
 "ادرأة ادسؾؿة"

 ! مؽرمة ذم ديـفا

 

 ػضقؾة افشقخف

 ظبد افرمحن حيقى بن ظع احلجوريأيب 



2 
في دينها مكرمة المرأة المسلمة  

 المقدمة

 

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 

احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل، وظذ آفه 

 وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

ـاكت ذم  ،ظن خطبة مجعة ظبارةمتواضعة ؾفذه ـؾؿة 

وبعض افعـاية هبا  ر رجب رأيُت تػريغفامن صفافسابع 

 ،موضوع ادرأة ـثر ؾقه دظاة افؼٕمهّقتفا، وذفك أن 

ومـّظامت افؽاؾرين، ومن ممامرات فه ـثر من دت وجـّ 

تشّبه هبم من جفؾة وضالل ادسؾؿغ، وفؽن إمر ـام يؼول 

﴿َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اَّللهُ َواَّللهُ َخْرُ رّبـا شبحاكه: 

ـَ   ، وباهلل افتوؾقق.[03]إكػال:﴾ادَْوـِِري

 

 حيقى بن ظع احلجوري ـتبه:
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هـ3101/رجب/30يوم اخلؿقس/
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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

وكعوذ باهلل من  ،وكستغػره ،وكستعقـه ،كحؿده ،احلؿد هلل

رشور أكػسـا، ومن شقئات أظامفـا، من هيديه اهلل ؾال مضل 

د أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده فه، ومن يضؾل ؾال هادي فه، وأصف

ٓ رشيك فه، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه صذ اهلل ظؾقه 

 وظذ آفه وشؾم تسؾقاًم ـثرًا، أما بعد:

ٓه ﴿ ـه إِ ُؼقا اَّللهَ َحؼه ُّتَؼوّتِِف َوٓ ََتُقُّت ـَ آَمـُقا اّته و افهِذي َ َيو َأُّيه

 .[331]آل ظؿران:﴾َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ 

﴿ َ ـْ َكْػٍس َيو َأُّيه ُؽُؿ افهِذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم و افـهوُس اّتهُؼقا َركَه

ثِرًا َوكَِسوًء  ـَ ٌه ِمـُْفََم ِرَجوًٓ  َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَجَفو َوكََ

وَن َظَؾْقُؽْؿ  ـَ َْرَحوَم إِنه اَّللهَ  ْٕ ُؼقا اَّللهَ افهِذي َّتَسوَءُفقَن كَِِف َوا َواّته

 .[3]افـساء:﴾َرؿِقبوً 

ُؼقا اَّللهَ َوُؿقُفقا َؿْقًٓ َشِديدًا ﴿ ـَ آَمـُقا اّته َو افهِذي  َيو َأُّيه

ـْ ُيطِِع اَّللهَ  ُيْصؾِْح َفُؽْؿ َأْظََمَفُؽْؿ َوَيْغِػْر فَُؽْؿ ُذُكقكََُؽْؿ َوَم
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 .[43-43]إحزاب: ﴾َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾوَز َؾْقزًا َظظِقَمً 

 أما بعد:

ْمـَو ﴿اهلل ـرمه:  ؾقجب ظذ افعبد أن يعؾم أنّ  ره ـَ َوَفَؼْد 

ـَ افطهِقَبوِت  ْؾـَوُهْؿ ِِف اْفَزِ َواْفَبْحِر َوَرَزْؿـَوُهْؿ ِم كََـِل آَدَم َوََحَ

ـْ َخَؾْؼـَو َّتْػِضقًل  ه ثٍِر مِِم ـَ ْؾـَوُهْؿ َظَذ   .[43]اإلرساء:﴾َوَؾضه

، وبامتثافه فؼظه ويزداد ـرمه ويثبت بطاظته فربه 

َو افـهوُس إِكهو ﴿: احلـقف، ؿال اهلل  افِدين وؿقامه هبذا َيو َأُّيه

ْؿ ُصُعقكًَو َوَؿَبوئَِؾ فَِتَعوَرُؾقا  ـُ ٍر َوُأْكَثك َوَجَعْؾـَو ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ َخَؾْؼـَو

ْؿ إِنه اَّللهَ َظؾِقٌؿ َخبِرٌ  ـُ َرَمُؽْؿ ِظـَْد اَّللهِ َأّْتَؼو ـْ  .[30]احلجرات:﴾إِنه َأ

يو رشقل  :ؿقؾ»ؿال:    هريرةأيب ظن وذم افصحقحغ 

فقس ظـ هذا  :ؿوفقا ،أّتؼوهؿ :اَّلل مـ أـرم افـوس ؟ ؿول

ؾققشػ كبل اَّلل اكَـ كبل اَّلل اكَـ كبل اَّلل اكَـ  :ؿول ،كسلفؽ

ؿول ؾعـ معودن  ،فقس ظـ هذا كسلفؽ :ؿوفقا ،خؾقؾ اَّلل

افعرب ّتسلفقين ؟ خقورهؿ ِف اجلوهؾقي خقورهؿ ِف اإلشلم 
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 .«إذا ؾؼفقا

افذـر ف يؽرم ويؼف من افتزم به من احلـق افِدين ؾفذا

ـْ ﴿: وإكثى، ؿال اهلل  َٓ ُأِضقُع َظَؿَؾ َظوِمٍؾ ِمـُْؽْؿ ِم َأيِن 

ـَ َهوَجُروا َوُأْخِرُجقا  ـْ كََْعٍض َؾوفهِذي ٍر َأْو ُأْكَثك كََْعُضُؽْؿ ِم ـَ َذ

ـْ ِدَيوِرِهْؿ َوُأوُذوا ِِف َشبِقِع َوَؿوَّتُؾقا َوُؿتِؾُ  ِػَرنه َظـُْفْؿ ِم ـَ ُ َٕ قا 

ـْ  َْْنَوُر َثَقاكًَو ِم ْٕ تَِفو ا ـْ ََتْ ِري ِم ُْدِخَؾـهُفْؿ َجـهوٍت ََتْ َٕ َشِقَئوِِتِْؿ َو

ـُ افثهَقاِب   .[362]آل ظؿران:﴾ِظـِْد اَّللهِ َواَّللهُ ِظـَْدُه ُحْس

ـًا ؾضقؾته: مبقّ  دين ظظقم، دين يؼول اهلل  افِدينهذا 

ـْ َيْبتَ ﴿ ِخَرِة َوَم ْٔ ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف َوُهَق ِِف ا ْشَلِم ِديـًو َؾَؾ ِغ َؽْرَ اإْلِ

ـَ  ي وِِسِ ـَ اْْلَ  .[52]آل ظؿران:﴾ِم

ـهك ﴿: ؿال تعاػ ،زـى من تزـى بهاد ـْ َّتَز  َؿْد َأْؾَؾَح َم

َر اْشَؿ َركَِِف َؾَصذه  ـَ وَهو  ،[31،32]إظذ:﴾َوَذ ـه ـْ َز  َوَؿْد  َؿْد َأْؾَؾَح َم

وَهو ـْ َدشه َٓ َؾْضُؾ اَّللهِ وؿال تعاػ:  .[6،33]افشؿس:﴾َخوَب َم ﴿َوَفْق

ـِل  ـه اَّللهَ ُيَز
ـْ َأَحٍد َأكًََدا َوَفؽِ ـَك ِمـُْؽْؿ ِم ُتُف َمو َز َظَؾْقُؽْؿ َوَرَْحَ
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ـْ َيَش   .[13]افـور:﴾وُء َواَّللهُ َشِؿقٌع َظؾِقؿٌ َم

ِذي َأْرَشَؾ ُهَق افه ﴿: ، ؿال تعاػادفدي من اهتدى به

ِؼ فُِقْظِفَرُه َظَذ  ـِ اْْلَ َدى َوِدي َػك كَِوَّللهِ  افِديـَرُشقَفُف كَِوْْلُ ـَ ِؾِف َو ـُ

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى ﴿وؿال تعاػ:  .[15]افػتح:﴾َصِفقًدا َوافهِذي

 .[34]حمؿد: ﴾َوآَّتوُهْؿ َّتْؼَقاُهؿْ 

َذفَِؽ َأْوَح ﴿وذو افروح احلقة من حّي به:  ـَ ْقـَو إَِفْقَؽ َو

ـْ 
يََمُن َوَفؽِ َٓ اإْلِ ًَ َّتْدِري َمو اْفؽَِتوُب َو ـْ ـُ ـْ َأْمِرَكو َمو  ُروًحو ِم

ـْ ِظَبوِدَكو َوإِكهَؽ َفَتْفِدي إَِػ  ـْ َكَشوُء ِم َجَعْؾـَوُه ُكقًرا َْنِْدي كَِِف َم

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ   .[21]افشورى:﴾ِِصَ

إِنه ﴿ظـه: ادستبك من اشتبك به وإظؿى من ظؿي 

ُروا َؾنَِذا ُهْؿ  ـه قَْطوِن َّتَذ ـَ افشه ُفْؿ َضوئٌِػ ِم َؼْقا إَِذا َمسه ـَ اّته افهِذي

ونَ  وَن ِِف َهِذِه َأْظَؿك ﴿وؿال تعاػ:  .[133]إظراف:﴾ُمْبِكُ ـَ ـْ  َوَم

ِخَرِة َأْظَؿك َوَأَضؾه َشبِقًل  ْٔ  .[41]اإلرساء: ﴾َؾُفَق ِِف ا

ـْ ﴿: ظـه ؽػل، وادقّت من هب احلي من أحقا اهلل  َأَوَم
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ـْ  َؿ ـَ وَن َمْقًتو َؾَلْحَقْقـَوُه َوَجَعْؾـَو َفُف ُكقًرا َيْؿِق كَِِف ِِف افـهوِس  ـَ

ـَ َمو  ـَ فِْؾَؽوؾِِري َذفَِؽ ُزِي ـَ َمَثُؾُف ِِف افظهُؾََمِت َفْقَس كََِخوِرٍج ِمـَْفو 

وُكقا َيْعَؿُؾقنَ   .[311]إكعام:﴾ـَ

ذم  وصؼىظرض ظـه ضّل ذم افدكقا، من أ!  يندهذا 

َبَع ﴿: أخرة، ؿال تعاػ  ـِ اّته و َيْلّتَِقـهُؽْؿ ِمـِل ُهًدى َؾَؿ َؾنِمه

َٓ َيْشَؼك ِري َؾنِنه َفُف   ُهَداَي َؾَل َيِضؾه َو ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَرَض َظ َوَم

ُه َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َأْظَؿك ِب ِِلَ َؿوَل رَ   َمِعقَشًي َضـًْؽو َوَكْحُؼُ

ًُ كََِصًرا ـْ ـُ َّتـِل َأْظَؿك َوَؿْد  َذفَِؽ َأَّتْتَؽ آَيوُّتـَو   َحَؼْ ـَ َؿوَل 

َذفَِؽ اْفقَْقَم ُّتـَْسك ـَ َف   َؾـَِسقَتَفو َو ـْ َأِْسَ َذفَِؽ َكْجِزي َم ـَ َو

ِخَرِة َأَصده  ْٔ ـْ كَِآَيوِت َركَِِف َوَفَعَذاُب ا ْ ُيْمِم َوَِل

 .[310،314]ضه:﴾َوَأكََْؼك

ه ٓ يضّل، ومضؿون مضؿون فه أكّ  افِدينفزم هذا  ؾؿن

اكَـ ذم افدكقا وٓ يشؼى ذم أخرة ـام ؿال  ه ٓ يشؼىكّ أفه 

ـَ ﴿، شواء ـان من افذـر وإكثى،  ظبوس ـْ َيْعَؿْؾ ِم َؾَؿ
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ْػَراَن فَِس  ـُ ـٌ َؾَل  وِت َوُهَق ُمْمِم وِْلَ و َفُف افصه ْعقِِف َوإِكه

وّتُِبقنَ   .[61]إكبقاء:﴾ـَ

وإكام افذي يضّل ذم هذه احلقاة افدكقا ويشؼى ذم أخرة 

افعظقم، ؾبؼدر تػّؾته ظـه تـافه  افِدينهو من تػّؾت ظن هذا 

ظظقم افشؼاوة ذم  هـافتافتعاشة، ويتوؽل ذم افضالل، و

و َيْلّتَِقـهُؽْؿ ِمـِل ُهًدى ﴿أخرة، بل ويؿس مـفا ذم افدكقا،  َؾنِمه

َبَع ُهَدايَ  ـِ اّته َٓ َيْشَؼك  َؾَؿ ـْ  َؾَل َيِضؾه َو ـْ َأْظَرَض َظ َوَم

ِري َؾنِنه َفُف َمِعقَشًي َضـًْؽو ـْ  .[310،311]ضه:﴾ِذ

 ؿال تعاػ: رصاط مستؼقم من فزمه ٓ يعوج،افّدين هذا 

َق ﴿ ُبَؾ َؾتََػره َٓ َّتتهبُِعقا افسه بُِعقُه َو اضِل ُمْسَتِؼقًَم َؾوّته َوَأنه َهَذا ِِصَ

ُؽْؿ َّتتهُؼقنَ كَُِؽْؿ ظَ  ْؿ كَِِف َفَعؾه ـُ و  .[320كعام:إ]﴾ـْ َشبِقؾِِف َذفُِؽْؿ َوّصه

ـَ ﴿ وَن ِم ـَ َي إكََِْراِهقَؿ َحـِقًػو َوَمو  ِديـًو ؿَِقًَم ِمؾه

ـِغَ   .[333إكعام:]﴾ادُْْؼِ

إن اَّلل يرؾع »دين يؼقم من أؿامه ! ويضع من ابتعد ظـه ! 
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 .«ـهبذا افؼرآن أؿقامًو ويضع كَف آخري

ْؾِؼ اَّللهِ ﴿ َٓ َّتبِْديَؾ ِْلَ ؾِطَْرَت اَّللهِ افهتِل َؾطََر افـهوَس َظَؾْقَفو 

َٓ َيْعَؾُؿقنَ  افِديـَذفَِؽ  ثََر افـهوِس  ـْ ـه َأ
 .[03]افروم:﴾اْفَؼِقُؿ َوَفؽِ

ٓه فَِقْعُبُدوا اَّللهَ ُُمْؾِِصَغ ﴿هذا دين اإلخالص:  َوَمو ُأِمُروا إِ

ـُ ُح  افِديـَفُف  وَة َوَذفَِؽ دِي ـَ َلَة َوُيْمُّتقا افزه ـََػوَء َوُيِؼقُؿقا افصه

 .[2]افبقـة:﴾اْفَؼِقَؿيِ 

من اظتصم به ظصم من افػتن وآكحراؾات:  هذا دين

ًَ اَّللهِ ﴿ ُروا كِْعَؿ ـُ ُؿقا َواْذ َٓ َّتَػره َواْظتَِصُؿقا كََِحْبِؾ اَّللهِ ََجِقًعو َو

 .[330]آل ظؿران:﴾َظَؾْقُؽؿْ 

وصعائره  افِدينأظظم كعؿة ظذ افعبد من هذا  الؾ

ًُ ﴿: ، ؿال تعاػوأحؽامه ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿ َؿْؾ ـْ اْفَقْقَم َأ

ـِ اْضطُره ِِف  ْشَلَم ِديـًو َؾَؿ ًُ َفُؽُؿ اإْلِ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق

ْثٍؿ َؾنِنه اَّللهَ َؽُػق  .[0]ادائدة:﴾ٌر َرِحقؿٌ َُمَْؿَصٍي َؽْرَ ُمتََجوكٍِػ إِلِ

ومن ابتغى  رضقه اهلل تعاػ فـا، ؾال كبتغي ؽره، دين
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ـْ  ؽره خرس خرساكًا مبّقـًا: ْشَلِم ِديـًو َؾَؾ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإْلِ ﴿َوَم

ـَ  ي وِِسِ ـَ اْْلَ ِخَرِة ِم ْٔ وؿال  .[52ظؿران:.]آل﴾ُيْؼَبَؾ ِمـُْف َوُهَق ِِف ا

ـْ َيتهِخِذ اف﴿تعاػ:  ـْ ُدوِن اَّللهِ َؾَؼْد َخِِسَ َوَم ْقَطوَن َوفًِقو ِم شه

اًكو ُمبِقـًو ٓه   ُخِْسَ ْقَطوُن إِ َيِعُدُهْؿ َوُيَؿـِقِفْؿ َوَمو َيِعُدُهُؿ افشه

 .[336،313]افـساء:﴾ُؽُروًرا

آدم وإبراهقم ومن بام ؾقفم  ة مجقع إكبقاءمؾّ هو  دين

 .بعدهم

ـْ َيْرَؽُى ﴿ؿال اهلل تعاػ:  ـْ َشِػَف  َوَم ٓه َم ِي إكََِْراِهقَؿ إِ ـْ ِمؾه َظ

غَ  وِْلِ ـَ افصه
ِ ِخَرِة دَ ْٔ ُف ِِف ا ْكَقو َوإِكه   َكْػَسُف َوَفَؼِد اّْصَطَػْقـَوُه ِِف افده

ًُ فَِرِب اْفَعودَِغَ  ُف َأْشؾِْؿ َؿوَل َأْشَؾْؿ و   إِْذ َؿوَل َفُف َركَه َوَوَّصه هِبَ

