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ،أما الؿممـقن فؾقس لف سؾطان طؾقفؿ ﴿ﮱ

ولفذا
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [ﮌٰ ،]l
فب َؼدْ ر َض ْعػ اإليؿان يف اإلكسان يؽقن كػقذ ّ
الشقطان إلقف ،وهل
خطقات يتَدَ رج هبا الشقطان مع اإلكسان إلك أن ُيققِ َعف يف
ِ
حؿلة الرذيؾة ،ويف شدّ ة الػساد ،وٓ سقؿا مع
الحضقض ،ويف
ّ
وكؼص طؼؾفا وديـفا فقققعفا يف أكقاع
يستغؾ ضع َػفا
الؿرأة حقث
َ
ٍ
مـ ال ّتجرد مـ الؾباس وال ّتعري مـ الػضائؾ طرب خط ٍ
طديدة
قات
ِّ
ّ
ٍ
ِ
وكقد ُمت ََقاصؾ ،إلك أن آل إمر يف بعض الـِّساء إلك الخروج بادي َة
(« )9تػسقر ابـ أبل حاتؿ» (.)9014/8
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كزطا
والسقق وكحق ذلؽً ،
الرؤوس وإطـاق والؿعاصؿ وإذرع ُّ
ّ
القباء.
لؾحقاء،
واكغؿاسا يف َ
ً
ثؿ ّ
إن اهلل تبارك وتعالك خاصب بـل آدم خطا ًبا آخر يف ٰهذا
السقاق لف َتع ّؾ ٌؼ بال ّؾباس فؼال سبحاكف﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ِّ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [ﮌ ،]cفلخرب سبحاكف أكّف
الزيـ َة مـ أكقاع ال ّؾباس طؾك اختالف أصـافف،
أخرج لعباده ِّ
الرزق مـ َم ْل َك ٍؾ و َم ْش َر ٍ
وجؿقع
ب بجؿقع أكقاطف،
ُ
وال ّط ِّقبات مـ ِّ
ِ
والح ّؾ ّإٓ ما جاءت ّ
الشريعة
ٰهذه إشقاء إصؾ فقفا اإلباحة
ٍ
يحر َم شق ًئا مـ َ
ذلؽ إٓ بدلق ٍؾ
بتحريؿف مـ ذلؽ ،ولقس ٕحد أن ِّ
شرطل صريحٍ  ،ولذا قال ُسبحاكف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ٍّ
ِ
ﭪ﴾ ،أي َمـ ٰهذا ا ّلذي ُي ْؼدم طؾك تحريؿ ما أ ْك َع َؿ اهلل طؾك
ولفذا فإصؾ يف
العباد؟ و َمـ ذا ا ّلذي ُي َض ِّقؼ طؾقفؿ ما وسعف اهلل؟ ٰ
العادات مـ الؿآكؾ والؿشارب والؿالبس والذهاب والؿجلء
ِ ِ
يحر ُم مـفا ّإٓ ما
الؿعتا َدة الح ّؾ ،فال ُ
صرفات ُ
والؽالم وسائر التّ ّ
بـص صريحٍ أو يدخؾ يف طؿقم أو ققا ٍ
س
حر َمف اهلل ورسقلف ،إما ٍّ
ّ
وإٓ فسائر العادات حالل ،كؿا ّ
صحقحٍ ّ ،
ص
دل طؾك ذلؽ الـّ ّ
الؿ َت َؼدِّ م ،وكذلؽ ققلف تعالك﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ُ
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ﯳ﴾ [^ ،]51 :وغقرهؿا مـ الـّصقص ،فاهلل ّ
أمر
جؾ وطال َ
يجب التزا ُمف ،وإكّؿا إمر يف
طبا َده بال ّؾباس ولؿ ُيع ِّقـ كق ًطا مـف
ُ
ذلؽ طائدٌ إلك طادات الـّاس وأطرافِفؿ ،فإصؾ يف ال ّؾباس
اإلباحة كؿا قال كب ّقـا ـ طؾقف الصالة والسالم ـ« :نئاَ ،و ْاش َر ُةٔا،
ِ ٍ ()1
ٍ
ِ
ابـ
َوا ْى َت ُصٔاَ ،وح ََصدّ كٔا ،فٖ غَ ْ٘رِ إِ ْش َراف َو َال ٌَخ٘ َيث»  .قال ُ
أخ َطل ْت َؽ ا ْثـَت ِ
طب ٍ
اس« :ك ْؾ َما ِش ْئ َت ،وا ْل َب ْس َما ِشئْ َتَ ،ما ْ
ف
َانَ :س َر ٌ
ٍ
أو م ِ
بجؿؾة مـ الضقابط ّ
خق َؾ ٌة»( ،)2لؽـ جاءت ّ
والشروط
الشريعة
َ
والؼققد ٓ بدّ مـ مراطاهتا يف ال ّؾباس ،ففل َتؽػؾ لإلكسان سعاد َتف
ولفذا يجب طؾك ّ
كؾ مسؾؿ أن
وحشؿتَف
وفالحف يف دكقاه وأخراهٰ ،
َ
بضقابط ّ
الشريعة وقققد اإلسالم ـ وقد بسطفا أهؾ
يتؼقد يف لباسف َ
ٍ
طديدة ـ لتتح ّؼؼ لف الػضقؾة ولقتؿ لف الؽؿال.
العؾؿ يف ُم َم ّلػات
ٍ
ُ
تـقطةً،
والػتـة يف ال ّؾباس
تلخذ أبقا ًبا طديد ًة ومجآت ُم ِّ
واسع
والحديث طـ أكقاع ال ّؾباس التل ُزج هبا لتَقريط الؿرأة فقفا
ٌ
بات مـ الؿ ِ
عضالت أن يجدَ أهؾ الػضؾ والخقر
جدًّ ا ،ح ّتك إكّف َ
ُ
لباسا ُمحت ََش ًؿا يشتَروكف لـسائفؿ وبـاتِفؿ.
ً

( )9رواه البخاري معؾؼا يف «كتاب الؾباس» ،ووصؾف أحؿد ( ،)1118والـسائل
.
( ،)5881وابـ ماجف ( )3148مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو
( )5رواه البخاري معؾؼا يف «كتاب الؾباس» ،ووصؾف ابـ أبل شقبة يف «الؿصـػ»
(.)50575
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ِ
الحذر مـ كقد إطداء
والقاجب طؾك الؿرأة أن
تحذر َأشدّ
َ
ٍ
ٍ
ووساوس ّ
كحق تجريد الؿرأة مـ
الشقطان يف خطقات لفؿ جريئة َ
ٍ
ِ
لباسفا وتعر َيتِفا مـ حشؿتِفا يف ٍ
تجؾ َب ْت إلك أسقاق
اس ْ
ثقاب كثقرة ْ
وإيؼاطا لفا يف حؿ ِ
لة ّ
الش ِّر،
الؿسؾؿقـ تقري ًطا لؾؿرأة الؿسؾؿة
ً
َ ْ
َ
ب
وش ْغؾفا بلكقاع مـ إلبسة الؽاس َقة العار َية ،وهتققج قؾبِفا إلك ُح ِّ
ٍ
إيؿان َي ْر َدع
الؿسؾؿات مؿـ َي ْؿ ِشق َـ طؾك إرض دون
ال ّتشبّف بغقر ُ
أو خ ٍ
ؾؼ َي َزع أو ٍ
وجرها مـ وراء ذلؽ ك ّؾف إلك مـابذة
أدب َي ْؿـَعِّ ،
ذيؾة ،والبعد طـ مـابع ِ
الشريعة ،وجر أذيال الر ِ
ّ
الع ّػة والػضقؾة،
ُ
ّ
ِّ
ويف صحقح مسؾؿ( )1طـ أبك هريرة قال قال رسقل اهلل ^:
« ِص ِْ َف ِ
أْو اىِ ِ
ّار َى ًْ َأر ُْ ٍَاَ :ك ْٔ ٌم ٌَ َػ ُٓ ًْ ِش َ٘اط نَأ ْذُ ِ
َاب ا ْى َت َل ِر،
ٌَ ْ
ان ْ
ٔن ةِٓا اىِّاس ،وُِصاء ن ِ
ات َغ ِ
اتٌٍُ٘ ،ال ٌَت ٌَائِال ٌَت،
ار َٗ ٌ
َاش َ٘ ٌ
َٗ ْظرِ ُة َ َ
َ َ َ ٌ
رءوشَٓ نَأشٍِِ ِث ا ْىتخْ ِ
ج اىْ ٍَائِ َي ِث ،الَ َٗدْ خ ْي ََ ا ْى َشِّ َثَ ،والَ َٗ ِ
شدْ َن
ُ ُ ُ ُ ّ ْ َ ُ
ِ
ِ
ٌَ ٌَص َ٘رة ن ََذا َون ََذا».
ٔسدُ ْ
ٗط َٓا َى ُ٘ َ
ٗط َٓاَ ،وإِ ّن ِر َ
ِر َ
ومؿا يـبغل أن ُي ع َؾؿ ّ
أن ست َْر الؿرأة
وحشؿ تَفا وحقا َء ها طائدٌ
َ
إلك ققة إيؿاهنا وديـفا ،و ُيـ َظر يف ٰه ذا طؾك سبقؾ الؿثال إلك
لؿا َذك ََر الـّبل ^ ّ
أن الؿرأ َة ْترخل ِشربًا
حال أ ِّم سؾؿ َة
ّ
قالت« :إ ًذا يـؽشػ طـفا» فؼال الـّب ّل ^ْ « :حر ِخٖ ذِ َرا ًغاَ ،ال
( )9برقؿ (.)8740
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ػ إيؿا ُكفا؛ ّ
أما َمـ ّ
جف ٌة إلك
وض ُع َ
رق ديـُفا َ
فنن هؿتَفا ُم ّت َ
زطؿت
الؽشػ ِشربًا أو
ً
ذراطا أو ْأز َيدَ بحسب ر ّقة الدِّ يـ ،وربؿا َ
ّ
ورقِ ًّقا ،والقاقع أكّف إلك الحضقض وإلك
أن يف ذلؽ َت ّ
حض ًرا وتؿدّ كًا ُ
الفالك.
ِ
ب ربفا ّ
الس ِّر
ّ
اهلل الؿرأة الؿسؾؿة ،و ْلرتَاق ْ
جؾ وطال يف ِّ
فؾتتؼ َ
أن ِسرتَها ولباسفا يعدّ حشؿ ًة لفاِ ،
والعالكقة ،و ْل َت ْع َؾ ْؿ ّ
وص َؿام أمان
َ ُ
السقء.
لفا يحػظفا بنذن اهلل مـ الػتـ وطاديات ُّ


( )9أخرجف أبق داود ( ،)0997والرتمذي ( ،)9735وابـ ماجف (.)3854
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ِ
والحؾ َقة ال َبفقة الجؿقؾة؛
الزيـة العظقؿة
زيـة اإليؿان تؾؽؿ هل ِّ
جؿؾ هبا والتّز ّيـ هبا فؼد ُو ّفؼ ٕطظؿ
ا ّلتل َم ْـ ُو ّفؼ لؾ ّتح ّؾل هبا والتّ ُّ
ِ
الخقر ِ
والحؾقة ا ّلتل ٓ
الزيـة الحؼقؼقة
وسعد يف دكقاه وأخراه؛ إذ هق ِّ
مثقؾ ،و َمـ ِ
َظقر لفا وٓ َ
الزيـة فنكّف فاقدٌ لؾجؿال وإن
طر َي طـ ٰهذه ِّ
ك َ
وأحسـ ال ّثقاب ،ولؿا َذك ََر اهلل  يف
الحؾؾ
كان ُمتَح ّؾ ًقا بلهبك ُ
َ
سقرة إطراف كعؿ َة ال ّؾباس وإكزالف لؾـّاس لقؽقن لفؿ زيـ ًة وسرتًا

ً
وجؿآ قال

السقاق الؽريؿ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
يف ذلؽؿ ِّ

إن لباس ال ّتؼقى ِ
[إطراف ،]51 :إ ْذ ّ
وحؾ َق َة اإليؿان هق الحؾقة
َ
الخقر والػضقؾ َة
والزيـة ال ّتامة الؽامؾة ا ّلتل َم ْـ ف َؼدَ ها ف َؼدَ
الحؼقؼقة ِّ
َ
ٍ
َ
جؿال ُيتَصقر بدون إيؿان!! وأ ّي
والجؿال ،فل ّي
سـ
الح َ
و َف َؼدَ ُ
ٍ
حؿـ  !!ك َعؿ َقد تؽقن
حالوة ُ
الر ٰ
وح ْس ٍـ تتصقر بدون تؼقى ّ
َ
وأمقر ُيػت َُـ هبا الـّاس ويظـّقن أكّفؿ هبا طؾك
مظاهر زائػةٌ،
هـاك
ٌ
ُ
ِ
أكؿؾ ٍ
ِ
وحالوة
وأحسـ ِح ْؾ َق ٍةّ ،إٓ أكّفؿ بػ ْؼدهؿ لزيـة اإليؿان
زيـة
لؾز ِ
يـة الحؼقؼقة والجؿال الحؼقؼل.
اإليؿان يؽقكقن فاقِ ِديـ ِّ

