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 ملخص البحث:

ا تحققت بالربانية أمكنها أن إن المرأة المسلمة بما حباها الله من إمكانات وطاقات إذ

تقدم أروع األمثلة وأعظم األثر في المجتمع، فبالربانية يتحقق الصالح واإلصالح، 

 النجاح والفالح، والنهوض والريادة والتمكين.و

وجاء هذا البحث ليوضح معالم الربانية في حياة المرأة المسلمة، وبدأ بالحديث عن    

لها بربها، ثم رعاية تصلح أسرتها، ثم بذل ينهض علم ينير طريقها، ثم عبادةٌ تص

بمجتمعها، ثم دعوة تنشر بها دينها، وخلص البحث إلى أن تلك المعالم ليست مجرد 

خياالت أو ادعاءات، ولكنها حقائق يجب أن تتجسد على أرض الواقع لترسم مالمح 

 جديدة للمرأة المسلمة.

 الكلمات الداللية:

 سلمةالمرأة الم-الربانية-معالم
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 مقدمة

إن المرأة المسلمة بما حباها الله من إمكاناا  طااااا  إ ا ققتتاا بالربانأاة أمكأناا أن قتاع  أ ط  
الأناا   ط الأ اااو طالحاا و  ط الصاا و طاالحاا و  جبالربانأااة ح قتاا  األمثلااة طأم ااث األياار جااع الم  ماا   

 .طالرحادة طال مكأن

حاا نااااا إلاااا  قلاااا  ال ناااا د   ط كااااد انااااع طباااا    جااااع حااااااة ماةااااة إلاااا  الأاااا  إن األُّمااااة االةاااا مأة 
ااا  طإن الربّانأّااة ال ااع ن اا    المخلصااة للقااااا  الكامأااة طالخاملااة مأااع الماارأة المساالمة أااا   طأكثاار إلقاح 

ط    ط  ظااااهر   حتأتاااة لاااه  الأسااااا لأساااا م ااارد ادمااااا   أيااار لاااه  إلااا  ققتتناااا ةااا اا جاااع الرااااا  أ
بقا  مأناا هاع قلا  الربّانأّاة طنطلكن الربّانّأة ال ع نسع  إلأناا  قبأ .محاهأث جكرحة م ردة من ال اا  طال 

  ة مل  الصعأع الحردي طال مامع.المأ   

ساا ثمر االمكانااا   هااع ال اااع قأتااد العااالث االةاا مع مااان قهااع قلاا  الربّانأّااة ال ااع قح ااار القااااا  ط 
المارأة المسالمة   لغأا  طالعقااا  طإنّ طالحتار إلا  ا  طمان القاااة طمن الضعف إل  الت ةإل  الرحادة   ال بعأة

اا ماامع  طحاب   انا البعض مان قخلاف ملماع طقافكر جكاري ط أاا لأسا هع قل  الص  ة ال ع حس ّ  
حاااااحبة الرحااااادة العبادحاااة  طالسااااب  العلمااااع  طاألياااار  -بربانأ ناااا القتااااة-بااااد هااااع  ؛!!انحااارادي أط امااااامع

 ماحة األةرحة الم كاملة.ا   طالقركة العم حة العائبة طالر الحعّ  ا ا مامعّ 

   مل  الأق  ال الع:طكاقمة طمن ه ا المأقل  اسما ه ا البق  إل  متعمة طكمسة مباح 

 المبحث األول: علم ينير طريقها
 تصلها بربها ة  المبحث  الثاني: عباد

 المبحث الثالث: رعاية تصلح أسرتها
 المبحث الرابع: بذل ينهض بمجتمعها

 دينها بها شرتن دعوةالمبحث الخامس: 
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 تمهيد

 التعريف بالربانية

 الربانأة لغة : ا1

  (1)الاار إلاا   الربااانع الكامااد جااع العلااث طالعبااادة طالربااانع المأساا  : حاااحا المع ااث الاا اأ  اااا  
  أاار  دطن الاارَّ ّ   بع ْلااث قخصأصااا   أَ ادطا إ  ا الرَّبَّااانع جااع طن نااا   أَلحااا   زادطا :ةااأب حه اااا طجااع لسااان العاار :  

اُ  معأااا  نكاافَ   الم حاا   طالرَّبَّااان ع   الاارَّ ّ   إ لاا  مأساا   طالرَّبّ ااع   ... الُعلاا   ماان  أاار  دطن بااالرَّ ّ   م لااث حاااح 
 .(2) ك با ها ابدَ  العلث ب صغا    الأاسَ  حَاْغُ ط ال ي الُمَعلّ ث العالث الرَّبَّان ع   :اأَلمرابع ابن   طاا الرَّ ّ   بعلث

 : ا الربانأة جع ا حق و 2

؛ ألنه ارحا منإل   الرَّبَّانع مأس    اللاه قعاال   حَ لتَّا  مأن اه جاع ها   القأااة مان اللاه قباا    الرَّ ّ 
مراعاه طمصاأر   جنا  مباعي   حفكا   -م  طاد- ةأر  جع ه   العنأا  طإل  الله طقعال   طملأه حع مع جع

 .(3) ن ا جن  مبع  بانعإ  من  بّ ه  ط  ح لتَّ  ن اَ  حأاقه إ  مأه.. ل ق اأناق ه

طالرَّبَّاان: ها  الا ي حتا   ملا  أمار الأااس طُحصالقنث  طُحسامَّ   الرَّبَّاان إل   بد الربانع مأس   طاأد :
 ح  أَّا بنا األه ا  طاألم اج طاألن اا طالع احف طحسل  بنا ةبأَد الأ اة ح ا  قبلا  اائُع السحأأة ال ي

األها ا   إنماا الا ي حعلاث  اكا جع السحأأة بتادٍ  مل  أن ُح أبنا ه  مرادها.. ُحسمَّ  َ بَّانا  طلأ  كد   
ا ماان أةاابا  الحساااد ح اا  حأ ااَ  بماان  حتااائ  التأااادة ططاااا  األماار هاا  الاا ي حعاار  كأااف حمأااد بنااا بعأااع 

  .(4)معه

لأأ ااااَ  هاااا  طَماااان معااااه  طلأ  أااااا حااااعما   اللااااهإلاااا   جالرَّبَّااااانع  إ َ ْن مبااااعي َماااار  كأااااف حتاااا د الأاااااس
 .إنه حَارُب ه أقان؛ طل ل  حُتا  ممن ُحصلح شخص ا أط شأئ االش

                                                           

 .052المعجم الوجيز، ص:   (1)
 .324ص:  ،1ج ،لسان العرب  (0)
 .574، 570نظر: طريق الهجرتين البن القيم، ص: ا  (4)

 ، األندلس الخضراء، جدة. 080، ص:4الرائد دروس في التربية والدعوة، مازن عبد الكريم الفريح، ج (3)
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ااا زَا َ  َ ُااا    أَنَّ :  جحااع القااعح  الصااقأح )حعأااع  َمْعَ َا  ااه   َملَاا  لَااهُ  اللَّااهُ  جََفْ َحااعَ   أُْكااَر  اَاْرحَااةٍ  ج اا  لَااهُ  َأك 
 َمَلْأاه   لَا َ  َهادْ  :اَاا َ   اْلَتْرحَاة   َها      ج ا  ل   َأك ا حعُ أُ    :اَا َ  ؟قُر حعُ  أَْحنَ  :اَا َ  َمَلْأه   أََق  جَاَلمَّا  َمَلك ا مل  ارحته(

ارَ  .. َ  :اَاا َ  ؟قَارُبا َناا ن ْعَماةٍ  م نْ   اَاعْ  اللَّاهَ  ب اَفنَّ  إ لَْأا َ  اللَّاه   َ ُةا  ُ  جَاِ نّ   :اَاا َ   َطَاادَّ  َما َّ  اللَّاه   ج ا  َأْحبَاباْ ُاهُ  أَنّ ا  َ أاْ
َ هُ  َكَما َأَحبَّ َ   .(1) ج أه   َأْحبَاباْ

 بانأًّاا إ  حاأن قكا ن لاه مما ةاةي جاع قربأاة  من ال ربأة  ج  حكا ن العباعالربّانّأة )  طاا  بعض العلماا:
الرباانع: الا ي  . طاا  القسن البصر :  الربانأ ن: القكماُا الحتناا:  نحسه طقربأة  أر   اا  ابن مباس

حُربّ ااع  ط  جااع مملأااة ال ربأااة طاالحأاااا طاالحاا و بصااغا  العلااث ابااد كبااا    جالربااانع إ ن لااه د حُربّ ااع الأاااسَ 
طاألاماد  الا ي حااأحعنث  األحسانإلا   ال اااا  األجضاد  طحاعم هثإلا   الأااَس باالعلث  طحاأتلنث مان طااعناث

 .(2)(  جع حأاقنث طآكرقنث

ر  ماان  بانأًّااا َمااْن لااث َحَضااْ  حااع  جااع حااع  أاا الرّ بّ أاا ن: األلاا   الكثأاارة  جاا  حكاا ن) طاااا  اباان مسااع د: 
 باانأأن    حكا ن الُمأعا    بانأًّاا  باد الربّ أ ا ن ال ماماا  الكثأارة   الصالقأن من مباد الله لأك نا ا امأع اا

جناا ا  ﴿َمَعاُه   بّ أ ا َن َكث أااري  قعااال : الرّ بّ اعَّ مشارة آ    جااِ ا ااا  اللاه ملمااا اللغاة العربأااة أنّ  طحار  بعاض
 .(3)(  حأبغع أن حك ن ا كثرة  كثأرة  األنبأاا  حعأع أن ال حن حسأرطن م 

 (4)    بقامة الله م  طادسل ماالشعحع   الربانع الكامد جع العلث طالعمد : السع د أب اا  

سدالم  فدي كدل ن يعدي  المسدلم باإلأالربانيدة ،نية  علم وعمل وإعدداد االربك فوعلى ذل

 فددي خدمددة هددذا الدددين كلهدداا سددالم بمعنددى أن يطددوه حياتهدد  لإلعدديمجددا ح حياتددو ، وأن ي

 فنفسو ومالو وجهده  وعمره وقف للو تعالى.

                                                           

، 10ص 8في صحيحه، ك: البر والصلة واآلداب، باب: في فضل الحبب فبي اللبه، جالحديث أخرجه مسلم   ((1

 .4713حديث رقم: 
 .314، ص: 1زاد المسير البن الجوزي ج انظر:   (0)

 .042، ص:  3تفسير القرطبي ج  (4)

 .345، ص: 1، وانظر: فتح القدير ج50، ص: 0تفسير أبو السعود ج  (3)
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 والسنةبانية في القرآن الر                     

 (.لحظ ) بّ أ نب) بانأ ن( طمرة  ي ث مرا  بلحظ ط د  كلمة )الربانأ ن( جع الترآن الكرحث

ْؤق أَاُه اللَّاُه اْلك  َااَ  َطاْلُقْكاَث َطالأا بُاا ََّة يُاثَّ حاُ  ﴿َماا َكااَن ل َبَشاٍر أَنْ  :قبا   طقعال  حت   الله  اآلحة األطل  -أ
اْن ُدطن  اللَّاه  َطَلك اْن ُك نُا ا َ بَّاان أّ أَن ب َماا حَاُت َ  ل لأَّاس   اُ ْث قُاَعلّ ُما َن اْلك  َااَ  َطب َماا   ُك نُ ا م َباد ا ل اع م  ُكأاْ

 .(1)ُكأُ ْث َقْعُ ُة َن 

اْن نَب اعٍّ اَاقَاَد َمَعاُه   بّ أ ا َن َكث أاري َجَماا َطَهأُا ا ل َماا  ﴿طََكافَحّ نْ  : طقعاال حتا   اللاه قباا     طاآلحاة الثانأاة -  م 
اا   َأَحابَاُنثْ  َطَماا َكااَن اَااْ َلُنْث إ  َّ أَْن    الصَّااب ر حنَ  ج ع َةب أد  اللَّاه  َطَماا َعاُعُح ا َطَماا اْةاَ َكانُ ا َطاللَّاُه ُحق 

َجآقَااُهْث   َطاْنُصاْرنَا َملَا  اْلَتاْ    اْلَكااج ر حَن  ُ نُ بَاَأا َطإ ْةرَاجَاَأا ج ع أَْمر نَا َطيَابّ ْا أَاْاَعاَمَأا لََأا اَاُل ا َ باََّأا اْ ح رْ 
ا   اللَُّه يَاَ ا َ  رَة  َطاللَُّه ُحق  نْاَأا َطُحْسَن يَاَ ا   اآلك  أ أَن  الع     .(2) اْلُمْقس 

ال اَّااْ  َاَة ج أَنااا ُهااع   َطنُاا  ي َحْقُكااُث ب َنااا الأَّب أ اا َن  إ نَّااا أَن َْلأَااا﴿: حتاا   اللااه قبااا   طقعااال   طاآلحااة الثالثااة - 
اْةُ ْقح  ُ ا م ْن ك َ ا   اللَّاه  طََكاانُ ا َمَلْأاه  ُشاَنَعاَا  َأْةَلُم ا ل لَّ  حَن َهاُدطا َطالرَّبَّان أ  َن َطاأَلْحَباُ  ب َما الَّ  حنَ 

َحْقُكاْث ب َماا أَناَ َ  اللَّاُه جَُفْطلَئ اَ   ْ ن ع َط  َقْشا َاُرطا ب آحَااق ع يََمأ اا اَل اأ   َطَماْن لَاثْ الأَّاَس َطاْكشَ  َج  َقْخَشْ ا
 .(3) اْلَكاج ُرطَن  ُهثْ 

يْااث  َطاْلعُااْعَطان   َطقَاااَر  ﴿  :حتاا   اللااه قبااا   طقعااال   طاآلحااة األكأاارة -ث ُنْث ُحَسااا  ُم َن ج ااع اال  ااأاْ َكث أاار ا م 
َنااُهثْ 22ْقَا لَب ْئَ  َما َكانُ ا حَاْعَمُل َن )الس   َطَأْكل ن ثْ  يْاَث  ( لَاْ   حَاأاْ ْث اال  الرَّبَّاان أ  َن َطاأَلْحبَااُ  َماْن اَااْ ل ن 

ْث الس ْقاَ   .(4)لَب ْئَ  َما َكانُ ا َحْصأَاُع َن  َطَأْكل ن 

 .معأ  الربانأة ل  عر  منس قأ  أن ن جع الترآن الكرحث  طمن ك لناالربّانّأة  ه   هع م اع   كر

)طلكاان  : جااع قحسااأر ا لاه قعااال الربّانأّاة  ماعة قحسااأرا  لمعأاا  - حمااه اللااه-التراباع االمااا  د أط   طااع
  :  ما حفقع( ملخصناك ن ا  بانأأن

الر  طالربانع  الا ي حرباع الأااس ملا  حاغا  إل   الربانأ ن طاحعهث  بانع مأس  : مر  حكأث .1
 .األم  ةبقانه جع قسأأر   ّ الرّ طكفنه حت عي ب  العلث ابد كبا  

                                                           

 .(77سورة آل عمران )  (9)

 .(138: 134آل عمران ) سورة  (1)

 .(33دة )سورة المائ   (1)

 .(44، 40)سورة المائدة    (1)
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إ ا دبار  : حربه جنا   باانمن ا لنث  به  طاحعهث  بانث  العل أ با  : هثجالربانأ ن  :دامأة مصلح .2
  .حعبرطن أم   الأاس طحصلق ننا: جمعأا  مل  ه ا طأحلقه

 عالث.نه إ ا لث حعمد بعلمه جلأ  بال ي حعمد بعلمه ألالعالث بعحن الر   :مامد بعلمه الربانع .3
 [طلكان ك نا ا  باانأأن]  ط ط  شاعبة مان ماحاث مان ز  مان مبعاللاه بان مساع د :قتع حكأث .4

   .ابن ابأر: حكماا أقتأااطاا  : حكماا ملماا. اا 
ةاامعا  : اااا  أباا  مبأااعة   العلااث البصاار بالسأاةااةإلاا   الاا ي ح ماا : الربااانع :جتأااه ب اااا  أم ااه .5

طمااا كااان طمااا األّمااة     طاألماار طالأنااع  العااا   بفنبااااراتاا   الربااانع العااالث  بااالق   طالقاامالمااا ح
 .(1)حك ن جأنا

أمار اللاه طننأَاه طحعار  شار  اللاه  جاع القتأتاة: ها  الا ي حا علث ه   المعانع كلنا حقأقة  طالربانعّ 
طحتاا   بعملأاة االحاا و جاع حأاااة الأااس  لمااا جأااه  ططحأَاه  جأقبَتااه جاع  ا  نحسااه  طحاعم   أاارَ  إلأاه 

  .طآالنث جع ماالنث كأر الأاس
 الربانية في السنة النبوية

  لكااان مااان الممكااان أن بعاااع البقااا  جاااع ك اااا الساااأة المع بااارة لاااث أااااف ملااا  لحاااظ الربانأاااة أط  باااانع
 - عااع اللااه مأااه– ُهَرحْااارَةَ  أَب ااع َماانْ الاا ي أكراااه االمااا  البخااا ي نلاا م  معأاا  الربانأااة جااع القااعح  

  ب اااْلَقْر    آَ نْا ُاهُ  جَاَتاعْ  َطل أًّااا ل اع َمااَد  َماانْ  :اَاا َ  اللَّاهَ  إ نَّ   :َطَةالَّثَ  َمَلْأااه   اللَّاهُ   َحالَّ  اللَّااه   َ ُةا  ُ  اَاا َ  :اَاا َ 
ااا إ لَااعَّ  َأَحاااَّ  ب َشااْعاٍ  َمْبااع ي إ لَااعَّ  قَاَتاارَّ َ  َطَمااا  ب الأاََّ اج ااد   إ لَااعَّ  حَا َاَتاارَّ ُ  َمْبااع ي حاَاا َا ُ  َطَمااا  َمَلْأااه   اجْا َاَرْعاااُ  م مَّ
بَّهُ  َح َّ  ُ هُ  جَِ َ ا  أُح  رُ  الَّ  ي َطَبَصرَ ُ   ب ه   َحْسَم ُ  الَّ  ي َةْمَعهُ  ُكْأاُ  َأْحبَاباْ   ب َناا حاَاْبق  ُ  الَّ  ع َطحََع ُ   ب ه   حُاْبص 
ااع الَّ  ااع َط  ْالَااهُ   أَنَااا َشااْعاٍ  َماانْ  دَّْد ُ قَااارَ  َطَمااا  أَلُم أَ نَّااهُ  اْةاا َاَعاَ ن ع َطلَاائ نْ   أَلُْمق أَاأَّااهُ  َةاافَلَأ ع َطإ نْ   ب َنااا حَْمش 
   .(2)"َمَساَاقَهُ  َأْكرَ ُ  َطأَنَا اْلَمْ  َ  َحْكرَ ُ  اْلُمْؤم ن   نَاْح    َمنْ  قَاَرد د ي جَام ُلهُ 