ـَ َؾَل إكََِْراِهقُؿ كََـِقِف َويَ  ْعُؼقُب َيو كََـِله إِنه اَّللهَ اّْصَطَػك َفُؽُؿ افِدي

ٓه َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  ـه إِ  .[303،301]افبؼرة:﴾ََتُقُّت

 م وأجّل ؽَ ورشع اهلل، أظظم حِ  أن ِحَؽم اهلل وفقعؾم افعبد

 ورشع. مؽَ حِ 
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َأَؾُحْؽَؿ ﴿: ، يؼول اهلل من حؽم اهلل  حسنوٓ أ

وِهؾِقهِي  ـَ اَّللهِ ُحْؽًَم فَِؼْقٍم اجْلَ ـُ ِم ـْ َأْحَس َيْبُغقَن َوَم

 .[23]ادائدة:﴾ُيقؿِـُقنَ 

: ، ورشظه وديـهؾال أحسن وٓ أظظم من حؽم اهلل 

َٓ َّتتهبِْع َأْهَقاَء ﴿ بِْعَفو َو َْمِر َؾوّته ْٕ ـَ ا يَعٍي ِم ُثؿه َجَعْؾـَوَك َظَذ َذِ

َٓ َيْعَؾُؿقَن  ـَ  ُْؿ فَ  افهِذي ـَ اَّللهِ َصقْئًو َوإِنه إِْنه ـْ ُيْغـُقا َظـَْؽ ِم

 .[35،36]اجلاثقة:﴾افظهودَِِغ كََْعُضُفْؿ َأْوفَِقوُء كََْعٍض َواَّللهُ َويِِله ادُْتهِؼغَ 

ـَ ﴿ـؾفا، ؿال تعاػ:  ع اهلل فمأممهذه رِش  َع َفُؽْؿ ِم َذَ

ـِ َمو َوَّصه كَِِف ُكقًحو َوافهِذي َأْوَحْقـَو إِفَ  ْقـَو كَِِف افِدي قَْؽ َوَمو َوّصه

ُؿقا  َٓ َّتتََػره ـَ َو إكََِْراِهقَؿ َوُمقَشك َوِظقَسك َأْن َأؿِقُؿقا افِدي

 .[30]افشورى:﴾ؾِقفِ 

يؽز ظذ ادؼـغ: إؿامة دين اهلل !  هوأبان أك

َتبِل ﴿ويستعظؿوكه:  ـَِغ َمو َّتْدُظقُهْؿ إَِفْقِف اَّللهُ ََيْ ُزَ َظَذ ادُْْؼِ ـَ

ـْ ُيـِقُى إِفَ  ـْ َيَشوُء َوَُّيِْدي إَِفْقِف َم  .[30]افشورى:﴾ْقِف َم
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ؾفم يستثؼؾون أيرس افتؽافقف افؼظقة حتى أن بعض 

وجيبن من اخلتان، وآخر افؽػار يريد أن يدخل ذم اإلشالم 

يريد أن يسؾم ويؼول: )ذم اإلشالم صقام رمضان وأكا ٓ 

خلؿر أشتطقع أن أصوم(، وآخر يؼول: )اإلشالم حيرم ا

 وافزكا وأكا ٓ أشتطقع أن أصز ظن ذفك(.

أٓ وإن من ـز ذفك ظؾقفم: أحؽام اهلل افعظقؿة افتي 

ْيُتقِن ﴿ذم ـتابه:  يؼول اهلل   َوُضقِر ِشقـَِغ  َوافِتِغ َوافزه

َِمِغ  ْٕ ـِ َّتْؼِقيٍؿ  َوَهَذا اْفَبَؾِد ا ْكَسوَن ِِف َأْحَس ُثؿه  َفَؼْد َخَؾْؼـَو اإْلِ

وِت  َرَدْدَكوُه َأْشَػَؾ َشوؾِؾَِغ  وِْلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصه ٓه افهِذي إِ

َأَفْقَس اَّللهُ   وفِديـَؾََم ُيَؽِذكََُؽ كََْعُد كَِ  َؾَؾُفْؿ َأْجٌر َؽْرُ مَِمْـُقٍن 

وـِِؿغَ   .[5-3]افتغ:﴾كََِلْحَؽِؿ اْْلَ

ذي جيعؾؽم فّ : أي ما ا﴾وفِديـَؾََم ُيَؽِذكََُؽ كََْعُد كَِ ﴿

يوم  افِدينٕكه  ساب  تؽذبون بؾؼاء اهلل وبقوم اجلزاء واحل

 .افِدين
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َواَّللهُ ﴿ وؿد ؿال تعاػ:: بعد هذا ـؾه ﴾َؾََم ُيَؽِذكََُؽ كََْعُد ﴿

َٓ َّتْعَؾُؿقَن َصْقًئو َوَجَعَؾ فَُؽُؿ  َفوّتُِؽْؿ  ـْ كَُُطقِن ُأمه َأْخَرَجُؽْؿ ِم

 َ ْٕ كَََْصوَر َوا ْٕ ْؿَع َوا ُؽْؿ َّتْشُؽُرونَ افسه  .[45]افـحل:﴾ْؾئَِدَة َفَعؾه

ـْ ضٍِغ ﴿: وؿال اهلل  ـْ ُشَلَفٍي ِم ْكَسوَن ِم  َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اإْلِ

ُثؿه َخَؾْؼـَو افـهْطَػَي َظَؾَؼًي  ُثؿه َجَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ 

ْضَغَي ِظَظوًمو َؾَؽَسْقَكو اْفِعَظوَم َؾَخَؾْؼـَو اْفَعَؾَؼَي ُمْضَغًي َؾَخَؾْؼـَو ادُْ 

وفِِؼَغ  ـُ اْْلَ ًَم ُثؿه َأْكَشْلَكوُه َخْؾًؼو آَخَر َؾَتَبوَرَك اَّللهُ َأْحَس ُثؿه  َْلْ

ُؽْؿ كََْعَد َذفَِؽ دََِقُتقَن  ُؽْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُّتْبَعُثقَن  إِكه َوَفَؼْد  ُثؿه إِكه

ْؾِؼ َخَؾْؼـَو َؾْقَؿُؽْؿ َشبْ  ـِ اْْلَ ـهو َظ ـُ َع َضَرائَِؼ َوَمو 

 .[34-31]ادممـون:﴾َؽوؾِؾِغَ 

، افِدينٓ جيوز هلم افتؽذيب بقوم  ـل هذا فقبّغ هلم أكه

َأَفْقَس اَّللهُ كََِلْحَؽِؿ   وفِديـَؾََم ُيَؽِذكََُؽ كََْعُد كَِ ﴿

وـِِؿغَ   وذم هذه أية أّكه أحؽم احلاـؿغ، وذم .[5-3]افتغ:﴾اْْلَ

ـَ اَّللهِ﴿افتي ؿبؾفا:  ـُ ِم ـْ َأْحَس  ُحْؽًَم فَِؼْقٍم َوَم
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، وذم شورة يوكس أّكه خر احلاـؿغ: [23ادائدة:]﴾ُيقؿِـُقنَ 

بِْع َمو ُيقَحك إِفَْقَؽ َواّْصِزْ َحتهك ََيُْؽَؿ اَّللهُ َوُهَق َخْرُ ﴿ َواّته

وـِِؿغَ   .[336]يوكس:﴾اْْلَ

 هلل ودين اهلل ٓ أجّل هذا تـبقه ظذ أن حؽم اهلل ورشع ا

 ػقه افصقاكة هلم رجآً وكساًء.ؾ ،ةمـه وٓ أظظم مـه فؾبؼيّ 

جبغ  فه يـدىؽم تسؿعون وتؾحظون ما أٓ وإكّ 

 .غقورينافؿؾوب  مـه تلملت وما ،ادممـغ

ذم دين اإلشالم مفؿومة مظؾومة: هذا ى أن ادرأة ودظ

كبّقه إمغ، ضعن ذم افِدين وإشاءة إػ رّب افعادغ، وإػ 

 ! وما شواه باضل ! اهلل هو احلّق واظؾؿوا معؼ ادسؾؿغ أّن 

وأّن دين اإلشالم حّق ! وما شواه باضل ! وأّن دظوة رشول 

 باضل ! حّق وما ضادها اهلل 

َشَع ُؿُؾقهُبُْؿ ﴿: تعاػ ؿال اهلل ـَ آَمـُقا َأْن ََتْ ِذي ْ َيْلِن فِؾه َأَِل

ِر اَّللهِ َوَمو َكزَ  ـْ ـَ ُأوُّتقا اْفؽَِتوَب فِِذ وفهِذي ـَ َٓ َيُؽقُكقا  ِؼ َو ـَ اْْلَ َل ِم
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ثٌِر ِمـُْفْؿ  ـَ ْؿ َو ًْ ُؿُؾقهُبُ ََمُد َؾَؼَس ْٕ ـْ َؿْبُؾ َؾَطوَل َظَؾْقِفُؿ ا ِم

ؼه َوَأنه ﴿وؿال تعاػ:  .[33]احلديد:﴾َؾوِشُؼقنَ  َذفَِؽ كَِلَنه اَّللهَ ُهَق اْْلَ

ـْ ُدوكِِف هُ  َق اْفَبوضُِؾ َوَأنه اَّللهَ ُهَق اْفَعِعه َمو َيْدُظقَن ِم

 .[31]احلج:﴾اْفَؽبِرُ 

 ادرأة ادسؾؿة من رهبا مؽرمة أـرمفا اهلل ومن احلّق أن 

ـْ ُيَبِدْل ﴿ؾؾتحذر من تبديل كعؿة اهلل ظؾقفا، ؿال تعاػ:  َوَم

ـْ كََْعِد َمو َجوَءّْتُف َؾنِنه اَّللهَ َصِديُد افْ   .[133]افبؼرة:﴾ِعَؼوِب كِْعَؿَي اَّللهِ ِم

مروا »: ؿال افـبي ؾفي مؽرمة مصاكة ذم صغرها، 

أوٓدـؿ كَوفصلة وهؿ أكَـوء شبع شـغ وارضكَقهؿ ظؾقفو 

وهذا من  .«وهؿ أكَـوء ظؼ شـغ وؾرؿقا كَقـفؿ ِف ادضوجع

أحسن رظايتفا وصقاكتفا واحلػاظ ظذ رشؾفا وحسن 

َو عاػ: تربقتفا ظذ ضاظة رهّبا، وكظر ذفك ؿوفه ت ﴿َيو َأُّيه

ـَ آَمـُقا ُؿقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َوُؿقُدَهو افـهوُس  افهِذي

َٓ َيْعُصقَن اَّللهَ َمو َأَمَرُهْؿ  َجوَرُة َظَؾْقَفو َمَلئَِؽٌي ِؽَلٌظ ِصَداٌد  َواْْلِ
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 .[3]افتحريم:﴾َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُرونَ 

أكس كَـ ن حديث ( م1303وروى مسؾم ذم صحقحه)

مـ ظول جوريتغ »ؿال:  ريض اهلل ظـه، أن افـبي  موفؽ

 .«حتك ّتبؾغو جوء يقم افؼقومي أكو وهق وضؿ أّصوكَعف

أيب هريرة ثّم خيتار هلا افزوج افصافح ادؽرم هلا، ثبت ظن 

 أّن افـبي  :ّتوـؿ مـ ّترضقن خؾؼف وديـف إذا أ»ؿال

. «سود ظريض. إٓ ّتػعؾقا ّتؽـ ؾتـي ِف إرض وؾؾزوجقه

 دؾفو يتحرى هلا من يرى ؾقه اخلر وحسن افعؼ، وتصر ظـ

ادسؾم ظذ ما دّل ظؾقه أدّفة حسن افعؼة وافوصّقة  زوجفا

 بافـساء:

ـه كَِودَْْعُروف﴿َؿاَل اهلل َتَعاَػ: ... » وُه ، [36]افـساء:﴾َوَظوِذُ

ـْ َّتْسَتطِقُعقا َأْن َّتْعِدُفقا كََْغَ ﴿َوؿاَل َتَعاَػ:   افـَِسوِء َوَفْق َوَف

َؼِي َوإِْن ُّتْصؾُِحقا  ودَُْعؾه ـَ ؾه ادَْْقِؾ َؾَتَذُروَهو  ـُ َحَرّْصُتْؿ َؾل ََتِقُؾقا 

وَن َؽُػقرًا َرِحقَمً  ـَ  .[316]افـساء:﴾َوَّتتهُؼقا َؾنِنه اَّللَ 
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: ريض اهلل ظـه، َؿاَل: َؿاَل َرُشول اهلل  َأيب هريرةوظن 

ـْ ِضؾٍع، َوإنه  اْشَتْقُّصقا كَوفـِسوءِ » ًْ ِم َخْرًا ؛ َؾنِنه ادَْرَأَة ُخؾَِؼ

َّتُف، َوإْن  َِسْ ـَ ًَ ُّتؼقُؿُف  أْظَقَج َمو ِف افِضَؾِع أْظلُه، َؾنْن َذَهب

َتُف، َِلْ َيَزْل أْظقَج، َؾوْشَتقُّصقا كَوفـِسوءِ  ـْ  ُمَتَػٌق َظَؾقِه.. «َّتَر

أَؿْؿَتَفو  ادَرأُة ـوفِضَؾِع إنْ »وذم رواية ذم افصحقحغ: 

ًَ وؾِقَفو ظَقٌج  و، اْشَتؿَتْع ًَ هِبَ و، َوإن اْشَتؿَتْع َِتَ َِسْ  .«ـَ

ريض اهلل ظـه: أَكُه  ظؿرو كَـ إحقِص اجُلَشؿلوظن 

ذم َحَجِة افَوَداِع َيُؼوُل َبْعَد أْن مَحَِد اهلل َتَعاَػ،  َشِؿَع افـَبّي 

َر َوَوظَظ، ُثَم َؿاَل  ـَ أٓ َواْشَتقُّصقا كَوفـِسوِء »: َوأْثـَى َظَؾقِه َوَذ

ـه َصْقئوً َؽْرَ  ْؿ َفقَْس ََتْؾُِؽقَن ِمـُْف ـُ ـه َظَقاٍن ِظـَْد ََم ُه َخْرًا، َؾنِكه

ـه ِف  ـَ َؾوْهُجُروُه ذفَِؽ إٓه أْن َيلّتَِغ كََِػوِحَشٍي ُمَبِقـٍَي، َؾنْن َؾَعْؾ

ٍح  ـه رَضكًَو َؽْرَ ُمَزِ كَُقُه ، ؾنْن أَضْعـَُؽْؿ َؾل ادََضوِجع، َوارْضِ

ـه َشبقلً ؛ أَٓ إنه َفُؽْؿ َظَذ كَِسوئُِؽْؿ َحّؼًو،  َّتْبُغقا َظَؾقف

ـَ  ـه أْن ٓ ُيقضِئْ ُؽْؿ َظَؾقِف َوفِـَِسوئُِؽْؿ َظَؾقُْؽْؿ َحّؼًو ؛ َؾَحؼه
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ـْ َّتْؽَرُهقَن ؛ أَٓ  ـْ َّتْؽَرُهقَن، َوٓ َيْلَذنه ِف كَُُققّتُِؽْؿ دَِ  ُؾُرَصُؽْؿ َم

ـه  ـه َوَضَعوِمف ـه ِف ـِْسَقِِت ِسـُقا إَِفْقِف ـه َظَؾْقُؽْؿ أْن َُتْ ُف  «َوَحؼه

 «.صحقح حديث حسن»رواه افسمذي، َوؿاَل: 

: َيو ريض اهلل ظـه، َؿاَل:  معوويي كَـ حقدةوظن  ًُ ُؿْؾ

أْن ُّتْطِعَؿَفو إَِذا » َرُشقل اَّلل، َمو حؼ َزوَجِي َأَحِدَكو َظَؾقِف ؟ َؿوَل:

ِب افَقْجَف، َوٓ ضِعؿْ  ، َوَٓ َّتْْضِ ًَ َتَسْق ـْ ، َوَّتْؽُسقَهو إَِذا ا ًَ

ًِ ُّتَؼِبْح، وَ  حديٌث حسٌن رواه َأُبو داود  «ٓ َِتُْجْر إٓه ِف افَبْق

 أي: ٓ تؼل: ؿبحِك اهلل. :«ٓ ُّتَؼبِْح »معـى  َوؿاَل:

: َؿاَل َرُشول اهلل  ، َؿاَل:ريض اهلل ظـه َأيب هريرةوظن 

َؿُؾ » ـْ ْؿ خقورـؿ  أ ـُ ادُمِمـَِغ إيََمكًو أْحَسـُُفْؿ ُخُؾؼًو، وِخَقوُر

 .«ححديث حسن صحق»رواه افسمذي، َوؿاَل:  «فِـَِسوئِِفؿْ 

أَن  ريض اهلل ظـفام: ظبد اَّلل كَـ ظؿرو كَـ افعوصوظن 

ْكَقو َمَتوٌع، َوَخُر َمَتوِظَفو ادَ »، َؿاَل: َرُشول اهلل  ْرَأُة افده

يُ  وِْلَ  .(افوصقة بافـساء: )باب: "رياض افصاحلغ"اهـ  .«رواه مسؾم «افصه
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ثم تصر ُأّمًا مؽرمة، وذم هذه ادرحؾة هلا ظذ أوٓدها 