الزيـة،
أكر َم ُفؿ هبٰذه ِّ
ولؼد امت ّـ اهلل  طؾك أهؾ اإليؿان بلن َ
وجؿؾفؿ هبٰذه ِ
الحؾ َق ِة ،وأصبحقا لؿخالطة اإليؿان قؾق َبفؿ،
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يحسقن
صعؿف
ولت ََذ ّوقِفؿ
َ
وحالوتف ،ولؿعرفتفؿ بؼدره ومؽاكتف؛ ُّ
َ
الز ِ
يـة ،ويجدون َ
ذلؽ يف قؾقهبؿ ،قال اهلل تعالك يف
بؿؽاكة ٰهذه ِّ
سقرة الحجرات﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ﴾ّ ،
والشاهد ققل اهلل
ِ
بذوق ٰهذه
مـ اهلل  طؾقف
ﮅ﴾ ؛
قؾب الؿممـ ا ّلذي ّ
فلصبح ُ
َ
الزيـة يف
الحالوة وشفقدِ ٰهذا ال ّطعؿ والفـاءة هبٰذه ال ّؾذة يجد ٰهذه ِّ
ويحس ّ
مـ اهلل  طؾقف هبا وأكرمف بلن
قؾبف،
أن ٰهذه ِّ
الزيـة ا ّلتل ّ
ُّ
﴿ :ﮃ﴾ أي :اإليؿان ﴿ﮄ

الزيـة الحؼقؼقة والجؿال الحؼقؼل ،فال يغرتّ
جعؾف مـ أهؾفا هل ِّ
ٍ
عق ًقا وصار ًفا طـ تحؼقؼ
بالؿظاهر ال ّزائػة ا ّلتل تؽقن
ٕكاس ُم ِّ
اإليؿان وتتؿقؿف وتؽؿقؾف؛ بؾ لؼد آل إمر ببعض الـّاس إلك أن
شرع اهلل
الزيـة الؿقهقمة يخالػقن
أصبحقا يف البحث طـ ِّ
َ
ويعصقن رسق َلف ^ ويخالػقن الػطرة السؾقؿة ا ّلتل خؾؼفؿ اهلل
ُ
تقهؿفؿ الخاصئ يظـّقن أكّفؿ بذلؽ يح ّؼؼقن
وهؿ يف ّ
 طؾقفا ُ
ِ
ً
وجؿآ،
والحؾق َة ٕكػسفؿ ،وأكّفؿ يؽتَسبقن بذلؽ ُحسـًا
الزيـَ َة
ِّ
حؿـ ،وأن
الر ٰ
وهقفات ثؿ هقفات أن ُيؽتَسب الجؿال بعصقان ّ
ِ
الرسقل الؽريؿ ـ طؾقف الصالة والسالم ـ،
تـ ََال الحؾقة بؿخالػة ّ
وواقع همٓء أكّفؿ يعقشقن أوهاما زائػ ًة وضـقكًا فاسد ًة وتحقٓ ٍ
ت
ّ
ً
يف ِ
الػ َطر الؼقيؿة والعؼقل الؿستؼقؿة.
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والعاقؾ يبـل ِحؾ َق َت ُف ِ
وزيـَتَ ُف يف ضقء ما ُحدّ لف يف شرع اهلل
وسـّة كبقِّف الؽريؿ صؾقات اهلل وسالمف وبركاتف طؾقف ،ويف
الؿ َطفر ُ
ُ
الســ
الدّ طاء الؿلثقر طـ كب ِّقـا ـ طؾقف الصالة والسالم ـ وهق يف « ُّ
بسـد ٍ
الؽربى» لؾـّسائل وغقره ٍ
ثابت مـ حديث طؿار بـ ياسر وهق
مـ جؿؾة أدطقة الصالة ،يؼقل ـ طؾقف الصالة والسالم ـ« :اى ّي ُٓ ًَّ زَ ِِّّٗا
ِ
ٍٗ ِ
ةِ ِزِٗ َِث ِ
َٗ»( .)1فقسلل ـ طؾقف الصالة
اس َػ ْيَِا ُْدَ ا ًة ٌُ ْٓخَد َ
انَ ،و ْ
اإل َ
السمال العظقؿ والؿطؾب الجؾقؾ والؿؼصد
والسالم ـ ربف ٰهذا ُّ
جؿؾ بجؿال التّؼقى﴿ ،ﭾ
الـّبقؾ؛ وهق ال ّتز ّيـ بزيـة اإليؿان وال ّت ُّ

ﭿ ﮀ ﮁ﴾.
بح ِ
وهذا التّزيـ وال ّتجؿؾ ِ
ؾقة اإليؿان وزيـتف يتط ّؾب مـ العبد
ٰ
ّ
ُّ
الؿق ّفؼ مجاهد ًة لؾـّػس واستعاك ًة باهلل كؿا قال ـ طؾقف الصالة
()2
ِ
اضرِ ْص َغ َيٕ ٌَا َِْٗ َف ُػ َ
كػسف
والسالم ـْ « :
م َو ْاشخَػ َْ ةا﵀»  .فقجاهد َ
طؾك ال ّتح ّؼؼ بحؼائؼ اإليؿان وشرائع اإلسالم ساط ًقا يف تؽؿقؾ
كػسف بذلؽ وتتؿقؿ جؿالف ال ّظاهر والباصـ بتحؼقؼ ذلؽ ،وهق يف
ّ
كؾ ذلؽ يطؾب مـ اهلل مدّ ه وطقكَف.
ضاهر العبد وباصـَف؛ ففل زيـ ٌة
وزيـة اإليؿان هل زيـ ٌة تتـاول
َ
وأطظؿ ذلؽؿ :أصقل
لؾؼؾب بحؼائؼ اإليؿان وأصقل الدِّ يـ،
ُ
( )9سبؼ تخريجف.
( )5سبؼ تخريجف.
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ٌَ
ديـ اهلل وتؼقم طؾقفا ٰهذه ِّ
الزيـة « ْ
أن ْحو َ
اإليؿان ا ّلتل يؼق ُم طؾقفا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ٌَ ةاى َلدَ ِر َخ ْ٘رِ ِه
ور ُشيّ ،واى َ٘ ْٔم اٙخرَِ ،و ْحو َ
وٌالَئهَخّ ،ونختُِّ ،
ةا﵀َ ،
ِ ()1
وأسس يؼقم طؾقفا ٰهذا الجؿال العظقؿ
َو َش ِّره»  .وهل أصقل
ٌ
والزيـة العظقؿة؛ زيـة اإليؿان ،قال اهلل تعالك﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ِّ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ﴾ [^ ،]977 :وقال اهلل تعالك﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾ [ﮌ^]،
وقال اهلل تعالك﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ﴾ [ﮌ`].
العظقؿ وتؼق ُم طؾقفا شجرة
أسس ُي ْبـَك طؾقفا ٰهذا الجؿال
ففذه ٌ
ٰ
ُ
فؼقامفا طؾك أص ٍؾ ٍ
اإليؿان التل ٓ ْأزيـ مـفا وأحسـِ ،
ثابت ،ومـف
َ
َ َ
ُ
تتػرع الػروع الجؿقؾة ال َبفقة الحسـة ـ فروع اإليؿان ـ وهل أكقاع
ّ
يتؼر ُب هبا الؿسؾؿ لر ِّبف ّ
جؾ
ال ّطاطات وصـقف الؼ ُربات ا ّلتل ّ
وطال ،ثؿ بعد ذلؽ تليت ال ّثؿار الجؿقؾة الحسـة ال َبفقة ا ّلتل يجـقفا
الؿممـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [ ،]58 :jفال يزال
ٍ
الشجرة الجؿقؾة البفقة يف ّ
الؿممـ يجـل مـ ثؿار ٰهذه ّ
وقت
كؾ
( )9أخرجف مسؾؿ ( ،)5مـ حديث طؿر بـ الخطاب

.
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ٍ
قؾب ،وق ّرة ٍ
ٍ
سعادة ،وراحة ٍ
طقـ ،وهـاءة
وحقـ يف دكقاه وأخراه؛ مـ
ِ ٍ
ٍ
غؿ إلك غقر ذلؽ مـ
هؿ ،وزوال ٍّ
وس َعة رزق ،وذهاب ٍّ
كػسَ ،
خقر وأبؼك.
ال ّثؿار يف ٰهذه الحقاة الدّ كقا ،وثقاب أخرة ٌ
ثؿ ّ
وتجؿ َؾف بزيـة اإليؿان إكّؿا يؽقن بؾزوم
إن تز ّي َـ ال ّظاهر
ُّ
فرائض الدِّ يـ وواجبات اإلسالم ّ
والشرائع ا ّلتل أمر هبا العبدُ ويف
مؼدِّ ِ
مة ذلؽ مباين اإلسالم الخؿسة ا ّلتل قال طـفا الـّب ّل ـ طؾقف
الصالة والسالم ـ يف حديث ابـ طؿرُ « :ةِِٖ ِ
اإل ْشالَ ُم َغ َيٕ َخ ٍْ ٍ
س
َ
وأن ٌطٍدً ا غتدُ ه ورشٔىّ ،وإِ َكام اىصالَةِ،
َش َٓا َد ِة ْ
َّ
أن الَ إِ َى َّ إِ ّال ا﵀ُ ّ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ان»(ّ .)1
فنن ٰهذه إطؿال
وص ْٔم َر ٌَ َظ َ
وض ِّز اى َت ْ٘جَ ،
وإِٗخَاء اىزّ نَاةَ ،
الؿباركة وال ّطاطات ال َعظقؿة هل يف الحؼق َؼة زيـ ٌة لؾؿسؾؿ وجؿال،
إضاف ًة إلك كقهنا سبب فالحف وسعادتف يف دكقاه وأخراه؛ فالصالة
َ
وكذلؽ طؿقم ال ّطاطات ٓ يزال ال َعبد
وحسـ،
كقر لصاحبفا وهبا ٌء ُ
ٌ
ِ
الؿعرض طـ ديـ اهلل ؛ فنن
يزداد هبا حسـًا وهبا ًء ،بخالف
الخطقئة والؿعصقة والبعد طـ صاطة اهلل  ضؾؿ ٌة يف القجف ووحش ٌة

يف الصدر ،وكذلؽ الـّؽقص طـ شرع اهلل  بؿؿارسة البدع
صاحب
ب ذلؽ كؿا قال طبدُ اهلل بـ الؿبارك « :
ُ
الؿحدَ َثات يس ِّب ُ
ُ

مر ًة»( .)2أيّ :
أن
البدطة طؾك وجفف ض ْؾ َؿةٌ؛ وإن ا ّدهـ يف الققم ثالثقـ ّ
( )9أخرجف البخاري ( ،)5والؾػظ لف ،ومسؾؿ (.)91
( )5أخرجف الاللؽائل يف «اطتؼاد أهؾ السـة» (.)981/9
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وضع الدّ هقن طؾك البدن لؾ ّتجؿقؾ وال ّتحسقـ ٓ تذهب ضؾؿ َة
َ
مـ القجقه.
البدطة وضؾؿ َة الؿعصقة هلل َ 
وكذلؽ مـ الجؿال العظقؿ طـاية الؿسؾؿ بآداب ّ
الشريعة
ِ
وأخالق اإلسالم؛ فنذا أكرم اهلل  طبده بال ّتح ّؾل بأداب الػاضؾة
فنن ّ
الرفقعة؛ ّ
كؾ مـ يخالطف
وإخالق الؽامؾة والؿعامالت ّ
الحسـ ا ّلذي يؽسق مـ كان
يحس هبٰذا الجؿال ويؾؿس هذا ُ
ُّ
ُمتح ّؾ ًقا ُمت ََج ِّؿ ًال ُمت ََز ِّيـًا بلخالق اإلسالم الػاضؾة ،وقد أتك كب ّقـا

الرفقعة
ـ طؾقف الصالة والسالم ـ بأداب الؽامؾة وإخالق ّ
الرتب،
الػاضؾة ا ّلتل تسؿق بصاحبفا يف طالل الدّ رجات ورفقع ّ
الرفقعة مـ ٍ
ٍ
وثقاب،
أجر
إضاف ًة إلك ما أطدّ ه اهلل  لذوي إخالق ّ
إن الـّبل ^ سئِ َؾ طـ أكثر ما ي ِ
ح ّتك ّ
دخؾ الـّاس الجـّ َة فؼال:
ُ
ُ
وض ْص َُ اىخ ِ
يق»( .)1وقال ـ طؾقف الصالة والسالم ـ« :إُِ ٍَّا
« َح ْل َٔى ا﵀ ُ
األخال َِق»( .)2وقال« :أ ْك َر ُةه ًْ ٌِِّٖ ٌَ ْشي ًصا َٗ ْٔ َم
ُة ِػ ْرج ألح ٍَِّ ًَ َصاى َص ْ
اىل٘اٌ ِث أض ِ
ِ
أخ َال ًكا»( .)3وإحاديث يف ٰهذا الباب طديدةٌ.
اشَِه ًْ ْ
َ َ َ
ثؿ ّ
الزيـة ـ زيـة اإليؿان وجؿال هذا
إن مؿا هق داخؾ يف هذه ِّ
الؿحرمات؛ ّ
فنن اهلل
الدِّ يـ ـُ :ب ْعد العبد طـ الؿـؽرات و ُبعده طـ
ّ
.