 أطلأائاه طحافَ   لا  بعاع  كار لاه  مقا باةي  أطلأائه معاداة أنَّ   كر مَّال)اا  جع اام  العل   طالقكث: 
 طأحادُ    التار ُ :  ال  حاة طأحادُ    إلأاه به ح ترَّ  ما ج كر   نثم ا قُ  طق ا   معاداقُاُنث ققرُ  ال حن
 مأااه أبعااعهث الاا حن طأمااعا     مأااه حتاارّ بنث بمااا إلأااه ح ترَّباا ن الاا حن ُهااثُ  اللااه جفطلأاااا   البعااعُ :  العااعاطة
 : اسمأن إل  المتربأن أطلأاا  جتسث   مأه طإبعادهث لقردهث المت ضأة بفممالنث

                                                           

 .103، ص: 3طبي جتفسير القر  ((1

 .4147، حديث رقم: 0483ص 5في صحيحه، ك: الرقاق، باب: التواضع، ج البخاريالحديث أخرجه   ((0
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 ألنَّ  ؛ المقرَّمااا  طقاار َ    ال اابااا  جعااد  لاا  طحشاامد   الحاارائض باافداا إلأااه  قتاارَّ  ماان:  أحااعهما
 . مباد  مل  اج رعنا ال ع الله   جرائض   من ُكلَّه  ل 
دُ  ارح    أنَّه ب ل  ج نر   بالأ اجد الحرائض   بععَ  إلأه قترَّ  من:  طالثانع  اللاه إلا  ال تر   إل  حُ ح 
   اللاااه ط حاااةَ  ادَّماا  جمااان      ةاا له لساااان ملاا  شااارمنا ال اااع اام ااه  ةااا   طمقب ااه   طط ح اااه   قعااال 
 .(1) (دم ا  جع كا  ي  أنَّه قبأَّن   القرح  ه   بغأر طمقبَّ ه   إلأه طال تر  
 ة التي نريدهاانيّ الربّ 

  بأأة القرح   مس تأمة مل  أمر الله  م بعة لساأة  ةا   اللاه حال طاعقة الغاحة  نرحعها:  بانأة نتأة 
ماعاأة ملا  ننال السالف  بعأاعة مان باع  التا   طالعماد  طانقارا  ا م تااد طالسال     الله ملأه طةالث 

طقأماع  الأح   طققأع الضمأر  ق عد االحماان  طقصالح العماد  طقراا  بااألك    ك  ببالرطو  طق قسم 
 !!.حتأتة االنسان

للااه  األ  طقعبأااع  ممااا االجااع  ساااناالنهااع ققتأاا  للرةااالة االنسااانأة طمنمااة  األةاااسطالربانأااة جااع 
 :  طق لخص قل  المنمة جع ي ية مقاط   قعال 

 (.ي)ال انا ال عبعمبادة الله   .1

 .قفهأد االنسان لقمد الرةالة .2

 باةث الله. األ  مما ة  .3

طممااا ةااب  ح بااأن لأااا أّن الربانأااة لنااا حااحا  طمعااالث ح ااا ق اجرهااا جااع الشخصااأة االنسااانأة؛ لأكاا ن 
أًّاا  طةاأفقع بأاان ها   المعاالث ال اع نرحاعها للمارأة المسالمة؛ ل كا ن أكثار جعالأّاة  طأ اا  طأنتا   بانأًّا حتأت

 مأ لة مأع الله قعال .

                                                           

 . 441جامع العلوم والحكم، ص  ((1
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 علم  ينير طريقها : ولالمبحث األ

  طلااا ا ااااا  قعاااال  جاااع ك اباااه القكاااأث: إلأاااه ماااّ  طاااادّ  إّن بعاحاااة القرحااا  إلااا  اللاااه ملاااثي حتااا د االنساااان
أ أنَ  إ َلَه إ  َّ اللَّاُه َطاْةا َاْغح ْر ل اَ نْب  َ   جَاْمَلْث أَنَُّه ﴿ أَاا   َطاللَّاُه حَاْعلَاُث ُم َاَتلَّاَبُكثْ  َطل ْلُماْؤم  جباعأ  (1)  َطَمثْااَ اُكثْ  َطاْلُمْؤم 

 . بالعلث ابد ا م تاد؛ ألن ا م تاد مل   أر ملٍث اندي طع  

ط لااا  أن اللاااه قعاااال  شااارم العلاااث كمتااا     ة بغأااار العلاااثأماااا كاااان للربانأاااة أن ق قتااا  لرااااد ط   مااار ط 
حُاْؤق أَاُه اللَّاُه اْلك  َااَ  َطاْلُقْكاَث َطالأا بُاا ََّة يُاثَّ حَاُتا َ   ﴿َماا َكااَن ل َبَشاٍر أَنْ اةع  طمعلاث  ئاأ  لناا  جتاا  قعاال : أة

اُ ْث قُاَعلّ ُما َن اْلك  َااَ  َطب َماا ُكأاُ ْث َقْعُ ُةا َن  ُك نُ ا م َباد ا ل ع م ْن ُدطن  اللَّه  َطَلك اْن ُك نُا ا َ بَّاان أّ أَن ب َماا ل لأَّاس    ُكأاْ

(2). 

طمااا أمأأااه بااالعلث هأااا هاا  العلااث الشاارمع الاا ي ق لتااا   ماان بقاا ن الك ااا أط ماان أجاا ا  العلماااا  ةاا اا 
العلاث مان أجا ا  المارأة  أكان هؤ ا العلمااا مان الرااا  أط الأسااا. طجاع مصارنا ها ا حساند كثأار ا أن ق لتا 

علماااااا  ةاااا اا ماااان ارحاااا  المقاعاااارا  الم خصصااااة جااااع المسااااااع أط المراكاااا  االةاااا مأة  أط بعااااض ال
مان ارحا  ال علاأث مان بعاع أط االةا مأة  الحضائأا  الم خصصة  أط معاهع إمعاد العماة  أط ال امعاا 

رااا    أط  أر  لا  مان الك اا العلمأاة طالم"CD" ال علأث ا لك رطنع  أط األشراة طاألاراص المعم ة
ماا إلا   طلناا دط  كبأار جاع ق اأاه الم  ما  -عطللاه القما-رة  طكد قل  ال ةاائد م احاة الم احة طالم أسّ  

 جأه الخأر طالص و  إ ا اة عملا جع  ل .

 ولماذا العلم؟ 
ي طا نقرا  ط اا قأا ا  اع قبنر أعا ا ها مان   قعار  السابأد القا   العلث حصانة من ال ردّ  ألن 
اااا طأةااالأا دم حاااة  الإلاا   ج أ اار  ناطحاااة باةااث ال  عحاااع طال قضاار ال ائاااف  طال علااأث الااا ز  للماارأة  قحتن 

جااع أماا   حأاقنااا لااأ  م الااه الاا علث جااع المااعا س الماارأة  مبثاا ث جااع الك ااا  طالسااأة. طممااا قق اااج إلأااه
جقسا  طإنما حمكن ققصأله بكد القر  المشرطمة جع المساااع  طجاع البأا    طمان ارحا  ال أاران  

ماااا باااا  أاااا ا    ححتّ نااا ن اأاااراننث ط  حعلّ مااا ننث ط  : » طجاااع ال حاااا ا  المخ لحاااة... طااااع ااااا  الأباااع
حع اا ننث ط  ححنماا ننث؟! مااا بااا  أااا ا    ح علماا ن ماان اأااراننث ط  ح حتناا ن ط  ح ع اا ن؟ طاللااه لَااُأعلَّمن 

                                                           

 [.17سورة محمد، آية: ]  (1)
 [.77(  سورة آل عمران، آية: ](0
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منَّ أاااااا ا  مااااان اأاااااراننث طح ع ااااا ن أط اااااا   اأاااااراننث طححتنااااا ننث طحع ااااا ننث طحااااافمرطننث طحأنااااا ننث  َطلَأاااااَ علَّ 
 .(1)«ألماالأنث بالعت بة

اْن المرأة  إ ن ج  بع لص و من العلث؛ ألنه   ح و إ  باالعلث  طااا  قعاال : ﴿إ نََّماا َحْخَشا  اللَّاَه م 
 .  (2)م َباد    الُعَلَماُا 

لأسااا أحام ااا ل  جا  م اا إ ن أن ن ااع االةا   حقارص ملاا  قعلاأث المارأة  طأن حخصااص الرةا  
األحااا  ال ااع حقضاارن جأنااا ماا  الراااا   لأ اا طدن ماان إلاا   ح اا معن جأنااا  طحعلمناانَّ ممااا ملمااه اللااه  إعاااجة

العلااااث بمااااا حخصااااننَّ  طح علاااا  بشاااائ نننَّ  ممااااا حأحااااردن بااااه ماااان الراااااا   بمت ضاااا  قكاااا حأننَّ ال سااااعي 
 طالأحسع.

  جاةاا  ا  لناانَّ حاال ا   الرةاا  طاااع بلغااا مأااعهنَّ ال اارأة األدبأااة القأبااة أن حقلاابن  لاا  ماان 
 الله ملأه.

جَاَتالَااْا: حَااا َ ُةاا َ    َ ُةاا    اللَّااه  إلاا   َااااَا   اْماارَأَةي »حاارطي البخااا ي ماان أَب ااع َةااع أٍع اْلُخااْع   ّ  اَاااَ : 
اااَ  حَاْ م ااا نَْفق أاااَ  ج أاااه  قُاَعلّ   اااْن نَاْحس  ااا َملََّماااَ  اللَّاااُه.اللَّااه   َ َهاااَا الرّ َاااااُ  ب َقاااع حث َ   جَاْاَعااْد لَأَاااا م  اَااااَ :  ُمأَاااا م مَّ

ْعَن حَاْ َ  َكاَ ا طََكاَ ا» اا َملََّماُه اللَّاُه يُاثَّ اَااَ :   . جَااْاَ َمْعَن جَفَقَااُهنَّ َ ُةا ُ  اللَّاه  «اْاَ م  اْأُكنَّ »جَاَعلََّمُنانَّ م مَّ َماا م 
اْن َطلَاع َها َي َيَاة  إ   اَن الأَّاا   م ن  اْمرَأٍَة قُاَتاعّ ُ  باَاْأَن حَاَعحْاَنا م  َ اب اا م  جَاَتالَاا  اْمارَأَةي: َطايْاأَااْأن  َطايْاأَااْأن  «.  َّ َكاانُ ا َلَناا ح 

 . (3)«َطايْاأَاْأن  َطايْاأَاْأن  َطايْاأَاْأن  »:  َطايْاأَاْأن  جَاَتاَ  َ ُة ُ  اللَّه  
ناا ل ل  كان قعلأمننَّ ما حخصننَّ طحد مشك قننَّ   بع جأه من قخصأص م ال  لنانَّ قعاالل جأ

أماااااا  هنَّ  طق اااااااه لناااااانَّ جأنااااااا األحكااااااا  طالماااااا امظ بقسااااااا كصائصااااااننَّ الأحسااااااأة طالحكرحااااااة طالخلتأااااااة 
 طا ا مامأة  طبقسا مسئ لأ ننَّ جع القأاة  داكد أةرقننَّ طكا انا  طلكاد ها   األما   االباا ها  

اةا  ا  لنااا ب خصااأص أحاا  للأساااا ح لتاأن جأنااا ماا حخصااننَّ مان معااا   دحأأاة  طماان أااد  لاا  المارأة 
 الرة   حل ا  الله ملأه.

نا   المعرجاة  ح ا  إلا   طه ا ه  القد الا ي حا ث جأاه قعلاأث الأسااا  طإكارااننَّ مان ظلماا  ال ناد
حؤدحن  ةال ننَّ جع القأاة مل  أحسن طاه طأجضله  طح   حقملان مسائ لأ ننَّ كماا ح اا أن حقملأناا  

م  مااااا  مخااااا له قسااااار  إلأاااااه محاةاااااع إلااااا   جننَّ مااااا  المقاج اااااة ملااااا  محااااااجننَّ طأك انااااانَّ  طماااااع  اااااا 
الم  معا  المخ لقة  طقشاا جأاه نأاران الشان ا  العا ماة  ال اع قأ شار معناا المعاحاع طاآلياا  طمحاةاع  

 كثأرة أكر .

                                                           
 ارميه بكيبر ببن معبروا قبال البخباري: ( قال الهيثمي: ف1/143أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد  ) ( (1

خرى، وقال ابن عدى: أرجو أنه ال ببسس ببه، انظبر: كنبز العمبال: أبه، ووثقه أحمد في رواية وضعفه في 
الجبببامع الكبيبببر انظبببر: و (.40/58( أخرجبببه اببببن عسببباكر )071/ 40) :، جبببامع األحاديبببث03743ح

 (. 02474/ 1) :للسيوطي
 .[08] :آية رقم ،( سورة فاطر0) 

ص: ، 3جأمتبه مبن الرجبال والنسباء،  باب تعليم النببي  ،كتاب االعتصام حيحه،ص أخرجه البخاري في (0) 
 .0444ح ،0208
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العلث الصقأح ه  ال ةاألة األطلا  ال اع   باع مأناا الحا و كاد م  ما    االاه طنساائه  كباا    ألنّ 
 طحغا  .

األط  م لنحاااا  لمعرجاااة أمااا   دحاااأننَّ  طقباااأن االةاا مع  لمسااالما  جاااع الصاااع طلمااا كاناااا الأسااااا ا
جاع   الخاحة بننَّ  جاا معن  طأقاهنَّ الأباع  م ال  الرة  إل   مشك قننَّ الخاحة  جتع قباد ن

اللاه الم امأع المقعدة  جعلمننَّ مما ملمه الله  طبأَّن لننَّ ما بأَّن  طةافلأه مان مساائد طأااابننَّ حال ا  
 ملأه.

ااا ح علااا  بااافح ا  الأسااااا طكصائصاااننَّ   طلمااا كاااان جاااع حاااقابأا  األنصااا  ارحئاااا  جاااع الساااؤا  ممَّ
ن ْعَث الأّ َساُا ن َساُا األَْنَصا    َلْث َحُكْن حَْمأَاُعُننَّ اْلَقَأاُا أَْن حاَا َاَحتَّْنَن »أيأا مائشة أ  المؤمأأن ملأنن بت لنا: 

 .(1)«ج ع العّ حن  
مساا    الرجأاا  كانااا ةأاةااة االةاا   ال علأمأااة للأساااا  جنااد بعااع قبأااان هاا   القتااائ  طملاا  هاا ا ال

 طا االةااا   بغأااار طاااه لشااابنا  طأااطحااد أماااعاا االةااا   جااع م عااا   قعلااأث المااارأة  إ  حقااااطل ن أن حصاا  
 .ح  قه القتأتة؟

اا المشاا هأن طهااد بعااع هاا   ال ساا حة ال امااة بااأن الراااا  طالأساااا جااع ارحتااع العلااث طالعمااد ح ااد   اا
 لص  ة االة   الرائعة حؤ ي األةما  بما قأحر مأه القبا ؟ 

بناا  طالمرأة جاع القتأتاة قعلاث الكثأار كاحاة ماا ح علا  ب حأ ناا طمنأ ناا طم بسانا ط أار  لا   جقاري  
طالمراكااا    معاهاااع إماااعاد الاااعماة :أط بماااا حشاااابننا مثاااد  أن قااا علث أمااا   دحأناااا ةااا اا بالع اةاااة الأ امأاااة

 المأ شرة جع كثأر من الب د. تاجأة ال ابعة ل ا ة ا طاا الث
 
اظر جااااع قااااا حا االةاااا   الع ااااأث جااااع العصاااا   األطلاااا  كاحااااة قلاااا  القتبااااة المبا كااااة مصاااار الأَّاااا طإنّ 

أحااقا   ةاا   اللااه حاال  اللااه ملأااه ةاالث طماان قاابعنث بِحسااان ماان ال ااابعأن طقااابعأنث لأاار  نمااا ج ماان 
بااارزن جاااع م اااا  العلاااث طال علاااأث باااد طبعضااانن جاااا  الرااااا  باااد  المؤمأاااا  الصاااالقا  المصااالقا  ااااع

 طأعق  الراا  ق مأ  حفك طن مأنن العلث طالسل  .
ا  ائع ا جع ا لحته طالقعح   طقأ ث الشعر جن   أ  المؤمأأن مائشة  ع ان الله ملأنا قتع  لأا نم  ا 

 ط الشعر ط العلث ط القرا  ط  بالق  أملث أحعا  أحا ما:  اا  أبأه من مرطة بن هشا  عنجأحض ا  
 .(1)(المؤمأأن أ  مائشة من القا

حاعح  ااه جسافلأا مأاه مائشاة   طاا  أب  م ة  األشعري: )ما أشكد ملأأا أحقا   ة   الله
 .(3)إ  طاعنا مأعها مأه ملم ا(

 .  (1) طاا  ال هري: )ل  ام  ملث الأاس كلنث طأمنا  المؤمأأن لكانا مائشة أطةعنث ملم ا( 
                                                           

، 9ج ،الددممِ  َمْوِضدعِ  فِدي ِمْسدك   ِمنْ  فِْرَصة   اْلَحْيِض  ِمنَ  اْلُمْغتَِسلَةِ  اْستِْعَمالِ  اْستِْحبَابِ كتاب الحيض، باب  مسلم أخرجه  (1) 
 .111، ح 161ص

، 1، كتدداب معرفدة الصددحابة، بدداب تسدمية أزواج النبددي صددلى اللدو عليددو وسددلم، جألبددي عبددد اللدو الحدداكم  :( المسدتدرك1) 
 .م، وسكح عنو الذهبي في التلخيص9111 -هـ 9199/ 9ط -بيروح – العلمية الكتب دار، 6711 ، رقم91ص

 .18، ص: 8ج ،اإلصابة (4) 
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أن أ  المؤمأأن ححصة بأا ممر بان الخقاا  كاناا قا علث «: ج  و البلعان»طاع  كر الب   ي جع 
الشاحاا إلا   الاا   الك ابة جع ال اهلأة مل  حع امرأة كاقبة قعم  الشحاا الععطحة  جلما ق طانا الأبع

 .  (2)أن قعلمنا ققسأن الخه طق حأأه كما ملم نا أحد الك ابة 
ااا ماان زطانااا أبااع الااع داا  «ه أمااة بأااا حأااع ال حااابأة»الصااغر  طهاا   أ  الااع داا  ااا امًّ  ط  ملم 

طمن ةلمان الحا ةاع طمان مائشاة طمان أباع هرحارة؛ طمرعاا التارآن ملا  أباع الاع داا  طاشا نر  باالعلث 
طالعمد طكانا قتأاة زاهاعة  ماشاا اا ح   ح ا  أد كاا ك جاة مباع الملا  بان مارطان  طكاان مارة االس اا 