 ذ ما دّل ظؾقه ؿوفه اهلل تعاػ:وأرحامفا ؽاية اإلـرام، ظ

ـِ ﴿...» قا كَِِف َصقْئًو َوكَِوْفَقافَِدْي ـُ َواْظُبُدوا اَّللَ َوٓ ُّتْؼِ

وِر ذِي اْفُؼْركََك إِْحَسوكًو َوكَِِذي  اْفُؼْركََك َواْفَقَتوَمك َوادََْسوـِِغ َواجْلَ

بِقؾِ  ـِ افسه ـِْى َواكَْ وِحِى كَِوجْلَ ـُِى َوافصه وِر اجْلُ ًْ  َواجْلَ َوَمو َمَؾَؽ

ُؼقا اَّللَ افهِذي َّتَسوءُفقَن ﴿ :َوؿاَل َتَعاَػ  ،[03:افـساء]﴾َأْيََمُكُؽؿْ  َواّته

ـَ َيِصُؾقَن َمو َأَمَر ﴿ :َوؿاَل َتَعاَػ  ،[3:افـساء]﴾مكَِِف َوإَْرَحو َوافهِذي

ْكَسوَن ﴿ :َوؿاَل َتَعاَػ  ،[13:افرظد]﴾اَّللُ كَِِف َأْن ُيقَّصَؾ  ِٕ ْقـَو ا َوَوّصه

َوَؿَه َركَهَؽ َأٓه ﴿ :َوؿاَل َتَعاَػ  ،[5:افعـؽبوت]﴾كََِقافَِدْيِف ُحْسـوً 

ـِ  وُه َوكَِوفَْقافَِدْي ـه ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َّتْعُبُدوا إِٓه إِيه و َيبُْؾَغ إِْحَسوكًو إِمه

ََم َؿْقًٓ  و َوُؿْؾ َْلُ ََم ُأٍف َوٓ َّتـَْفْرُُهَ و َؾل َّتُؼْؾ َْلُ و َأْو ـِلُُهَ َأَحُدُُهَ

ُفََم  ِي َوُؿْؾ َرِب اْرََحْ َْحَ ـَ افره ِل ِم ََم َجـَوَح افذه ِريًَم َواْخِػْض َْلُ ـَ

َقويِن َّصِغراً  ََم َركَه ْقـَو ﴿ :َوؿاَل َتَعاَػ  ،[11-10:اإلرساء]﴾ـَ َوَوّصه

فُ اإل َؾْتُف ُأمه ـٍ َوؾَِصوُفُف ِِف َظوَمْغِ  ْكَسوَن كََِقافَِدْيِف ََحَ َوْهـًو َظَذ َوْه
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 .[31:فؼامن]﴾َأِن اْصُؽْر يِِل َوفَِقافَِدْيؽ

 ريض اهلل ظـه، َأيب ظبد افرَحون ظبد اَّلل كَـ مسعقدوظن 

 :أُي افَعَؿِل أَحُب إَِػ اهللِ َتَعاَػ   َؿاَل  :شلفت افـبي  :َؿاَل 

 ،«بُِر افَوافَِدْينِ » :ُثَم أي   َؿاَل  :ُؿْؾُت  ،«افَصالُة َظَذ َوْؿتَِفا»

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «اجِلَفاُد ذم شبقِل اهلل» :ُثَم أٌي   َؿاَل  :ُؿْؾُت 

 : َؿاَل َرُشول اهلل :َؿاَل  ريض اهلل ظـه، َأيب هريرةوظن 

يُه َؾُقْعتَِؼهُ  ،ٓ جَيِْزي َوَفٌد َوافِدًا إَٓ أْن جَيَِدُه ََمُْؾوـاً »  «َؾَقْشَسِ

 .رواه مسؾم

َمْن » :َؿاَل  ،أن َرُشول اهلل  ريض اهلل ظـه: ظـف أيضوً و

اَن ُيْمِمُن باهللِ َوافَقوِم أِخرِ  اَن ُيْمِمُن  ،َؾْؾُقْؽِرْم َضْقَػهُ  ،ـَ ـَ َوَمْن 

اَن ُيْمِمُن بِاهللِ َوافَقوِم  ،َؾْؾَقِصْل َرمِحَهُ  ،فَقوِم أِخرِ باهللِ َوا ـَ َوَمْن 

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «َؾْؾَقُؼْل َخْرًا َأْو فِقَْصُؿْت  ،أِخرِ 

إنه اَّللَ َّتَعوَػ َخَؾَؼ اَْلْؾَؼ » :َؿاَل َرُشول اهلل  :َؿاَل  ،ظـفو

حِ  ًِ افره ًْ  ،ؿُ َحتهك إَِذا َؾَرَغ ِمـُْفْؿ َؿوَم َهَذا ُمَؼوُم افَعوئِِذ  :َؾَؼوَف
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ـَ افَؼطِقعيِ  ـْ َوَّصَؾِؽ  ،َكَعؿْ  :َؿوَل  ،كََِؽ ِم  ،أَمو َّتْرَضْغَ أْن أِّصَؾ َم

 ًْ ـْ َؿَطَعِؽ ؟ َؿوَف ُثؿه َؿوَل  ،َؾَذفَِؽ َفِؽ  :َؿوَل  ،كَََذ  :َوأْؿَطَع َم

َّتَقفهْقُتْؿ َأْن َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن ﴿ :اْؿَرُؤوا إْن ِصْئتؿْ » :َرُشقل اَّلل 

ـَ َفَعـَُفُؿ  ُّتْػِسُدوا ِِف إَْرِض َوُّتَؼِطُعقا َأْرَحوَمُؽْؿ ُأوفَئَِؽ افهِذي

ُفْؿ َوَأْظَؿك َأكََْصوَرُهؿْ   .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «[10-11:حمؿد]﴾اَّللُ َؾَلَّصؿه

ـْ َوَّصَؾِؽ » :َؾَؼوَل اَّلل َّتَعوَػ  :وذم رواية فؾبخاري  ،َم

ـْ  ،َوَّصْؾُتفُ   .«َؿَطْعُتفُ  ،َؿَطَعِؽ َوَم

، جوء رجؾ إَِػ َرُشقل اَّلل ، َؿاَل: ريض اهلل ظـه ظـفو

ـِ َّصَحوكََتِل ؟ َؿوَل  ،َؾَؼوَل: َيو َرُشقل اَّلل ـْ أَحؼه افـهوِس كَُِحْس  :َم

َؽ » ـْ ؟ َؿوَل  :َؿوَل  «ُأمه َؽ » :ُثؿه َم ـْ ؟ َؿوَل  :َؿوَل  ،«ُأمه  :ُثؿه َم

َؽ » ـْ  :َؿوَل  ،«ُأمه  .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  .«أكَُقكَ » :؟ َؿوَل  ُثؿه َم

ْحَبِي ؟  ،َيو َرُشقل اَّلل :وذم رواية ـِ افصه ـْ َأَحؼه كَُحْس َم

َؽ » :َؿوَل  َؽ  ،ُأمه َؽ  ،ُثؿه ُأمه  .«ُثؿه أْدَكوَك أْدَكوكَ  ،ُثؿه َأكََوكَ  ،ُثؿه ُأمه

 ُثؿه  ،ُثؿه َرِؽَؿ أْكُػ  ،رِؽؿ أكُػ » :َؿاَل  ،ظن افـَبّي  ،ظـفو
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ـْ أْدَرَك أكََقيِف ِظـَْد افؽَِزِ  َأَحدُُهو َأْو ـِؾقفََم َؾَؾْؿ  ،َرِؽَؿ أْكُػ َم

 .رواه مسؾم «َيْدُخِؾ اجَلـهيَ 

إّن يِِل  ،َيو َرُشقل اَّلل :أن رجًل َؿوَل  ريض اهلل ظـه: ظـفو

ـُ إَفْقِفْؿ َوُيِسقُئقَن إيَِله  ،َؿراكًَي أِّصُؾُفْؿ َوَيْؼطَُعقين  ،َوُأْحِس

ًَ » :َؾَؼوَل  ،ُؿ َظـُْفْؿ َوََيَْفُؾقَن َظَعه َوأْحؾَ  ََم ُؿْؾ ـَ  ًَ ـْ ـُ ـْ 
 ،فَئِ

ُفْؿ ادَْؾه  ََم ُّتِسػه ـَ اَّللِ َطِفٌر َظَؾْقِفْؿ َمو  ،َؾؽلكه َوَٓ َيَزاُل َمَعَؽ ِم

ًَ َظَذ ذفَِؽ   .«...رواه مسؾم «ُدْم

ن أشباب ضول افعؿر وأبان صذ اهلل ظؾقه وشؾم أن م

 افرحم: ةوشعة افرزق صؾ

مـ » :َؿاَل  ،أن َرُشول اهلل  ريض اهلل ظـه: أكسٍ عن ..ؾ»

 «َؾْؾَقِصْؾ َرَِحَفُ  ،وُيـْسَل َفُف ِف أَثِرهِ  ،أَحىه أْن ُيْبَسَط َفُف ِف ِرْزؿِفِ 

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ 

يمخر َفُه ذم أجؾِِه  :أي :«يـسل َفُف ِف أثِرهِ »ومعـى 

 .«...وظؿِرهِ 



24 
في دينها مكرمة المرأة المسلمة  

ؾم ؾضقؾة افصدؿة ظذ ذوي صذ اهلل ظؾقه وش وأبان

َثَر إْكَصوِر  :َؿاَل  : أكسافؼربى ـام ظن  ـْ وَن َأكَُق َضْؾَحَي أ ـَ

ـْ َكخؾ حوء ،كَودَديـَِي َموًٓ ِم وَن أَحىه أْمَقافف إَِفْقِف كََْرَ ـَ  ،َو

ًْ مْسَتْؼَبَؾَي ادَْسِجدِ  وَك ـَ وَن َرُشقل اَّلل  ،َو ـَ  ،َيْدُخُؾَفو َو

ـْ َمو ُب ِم ًْ هِذِه أييُ  ،ٍء ؾِقَفو َضِقىَوَيْؼَ ـْ َّتـَوُفقا ﴿ :َؾَؾَمه َكَزَف َف

بهقنَ 
هو َُتِ َؿوَم َأكَُق َضْؾَحَي إَِػ  [61:آل ظؿران]﴾اْفِزه َحتهك ُّتـِْػُؼقا مِِم

 ،إنه اَّلل ّتبورك وَّتَعوَػ  ،َيو َرُشقل اَّلل :َؾَؼوَل  ،رشقِل اَّلل 

ـْ َّتـَوُفقا اْفِزه َحتهك﴿ :يؼقل هو َُتِبهقنَ  َف َوإنه َأَحىه  ﴾ُّتـِْػُؼقا مِِم

َحوءُ  َو َّصَدَؿٌي َّللِ َّتَعوَػ  ،َمويِِل إيَِِله كََْرَ َهو َوُذْخَرَهو  ،َوإْنه أْرُجق كَِره

ٌُ أَراَك اَّلل ،َؾَضْعَفو َيو َرُشقل اَّلل ،ِظـَْد اَّلل َّتَعوَػ  َؾَؼوَل  .َحْق

فَِؽ َموٌل َراكٌَح ! وَؿْد ذ ،كََخ ! ذفَِؽ َموٌل َراكٌَح » :َرُشقل اَّلل 

 ًَ ًُ َمو ُؿْؾ َعَؾَفو ِف إْؿَركَغَ  ،َشِؿْع َؾَؼوَل َأكَُق  ،«َوإيِن أَرى أْن ََتْ

َؿَفو َأكَُق َضْؾَحَي ِف أَؿوِركَِِف وكََـِل  ،أْؾَعُؾ َيو َرُشقل اَّلل :َضْؾَحيَ  َؾَؼسه

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  .َظِؿفِ 
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 :َؿاَل  ، ظـفامريض اهلل ظبد اَّلل كَـ ظؿرو كَـ افعوصوظن 

ُأكََويُِعَؽ َظَذ اِْلْجَرِة َواجِلَفودِ  :َؾَؼوَل  ،أؿبَؾ َرُجٌؾ إَِػ َكبِل اَّلل 

ـَ اَّلل َّتَعوَػ  ـْ َوافَِدْيَؽ أَحٌد » :َؿوَل  .َأكََْتغل إْجَر ِم َؾَفْؾ َفَؽ ِم

و ،َكَعؿْ  :َؿوَل  «َحٌل ؟ ـَ اَّلل» :َؿوَل  .كََْؾ ـِلُُهَ  َؾَتبْتَغل إْجَر ِم

ـْ  ،ؾوْرِجْع إَِػ َوافَِدْيَؽ » :َؿوَل  .َكَعؿْ  :َؿوَل  «َّتَعوَػ ؟ َؾلْحِس

 .وهذا َفْػُظ مسؾِم ،ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «ُّصْحَبَتُفََم 

 :ؾَؼوَل  ،َجوَء َرُجٌؾ َؾوْشَتلَذَكُف ِف اجِلَفودِ  :وذم رواية هَلاَُم 

 .«ِهْد َؾػقِفََم َؾَجو» :َؿوَل  ،َكَعؿْ  :َؿوَل ، «أَحٌل َوافِداَك ؟»

 ،َفْقَس افَقاِّصُؾ كَِودَُؽوِِفء» :َؿاَل  ،ظن افـَبّي  ،ظـفو

ًْ َرَِحُُف َوَّصَؾَفو ـه افَقاِّصَؾ افهِذي إَِذا َؿَطَع
رواه  «َوفؽِ

 .افبخاري

َؼٌي » :َؿاَل َرُشول اهلل  :َؿاَفْت  ،ظوئشيوظن  ِحُؿ ُمَعؾه افره

ـْ َوَّصَؾـِل :كَِوفَعْرِش َّتُؼقُل  ـْ َؿَطَعـِل ،َوَّصَؾُف اَّللُ ،َم َؿَطَعُف  ،َوَم

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «اَّللُ
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ًِ اْلورثوظن   :ريض اهلل ظـفا أم ادممـغ مقؿقكي كَـ

ْ َّتسَتلِذِن افـهبله  ًْ َوفقَدًة َوَِل َو أْظَتَؼ وَن َيْقُمَفو افهِذي  ،أْنه ـَ َؾَؾَمه 

ًْ  ،َيُدوُر َظَؾْقَفو ؾِقفِ  ًُ  ،أَصَعْرَت َيو َرُشقل اَّلل :َؿوَف أيِن أظَتْؼ

ًِ ؟» :َوفقَدِِت ؟ َؿوَل  ًْ  «َأَو َؾَعْؾ أمو إكهِؽ َفْق » :َؿوَل  .َكَعؿْ  :َؿوَف

وَن أْظَظَؿ ْٕجِركِ  ـَ  .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «أْظَطْقتَِفو أْخَقاَفِؽ 

ًِ َأيب كَؽر افصديؼوظن   :َؿاَفْت  ،ريض اهلل ظـفام أشَمَء كَـ

ًْ َظَعه ُأِمل َوِهَل ُمؼـ  ،ٌي ِف َظْفِد رشقِل اَّلل َؿِدَم

ًُ َرُشقل اَّلل  ًُ  ،ؾوْشَتْػَتْق ًْ َظَعه ُأِمل َوِهَل َراِؽَبيٌ  :ُؿْؾ  ،َؿِدَم

ِؽ  ،َكَعؿْ » :أَؾلِّصُؾ ُأِمل ؟ َؿوَل   ُمَتَػٌق َظَؾقِه. «ِّصِع ُأمه

 :َضاِمَعٌة ِظـِْدي َتْسلُفـي َصْقئًا 7 ِؿقَل  :أْي  :«َراِؽَبيٌ » :َوَؿوهُلَا

اَكْت  َوافصحقُح  ،ِمن افَرَضاَظةِ  :َوؿقل ،ُأُمَفا ِمن افـََسِب  ـَ

 .إول

ـِ حربوظن  ذم حديثِِه افطويل ذم  َأيب شػقون ّصخر كَ

ْؿ كَِِف ؟  :أنه هرْؿَؾ َؿوَل ٕيب ُشْػَقونَ  :ِؿَصِة ِهَرْؿَل  ـُ َؾََمَذا َيلُمُر
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ًُ  :َؿوَل  ،َيْعـِل افـهبّل  َوَٓ  ،ْحَدهُ اْظُبُدوا اَّللَ وَ » :يؼقل :ُؿْؾ

قا كَِِف َصقئوً  ـُ ؿْ  ،ُّتْؼِ ـُ قا َمو َيُؼقُل آكََوُؤ ـُ لةِ  ،واّْتُر  ،َوَيلُمُرَكو كَِوفصه

 .ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «وافِصَؾيِ  ،وافَعَػوِف  ،َوافّصْدِق 

 :َؿاَل َرُشول اهلل  :َؿاَل  ريض اهلل ظـه، َأيب ذرّ وظن 

ُر ؾِقَفو» ـَ ُؽْؿ َشتَْػَتُحقَن أْرضًو ُيْذ  :وذم رواية .«افِؼَراطُ  إكه

ك ؾِقَفو افِؼراطُ »  ،َشتَْػَتحقَن ِمْكَ َوِهَل أْرٌض ُيَسؿه

ًي َوَرَِحوً  ْؿ ِذمه  :وذم رواية «َؾوْشَتْقُّصقا كَلْهؾَِفو َخْرًا ؛ َؾننه َْلُ

 ،«ؾلحسـقا إػ أهؾفو ؛ ؾنن ْلؿ ذمي ورَحوً  ،ؾنذا اؾتتحتؿقهو»

ًي وِّصْفراً » :َأْو َؿوَل   .اه مسؾمرو «ِذمه

ِحؿُ » :َؿاَل افعؾامء ْوُن َهاَجَر ُأِم إْشاَمِظقَل  :«افره ـَ اَفتي هَلُْم 

  ْْون َمارية أِم إْبراهقَم ابن َرُشول اهلل  :«َوافِصْفرُ » ،ِمـُْفم ـَ

  ِْمـُْفم. 