( )9أخرجف الرتمذي ( ،)5440وابـ ماجف ( )0501مـ حديث أبل هريرة
( )5أخرجف أحؿد ( )5185مـ حديث أبل هريرة .
( )3أخرجف الرتمذي ( ،)5495مـ حديث جابر  ،وأصؾف يف «الصحقحقـ».
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ِ
الؿضرة طؾقفؿ يف
يحرم طؾك طباده شق ًئا ّإٓ لؿا فقف مـ َ
 لؿ ِّ
العاجؾ وأجؾ ،فالؿعصقة وإن ما َلت إلقفا الـّػس وتط ّؾعت يف
بعض إوقات لػعؾفا وتشقفت لؾقققع فقفا هل يف الحؼقؼة َه َؾ َؽة
وإذهاب لبفائف وحسـف ،وإذا خطا يف
لإلكسان يف دكقاه وأخراه
ٌ
خطقة يخطقها يف الؿعصقة ِ
ٍ
ٍ
خطقات كان ّ
يػؼدُ ح ًّظا
بؽؾ
الؿعصقة
وكصق ًبا مـ زيـة اإليؿان وجؿالف بحسب ذلؽ.

وأختؿ هذه الـّصائح وال ّتقجقفات بؿا ابتدأت بف أو ًٓ ،وهق

خاتؿة دطقى أهؾ الجـّة ،قال اهلل تعالك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [ﮌ.]f
يقفؼ
وباهلل وحده ال ّتقفقؼ ٓ ،شريؽ لف ،وأسللف سبحاكف أن َ
أخقايت الؿسؾؿات لحسـ آكتػاع ،وأن يفد َيـا أجؿعقـ صرا َصف
والصدِّ يؼقـ
الؿستَؼقؿ صراط ا ّلذيـ أ ْك َع َؿ اهلل طؾقفؿ مـ الـّب ِّققـ
ِّ

ّ
وح ُس َـ أولئؽ رفق ًؼا ،وحسبـا اهلل وكعؿ
والشفداء والصالحقـَ ،
اهلل طؾك كب ِّقـا ُمحؿ ٍد
القكقؾ ،والحؿد هلل ِّ
رب العالؿقـ ،وص ّؾك ُ
كثقرا.
وطؾك آلف وصحبف وس ّؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
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ﭑﭒﭓﭔ
ّ
إن الحؿد هللَ ،كحؿدهَ ،وكستعقـفَ ،وكستغػرهَ ،وكتقب إلقف،
َوكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا وس ِّقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال
ّ
مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف.
َوأشفد أن ٓ إلف ّإٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد ّ
أن محؿدً ا
طبده ورسقلف ،ص ّؾك اهلل وس ّؾؿ طؾقف وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
َّأٌا ةػد:
فنن مقضقع هذه الرسالة ا ّلتل هل بعـقان« :صفات اىزّ ِ
ّ
وسث
ِّ
اىص ِ
مختصا ّ
بالشابة الؿؼبِؾة طؾك
والخطاب فقفا
اىطث» لقس الؽالم
ًّ
ُ
َّ
الراغبة يف معرفة صػات ال ّزوجة ،لتتح ّؾك هبا ،ولتف ِّقئ
ال ّزواجّ ،
كػسفا لتحؼقؼفا وتتؿقؿفا وتؽؿقؾفا.
َ

أيضا -مختصا بالؿرأة الؿتزوجة ا ّلتل أحبت ِ
لـػسفا
َولقس ً -
ِّ
ًّ
صػات ال ّزوجة الصالحة ،لتحافظ طؾقفا ،ولتح ّؼؼفا يف حقاهتا.
الؿؼصرة ،لعالج ما طـدها مـ
مختصا بالؿرأة
َكؿا أكّف لقس
ِّ
ًّ
ِ
وتذكقرها بجقاكب الـّؼص ،لتتدارك أ ْمرها وحقا َتفا
تؼصقر،

ال ّزوجقة الؽريؿة.

أطؿ مـ َهذا ك ّؾف؛ َفٓٔ حذنر ٌة ىألب
َبؾ إكّف
ٌ
خطاب وتذكر ٌة ُّ
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ً
ودخقٓ
تحت يده؛ كشل ًة ص ِّقب ًة ،وحقا ًة كريؿ ًة،
ا ّلذي ُيريد لبـاتف و َمـ َ

لؾحقاة ال ّزوجقة طؾك َوفؼ ُمراد اهلل و ُمراد رسقلف ^ ،لتؽقن طقكًا
ِ
لف ،لقذكّره ّـ بالضقابط ّ
الؿرطقة ا ّلتل يـبغل
الشرطقة
ِّ
والصػات َ

طؾقفا.
لؾػ َتاة أن تـشل َ
َوح َْذنِر ٌة ىأل ِّم ،وهل راطقة يف بقتفاَ ،ومسمول ٌة َطـ بـاهتا،
كثقر مـ البـات يـشلن َطؾك أكقاع مـ إخالق
مقجف ٌة ّ
َو ِّ
لفـَ ،و ٌ
الصػات اكتسبـفا مـ إ ِّم.
َو ِّ
أٗظا ىيدّ غاة؛ لؾعـاية هبذا إمرَ ،وآهتؿام بف،
َؤْ حَذنِر ٌة ً
الحؿقدة
الصػات ال َػاض َؾة وإخالق َ
َوالسعل يف كشر َهذه ِّ
ٍ
و ِ
َ
الزمة لؾبـات َوالـِّساء يف
لتؽقن صػات ُم
الخالل الؿباركة،
َ
الؿممـقـ.
مجتؿع اإليؿان َويف ديار ُ

زوا لؿ َي ْحصؾ
الؿرأة َغ ً
ٓسقؿا َوكحـ َكعقش زمـًا ُغزيت فقف َ
ِ
ِ
مجآت َطديدة،
أي فرتة مـ َفرتات ال ّتاريخ السابؼة ،طرب َ
لفا يف ِّ

الؿرأة،
َوقـقات كثقرةَ ،ووسائؾ متعدِّ دة ،هتدف لإلصاحة بع ّػة َ
َوشرفِفاَ ،وكؿالفاَ ،و ِح ْؾقتِفاَ ،وزيـتِفاَ ،وإيؿاكِفاَ ،وأخالقِفا،
َو َفضقؾتِفا.
طقات
إلقفا الدّ َ
َولؼد َكاكت الؿرأة ساب ًؼا ٓ يؿؽـ أن َتصؾ َ
غرضة وأراء الؿـح ّؾة ّإٓ مـ ِخالل َق ٍ
الؿ ِ
ـقات
ُ
الؿػسدة وإهقا ُء ُ
ُ
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ض ِّقؼة ،إما أن تؽقن َلفا َرفقؼة سقء أو َكحق ٰذلؽ ،فتصؾ إلقفا بعض
الخ َالل السق ِ
ِ
ئة.
ِّ
الؿرأة َقاذورات ال َعالؿ ك ّؾفَ ،وأراذل
أما الققم؛ فتصؾ إلك َ
ال َعالؿ ك ّؾفَ ،وفسا ُد العالؿ ك ّؾفَ ،وهل يف َقعر َدارها دون أن َتخرج
ِ
بقتفا.
مـ َ
الش َ
الؿرأة يف ُحجرهتا أ َمام ّ
اشة ،أو مـ ِخالل شبؽة
فت ُ
َجؾس َ
الفابطة ،فقتس ّؾؾ إلك
ّ
إكرتكت ،أو مـ ِخالل َبعض
الؿجالت َ
َطؼؾفا وفِؽرها َوقؾبِفا ّ
فساد.
شر َو َ
كؾ ٍّ
َ
لتؽقن َصالح ًة َطػقػ ًة د ِّيـ ًة قاكت ًة هلل ـ ُس ْب َحا َك ُف
َففل تحتاج
و َتعا َلك ـ أن َتسدّ َطـ ِ
َ
َ
دواخؾ
السقءَ ،وصرائؼ الش ِّرَ ،و
كػسفا
َ َ
مـافذ ُّ
ُ
الػساد.
َ
أيضا -طؾك َمـ ّ
أمرهاَ ،وهق
َوهل مسمولقة كبقرة ً -
وٓه اهلل َ
ٍ
أمر طظقؿ يحتاج إلك اهتؿام بال ٍغ و ٍ
فائؼة.
طـاية
َ
َ
ٌ
ٌ
ِ
أققل :يف ّ
الؿذكّر
ضؾ َهذه َ
الحالَ ،ومع ق ّؾة ال ّتذكقر و ُكدرة ُ
ّعقت ال ّطقبة ا ّلتل ِ
بصػات اإليؿان والصػات ال َػاضؾة والـ ِ
ِ
يـبغل أن
ِّ
ِّ
وو ْهـَ ،و َ
فشا
الؿرأة؛ َضفر يف َكثقر مِـ الـِّساء َض ْع ٌ
ػ َ
َ
تتح ّؾك هبا َ
ِ
ؼصقر،
اع كثقر ٌة مِ َـ ال ّت
فقفـ ق ّؾة الح َقاء َوالدِّ يـَ ،وضفر
أكق ٌ
بقـفـ َ
ّ
ّ
صرائؼ ش ّتك مِـ ْ
اإلخالل.
َو
َ
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ِ ِ
الحة ،أسلل اهلل
ففذه
ٌ
كؾؿات َطـ صػات ال ّز ْوجة الص َ
َوبعد؛ َ
خقرا َوكػ ًعاَ ،وأن َيجع َؾفا
الؽريؿ َرب العرش العظقؿ أن
يؽتب َ
َ
فقفا ً
َ
ِ
ِ
ػتاح ٍ
َ
الحا
شرَ ،وأن
يجعؾ فقفا هداي ًة لؾؼؾقبَ ،و َص ً
م َ
خقر مغالق ٍّ
لؾـّػقسَ ،و ِص َؾ ًة َبر ِّب ال َعالؿقـ ،لتحؼقؼ ِرضاهَ ،وك ْقؾ َمحا ِّبف
ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـَ ،وال ُبعد طؿا ُيسخط ُف َويغضب ُف ـ ّ
جؾ وطال ـ؛
فلققل ـ وباهلل أستعقـ ـ:

وطـ الصالح،
الحة َ
وجة الص َ
طـد َما كتحدّ ث َطـ ص َػات ال ّز َ
ِ
الؿقضقع
يـبغل ّأٓ تغقب طـّا َقاطد ٌة َطظقؿ ٌة يف هذا الباب ،هل ُّ
أس َ
أساس لتحصقؾ الصالح َواكتِسابف وك ْقؾف؛ َأٓ َوهل:
َو ٌ
اىصالح ال ُِٗال ّإال ةأٌرَٗ:
ّ
أن َّ
األولَ :تقفقؼ اهلل ـ ّ
تقسقره
َّ
جؾ وطال ـ َوهدايتف َوطق ُكف َو ُ
الفادي ُهق اهللَ ،وهق َوحده الؿق ّفؼَ ،وإمقر بقده
َوتسديدُ ه؛ َف َ
جؾ وطال ـَ ،ق َ
ـ ّ
ال اهلل تعالك﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [ ،]97 :nوقال تعالك﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾ [َ ،]58 :fفالفداية بقدهَ ،والصالح
بقدهَ ،وال ّتقفقؼ بقدهَ ،و َما َشاء َكانَ ،و َما َلؿ َ
يشل َلؿ يؽـَ ،وٓ َح ْقل
ّ
ؾل ال َعظقؿ.
َوٓ ققة إٓ باهلل ال َع ِّ

اٙخرَ :سعل اإلكسان َو ْ
بذل ُف ُجفده َو ُوسع ُف يف َك ْقؾ
األٌر
ُ
َو ُ
ُ
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وقد جؿع الـّبل ^ بقـ َهذيـ إمريـ يف َق ِ
قلف ـ َط َؾ ْق ِف الص َالة
َ َ
َ
ّ
ِ
ِ
الحديث الصحقح« :ا ْضرِ ْص َغ َيٕ ٌَا َِْٗ َف ُػ َ
مَ ،و ْاشخَػ َْ
َوالس َال ُم ـ يف َ
ةِا﵀»(.)1
ِ
«اِ ْضرِ ْص َغ َيٕ ٌَا َِْٗ َف ُػ َ
الق َسائؾ
م» ببذل إس َباب الـّاف َعة َو َ
الؿػقدة التِل ُيـال هبا الصالح َوتتح ّؼؼ مِـ ِخاللفا الفداية.
ُ
ِ
ِ
« َو ْاشخَػ َْ ةِا﵀» أي :كـ ُمعتؿدً ا َطؾقفُ ،متقك ًّال َطؾقف ،صال ًبا
ؼؽ َوأن ُيسدِّ َ
َطقكَفَ ،راج ًقا مـف ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ َأن يق ّف َ
دك َوأن
لؽ طؾك الصالح وآستؼامةَ ،ففذه َق ِ
َ
يؽقن َطقكًا َ
يث ِّب َ
اطد ٌة
تؽ ،وأن
َ
ت ُجؿاع الخقر.
كربى َح َق ْ
وْٖ:
َوكاغد ٌة أخرى ٓبدّ مـ ال ّتـبقف طؾقفا؛ أٓ َ
وشت٘و اىدِّ ِ
َ
َ
راٗث ةّ واىٓداٗ َث إىّ٘
وأصو ٌػرفخِّ
اىصالح
ّ
أن ٌِ َتع َّ
ْٔ نخاب ا﵀ وشِّث ُت ِّّ٘ ^؛ فؽان واج ًبا َومتلكّدا طؾك ّ
كؾ ُمذك ٍّر
عق ًٓ يف ذلؽ ك ّؾف طؾك
بالصالح واإلصالح َداط ًقا إلقف أن يؽقن ُم ِّ
كتاب اهلل

 ،وسـّة رسقلف الؽريؿ ^.