ا المتااعس طأ  الااع داا االسااة معااه حااأن ناا دي لصاا ة المغاار  جتااا  طاامااا ق  كااف ملأااه جااع حااخرة بأاا
الرااا  جأتاراطن ملأناا طكاان مباع الملا  باان إلأناا  ح ا  دكاد بناا المسا ع طكاناا مالماة جتأناة ح لاا 

 .(3)إلأنا  مرطان حس م 
 اااا حح «ققحاااة الحتنااااا»طهااا   جااماااة بأاااا مااا ا الاااعحن السااامراأعي القأحاااع حااااحا ك اااا   

طمأااعما حااأَّف أباا  بكاار الكاةااانع    البنااا كثأاار ماان الراااا  جلااث ح طانااا طالااعها  ال قحااة جكانااا جتأنااة
جحارو باه كثأار ا طزطااه ابأ اه طاعاد  -أبأناا-طها  شارو ال قحاة مرعاه ملا  شاأخه  «باعائ  الصاأائ »ك ابه 

 منرها مأه  ل .
ملأناااا كقناااا طكاااه أبأناااا جلماااا جتاااال ا: شااارو ققح اااه ج طااااه ابأ اااه  طكاناااا الح ااا   قااافقع ج خااارج ط  

 .(4)ق طاا حاحا البعائ  كانا قخرج طملأنا كقنا طكه أبأنا طكه زطانا 
طهاا   مماارة بأااا مبااع الاارحمن األنصااا حة الأ ا حااة المعنأااة الحتأنااة  قربأااة مائشااة  طقلمأاا قنا  كانااا 

 باان شاانا : اااا  التاةااث باان مقمااع مالمااة جتأنااة  ح ااة  كثأاارة العلااث  حااعيا ماان مائشااة طأ  ةاالمة. 
حا      أ ا  ققرص مل  الاا العلاث  أجا  أدلا  ملا  طمائاه؟ الاا: بلا . ااا : ملأا  بعمارة  جِنناا  )

كانا جع ح ر مائشة. اا : جفقأ نا ج اعقنا بقر ا   حأ  ( ط كرهاا ابان الماعحأع جحخاث أمرهاا  طااا : 
مااان أملاااث الأااااس بقاااعح  ) ممااارة أحاااع الثتاااا  العلمااااا بعائشاااة األيباااا (. طااااا  ابااان حباااان: )كاناااا 

مائشااة(. طاااا  مماار باان مبااع الع حاا : )مااا بتااع أحااع أملااث بقااعح  مائشااة ماان مماارة(  طحااعحثنا كثأاار جااع 
 .(5)دطاطحن السأة

طحكااع ماان أشاانا أنااه كااان جااع المعحأااة ملاا  ةاااكأنا أجضااد الصاا ة طالساا    طأنااه اشاا ر  كضاارة 
ناا: إ ا كاان مشاأة حاأن حفقأأاا الخبا  جفقأاا نعقا   من اا حة  طكان ا   حبأع ن الخضرة إ  بالخب   جتا  ل

                                                                                                                                                                      
، كتاب معرفة الصحابة، باب تسمية أزواج النببي صبلا اللبه عليبه وسبلم، ألبي عبد الله الحاكم  :المستدرك (1) 

 .ومسلم البخاري شرط علا:  التلخيص قي الذهبيقال  ، 4743 ، رقم10، ص3ج
الشفاء بنت عبد الله العدوية،  كانت من عقالء النساء وفضالئهن،  وهي من المهاجرات األول،  كان عمر  (0) 

/ 4) -وربمببا والهببا شببيئأا مببن أمببر السببوق. انظببر: فتببوح البلببدان  ويفضببلها، يقببدمها فببي الببرأي، ويرعاهببا،
(،  وانظببببر: المجمببببو   1/077تربيببببة األوالد فببببي اإلسببببالم  )و (708،  7/707( و اإلصببببابة  )582

  .(027/ 5) :الوافي بالوفيات (.7/55)
 (.077/ 3)، وطاءتحقيق األرن، ( سير أعالم النبالء58/ 7)، ( البداية والنهاية347/ 4): أسد الغابة  (4) 
 .158الفوائد البهية للكنوى  :( وانظر033/ 0): طبقات الحنفية  (3) 
( عببد الحبي ببن أحمبد ببن محمبد العكبري الحنبلبي،  تحقيبق: 113/ 1) شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (5) 

هـ،  مكبان النشبر: 1324شر: سنة الن بن كثير، االناشر: دار  وط، ءوط،  محمود األرنااءعبد القادر األرن
 .(74/ 1) ،دمشق،  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان
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الااثمن  جتالااا:  لاا    ح اا ز  جتااا  لنااا: طلااث؟ جتالااا: ألنااه بأاا  اعااا  بقعااا   أاار حااع بأااع  جسااف  ماان 
 .(1)ال ا حة جتأد له: إننا اا حة االما  مال  بن أن 

د طةاانا العلماااا طها   كرحمااة بأاا أحمااع بان مقمااع المرطزحااة )كاناا  كأ ااا  كأأ اا للقااعح   طحقضار 
الكبااا  كالمقاااعث الخقأااا البغاااعادي  طالمقاااعث الساامعانع. اااااط   بمكااة ط ط  حاااقأح البخاااا ي 

َنأ ع ح ااا  أن مقاااعث هاااراة أباااا    أاْ ااااع طحااا  القلباااة أن   حفكااا طا ال اااام   - حماااه اللاااه- مااان الُكْشااام 
باد نساخنا ط حلاا الصقأح إ  مأنا  ط طاح ناا أحاح  طاحاا  البخاا ي  طكاناا مالماة قضابه ك بناا طقتا

مااا  طالاااعها جاااع الاااا العلاااث طماااا ق طااااا  طكاناااا  ا جناااث طنباهاااة. طلاااث قااار  أن حااارطي مأناااا الخقأاااا 
الصاااقأح دطن أن قتاباااد معناااا نساااخ ه  ط لااا  بااافن قتااارأ ملأاااه ياااث حتااارأ ملأناااا طهاااع جاااع كاااع ها مااان ط اا 

 .  (2)ح ا   جترأ ملأنا الصقأح جع كمسة أحا 
ا : أ  ةالمة  طححصاة  طأ  حبأباة  طا حرحاة  طمأم ناة  أمناا  طمن العالماا  الم  ناعا  طالمح أا

  ااا  أبا   اجا : إنناا أجتاه    طزحأاا بأاا أباع ةالمة  بأباة  ةا   اللاه المؤمأأن  طجاامة بأاا الأباع
امااارأة جااااع المعحأااااة  طلألااا  بأااااا اااااائف  طأةااااماا بأاااا أبااااع بكاااار  طأ  شااارح  بأااااا ي حااااا  طأ  الااااع داا 

 .(3)طةنلة بأا ةنأد  طجاامة بأا اأ   طأ  ةلأث  طأ  أحمن الكبر   طماقكة بأا ح حع 
لراطحاا  القاعح  مان الأسااا أقا  جأاه ملا  « القبتا  الكبار »ابن ةعع ا ا ا من ك ا   طاع متع

 ن أحااقابه  ط ط  مااأنن أماا   الااعحنأط ماان الثتااا  ماا   نأااف طةااب  مائااة اماارأة  طحاان ماان  ةاا   اللااه
 .(4)طأئمة المسلمأن

بااد كااان ماان   مااةالمساالمة جااع مراحااد ننضااة األالماارأة  ئبااا ماان ا  ن العلااث لااث حكاان ح ماااأ ا ناار  كااطه
   .إ عاا    العالمأنإل     طمن أهث معا ج السالكأنبرز دمائث الأنضة الحردحة طال مامأةأ

جاع الع ااة باربنن الكارحث  -جع الترطن األطل  مان االةا   طماا ق هاا-طما كان قمّأ  نساا المسلمأن 
بعع ققصأد العلث طا ة  ادة مأه؛ جبه ق  ث الخشأة جع التلا  طح داد العباع باه ارب اا مان الارّ  العلاّع  إ 

 اّد جع ُم  .

                                                           
 .(017/ 1) ،وفيات األعيان ،(004/ 3)، الوافي بالوفيات (1) 
 .(005/ 5) األعالم للزركلي ،(104/ 4تاريخ بغداد ) ،(078/ 7الوافي بالوفيات )( 0) 
 قيببقتح، ( سببير أعببالم النبببالء78/ 0األنببا فببي شببرح لريببب السببير ) ( الببرو 442/ 4أسببد الغابببة ) (4) 

 .(021/ 4) وطاءاألرن
: إحسبان عبباس،  حقيبقت (،هبـ 042)محمد بن سبعد أببو عببد اللبه البصبري لمؤلفه:  ،الطبقات الكبرى (3) 

  .،بيروتصادر،  دار ،م1/1748ط
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 َربِّهاا بِ هَ لُ ِص تَ  عبادة  : ثانيالمبحث ال

ملاا  د اااا  أط   ققبأتااعّ  طلكأنااا طاااا  مملااع ملمااعّ   ورَ قْااماااا حُ ط ادّ أح أَ ْمااا حُ لأسااا لتب ااالربّانأّااة  نإ
مان  اامًّاا هباادة مأقلت االع ل ا كانا  كر مح او ال  انا األ نما قك ن جع ال انا العبادي جن إه ققبأت

 كر. ا  ابا  بانأة العبادة جلن قصح جع أي اانا آطإ  ا من معالمناا با ز  طمعلم    مأقلتا  الربانأة

مااا مأااَع   طهاا  جمااا ا ححأااع العبااع إ ا كااان حاااحا مأصااا أط ااااٍ  أط ةاالقاٍن  أط مأااع  ماان المااا  
ا طارب ا طقعحّاأ ا.  بعأعي من  به قعبع 

ا جاااع هااا ا ال اناااا  باااد كاناااا قساااب  الرااااا  المااارأة  كاناااالتاااع  ط  اااا جرحاااع  جاااع حاااع  االةااا   نم  ا 
 المسا ع جَاِ َ ا َحْبادي َمْماُعطدي باَاْأَن السَّاا  حَا َاْأن    اللاه أحأان ا  جعن أن   عع الله مأاه ااا : َدَكاَد  ةا  ُ 

ْ  قعلتااا بااه ح اا  ق احااد ا َهااَ ا اْلَقْبااُد؟ اَاااُل ا: َهااَ ا َحْباادي ل َ حْاأَااَا )أي: أننااا قصاالع جااِ ا جَا َااارَ َماا»جَاَتاااَ : 
 .الص ة(

طجاااع  طاحاااٍة: ااااال ا: زحْاأَاااُا « َ   ُحل ااا ُ   ل ُأَصااادّ  َأَحاااعُُكْث َنَشاااااَُه  جَاااِ َ ا جَا َااااَر جَاْلأَاْتعُاااعْ »:  الأباااع جتاااا 
ااَلا  أط جاَ  ااَد أط ُحل اا ُ   لُأصاادّ  أحااعُ » َاااَرْ  أْمَسااَكْا بااه  جتااا : ُقَصاالّ ع  جااِ ا َكس  ر ج ااُكث نشااااَُه  جااِ ا َكس 

 .(1)«جلأتعع

أباااعأ ببأاااا مائشاااة  عاااع اللاااه مأناااا   -كرااااا جاااع الصاااباوحعأاااع: -  طااااا  مااارطة: كأاااا إ ا  اااعط 
ق  طاللاه أي: قصلع الأاجلة  طلعلنا كانا قصلع الضا-قسبح  جفةلث ملأنا  جغعط  ح م ا جِ ا هع اائمة

َأا َطَطاَانَا -أملث  .ج عم  طقبكع طقرددها (2)السَُّم     َمَ ا َ  طقترأ ا   الله قعال : ﴿َجَمنَّ اللَُّه َمَلأاْ

 جا هبا -طاف حأ  رها ح   مدَّ التأاا  طال اا  بمعأ  أنه -التأا   جتما ح   مللاحت   مرطة: 
 . (3)طقبكع اائمة كما هع قصلع الس   لقاا ع  يث  اعا جِ ا هعإل  

                                                           
حبديث  530/، ص:  1لتشبديد فبي العببادة، ج: بباب مبا يكبرن مبن ا 18كتباب التهجبد:  17( أخرجه البخباري فبي: 1) 

 .783رقم: 
 .[07آية رقم ] الطور:سورة  ( 0) 
الطبعبة  ،بيبروت ،( عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج،  الناشبر: دار المعرفبة41/ 0صفة الصفوة ) (4) 

لبباري ـ فبتح ا :د. محمبد رواس قلعبه جبي،  وانظبر، ،  تحقيق: محمبود فباخوري1777=1477الثانية،  
( المؤلببا: زيببن الببدين أبببو الفببرج عبببد الببرحمن ابببن شببهاب الببدين البغببدادي ثببم 037/ 3) -البببن رجببب 
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ااااا : كانااا لاااع امااارأة   قأاااا  اللأاااد  طكأااا   أحااابر معناااا ملااا  السااانر   (1)طماان النأاااثث بااان امااااز
! ااا : كاث ها ا الغقاأهإلا    !!!برالنا طقت  : أما قسا قع مان اللاهجكأا إ ا ااما قرش الماا طقأبنأع 
 .(2)ج  الله إن كأا ألة قع مما قصأ 

اَن اللَّْأاد  َجَصالَّ   » : مان اا   الأباع طاع انقلتا جع ةل كنا ه ا م  زطانا اَث اللَّاُه َ ُاا   اَااَ  م  َ ح 
اَن اللَّْأاد  َجَصالَّْا َطأَ  َث اللَُّه امرأة اَاَمْا م  َنا اْلَماَا  َ ح  حْاَت َاْا َزْطَاَناا  َطأَحْاَتَظ اْمرَأَقَُه  جَِ ْن أََبْا َنَضَح جع َطْان 

 .(3)«ااَ جَِ ْن أََب  َنَضَقْا جع َطْان ه  اْلمَ 
كانا ققأع اللأد  طكانا مكح جة البصر  جِ ا كاان الساقر   (4) م ردة طه   امرأة حالقة قسم  

 ناد  بص   لنا مق طن:
 حم   طجضد مغحرق   جبا  حاا إلناع أةافل    إل   إلأ  اق  العابعطن دا  اللأالع  حس بت ن 

ملأاأن جاع د ااة المتاربأن  طأن قُلقتأاع  بغأر  أن ق علأع جع أط  زمرة السابتأن  طأن قرجعأاع لاعح  جاع
بعباااد  الصاااالقأن  جفناااا أ حاااث الرحمااااا  طأم اااث الع مااااا  طأكاار  الكرمااااا  حاااا كااارحث  ياااث قخااار ةاااااعة 

 .(5) الح رإل   جُأسم  لنا طابة )ح  (  يث   ق ا  قعم  طقبكع
ة طالبكااا  جكأاا أ   ماا قصاأ  مان الأأاحا (6)طاا  حقأ  بن بسقا : كأاا أشانع م لا  شاع انة 

جتلا لصاحا لع: ل  أقأأاها إ ا كلا جفمرناهاا باالرج  بأحسانا  جتاا : أناا ط ا   ااا : جفقأأاا  جتلاا 
لنا: ل   جتا بأحس  طأاصر  من ه ا البكاا شأئ ا جكان ل  أاا   ملا  ماا قرحاعحن  ااا : جبكاا  ياث 

تا  اقارة مان د  جاع اا حاة االا: طالله ل دد  أنع أبكع ح ا  قأحاع دما مع  ياث أبكاع دم اا ح ا    قب
 .(7)من ا ا حع  طأن  لع بالبكاا طأن  لع بالبكاا  جلث ق   قردد طأن  لع بالبكاا ح   ُ شع ملأنا

                                                                                                                                                                      
هـ الطبعبة: الثانيبة،  1300-الدمام  ،السعودية–الدمشقي الشهير بابن رجب،  دار النشر: دار ابن الجوزي 

 تحقيق: أبو معاذ طارق بن عو  الله بن محمد.
لبصرّي،  البّكاء،  الحنفّي،  ويقال: هو كوفّي،  روى عن كثير من أهل الحديث،  وكبان ( الهيثم بن جّماز،  ا1) 

يقص:  بالبصرة عرا بالبكاء لكثرة بكائه وعبادتبه،  قبال أببو حباتم ببن حببان: الهيبثم ببن جمباز كبان مبن 
ثقبات العباد البكائين ممن لفل عبن الحبديث والحفبظ واشبتغل بالعببادة حتبا كبان يبروي المعضبالت عبن ال

(وانظبر 377/ 12) -تباريخ اإلسبالم لامبام البذهبي انظبر:  توهما فلما ظهر ذلك منبه بطبل االحتجباج ببه.
 2الطباعة: مركز الخدمات واألبحاث الثقافية،  الناشر: دار الجنان  (481/ 1) -األنساب للسمعاني 

روزي أبو عبد الله الناشبر: المؤلا: محمد بن نص: ر بن الحجاج الم 845، ص:  0( تعظيم قدر الصالة ج0) 
 .تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي 1324 المدينة المنورة، الطبعة األولا،-مكتبة الدار 

،  رقبم 4/025(،  والنسبائي  )1428،  رقبم 0/44(،  وأببو داود  )7323،  رقبم 0/052( أخرجه أحمبد  )4) 
( وقال:، صبحيح علبا 1143،  رقم 1/354كم  )(،  والحا1444،  رقم 1/303(،  وابن ماجة  )1412

با: 3317،  رقبم 0/521(،  والبيهقبي  )0547،  رقبم 4/424شرط مسلم. وابن حبان  ) (. وأخرجبه أيضأ
 (. 1138،  رقم 0/184ابن خزيمة  )

( من أهل البصرة من أرباب المجاهدات،  ذكبر سبيار عبن جعفبر ببن سبليمان،  قبال: سبمعت نسباءنا أمبي أو 3) 
تقول لم تفطر عجبردة العميبة سبتين سبنة ولبم تبنم بالليبل إال هبدون،  وكانبت إذا، صبحت قالبت: أون ليرها 

طبقببات  2قطببع بنببا النهببار عببن مناجبباة سببيدنا،  وردنببا إلببا مببا نسببتحقه مببن كببالم المخلببوقين سببماعأا وقببوالأ 
الحسببين بببن ( أبببو عبببد الببرحمن محمببد بببن 478/ 1) -الصبوفية ويليببه ذكببر النسببوة المتعبببدات الصببوفيات 
هببـ تحقيببق: مصببطفا عبببد القببادر عطببا،  310/شببعبان/4محمببد بببن موسببا بببن خالببد األزدي،  سببنة الوفبباة 

 م: بيروت.1778هـ 1317الناشر: دار الكتب العلمية،  سنة النشر: 
 بيروت.  –المؤلا: أبو حامد الغزالي،  الناشر: دار لمعرفة  313، ص:  3( إحياء علوم الدين ج5) 
مة سوداء كثيرة العبادة روي عنها كلمات حسان،  وقد سسلها الفضيل بن عيبا  البدعاء فقالبت: أمبا ( كانت أ4) 