 :دا كزفت هِذِه أية :َؿاَل  ريض اهلل ظـه، َأيب هريرةوظن 

 َدَظو َرُشقل اَّلل  [131:افشعراء]﴾كَِغَ َوَأْكِذْر َظِشَرَّتَؽ إَْؿرَ ﴿
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 ،َيو كََـِل َظْبِد َصْؿسٍ » :َوؿوَل  ،َؾوْجَتَؿُعقا َؾَعؿه َوَخصه  ،ُؿَرْيشوً 

ـِ ُفميٍ  ْعِى كَْ ـَ ـَ افـهورِ  ،يو كََـِل  َة  ،أكِؼُذوا أْكُػَسُؽْؿ ِم َيو كََـِل ُمره

ْعٍى  ـَ ـَ افـهورِ  ،كَـ   ،ل َظْبِد َمـَوفَيو كََـِ  ،أْكِؼُذوا أْكُػَسُؽْؿ ِم

ـَ افـهورِ  أكؼذوا أكػسؽؿ مـ  ،َيو كََـِل هوصؿ ،أْكِؼُذوا أْكُػَسُؽْؿ ِم

َيو  ،اكؼذوا أكػسؽؿ مـ افـور ،َيو كَـل ظبد ادطؾى ،افـور

ـَ افـهورِ  ،َؾوضَِؿيُ  ـَ اَّللِ  .أْكِؼذي َكْػَسِؽ ِم َؾنيِن ٓ أْمؾُِؽ َفُؽْؿ ِم

و َؽْرَ أنه َفُؽْؿ َرَِحوً  ،َصقئوً  َفو كَِبِلِْلَ  .رواه مسؾم «َشلكَُؾه

و» :ؿوفه   ،ُهَو بػتح افباء افثاكقِة وـرِسها :«كَِبِلِْلَ

َصّبه َؿطِقَعَتَفا  ،َشلِصُؾَفا :ومعـى احلديث .اداءُ  :«َوافبِلَُل »

ُد بافِصَؾةِ   وهِذِه ُتَزَ
ِ
 .باحلَراَرِة ُتْطَػُل بِاداء

 :َؿاَل  ،اهلل ظـفام ريض َأيب ظبد اَّلل ظؿرو كَـ افعوصوظن 

إنه آل كََـل » :َيُؼوُل  ،ِجَفارًا َؽْرَ رِسّ  َرُشول اهلل  شؿعت

ََم  ،ُؾَلن َفْقُسقا كَِلوفَِقوئِل ـْ  ،َوفِقَِل اَّللُ َوَّصوفُِح ادُْمِمـغَ  إِكه
َوَفؽِ

و َفو كَِبَلِْلَ ْؿ َرِحٌؿ أكَُؾه  .وافؾػظ فؾبخاري ،ُمَتَػٌق َظَؾقهِ  «َْلُ
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 ريض اهلل ظـه: قب خوفد كَـ زيد إكصوريَأيب أيوظن 

ين كََِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـل اجَلـهيَ  ،َيو َرُشقل اَّلل :أنه رجًل َؿوَل   ،أْخِزْ

ـَ افـهورِ  ُك كَِِف  ،َّتْعُبُد اَّلل» :َؾَؼوَل افـهبله  .َوُيَبوِظُدين ِم َوَٓ ُّتْؼِ

لةَ  ،َصقئوً  وةَ  ،َوُّتِؼقُؿ افصه ـَ حؿَ  وَّتِصُؾ  ،وُّتمِِت افزه ُمَتَػٌق  «افره

 .َظَؾقهِ 

 :َؿاَل  ،ظن افـَبّي  ريض اهلل ظـه، شؾَمن كَـ ظومروظن 

ؿْ » ـُ ُف كَََرـيٌ  ،إَِذا أْؾطََر أَحُد ْ ََيِْد  ،َؾْؾُقْػطْر َظَذ ََتٍْر ؛ َؾنكه َؾنْن َِل

ُف َضُفقرٌ  ،ََتْراً  َدَؿُي َظَذ ادِسؽِغ » :َوؿاَل  ،«ؾودَوُء ؛ َؾنكه افصه

ِحِؿ ثِـَْتونِ  ،َّصَدؿيٌ  رواه  «َّصَدَؿٌي َوِّصَؾيٌ  :وَظَذ ذِي افره

 .«حديث حسن» :َوؿاَل  ،افسمذي

إّن يِل  :َؿوَل  ،أن رجًل أّتوه ريض اهلل ظـه: َأيب افدرداءِ وظن 

ًُ َرُشقل اَّلل  :امرأًة وإّن ُأِمل َّتلُمُريِن كَِطَلؿَِفو ؟ َؾَؼوَل  َشِؿْع

، ِب اجَلـهيِ افَقافُِد أْوَشُط أكََْقا» :يؼقل،  ًَ َؾلِضْع  ،َؾنْن ِصْئ

حديث » :َوؿاَل  ،رواه افسمذي «َأو اْحَػْظفُ  ،ذفَِؽ افَبوَب 
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 .«حسن صحقح

 ،ظن افـَبّي  ،ريض اهللُ ظـفام افزاِء كَـ ظوزبوظن 

حديث » :َوؿاَل  ،رواه افسمذي «اَْلوفُي كََِؿـِْزَفِي إُمِ » :َؿاَل 

 .«حسن صحقح

ين أصد افتحريم وهنى ظـه أصد وحرم اهلل ظؼوق افوافد

﴿َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن َّتَقفهْقُتْؿ َأْن ُّتْػِسُدوا ِِف َؿاَل اهلل َتَعاَػ: افـفي 

ُفْؿ  ـَ َفَعـَُفُؿ اَّللُ َؾَلَّصؿه إَْرِض َوُّتَؼِطُعقا َأْرَحوَمُؽْؿ ُأوَفئَِؽ افهِذي

ـَ ، َوؿاَل َتَعاَػ: [10-11]حمؿد:﴾َوَأْظَؿك َأكََْصوَرُهؿْ  ﴿َوافهِذي

ـْ كََْعِد ِمقَثوؿِِف َوَيْؼَطُعقَن َمو َأَمَر اَّللُ كَِِف َأْن  َيـُْؼُضقَن َظْفَد اَّللِ ِم

ْؿ ُشقُء  ْعـَُي َوَْلُ ُؿ افؾه ُيقَّصَؾ َوُيْػِسُدوَن ِِف إَْرِض ُأوَفئَِؽ َْلُ

ارِ  وُه ﴿َوَؿَه َركَهَؽ َأٓه َّتْعُبُدوا إِ ، َوؿاَل َتَعاَػ: [12]افرظد:﴾افده ٓه إِيه

و  و َأْو ـِلُُهَ ـه ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َأَحُدُُهَ و َيْبُؾَغ ـِ إِْحَسوكًو إِمه َوكَِوْفَقافَِدْي

ََم  ِريًَم َواْخِػْض َْلُ ـَ ََم َؿْقًٓ  و َوُؿْؾ َْلُ ََم ُأٍف َوٓ َّتـَْفْرُُهَ َؾل َّتُؼْؾ َْلُ

ِي َوُؿْؾ َرِب اْرََحْ  َْحَ ـَ افره ِل ِم َقويِن َجـَوَح افذه ََم َركَه ـَ ُفََم 
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 .[11-10]اإلرساء:﴾َّصِغراً 

ريض اهلل ظـه، َؿاَل: َؿاَل  َأيب كَؽرة ُكَػقع كَـ اْلورثوظن 

َزِ افَؽَبوئِِر ؟» :َرُشول اهلل  ـْ ُؿْؾـَو:  -ثلثوً -« أٓ ُأَكِبُئُؽْؿ كَل

اُك كَوَّلل، َوُظُؼقُق افَقافَِديْ » كَََذ، َيو َرُشقل اَّلل، َؿوَل: ، «ـِ اإلْذَ

ورِ »وـون ُمتهؽِئًو َؾَجَؾَس، َؾَؼوَل:  وِر َوَصَفوَدُة افزه « أَٓ َوَؿْقُل افزه

 ًَ  . ُمتََػٌق َظَؾقِه.َؾََم َزاَل ُيَؽِرُرَهو َحتهك ُؿْؾـَو: َفْقَتُف َشَؽ

ريض اهلل ظـفام، ظن  ظبد اَّلل كَـ ظؿرو كَـ افعوصوظن 

اكُ »، َؿاَل: افـَبّي  ،  افَؽبَوئُِر: اإلْذَ ـِ كَوَّلل، َوُظُؼقُق افَقافَِدْي

 رواه افبخاري. «َوَؿْتُؾ افـهْػس، َوافَقِؿُغ افَغُؿقُس 

: افتي حيؾػفا ـاذبًا ظامدًا، شؿقت «افقؿغ افغؿقس» 

 ؽؿوشًا 7 ٕهنا تغؿس احلافَِف ذم اإلثم.

ُجؾ »، َؿاَل: أن َرُشول اهلل  ظـفو ـَ افَؽَبوئِر َصْتُؿ افره ِم

ُجُؾ َوافَِدْيِف ؟! ، !«َوافَِديِف  ؿوفقا: َيو َرُشقل اَّلل، َوَهْؾ َيْشتُُؿ افره

ُف، َؾَقُسىه »َؿوَل:  ُجِؾ، َؾَقُسىه أكََوه، َوَيُسىه ُأمه َكَعْؿ، َيُسىه َأكََو افره
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فُ   ُمَتَػٌق َظَؾقِه. «ُأمه

ُجُؾ َوافَِدْيفِ »وذم رواية:  ـَ افره َزِ افَؽَبوئِِر أْن َيْؾَع ـْ ـْ أ  إنه ِم

ُجُؾ َوافَِديِف ؟! َؿوَل:  ، ؿِقَؾ:!« ـُ افره ْقَػ َيْؾَع ـَ َيو َرُشقل اَّلل، 

فُ » ُف، َؾَقُسىه ُأمه ُجِؾ، َؾقَُسىه أكَوُه، َوَيُسىه ُأمه  .«َيُسىه َأكََو افره

ريض اهلل ظـه: أن َرُشول  َأيب حمؿد جبِر كَـ مطعؿوظن 

َؿوَل شػقون ِف روايتف: « َٓ َيْدُخُؾ اجَلـهَي َؿوضِعٌ »، َؿاَل: اهلل 

 . ُمتََػٌق َظَؾقِه.َيْعـِل: َؿوضِع َرِحؿ

ريض اهلل ظـه، ظن افـَبّي  َأيب ظقسك ادغرة كَـ صعبيوظن 

 :َفوِت، َوَمـْعوً »، َؿاَل َم َظَؾقُْؽْؿ: ُظُؼقَق إمه إنه اَّللَ َّتَعوَػ َحره

ِرَه فَُؽْؿ: ؿِقَؾ َوؿ ـَ َماِل، وهوِت، َوَوْأد افَبـَوِت، و ْثَرَة افسه ـَ وَل، َو

 ُمَتَػٌق َظَؾقِه. «َوإَضوَظَي ادَولِ 

( 3135افبخاري) صحقح، ؾػي مؽرمةؾادرأة ادسؾؿة 

 ؿال: ريض اهلل ظـفا أن افـبي  ظوئشيظن  (1316ومسؾم)

 .«مـ اكَتع مـ هذه افبـوت كَقء ــ فف شسا مـ افـور»
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ا ظذ دين إػ أن تؾؼى رهّب  ؾفي مؽرمة من حغ وٓدهتا

، ؾادرأة «افـسوء صؼوئؼ افرجول»وؿد جاء حديث:  .اهلل 

 ادسؾؿة صؼقؼة افرجل ادسؾم.

ادسؾم ذم ديـه، رشيؽته ذم حقاته، زوجفا هي رشيؽة و

عل هلا من اخلر ؾؿن إـرام اهلل ظّز وجّل هلا أن جذم شؽـه، 

ََمِت إِنه ادُْْسؾِِؿَغ َوادُْْسؾِ ﴿ؿال اهلل: ، وإجر ما فؾرجل

وِدؿَِغ  َوادُْْمِمـَِغ َوادُْْمِمـَوِت َواْفَؼوكِتَِغ َواْفَؼوكَِتوِت َوافصه

وِصَعوِت  وِصِعَغ َواْْلَ وكََِراِت َواْْلَ ـَ َوافصه وكَِِري وِدَؿوِت َوافصه َوافصه

وؾِظِغَ  وئََِمِت َواْْلَ وئِِؿَغ َوافصه  َوادَُْتَصِدؿَِغ َوادَُْتَصِدَؿوِت َوافصه

اـَِراِت َأَظده  ثًِرا َوافذه ـَ ـَ اَّللهَ  اـِِري وؾَِظوِت َوافذه ُؾُروَجُفْؿ َواْْلَ

ْؿ َمْغِػَرًة َوَأْجًرا َظظِقًَم   .[02]إحزاب:﴾اَّللهُ َْلُ

أمورًا يشسك ؾقفا افرجال وافـساء، وجعل  جعل اهلل 

، ـّل فه متقزه أخرظن  مهبا بعضفيتؿّقز أمورًا يتبّغ  اهلل 

هبا ظن أخر، ودخول أحدهم ذم صلن أخر وذم أمره وؾقام 
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وؿد رتب  وظصقاكه !خيتص به، ذفك من تغر ؾطرة اهلل ! 

ظذ ذفك وظقد صديد، وافداظي إػ ذفك مـاؿض فؼع اهلل 

 وديـه.

َٓ ﴿وؿال تعاػ:  ـْ َيَتَعده ُحُدوَد اَّللهِ َؾَؼْد َطَؾَؿ َكْػَسُف  َوَم

 .[3]افطالق:﴾ َُيِْدُث كََْعَد َذفَِؽ َأْمًراَّتْدِري َفَعؾه اَّللهَ

ومن خافف أمر اهلل ؾنن اهلل يعؾؿه، وهو خّر به وبػعؾه، 

ٍر َوُأْكَثك ﴿ؿال اهلل تعاػ:  ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـَو َو افـهوُس إِكه َيو َأُّيه

َرَمُؽْؿ ِظـْ  ـْ ْؿ ُصُعقكًَو َوَؿَبوئَِؾ فَِتَعوَرُؾقا إِنه َأ ـُ َد اَّللهِ َوَجَعْؾـَو

ْؿ إِنه اَّللهَ َظؾِقٌؿ َخبِرٌ  ـُ فُِقَعِذَب ﴿، ؿال تعاػ: [30]احلجرات:﴾َأّْتَؼو

وِت َوَيُتقَب اَّللهُ  ـَ ـَِغ َوادُْْؼِ اَّللهُ ادُْـَوؾِِؼَغ َوادُْـَوؾَِؼوِت َوادُْْؼِ

وَن اَّللهُ َؽُػقًرا َرِحقًَم  ـَ  .[40]إحزاب:﴾َظَذ ادُْْمِمـَِغ َوادُْْمِمـَوِت َو

ـاكت ادرأة ذم واإلشالم أـرم ادرأة إـرامًا بافغًا ؾؼد 

تعتز من مجؾة ادراث تورث ـام تورث ترـة  اجلاهؾقة

ـَ آَمـُقا ﴿افزوج، ؾـفى اهلل تعاػ ظن ذفك بؼوفه:  و افهِذي َ َيو َأُّيه
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َٓ َّتْعُضؾُ  ْرًهو َو ـَ ـه فَِتْذَهُبقا َٓ ََيِؾه َفُؽْؿ َأْن َّتِرُثقا افـَِسوَء  قُه

ـه  وُه ٓه َأْن َيْلّتَِغ كََِػوِحَشٍي ُمَبِقـٍَي َوَظوِذُ ـه إِ كََِبْعِض َمو آَّتْقُتُؿقُه

ـه َؾَعَسك َأْن َّتْؽَرُهقا َصْقًئو َوََيَْعَؾ اَّللهُ  ِرْهتُُؿقُه ـَ كَِودَْْعُروِف َؾنِْن 

ثًِرا ـَ ا  َزْوٍج َمَؽوَن َزْوٍج َوآَّتْقتُْؿ  َوإِْن َأَرْدُّتُؿ اْشتِْبَداَل   ؾِقِف َخْرً

َتوًكو َوإِْثًَم  ـه ؿِـَْطوًرا َؾَل َّتْلُخُذوا ِمـُْف َصْقًئو َأَّتلُْخُذوَكُف هُبْ إِْحَداُه

ْقَػ َّتْلُخُذوَكُف َوَؿْد َأْؾَه كََْعُضُؽْؿ إَِػ كََْعٍض َوَأَخْذَن   ُمبِقـًو ـَ َو

َٓ َّتـْؽُِح   ِمـُْؽْؿ ِمقَثوًؿو َؽؾِقًظو ـَ افـَِسوِء َو ْؿ ِم ـُ قا َمو َكَؽَح آكََوُؤ

وَن َؾوِحَشًي َوَمْؼًتو َوَشوَء َشبِقًل  ـَ ُف  ٓه َمو َؿْد َشَؾَػ إِكه -36]افـساء:﴾إِ

11]. 