أما الؼرآن؛ فقؼقل اهلل ـ تعالك ـ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾ [.]1 :m
( )9أخرجف مسؾؿ (.)5110
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ّبل الؽريؿ ^؛ فقؼقل ^« :ح ََرنْج فِ٘ه ًْ
السـّة
ُ
وأما ُّ
وهدي الـ ِّ
ِ
َاب ا﵀َ ،و ُشِّخِٖ»(.)1
َش ْ٘ َئ ْ٘ َِ َى َْ حَظ ّئا ةَ ْػدَ ُْ ٍَا :نخ َ
اىصاىطث يف طٔء
وطؾقف فؿقضقطـا هق« :صفات اىزّوسث َّ
نخاب ا﵀ وشِّث رشٔل ا﵀ ^».
ٍ
ّ
صػة َترد يف هذه الؽؾؿة تليت مؼروك ًة بدلقؾفا ،مضؿقم ًة
وكؾ
إلك مستـَدها مـ كتاب اهلل أو سـّة رسقل اهلل ^.
أساس تبـك طؾقف جؿقع ال ّطاطات ،وتؼام
وكاغدة ذاىرث :وهل
ٌ
َ
وهل تحؼقؼ تؼقى اهلل تعالك
طؾقف جؿقع الػضائؾ والؽؿآت ،أٓ َ
ومـبع الخقرات وقِقا ُم السعادة يف الدّ كقا
أس ال َػضائؾ
ُ
فنكّفا ُّ
وأخرة ،والقاجب طؾك الؿسؾؿة أن َتعل ّ
أن لزو َمفا ٔداب
ّ
الؼرب ا ّلتل ُيـال هبا
الشريعة وتح ّؾقفا ِّ
بالصػات الػاضؾة قرب ٌة مـ َ

أجره وثقا ُبف ،وبال ّتػريط فقفا يػقهتا مـ ذلؽ
رضك اهلل
ُ
ويحصؾ هبا ُ
الصػات ،وسقليت لفذا مزيدُ تؼرير يف
بحسب ما فرصت فقف مـ هذه ِّ
َ
ِ
مقضعف الؿـاسب ،إن شاء اهلل.
وأول ٌا أةدأ ةٌّ :ا ساء يف شٔرة اىِِّصاء يف ذنر صفات
* َّ
اىصاىطث:
اىزّ وسث َّ
قال اهلل ـ َت َب َار َ
ك َو َت َعا َلك ـ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
( )9أخرجف الحاكؿ ( )975/9مـ حديث أبل هريرة
«صحقح الجامع» (.)5137

 ،وصححف إلباين يف
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ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [` ،]30 :لؼد أتك هذا الجزء مـ أية طؾك مجامع
ٍ
وجؿعف ّ
فاضؾة
كؾ صػة
إمقر يف هذا الباب ،واستقطب بدٓلتِف
ْ
ٍ
وكعت كريؿ لؾؿرأة الصالحة.
فد ّلـا هذا الـّص الؽريؿ الؿبارك طؾك ّ
أن ال ّزوجة الصالحة هل
َمـ جؿعت بقـ صػتَقـ:

اىصفث األوىٕ :تتع ّؾؼ ِ
بصؾتفا بر ِّبفا.
ِّ
ِ
واىصفث اى ّراُ٘ث :تتع ّؾؼ بصؾتفا ب َبعؾفا ـ زوجفا ـ.
ِّ

د َّأٌا صيخٓا ةر ِّةٓا ،فػل ققلف ـ سبحاكف ـ ﴿ :ﭡ﴾ ،والؼـقت

هق الؿداومة طؾك صاطة اهلل ،والؿحافظة طؾك طبادة اهلل ،وآلتزا ُم
وطدم
بطاطة اهلل ،والعـاية بػرائض اإلسالم وواجبات الدِّ يـ،
ُ
إهؿالفا وإضاطتفاّ ،
فؽؾ ذلؽ داخؾ تحت ققلف ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ:
﴿ﭡ﴾.
حا َك ُف َو َت َعا َلك ـ﴿ :ﭢ ﭣ
د اىشاُب اٙخر يف ققلف ـ ُس ْب َ

لحؼ زوجفا وبعؾفا يف ال َغقبٰ ،
وكذلؽ
ﭤ ﭥ ﭦ﴾ أي :حافظ ٌة ّ
الشفادة ،تحػظف يف مالف ،تحػظف يف ِ
يف ّ
فراشف ،تحػظف يف حؼققِف،

تحػظف يف واجباتِف ﴿ ،ﭢ ﭣ﴾.
ٍ
ثؿ ّ
حػظ هق بتقفقؼ اهلل ـ ُس ْب َحا َك ُف
إن هذا ا ّل ِذي وقع مـفا مـ
ِ
وتسديده؛ ولفذا قال﴿ :ﭢ ﭣ
َو َت َعا َلك ـ و َتقسقره وطقكِف
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ﭤ ﭥ ﭦ﴾ أيّ :
بح ْذقِفا وٓ بػطـتِفا
بجدارهتا وٓ َ
أن إمر لقس َ
ِ
قاستِفا ،وإكّؿا هق بتقفقؼ اهلل ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ وتسديده لفا
وٓ بؽ َ
وتقسقره.

وهذا يذكّركا بؿا أشرت إلقف َقبؾ قؾقؾ ّ
أن الصالح والسداد ك ّؾف
بتقفقؼ اهلل وتقسقره وطقكف وتسفقؾف.
يدخؾ يف ققلف ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ﴿ :ﭡ﴾ حػظ الؿرأة
لػرائض اإلسالم وواجبات الدِّ يـ.
ّبل ^ ،مـفا :ما رواه
وقد جاء يف هذا الؿعـك أحاديث طـ الـ ِّ
ّ
أن الـّبل ^
ابـ حبان يف «صحقحف»( )1مـ حديث أبل هريرة
ِ
َج
ج َش ْٓ َر َْاَ ،و َض َّصِ ْ
اىٍ ْرأة َخ ٍْ َص َٓاَ ،و َص َاٌ ْ
قال« :إِ َذا َص ّيج َ
أي أ ْة َٔ ِ
اىشِ ِّث َشا َء ْت».
ج َة ْػ َي َٓاَ ،د َخ َي ْ
اغ ْ
اب َ
ٌَ ِ ّ
ج ْ
َف ْر َس َٓاَ ،وأ َغ َ
( )2
الرحؿـٰـ
وروى اإلمام أحؿد يف «مسـده» مـ حديث طبد ّ
ِ
ّ
اىٍ ْرأة خَ ٍْ َص َٓا،
ابـ طقف
أن الـّبل ^ قال« :إِ َذا َص ّيج َ
زَو َس َٓا ،كِ َ
٘و َى َٓا:
اغ ْ
ج َش ْٓ َر َْاَ ،و َض ِف َظ ْ
َو َص َاٌ ْ
ج ْ
ج َف ْر َس َٓاَ ،وأ َغ َ
اب اىشِ ِّث ِشئ ِ
ْج».
أي أ ْة َٔ ِ َ
ٌَ ِّ
اىشِّ َث ْ
ُا ْدخيٖ َ

ففـق ًئا لؾؿرأة الؿسؾؿة هبذا الؿقطقد الؽريؿ وال َػضؾ ال َعؿقؿ
( )9برقؿ ( ،)0913وحسـف لغقره إلباين يف «صحقح الرتغقب» (.)9139
( )5برقؿ (.)9119
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والخقر ا ّلذي وطدها اهلل ـ ُسبْ َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ بف ،أطؿال أربع ٌة تعدّ ها
الؿرأة طؾك أصابع ال َقد القاحدة ،ولقس طؾك أصابع القديـ ،أطؿال
أي
ٌَ ِّ
اىشِّ َث ْ
أرب َع ٌة إذا حافظت طؾقفا ُيؼال لفا يقم الؼقامةُ « :ا ْدخيٖ َ
أةٔاةِٓا ِشئ ِ
ْج».
َْ َ
ألقس حؼق ًؼا بالؿرأة الـّاصحة لـػسفا أن تعـَك هبذه إوصاف،
َ
وأن هتتؿ هبذه ال ِ
خالل ،وأن تقاضب طؾك أداء هذه إطؿال؟:

ِ
لػرجفا ،وحػظفا
حػظفا لصالتِفا ،وحػظفا لصقامفا ،وحػظفا
ِ
زوجفا ،لتـال هذا القطد الؿبارك والخقر العؿقؿ ،ف ُقؼال
لحؼقق
لفا يقم الؼقامةُ « :ادخيٖ اىش ِّ َث ٌَ أي أةٔاةِٓا ِشئ ِ
ْج».
ْ ِّ ْ َ َ
َ
ْ
ّ
بحسـ صاطتف،
إن
الحفا مع ر ِّبفاُ ،
أساس الصالح يف الؿرأة َص ُ
َ
ؼرب إلقف ،والؿقاض َبة طؾك طبادتِفّ ،
فنن هذا الصالح
ُ
وحسـ ال ّت ّ
ِ
ِ
ِ
تقفقؼفا يف
وسر
وسر فالحفاّ ،
سر سعادتفاّ ،
وتؾؽ آستؼامة هل ّ
وصالح أوٓدها،
حقاهتا ك ّؾفا بؿا يف ٰذلؽ حقاهتا ال ّزوجقةَ ،
َ
الفـلء.
العقش
وذريتفا ،وطقشفا
الؿبارك َ
َ
ِّ

ولفذا كان متل ّكدً ا طؾك مـ أرادت ِ
لـػسفا الخقر ،ومتل ّكدً ا طؾك
أولقاء إمقر ا ّلذيـ يحبّقن لبـاتِفؿ الخقر أن ِّ
يـشئقه ّـ طؾك
الصالح وآستؼامة والؿحافظة طؾك ِ
العبادة ،والعـاية بػرائض

اإلسالم ،وٓسقؿا :الصؾقات َ
الخؿس ،وصقام شفر رمضان،
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وال ُبعد طـ ّ
كؾ ما يم ّثر يف ط ّػة الؿرأة وشرفِفا ،وهق ما جاء بقاكف يف
هـٰذا الحديث بؼقلف َ «:و َض ِف َ
ج َف ْر َس َٓا».
ظ ْ
ِ
ّ
ولل أمرها سدّ
وحػظ الؿرأة ل َػرجفا ٌ
أمر يتطؾب مـفا ومـ ِّ
الؿـافذ والقسائؾ ا ّلتل يؽقن هبا ال َػساد ،ويحصؾ مـ خاللفا
ّ
الش ّر ،وتتداطك مـ جفتِفا أثام والعقا ُذ باهلل.
ففذا مط َؾب طظقؿ يـبغل طؾك مـ أرادت ِ
لـػسفا الخقر أن
َ
ٌ
ِّ
ؼرب إلقف
كػسفا طؾقف؛ تحافظ طؾك صاطة اهلل ،وطبادة اهلل ،وال ّت ّ
تـشئ َ
ِ
سديد إققال وصالح إطؿال،
ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ بؿا ُيرضقف مـ
ثؿ إذا َم ّـ اهلل طؾقفا بالؽػم الؽريؿ وال ّزوج الؿـاسب طؾقفا أن تتّؼل
اهلل فقف مـ أول ال ّزواج ويف بدايتِف.
ِ
يستقجب أن كـبِّف إلك مسللة أصبح الخطل فقفا شائ ًعا،
وهذا
متؽاثراَ ،أٓ وهل :اإلسراف وال َبذخ ا ّلذي يؽقن يف
والخؾؾ فقفا
ً
أمر خطره ٌ
طظقؿ.
وضرره
بالغ،
ٌ
ُ
لقؾة ال ّزواج ويف كػؼة ال ّزواج ،وهذا ٌ
وكثقر مـ الـِّساء إذا أقب َؾت طؾك ال ّزواج ا ّتجف اهتؿا ُمفا
ٌ
ِ
ّ
لؾشؽؾقات ،وا ّتجف اهتؿا ُمفا لؿشاكؾة بـات ِجـسفا وكظقراتفا،
فالكة مـ الـّاس فع َؾت ،ويف ال ّزواج الػالين فعؾقا كذا ،ت ّتجف بـَظرها
إلك تؾؽ الـّظرة فقليت اإلسراف ،ويؼع ال َبذخ ،ويؽثر ال ّتبذير
أيضا مـ مـؽرات
وإضاطة إمقال ،إضاف ًة إلك ما قد يؼع ً
ومحرمات ،فتؽقن هذه البداية وال ّتؼدمة بقـ يدي ال ّزواج سب ًبا
ّ
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لؼصقر الربكة ،وق ّؾة الخقر.
بخالف ما إذا ابت َعدت الؿرأة طـ ذلؽ وابتعد أهؾفا طـ ذلؽ،
اإلسراف ،وجاكبقا الؿعاصل وأثام ،وكاكت الـّػؼة كػؼ ًة
وجاكبقا
َ
ّ
وتحؾ
ففـا تتح ّؼؼ الخقرية،
ٓ كؾػة فقفا وٓ إسراف وٓ تبذيرُ ،
الربكة.
ولفذا جاء يف الحديث الصحقح طـ الـّبل ^ وهق يف «ســ
أبل داود»( )1مـ حديث طؼبة بـ طامر
قالَ « :خ ْ٘ ُر اىِِّهَاحِ
أٗصره» .ويف حديث آخر« :أغ َظً اىِِّص ِ
اء َة َر َن ًث ْأٗ َص ُر ُْ َّ ٌَ ُوو َُ ًث»(.)2
َْ ُُ
ْ ُ َ

أيسرهـ.
فخقر الـِّساء
ّ

ولفذا يـبغل طؾك الؿرأة وطؾك إب وطؾك إ ِّم أن يؽقن
كصب أطقـفؿ يف الـِّؽاح ويف مراسقؿ ال ّزواج التّقسقر ٓ التّعسقر،
ْ
اإلسراف
والرفؼ وإكاة وطدم ْ
وال ّتقاضع ٓ ال ّتعالل وال ّترفعِّ ،
أمر لف تلثقره يف الحقاة ال ّزوجقة ك ّؾفا سؾ ًبا وإيجا ًبا.
وال َبذخ ،ففذا ٌ
وتقسقر وبُعدٌ طـ اإلسراف كان ذلؽ مـ
يسر
ٌ
فنذا كان هـاك ٌ
دواطل ُحؾقل الربكة وتقالل الخقرات.
وإذا ُبدئ باإلسراف وال ّتبذير والؿعاصل وأكقاع أثام ،ففذا
( )9برقؿ ( ،)5997وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)9505
( )5أخرجف أحؿد ( ،)58954والـسائل يف «الؽربى» ( )1570مـ حديث طائشة
.
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مـ أطظؿ أسباب اكتزاع الربكة ،والعقا ُذ باهلل.