 (. 177/ 12) -بينك وبينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيًّا عليه،  البداية والنهاية 
 .313، ص: 3( إحياء علوم الدين ج7) 
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جن   الصلة ال يأتة بالله قعال  ش ا ا طك ج ا كانا ةم  ا للمرأة الصاالقة ملا  ماعا  األزمأاة طالعصا   

لألااة م عبااعة حتااا  لنااا بااردة  طكانااا قتاا   اللأااد جااِ ا جعاان مقاااا باان المبااا   اااا : كانااا بالبصاارة اماارأة ا
هاعأ  العأا ن  ط اا   الأ ا    طكا  كاد »ةكأا القركا  طهعأ  العأا ن نااد  بصا ٍ  لناا حا حن: 

 .(1)«حبأا بقبأبه  طاع كل   ب  حا مقب   أج را  قع بأع طحب  جع البع    قحعد حا حبأبا 
 ح خألنااا الكسااال  طالمساا ج ن  جعاان أبااع كلااعة طهاا ا القااا اعلنااا قصاامع جااع مبادقنااا لع اااة  

اا : ما  أحا  ا   اه ط  امرأة أا   ط  أحبر مل  ا   التأا  من أ  حأاان السالمأة  إن كاناا ل تا   
جااع مساا ع القااع كفننااا نخلااة قصااحتنا الرحاااو حمأأ ااا طشااما    طكانااا أ  حأااان قتاارأ التاارآن جااع كااد حاا   

 .(2)العصر جِننا قفمر بالقااة طالشعا قرحع  طلألة  طكانا   ق كلث إ  بعع
إ ا حلاا الع ماة ااماا ملا  ةاقح  (3)طمن مبع الله المكع أبع مقماع ااا : كاناا حبأباة الععطحاة

لنا  طشع  ملأنا د منا طكما ها  يث االا: إلنع! اع  ا   الأ     طناماا العأا ن  ط لتاا الملا   
باااأن حااعح   يااث قُاْتب اااُد ملاا  حاا قنا  جاااِ ا الاا  الح ااار أب ابنااا  طكاا  كاااد حبأااا بقبأبااه  طهااا ا متااامع 

االا: إلنع! ه ا اللأد اع أدبر  طه ا الأنا  ااع أةاحر  جلأاا شاعري أابلاا مأاع لأل اع جفهأاف أ   ددقناا 
أي: لاا  -ملاع جاافم    طم قاا  لناا ا دأبااع طدأباا  مااا أبتأ أااع  طم قاا  لاا  ان نرقأااع ماان باباا  مااا برحااا 

 .(4)طا  جع نحسع من ا د  طكرم   لما -قرك أع ما  اد   البا 
م ا  قأاا ؟ إل   طحكع أن مابعة كانا قصلع باللأد   قس رحح  طكانا قت   ل طانا: )اث  طحق 

م ااا  أناااا جاااع  حل ااا ؟ أاساااما ملأااا  أ  قكساااا معأشااا   إ  مااان إلااا   ااااث حاااا  اجاااد  ااااث حاااا بقَّاااا  
 حماا     قتقعنااث  جأتقاا  اللااه حاا    أاسااما ملأاا  أن   قااعكد الأااا  ماان أالااع  ب اارَّ أماا   حااد 

 .(5)ب (
المسلمة بالله قعال  قمسكنا بعحأنا طال ضاقأة جاع ةابأله المرأة  طهك ا جِن من إما ا  حسن حلة

طققمااد األ    طالثبااا  ملاا  أماار  طننأااه ةاابقانه  طهاا   أ  شاارح  قضاار  لأااا أ ط  المثااد جااع ال ضااقأة 
أا ااابر هاع طزطاناا جنااار زطاناا ما  أباع هرحارة   حة ب  أ  شرح  طالحعاا لن ا العحن حأ  أةلما 

طقركنااا  ج اااا أهااد زطانااا جساافل ها إن كانااا ملاا  دحأااه جاافار  بِةاا منا  جفاساام ا ملاا  قعاا حبنا ماا اب ا 
ا  جااا ققل ا ماان دحااا هث طحمل هااا ملاا  شاار  كااابنث طأ ل ااه يااث أاعم هااا كباا  ا طمساا   طمأعاا ا مأنااا  شااعحع 

حاا  ح ا   هاا متلناا طةامعنا طبصارها  طجاع الأا   الثالا  البا ا مأناا الماا طقرك هاا جاع الشام  ي ياة أ

                                                           
 / 0، طمحمببد رواس قلعببه جببي د.، تحقيببق: محمببود فبباخوري، ( 44/ 3)  البببن الجببوزي صببفة الصببفوة (1) 

 .بيروت ،المعرفة، دار م1777=  1477
 ( 48/ 3صفة الصفوة  )  (0) 
/ 1( من كبار العارفات وكانت من أهل البصرة،  طبقات الصوفية ويليه ذكر النسبوة المتعببدات الصبوفيات )4) 

314 .) 
 (. 40/ 3( صفة الصفوة  )3) 
 (.3/347وة  )صفة الصف (5) 
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السااماا بال  حأااع ط  قعااع مااا حت لاا ن ماان شااعة االمأاااا إلاا   قاار  دحأنااا جلااث قحعااد  أاار االشااا ة بِحاابعنا
 .(1)طاال ماا 

 .(2)المعحأة ماشأة لأ  معنا زاد إل   طهاار  أ  أحمن
ن حتاا  لناا حا اا  طكاان حصاعها مان االةا    طحعباا  طكاا (3) طااع أةالما امارأة ااأ  بان الخقاأث 

طهااا  بمكاااة اباااد الن ااارة حخبااار مااان أمااار   طكاااان  ةااا   اللاااه  جأتلبناااا ملااا   أةااانا  بناااا طهاااع ةاااااعة
جتااا : إن امرأقاا  اااع    األنصااا  جاافكبر بِةاا منا طبمااا قلتاا  ماان اااأ   جلمااا كااان الم ةااث أقااا  الأبااع

 .(4)نا أةلما طإن  قؤ حنا جفحا أن    ق عر  ل
كما عربا جع ال هع مث   طةبتا با ل  ن أراقناا ال قاع قكاالبن ملا  الاعنأا طلناثن كلاف م امناا 

أ اد  أن قبأااا  َ اااْ    لناااا جتالاااا للغااا ّا : إ ا بعاااا هااا ا  (5)طزحأ ناااا طزكرجناااا  جنااا   مأم ناااة بأاااا األاااار  
 دَّ ملاعَّ الغا   أكاا  أن  الغ   جتد: إنع  بما كأا حائمة جف ك  حعي جأه! يث  هبا ط اعا جتالا:

 .(6)  قُبّأن للّأاس ه ا!! 
ق مثد أحض اا جاع ققتتناا بصاحا  المؤمأاا  ال اع ط د   جع ال انا العباديالمسلمة المرأة   بانأةط 

جااع التااران الكاارحث  طماان أبرزهااا: التأاا   طالقحااظ  حأاا  طحااف اللااه قعااال  الصااالقا  بناااقأن الصااح أن 
جَالصَّاااال َقاُ  اَان  َاااا ي  لنااان الصااا و باااعطننما  ط لااا  جاااع ا لاااه قعاااال : ﴿الع أم اااأن الل اااأن   ح قتااا  

 .(7)َحاج  َا ي لّ ْلَغْأا  ب َما َحح َظ اللُه  
 ح مثد أط  : جع أن قك ن اان ة  طيانأ ا: جع أن قك ن حاج ة للغأا.المرأة  أي: أن ح و

 طحعلَّ  االما  الرازي مل  هاقأن الصح أن جأت  :  
 ا ي َحاج  َا ي لّ ْلَغْأا   جأه طانان: األط : اان ا   أي مقأعا  لله. ﴿اَان  َ 

﴿َحاج  َاااا ي لّ ْلَغْأاااا   أي: اائماااا  بقتااا   الااا طج  طااااع  ةااابقانه اضااااا حااا  اللاااه ياااث أقبااا   لااا  
 بتضاا ح  ال طج.

   الا طج إمَّا أن حع بر مأع حضا   الا طج أط مأاع  أب اه  أماا حالناا مأاع حضاالمرأة  الثانع: أن حا  
جتاااع طحاااحنا اللاااه بفنناااا اان اااة  طأحاااد التأااا   دطا  القاماااة  جاااالمعأ : أننااان اأماااا  بقتااا   أزطاانااان  

 طظاهر ه ا إكبا   إ  أن المراد مأه األمر بالقامة.

                                                           
 .403، ص: 8وابن سعد في الطبقات الكبرى ج 045، ص: 7( ابن حجر اإلصابة ج1) 
 .8/440( ابن سعد في الطبقات 0) 
إلا اإلسبالم وتبال عليبه القبران فقبال: إنبي ألسبمع عجبأبا،  فبدعني  ( شاعر مشهور من األوس دعان النبي 4) 

 .317/ 5ل الحول، اإلصابة انظر: في أمري هذن السنة ثم أعود إليك فمات قب
 .404 8( ابن سعد الطبقات الكبرى ج3) 
( عابدة زاهدة كتبت عن اإلمام أحمد بن حنبل أشياء من العلم واشتهرت بحرصها الشديد علا تحري الحالل 5) 

 (.5/148لعمر رضا كحالة  )« أعالم النساء»وطيب المطعم،  
 . 148/5( أعالم النساء رضا كحالة 4) 
 .[43رقم: ]آية  ،رة النساء( سو7) 



916 
 

  قك ن حالقة إ  إ ا كانا مقأعاة ل طاناا  ألن اللاه قعاال  ااا : ﴿ جَالصَّاال َقاُ  المرأة  طاملث أن
   األلف طال   جع ال م  ححأاع ا ةا غرا   جنا ا حت ضاع أن كاد امارأة قكا ن حاالقة  جناعاَان َ ا ي   ط 

 .بع طأن قك ن اان ة مقأعة
اااا  ال احااعي  حمااه اللااه: لحااظ التأاا   ححأااع القامااة  طهاا  مااا  جااع اامااة اللااه طاامااة األزطاج  طأمااا 

  ي لّ ْلَغْأا  .مأع  أبة ال طج جتع طححنا الله قعال  بت له: ﴿َحاج  َاالمرأة  حا 
طاملااث أن الغأااا كاا   الشااانادة  طالمعأاا  كاا ننن حاج ااا  بم ااااا الغأااا  ط لاا  ماان طاااا  : 
أحعها: أننا ققحظ نحسنا من ال نا لئ  حلق  ال طج العا  بسابا زناهاا  طلائ  حل قا  باه ال لاع الم كا ن 

 .(1)  حأبغع من نقحة  أر   طيانأنا: ححظ ماله من الضأا   طيالثنا: ححظ مأ له ممَّا
ةاارق   طإن أمرقنااا أاام اا   طإن إلأنااا  كأاار الأساااا إن ن اار »اااا :   طجااع القااعح  أن الأبااع

 .(2)« با مأنا حح    جع مال  طنحسنا
. جماان ابأعااة المؤمأاااة الصااالقة  طمااان حااح نا الم زمااة لناااا  بقكااث إحمانناااا طحاا حنا  أن قكااا ن.

 اااه ط  بااة طمقبااة    ماان اساار طإ  ااا  طقحلااا طمعاعاالة! مقأعااة. طالتأاا  : القامااة ماان إ ادة طق. اان ااة.
. طماان يااث اااا : ﴿ اَان  َااا ي  . طلااث حتااد اائعااا ؛ ألن مااعل   اللحااظ األط  نحسااع  طظ لااه  كأااة نعحااة.

طه ا ه  ال ي حلأا  بالساكن طالما دة طالسا ر طالصاأانة باأن شاقري الاأح  ال احاعة. جاع المقضان الا ي 
 أنحاةه طظ له طإحتاماقه!حرم  الأاشئة  طحقبعنث ب    ط 

طمااان ابأعاااة المؤمأاااة الصاااالقة  طمااان حاااح نا الم زماااة لناااا  بقكاااث إحمانناااا طحااا حنا كااا ل   أن 
جا  قباأح مان - طبااأَلْطَل  جاع حضا   - قك ن حاج ة لقرماة الرباام المتاعس بأأناا طباأن زطاناا جاع  أب اه

 اآلكر للأح  ال احعة. بقكث أنه الشقر- نحسنا جع ن رة أط نبرة ما   حباو إ  له ه 
طما   حباو    قتر   هع  ط  حتر   ه : إنما حتر   الله ةبقانه: ﴿ ب َما َحح َظ اللُه  . جلاأ  األمار 

ماا   حغضاا ها  لاه. أط ماا - جاع  أب اه أط جاع حضا   - أمر  عاا ال طج من أن قبأح زطا ه مان نحسانا
 .(3)مأنل الله حملأه ملأه طملأنا الم  م ! إ ا انقر  الم  م  من

ا جااع حااعطد هاا ا القحااظ  جعلأنااا أن ققحااظ نحساانا ﴿ ب َمااا َحح ااَظ اللااُه  . ااا طاحااع  . إن هأالاا  حكم 
ا مان األمار. إناه حتا  : إن ها ا  طال عبأر الترآنع   حت   ه ا بصأغة األمر  بد بماا ها  أمما  طأشاع ق كأاع 

 ن!القحظ بما ححظ الله  ه  من ابأعة الصالقا   طمن مت ض  ح حن

                                                           
 (.174/، ص:  5)ج  -( مفاتيح الغيب تفسير الرازي 1) 
وأخرجبه اببن جريبر الطببري فبي ،  8741حبديث رقبم  412، ص: 5( أخرجه النسائي في السنن الكبرى ج0) 

ا: الديلما )5/42التفسير  ) ، وقال األلباني: حسبن. انظبر: السلسبلة (0710، رقم 0/181(. وأخرجه أيضأ
 . 1848 ، ح354، ص3الصحيحة ج

 (. 0/101( في ظالل القرآن  )ج 4) 
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طمأعئااااا  ق نااااااط  كاااااد أمااااا ا  المنااااا طمأن طالمن طماااااا  مااااان المسااااالمأن طالمسااااالما . أماااااا  عاااااغه 
الم  مااا  المأقااار . طقبااارز حاااعطد ماااا ققح اااه الصاااالقا  بالغأاااا: ﴿ ب َماااا َحح اااَظ اللاااُه   مااا  التأااا   

 القائ  الراعع ال دطد. .
 (1)(الباا ز مان األ   أشا  طها  المرقحا من ال اا   ملا  الجنن الأاش ا . ). جفما  أر الصالقا .

 .(2)طهع ح  ة حسأة لل عبأر من حالة نحسأة. جالأاش  قبرز طقس علع بالعصأان طال مرد

المسالمة حأبغاع أن ق قتا  بالصاحا  الترآنأاة مان القاماة طالقحاظ  طهماا المارأة  طهك ا ح باأن لأاا أن
إ  إ ا اقصحا بنماا  جغأاا  ة ط  م اة لنا بالربانأالمسلمة حالقة ط  مصلقة المرأة  حح ان   قك ن

القامااة  أااا  الصاا و  ط أااا  القحااظ للاا طج طاألهااد طالحاارج طالمااا  طالااعحن طالخلاا  طكااد مااا أماار اللااه 
ط لاا  ألن حاا و الااأح  هاا  اامااعة االحاا و   معااا  أااا  للربانأااة ط أابنمااابقح ااه  أااا  ل،حاا و  
 الكبر  طمأقلته الرشأع.

حركاة المارأة  ن املة من الصحا  األكر  ال ع حأبغع أن قرااا طاع  كر التران هاقأن الصح أن عم
 حأاقنا طج  مت ضأا  ه   الصحا   طهع الم ك  ة جع ا   الله قعال :

أ أنَ  َطاْلُمْسال َما    ﴿إ نَّ الُمْسال م أنَ  أَاا    َطاْلُماْؤم   َطالصَّااد اَا    َطالصَّااد ا أنَ  َطاْلَتان  َاا    َطاْلَتاان   أنَ  َطاْلُمْؤم 

اع أنَ  َطالصَّااب رَا    الصَّااب ر حنَ طَ  اَعا    َطاْلَخاش   َطالصَّاائ َما    َطالصَّاائ م أنَ  َطاْلُمَ َصاعّ اَا    َطاْلُمَ َصاعّ ا أنَ  َطاْلَخاش 

 .  (3)َطَأْار ا َم  أم ا  رَة  َطال َّاك رَا   أََمعَّ اللَُّه َلُنث مَّْغح   َطال َّاك ر حَن اللََّه َكث أر ا َطاْلَقاج  َا    َطاْلَقاج   أَن جُاُرطَاُنثْ 
طهااا   الصاااحا  الكثأاااارة ال اااع ُامعاااا جااااع هااا   اآلحاااة ق عاااااطن جاااع قكااا حن الااااأح  المسااالمة. جنااااع 
االةا    طاالحمااان  طالتأاا    طالصااع   طالصاابر  طالخشاا    طال صااع   طالصاا    طححااظ الحاارطج  ط كاار 

 طلكد مأنا اأم ه جع بأاا الشخصأة المسلمة. . الله كثأر ا.
الصاااالقة ال اااع حرعااا  اللاااه مأناااا هاااع الم م ماااة جاااع حاااحا  الأسااااا ال قاااع المااارأة  عاااد حاااحا طل

ااْأُكنَّ ُمْساال َماٍ    اك ااا هن اللااه لأبأااه اار ا م  ااا َكأاْ جااع ا لااه قعااال : ﴿َمَساا  َ ب ااُه إ ْن اَلََّتُكاانَّ أَْن حُاْبع لَااُه أَْزَطاا 
َأاٍ  اَان َ اٍ  قَائ َباٍ  َماب َعاٍ  َةائ َقا  .(4)ٍ  يَاأّ َباٍ  َطأَْبَكا  ا ُمْؤم 

 ال ااع نأشااعها ل  قتاا الربّانأّااة  م مااحال يأتااة بربنااا ماان أهااث طأباارز الماارأة  طك حااة التاا  : إن م اااة
 إلأاااهال اااع ق ااا   البشااارحة االةاا مع  المسااالمة بمنم ناااا الع أماااة ططااباقنااا الت حماااة ج تاااع  الأمااا  جالماارأة 

 .جناكب قنا طقع د من  أنا طانقرا  ل أنض من
   

                                                           
 (.478/ 1( القاموس المحيط  )1) 
 .(0/101ج: )در السابق ص( الم0) 
 .[45] ، آية رقم:( سورة األحزاب4) 
 . [5] ، آية رقم:( سورة التحريم3) 
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هاتَ رَ سْ أُ  فظُ حْ تَ  اية  عَ رِ  :المبحث الثالث  

المساااالمة ق ناااار الأااااة ماااان كاااا   إا لااااة ملاااا  منم نااااا األحااااألة جااااع مأااااعاننا الماااارأة   بانأااااة إنَّ 
  جاع بأ ناا طأةارقنا ما  زطاناا الا ي ها  اأ ناا طنا هاا طجاع مقارا  مبادقناا طما ان انادهاا  األةاةع

 .  م ان  ماح ناطم  أط دها ال حن ال ي هث أمان نا ط 

مماا  اا مامأااا جنااع حركااة حأاااة  طةاال    جااع مقأقنااا  نشااااا كا اأااا أطالربّانأّااة  ابااد أن قكاا ن
قتبااد  بانأااة الخااا ج إ ا جشاالا  بانأااة  بااد طاااع    حااعأحغأااع مأنااا جأااه  الترحااا ططاابنااا العأأااع الاا ي  

م ا ناا الم  معأاة إ  إ ا ققتتاا بد ط  حمكن للربانأة أن ق قتا  جاع   حعقأه   الشعاالعاكد جحااع 
 جع م  ا نا األحألة بِةرقنا الصغأرة.