ساء وؽرها، من أحؽام ؾتلمل ما تضؿـته شورة افـ

 ادرأة، وحؼوؿفا افعظقؿة وصموهنا افؽريؿة.

، ؿال ثةمورو ٓوجعؾفا اهلل ظّز وجّل ذم اإلشالم وارثة 

َْؿَركَُقَن ﴿اهلل تعاػ:  ْٕ هو َّتَرَك افَْقافَِداِن َوا فِؾِرَجوِل َكِصقٌى مِِم

ُثَر  ـَ هو َؿؾه ِمـُْف َأْو  َْؿَركَُقَن مِِم ْٕ هو َّتَرَك اْفَقافَِداِن َوا َوفِؾـَِسوِء َكِصقٌى مِِم
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 ُيقِّصقُؽُؿ اَّللهُ ِِف ﴿، وؿال تعاػ: [4]افـساء:﴾َكِصقًبو َمْػُروًضو

ـه كَِسوًء َؾْقَق اْثـَتَْغِ  ـُ ُْكَثَقْغِ َؾنِْن  ْٕ ِر ِمْثُؾ َحِظ ا ـَ ْؿ فِؾذه ـُ ِد َٓ َأْو

كََََقْيِف  ِٕ ًْ َواِحَدًة َؾَؾَفو افـِْصُػ َو وَك ـَ ـه ُثُؾَثو َمو َّتَرَك َوإِْن  َؾَؾُف

ـْ فُِؽِؾ َواِحٍد ِمـْفُ  ْ َيُؽ وَن َفُف َوَفٌد َؾنِْن َِل ـَ هو َّتَرَك إِْن  ُدُس مِِم ََم افسه

وَن َفُف إِْخَقٌة َؾِِلُِمِف  ـَ ٌُ َؾنِْن  َفُف َوَفٌد َوَوِرَثُف َأكَََقاُه َؾِِلُِمِف افثهُؾ

 َٓ ْؿ  ـُ ْؿ َوَأكَْـَوُؤ ـُ ـٍ آكََوُؤ و َأْو َدْي ـْ كََْعِد َوِّصقهٍي ُيقِِص هِبَ ُدُس ِم افسه

وَن َظؾِقًَم َّتْد  ـَ ـَ اَّللهِ إِنه اَّللهَ  ُْؿ َأْؿَرُب َفُؽْؿ َكْػًعو َؾِريَضًي ِم ُروَن َأُّيه

ـه َوَفٌد   َحؽِقًَم  ـْ َْلُ ْ َيُؽ َوَفُؽْؿ كِْصُػ َمو َّتَرَك َأْزَواُجُؽْؿ إِْن َِل

ـْ كََْعِد َوِّص  ـَ ِم ـْ هو َّتَر كَُُع مِِم ـه َوَفٌد َؾَؾُؽُؿ افره وَن َْلُ ـَ قهٍي ُيقِّصَغ َؾنِْن 

وَن  ـَ ـْ َفُؽْؿ َوَفٌد َؾنِْن  ُتْؿ إِْن َِلْ َيُؽ ـْ هو َّتَر كَُُع مِِم ـه افره ـٍ َوَْلُ و َأْو َدْي هِبَ

و َأْو  ـْ كََْعِد َوِّصقهٍي ُّتقُّصقَن هِبَ ُتْؿ ِم ـْ هو َّتَر ـُ مِِم ـه افثهُؿ َفُؽْؿ َوَفٌد َؾَؾُف

َلَفًي أَ  ـَ وَن َرُجٌؾ ُيقَرُث  ـَ ـٍ َوإِْن  ًٌ َدْي ِو اْمَرَأٌة َوَفُف َأٌخ َأْو ُأْخ

ـْ َذفَِؽ َؾُفْؿ  َثَر ِم ـْ وُكقا َأ ـَ ُدُس َؾنِْن  َؾؾُِؽِؾ َواِحٍد ِمـُْفََم افسه

ـٍ َؽْرَ ُمَضوٍر  و َأْو َدْي ـْ كََْعِد َوِّصقهٍي ُيقََّص هِبَ ٌِ ِم وُء ِِف افثهُؾ ـَ ُذَ
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ـَ اَّللهِ َواَّللهُ َظؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ  وؿال تعاػ:  .[31-33فـساء:]ا﴾َوِّصقهًي ِم

َيْسَتْػُتقَكَؽ ُؿِؾ اَّللهُ ُيْػتِقُؽْؿ ِِف اْفَؽَلَفِي إِِن اْمُرٌؤ َهَؾَؽ َفقَْس فَُف ﴿

و  ـْ َْلَ ْ َيُؽ ًٌ َؾَؾَفو كِْصُػ َمو َّتَرَك َوُهَق َيِرُثَفو إِْن َِل َوَفٌد َوَفُف ُأْخ

وَكَتو اْثـََتْغِ َؾَؾُفََم افثهؾُ  ـَ وُكقا إِْخَقًة َوَفٌد َؾنِْن  ـَ هو َّتَرَك َوإِْن  َثوِن مِِم

ُْكَثقَْغِ ُيَبِغُ اَّللهُ فَُؽْؿ َأْن  ْٕ ِر ِمْثُؾ َحِظ ا ـَ ًٓ َوكَِسوًء َؾؾِؾذه ِرَجو

ٍء َظؾِقؿٌ   .[343]افـساء:﴾َّتِضؾهقا َواَّللهُ كَُِؽِؾ َرْ

جعؾفا اإلشالم مؽّرمة شقدة، وبعد  ممدةؾبعد أن ـاكت 

وذم جمال افزواج جعؾفا اإلشالم حرة وارثة، أن ـان موروثة 

مع حسن افعؼة ومالزمة  افتعدد بلربعظؾقفا  حك 

ـَ افـَِسوِء َمثْـَك ﴿افعدل، ؾؼال:  َؾوْكؽُِحقا َمو َضوَب َفُؽْؿ ِم

 ًْ ٓه َّتْعِدُفقا َؾَقاِحَدًة َأْو َمو َمَؾَؽ َوُثَلَث َوُركََوَع َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ

ٓه َّتُعقُفقاَأْيََمُكُؽْؿ َذفِ  ـه كِْحَؾًي   َؽ َأْدَكك َأ َوآُّتقا افـَِسوَء َّصُدَؿوِِتِ

ٍء ِمـُْف َكْػًسو َؾُؽُؾقُه َهـِقًئو  ـْ َرْ ـَ َفُؽْؿ َظ َؾنِْن ضِْب

 .[0،1]افـساء:﴾َمِريًئو
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وذم طّل هذه ادؽارم اإلشالمقة فؾؿرأة يعدو ظؾقفا 

ذين وصػفم أظداؤها وأظداء ديـفا وأظداء اإلشالم وأهؾه افّ 

َٓ افـهَصورَ ﴿اهلل تعاػ بؼوفه:  ـْ َّتْرََض َظـَْؽ اْفَقُفقُد َو ى َوَف

َتُفؿْ  َػُروا ﴿، وبؼوفه: [313]افبؼرة:﴾َحتهك َّتتهبَِع ِمؾه ـَ ـَ  َمو َيَقده افهِذي

ـْ  ـْ َخْرٍ ِم َل َظَؾْقُؽْؿ ِم ـَِغ َأْن ُيـَزه َٓ ادُْْؼِ ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب َو ِم

ـْ َيَشوُء َواَّللهُ َركَِؽُ  تِِف َم  ُذو افَْػْضِؾ ْؿ َواَّللهُ ََيْتَصه كََِرَْحَ

ََم ﴿، وؿوفه: [332]افبؼرة:﴾اْفَعظِقؿِ  ـَ وا َفْق َّتْؽُػُروَن  َػُروا َوده ـَ

ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب ﴿، وؿوفه: [56]افـساء:﴾َؾَتُؽقُكقَن َشَقاءً  ثٌِر ِم ـَ َوده 

ـْ كََْعدِ  وَكُؽْؿ ِم ـْ ِظـِْد َأْكُػِسِفْؿ  َفْق َيُرده وًرا َحَسًدا ِم ػه ـُ إِيََمكُِؽْؿ 

ـْ كََْعِد  ؼه ِم ُؿ اْْلَ َ َْلُ ، ظدوا ظذ ادسؽقـة [336]افبؼرة:﴾َمو َّتبَغه

رشؾفا وإبعادها ظن  ووئدفسؾب ـرامتفا وإهدار حشؿتفا 

وؾتـتفا، وافػتـة هبا حتى كؼ ظـدكا ذم افبالد افقؿـّقة ما  ديـفا

 يبعدها ظن شعادة واة ادطؾؼة هلا بافرجال، باميسؿى بادسا

بـ: )اجلـدرة( ! ، وهذه افػؽرة ادؾعوكة يسؿوهنا ديـفا ودكقاها
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تدظو إػ ادساواة ادطؾؼة بغ افرجل وادرأة دون اظتبار ٕي 

ؾرق من افػروق اخلؾؼّقة، ودون احسام فإلكساكّقة اإلشالمّقة 

 وإحؽام افؼظّقة.

ر ادالظغ فإلكساكقّة اإلشالمّقة ومن إهاكة افؽػا

وإحؽام وادحاـم اإلشالمّقة افؼظّقة: ما صدر بتلرخيفم 

من مطافبات بنفغاء  (1331/331)مقالدي برؿم  (1331)

 تـّص بؼوهلا:واّفتي  ،ظؼوبات ظدد من اجلرائم اجلـسّقة

تدظو مـّظؿة افعػو افدوفقة احلؽؿومة افقؿـّقة إػ إفغاء 

( من ؿاكون 135( و)134( و)131و)( 130ادواد: )

اجلرائم وافعؼوبات افّتي حترم افعالؿات اجلـسّقة ادثؾّقة، أي: 

)ؾاحشة افؾواط( !: افرجل مع افرجل، وشحاق ادرأة مع 

ادرأة، افتي بافسايض، ؾضاًل ظن افعالؿات اجلـسّقة ادختؾػة 

خارج ــف افزوجقة أي: )افزكا( !  اّفتي تتّم بافسايض

 ُشُبؾه بغ افشباب وادحصـغ دون أي إداكة واكتؼاد. بلوشع
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ٓ  ،وإفباب وهذه افػؽرة افؽاؾرة افتي متّجفا افػطر

 رش افدواب.من من هم  ها إّٓ يؼرّ 

َٓ ﴿ؿال تعاػ:  َػُروا َؾُفْؿ  ـَ ـَ  َواِب ِظـَْد اَّللهِ افهِذي إِنه َذه افده

َواِب ِظـَْد اَّللهِ إِ ﴿. وؿال تعاػ: [22]إكػال:﴾ُيْمِمـُقنَ  نه َذه افده

َٓ َيْعِؼُؾقنَ  ـَ  ؿه اْفُبْؽُؿ افهِذي ا   افصه َوَفْق َظؾَِؿ اَّللهُ ؾِقِفْؿ َخْرً

َْشَؿَعُفْؿ َوَفْق َأْشَؿَعُفْؿ فَ  . [11،10]إكػال:﴾َتَقفهْقا َوُهْؿ ُمْعِرُضقنَ َٕ

ـْ َأْهِؾ ﴿وؿال تعاػ:  َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَِغ إِنه افهِذي افْؽَِتوِب َوادُْْؼِ

يِ  يه ـَ ؾِقَفو ُأوَفئَِؽ ُهْؿ َذه اْفَزِ ، [3]افبقـة:﴾ِِف َكوِر َجَفـهَؿ َخوفِِدي

َثَرُهْؿ َيْسَؿُعقَن َأْو َيْعِؼُؾقَن إِْن ﴿وؿال تعاػ:  ـْ َسُى َأنه َأ َأْم ََتْ

َْكَعو ْٕ و ـَ ٓه  وؿال تعاػ: ، [11]افػرؿان:﴾ِم كََْؾ ُهْؿ َأَضؾه َشبِقًل ُهْؿ إِ

َكْ ﴿ ْٕ ُؾ ا ـُ ََم َّتلْ ـَ ُؾقَن  ـُ َػُروا َيَتَؿتهُعقَن َوَيْل ـَ ـَ  َعوُم َوافـهوُر َوافهِذي

ؿْ   .[31]حمؿد:﴾َمْثًقى َْلُ

وما دّل ظع حديث  ،رق بغ هذه افدظوة ادؾعوكةؾؾلي 

رشار اخلؾق افذين تؼوم ظؾقفم افساظة يتساؾدون تساؾد أن 
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 ج احلؿر.افؽالب ويتفارجون هتار

! وٓ أيات افؼرآكقّة  ةؾفذه افدظوة حّؼًا مل حتسم اإلكساكقّ 

طر اهلل ظّز ! وٓ افسـن افـبوّية ! وٓ افػطرة اخلؾؼّقة ! افتي ؾ

لّي إكساكقّة تبؼى بعد هذا افدمار، وإكام وجّل افـاس ظؾقفا، ؾ

 هي كؼؾة باإلكسان إػ حرضة احلقوان بـص افؼرآن.

افبفقؿقّة  احلقاة اإلكساكقة إػ احلقاة وبدأ هذا افـؼؾة من

 وديـفاحتت صعار حؼوق ادرأة، زاظؿغ أن رهبا حرمفا 

، واهلل ظّز وجّل أرحم من ظباده من أكػسفم، ؾؼد طؾؿفا

وَن اَّللهُ فُِقِضؾه َؿْقًمو كََْعَد إِْذ ﴿أباهنم ما يتؼون، ؿال تعاػ:  ـَ َوَمو 

ْؿ َموَهَداُهْؿ َحتهك يُ   .[332]افتوبة:﴾َيتهُؼقنَ  َبِغَ َْلُ

إِنه ﴿هي أؿوم، ؿال تعاػ: وأكزل ظؾقفم ـتابًا هيدي فّؾتي 

ـَ  تِل ِهَل َأْؿَقُم َوُيبَِؼُ ادُْْمِمـَِغ افهِذي َهَذا اْفُؼْرآَن َُّيِْدي فِؾه

بًِرا ـَ ْؿ َأْجًرا  وِت َأنه َْلُ وِْلَ َٓ ُيْمِمـُ   َيْعَؿُؾقَن افصه ـَ  قَن َوَأنه افهِذي

ْؿ َظَذاكًَو َأفِقًَم  ِخَرِة َأْظَتْدَكو َْلُ ْٔ  .[6،33]اإلرساء:﴾كَِو
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فََؼْد ﴿، ؿال تعاػ: وأرشل إفقفم رشوًٓ هبم أرحم

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َظِزيٌز َظَؾْقِف َمو َظـِتهْؿ َحِريٌص  ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ َجوَء

َٓ  َؾنِْن َّتَقفهْقا  َظَؾْقُؽْؿ كَِودُْْمِمـَِغ َرُءوٌف َرِحقؿٌ  َؾُؼْؾ َحْسبَِل اَّللهُ 

ًُ َوُهَق َربه اْفَعْرِش  ْؾ ـه ٓه ُهَق َظَؾْقِف َّتَق إَِفَف إِ

 .[315،316]افتوبة:﴾اْفَعظِقؿِ 

رهم َمن يريد هبم ادقل ظام خؾؼفم فه، ؾؼال تعاػ: وحذّ 

ـْ َؿْبؾُِؽؿْ ﴿ ـَ ِم ـَ افهِذي ِدَيُؽْؿ ُشـَ َوَيُتقَب  ُيِريُد اَّللهُ فُِقَبِغَ َفُؽْؿ َوَُّيْ

َواَّللهُ ُيِريُد َأْن َيُتقَب َظَؾْقُؽْؿ َوُيِريُد   َظَؾْقُؽْؿ َواَّللهُ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ 

َفَقاِت َأْن ََتِقُؾقا َمقًْل َظظِقًَم  ـَ َيتهبُِعقَن افشه ُيِريُد اَّللهُ َأْن   افهِذي

ْكَسوُن َضِعقًػو  .[14،15]افـساء:﴾َُيَِػَػ َظـُْؽْؿ َوُخؾَِؼ اإْلِ

هلم حتريم تشبه افرجال بافـساء، وافـساء  هأباك اوَم

به ـّل من افصـػغ  اختص ما ال ظذعتبافرجال، وفعن من 

 ة اإلهلقة.ؿبإدفة افؼظّقة واحلؽ

فعـ » ؿال: أن افـبي   اكَـ ظبوسظن ؾػي افصحقح 
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ادتشبفغ مـ افرجول كَوفـسوء وادتشبفوت مـ  رشقل اَّلل 

 .«افـسوء كَوفرجول

ادخـثغ مـ افرجول  فعـ افـبل »وذم فػظ: 

وادسجلت مـ افـسوء وؿول أخرجقهؿ مـ كَققّتؽؿ ؿول 

ويؾعن رشول اهلل  .«ؾلكو وأخرج ظؿر ؾلكي ؾلخرج افـبل 

  من فعـه اهللاَّلل ظبدظن  ، وذم افصحقحغ   :ؿال

فعـ اَّلل افقاصَمت وادستقصَمت وافـومصوت وادتـؿصوت »