* ثؿ مـ صػات ال ّزوجة الصالحة :الحذر مـ ّ
الشقطان
الرجقؿّ ،
والشقطان مفؿتف يف هذه الحقاة اإلفساد؛ إفساد الدِّ يـ،
ّ
ِ
وإفساد الخؾؼ ،وإفساد الؿعامؾة ،وإفساد الع ْشرة ،وإفساد إخقة؛
خقر ،ويف ّ
وإفساد ّ
كؾ يقم يبعث بعقثا ويرسؾ جـدً ا
كؾ ما هق ٌ
لؾؼقام هبذه الؿفام.

وتلمؾ معل هذا الحديث وهق يف «صحقح مسؾؿ»
ّ
٘س َٗ َظ ُع
حديث جابر بـ طبد اهلل
أن الـّبل ^ قال« :إِ ّن إِ ْةي َ
غر َشّ غيٕ اىٍ ِ
اء ،ذ ًَّ َٗ ْت َػد َش َر َاٗا ُه» .أيُ :يرسؾ الجـقد والبعقث
َْ ُ َ
َ
ِ
أغ َظ ٍُ ُٓ ًْ ف ْخَِ ًث» .يعـل :أقرهبؿ إلقف
َاْ ًْ ٌِْ ُّ ٌَِ ِْز َى ًث ْ
لإلفسادَ « ،فأ ْدُ ُ
َ
أطظؿفؿ فتـ ًة بقـ الـّاسِ َٗ « ،
أضدُ ُْ ًْ» يعـل :أحد همٓء
شٖ ُء َ
ج َش ْ٘ئًا ،ذ ًَّ
الجـقد « َف َ٘لٔلَ :ف َػ ْيج ن ََذا َون ََذاَ ،ف َ٘لٔلٌَ :ا َصَِ ْػ َ
َٗ ِ
أضدُ ُْ ًْ َف َ٘لٔلٌَ :ا ح ََر ْنخ ُّ َض ّخٕ َف ّر ْكج َة َِْ٘ ُّ َو َة ْ٘ ََ اِ ٌْ َرأحِ َِّ ،ف ُ٘دْ ُِ ِّ٘
شٖ ُء َ
ْج» ،قال إطؿش:
ٌِْ ُّ» أي :إبؾقس ُيدين هذا مـفَ « ،و َٗلٔلْ ُِ :ػ ًَ أُ َ
ِ
ويؼرب ُف مـف و ُيدكقف إذا ّفرق بقـ
أراه قالَ « :ف َ٘ ْيخ َِز ٌُ ُّ» أي :يحتَضـ ُف ِّ
وزوجفا.
الؿرأة
َ
()1

( )9برقؿ (.)5593

مـ

صفات الزوجـة الـصاحلـة

15

هـا تحتاج ال ّزوجة الصالحة أن تتػ ّؼف يف هذا الباب ،وأن َت ِع َل
ٍ
زوجفا ،أن يعل ّ
واحد مـفؿا ّ
طدوا
كؾ
أن َثؿة ًّ
هذه الحؼقؼة وكذلؽ ُ
َ
خػ ًّقا َ
يراك وٓ َتراه ،و َيجري مـؽ مجرى الدّ م مـ ال ُعروق؛ يـػث،

و ُيقسقس ،و َيؽقد ،و َيؿؽرّ ..
وأكت ٓ تراهُ ،يؾؼل
كؾ ذلؽ يؿارسف
َ
يف قؾبؽ وقؾبِفا القساوس ،و ُيققع ّ
الشؽقك إلك أن َتؼع العداوات،
ولف مـافذ طديدة.

السـّة بال ّتحصقـ مـف طـد دخقل البقت ،وطـد
ولفذا جاءت ُّ
الؿعاشرة ،وطـد ال ّطعام ،وطـد الغضب ،يف ّ
كؾ أمر مـ إمقر
لئال يشاركف ّ
يحتاج اإلكسان إلك ال ّتحصقـ مـ ّ
الشقطان
الشقطان؛ ّ
ِ
كػسف بإذكار الؿباركة،
وولده ،فقحتاج أن
يف أهؾف وبقتِف
ِّ
يحصـ َ
بالؼرآن الؽريؿ والدّ طقات الؿلثقرة ،وبالؿحافظة طؾك صاطة اهلل ـ
ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ وطبادتِف.
ِ
الحذر مـ كقد ّ
الشقطان
إ ًذا مـ صػات ال ّزوجة الصالحة َ
وكَزغاتِف ووساوسف ،وما ُيؾؼقف يف الـّػقس مؿا يرت ّتب طؾك اإلصغاء
لف وسؿاطف فساد ِ
العشرة وهتدّ م بقت ال ّزوجقة.
وكؿ مـ إس ِر والبققت حصؾ ِ
الػراق ا ّلذي لؿ يؽـ بعده
َ
ٍ
ِ
أن ّ
الشقطان وا ّتباع وساوسف ،ولق ّ
َرجعة بطاطة ّ
كؾ واحد مـفؿا
ِ
تعقذ باهلل مـ ّ
ووساوسف َل َؿا
الرجقؿ وابت َعد طـ كَزغاتِف
الشقطان ّ
ػرق!.
وقعت تؾؽ إمقر ولؿ يحصؾ ذلؽ التّ ّ
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تػر ٌق بسبب صاطة ّ
الشقطان ،ثؿ
كؿ مـ البققت حصؾ فقفا ّ
ِ
الؿػسد مـ ّ
الشقاصقـ إلك إبؾقس ،لتدكق مـزلتف مـف
يذهب هذا
ؼرب مؽاكتف طـده بؿا أحد َثف مـ ف ْر َقة بقـ ال ّزوجقـ!.
و َت ُ

وهـا يـبغل أن ُكالحظ مالحظ ًة مػقدةًّ :
أن هذا العدو الخػل
ٍ
طديدة.
تجارب
ا ّلذي يراك وٓ تراه صاحب ِخربة واسعة وصاحب
َ
أن طـدما يتحدّ ثقن طـ بعض الخربات لدى بعض
ِ
الشركاتّ ،
ّ
الستِّقـ سـةً؛
فنن َ
أصق َل خربة قد تصؾ إلك الخؿسقـ أو ِّ
ِ
وحرف الـّاس وإيؼاع
لؽـ خربة إبؾقس يف اإلغقاء والصدِّ َ
ّ
ِ
الح َػر
مـ الـّاس دخؾقا ُ
العداوات؟ خربة آٓف السـقات ،كؿ َ
و ُدفِـقا وكاكقا مـ أسارى دطقة ّ
الرجقؿ ،ومـ آثار إفساده
الشقطان ّ
كػسف ،وأن
الؿسؾؿ إلك أن
وإغقائف؛ ولفذا يحتاج البقت
ِّ
يحصـ َ
ُ
يصقكَفا ،وأن ي ِ
بعدَ ها مـ ّ
الرجقؿ.
ُ
الشقطان ّ


السرور طؾك زوجفا
* ومـ صػات ال ّزوجة الصالحة :إدخال ُّ
مـظر َها ،ويف شؽؾفا ،ويف ِ
إذا ك َظر إلقفا؛ يف هقئتِفا ،ويف ِ
لباسفا ،وأن
ِ
ِ
َ
وآستجابة ٕوامره بدون
لـػسفا طؾك صاطتِف
معقد ًة
تؽقن
ِّ
ِ
ٍ
ّبل ^
استـؽاف أو استؽبار أو تعال ،ولقتلمؾ يف ذلؽ حديث الـ ِّ
ققؾ لرسقل
وهق يف «ســ الـّسائل»( )1مـ حديث أبل هريرة
( )9برقؿ ( ،)3539وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)9535