 لذا فهذه إطاللة على معالم ربانيتها في هذا المجال

 مع زوجها أو  : معالم ربانيّة المرأة 
طمن أم ث مأادحن انادهاا  طلاث     المسلمةالمرأة  جع حأاة تربا حع بر ال طج من أهث م ا   ال

 عا  بنا  طالح ز ب أ ه ةبقانه  طإن كان المثاد التاعحث حتا  : ط اا كاد إل   نا ها  طارحتناطه  اأ نا ط 
م أث امارأة  جِنأاا نتا  : ط اا كاد  ااد حاالح زطااة حاالقة  طط اا كاد بأاا حاالح امارأة حاالقة  طط اا 

 كد اأد حالح أمنا  حالقا .
  مان كاد ماا حرعاأه  ق  أاا كاد ماا طالمرأة الصالقة م  زطاناا م ب لاة لاه  كاملاة جاع  أب اه  قبقا

حؤ حه  قعأأه مل  اامة الله قعاال   قشاا كه جاع الخأار طقعأأاه ملأاه  ققح اه جاع  أب اه  قسا  أا لاه جأماا 
 أحد الله له  طجأة له ح   بعع مماقه.

 العالقة مع الزوج فيما يلي:  فيالربّانّية  معالمتتمثل و 
 حسن التبعل لو كزوج .9

 طزطاناااا اااا ا  ةاااعادقنما  طعااامان أنسااانما  ط احاااة بالنماااا  لااا ا جاااِنلمااارأة ا جالع ااااة الخاحاااة باااأن 
المسلمة قبا   اصاا   اناعها جاع إةاعاد زطاناا طا ةا  ابة العائماة لاه جأماا أحاد اللاه لنماا  ط  المرأة 

اااه  إلااا   إ َ ا َدَماااا الرَُّااااُد اْمرَأَقَاااهُ : » ةااا   اللاااه  ط قأشاااغد مأاااه  أط قم أااا  مأاااه  ااااا قنملاااه  أ جَفَبَاااْا   ج رَاش 
َنا اْلَم ئ َكُة َح َّ  ُقْصب حَ  َنا  َلَعأَا اْ َناا »َطل ُمْسل ٍث:  (1)«جَاَباَ  َ ْضَبان ا َمَلأاْ ق ا َمَلأاْ َكاَن اَلَّ  ي ج اع اَلسَّاَماا  َةااك 

َنا  .  (2)«َح َّ  حَاْرَع  َمأاْ
 بد اأَلْطَل  جع حتّ نا أن ق تر  إلأه دطن القلا  طأن ق نأف ل ل  طق  مد. 

                                                           
،  رقببم 54/1774اش زوجهببا  )ذا باتببت المببرأة هبباجرة فببرإببباب ، كتبباب : النكبباح  ، صببحيح البخبباري   (1) 

  .(7221،  رقم 0/484( وأخرجه أحمد  )4245
)عبن أببي  1432، ص: 1344أخرجه مسلم كتاب النكباح،  بباب تحبريم امتناعهبا مبن فبراش زوجهبا رقبم  (0) 

 هريرة(.
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أكثاار ممااا ق  مااد  -طاااع نُنأااا ماان  لاا - نااه لماان المؤةااف أن بعااض الأساااا ق  مااد لخرطاناااطإ
 طكد  ل  حع  مل  اند بالمسئ لأة  أط مع  اقبا  لشر  الله. -طاع أُمر  به- ل طانا

بن ا األمر  طحسن األك  به أير ا كبأر ا مل  اةا ترا  البأاا  حأا  محاة الا طج ط عاا  المرأة  إن لتأا 
 طمع  شع    باالحبام طالقرمان  طمن يث ا ة ترا  الأحسع.  بما مأع 
لاث قعار ها ا المارأة  ما أكثر الراا  ال حن حعأش ن حأاة  أر مس ترة بسبا شع  هث بالقرماان؛ ألنط 

دط هاااا جاااع  لااا   ياااث ل حكااار المااارأة  ال اناااا اه مام اااا  أط لاااث قعااار  كأاااف قتااا   باااه حااا  التأاااا   جل اااع  
 طقبق  كأف قؤدحه.

أ  أكبركث بأسائكث من أهد ال أة: الا دطد  ال لا د  الغأا   ملا  زطاناا  ال اع : » ة   اللهاا    
إ ا آ   أط أط حا ااا  ح   قفك  بأع زطانا يث قت  : طالله   أ ط   مض ا ح   قرع  مأاع  هاع 

سا رحح لاع  مض اا: أي   أناا  ط  ح طمعأ  ال ملة األكأرة  (1)«جع ال أة  هع جع ال أة  هع جع ال أة
 . با 

طاااع ةاائد أمرابااع ماان أحساان الأساااا؟ جتااا : أجضااد الأساااا: أحااعانن إ ا االااا  ال ااع إ ا  ضاابا 
حلما  طإ ا عقكا قبساما  طإ ا حاأعا شاأئا أاادقاه  ال اع قل ا   بأ ناا  ط  قعصاع زطاناا  الع حا ة 

 .  (2)جع ا منا  ال لألة جع نحسنا  ال دطد ال ل د طكد أمرها مقم د 
 

 :وجها وتطيعوتحترم ز .1
إن مااان أطلأاااا  األطل حاااا  جاااع ال عاماااد مااا  الااا طج: ا ح ااارا  طالقاماااة جنماااا اااا ا  الساااعادة طمحااااقأح  

التلا   االاا اماارأة ةاعأع باان المساّأا: ماا ُكأااا نكلّاث أزطااأااا إ  كماا قكلما ن أماارااكث أحالق  اللااه .. 
 .  (3) ماجا  الله!!

اماااة للرااااد  ااااا  قعاااال : ﴿الرّ َاااااُ  اَا َّاُمااا َن َملَااا  طاام ناااا ل طاناااا هاااع أةااااس ا ةااا ترا   ألن الت  
ج  ق ص   ا اماة باعطن ااماة  طالبأاا مع ةاة أط إدا ة  جلا  أن ماعحر ا جاع مؤةساة أط مع ةاة  (4)الأّ َساا  

لعحااه م ظحاا ن   حقأع نااه  هااد حمكاان أن حسااأر العمااد؟! جالبأااا كاا ل . إن اامااة الاا طج طااااا شاارمع 
َطبَاْعُلَناا المارأة   َ َقُصا  ُ : » بد ن ع اامة ال طج متعمة مل  مباادة الأحاد  ااا مل  جعله  المرأة  قثا 

 .أهمأة اامة ال طج ح   اعما مل  مبادة حأا  الأحدإل   طجأه إشا ة (5)«َشاه عي إ  َّ ب ِ ْ ن ه  

                                                           
(. قبببال 5438،  رقبببم 4/11(،  وفبببا األوسبببط  )427،  رقببم 17/132أخرجببه: الطبرانبببي فبببي الكبيبببر  )( 1) 

/، ص:  5ببن إسبماعيل،  وهبو متبروك،  النسبائي فبي سبننه الكببرى ج:  ي(: فيبه السبر3/410) ي: الهيثم
. الشبواهد فبي ببه ببسس ال أنبه أرى ، وبهبا يتقبوى شبواهد للحديث، وقال األلبداني: 7147حديث رقم:  441

  .087، ح084، ص1انظر: السلسلة الصحيحة، ج
  .(1/ 1أخبار النساء  )  (0) 
  .(178/ 5)، 342 :ولياءحلية األ  (4) 
 .[43] رقم: يةآسورة النساء من   (3) 
 . 3874رقم،  2 47، ص:  7ج  باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، ،لنكاحاصحيح البخاري كتاب  (5) 
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ا: » ل ا حقرص االة   مل  قترحر مكانة ال طج ألننا األةاس  حتا   الرةا   ا لَاْ  ُكْأاُا آم  ر ا َأَحاع 
َناالمرأة  أَْن َحْسُ َع أَلَحٍع أَلَمْر ُ   .(1)«أَْن َقْسُ َع ل َ ْطا 

ااعَّ َملَا  َمأّ ااٍا »باد االشاعا  بمكان ااه ح ا  بعااع طجاقاه  ار  أَْن ُقق  ْماارَأٍَة قاُاْؤم ُن ب اللَّااه  َطاْلأَااْ    اآلك  اد      َ َحق 
ع  َمَلْأه  أَْ بَاَعَة َأْشُنٍر َطَمْشر ا...جَاْ َ  َيَ ٍث  إ  َّ َمَل  َزْطٍج  جَِ ناََّنا قُ   .(2)«ق 

 
طأكرج ابن ةاعع  طابان أباع شاأبة طالقااكث طالبأنتاع مان ارحا  ُحَصاْأن  بْان  م ْقَصاٍن أَنَّ َممَّ َاُه َأْكبَاَرقْاُه 

ااا جَاَرَ اْا اَاااَ  َلَنااا َ ُةاا ُ  اللَّااه    أَناََّناا أَقَااْا َ ُةاا َ  اللَّااه   اَالَااْا: « ؟ أََ اُ  َزْطٍج أَنْااا  » : ج ااع َحاَاااٍة  جَاَلمَّ
ْأاُه؟ جَِ نَّاُه َاأاَّ ُا   »اَاَلْا: َما آُل ُ  إ  َّ َما َمَ ْ ُ  َمْأُه  اَاَ : « ؟ َكْأَف أَْنا  »نَاَعْث  اَاَ :  اْن ُار ي أَحْاَن أَنْاا  م 

 .(3)«َطنَاُ    

    ةاا   اللااهإلاا   اماارأة ماان أبااع هرحاارة اااا : ااااا  «ُةااَأأ ه»طأكاارج الباا ا  طالقاااكث طالبأنتااع جااع 
 جتالا: حا  ة   الله  أكبرنع ما ح  ال طج مل  ال طاة  اا : 

َساْ ُه ب ل َساان َنا َماا أَ » ا جَاَلق  اا َطَحاع حع  رَاُ  َدم ا َطا أق  دَّْ  َحتَّاُه م ْن َح ّ  ال َّْطج  َمَل  ال َّْطَاة  أَْن َلْ  َةاَ  َمْأخ 
َبغ ااع ل َبَشااٍر أَنْ  َنااا ل َمااا َجضَّااَلُه اللَّااُه الماارأة  َحْسااُ َع ل َبَشااٍر أَلَمااْر ُ  لَااْ  َكاااَن حَاأاْ َنااا إ َ ا َدَكااَد َمَلأاْ أَْن َقْسااُ َع ل َ ْطا 

َنا  .(4)«َمَلأاْ

ْماارَأٍَة قاُااْؤم ُن ب اللَّااه  : » طأكاارج القاااكث طالبأنتااع ماان معااا  باان ابااد اااا : اااا   ةاا   اللااه ااد      َ َحق 
اار  أَْن قَافْ  ااَن َطاْلأَااْ    اآلك  ا  َط َ ُقَخشّ  َنااا َطُهاَ  َكااا   ي  َط َ َقْخارَُج َطُهااَ  َكاا   ي  َط َ ُقق أااَ  ج أاه  َأَحااع  َ َن ج ااع بَاْأاا  َزْطا 

اَأُه جَا َناا جَاْلَ ْفق اه  َح َّا  قُاْرع  أاْ َناا جَب َناا ِ ْن ُهاَ  اَب اب َصْع      َطَ  قَاْعَ   َ  ج رَاَشُه َطَ  َقْصر َمُه  جَِ ْن َكااَن ُهاَ  أَْظلَاُث م  أاْ َد م 
َنا جاَ  َنا  َطإ ْن ُهَ  أََب  أَْن حَاْرَع  َمأاْ َتْع أَبْاَلغَاْا م ْأاَع اللَّاه  َطن ْعَمْا َطاَب َد اللَُّه ُمْ َ َها َطأَجْاَلَل ُح َّ َاَنا َط َ إ ْيَث َمَلأاْ

 .(5)«ُمْ َ َها
 قه.طهك ا قك ن  بانأ نا جع ق ددها ل طانا طاح رامه طا ه ما  بشفنه ط ا

 :تعينو على طاعة اللو تعالى .1

                                                           
ا: 3/427(،  قال الهيثمي  )17300،  رقم 3/481أخرجه أحمد  ) (1)  (: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضأ

(. 72،  رقببم 02/50(،  وقببال:، صببحيح علببا شببرط الشببيخين. والطبرانببي  )7405،  رقببم 3/172الحباكم  )
 . (7508/ 1) -(. وانظر الجامع الكبير للسيوطي 13381،  رقم 7/071أخرجه البيهقي  )

  .1082 ، رقم001، ص4، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة، جالبخاريصحيح  (0) 
، رقبم: 412، ص5ى، كتاب عشرة النسباء، بباب طاعبة المبرأة لزوجهبا، جي السنن الكبرلنسائي فاأخرجه  (4) 

(: رواه أحمد،  والطبراني في الكبيدر،  واألوسدط،  ورجالدو رجدال الصدحيح 1/116قال الهيثمي  )و ،8740
 .  0410 ، رقم113، ص4ل األلباني: صحيح. انظر: اىلسلسلة الصحيحة، جقاو ، خال حصين،  وهو ثقة

، 7قي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب من تخلا لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلا النكاح، جلبيها( أخرجه 3) 
 ، رقبم174، ص0. وقال األلباني: صحيح لغيرن. انظر: صحيح الترليب والترهيب، ج14044 ، رقم83ص

1745. 
ي بإسببنادين ورجببال (: روان الطبرانبب3/414)  ي(. قببال الهيثمبب012،  رقببم 02/127أخرجببه الطبرانببي  )( 5) 

(. 13370،  رقم 7/074( وقال:، صحيح اإلسناد. والبيهقي  )0772،  رقم 0/024أحدهما ثقات. والحاكم  )
  .(44/ 17) -أى تقاطعه،  جامع األحاديث «: تصرمه»تولر.  :أى«: تخشن»ومن لريب الحديث: 
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ااا جع السأر لل هبع من ُةعع  المرّحة زطاة القة بن مبأع الله االا: دكلا ملاعَّ القاة طها  
جتلا: ما ل ؟ لعد  اب  من أهل  شعا؟ اا :   طالله طنعث حلألاة المسالث أناا  طلكان ماا   (1)كاير

    اد  لع ا مع جتسامه جاأنث  جسافلا مأعي اع  مأع  جتلا: ما حغم ؟ ملأ  بت م ! اا : حا  
 .  (2)الخازن: كث أمق ؟ اا : أ ب  مائة ألف. طجع  طاحٍة اا  لنا: إن  م جتة بأا م ج  

 طزطاة قق  زطانا مل  الأحتة جع ةبأد الله.  الله أكبر كثرة الما   م ه  طإنحااه أ احه
لاه بان  طاحاة طبكاا امرأقاه جتاا : طه   قشا   زطانا البكاا دطن أن قعر  مل ه  جتاع بكا  مباع ال

 .  (3)ما حبكأ ؟ االا: بكأا لبكائ ! اا : إنع اع ملما أنع طا د الأا   طما أد ي أناٍج مأنا أ   ؟ 
 أن  اا   ااااع ةابأد اللاه كماا اااا جاع القاعح  )طه   زطااة أبا  العحاعاو قعأأاه ملا  االنحاا  جا

أمقاه إحاهااا بأخلااة  : حاائقع بنااا  جتاا  لااه الأبااع جتااا : إن لحاا ن نخلاة  طأنااا أاااأث   ةاا   اللاهإلا  
  جااع ال أااة  جاافب   اااا : جفقااا  أباا  العحااعاو جتااا : بعأااع نخل اا  بقااائقع؟ اااا : جحعااد  جاافق  الأبااع

: كاث مان ما    جتا : حا  ة   الله  اب عا الأخلة بقائقع جااعلنا له جتع أمقأ كنا  جتا  الرةا  
كرااع مان القاائه  اا مرا  ا. اا  جفق  امرأقاه جتاا : حاا أ  العحاعاو   داو ألبع العحعاو جع ال أة  االن

 .(4)جتع بع ه بأخلة جع ال أة  جتالا:  بح البأ  أط كلمة قشبننا 
 

 تتفانى في خدمة زوجها:  .1

إن كعمااة الاا طج طالسااعع جااع كااد مااا حأحعااه طحعاا د ملأااه بالسااعادة طالنأاااا ماان أم ااث طأهااث ال اابااا  
ا  طأن قق ساا  لا  ة المرأ ال ع حأبغع مل  المسالمة أن قضار  جأناا بسانٍث طاجاٍر  طأ  قاعكر جأناا اناع 

 مأع  بنا ةبقانه  جن  من أم ث أب ا  القاما  طأمل  د اا  التربا .
 طجاع حااعح  طاجاعة الأساااا مان أةااماا بأاا ح حااع األنصاا حة ماان بأاع مبااع األشاند: أننااا أقاا الأبااع  
   طأمع حا  ة   الله  أنا طاجعة الأساا إلأ   طاملث  نحساع لا   طه  بأن أحقابه جتالا: بفبع أنا

الحعاا  أنه ما من امرأة كانا جع شر  ط   ر  ةمعا بمخراع ها ا أط لاث قسام  إ  طهاع ملا  مثاد 
الراااا  طالأساااا كاجااة جآمأااا باا  طبِلناا   جااِ ا معشاار الأساااا مقصاا  ا  ا امااع إلاا    أحااع  إن اللااه بعثاا 

  طحام   أط دكث  طإنكث معاشر الرااا  جضال ث ملأأاا باال م  طال ماماا   بأ قكث طمحض  شن اقكث
الراااد  طمأاادة المرعاا  طشاان د ال أاائ  طالقاال بعااع القاال  طأجضاد ماان  لاا  ال ناااد جاع ةاابأد اللااه طإنَّ 