ؿول ؾبؾغ ذفؽ امرأة  ،فؾحسـ ادغرات خؾؼ اَّلل وادتػؾجوت

ؾلّتتف  ،وـوكً ّتؼرأ افؼرآن ،مـ كَـل أشد يؼول ْلو أم يعؼقب

ؾؼوفً مو حديٌ كَؾغـل ظـؽ أكؽ فعـً افقاصَمت 

وادستقصَمت وادتـؿصوت وادتػؾجوت فؾحسـ ادغرات 

ومو يِل ٓ أفعـ مـ فعـ رشقل اَّلل  :اَّلل ؾؼول ظبد ،خؾؼ اَّلل

فؼد  :ؾؼوفً ادرأة .ظؾقف و شؾؿ ؟ وهق ِف ـتوب اَّلل ّصذ اَّلل

ؾؼول فئـ ــً  ،ؿرأت مو كَغ فقحل ادصحػ ؾَم وجدّتف
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ُشقُل ﴿ :ؿرأّتقف فؼد وجدّتقف ؿول اَّلل ظز و جؾ ُؿ افره ـُ َوَمو آَّتو

ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا ـُ ؾؼوفً ادرأة ؾنين  ،[4]احلؼ:﴾َؾُخُذوُه َوَمو َْنَو

 :مرأّتؽ أن ؿول اذهبل ؾوكظري ؿولأرى صقئو مـ هذا ظذ ا

 :اَّلل ؾؾؿ ّتر صقئو ؾجوءت إفقف ؾؼوفً ؾدخؾً ظذ امرأة ظبد

 .«أمو فق ـون ذفؽ ِل كجومعفو :ؾؼول ،مو رأيً صقئو

مفا وصاهنا ذم صلن أحواهلا ؿد مّقزها وـرّ  واهلل 

فا بؼوفه ها، وجعل هلا مقزة ختّص ومراحؾفا، وجاكبفا ما يرّض 

ُْكَثك َوَفْقَس ﴿ تعاػ: ْٕ و ـَ ُر  ـَ  .[03]آل ظؿران:﴾افذه

 :ا حمسمة مصوكةجعل افؼوامة ظؾقفا فضعػفا وٕهّن 

َؾ اَّللهُ كََْعَضُفْؿ َظَذ كََْعٍض ﴿ اُمقَن َظَذ افـَِسوِء كَََِم َؾضه افِرَجوُل َؿقه

وُت َؿوكَِتوٌت َحوؾَِظوٌت فِْؾَغقْ  وِْلَ ْؿ َؾوفصه ـْ َأْمَقاِْلِ ِى َوكَََِم َأْكَػُؼقا ِم

 .[01افـساء:]﴾كَََِم َحِػَظ اَّللهُ 

ا ؿاكتات حاؾظات هذا وصػفّن، وصف افصاحلات أهّن 

 ؾغقب بام حػظ اهلل ؾقام بقـفا وبغ زوجفا وذم بقتفا.ف
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أكه  ، ظبد اَّلل كَـ ظؿرظن  بقتفاذم راظقة مرظقة وادرأة 

 ،ـؾؽؿ راع ومسئقل ظـ رظقتف» :يؼول شؿع رشول اهلل 

وافرجؾ ِف أهؾف راع  ،سئقل ظـ رظقتفؾوإلموم راع وهق م

وادرأة ِف كَقً زوجفو راظقي وهل  ،وهق مسئقل ظـ رظقتف

واْلودم ِف مول شقده راع وهق مسئقل  ،مسئقفي ظـ رظقتفو

وأحسى  ؿول ؾسؿعً همٓء مـ رشقل اَّلل  ،ظـ رظقتف

وافرجؾ ِف مول أكَقف راع وهق مسئقل ظـ  :ؿول افـبل 

 .«سئقل ظـ رظقتفرظقتف ؾؽؾؽؿ راع وـؾؽؿ م

قة أجقاهلا، حاؾظة أضػاهلا، مساظدة راظقة ذم أبـاءها، مربّ 

خر كسوء » :ؿال ظن افـبي   أيب هريرةعن ؾزوجفا، ف

رـبـ اإلكَؾ ّصوفح كسوء ؿريش أحـوه ظذ وفد ِف ّصغره 

 .«وأرظوه ظذ زوج ِف ذات يده

ِل فِؾِرَجو﴿: ادرأة مافؽة داهلا ذم دين اإلشالم، ؿال اهلل 

هو َّتَرَك  َْؿَركَُقَن َوفِؾـَِسوِء َكِصقٌى مِِم ْٕ هو َّتَرَك اْفَقافَِداِن َوا َكِصقٌى مِِم
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ُثَر َكِصقًبو  ـَ هو َؿؾه ِمـُْف َأْو  َْؿَركَُقَن مِِم ْٕ اْفَقافَِداِن َوا

، مفام ؿّل افسـة ـثرمن : من ؿؾقل افسـة و[4افـساء:]﴾َمْػُروًضو

ْؿ ﴿ :، هلا من ذفك حّق ادال أو ـثر ـُ ِد َٓ ُيقِّصقُؽُؿ اَّللهُ ِِف َأْو

ـه ُثُؾَثو  ـه كَِسوًء َؾْقَق اْثـََتْغِ َؾَؾُف ـُ ُْكَثَقْغِ َؾنِْن  ْٕ ِر ِمْثُؾ َحِظ ا ـَ فِؾذه

ًْ َواِحَدًة َؾَؾَفو افـِْصُػ  وَك ـَ  أيات. [33افـساء:]﴾َمو َّتَرَك َوإِْن 

ـه كِْحَؾًي ﴿ ٍء َوآُّتقا افـَِسوَء َّصُدَؿوِِتِ ـْ َرْ ـَ فَُؽْؿ َظ َؾنِْن ضِبْ

 : أي بعد ضقبة كػسفا.[1افـساء:]﴾ِمـُْف َكْػًسو َؾُؽُؾقُه َهـِقًئو َمِريًئو

 مقؿقكيؾفذه تعطي مـه، و ،ق مـهؾفي متؾك ماهلا وتتصدّ 

أْنو أظتؼً وفقدة وِل » أخزت: ظـفا اهلل ريض اْلورث كَـً

 :فو ؾقف ؿوفًؾؾَم ـون يقمفو افذي يدور ظؾق ،ّتستلذن افـبل 

 ؟ ؾعؾً أو :ؿول ،أصعرت يو رشقل اَّلل أين أظتؼً وفقدِت

أمو إكؽ فق أظطقتفو أخقافؽ ـون أظظؿ  :ؿول ،كعؿ :ؿوفً

 وحثفا أن دمعؾفا ذم جفة ومل يـؽر ظؾقفا ما أظطته. ،«ٕجرك

دخؾً  :ؿافتريض اهلل ظـفا  ظوئشيوذم افصحقح أن 



47 
في دينها مكرمة المرأة المسلمة  

سع أوق ِف ّتسع كَريرة ؾؼوفً: إن أهع ـوّتبقين ظذ ّت ظعّ 

إن صوء أهؾؽ أن  :ؾؼؾً ْلو ،شـغ ِف ـؾ شـي أوؿقي ؾلظقـقـل

 ،أظدهو ْلؿ ظدة واحدة وأظتؼؽ ويؽقن افقٓء يِل ؾعؾً

ؾلّتتـل  ،ؾذـرت ذفؽ ٕهؾفو ؾلكَقا إٓ أن يؽقن افقٓء ْلؿ

 ،ٓهو اَّلل إذا ؿوفً :ؾؼوفً ،ؾوكتفرِتو :ؿوفً ،ؾذـرت ذفؽ

 ،و شؾؿ ؾسلفـل ؾلخزّتف ؾسؿع رشقل اَّلل ّصذ اَّلل ظؾقف

ؾؼول اصسُّيو وأظتؼقفو واصسضل ْلؿ افقٓء ؾنن افقٓء دـ 

ظشقي ؾحؿد  ؾؼوفً ثؿ خطى رشقل اَّلل  ،أظتؼ ؾػعؾً

أمو كَعد ؾَم كَول أؿقام » :اَّلل وأثـك ظؾقف كََم هق أهؾف ثؿ ؿول

يشسضقن ذوضو فقسً ِف ـتوب اَّلل ؟ مو ـون مـ ذط 

 ،وإن ـون موئي ذط ،ؾ ؾفق كَوضؾفقس ِف ـتوب اَّلل ظز و ج

مو كَول رجول مـؽؿ يؼقل  ،ـتوب اَّلل اْلؼ وذط اَّلل أوثؼ

أي أهنا  «إكَم افقٓء دـ أظتؼ ،أحدهؿ أظتؼ ؾلكو وافقٓء يِل

 ف ذم ماهلا.صارت مؾؽًا هلا تتّك 
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 :ادرأة مصوكة بعدة أكواع افصقاكة، مصوكة ذم بقتفا

﴿ َٓ ـه َو ـَ َوَؿْرَن ِِف كَُُققّتُِؽ ُوَػ َوَأؿِْؿ ْٕ وِهؾِقهِي ا َج اجْلَ ـَ َّتَزه ْج َّتَزه

ََم ُيِريُد اَّللهُ فُِقْذِهَى  ـَ اَّللهَ َوَرُشقَفُف إِكه وَة َوَأضِْع ـَ َلَة َوآّتَِغ افزه افصه

ْؿ َّتْطِفًرا ـُ ًِ َوُيَطِفَر : [00إحزاب:]﴾َظـُْؽُؿ افِرْجَس َأْهَؾ اْفَبْق

 هؽذا ملمورة.

َو افـهبِله إَِذا َجوَءَك ادُْْمِمـَوُت ُيَبويِْعـََؽ ﴿:  يؼول اهلل َيو َأُّيه

ـَ  َٓ َيْؼُتْؾ َٓ َيْزكَِغ َو ـَ َو ْؿ َٓ َيِْسِ ـَ كَِوَّللهِ َصْقًئو َو ـْ َٓ ُيْؼِ َظَذ َأْن 

ـه  ـه َوَأْرُجؾِِف يـَُف كََْغَ َأْيِدُّيِ َٓ َيْلّتَِغ كَِبُْفَتوٍن َيْػَسِ ـه َو َدُه َٓ َٓ  َأْو َو

ـه اَّللهَ إِنه اَّللهَ َؽُػقٌر  ـه َواْشَتْغِػْر َْلُ َيْعِصقـََؽ ِِف َمْعُروٍف َؾَبويِْعُف

 .[31ادؿتحـة:]﴾َرِحقؿٌ 

جوءت امرأة   أيب شعقدظن ؿة ذم اإلشالم، ادرأة معؾَ 

يو رشقل اَّلل ذهى افرجول » :ؾؼوفً ،إػ رشقل اَّلل 

ّتعؾؿـو مِمو  ،كلّتقؽ ؾقف ؾوجعؾ فـو مـ كػسؽ يقمو ،كَحديثؽ

ؾؼول اجتؿعـ ِف يقم ـذا وـذا ِف مؽون ـذا  ،ظؾؿؽ اَّلل
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ؾعؾؿفـ مِمو ظؾؿف  ،ؾلّتوهـ رشقل اَّلل  ،ؾوجتؿعـ ،وـذا

مو مـؽـ امرأة ّتؼدم كَغ يدُّيو مـ وفدهو ثلثي  :ثؿ ؿول ،اَّلل

يو رشقل اَّلل  :ؾؼوفً امرأة مـفـ ،إٓ ـون ْلو حجوكَو مـ افـور

 واثـغ واثـغ واثـغ :ثؿ ؿول ،ؾلظودِتو مرّتغ :ؿول ؟ أو اثـغ

!». 

سوء يرحؿ اَّلل ك»ريض اهلل ظـفا:  أم شؾؿيوؿافت 

، وؿافت «افِديـإكصور مو ـون يؿـعفـ اْلقوء أن يتػؼفـ ِف 

كعؿ افـسوء كسوء إكصور ِل يؿـعفـ »: ريض اهلل ظـفا ظوئشي

 .افِدين هذا ؿة ذم. ؾادرأة معؾّ «افِديـاْلقوء أن يتػؼفـ ِف 

فا إػ زوجفا وفقّ ر أحواهلا، تـتؼل من ظـد ئمة ذم شامؽرّ 

ـه كَِودَْْعُروِف َؾنِْن ﴿بة، ظذ ظؼة ضقّ  ،ظذ ـرامة وُه َوَظوِذُ

ا  ـه َؾَعَسك َأْن َّتْؽَرُهقا َصْقًئو َوََيَْعَؾ اَّللهُ ؾِقِف َخْرً ِرْهُتُؿقُه ـَ

ثًِرا  .[36افـساء:]﴾ـَ

ـه َؾنِ ﴿ وؿال تعاػ: ْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾَل َّتْبُغقا َظَؾْقِف
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 .[01افـساء:]﴾َشبِقًل 

َّتوِن َؾنِْمَسوٌك ﴿ :يتعامل ذم معارشهتا بادعروف افطهَلُق َمره

يٌح كَِنِْحَسونٍ   .[116افبؼرة:]﴾كََِؿْعُروٍف َأْو َّتِْسِ

ذائفا إذا هي أؿامت يإ منثم هنى ظن افبغي ظؾقفا و

ـه َشبِقًل َؾَل َّتْبُغقا ظَ ﴿ :بشموهنا  .[01افـساء:]﴾َؾْقِف

 .بنحسان إما أن يػارق بؿعروف إما أن يؿسك

ـْ ﴿ :زوجاف شؽـاً جعؾفا اهلل  ـْ آَيوّتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم َوِم

ًي إِنه  ًة َوَرَْحَ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجو فَِتْسُؽـُقا إَِفْقَفو َوَجَعَؾ كََقْـَُؽْؿ َمَقده

َيوٍت فَِؼقْ  َٔ ُرونَ ِِف َذفَِؽ   .[13افروم:]﴾ٍم َيَتَػؽه

وافعؼة احلسـة  ؾتبؼى مع زوجفا ظذ ادودة وافرمحة

معوويي ظن حؽقم بن بة واإلكػاق ظؾقفا، وافعؼة افطقّ 

رشقل اَّلل مو حؼ زوجي  : يوؿؾً» :ظن أبقه ؿال افؼشري

وّتؽسقهو إذا  ،أن ّتطعؿفو إذا ضعؿً» :أحدكو ظؾقف ؟ ؿول

ٓ ّتؼبح وٓ ّتْضب افقجف و وٓ»  -أو اـسبً- «اـتسقً
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هلا، وؽر ذفك من  اءإيذ: ٓ تؼبقح هلا ٓ «ِتجر إٓ ِف افبقً

 اإلـرام افعظقم.

 :: ؿال رشول اهلل ؿال: افـبي  ظن أيب هريرةظن و

وخقورـؿ خقورـؿ  ،أـؿؾ ادممـغ إيَمكو أحسـفؿ خؾؼو»

 .«فـسوئفؿ خؾؼو

ظن   أيب هريرةعن ؾ ،أوىص رشول اهلل بافـساء خراً 

مـ ـون يممـ كَوَّلل وافققم »افـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم ؿال: 

واشتقّصقا  ،أخر ؾنذا صفد أمرا ؾؾقتؽؾؿ كَخر أو فقسؽً

كَوفـسوء ؾنن ادرأة خؾؼً مـ ضؾع وإن أظقج رء ِف افضؾع 

 ، يزل أظقجوإن ّترـتف ِل ،أظله إن ذهبً ّتؼقؿف ـِسّتف

إن ادرأة »ر: . وذم احلديث أخ«اشتقّصقا كَوفـسوء خرا

خؾؼً مـ ضؾع وإكؽ إن ّترد إؿومي افضؾع ّتؽِسهو ؾدارهو 

 .«ّتعش هبو

 وهو يويص هبا. وحتى ظـد موته 
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 ؽايةؾؿن زظم أن اإلشالم حرمفا أو هضؿفا، ؾفذا مـه 

ه ـػر افبؼ، َما يدّل أكّ  وإشاءة إػ خافق ،افػتـة وافؼور

رشؾغ، أـز هيدم أصل افّدين، ويعارض دظوة إكبقاء واد

 احلقوان. بحضرةوهيغ ـرامة اإلكسان ويؾحؼه 

ـْ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ِِف ﴿ ْشَلِم ِديـًو َؾَؾ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإْلِ َوَم

ـَ  ي وِِسِ ـَ اْْلَ ِخَرِة ِم ْٔ  .[52ظؿران:.آل]﴾ا

إذا  ، إّٓ إفقفا ظن كظرة افـاطرينبحجاهبا  صاهنا اهلل 

ـظر إفقفا َمن ـان من ـان كظر خاضب، ومن جيوز فه اف

َْزَواِجَؽ َوكََـَوّتَِؽ َوكَِسوِء ادُْْمِمـَِغ ﴿ :حمارمفا ِٕ َو افـهبِله ُؿْؾ  َيو َأُّيه

ـَ  ـَ َؾَل ُيْمَذْي ـه َذفَِؽ َأْدَكك َأْن ُيْعَرْؾ ـْ َجَلكَِقبِِف ـه ِم ُيْدكَِغ َظَؾْقِف

وَن اَّللهُ َؽُػقًرا َرِحقًَم  ـَ  .[26إحزاب:]﴾َو

اـغ هبا ادفقـغ غ افػتّ من خمافط إجـبقّ  اهلل صاهنا 

ـه ﴿ :، وافعابثغ بحشؿتفا وـرامتفافعرضفا َوإَِذا َشَلْفُتُؿقُه

ـْ َوَراِء ِحَجوٍب َذفُِؽْؿ َأْضَفُر فُِؼُؾقكَُِؽْؿ  ـه ِم َمَتوًظو َؾوْشَلُفقُه
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ـه   .[20إحزاب:]﴾َوُؿُؾقهِبِ