صفات الزوجـة الـصاحلـة

17

اهلل ^ :أي الـِّس ِ
اء َخ ْق ٌر؟ َق َال« :ا ّىخِٖ ح َُص ّر ُه إِ َذا َُظَ َرَ ،وحػِ٘ ُػ ُّ إِ َذا َأٌ َر،
ّ َ
ِ
َو َال حخَ اىف ُّ فِٖ َُ ْفص َٓا َو ٌَاى َٓا ةِ ٍَا َٗه َْر ُه» .ففذه صػتفا مـ حقث
الؿـظر والفقئة ّ
والشؽؾ ،تعتَـل طـاي ًة فائؼ ًة هبقئتِفا ومـ َظ ِرها أما َمف
ُ
وحاجاتف تؽقن محؾ
وأيضا
وك ّؾؿا حضر،
ً
أوامره ورغباتف َ
ُ
آهتؿام والعـاية.
الؿمسػةّ :
الزيـة
كثقرا مـ الـِّساء ٓ تعرف ِّ
أن ً
ومـ إمقر ُ
تخرج مـ ال َب ْقت وتغادره لحضقر
جؿؾ ّإٓ إذا أرادت أن
َ
وال ّت ُّ
مـا ٍ
بحؼ ال ّزوج إذا
سبة ما أو اجتؿاع ما أو كحق ذلؽ ،أما فقؿا يتع ّؾؼ ّ
ٍ
وبرائحة غقر صق ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شعث،
وبشعر
بة،
بثقاب ر ّث ٍة،
دخؾ؛ فتؾؼا ُه
ِّ
ٍ
وبصػات تصدّ ه طـفا وتؼ َطع مـ رغبتِف فقفا ،ثؿ ُيػاجل أكّفا يف ّ
كؾ
ٍ
بزيـة ٓ يح َظك وٓ ب ُع ِ
شرها؛
تخرج
مرة تريد أن تخرج مـ البقت
ُ
ّ
ٍ
ب
قؾب هذا ال ّزوج تجاه َمـ هذه صػتفا؟! وأ ّي ُح ٍّ
فل ّي رغبة تؿأل َ
يؽتـِػ جقاكِ َحف إذا كان هذا شل ُكفا معف؟
وهذا مـ دٓئؾ ُح ْؿؼ الؿرأة وق ّؾ ِة طؼؾفا يف تحؼقؼ كؿال
سؿقها ورفعتِفا.
الحقاة ال ّزوجقة ،وتحؼقؼ ِّ
كثقر مـ الـِّساء مـ طدم ال ّطقاطقة
إضاف ًة إلك ما تؽقن طؾقف ٌ
وآستجابة ،وكثرة ال ّتربّم والتّ ّ
وج
سخط وال ّتش ّؽل بؿا تقاجف بف الز َ
غقره؛ فتجؾب لبقتِفا حقا ًة تعقسةً ،وحقا ًة كَؽِدةً،
وبؿا تقاجف بف َ
وحقا ًة متػ ّؽؽةً ،وتؽقن هل الجاكقة طؾك ِ
كػسفا.
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يؼقل ^ كؿا يف «صحقح مسؾؿ»( )1مـ حديث جابر :
ِ
ِ
غرو ًكا» يعـل ٓ يػاجئفؿ يف
أضدُ ن ًْ َى ْ٘ ًال َف َال َٗ ْأحَ٘ َّ ْ
«إِ َذا َكد َم َ
أْ َي ُّ ُ
ِ
اىٍ ِغ٘ َتث َوح ٍَْخ َِش َع ّ
اىش ِػ َرث» .وهذا
ال ّؾقؾ؛ لؿاذا؟ قالَ « :ض ّخٕ ح َْصخَطدّ َ
زوجفا بؽؿال
لؾؿرأة ،وهق أكّف يـ َبغل أن تؾؼك
َ
فقف لػ َت ٌة كريؿ ٌة َ
ِ
ِ
ِ
استعدادها ،وٓسقؿا إذا كان َق ِدم
وجؿال
وحسـ هقئتفا َ
كظا َفتفا ُ
أمر يتط ّؾب مـفا استعدا ًدا وهت ّق ًما ح ّتك يف
مـ َغ ْقبة أو مـ َسػر ،ففذا ٌ
قالت:
ترتِقب البقت وهتقئتِف ،كؿا جاء طـ أ ِّم الؿممـقـ طائشة
« َق ِد َم َر ُسقل اهلل ^ مـ َس َػ ٍر َو َقدْ َست َْرت بِ ِؼ َرام لل َط َؾك َس ْف َق ٍة لل
أشدّ اىِ ِ
فِ َقفا َت َؿاثِقؾ؛ َف َؾؿا َرآ ُه َر ُسقل اهلل ^ َه َت َؽ ُفَ ،و َق َالَ « :
ّاس
ِ ِ ِ
ٔن ةِخَ ْي ِق ا﵀»؛ َقا َل ْتَ :ف َج َع ْؾـَا ُه ِو َسا َد ًة
اْ َ
َٗ ُٗ َظ ُ
َغ َذا ًةا َٗ ْٔ َم اىل َ٘ َاٌث ا ّىذ َ
()2
ِ
الستار ـ؟ ٕكّفا
ْأو ِو َسا َد َت ْق ِـ»  .لؿاذا وض َعت هذا الؼرام ـ أيِّ :
أرا َدت إذا دخؾ ^ إلك البقت يجدُ فقف شق ًئا مـ ال ّتحسقـ أو
كػسف ويف الؿرأة ِ
البقت ِ
ِ
كػسفا.
ال ّتفقئة يف
فـستَػقدُ مـ هذا الحديث فائد ًة ،وهل ّ
أن الؿرأة يـبغل أن هت ِّق َئ
َ
تحسـ إطداده وهتقئتَف ،كؿا يـبغل لفا إطداد ِ
البقت وتر ّتبف ،وأن ِ
كػسفا
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
زوجفا ،ففذه ك ّؾفا مـ
استؼبال
اإلطداد ال ّتام الؽامؾ ،وتحسـ
ّ
ّبل ^ لؾؿرأة وال ّزوجة الصالحة.
ِّ
الصػات التل جاءت يف سـّة الـ ِّ
( )9برقؿ (.)798
( )5أخرجف البخاري ( ،)8180ومسؾؿ (.)5947
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ومـ ذلؽ أيضا :ما جاء يف «الؿعجؿ إوسط»( )1لؾ ّطرباين مـ
َ
ّ
أختِ ُرن ًْ
أن
حديث أكس بـ مالؽ
رسقل اهلل ^ قالَ « :أال ْ
ِ ِ ِ
أهال ومفقلة ٕن
اىشِ ِّث؟» يعـل :ال ّزوجة ا ّلتل صارت ً
ةِِ َصائه ًْ فٖ َ
تؽقن مـ أهؾ الجـّة بصػاهتا الحؿقدة وخاللفا الؿباركة ،قال:
ِ
ِ
ىٔد ،إِ َذا غ ِ
ود و ٍ
ٍ
ب ز َْو ُس َٓا،
َظ َت ْ
ج أو أشٖ َء إِ َىْ٘ َٓا ْأو غَ ظ َ
«ن ّو َو ُد َ
جِ ْ :ذ ِه ٗ ِدي فِٖ ٗ ِد َك َال أ ْنخ ِ
َطو ةِغ ٍَْ ٍ
ض َض ّخٕ ح َ
َرطٕ» .يعـلٓ :
َ
َكا َى ْ َ َ
تؼر لل طقـ ح ّتك ترضك طـِّل.
ُ
أغؿض َطقـل وٓ أهـل بـقم وٓ ّ
ِ
الؿمسػ ّ
زوجفا ال ّؾقؾة
ومـ
أن َ
بعض الـّساء ٓ تبالل أن َيـام ُ
َ
ّ
وال ّثـتقـ وال ّثالث وال َعشر ّ
وكلن إمر ٓ
مغضب،
والشفر وهق
ٌ
يعـقفا! وٓ كلكّفا ستؾؼك اهلل ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ ويحاس ُبفا طؾك هذه

إمقر وطؾك هذه إطؿال.


* ومـ صػات الؿرأة الصالحة :ما جاء يف «ســ ال َبقفؼل»
ِ ِ
طـ أبِل أ َذ ْيـَ َة الصدَ فِل ّ
اىٔ ُدو ُد
أن رسقل اهلل ^ قالَ « :خ ْ٘ ُر ُ َصائه ًُ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىٍ َختَ ِّر َسات
َ
اىٍ َٔاش َ٘ث ،إ َذا ا ّح َل ْ٘ ََ ا﵀ََ ،و َش ّر ُ َصائه ًُ ُ
اىٍ َٔاح َ٘ث ُ
اىٔىٔ ُد ُ
ِ
اىشِّ َث ٌِ ُْٓ َّ إِ ّال ٌ ْرو
اىٍَِاف َلات ،ال َٗدْ خو َ
اىٍخَخَ ِّ٘التَ ،و ُْ َّ ُ
ُ
اىغ َُر ِ
األغ َصً».
اب ْ
()2

( )9برقؿ ( ،)9703وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)3354
( ،)55/7( )5وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)9501
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الصػات لؾ ّزوجة الصالحة:
فاكظر إلك هذه ِّ
اىٔ ُدو ُد» وهذه صػة كريؿ ٌة وخ ّؾة حؿقدة يف الؿرأة الصالحة
ـ« َ
وحسـ ال ّتق ّدد،
بالق ِّد ُ
اىٔ ُدو ُد» أي :الؿ ّتصػة ُ
والزوجة الؿباركةَ « ،
ِ
وأحؼ الـّاس ٰ
ؽسب
تحسـ ال ّتق ّدد إلقف وأن َت
بذلؽ ال ّزوج ،أن
ّ
َ
ِ
مشاط َره وطاصػتَف بؽؾؿاتِفا ال ّؾطقػة وألػاضِفا ال َعذبة ،وحسـ
مظفرها وهقئتِفا.
تق ّددها لف يف معامؾتفا لف ،ويف َ
بالؿظفر،
فال ّتق ّدد يؽقن بال َؽالم ،ويؽقن َ
بالفقئة ،ويؽقن َ
ويؽقن بالعؿؾ ،ويؽقن بالخؾؼ.

اىٔىٔ ُد» أي :كثقرة اإلكجاب ،وهل صػ ٌة حؿقدة يف الؿرأة،
د« َ
وهل مـ خقر الـِّساء ،وإذا كاكت الؿرأة مبتال ًة بع ّؾة أو مرض ففذا
َ
أمرا قصرت فقف أو َسعت هل يف اإلخالل
لقس
ّف
ك
ٕ
ها؛
يضر
ٓ
أمر
ً
ّ
ٌ
ِ
يضرها ٰذلؽ ،وٓ يتـاىف ٰذلؽ مع
بف؛ فال ُيحاسبفا اهلل طؾك ٰذلؽ وٓ ّ

َصالحفا.
أما إن كاكت هل ولق ًدا ،ولؽـفا تؿـَع إوٓد ،و َتؼطع
اإلكجاب ،وتسعك يف َق ِ
ضرر طؾقفا ،وقد قال ^:
طعف؛ ففذا فقف
َ
َ
ٌ
ِ ()1
ِ
ِ
األٌ ًَ َٗ ْٔ َم اىل َ٘ َاٌث» .
اىٔ ُدو َد َ
َزَو ُسٔا َ
«ح َّ
اىٔىٔ َد؛ َفإُِِّٖ ٌُهَاذ ٌر ةِه ًُ َ
فا ّلذي يـبغل طؾك الؿرأة أن تس َعك يف وجقد إوٓد ،وتبذل
( )9أخرجف أحؿد ( )95193مـ حديث أكس
(.)9750

 ،وصححف إلباين يف «اإلرواء»
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بب يف ذلؽ ،وتسعك يف تربقتِفؿ وتـشئتِفؿ ورطايتِفؿ،
الس َ
يقجد يف الؿجتؿع أبـا ٌء صالحقن
وتحتَسب لتؽقن سب ًبا يف أن َ
ودطا ٌة مصؾحقن ،وتحتَسب ذلؽ مـ أول دخقلفا يف ال ّزواج،
ٍ
تؼقل بقـفا وبقـ اهللّ :
بلبـاء مـ أئؿة الفدى ،أو مـ
لعؾ اهلل يؽر ُمـل
َب لفا إجر العظقؿ
طؾؿاء الؿسؾؿقـ ،أو مـ ُدطاة الخقر ،ف ُقؽت ُ
ِ
والرطاية.
طؾك هذه الـِّقة الصالحة ،وما يتْ َبعفا مـ العـَاية ِّ
اىٍ َٔاحِ َ٘ث» أي :ا ّلتل لقست ف ّظ ًة وٓ غؾقظةً ،بؾ هل مقاتق ٌة
ـ و« ُ
ستجقب وٓ َتستـؽػ وٓ َتستؽرب وٓ َتستعؾل
وتطقع و َت
تسؿ ُع
ُ
ُ
َ
كشقز أو تعالٍ.
طؾك ال ّزوج ،وٓ يؽقن مـفا
ٌ
ـ و«اىٍٔ ِ
زوجفا ،وتؼػ إلك َجـبِف،
اش َ٘ث» أي :التل تقاسل
َ
َُ
وتؽقن طقكًا لف طؾك الخقر وطؾك صاطة اهلل ،وطؾك ما فقف السعادة
والػالح.
ـ «إِ َذا ا ّح َل ْ٘ ََ ا﵀َ» أيّ :
الصػات إكّؿا تؽقن كافع ًة لؾؿرأة
أن هذه ِّ
إذا ا ّتؼت اهلل ـ ّ
جؾ وطال ـ ،فؾق كاكت ودو ًدا ولق ًدا مقاتق ًة مقاسق ًة
أمر الدّ كقا لقست م ّتؼق ًة هلل لؿ تػدها هذه
وهل تطؾب بذلؽ َ
الصػات كافع ًة لفا إذا
الصػات ولؿ تـ َػ ْعفا ،وإكّؿا تؽقن هذه ِّ
ِّ
لرضك اهلل ـ ّ
جؾ وطال ـ وسع ًقا يف تحؼقؼ تؼقاه.
ا ّتص َػت هبا صؾ ًبا َ
ِ ِ
اىٍخَ َت ِّر َسات» أي :ا ّلتل تتربّج بزيـتِفا،
قالَ « :و َش ّر ُ َصائه ًُ ُ
وتخرج ِ
متجؿؾ ًة متع ّطر ًة متح ّؾق ًة متز ِّيـ ًة
بحؾقتفا ،فتخرج متلكِّؼ ًة
ِّ

11
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لتؽقن شر ًفا ّ
وغرضا لف يف إفساد الؿجتَؿع.
لؾشقطان
ً
خرجت يف الحؼقؼة
الصػة
َ
فالؿرأة الؿتربِّجة ا ّلتل تخرج هبذه ِّ
لتؽقن أحدَ جـقد إبؾقس وطقكًا لف طؾك اإلفساد ،وهد ًفا لف يف إيؼاع
ِ
وإثارة الػاحشة يف ا ّلذيـ آمـقا.
الػتـة َ
اىٍخَخَ ِّ٘الت» وهذا مـ الخ َقالء ،وهق الؽِ ْبر ،وهـاك
قالُ « :
تالز ٌم بقـ التّربّج والخقَالء ،فالؿرأة إذا تربّجت وتزيـت وتع ّطرت
تخرج إلك ّ
السقق بصػة متطامـَة
وتجؿؾت لـ
َ
الشارع وإلك ُّ
ٍ
متقاضعة هلل َت َعا َلك؛ بؾ تخرج مختال ًة متعالق ًة مرت ّفع ًة ،فقفا الؽِ ْبر
وفقفا العجب ِ
ِ
َ
ففـاك تالز ٌم بقـ الخقالء
ومـظرها؟!
بـػسفا وهبقئتِفا
ُ ْ
ِ
وال ّتربّج ،كؿا أكّف ثؿة تالز ٌم بقـ الحشؿة والحقاء.
ِ
مؿتؾئ مـف ،بقـؿا
الؿحتشؿة ُمػ َعؿ ٌة بالحقاء ،وقؾبفا
فالؿرأة
ٌ
جؾباب
جؾباب الحقاء ،ولبست َبدَ لف
الؿرأة الؿتربِّجة؛ صرحت
َ
َ
ويضر
الؽِ ْبر وال ُع ْجب وال ُغرور والخقالء ،مؿا يجـل طؾقفا،
ّ
بحقاتِفا الزوجقة ،بؾ بحقاهتا ك ّؾفا.
ولفذا َو َصػ مـ كاكت ٰ
شر الـِّساء ،قالَ « :و َش ّر
كذلؽ بلكّفا ّ
ِ
ِ ِ
اىشِّ َث
اىٍَِاف َلات ،ال َٗدْ خو َ
اىٍخَخَ ّ٘التَ ،و ُْ َّ ُ
اىٍ َخ َت ِّر َسات ُ
ُ َصائه ًُ ُ
اب األ ْغ َصً»« .اىغ َُر ِ
ٌِ ُْٓ َّ إِال ٌ ْرو اىغ َُر ِ
اب األ ْغ َصً» أي :ا ّلذي يف
جـاح ْقف ويف َقد َمقْف شل ٌء مـ ال َبقاض ،ومتك تشاهد الغراب
َ
ِ
السقد؟ مـ أكدَ ر الـّادر أن َتجد
السحؿ ُّ
إطصؿ بقـ الغربان ُّ
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الغراب إطصؿ؛ فالغالب أن ترى ِ
الغربان ك ّؾفا سقد ًا سقادا
ُ
َ
َ
ِ
متؽامال يف ّ
اىشِّ َث ٌِ ُْٓ َّ إِ ّال ٌ ْرو
ً
كؾ أجزائفا ،فؼقلف ^َ « :ال َٗدْ خو َ
اىغ َُر ِ
اب األ ْغ َصً» .فقف كـاي ٌة طـ ق ّؾة مـ يدخؾ الجـّة مـ همٓء
ِ
الـِّساء؛ ّ
كادر.
ٕن هذا
َ
القصػ يف الغربان قؾقؾ ٌ
ومثؾ هذا الحديث ققلف ^ٗ« :ا ٌػ َشر اىِِّص ِ
اء! ح ََصدّ ْك ََ َوأنْرِ ْر َن
َ َ ْ َ َ
()1
ِ ِ
أكثر
اال ْشخ ْغ َف َارَ ،فإُِِّٖ َر ْأٗخه َّ أ ْن َر َر ْ
أْو اىِ ِّار»  .لؿاذا رأى الـِّساء َ