ااا طمع ماار ا أط مرابق ااا حح أااا لكااث أماا الكث ط  لأااا أياا ابكث  ط بأأااا لكااث أط دكااث  أجمااا  مااأكث إ ا كاارج حااًّ
هاد ةامع ث »أحاقابه ب اناه كلاه ياث ااا : إلا    لخأر حا  ة   الله؟ جال حا الأباعنشا ككث جع ه ا ا

                                                           
يٍط،  لسان العر :خاثر النفس أَي (1)   (.042/ 3) -ب ثقيلها لير َطيٍِّّب وال نَشِّ
سبير  157/ 1/ 4،  وهبو عنبد اببن سبعد 88/ 1«الحليبة»( وأببو نعبيم فبي 175«  )الكبيبر»الطبراني فبي ( 0) 

 .(40/ 1) -وط اءأعالم النبالء ـ تحقيق األرن
 (.573/ 15) -)دار هجر(   412( وتفسير الطبري 044/ 1) سير أعالم النبالء للذهبي  (4) 
 ص ،4ج  المكثببرين مببن الصببحابة، بباب مسببند أنببس بببن مالببك رضببي اللببه عنببه، ، كتبباب مسببندمسبند أحمببد (3) 

وقببببال األلببببباني:  (،18013( )145/، ص:  14المعجببببم الكبيببببر للطبرانبببي )ج و، 10523 رقبببم ،138
  .0743، رقم 344، ص4انظر: السلسلة الصحيحة، ج .صحيح
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متالااة اماارأة اااه أحساان ماان مسااائل نا ماان أماار دحأنااا ماان هاا  ؟ اااال ا: حااا  ةاا   اللااه  مااا ظأأااا أن اماارأة 
 يث اا : إلأنا    مثد ه ا  جال حا الأبعإل   قن عي

ع من ط ائ  من الأساا أن حسن قبعاد إحاعاكن ل طاناا طالبناا مرعااقه انصرجع أح نا المرأة  طأملم
 .(1)طه  قنلد طقكبر اة بشا  ا المرأة  طاقبامنا م اجت ه حعع   ل  كله  اا : جفدبر 

 

أكاارج االماااا  أحمااع بساااأع  ماان ابااان أمبااع ااااا : اااا  لاااع ملااع  بااان أبااع االاااا  عااع اللاااه مأاااه: أ  
طكاناا مان أكار  أهلاه ملأاه  طكاناا   ناا  كاناا ابأاة  ةا   اللاهأكبر  مأع طمن جاامة  عاع اللاه مأ

زطا ع  ج رَّ  بالرح  ح   أيّر الرح  بأاعها  طأةاتا بالترباة ح ا  أيار  الترباة بأقرهاا  طاّماا البأاا 
ح اا  ا باار  يأابنااا  طأطاااع  ققااا التااع  ح اا  دنسااا يأابنااا  جفحااابنا ماان  لاا  عاار   جتااع  ملاا  

جاةافلأه كادم اا حتأا  حار     ةا   اللاهإلا   ااا : جتلاا لناا: انقلتاع بسبع أط كاع      ة   الله
ج اااع  مأااع  كااعم ا أط كااعام ا جراعااا طلااث قساافله جاا كر     ةاا   اللااهإلاا   مااا أنااا جأااه  جانقلتااا

 القعح  جتا : 
اْن َكااد ٍ   إ َ ا أََطحْاا  » اري لَا   م  ا   َةابّ ق  إلا   َأَ  أَُدل    َمَل  َماا ُهاَ  َكأاْ ع َي َياا  َطَي َي اأَن َطاْحَماع ي ج رَاش 

 .(2)جفكراا  أةنا جتالا:  عأا من الله ط ة له مرقأن  «َي َيا  َطَي َي أَن طََكبّ ر ي أَْ بَعا  َطَي َي أنَ 
 

طماان أةااماا بأااا أبااا  بكاار  عااع اللااه مأاااه االااا: ق ّطاأااع ال ُبأاار طماااا لااه جااع األ   ماان ماااا  ط  
اارز  ربااه  الماااا جكأااا أملااف جرةااه طاةاا ت   مملاا   اان  طأك  طلااث أكاان أُحساان أكباا  طكأااا أنتااد   طأم  

 .  (3)الأ   من أ   ال بأر مل   أةع طه  مأ  مل  يلثع جرةا 
 

 لزوجها حتى بعد مماتو:  ة  وفيم  .1

ي جاااع الاااعنأا اأبااا  إلااا   جنااا   أ  الاااع داا  عاااع اللاااه مأناااا االاااا ل طاناااا أبااا  الاااع داا: إنااا  كقب أاااع
نحسااااا  جاااااع اآلكااااارة! جتاااااا : جااااا  قأكقاااااع بعاااااع ! جخقبناااااا معاطحاااااة   إلااااا طإناااااع أكقبااااا   جااااافنكق نع

 .  (4)جفبا!
طلكاان   طمأااعما ةااف  زحاااد اباان أبأااه السااائه: ماان أنعااُث الأّاااس مأشااة ؟ اااال ا: أمأاار المااؤمأأن  اااا :  

اع  عأا باه ط عاّع بناا!!   حعرجأاا ط  نعرجاه!! إناا    اد مسلث له زطاةي مسلمةي لنما كحا ي من العأ 
 .(1)رجأا  أجسعنا ملأه دحأه طدنأا   طأقعبأا لأله طننا  إن م

                                                           
ال األلباني: ق(،  1711،  رقم 6/111) لين،، باب في حقوق األوالد واألهأخرجه البيهقي في شعب اإليمان  (1) 

  .4030 ، رقم503، ص44انظر: السلسلة الضعيفة، ج .ضعيا
 144/ص: 1جمسبند العشبرة المبشبرين بالجنبة، مسبند علبي ببن أببي طالبب رضبي اللبه عنبه،  مسند أحمد: (0) 

/ص:  4ب جببي طالبأباب مناقبب علبي ببن فضائل الصحابة، كتاب  صحيح البخاري:له شاهد في و1131ح
   .4520ح 1458

/ص: 3ج 0180أخرجببه مسببلم فببي ك السببالم،  ببباب إرداا المببرأة األجنبيببة إذا أعيببت فببي الطريببق رقببم  (4) 
 .3704 ، رقم020، ص: 5باب الغيرة ج ، كتاب النكاح،،  والبخاري في صحيحه1714

  .73/8اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر (3) 



911 
 

إلاا   جنااع ماا  زطانااا قعأأااه ملاا  القامااة طق عاااطن معااه ملاا  الصاا ة طالصااأا  طالباا   طال ناااد طقعجعااه
 الكسا الق   )اق  الله جأأا ط  ققعمأا إ  من ح  (.

 
   تخذلو و  تثبطو: .6

 ااادي ماان الساالف بالسااحر جكاار  اأرانااه ةااحر   جتااال ا  طلكاان ق كااع جأااه  طو ال ناااد طالباا    جتااع َهااثَّ 
ل طا ه: لث قرعأن بسحر  طلث حع  ل  نحتة؟ جتالا: زطاع مأ  مرج ه مرج اه أكاا   طماا مرج اه  زاا اا  طلاع 

 .(2)    زا  ح ها األكا  طحبت  الرزا  
ن العبااادة  جكاار   لاا  لمااا كااان جأااه ماا  أحمااع باان أبااع القاا ا ي (3) طكقبااا  ابعااة بأااا إةاامامأد 

طاا  لنا: طالله ما لع همة جاع الأسااا لشاغلع بقاالع  جتالاا: إناع ألشاغد بقاالع مأا  طماا لاع شان ة  
طلكان ط ياا ماا   ااا ح   مان زطااع جاف د  أن قأحتااه ملا  إك انا   طأمار  باا  الصاالقأن  جأكا ن لااع 

لااعا انع  اااا : طكااان أبااع ةاالأمان اإلاا   اللااه ماا  طاااد  جتااا : ح اا  أةاا ف ن أةاا ا ي  جرااا إلاا   ارحت ااا
حأنااانع ماان ال اا طحل  طحتاا  : مااا قاا طج أحااع ماان أحااقابأا إ  قغأاار  جلمااا ةاام  ك منااا  اااا : قاا طج بنااا 
جِننا طلأة لله  ه ا ك   الصعحتأن  اا : ج  طا نا جكان جع مأ لأا كن من ااص جحأاع مان  ساد أحاعي 

 المس ع لأن للخرطج بعع األكد جض   ممَّن  سد باألشأان.
 : طق طاااا ملأنااا ياا ث نساا ة جكانااا ققعمأااع القأبااا  طققأبأااع  طقتاا  : ا هااا بأشاااا  اااا 
 .(4)أزطاا   طكانا  ابعة ه   قشبه جع أهد الشا  برابعة الععطحة بالبصرةإل   طا ق 

 
 حفظ سره وعرضو: .7

ا ج جا  ق عار  للح أاة ط  لل بارج  ط  ق ساااهد جاع ال عار  للرااا  جااع باا  المأا   أط الأاجا ة أط كاا
جََفمَّااا َحت ُكااْث َملَاا  ن َسااائ ُكْث جَااَ  حُاا ا ْئَن جُاُرَشااُكْث َمااْن »:  اااا  البأااا  طلاا كن مق شاامة مأااع كرطانااا.
 .(5)«َقْكَرُه َن َطَ  حَْفَ نَّ ج ع بُاُأ ق ُكْث ل َمْن َقْكَرُه نَ 

البأاااا الااا ي إن هااا ا حعقاااع حاااأانة أك اأاااة للبأاااا  طيتاااة للااا طج  طقربأاااة ل بأااااا ملااا  العحاااة  طأن 
اا  ط  مكاان اةا ترا    حقصد جأاه شاعا مان ال سااهد جاع أي أمار مان ها   األما   لان حكا ن ةاكأ ا مرحق 

                                                                                                                                                                      
( مؤسسبببة الرسبببالة: بيبببروت،  الطبعبببة: الثالثبببة،  سبببنة الطببببع: 477/ 1) -فلبببح اآلداب الشبببرعية الببببن م (1) 

لعببد الملبك ببن حسبين ببن -سمط النجوم العوالي في أنبباء األوائبل والتبوالي  :م. وانظر1777هـ،  1317
 .(54/ 0عبد الملك العصامي المكي  )

ولي الحنفبي الخلبوتي،  دار النشبر/ إسبماعيل حقبي ببن مصبطفا اإلسبتانب( 307/ 7) -تفسير روح البيان ـ  (0) 
 .(434/ 0) -دار إحياء التراث العربي،  إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي 

لحة،  مشهورة،  من أهبل البصبرة،  ومولبدها بهبا. لهبا أخببار فبي العببادة صاهـ،،  145رابعة بنت إسماعيل العدوية  (4) 
   (.12/ 4والنسك،  ولها شعر.  )األعالم 

  .(147/ 4) -ر تاريخ دمشق صمخت (3) 
،  والترمبذي فبي سبننه قبال أببو عيسبا هبذا حبديث حسبن، 57، ص: 4ابن ماجة فبي سبننه كتباب النكباح ج (5) 

قال الشيخ األلباني: حسن الجبامع الصبحيح سبنن ، وصحيح وقد روان أبو األحوص:  عن شبيب بن لرقدة
،  الناشر: دار إحيباء التبراث  بو عيسا الترمذي السلمي( المؤلا: محمد بن عيسا أ074/ 5) -الترمذي 
 تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  األحاديث مذيلة بسحكام األلباني عليها.، بيروت–العربي 
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ااا مااام   ماان م امااد النااع  طال ااعمأر  طةاابب ا ماان أةاابا   ط  مااام   ماان م امااد االحاا و بااد ةااأك ن ح م 
 ال خا   طالخسران.

 
 حفظ المال: .1

َنااا َطَمْسااُئ َلةي َمااْن َ م أَّ  َنااا َطاْلَمااْرأَُة  َام أَااةي ج ااع: » حتاا   ااُر ن َساااٍا  َك ااْبَن : » . طاااا (1)«بَاْأااا  َزْطا  َكأاْ
َغر    َطأَْ َماُ  َمَل  َزْطٍج ج ع َ ا   حَع     ب َد َحال ُح ن َساا  اُاَرْحٍ  َأْحَأاُ  َمَل  َطَلٍع ج ع ح   .(2)«اال 

أر طققثاه ملأاه طحالناا ما  زطاناا ملا  طهك ا جاالمرأة الصاالقة حااحبة  أي ةاعحع قشاأر ملأاه باالخ
أنتاا  مااا حكاا ن طأحساان مااا حكاا ن طأقتاا  مااا حكاا ن  طباا ل  قسااعع طُقسااعع زطانااا طقساااهث جااع ا ةاا ترا  
ا ا مااااامع  طققتاااا  الأ اااااو األةااااري عااااا بة باااا ل  المثااااد الع ااااأث جااااع الصاااا و الحامااااد طاالحااااا و 

 المأن ع.
أاا  طااباا  كثأارة  طلكان  كار  ها   ملا  ما  زطاناا  جنالمارأة  طبالقب  لأسا ه   كد طااباا 

 ةبأد المثا    القصر.
 

 مع أو دها معالم ربانية المرأة ثاني ا: 
ماا  أط دهااا جااع أهااث طأكقاار حتاا   ال ربأااة ملاا  االااا    جنااع أَط  َمااْن ح عامااد معنااث  الماارأة  قع باار

ع   ااا اا ماااادي طمعأااا ي  طأط  َماااْن حغااارس جاااأنث طحأماااأنث  طأط  َماااْن حثتااا ن باااه طحرقبقااا ن باااه  جناااع مصااا
ئ ا  اْن بُقُا ن  أُمََّنااق ُكْث َ  قَاْعَلُما َن َشاأاْ اسعي ط طحع  جنع األ   ال ع أنب نث الله جأنا ﴿َطاللَُّه َأْكاَرَاُكْث م 

 .(3)َطَاَعَد َلُكُث السَّْمَ  َطاأْلَْبَصاَ  َطاأْلَْجئ َعَة َلَعلَُّكْث َقْشُكُرطَن  
ا انق ا ااا ماان مساائ لأ نا كرامأااة جااع بأااا زطانااا  طكااف   اط  حااالقة طامأااة طقتا   األ  ب اابنااا ماا  أط دهاا

ااا ةاالأم ا  جِننااا قتاا   ب ربأااة أط دهااا قربأااة إةاا مأة حااقأقة  قربأااة حتأتأااة  لنااا طاعااقة   قحنااث دحأنااا جنم 
الصااااقأقة طملاااا  حساااان الُخلُاااا  االةاااا مأة  ططةااااائد شاااارمأة  طأهااااعا  ةااااامأة  ج ااااربأنث ملاااا  العتأااااعة

إنناااا إن لاااث قحعاااد  طإن لاااث قأااا  ث جاااع  لااا  ةااامقا لنااا   المشاااك   طالم اماااا    السااال  طاةااا تامة 
حاع األزماة  أط المشاكلة إلا   طالمسائد أن قأم  جع  أر ا ق ا  الصقأح  طاع قصد جع بعض األحأاان

المس عصااأة ملاا  القااد  طإن ةااا   ملااا  هاا ا الااأنل المبااا   ااااعما لأحساانا طألط دهااا طألم نااا ممااا   
ا    طكأر ا ممأم ا  طكانا بق   ائعة إح و طبأاا.م أع 

                                                           
  .854 ، رقم111، ص9في صحيحو، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، جالبخاري أخرجه  (1) 
 ، رقبم1755، ص5ب النكباح، بباب إلبا مبن يبنكح وأي النسباء خيبر، جصبحيحه، كتبافدي البخباري أخرجه (0) 

، 7، وأخرجببه مسببلم فببي صببحيحه، كتبباب فضببائل الصببحابة، ببباب مببن فضببائل نسبباء قببريش، ج 3773
 . 4404 ، رقم180ص

 . [78]: ، آية رقم( سورة النحل4) 
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الحضااالأا   جتاااع ةاااقر ال اااا حا حاااقائف مااان عاااأاا األّماااة  طهااا ا الحناااث لاااأ  ب عحاااع ملااا  نسااااا 
ألمناااا  حاااأعن الم اااع ل ماااة جاااع كاااد م ا قناااا بقسااان قاااربأ نن ألبأاااائنن  باااد طن اااع أن ط اا ممَّالتاااة 

ة كاناا أط العلمأاة أط السأاةاأة أط  أار  لا  أمناا  جع كد م ا  من م ا قه القربأاالة مع  ال ا حا
حااالقا  مصاالقا  باا لن ال نااع طعااقأن بكااد  اااٍ  طيمااأن لأخااران لأااا هاا   الك اكااا المأأاارة ال ااع 

 .طبأضا ححقا  ال ا حااالة مع  أعاا  ةماا العالث
 

 :النماذج الرائعة والقمم السامقة ومن هذه
 أسماء بنح أبي بكر 

 طلاعها مباع اللاه بان االصا ا  مأاعما اااإلا   األملا  لا   ال اع قرشاع ابأناا حأ  قضر  لأا المثاد 
حااا أمااا   كاا لأع الأاااس ح اا  طلااعي طأهلااع  طلااث حبااَ  معااع إ  الأسااأر  ال بأاار حساافلنا الأصااأقة طحتاا  : )

ممان لاأ  مأاع  مان الاعج  أكثار مان حابر ةاامة  جتالاا لاه: إن كأاا ملا  حا  طإلأاه قاعم  جاامض  لاه  
ع الاااعنأا جبااائ  العباااع أناااا  أهلكاااا نحسااا  طأهلكاااا مااان ا اااد معااا   جتلاااا لّماااا طهااان طإن كأاااا قرحااا

أحقابع ععحا  جن ا لأ  جعد األحرا  ط  أهد العحن  جكث كل د  جع القأاة الاعنأا؟ الت اد أ حاث حاا 
 طلعي.