 :ؿال اهلل أن رشول  ظؼبي كَـ ظومرظن  غوذم افصحقح

يو ) :ؾؼول رجؾ مـ إكصور ،إيوـؿ وافدخقل ظذ افـسوء»

 .«اْلؿق ادقت :ؿول (رشقل اَّلل أؾرأيً اْلؿق

افطرق "وؿال اإلمام ابن افؼقم رمحه اهلل ذم ـتابه 

 (:133)ص"احلؽؿّقة

ومن ذفك أن ويل إمر جيب ظؾقه أن يؿـع ، ؾصل»

وجمامع اختالط افرجال بافـساء ذم إشواق وافػرج 

  .افرجال

ؿال مافك رمحه اهلل وريض ظـه أرى فمأمام أن يتؼدم إػ  

افصقاغ ذم ؿعود افـساء إفقفم وأرى أٓ يسك ادرأة افشابة 

دمؾس إػ افصقاغ ؾلما ادرأة ادتجافة واخلادم افدون افتي ٓ 

تتفم ظذ افؼعود وٓ يتفم من تؼعد ظـده ؾنين ٓ أرى بذفك 

 .بلشا اكتفى
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مام مسئول ظن ذفك وافػتـة به ظظقؿة ؿال صذ اهلل ؾاإل 

ظؾقه و شؾم ما ترـت بعدي ؾتـة أرض ظذ افرجال من 

 .افـساء وذم حديث آخر باظدوا بغ افرجال وافـساء

 .وذم حديث آخر أكه ؿال فؾـساء فؽن حاؾات افطريق 

وجيب ظؾقه مـع افـساء من اخلروج متزيـات متجؿالت  

ي يؽن هبا ـاشقات ظاريات ـافثقاب ومـعفن من افثقاب افت

افواشعة وافرؿاق ومـعفن من حديث افرجال ذم افطرؿات 

 .ومـع افرجال من ذفك

وإن رأى ويل إمر أن يػسد ظذ ادرأة إذا دمؿؾت  

 وتزيـت وخرجت ثقاهبا بحز وكحوه ؾؼد رخص ذم ذفك

 .بعض افػؼفاء وأصاب وهذا من أدكى ظؼوبتفن ادافقة

ادرأة إذا أـثرت اخلروج من مـزهلا وٓ وفه أن حيبس  

شقام إذا خرجت متجؿؾة بل إؿرار افـساء ظذ ذفك إظاكة هلن 

 .ظذ اإلثم وادعصقة واهلل شائل ويل إمر ظن ذفك
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افـساء من وؿد مـع أمر ادممـغ ظؿر بن اخلطاب  

 ادق ذم ضريق افرجال وآختالط هبم ذم افطريق 

 .تدى به ذم ذفكؾعذ ويل إمر أن يؼ 

وؿال اخلالل ذم جامعه أخزين حمؿد بن حيقى افؽحال  

أكه ؿال ٕيب ظبد اهلل أرى افرجل افسوء مع ادرأة ؿال صح 

به وؿد أخزين افـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم أن ادرأة إذا 

 .تطقبت وخرجت من بقتفا ؾفي زاكقة

ويؿـع ادرأة إذا أصابت بخورا أن تشفد ظشاء أخرة  

 ادسجد ؾؼد ؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم ادرأة إذا ذم

  .خرجت اشتؼؾفا افشقطان

وٓ ريب أن متؽغ افـساء من اختالضفن بافرجال أصل  

ـل بؾقة ورش وهو من أظظم أشباب كزول افعؼوبات افعامة 

ـام أكه من أشباب ؾساد أمور افعامة واخلاصة واختالط 

واحش وافزكا وهو من افرجال بافـساء شبب فؽثرة افػ
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 .أشباب ادوت افعام وافطواظغ ادتصؾة

ودا اختؾط افبغايا بعسؽر موشى وؾشت ؾقفم افػاحشة  

أرشل اهلل ظؾقفم افطاظون ؾامت ذم يوم واحد شبعون أفػا 

  .وافؼصة مشفورة ذم ـتب افتػاشر

ؾؿن أظظم أشباب ادوت افعام ـثرة افزكا بسبب متؽغ  

ن بافرجال وادق بقـفم متزجات افـساء من اختالضف

متجؿالت وفو ظؾم أوفقاء إمر ما ذم ذفك من ؾساد افدكقا 

 .وافرظقة ؿبل افدين فؽاكوا أصد يشء مـعا فذفك

إذا طفر افزكا ذم ؿرية أذن اهلل ؿال ظبد اهلل بن مسعود  

 .هبالـفا

وؿال ابن أيب افدكقا حدثـا إبراهقم بن إصعث حدثـا  

ن زيد افعؿى ظن أبقه ظن شعقد بن جبر ظن ظبد افرمحن ب

ابن ظباس ؿال ؿال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم ما ضػف 

ؿوم ـقال وٓ بخسوا مقزاكا إٓ مـعفم اهلل ظز و جل افؼطر 



57 
في دينها مكرمة المرأة المسلمة  

وٓ طفر ذم ؿوم افزكا إٓ طفر ؾقفم ادوت وٓ طفر ذم ؿوم 

ظؿل ؿوم فوط إٓ طفر ؾقفم اخلسف وما ترك ؿوم إمر 

عروف وافـفي ظن ادـؽر إٓ مل ترؾع أظامهلم ومل يسؿع باد

 ٓبن افؼقم. "افطرق احلؽؿقة"اهـ  «دظاؤهم

بلن تساؾر بغر حمرم ؾقـتفك ظرضفا أو  صاهنا اهلل 

 ظؾقفا، ؾػي افصحقح ظدة أحاديث: يعتدا

ٓ ّتسوؾر » :وَجؾي مـ افصحوكَي أيب هريرة وأيب شعقدظن 

ؿال افـبي  :ؿال  كَـ ظبوساظن و ،«ادرأة إٓ مع ذي حمرم

: «وٓ يدخؾ ظؾقفو رجؾ  ،ٓ ّتسوؾر ادرأة إٓ مع ذي حمرم

يو رشقل اَّلل إين أريد أن أخرج  :ؾؼول رجؾ ،إٓ ومعفو حمرم

 .«اخرج معفو :ؾؼول ،ِف جقش ـذا وـذا وامرأِت ّتريد اْلٍ

 ؿؾً» :ؿافت ظوئشيظن ، ادرأة جماهدة ذم شبقل اهلل 

ود ٓ . ظؾقفـ جفكعؿ :ؿول افـسوء جفود ؟يو رشقل اَّلل ظذ 

 .«ؿتول ؾقف اْلٍ وافعؿرة
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وصاهنا بغض بكها وؽض افبك ظـفا، إّٓ بام أحّل 

ـْ َأكََْصوِرِهْؿ ﴿اهلل، ؾؼال تعاػ:  قا ِم ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضه

ْؿ إِنه اَّللهَ َخبٌِر كَََِم َيْص  ك َْلُ ـَ   ـَُعقنَ َوََيَْػُظقا ُؾُروَجُفْؿ َذفَِؽ َأْز

ـه  ـَ ُؾُروَجُف َػْظ ـه َوََيْ ـْ َأكََْصوِرِه ـَ ِم َوُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْض

ـه َظَذ  ـَ كَُِخُؿِرِه كَْ ٓه َمو َطَفَر ِمـَْفو َوْفَقْْضِ ـه إِ ـَ ِزيـََتُف َٓ ُيْبِدي َو

ـه َأْو آكََو ٓه فُِبُعقَفتِِف ـه إِ ـَ ِزيـََتُف َٓ ُيْبِدي ـه َو ـه َأْو آكََوِء ُجُققهِبِ ئِِف

ـه َأْو كََـِل  ـه َأْو إِْخَقاِْنِ ـه َأْو َأكَْـَوِء كَُُعقَفتِِف ـه َأْو َأكَْـَوئِِف كَُُعقَفتِِف

ـه َأِو  ًْ َأْيََمُْنُ ـه َأْو َمو َمَؾَؽ ـه َأْو كَِسوئِِف ـه َأْو كََـِل َأَخَقاِِتِ إِْخَقاِْنِ

ـَ  ْركََِي ِم ـَ َِلْ  افتهوكَِِعَغ َؽْرِ ُأويِِل اإْلِ افِرَجوِل َأِو افِطْػِؾ افهِذي

ـه فُِقْعَؾَؿ َمو  ـَ كَِلَْرُجؾِِف كَْ َٓ َيْْضِ َيْظَفُروا َظَذ َظْقَراِت افـَِسوِء َو

َف ادُْْممِ  ـه َوُّتقكَُقا إَِػ اَّللهِ ََجِقًعو َأيه ـْ ِزيـَتِِف ِػَغ ِم ُؽْؿ َُيْ ـُقَن َفَعؾه

 .[03،03]افـور:﴾ُّتْػؾُِحقنَ 

ا بافغرة ظؾقفا، ؿال اإلمام افبخاري رمحه اهلل ذم وصاهن

 (: افغرة(:334)ـتاب افـؽاح(، )باب: )
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 :شعد كَـ ظبودةؿال  ،وؿال وراد ظن ادغرة ،باب افغرة»

ؾؼال  ،فو رأيت رجال مع امرأيت فرضبته بافسقف ؽر مصػح

أّتعجبقن مـ ؽرة شعد ٕكو أؽر مـف واَّلل أؽر » :افـبي 

 .«مـل

حدثـا  ،حدثـا أيب ،حدثـا ظؿر بن حػص - 2113

مو مـ » :ؿال ظن افـبي  صؼقؼ ظـ ظبد اَّللظن  ،إظؿش

أحد أؽر مـ اَّلل مـ أجؾ ذفؽ حرم افػقاحش ومو أحد 

 .«أحى إفقف اددح مـ اَّلل

ظن  ،ظن مافك ،حدثـا ظبد اهلل بن مسؾؿة - 2113

  ريض اهلل ظـفا أن رشول اهلل ظوئشيظن  ،ظن أبقه ،هشام

يو أمي حمؿد مو أحد أؽر مـ اَّلل أن يرى ظبده أو أمتف » :ؿال

ّتزين يو أمي حمؿد فق ّتعؾؿقن مو أظؾؿ فضحؽتؿ ؿؾقل وفبؽقتؿ 

 .«ـثرا

ظن  ،حدثـا مهام ،حدثـا موشى بن إشامظقل -2111
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ظن أمه  ،أن ظروة بن افزبر حدثه ،ظن أيب شؾؿة ،حيقى

ٓ رء أؽر مـ » :يؼول أهنا شؿعت رشول اهلل  ،أشَمء

 .«اَّلل

أن أبا هريرة  ،أن أبا شؾؿة حدثه ،وظن حيقى -2110

حدثـا  ،حدثـا أبو كعقم (ح) ،أكه شؿع افـبي  ،حدثه

ريض أكَو هريرة أكه شؿع  ،ظن أيب شؾؿة ،ظن حيقى ،صقبان

إن اَّلل يغور وؽرة اَّلل أن يلِت » :أكه ؿال ظن افـبي  ،اهلل ظـه

 .«ادممـ مو حرم اَّلل

 ،حدثـا هشام ،حدثـا أبو أشامة ،حدثـا حمؿود - 2111

ريض اهلل ظـفام  أشَمء كَـً أيب كَؽرظن  ،ؿال أخزين أيب

ّتزوجـل افزكَر ومو فف ِف إرض مـ مول وٓ مِمؾقك  :ؿافت

ؾؽـً أظؾػ ؾرشف  ،وٓ رء ؽر كوضح وؽر ؾرشف

 ،وِل أــ أحسـ أخبز ،وأشتؼل ادوء وأخرز ؽركَف وأظجـ

وــ كسقة ّصدق وــً  ،رات يِل مـ إكصوروـون َيبز جو
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ظذ  أكؼؾ افـقى مـ أرض افزكَر افتل أؿطعف رشقل اَّلل 

رأد وهل مـل ظذ ثؾثل ؾرشخ ؾجئً يقمو وافـقى ظذ 

ومعف كػر مـ إكصور ؾدظوين ثؿ  رأد ؾؾؼقً رشقل اَّلل 

إخ إخ فقحؿؾـل خؾػف ؾوشتحققً أن أشر مع افرجول  :ؿول

رّتف وـون أؽر افـوس ؾعرف رشقل اَّلل وذـرت افزكَر وؽ

  أين ؿد اشتحققً ؾؿه ؾجئً افزكَر ؾؼؾً فؼقـل رشقل

ؾلكوخ  ،ومعف كػر مـ أّصحوكَف ،وظذ رأد افـقى اَّلل 

واَّلل ْلؿؾؽ  :ٕرـى ؾوشتحققً مـف وظرؾً ؽرّتؽ ؾؼول

افـقى ـون أصد ظع مـ رـقكَؽ معف ؿوفً حتك أرشؾ إيِل 

ّتؽػقـل شقوشي افػرس ؾؽلكَم أكَق كَؽر كَعد ذفؽ كَخودم 

 .أظتؼـل

ظن  ،ظن محقد ،حدثـا ابن ظؾقة ،حدثـا ظع -2112

ؾلرشؾً إحدى  ،ظـد كَعض كسوئف ـون افـبل  :ؿال ،أكس

ِف  ؾْضكًَ افتل افـبل  ،أمفوت ادممـغ كَصحػي ؾقفو ضعوم



62 
في دينها مكرمة المرأة المسلمة  

 ؾوكػؾؼً ؾجؿع افـبل  ،كَقتفو يد اْلودم ؾسؼطً افصحػي

ؾقفو افطعوم افذي ـون ِف  ثؿ جعؾ َيؿع ،ؾؾؼ افصحػي

ثؿ حبس اْلودم حتك أِت  ،«ؽورت أمؽؿ» :ويؼقل ،افصحػي

ؾدؾع افصحػي افصحقحي  ،كَصحػي مـ ظـد افتل هق ِف كَقتفو

وأمسؽ ادؽسقرة ِف كَقً افتل  ،إػ افتل ـِست ّصحػتفو

 .ـِست

حدثـا  ،حدثـا حمؿد بن أيب بؽر ادؼدمي - 2113

جوكَر كَـ ظن  ،ادـؽدر ظن حمؿد بن ،ظن ظبقد اهلل ،معتؿر

دخؾً اجلـي أو » :ؿال ظن افـبي  ،ريض اهلل ظـفامظبد اَّلل 

فعؿر كَـ  :ؿوفقا؟ دـ هذا  :ؾؼؾً ،أّتقً اجلـي ؾلكَكت ؿكا

 ،«ؾلردت أن أدخؾف ؾؾؿ يؿـعـل إٓ ظؾؿل كَغرّتؽ ،اْلطوب

يو رشقل اَّلل كَليب أكً وأمل يو كبل اَّلل  :ؿول ظؿر كَـ اْلطوب

 .أوظؾقؽ أؽور

ظن  ،ظن يوكس ،أخزكا ظبد اهلل ،حدثـا ظبدان -2114
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بقـام  :ؿال أيب هريرةظن  ،ؿال أخزين ابن ادسقب ،افزهري

كَقـَم » :ؾؼال رشول اهلل  ،جؾوس كحن ظـد رشول اهلل 

 ،ؾنذا امرأة ّتتقضل إػ جوكى ؿك ،أكو كوئؿ رأيتـل ِف اجلـي

ؾقفقً   «ؾذـرت ؽرّتؽ ،هذا فعؿر :ؿوفقا ؟ دـ هذا :ؾؼؾً

أوظؾقؽ يو رشقل  :مدكَرا ؾبؽك ظؿر وهق ِف ادجؾس ثؿ ؿول

 .اَّلل أؽور

ظن  ،حدثـا أبو أشامة ،حدثـا ظبقد بن إشامظقل -2115

ؿال يل  :ريض اهلل ظـفا ؿافت ظوئشيظن  ،ظن أبقه ،هشام

وإذا ــً  ،إين ٕظؾؿ إذا ــً ظـل راضقي» :رشول اهلل 

أمو » :ؾؼول ،ذفؽؾؼؾً مـ أيـ ّتعرف  :ؿوفً ،«ظع ؽضبك

وإذا  (،ٓ ورب حمؿد) :إذا ــً ظـل راضقي ؾنكؽ ّتؼقفغ

ؿؾً  :ؿوفً ،«(ٓ ورب إكَراهقؿ) :ــً ظع ؽضبك ؿؾً

 «أجؾ واَّلل يو رشقل اَّلل مو أهجر إٓ اشؿؽ

ظن  ،حدثـا افـرض ،حدثـي أمحد ابن أيب رجاء -2116
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مو ؽرت ظذ  :أهنا ؿافت ظوئشيظن  ،ؿال أخزين أيب ،هشام

فؽثرة ذـر رشقل  ،ـَم ؽرت ظذ خدَيي مرأة فرشقل اَّلل ا

أن  وؿد أوحل إػ رشقل اَّلل  ،وثـوئف ظؾقفو ،إيوهو اَّلل 

 )باب: افغرة(. "صحقح افبخاري". اهـ يبؼهو كَبقً ْلو ِف اجلـي مـ ؿصى

بام أباكه رب افعّزة ظّز  ؾؽل صمون اخلر متوؾرة هلا

ـْ ﴿ :وجّل  و ِم ـْ َظِؿَؾ َّصوِْلً ـٌ  َم ٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ـَ َذ

وُكقا  ـَ ـِ َمو  َؾَؾـُْحقَِقـهُف َحَقوًة َضِقَبًي َوَفـَْجِزَيـهُفْؿ َأْجَرُهْؿ كََِلْحَس