السـّة طدّ ها يف
أهؾ الـّار؟ طـدما تـظ ُر يف ِّ
الصػات ا ّلتل جا َء يف ُّ
صػات إشرار أهؾ الـّار ،تجد ّ
هتتؿ
كثقرا مـ الـِّساء ٓ تبالل وٓ ُّ
أن ً
اهلل فقف ويحاس ُبفا طؾك ٰذلؽ،
بذلؽ ،ح ّتك كلكّفا لقس لفا ٌ
يقم ستؾ َؼك َ

هؿفا شفقهتا ورغباهتا.
وقد يبؾ ُغفا الحديث
والعؾؿ و ٰلؽـّفا ُّ
ُ
ٍ
ٌ
أوصاف مذمقمة
ّبل ^ يف ذكر
أحاديث كثقر ٌة جاءت طـ الـ ِّ
أكّف قال« :ى َػ ََ
لؾؿرأة إذا ا ّتصػت هبا؛ كؿا يف حديث ابـ طؿر
اص َي َث واىٍصخَٔ ِص َيثَ ،و ِ
اىِّتٖ ^ اىٔ ِ
اىٍ ْصخ َْٔ ِش ٍَ َث»( .)2وطـ
َ َ
َ ُ ْ ْ
َ
اىٔاش ٍَ َث َو ُ
ّ
ِ
اىر َسال
ابـ طباس
َ٘ َ
اىٍخ ََش ِّتٓ َ
ٌَ ِّ
قالَ « :ى َػ ََ َر ُشٔل ا﵀ ^ ُ
ِ
ِ
ِ
ةاىر َسال»( ،)3و«ىػَ اىِّت ّٖ ^
اىٍخ ََش ِّت َٓات َ
ٌَ اىِ َِّصاء ِّ
ةِاىِ َِّصاءَ ،و ُ
( )9أخرجف البخاري برقؿ ( )9015 ،340مـ حديث أبل سعقد
( )71مـ حديث ابـ طؿر .
( )5أخرجف البخاري ( ،)8107ومسؾؿ (.)5950
( )3أخرجف البخاري (.)8558

 ،ومسؾؿ
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ت ٌَ اىِِّص ِ
اىٍخَرس َال ِ
اء»(.)1
ُ َ ِّ
َ َ

فبالرغؿ مـ ورود هذه إحاديث وغقرها مـ إحاديث ا ّلتل
ّ
أوصاف معق ٍ
ٍ
ـة ،تجد يف كثقر م َـ الـِّساء َمـ
فقفا لعـ لؾـِّساء يف
تسؿع ال ّؾعـ وال ّطرد واإلب َعاد مـ رحؿة اهلل ،وٓ تبالل؛ وٓ كلكّفا
َ
ستؼػ أمام اهلل ـ ُسبْ َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ ويسللفا ،وٓ كلكّفا يق ًما مـ
ٍ
قارى طؾقفا التّراب و َت ْؼدُ م طؾك أمقر
إيام
ستدرج يف حػرة و ُي َ
َ

هائؾة ،حقث تؽقن إلقان حائؾةً ،وإطـاق طـ إبدان زائؾةً،
والعققن طؾك الخدود سائؾةًّ ،
ويغقب طـ
تذهؾ طـف
كؾ هذا ُ
ُ
ِ
هؿفا ّإٓ أن تتجؿؾ وتتزيـ ،ولق كاكت إطؿال
ذهـفا ،وٓ يؽقن ُّ
ا ّلتل تؿارسفا معصق ًة هلل ومخالػ ًة ٕمره ،ومـ مقجبات غضبِف
ـ َت َب َار َك َو َت َعا َلك ـ وسخطِف.
السـّة لؾـِّساء لتؽقن
إ ًذا هـاك
ٌ
أوصاف و َمذا ٌّم جاء بقاهنا يف ُّ
هل
الؿرأة الصالحة مـفا طؾك َحذر ،ومعرفة الؿرأة هبذه إشقاء َ
ؼصد مـفا َ
الحذر وآجتـاب ،طؾك حدِّ ققل مـ قال:
معرف ٌة ُي َ
ـتٰتتكِتتتتتتتتت ـتتتَتتوقتتيتتتتتتتت ِ
عر ْفتتتل ّـرتتتتر ََل ـلرتتتتر
ْ َ
َ
متتتت ّـتاتتتت ِ ْتتتت َ فِتيتتتت ِ
ِ
َو َمتتتت ْ ََل َْتتتتت ْ ِر ّـرتتتتتر
َ ْ
َ


( )9أخرجف البخاري ( )8551مـ حديث ابـ طباس

.
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* ومـ صػات ال ّزوجة الصالحة :طدم التّؼصقر يف ُحؼقق
الزوج ،و َبذل القسع والجفد يف خدمتِف؛ ولقتلمؾ يف هذا ما رواه
ّ
()1
ٍ
مح َصـ طـ طؿة لف:
الســ الؽربى» طـ ُح َصقـ بـ ْ
الـّسائل يف « ُّ
ِ
ٍ
َ
رسقل اهلل ^ لحاجة ،فؾؿا فر َغ مـ حاجتفا ،قال« :أ َذات
أكّفا أ َتت
ِ
ِ
زَوجٍ أُْج؟» قالت :كعؿ؛ قالَ « :ف َه ْ٘ َ
ف أُْج َى ُّ؟» قالت :ما آلقه ّإٓ
ْ
ِ
ِ
َار ِك».
أط ُ
َما ْ
جز طـف؛ قال« :اُْظرِي ْأٗ ََ أُْج ٌِْ ُّ! َفإ ُّ ُّ َسِّخم َوُ ُ
كارا؟ هـا يجب
متك يؽقن ال ّزوج
َ
لزوجتف جـّ ًة ومتك يؽقن ً
َ
َ
عل هذا إمر الؽبقرْ « ،أٗ ََ
عل هذه الحؼقؼة ،أن ت َ
طؾك الؿرأة أن ت َ
أُ ِ
ِ
ِ
وأكت طبدٌ هلل ،وثؿة جـّة وكار ،واهلل
واجبات،
طؾقؽ
ْج ٌِْ ُّ؟».
ٌ
ِ
ِ
طؾقؽ هذه الحؼقق تجاه ال ّزوج ،فؼقمل هبا،
ب
أمرك
وأوج َ
َ
وأ ِّديفا طؾك التّؿام والؽؿال ،صاط ًة هلل ،وصؾ ًبا لرضاه سبحاكف ،أ ِّدي
ِ
ِ
ِ
َار ِك».
ا ّلذي طؾقؽ ،واسللل اهلل ا ّلذي لؽ « َفإِ ُّ ُّ َسِّخم َوُ ُ

* ومـ صػات ال ّزوجة الصالحة :طدم إرهاق ال ّزوج بالـّػؼة،
ِ
َ
ّ
البقت لؾ َبذخ واإلسراف وإضاط ًة مال ال ّزوج ،بؾ
تؽقن أدا ًة يف
وأٓ
تعتَدل؛ ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ﴾ []17 :u
( )9برقؿ ( ،)5193وأخرجف أحؿد ( ،)91443وصححف إلباين يف «الصحقحة»
(.)5195
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ِ
الباب ما جاء طـ أبل َسعقد أو جابر(ّ )1
أن كبل
ولـتلمؾ يف هذا
خطب خطبة فلصالفا ،و َذكر فقفا أمر الدّ كقا وأخرة ،فذكر
اهلل ^
َ
ِ
ِ
م َةُِٔ إِ ْش َرائ َ
ّ
أن « َّأو َل ٌَا َْ َي َ
ٌَ
أن ا ٌْ َرأ َة اى َفلِ٘رِ نَاُ ْ
٘و َّ
َج ح َه ّيف ُّ َ
اى ّر َ٘ ِ
اىص َ٘ ِغ د ْأو َ
اىص٘غ َِث د ٌَا ح َه ّيف اِ ٌْ َرأة اىغَِ ِ ِّٖ ،فذنَر
ٌَ ِّ
قالَ :
اب ْأو ِّ
٘و نَاُ ْ ِ
ِ
ٌَ َخ َش ٍ
ٌَ َةِِٖ إِ ْش َرائِ َ
ب
َج َكص َ٘ر ًة َوا ّحخَ َذ ْت ِر ْس َي ْ٘ َِ ْ
ا ٌْ َرأ ًة ْ
َو َخاح ًٍَا َى ُّ غَ ٌ
ج َة ْ٘ ََ اِ ٌْ َرأ َح ْ٘ َِ
ٌصهًاَ ،و َخ َر َس ْ
يق و َغ ٌتق َ
وض َش ْخ ُّ ْ
ِ
ٍ٘ َخ ْ٘ ََِ ،فتَ َػرٔا إُِ َْصاًُا َٗ ْختَ ُػ ُٓ ََّ ،ف َػ َرفَ اى ّػ ِٔٗ َي َخ ْ٘ َِ َو َى ًْ
َغ ِٔٗ َي َخ ْ٘ َِ ْأو َسص َ
ِ
ٌَ خَ َش ٍ
ب».
اىر ْس َي ْ٘ َِ ْ
َٗ ْػرِفْ َصاض َت َث ِّ
َ
إسرائقؾ ّ
فلول ما َ
أن امرأ َة الػؼقر كاكت تؽ ّؾػ
كان هالك بـل
والز ِ
َزوجفا مـ الص ِ
الغـل
يـة مثؾ ما تؽ ّؾػ امرأة
قغة
والحؾل ِّ
َ ِّ
َ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
وجفا؛ ثؿ اكظر إلك َصـقع هذه الؿرأة الؼصقرة وما فقف مـ
َز َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؼـاطة بؿا
دلقس ،وطدم
وإضاطة الؿال وال ّت
اإلسراف وال َبذخ
َب اهلل ـ ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ـ لفا.
كت َ
ِ
ِ
الؽعب العالل هبا ،وقد جاء يف فتقى ال ّؾجـة
ذوات
وما أش َبف
الدّ ائؿة لإلفتاء ما ك ّصف:
لؾسؼقط،
«ل ْب ُس الؽعب العالل ٓ يجقز؛ ٕكّف
ُ
يعرض الؿرأ َة ُّ
شرطا بتجـّب إخطار بؿثؾ طؿقم ققل اهلل﴿ :ﮤ
واإلكسان
ملمقر ً
ٌ
( )9أخرجف ابـ خزيؿة يف «التقحقد» ( ،)057وصححف إلباين يف «الصحقحة»
( ،)819وأخرج مسؾؿ ( )5585طـ أبل سعقد وحده قصة الؿرأة الؼصقرة فؼط.
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [^ ،]918 :وققلف ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [`:
 ،]51كؿا إكّف ُي ِ
هل طؾقف ،ويف
ظف ُر قام َة الؿرأة
َ
وطجقز َتفا َ
أكثر مؿا َ
فقت طـ إبدائِفا».
هذا
الزيـة ا ّلتل ُك ْ
تدلقس ،وإبدا ٌء ل َبعض ِّ
ٌ

* ومـ صػات ال ّزوجة الصالحة :طدم كػران الؿ ِ
ـعؿقـ ،أي:
ُ
ُ
ٍ
ٓ تؽػر ما يسر اهلل ـ َت َبار َك َو َت َعا َلك ـ لفا مـ كعؿة طـ صريؼ ِ
زوجفا،
َ
()1
اس» .
ويف الحديثَ « :ال َٗ ْشه ُر ا﵀َ ٌَ َْ َال َٗ ْشه ُر اىِ َ
ومؿا جاء يف هذا الباب :ما رواه البخار ّي يف «إدب
()2
مر بل
الؿػرد» مـ حديث أسؿاء ابـة يزيد إكصارية قالتّ :
الـّبل ^ وأكا يف ِجقار أ ْت ٍ
فس ّؾؿ طؾقـا ،وقال« :إِ َّٗان َّ َون ْف َر
راب للَ ،
ّ
ِ
ِ
َ
الؿـْعؿقـ؟ قالَ « :ى َػ ّو
اىٍِْػٍَ٘» فؼؾت :يا
رسقل اهلل! وما ك ْػ ُر ُ
ُ
زَو ًساَ ،و َٗ ْر ُزك َٓا ٌِْ ُّ
ٌَ أ َة َٔ ْٗ َٓا ،ذ ًَّ َٗ ْر ُزك َٓا ا﵀ُ ْ
إِ ْضدَ ان ََّ حَػٔل ْأٗ ٍَخٓا ْ
اىغظ َتثَ؛ َفخَ ْهف ُرَ ،ف َخلٔلٌَ :ا َر ْأٗج ٌِ َْم َخ ْ٘ ًرا َك ّع».
ب ْ
َو َىدً اَ ،ف َخغ َْظ ُ
ٌَ أ َة َٔ ْٗ َٓا» .يعـلّ :
زواجفا.
يتلخر
ُ
ققلف« :حَػٔل ْأٗ ٍَخٓا ْ
الســ الؽربى» لؾـّسائل( )3طـ طبد اهلل بـ طؿرو
وجاء يف « ُّ
( )9أخرجف أحؿد ( ،)7131وأبق داود ( )0599مـ حديث أبل هريرة
وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)091
( )5برقؿ ( ،)9405وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)553
( )3برقؿ ( ،)1938وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)551

،
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قال :قال رسقل اهلل ^َ « :ال َِْٗظ ُر ا﵀ُ إِ َىٕ اِ ٌْ َر ٍأة َال ح َْشه ُر ىز َْو ِس َٓا،
َو ِْ َٖ َال ح َْصخَغِِْٖ َغِْ ُّ».