ع اا  مبع الله: ه ا طالله  أحع حا أما   طلكأع أكا  أن حت لأع أهاد الشاا  طأن حمثلا ا باع طحصالب ن
 .(1)جفااب ه: حا بأع  امض  لما أنا ملأه جما ا حضأر الشاة ةلخنا بعع  بقنا؟!(

  الربانأااااة ال ااااع ق عااااال  ملاااا  مااح نااااا ل رقتااااع بأحساااانا ططلااااعها ل سااااقر لل ااااا حا أن حااااع  إننااااا األ
   طما   حرعا  جع العنأا ط ااا   حمة الله أم ث من  ااا  البتاا  المباد ا أم ث من مااحة األم مة 

 . لله مأه أجضد من حأاة حخسر المرا جأنا دحأه طدنأا ا
 
 سفيان الثوري: أم 

  إناااه الحتأاااه المقاااعث العاباااع الااا ي حتااا   جأاااه ؟أماااا ةاااحأان الثااا  ي  طماااا أد ا  ماااا ةاااحأان الثااا  ي
  لاث حكان إ  قربأاة أ  م أماة أ عاع ه العلاث (2)بالرعاا إ  ةاحأاناألّماة  األطزامع: لث حب  مان ق  ما  ملأاه

د  مأاا  اح ل ااه  جنااا هااع قعجعااه لقلااا العلااث حااغأر ا طقتاا   لااه: حااا بأااع  االااا العلااث طأنااا أكحأاا  طاأل
بمغ لاااع  طاالاااا لاااه  ا  مااارة: حاااا بأاااع  إ ا ك باااا مشااارة أحااار  جاااان ر هاااد قااار  جاااع نحسااا  زحاااادة جاااع 

طهأااا ق  لاا  لأااا محاااهأث  .(3)كشااأ   طحلماا  ططاااا   جااِن لااث قاار  لاا  جاااملث أننااا قضاار  ط  قأحعاا  
   الع أماااة جفد كاااا أن اأماااة العلاااث  لأساااا جاااع امعاااه جقسااااهااان هااا   األ االةااا   طااااع قبلااا    جاااع 

أطحح ااه جتااه   طإنمااا اأم اااه أن ح قاا   الاا  طااااا  مملااع حمشااع ملاا  ا      جااا  اأمااة لعلااث   ح بعاااه  

                                                           
 (.70/ 4) -( وانظر وفيات األعيان 4/47( الكامل في التاريخ  )1) 
 .410-1/427،  ومختصر طبقات علماء الحديث 001-4/017الكمال  ( تهذيب0) 
 (.187/ 4) -( صفة الصفوة 4) 
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ل ربأااة   الصااالقة ن ااا  اجل اا علث البشاارحة ملاا  حااع هاا   األ  حأاا ل مأااه ةاال   ممااد   ط كأاار جااع ححااظ  
 . حألةهعا  األهعا  طلأ  ب ع أث ال ةائد ل اقنا طعأا  األباأل

 
 اإلمام البخاري: أم

طه ا االما  مقمع بن إةمامأد البخا ي حاحا أحح ك ا  بعع ك اا  اللاه ما  طااد  كاان يماا  
اااا حشاااا  إلأااا ه قربأاااة أ  نااا    نحسااانا ل ربأاااة ابأناااا بعاااع طجااااة زطاناااا  جتاااع كققاااا  بأناااا أن حكااا ن مالم 

بالبأان  طلكن مائت ا كبأر ا كان حتف أما  ققتأ  ه ا القلث الع أث. إن ه ا العائ  ه  ك ن طلاعها عارحر ا 
 ؟ مأ  حغر  جما ا قصأ  ح   قس قأ  أن قر  ابأنا مل  الص  ة ال ع قرحع

ع الله قعال  آناا اللأد طأارا  الأنا   طبتلبناا الراأا  الخاشا  أكا   قأاااإل   لتع اع  بالعماا
اللااه جااع اللألااة ال لماااا دامأااة القااع التأاا   أن حاارد ملاا  ابأنااا بصاار   طجااع إحااع  اللأااالع طمأااعما كانااا 

لاه ملا  ابأا  حاا ها    ااع  د الإبراهأث ملأه الس   حتا   لناا: )نائمة إ ا بنا قر  جأما حر  الأائث الخلأد 
 .(1)(بصر  بكثرة دمائ  له

ه ل ار  حاع  ماا  أ . حاا للحرحاة قغمار البناا جتاع ققتا  ابأناا طققعياإلا   طجع الصباو ااماا قأ ار
بأاااا اللاااه القااارا  إلااا   حلمناااا ط اااا  ابأناااا بصاااأر ا طباااعأ  حل اااه جاااع الاااا العلاااث  طأط  ماااا اب اااعأ باااالقل

آكاار حعاار  نحسااه للمخاااار طالمشااتة جااع ةاابأد إلاا   جاحااققا أمااه طأكااا  معااه  طأكاا  حأ تااد ماان اقاار
مان أحادحا     المشان   طاما  جأاه ماا حاحَّ مان  ةا   اللاه ق ب   طاة القعح  طم أه ح   ألف ك اباه

 .(2)طةّما  ال ام  الصقأح المسأع ال ي حعع أحح ك ا  بعع ك ا  الله م  طاد
طهكااا ا نااار  أن الربانأااااة لماااا ققتتااااا بناااا األ  الصاااالقة اعل نااااا ققسااان ال خقااااأه ل لاااعها   جلااااث 

نماااا أ اد   بأناااا أن حكااا ن  ائاااعا ملااا  قخقاااه ألن حكااا ن حااااحا متاااا  دنأااا ي   أط مكاناااة مالأاااة   طإ
 ارح  الربانأة بالعلث طال علأث   جلما  حعاا الله جع مرادها حعانا الله قعال  جفاا  دم قنا.

  
 

 :أم اإلمام أحمد بن حنبل 

 لاااع االماااا  أحماااع جاااع آكااار التااارن الثاااانعااااع طُ ط   ا مأم ناااة بأاااا مباااع الملااا  الشاااأبانعحاااحأة بأااا 
تأاار  ماااا  أباا   طهااا  احااد  ج كحلاااا أمااه ال اهاااعة العابااعة الصاااائمة التائماااة   طمااااش جااع بأاااٍا جالن ااري

حاا   أن قكاا ن حااالقة  طحاا   أن قكاا ن مابااعة  طحاا   أن قكاا ن مساا تأمة  حأشااف الماارأة  ب ربأ ااه  طهاا ا دط 
 بأ   الله.إل   أاحالنا مل    إله إ  الله  طحقب ن الله ط ة له  طحقب ن ك ا  الله  طحأتادطن

                                                           
 (. 044/ 1) -( الوافي بالوفيات 1) 
،  و  014/ 0«  طبقبببات السببببكي»و، 1172«: تهبببذيب الكمبببال»،  و 073/ 1»طبقبببات الحنابلبببة انظبببر:  (0) 

 (. 014/ 0) ،. وطبقات الشافعية الكبرى378«: مقدمة فتح الباري»
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  ححاظ ك ااا  اللاه  جحاار  (9) حماه اللااه: جقح  أاع أمااع التارآن طممااري مشار ةااأ ا   ااا  أحمااع
ا لله.  ال ةاطس طالشأااأن من حع    جفحبح مابع 

اااا  أحمااع  حمااه اللااه: كانااا أمااع قلبسااأع اللباااس  طقاا ا أع  طققمااع لااع الماااا ابااد حاا ة الح اار 
المساا ع؛ ألن المساا ع إلاا   عااهطأنااا اباان مشاار ةااأ ا   يااث كانااا ق خماار طق غقاا  بق ابنااا طقاا ها م

 الصالقة. المرأة  إل    جان رطا  حمكث الله(2)بعأع  طألن القرح  م لمة
ا  لتع ماش جع ه ا ال    طجع ه ا البأا  طكاان كاد هماه أن حعباع اللاه بكا   اللاه  طأن حكا ن مباع 

عااال  لأصاارة الااعحن كالص ااا للااه  طهكاا ا األ  الصااالقة المصاالقة ق  نااع ل خاارج ل مااة ماان حساا عمله اللااه ق
 طنشر الق  طال ناد جع ةبأد الله قعال .

 
 محمد بن إدريس الشافعي:  اإلمام أم

طهع من ابألة األةاع طهاع ابألاة مربأاة أحاألة  طلكأناا لأساا ارشاأة  طل اَع الشااجعع جاع أةارة جتأارة  
ا  طبعع ط دقه بعامأن ق جع أب    جتر   أمه الع دة بابأنا مقمع ه ارشاع ح ا    حضاأ  مكة ألنإل   اع 

نساابه  طألن لااه ةاانث ماان  طي الترباا . لكاان هاا ا المااا  الاا ي كانااا قفكاا   ماان ةاانث  طي الترباا  كااان 
ا  جعانااا هااع ططلأااعها مقمااع حرمان ااا طجتاار ا. طلكاان األ  كانااا ا حااة الشخصااأة  اةااخة  الااأ   طالااأ   اااع 

مكااان جااع إلاا   حقحااظ جااعجعا بااهاالحمااان  ملاا  اانااا ماان العلااث طالقحااظ  جااف اد  ل لااعها أن حاا علث ط 
ااار جاااع قعلاااأث  مكاااة حتاااري الصااابأان. طلكااان األ  لاااث ق اااع أاااار المعلاااث  جكاااان الشاااأا المتاااري حنماااد طحتصّ 

العلث طالمعرجة  طلكن كان المعلث إ ا ملَّث حبأ ا شأئ ا  قلتَّاف الشااجعع  لا  الكا   إل   الصبع الم عقّ  
مقمااع مكاناااه ط او حعلاااث الصاابأان قلااا  األشاااأاا. ط آ  يااث إ ا ااااا  المعلااث مااان مكاناااه لأتضااع شااافنه أكااا  

أنَّ الشااجعع حكحأاه مان أمار الصابأان أكثار مان األاارة ال اع إلا   المعلث ححعد  ل   جا قاحا نحسه طن ر
حقمااا  بناااا مأاااه ج ااار  الاااا األاااارة طاةااا مر  هااا   القاااا  مااا  الشااااجعع ح ااا  ححاااظ التااارآن طهااا  دطن 

 .(3)ن ةب  ةأأنالعاشرة من ممر  طمأنث من اا  طه  اب
طكانااا أمااه اااع طاَّن ااه القتااان التاارااة طالاا  طة طال حسااأر ملاا  شااأ ي المساا ع القاارا  طلااث حكااع حبلاا  

ا ملح  ا للأ ر  .(4)الثالثة مشرة من ممر  ح   أقتن  ل  إقتان ا اأع 
حاا   طلكأنااا انقلتااا ماا  عااأ  مااانع طاألقك ااف باأل   ال اا  ققتتااا بالربانأااة لااثطهأااا ناار  أن األ

 طكااان طلااعا  ائااعا ة ا أمااا  ائااعنااةاابا  طالسااحر لقلااا العلااث طلتاااا العلماااا جكاكاا  باألا  الأااع جااع األ 
 .ك ل 

 
                                                           

( تهذيب مناقب اإلمام أحمد بن حنبل،  للحافظ جمبال البدين أببي الفبرج عببد البرحمن ببن علبي ببن الجبوزي،  1) 
المببدرس بمعهببد الحببرم المكببي ، هذبببه وعلببق علببا مببواطن منببه عبببد القببادر بببن محمببد الغامببدي الجعيببدي

ـ  17م،، ص:   0224هبـ ـ  1303الشريا ـ،  مكة المكرمة،  دار طيبة الخضبراء،  الطبعبة األولبا،  
 . 17ـ  18

 .17المصدرالسابق نفسه، ص( 0) 
 (.143/ 3) -( وفيات األعيان 08/ 1) -( طبقات الحفاظ 178/ 0) -( طبقات الشافعية الكبرى 4) 
 (.143/ 3) -( وفيات األعيان 08/ 1) -( طبقات الحفاظ 178/ 0) -(طبقات الشافعية الكبرى 3) 
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 أم اإلمام ملك بن أنس إمام دار الهجرة :

كانااا أمااع قلبسااأع »جحااع الم اااف ماان اباان أبااع أطحاا  اااا : ةاامعا كااالع مالاا  باان أناا  حتاا  : 
بن أبع مباع الارحمن طقتا   لاع: قافقع أناا م لا   بأعاة  بأعة إل   الثأا  طقعممأع طأنا حبع طق انأع

 .(1)«ج علَّث من ةم ه طأدبه ابد أن ق علث من حعحثه طجنمه
إننااا األ  ال ااع لااث حكاان حشااغلنا حصاا   طلااعها ملاا  م اارد شاانادة أط مكانااة أط ححااظ م اارد لاابعض 

اااا مملأًّاااا ل،ةااا    حقااا ةااال   إلااا      ملماااهالأصااا ص  طإنماااا كاااان همناااا األكبااار أن قتاااع  للاااعنأا نم  ا 
نساا اعحاعة مان الك اا إلا   طااعع ملما س  جاألماة   قتأا  بم ارد العلاث طالقحاظ  طلأساا جاع حاااة

ااا طمتأااعة  طةاال ك ا  إنإلاا   االنسااانأة  إنمااا هااع جااع أماا  القااااة  نمااا ج مملأااة قعااأ  باالةاا   مأن  
ة القتأتأااة ل مااة  طهااث الاا حن َمااْن حعملاا ن أكثاار مماان حت لاا ن ألن هااؤ ا هااث التاا  إلاا   جااع حااااةاألّمااة 

 حسلك ن بنا ار  الأ اة طةبد الصالقأن.
 

 أم عبد الرحمن الناصر:

   191هاااا  353ةاااأة طهااا ا البقاااد المتاااعا  مباااع الااارحمن الأاحااار الااا ي طلاااع بتراباااة جاااع األناااعل  
ااع   شا ام ا   حناا  المأا ن؛ ب حا  بالخ جاة بعاع  نشف ح أم ا ج  لا أمه قربأ ه ح   شاا اا ي البافسط 

طااع طلاع األناعل  طهاع قمأاع   حكث كمسأن ةأة طةا ة أشانر  جكان أا   مل   بأع أمأة جع الخ جة
طةكأا له األناعل  طكاان م لع اا بالح  حاا  حأا  كارج جاع   طبق مه طحرام ه اة تر له القكث  بالح ن

 (2)إحقالأااا الأعاة اأااع  جحا ح ةاابعأن حصاأ ا؛ يااث أمعان جااع الااا جرنساا طقغلغااد جاع ة حساارا طعاث أااارا 
بعااع أن قاا جع  قار  مااا ةااّر م ماة هاا ا الراااد؟ طها   النمااة ال ااع ح م ا  بنااا؟ إننااا أماه ال ااع قحاارد  ب ربأ اه

 جغرةا جع متله الكما  طحسن االدا ة طالقكمة جع قعبأر األم  .  أب   طه  حغأر 
  الساااامأة المسااالمة جاااع ق اأاااه أط دهاااا طل قااارص ملااا  قاااربأ نث طجااا  قعاااالأث االةااا المااارأة  جل   ناااع

األّمااة  لأفكاا طا مكااان نث بااأن الخ ئاا  جأك ناا ا ملماااا حاا و ط طاد إحاا و  حرجعاا ن  احااة القاا  طحتاا دطن
 الع  طال مكأن .إل  

ط أر ه   الأما ج الكثأر طالكثأر طلسأا بصعد االحصاا اآلن  لكن لن حس قأ  مأصف أن ح  ااطز 
  لاان حساا قأ  أحااع أن االةاا مأة  ماان الااب دنمااا ج معاحاارة ألمنااا  الم اهااعحن جااع جلسااقأن ط أرهااا 

حأساا  قلاا  األ  ال ااع  بااا أط دهااا ملاا  طااا   ال ناااد طحااا ا ة شااناد ح اا  اامااا بأحساانا بِمااعاد 
القاااا ا  الأاةااااف طشااااعقه بأااااعها ملاااا  طةااااه طلااااعها لأ ح اااار معااااه جااااع طااااا   طأاساااااد طمعااااعا  الأناااا د 

ماان أنحسااأا حاا   أن  أحأااا هاا   ال ضااقأا   الغاحاابأن  طلأأشاار جااع الاا بنث الرمااا طالحاا    شااعرنا بالخ ااد
الغالأة  جأقن نأا  طنفكد طنشر  طنتع  ألبأائأا كد طةائد الراحاة طكمالأاا  العاأ   لأصاأ  ماأنث اأاد 

 المس تبد  لكن هد أجلقأا  طهد حتًّا ةأخرج من بأن أحعحأا اأد الأصر طالع ة طالكرامة؟!! 

                                                           
 (.75/ 1) -( مسند الموطس 1) 
 (.403/ 4( األعالم للزركلي )74/ 4( الوافي بالوفيات )14/ 0( تاريخ أبا الفداء )0) 
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لعااالث بشاامالنا كمااا حت لاا ن؟! هااد حمكاان أن قأاا حض هااد حمكاان أن قنااّ  األ  المنااع بأمأأنااا ج ناا  ا
ج خاارج لأااا اااأ   حقر هااا ماان التناار طالاا   طالناا ان؟ هااد حمكاان أن قكاا ن ان حاعااة األّمااة االةاا مأة  نساااا

 عع كد ما من شفنه أن حمسا ةما  الت ة طالع ة طالكرامة طالصم د جع أاحالأا طاأد الأصر المأش د؟ 
  حعرجااا ن ط  حاااع ك ن مااان حأااااقنث ةااا   اللنااا  طاللعاااا    نرحاااع أن   نرحاااع أبأااااا عاااعحاا  ابأااااا 

حكاا ن اااأ   كانع ااا   ح قمااد الصااعا  !! نرحااع  اااا   حااغا  ا كعبااع اللااه باان مماار  طمبااع اللااه باان ال بأاار  
 .(1)طأةامة بن زحع

ع   اأناا مصاط األّماة  طهأا  الكثأر طالكثأر ال ي قس قأ  األ  أن قتعمه ألبأائنا لأك ن ا حاأا  م اع
  جل باا   كاادي مساالمة مااا قساا قأ   جلعااد أبأاانااا الاا حن حلعباا ن ح لأااا اآلن هااث اأاا د طحضااا قنا طقتااعمنا

المعركااة التادمااة ملمأًّااا طيتاجأًّااا طمسااكرحًّا طةأاةااأًّا طاا صااادحًّا. جالمعركااة الكباار  اادمااة   مقالااة  طالأصاار 
 آٍ  لمن ااهع ألاله.