 .[64افـحل:]﴾َيْعَؿُؾقنَ 

بة ٓ تبغقفا ظـد افؽػار، أيتفا ادرأة إذا أردِت احلقاة افطقّ 

وٓ آختالط وٓ ظـد افػجار، وٓ اداشوكقة وٓ افعؾامكقة 

وٓ اخلراؾات، وٓ افتؽشف وافتفتك، وٓ  بإجاكب

، ةقؿبا َما ٓ يبؼى فؽرامتِك  اخلؾقعة وما إػ ذفك إؾؽار

 .ؾابتغقفا من ـتاب اهلل ومن شـة رشول اهلل 

ُة ﴿رجآً أو كساًء:  ِف اْفِعزه َة َؾؾِؾه وَن ُيِريُد اْفِعزه ـَ ـْ  َم
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ُة َوفَِرُشقفِِف َوفِْؾُؿْمِمـِغَ َوَّللِهِ ﴿ ،[33ؾاضر:]﴾ََجِقًعو  .[5ادـاؾؼون:]﴾ اْفِعزه

 

 

 

ه ثم هدى، احلؿد هلل احلؿد هلل افذي أظطى ـل يشء حؼّ 

كِتهْؿ َحِريٌص َظَؾْقُؽْؿ كَِودُْْمِمـَِغ ﴿افذي أرشل رشوفه باهلدى 

َٓ إَِفَف إِ  َرُءوٌف َرِحقٌؿ  ٓه ُهَق َظَؾْقِف َؾنِْن َّتَقفهْقا َؾُؼْؾ َحْسبَِل اَّللهُ 

ًُ َوهُ  ْؾ ـه  .[315،316افتوبة:]﴾َق َربه اْفَعْرِش اْفَعظِقؿِ َّتَق

! وترــي إػ افظؾؿة  ه طؾؿِك أكّ  أّيتفا ادرأة باهلل أتظنّ 

ـُقا إَِػ ﴿ وؿد ؿال اهلل تعاػ: ! اداـرين بك  اقافػّس  ـَ َٓ َّتْر َو

ُؽُؿ افـهوُر َوَمو  ـَ َطَؾُؿقا َؾَتَؿسه ـْ َأْوفَِقوَء افهِذي ـْ ُدوِن اَّللهِ ِم َفُؽْؿ ِم

ونَ  َٓ ُّتـَْكُ  :افرـون إفقفم رـون إػ هؾؽةؾ: [330هود:]﴾ُثؿه 

َٓ افـهَصوَرى َحتهك َّتتهبَِع ﴿ ـْ َّتْرََض َظـَْؽ اْفَقُفقُد َو َوَف

َتُفؿْ   .[313افبؼرة:]﴾ِمؾه
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ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب وَ ﴿ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَِغ َأْن َمو َيَقده افهِذي َٓ ادُْْؼِ

ـْ َيَشوُء  تِِف َم ـْ َركَُِؽْؿ َواَّللهُ ََيْتَصه كََِرَْحَ ـْ َخْرٍ ِم َل َظَؾْقُؽْؿ ِم ُيـَزه

 .[332افبؼرة:]﴾َواَّللهُ ُذو اْفَػْضِؾ اْفَعظِقؿِ 

َك كََِركََِؽ ﴿زك اهلل ! أـرمك اهلل ! مقّ  ْكَسوُن َمو َؽره َو اإْلِ َيو َأُّيه

اَك َؾَعَدَفَؽ   اْفَؽِريؿِ  ُّصقَرٍة َمو  ِِف َأيِ   افهِذي َخَؾَؼَؽ َؾَسقه

َبَؽ  ـه  .[5-3]آكػطار:﴾َصوَء َر

وٓ تؽن أفعوبة بغ يد  ،ذم ديـك أهيا ادسؾم هتػؼّ 

ٓه ﴿ أظدائك، وتلمل ؿول اهلل تعاػ: ٓه َّتْعُبُدوا إِ َوَؿَه َركَهَؽ َأ

وُه َوكَِوْفقَ  و َأْو إِْحَسوًكو إِمه  افِديـإِيه ـه ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َأَحُدُُهَ و َيْبُؾَغ

ََم ُأٍف  و َؾَل َّتُؼْؾ َْلُ ٓ  ! (أف)ـؾؿة: : جمرد [10اإلرساء:]﴾ـَِلُُهَ

من إـرام ادرأة ذم هذا افِدين ٕمه. هذا  اجيوز أن يؼوهل

 افعظقم.

ِريًَم ﴿وؿال:  ـَ  ًٓ ََم َؿْق و َوُؿْؾ َْلُ َٓ َّتـَْفْرُُهَ ََم َواْخػِ  َو ْض َْلُ

َقويِن  ََم َركَه ـَ ُفََم  ِي َوُؿْؾ َرِب اْرََحْ َْحَ ـَ افره ِل ِم َجـَوَح افذه
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 .[10،11اإلرساء:]﴾َّصِغًرا

ْكَسوَن كََِقافَِدْيِف إِْحَسوًكو﴿ ْقـَو اإْلِ وؿال  .[32إحؼاف:]﴾َوَوّصه

ْكَسوَن كََِقافَِدْيِف ُحْسـًو﴿اهلل:  قْـَو اإْلِ ظت وتـوّ ، [5افعـؽبوت:]﴾َوَوّصه

إـز من  ، بام ؾقفا إم وهلا احلظّ افِدينة بافوإدفة بافوصقّ 

 واإلحسان. افِزّ 

ؿول رجؾ يو رشقل »ؿال:  أيب هريرةظن ـام ذم افصحقح 

 ،ثؿ أمؽ ،ؽثؿ أم ،اَّلل مـ أحؼ كَحسـ افصحبي ؟ ؿول أمؽ

: ثالث مراحل تلخذها إم، «ثؿ أدكوك أدكوك ،ثؿ أكَقك

إم  ووصقة واحدة فمأب، وذفك أنّ  وثالث توصقات فمأم

مة، وهؽذا ظـد إخواهنا، وهؽذا ذم اإلشالم حمسمة مؽرّ 

ًْ ﴿ :افعؿة وشائر إرحام اخلافة بؿـزفة إم، وهؽذا ُحِرَم

ُّتُؽؿْ  َٓ ُّتُؽْؿ َوَخو َفوُّتُؽْؿ َوكََـَوُّتُؽْؿ َوَأَخَقاُّتُؽْؿ َوَظَمه  ﴾َظَؾْقُؽْؿ ُأمه

 ذم شورة افـور.كظرها اء وشورة افـس إػ آخر أيات من

ذفك ظذ شبقل افتؼدير وآحسام وافوصاية بادرأة  ـّل 
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 .صئوهناذم شائر أحواهلا و

إن اَّلل خؾؼ اْلؾؼ » :ؿال ظن افـبي   أيب هريرةظن و

افرحؿ هذا مؼوم افعوئذ كَؽ مـ  :حتك إذا ؾرغ مـ خؾؼف ؿوفً

 كعؿ أمو ّترضغ أن أّصؾ مـ وّصؾؽ وأؿطع :ؿول ،افؼطقعي

ؿول رشقل اَّلل  ،ؿول ؾفق فؽ ،كَذ يو رب :ؿوفً :مـ ؿطعؽ

:  َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن َّتَقفهْقُتْؿ َأْن ُّتْػِسُدوا ِِف ﴿ؾوؿرءوا إن صئتؿ

َْرضِ  ْٕ  .«[11]حمؿد:﴾َوُّتَؼِطُعقا َأْرَحوَمُؽؿْ  ا

َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن َّتَقفهْقُتْؿ َأْن ُّتْػِسُدوا ِِف ﴿: وؿال اهلل 

 َ ْٕ ـَ َفَعـَُفُؿ اَّللهُ  ْرِض َوُّتَؼِطُعقا َأْرَحوَمُؽْؿ ا ُأوَفئَِؽ افهِذي

ُفْؿ َوَأْظَؿك َأكََْصوَرُهؿْ   .[11،10حمؿد:]﴾َؾَلَّصؿه

وهذه افؼطقعة متوؾرة ذم افؽػار ظؾقفم فعائن اهلل، ؾال 

حؼوق إم هلا وٓ حؼوق إخت هلا وٓ حؼوق افبـت هلا 

ـَ ﴿ ٓه  َكْ إِْن ُهْؿ إِ ْٕ  ؿال تعاػ: ! [11]افػرؿان:﴾َعوِم كََْؾ ُهْؿ َأَضؾه و

ٓه ﴿ ثََرُهْؿ َيْسَؿُعقَن َأْو َيْعِؼُؾقَن إِْن ُهْؿ إِ ـْ َسُى َأنه َأ َأْم ََتْ
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َْكَعوِم كََْؾ ُهْؿ َأَضؾه َشبِقًل  ْٕ و  .[11افػرؿان:]﴾ـَ

ـّل واحد مـفم ذم  ،ؾتجد ادرأة هلا أظداد من إوٓد

إذا جاء يوم ظقد إم بقتفا إّٓ افؽؾب، و ذمفم ما وأمّ  ،مؽان

ية وٓ ظـاية عض احلؾوى وافورود، وتبؼى بغر رظايلتوهنا بب

 افسـة. ُجّل مـفم ذم 

وهؽذا أمر ظجقب من افتؼاضع بغ إرحام وظالؿة 

 ،مع زوجفام وؽره أصباع ؽرائزافزوج مع افزوجة جمرد 

ػ افصديؼة ؾفو خيرج من ظـدها إ ،فاه أو حؼّ دون حرمة حلؼّ 

بدون مروءة وٓ احسام فشعورها، وهي خترج من ظـده إػ 

صديؼفا دون احسام فشعوره، وإبـاء مع افصديؼات دون 

ٕب، وتذهب افبـت إػ اددرشة رظاية وٓ تربّقة من ا

إما اددرس أو  ،ة ؾقػسشفا افذئب اخلبقثختالضقّ آ

ٓ ظؾقك ؾتسعف بعضفن إػ ادستشػى ؾقؼال هلا  ،افطالب

دة، وضعام ادرأة وضعامفا ظذ حِ  دخلحادثة ضبقعّقة. ودمد 
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برظاية افزوج ذم أهؾه، وٓ  دة، دون صعورافزوج ظذ حِ 

َْكَعوِم ﴿صعور من ادرأة بؼوامة زوجفا ظؾقفا  ْٕ و ـَ ٓه  إِْن ُهْؿ إِ

 .[11]افػرؿان:﴾َشبِقًل  كََْؾ ُهْؿ َأَضؾه 

ًْ َوإَِذا ادَْ ﴿ :ذم اجلاهؾقة إوػ كََِلِي َذْكٍى  ْقُءوَدُة ُشئَِؾ

 ًْ ـْ ُشقِء َمو كَُِؼَ كَِِف ﴿، [5،6افتؽوير:]﴾ُؿتَِؾ ـَ اْفَؼْقِم ِم َيَتَقاَرى ِم

َٓ َشوَء َمو  اِب َأ َ ُف ِِف افسه َأُيْؿِسُؽُف َظَذ ُهقٍن َأْم َيُدشه

 .[26افـحل:]﴾ََيُْؽُؿقنَ 

من  د افوجه ويبؼى يتوارىبـت يبؼى مسوّ وفدْت فه إذا 

إما أن يبؼى ظذ هون بغ افـاس مفؿوما مدمومًا  افـاس

 خمجوًٓ وإما أن يدؾـفا حقة، هؽذا ـاكوا يػعؾون.

ق ! ووضعوها ذم ؽر ما وهمٓء أيضًا مزؿوها ـل َمزّ 

 وأدخؾوها ذم أمور. هو من صلهنا !

ٓ يػؾح ؿقم وػ »: ، وؿد ؿال افـبّي افوٓية فؾشعوب

 ريض اهلل ظـه. أيب كَؽرةخاري ظن بأخرجه اف «أمرهؿ امرأة
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ها من ػووهمٓء جعؾوها ذم ما فقس من صلهنا، وـؾّ 

 ،تك بديـفاوما يػ ،ظرضفاافتؽافقف ما يرضها، وهيتك 

ويسؾط ظؾقفا صقطاهنا ويـفك ويػسد ظؼؾفا وبغر ؿطرهتا 

 وشائر أظدائفا.

ؿال:  ظن افـبي   أيب هريرةذم صحقح مسؾم ظن و

 «ول ؾتـي كَـل إِسائقؾ ـوكً ِف افـسوءاّتؼقا افـسوء ؾنن أ»

مو ّترـً ؾتـي أرض ظذ »وؿال ظؾقه افصالة وافسالم: 

إذا »وؿال ظؾقه افصالة وافسالم:  «افرجول مـ افـسوء

ؾقه  فاهلذا ـان خروج «خرجً ادرأة أشتؼؾفو افّشقطون

إػ ؽر ذفك  تسؾط افشقطان ظؾقفا إيغارافرضر ظؾقفا وؾقه 

 ها.َما يرّض 

احلذر افؽػار  ىبائرة، دظاو ىافـاس هذه دظاوا أهّي 

بعقدة ظن دين اهلل،  ىادسؾؿون، دظاواحلذر أن يغس هبا 

طادة ؽاصؿة، ترد افؼرآن، ترد افسـة، ترد افػطرة،  ىدظاو
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ها من ظـده ترد افعؼل افسؾقم، ٓ يؼبؾفا ادسؾؿون وٓ يؼرّ 

هلل ظؼل شؾقم، أن يساوى بغ افرجل وادرأة ذم صمون ؾارق ا

 ُْكَثك﴿ :بقـفا ْٕ و ـَ ُر  ـَ  .[03آل ظؿران: ]﴾َوَفْقَس افذه

 .«اشتقّصقا كَوفـسوء خراً »: ؿال افـبي 

افدظوات ادوجودة َما تؼرأ ذم  ظذ أنّ  هذه يدّل  ـّل 

: )حؼوق ادرأة( حتت مسؿى اجلرائد أو تسؿع ذم اإلذاظات

وبالء ورشور، وتؼؾقب حلؼائق إمور ـّؾه ـذب وزور، !: 

ه وشحبه إػ ؾب اإلكسان من حؼقؼة اإلكساكّقة، وجرّ وش

افصػات افبفقؿّقة احلقواكّقة، ؾحؼوق اإلكسان تسر حسب ما 

وادسؾؿون من بـي اإلكسان، بلخذ  ،أباهنا ربه افرمحن

ة من رهّبم ادؾك افدّيان وافؽاؾرون يريدون حؼوؿفم افؼظقّ 

هبا هم فا هلم افشقطان وزادزخرؾ ادسؾؿغ إػ حؼوق إجراء

 ،م افرمحنذم افؽػران وادغضب ظؾقفم رهّب  لافتوؽّ من 

وحرمفم هبا من كعقم دار  ،هؾفم هلا إػ دخول افـرانأو
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 اجلـان، وحسبـا اهلل وكعم افوـقل وهو ادستعان.

َرِب ﴿وكؼول ـام ؿال بـي موشى ظؾقه افصالة وافسالم: 

وَي  ـْ َؿْبُؾ َوإِيه ًَ َأْهَؾْؽَتُفْؿ ِم َػَفوُء ِمـهو َفْق ِصْئ َأُِتْؾُِؽـَو كَََِم َؾَعَؾ افسه

 ًَ ـْ َّتَشوُء َأْك ـْ َّتَشوُء َوَِتِْدي َم و َم ٓه ؾِْتـَُتَؽ ُّتِضؾه هِبَ إِْن ِهَل إِ

ـَ  ًَ َخْرُ اْفَغوؾِِري ُتْى َفـَو ِِف   َوفِقهـَو َؾوْؽِػْر َفـَو َواْرََحْـَو َوَأْك ـْ َوا

ْكَقو َحَسـًَي َوِِف  و ُهْدَكو إَِفْقَؽ َؿوَل َظَذايِب ُأِّصقُى  َهِذِه افده ِخَرِة إِكه ْٔ ا

ـَ َيتهُؼقَن  ِذي ُتُبَفو فِؾه ـْ ٍء َؾَسَل ؾه َرْ ـُ  ًْ ـْ َأَصوُء َوَرَْحَتِل َوِشَع كَِِف َم

ـَ ُهْؿ كَِآَيوّتِـَو ُيْمِمـُقنَ  وَة َوافهِذي ـَ ـَ َيتهبُِعقَن   َوُيْمُّتقَن افزه افهِذي

ُشقَل افـهبِ  ُِمله افهِذي ََيُِدوَكُف َمْؽُتقكًَو ِظـَْدُهْؿ ِِف افتهْقَراِة افره ْٕ له ا

ُؿ  ـِ ادُْـَْؽِر َوَُيِؾه َْلُ ْكِجقِؾ َيْلُمُرُهْؿ كَِودَْْعُروِف َوَيـَْفوُهْؿ َظ َواإْلِ

ُهْؿ  ٌَ َوَيَضُع َظـُْفْؿ إِِْصَ َبوئِ افطهِقَبوِت َوَُيَِرُم َظَؾْقِفُؿ اْْلَ

َْؽَل  ْٕ ُروُه َوا ـَ آَمـُقا كَِِف َوَظزه ًْ َظَؾْقِفْؿ َؾوفهِذي وَك ـَ َل افهتِل 

َبُعقا افـهقَر افهِذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ  وُه َواّته َوَكَكُ

 واحلؿد هلل رب افعادغ. .[322،324]إظراف:﴾ادُْْػؾُِحقنَ 