الزوجة الصالحة :احرتام ال ّزوج ،ومعرفة قدْ ِ
ره
* ومـ صػات ّ
ُ
َوح ّؼفَ ،وجاء يف هذا أحاديث ،مـفا :ما رواه ال ّطرباين يف «الؿعجؿ
ّ
أضدً ا
الؽبقر»(َ )1طـ ابـ طباس
أن رسقل اهلل ^ قالَ « :ال ُآٌ ُر َ
ٍ
ٍ
أن
اىٍرأ َة ْ
أضدً ا ْ
ْ
أن َٗ ْص ُشد أل َضدَ ،و َى ْٔ َأٌ ْر ُت َ
أن َٗ ْص ُشدَ أل َضد َأل ٌَ ْر ُت َ
زَو ِس َٓا».
ح َْص ُشدَ ى ْ
أيضا يف «الؿعجؿ الؽبقر» لؾ ّطرباين( )2طـ زيد ابـ أرقؿ
وجاء ً
أرأيت َ
ّ
يسجدون
أهؾ الؽتاب
أن معا ًذا قال :يا رسقل اهلل!
َ
ُ
ِ
ِ ِ
أضدً ا
آٌرا َ
ٕساقػتفؿ وبطار َقتفؿ ،أفال ُ
كسجد لؽ؟ قالَ « :ى ْٔ نِْج ً
ٍ
اىٍ ْرأة
اىٍ ْرأ َة ْ
ْ
أن ح َْص ُشدَ ى ْ
زَو ِس َٓاَ ،و َال َحو ِّدي َ
أن َٗ ْص ُشدَ أل َضد َأل ٌَ ْرت َ
زَو ِس َٓا َضخّٕ َى ْٔ َشأىَ َٓا َُ ْف َص َٓا َغ َيٕ َكخ ٍ
َب َأل ْغ َػ ْخ ُّ».
َض ّق ْ

حؼ ال ّزوج إن كان رجالً مـ أهؾ الصالح والتّؼك
ويتضاطػ ّ
ِ
والرطاية لطاطتف؛ روى
والؿحافظة طؾك طبادة اهلل
والدِّ ياكة
ِّ
ُ
قال :قال رسقل اهلل ^
وابـ ماجف طـ معاذ بـ جبؾ
التِّرمذ ّي ُ
( ،)381/99( )9وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)3014
( ،)545/8( )5وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)3311
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ِ
ج
زَو َس َٓا فِٖ اىدّ ُْ َ٘ا ،إِ ّال َكا َى ْ
« َال ْحو ِذي ا ٌْ َرأ ٌة ْ
ََ٘ :ال ْحو ِذ َِّٗ ،كا َح َي ِ
ِ
اىػ ِ
م ا﵀ُ! َفإُِ ٍَّا ُْ َٔ ِغِْدَ ِك
ار َك ِ
ُٗ َف ِ
إكذار شديدٌ لؾـِّساء
م إِ َى َِْ٘ا»( .)1قال أهؾ العؾؿ :يف الحديث
ٌ
ِ
ٕزواجفـ.
الؿمذيات
ّ
اىط ِ
ٔر
ٌَ ُ
زَو َسخ ُّ َ
ْ
ِ
ِ
أن
َدخ٘ؤُٗ ،شم ْ


* ومـ صػات ال ّزوجة الصالحة :إذا م ّـ اهلل طؾقفا وأكرمفا
َ
تعدل بقـفؿ ،كؿا قال ^« :اِ ْغ ِدىٔا َة ْ٘ ََ ْأو َال ِدن ًْ،
بإوٓد أن
اِ ْغ ِدىٔا َة ْ٘ ََ ْأو َال ِدن ًْ» .والحديث يف «ســ أبل داود»( ،)2وقد جاء
يف هذا الؿعـك أحاديث طديدة.

تؼر يف بقتفاّ ،
وأٓ تؽقن
* ومـ صػات الؿرأة الصالحة :أن ّ
ٍ
خراج ًة ّ
لحاجة ،وٓ تؽقن
وٓجةً ،وإذا خرجت ٓ تخرج ّإٓ
ّ
وأيضا تؽقن غاض ًة ل َب ِ
صرها ،حافظ ًة ل َػرجفا ،وقد
متربِّج ًة سافرةًً ،
مر معـا يف هذا بعض الـّصقص ،ومؿا ورد يف هذا :ما رواه
ّ
()3
ال ّطرباينّ يف «إوسط» طـ سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر طـ أبقف طـ
( )9أخرجف الرتمذي ( ،)9970وابـ ماجف ( ،)5490وصححف إلباين يف
«الصحقحة» (.)973
 ،وصححف إلباين يف
( )5برقؿ ( )3800مـ حديث الـعؿان بـ بشقر
«الصحقحة» (.)9504
( )3برقؿ ( 5514و ،)5411وصححف إلباين يف «الصحقحة» (.)5155
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ج اِ ْشخ َْش َر َف َٓا
اىٍرأة َغ ْٔ َرةٌَ ،وإُِ َّٓا إِ َذا َخ َر َس ْ
رسقل اهلل ^ قالْ « :
غرضا لف ـ «وإُِّٓا َال َحهٔن أ ْكرب إِىَٕ ا﵀ ِ
ّ
ان» ـ أي :جعؾفا ً
اىش ْ٘ َػ ُ
َ َ
ُ َ َ
ٌِ َْٓا فِٖ َك ْػرِ َة ْ٘خِ َٓا».

الزوج
سر ّ
* َومـ صػات ّ
الزوجة الص َ
الحةَ :طدم إفشاء ِّ
الزوجقـ ح ّتك لق وقع بقـفؿا فرق ٌة ولؿ يتح ّؼؼ
وإمقر الخاصة بقـ ّ
فؽؾ مـفؿا طؾقف أن ي ّتؼل اهلل ـ ّ
وئا ٌمّ ،
جؾ وطال ـ يف هذا إمر.
َ
ويف هذا ما رواه اإلمام أحؿد يف «مسـده»( )1طـ أسؿاء بـت
والرجال والـِّساء قعق ٌد طـده،
يزيد :أكّفا كاكت طـد رسقل اهلل ^ِّ ،
ج
أْي َِّ ،و َى َػ َّو ْاٌ َرأ ٌة حخْ تِ ُر ةِ ٍَا َف َػ َي ْ
فؼالَ « :ى َػ َّو َر ُس ًال َٗلٔل ٌَا َٗ ْف َػو ةِ ْ
زَو ِس َٓاَ ،ف َأر َّم اى َل ْٔ ُم(َ .»)2فؼ ْؾت :إِي َواهلل؛ َيا َر ُس َ
قل اهلل ،إِك ُّف ّـ
ٌَ َع ْ
اىش ْ٘ َػ ِ
ؾقنَ ،
َل َقؼ ْؾ َـَ ،وإِك ُّف ْؿ َل َق ْػ َع َ
قالَ « :ال َح ْف َػئا؛ َفإُِ ٍَّا ذى َ
م ٌَ َرو ّ
ان
ِ
َى ِلٖ َش ْ٘ َػا َُ ًث فِٖ َغرِ ٍ
ون».
ْظر َ
ٗقَ ،فغَش َ٘ َٓا َواىِ ُ
ّاس َِٗ ُ
َ
بدأت بالـِّساء يف ذكر هذا
ؾـ ،وإكّفؿ لقػعؾقن»ْ ،
فؼقلفا« :إكّف ّـ لقؼ َ
إمر؛ ٕكّف َيؽثر يف الـِّساء ّ
الرجال ،فالؿرأة تتحدّ ث مع
ويؼؾ جدّ ا يف ِّ
رفقؼاهتا وزمقالهتا وصاحباهتا يف مثؾ هذه إمقر الخاصة ،وكثقر
( )9برقؿ ( ،)57853وصححف لغقره الشقخ إلباين
والرتهقب» ( ،)5455واكظر اإلرواء (.)5499
( )5أي :سؽتقا.

يف «صحقح الرتغقب
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مـفـ ٓ تبالل مـ أن تذكر لفا أسرار ِ
زوجفا وأمقره الخاصة.
ّ
َ
َ
اىش ْ٘ َػ ِ
انَ ،ى ِلٖ َش ْ٘ َػا َُ ًث فِٖ َغرِ ٍ
وققلف ^َ « :فإُِ ٍَّا ذى َ
م ٌَ َرو ّ
ٗق،
َ
ِ
والرجؾ
ْظر َ
ون» .يعـل :الؿرأة ا ّلتل هبذه ِّ
َفغَش َ٘ َٓا َواىِ ُ
الصػة ّ
ّاس َِٗ ُ
َ
َ
لؼل
الصػة ُيػشل
ا ّلذي هبذه ِّ
َ
إسرار ال ّزوجقة َمثؾفؿا مثؾ شقطان َ
شقطاك ًة يف ال ّطريؼ وغش َقفا والـّاس يـظرون.
هذه بعض صػات ال ّزوجة الصالحة ،جؿعتفا مـ كتاب اهلل
يـػع هبا َمـ
الرب سبحاكف أن َ
ّبل الؽريؿ ^ ،راج ًقا ّ
ومـ سـّة الـ ِّ
ِ
ففق وحده ول ّل ال ّتقفقؼ.
شاء مـ طبادهُ ،
وأسلل اهلل ـ ّ
جؾ وطال ـ بلسؿائف الحسـك وصػاتف ال ُعؾك أن
يفديـا جؿق ًعا سقاء السبقؾ ،وأن يجعؾ ما كتع ّؾ ُؿف حج ًة لـا ٓ طؾقـا،
ِ
ِ
ذرياتِـا
وأن ُيبارك لـا يف أققالـا وأطؿالـا وأوقاتـا وأزواجـا و ِّ
وأمقالـا ،وأن يبارك لـا يف حقاتِـا ك ّؾفا ،وأن يصؾح لـا ديـَـا ا ّلذي
هق طصؿة أمركا ،وأن ُيصؾح لـا دكقاكا ا ّلتل فقفا ُ
معاشـا ،وأن يصؾ َح
يجعؾ الحقاة زياد ًة لـا يف ّ
َ
كؾ خقر،
لـا آخر َتـا ا ّلتل فقفا معا ُدكا ،وأن
والؿقت راح ًة لـا مـ ّ
صؾح كسا َء الؿسؾؿقـ وبـاتِفؿ،
َ
شر ،وأن ُي َ
كؾ ٍّ
جؿقال ،وأن
ً
هـ إلقف ر ًّدا
وأن يفديف ّـ سقاء السبقؾ ،وأن َير ّد ّ
يعقذهـ مـ الػتـ ك ّؾفا ما ضفر مـفا وما بطـ ،وأن يق ّفؼـا جؿق ًعا
ّ
ّ
لؽؾ خقر يح ّبف ويرضاه ،إكف ـ َت َب َار َك َو َت َعا َلك ـ سؿقع الدّ طاء ،وهق
الرجاء ،وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ.
أهؾ ّ
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رب العالؿقـ ،وص ّؾك اهلل وس ّؾؿ
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل ِّ
وبارك وأكعؿ طؾك طبده ورسقلف ومصطػاه محؿد بـ طبد اهلل
صؾقات اهلل وسالمف طؾقف وطؾك آلف وصحبِف أجؿعقـ(.)1



( )9أصؾ هذه الرسالة محاضرة ،أجريت طؾقفا بعض التعديالت القسقرة ،مع
إبؼائفا طؾك أسؾقهبا اإللؼائل.