 

   

 

                                                           
فاطمبة بنبت خليبل محمبد محسبن، دار البشبائر، ص:  ،( انظر: دور المرأة المسلمة بين األصبالة والمعاصبرة1) 

030 
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 بُمجتمِعَها المبحث الرابع: بذل  ينهضُ 

ط د مان طمان معاالث  بانأاة المارأة المسالمة أن قكا ن ناجعاة لم  معناا  با لاة  للخأار لصاالقه  جتاع  
كأار »[ طجاع  طاحاة: الماؤمن مؤلاف  ط  كأار جاأمن   حافلف ط  حؤلافااا : ] أن الأبع  أبع هرحرة 

 (1)«الأاس أنحعنث للأاس

  ة   حا: اأد: اا  -طةلث ملأه الله حل - الأبع أحقا  بعض من دحأا   بن الله مبع طمن
 مل  قعكله ةرط : اللهإل   األمما  أحا طإن للأاس  أنحعنث  : اا  ؟ اللهإل   الأاس أحا من! الله

ً   مأه قكشف مؤمن   جع المسلث أكع م  أمش  طألن ا ما   مأه ققرد أط دحأا   مأه قتض  أط كربا 
  أ ه ك ث طمن م  قه  الله ة ر  ضبه كف طمن  ع مس جع شنرحن أم كف أن من إل ّ  أحا حااة
 له حثب نا ح   حااة جع المسلث أكأه م  مش  طمن  عا   البه الله م  -أمضا  حمضأه أن شاا طل -

 .(2) العسد الخد ححسع كما العمد لأحسع الخل  ة ا طإن األاعا   جأه ق   ح   اعمه الله يّبا

السااعع جااع حاا ائل الأاااس طأن هاا ا السااعع لااأ  شااأئا ّمااة إلاا  األ ن النااعي الأباا ي ح اااهأطهكاا ا ناار  
باد   ق ااع  بانأاة   أيار لناا جاع الم  ما  لا ا    اللاه قعاال إلا   حاا األمماا أمن الكمالأا  بد ه  مان 

ل ا جتع أيأع الله قعال  مل  نبأاه حال  اللاه ملأاه    الشحتة مل  الأاس طالرحمة بنث: الربّانّأة من أبرز م مح

                                                           

با [7172(، ح]7/133روان أحمد في مسندن )ج (   1) عبن  [،00748] (، ح14/334)ج، واللفظ له. وفيه أيضأ
دار  ، م1775/ 1سبهل قبال، قببال رسبول اللبه )المببؤمن مسلفبة...(، شبرح وفهببارس حمبزة أحمبد الببزين ط

 المببؤمن:>> وبلفببظ[ 12/074 ،8/87] موضببعين فببي المجمببع فببي الهيثمببي وأوردنالقبباهرة. /  -الحببديث
 الصببحيحة السلسببلة فببي للببها رحمببه األلببباني العالمببة الشببيخ صببححه والحببديث..<< وال ويؤلببا يببسلا

 .عنه الله رضي الله عبد بن جابر حديث من[307 ح] شاهدا له وذكر[304]
 للنبباس أنفعهببم النبباس وخيببر:>>  زيببادة وفيببه المختببارة فببي المقدسببي والضببياء األفببراد فببي الببدارقطني وروان

 خيبر فبيمن ال المؤمن مسلا مسلوا حيبي وال].وفي الفردوس للديلمي عن جابر: بالصحة عليها وحكم<<
ضبط الفردوس للديلمي، الفردوس  ،(4537( برقم )3/77) [،يسلا وال يؤلا، وخير النَّاس أنفعهم للناس

تحقيببق: السببعيد بببن بسببيوني ، هببـ(527-335ألبببي شببجا  شببيرويه الببديلمي الهمببذاني )، بمببسثور الخطبباب
 لبنان. -لمية بيروتدار الكتب الع ،م1/1784ط ،(4537برقم  177/ ص 3باب: الميم )ج، زللول

(،  وفي  )األوسبط( ] 354/ 10( وأخرجه الطبراني في  )الكبير(  )438/ 4) (نعيم في )الحلية أخرجه أبو (0)

[. وقببال الترمببذي: متكلببم فيببه بببن المبببارك،  وتركببه فببي آخببر أمببرنم   841[،  وفببي  )الصببغير( ]  0204
)أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل   (. وقال عمرو بن علي الفالس: م ضعيا م174/ 5)الجامع 

(. وقببال ابببن أبببي حبباتم: م 05/ 0،  وابببن عببدي فببي الكامببل 147/ 1،  والعقيلببي فببي الضببعفاء 483/ 0
أ لبزاء،  ولبيس هبو بقبوي فبي الحبديث،   سمعت أبا وسئل عن بكر بن خنيس؟  فقبال: كبان رجبالأ، صبالحا

وقببال النسببائي:  (. 483/ 0ك م  )الجببرح والتعببديل قلببت: هببو متببروك الحببديث؟  قببال: ال يبلبب  بببه التببر
وقال ابن أبي شبيبة: م ضبعيا الحبديث،  وهبو موصبوا  (. 03مضعيام  )الضعفاء والمتروكين، ص: 

(.  وقال البزار: مليس ببالقويم )نقلبه اببن  424/ 1بالرواية والزهدم  )نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 
 (. 101/ 0وقال الدارقطني: مضعيام  )السنن  (.  424/ 1حجر في تهذيب التهذيب 
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ُكْث َم  ح ي َمَلْأاه  َماا مّ نْ  لََتْع َاااُكْث َ ُة  ي ﴿ :جتا  ةبقانهطةلث  َمأ ا  ْث َحار حصي َملَاْأُكث ب ااْلُمْؤم أ أَن َ ُ ط ي  أَنُحس 
أثي    .(1)   َّح 

طابأعااة الماارأة  الاا ي ح أاةااا ط منااا ا  م  معااعطحمكاان التاا   باافن هأااا  بعااض م ااا   العمااد ال
حمكان  م  معاعحصلح للتأا  بنا إ  الراد  بأأماا ق ااع م اا   للعماد الأن ي نا  كما ق اع م ا     

لكاااد مااان الرااااد طالمااارأة المسااااهمة جأناااا. جللمااارأة دط  كبأااار جاااع العماااد ال قااا مع طهااا  أن قبااا   شاااأئ ا مااان 
 ان دها ططا نا بِ ادقنا جع مأحعة اآلكرحن طقتعحث الخعمة لنث.
 ا مااااانمن مااااان ك لاااااه جاااااع قم حاااااد األمحسااااا طاااااع كاناااااا الأسااااااا المسااااالما  حتمااااان بأشاااااام م أاااا  

المسااااالمة المااااارأة  ا ا مامأاااااة  طحتضاااااأن ال ااااااا جاااااع أمااااار نااااااج  للم  مااااا  المسااااالث  طاةااااا غ   ااااااااا 
 طق ظأحنا.

 
 :ومن أوجه هذا النشاط

 :النسائيةالعمل مع الجمعياح  .9
للأسااا  حأا  كاناا   طالعمد م  الم م ما  طال معأا  الأسائأة له أح   شارمأة أارَّهاا الأباع  

ةاااتأحة كاحااااة جااااع المساااا ع الأبااا ي  طكانااااا ق  ماااا  جأنااااا م م مااااة مااان الأساااااا اااااع قخاااااللن طقااااآكأن 
طقعاهعن جأما بأأنن مل  التأا  ببعض أمما  البار المحأاعة الأاجعاة  طمأناا الأا احع ال علأمأاة حأا  الابن 

ال مااااامع ة الماااارأ ماااان الرةاااا    أن حخصااااص لناااان ح م ااااا ل علااااأمنن دحااااأنن  طهاااا ا ححأااااع مشاااارطمأة ممااااد
ْعَن ج اااع حاَاااْ    َكااااَ ا اْاااااَ م  »ألهاااعا  طمصاااالح شااارمأة لت لااااه للأسااااا مأاااع الااابنن ح م ااااا كاح اااا لنااان ااااا : 

 طكان للأساا مأعطبة ق قعث باةمنن طهع أةماا بأا ح حع. (2)«طََكَ ا
جنأا  أمعاد عخمة من ال معأا  الأسائأة ال ع قتع  كعما  اا مامأة الألة جع الم  ما  طلناا 

المساالمة جااع ال معأااا  الأسااائأة الخأرحااة ل قاااجظ الماارأة  ر األياار جأااه  طإنااه لماان الضاارط ي أن قساااهثأكباا
ملاا  طان نااا السااالأمة ماان كااا   مشااا ك نا بماااا قتااع  ملأااه  طمااان أهااث الأشاااااا  ال ااع قتااا   بنااا هااا   

ةاار طاألجااراد ال معأاا  هااع الأشااااا  ا ا مامأااة الم أ مااة الكثأاارة طالع أماة  طأهمنااا قتصااع أحاا ا  األ
 طي القااة طقتعحث المسامعا  لنث  طالمشا كة جع األةا ا  طاألاباا  الخأرحاة ال اع حسا حاد مان  حعناا 

ماان  طا  المااؤه   العلمأااة الم خصصااة جأمكأنااا الماارأة  المشااا ح  الخأرحااة.. أمااا إ ا كانااا دجااع قم حاا
الأشااااا  ا ا مامأااة القأبااة أااة للماارأة جااع كااد الم ااا    ط ا كة جااع إاامااة مقاعاارا  طد طس ق مالمشاا

طالم أ مااة؛ ج صاابح قلاا  جرحااة اأبااة لنااا لااُ علث طقاا علث  ج ساا حأع طقحأااع جااع آٍن طاحااع  ط   كلمااة اأبااة 
طنصأقة مخلصة قفك  بأع األمنا  طالمعلما  طالمربأا  نقا  الخأر  طقبععهان من األكقا  ال رب حاة  

 .(3)ال تاع  طالحا و إل   طقصد بالأ ا

                                                           

 [.108سورة التوبة، آية رقم: ]  (1)
 .7سبق تخريجه، انظر: ص( 0) 
 .[10572: ]عدد رقم ،( انظر: مقاالأ لوسيلة الحلبي بصحيفة الجزيرة السعودية4) 
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 المسلمة حأبغع ملأنا أن قسا   جع ه ا ال انا ققتأتا للأح  طق أأبا للضر .أة المر  طإن
أما ققتأتنا للأحا  ج ااهر الاعي جاع ماع حاع العا ن لكاد مق ااج طقحارحل كار  مكارط  ط جا  هاث مان 

 المنم مأن طمعاطاة ال رح  طم اةاة المأك بأن ط أر  ل  من مسا ا  العمد ا ا مامع الع أمة.
جماان أباارز حاا    ال ضااأأ  ملاا  ال معأااا  ال ااع قعمااد جااع اال ايااة ظاااهر ا جااع ال اااا  أمااا دجاا  الضاار 

 ال ي ق بأ  جأه أاأعة مغرعة طأهعاجا مشب هة  طقم لنا امعأا  طمؤةسا  قأصأرحة أط حنأ نأة !
 طما أكثر ه   ال معأا   طما أكثر العمث ال ي قق   به مل  الصعأع المقلع طالعطلع!!

 الصدقاح: .1
ا  الخأاار لخعمااة الم  ماا  طمأنااا: االنحااا  ملاا  مااباب ااا طاةااع ا ل م حااد كثأاار ماان أمصااعاا  قمثااد ال 

األنصا حة طال ع طحح نا جاامة بأاا ااأ  بت لناا: امارأة  الضأ   كما جعلا الصقابأة ال لألة أ  شرح 
 .(1) أأة من األنصا  م أمة الأحتة جع ةبأد الله حأ   ملأنا الضأحان

المااا  جااع ةاابأد اللااه طقأساا   ة المثااد جااع الأحتااة جكانااا قأحاا  الكااث ماانطاااع عااربا السااأعة مائشاا
   الأااااع لباااا لنا الصااااعاا  بقاااا  طزحأااااا بأااااا اقاااا  أ  المساااااكأن طحااااحنا  ةاااا   اللااااه  .(2)نحساااانا
 .(3)طال ك ا 

الأساااا مباشاارة إلاا  الباا   طاالنحااا  لأكاا ن  لاا  بابااا للأ اااقنن ماان الأااا   طجااع   طاااع طاااه الأبااع 
ْانَ  الأّ َساا   َمْعَشرَ  حَا  القعح :   .(4) الأَّا    أَْهد   َأْكثَارَ  أُ  حُ ُكنَّ  جَِ نّ ع َقَصعَّ

 ألوقاف: ا .1
المساالمة جأنااا بساانث طاجاار  طال اااف لااه آيااا  م أمااة الماارأة  طاألطاااا  ماان أهااث الماا ا د ال ااع أةاانما

ِاامااااة طماااان  لاااا : ال اااااف الخأااااري طهاااا : مااااا اعااااد  حعااااه ملاااا  انااااة معأأااااة كاالةاااا مع  جااااع الم  ماااا 
المؤةساااا   ا  الأحااا  العاااا   كالماااعا س طال امعاااا  طالمس شاااحأا  طدط  األح اااا  طدط  الع ااا ة  طمااان 

 أمثلة  ل :
: ط هاا ممار ها   المنماة بعاع طجاقاه  طك اا طحاأ ه: ) حفصة أول مشررفة علرى اقوقرا  -أ

ه ا ما طح  به مبع الله ممر أ  المؤمأأن إن حعث به حعث الم   أن قمغ ا طحارمة بان 
ألكاا   طالعبااع الااا ي جأااه طالمائااة ةااانث ال ااع بخأباار ط اأتاااه الاا ي جأااه طالمائاااة ال ااع أاعماااه ا

مقمااع بااال ادي قلأااه ححصااة مااا ماشااا  يااث ق لأااه  ا الاارأي ماان أهلنااا أ  حبااا  ط  حشاا ر  
حأحتاااه حأااا  حااار  مااان الساااائد طالمقااارط  ط طي التربااا   ط  حااارج ملأاااه إن أكاااد أط آكاااد 

 .(5)طاش ر   اأت ا مأه(

                                                           
 .0730، رقم 0041، ص: 3ج:  ،باب قصة الجساسة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، صحيح مسلم  (1) 
 . 37/ 0،   )حلية األولياء(: 47/ 8،   )طبقات ابن سعد(: 187/ 0سير أعالم النبالء:  ( 0) 
 .4372 ، رقم133، ص7، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل زينب أم المؤمنين، جأخرجه مسلم ( 4) 
 .423، رقم 413، ص1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحي ، باب ترك الحائ  الصوم، ج  (3) 
، قال 0877 ، رقم142، ص0، كتاب الوصايا، باب ماجاء في الرجل يوقا الوقا، جداود وأبأخرجه ( 5) 

 عبد الدين محيي محمد : تحقيق ،األزدي السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان :داود أبي سنن .األلباني: صحيح

 .الفكر دار ، عليها األلباني بأحكام لةمذي واألحاديث الحُوح يوُسفْ  َكَمال تعليقاح : الكتاب مع الحميد
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: دا  ا مخصصااة (1)جتااع أطاحااا  ملااة بأااا القااا ث األنصااا حة : ف رملررة بنررح ال ررار وقرر -ب
 .(2)جرد  433طكانا ق س  لق الع االة مأة  للضأاجة  ة تبا  عأ   العطلة

 : ال ع   ق ا  معالث أطااجناا جاع ارحا  القال مان العارا أوقا  زبيدة زوجة هارون الرشيد -ت
ااا  ابان طااع  طهاع م اا دة ح ا  اآلن. (3)ة الق أل المعحأة طمأن زبأعة بمكة لستاحإل  

ال اا زي: إننااا ةااتا أهااد مكااة الماااا بعااع أن كانااا الراطحااة مأااعهث بااعحأا   طإننااا أةااالا 
القااار   إلااا   المااااا مشااارة أمأاااا  بقاااه ال باااا  طنقااا   الصاااخر ح ااا   لغل اااه مااان القاااد
ملنااا طلاا  كانااا طمملااا متبااة البساا ان جتااا  لنااا طكلأنااا: حل ماا  نحتااة كثأاارة  جتالااا: ام

 .(4)عربة جفس بعحأا 

 الغزل:  .1
طهااا  ق نأااا  الماااادة األطلأاااة مااان الخأااا م مااان الصااا   أط الشاااعر ل سااا عمد جاااع إن ااااج الم بااا  أط 
األ قأااااة طكانااااا مملأااااة الغاااا   قاااا ث جااااع البأاااا   طجااااع المساااا ع طأحأان ااااا جااااع أ   المعركااااة ل  نأاااا  

قعع مصائا ملت ناا جاع طةاقنا أماعقنا ث نسأبة بأا القا  الم اهعحن بالقبا . طكانا أ  ممَّا ة 
 الةعا  ال رح  ط به ارطحنث .

 دبغ الجلود وتصنيعها:  .1

طهع حأامة منمة اه ما بنا الصقابأا   ة عمَّالنا جراش ا جع البأا أط قصأأعنا أح حاة أط أطمأاة 
ه لقحظ األكد أط أةتأة لقحظ الماا طالسمن. طكان كثأر من الصقابأا  حصأعن  ل  طح صاعان با

إةاااانام ا جااااع كعمااااة الم  ماااا  المساااالث  طكانااااا زحأااااا بأااااا اقاااا  حااااأا  الأااااعحن جكانااااا قااااعب  
االاا: )كاناا زحأاا قغا   -  عاع اللاه مأناا- طمان مائشاة .(5)طق صع  بعع قصاأأ  ال لا د طدبغاه

 .(6)حخأق ن به طحس عأأ ن به جع مغازحنث(   الغ   طقعقأه ةراحا الأبع
 التطبب:  .6

د ااة مالأاة بعاحاة برجأاعة ال اع عاربا أ ط  المثاد جاع إل   م ا  ال قبأا المسلمة جعالمرأة  برما
 إمانة المرع  طقخحأف آ منث طمعاطاة ارطحنث طمع حع المسامعة القبأة لكد من اح اج إلأنا.

-دط  ا جاام   المارأة  طلعلأا نلقظ أن ه ا الم ا  من أنساا الم اا   ال اع حمكان أن قاؤدي جأناا
المااارأة    جأكحاااع أنناااا قرجااا  القااارج الشااارمع مااان-  جاااع بعاااض األمااااكن طال ااارط باااد لعلاااه مااان ال ااباااا

                                                           
رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد األنصارية النجارية،  ذكرها ابن حبيب في  )المبايعبات(،   ( 1) 

وأن بنببي قريظببة لمببا حكببم فببيهم سببعد بببن معبباذ حبسببوا فببي دار رملببة بنببت الحببارث،  وقببال ابببن سببعد فببي  
وهو الحارث ببن ثعلببة ببن زيبد ببن ثعلببة ببن لبنم ببن مالبك ببن النجبار،  )الطبقات(: رملة بنت الحارث،  

تكنببا أم ثابببت،  وأمهببا كبشببة بنببت ثابببت بببن النعمببان بببن حببرام،  وزوجهببا معبباذ بببن الحببارث بببن رفاعببة.  
 . 407/ 8(،   )طبقات ابن سعد(: 11184،  ترجمة رقم  )451/ 7)اإلصابة(: 

 (.451/ 7) -،  اإلصابة في تمييز الصحابة وما بعدها 172/ 17نهاية األرب:  ( 5) 
. البدايبة والنهايبة 413/ 0( وفيات األعيان:  30/ 4) -( األعالم للزركلي 118/ 5) -أخبار مكة للفاكهي  ( 4) 

- (12 /077 .) 
 (.370/ 3هـ، الوافي بالوفيات ) 1301دار القاسم، الريا  ط أولا  040( أحكام النساء 3) 
: قبال الحباكم: علبا 087/ 4« الفتح»قال الحافظ في  ،4774حديث رقم: ، 3/07تدركه ج: ( الحاكم في مس5) 

 شرط مسلم.
،  وانظبر حيباة الصبحابة للكانبدهلوى  4074حديث رقم:  044/، ص:  4( الطبراني في معجمه األوسط ج: 4) 

 (.40/ 1نساء حول الرسول ) (7/ 4)
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 أاار مساالث أط ح اا  اماارأة ابأااا طال كشااف ملأااه مساالما كااان أط إلاا   الاا ها إلاا   المساالمة جاا  قضااقر
 . أر مسلمة

كاا ل  جااِن العمااد القبااع ماان أم ااث مأاجاا  العمااد ماا  الم  ماا  طأشااعها قاافيأر ا جااالمرحض بااأن حااعي 
 الة قسلأث طيتة طمل  اة ععاد كامد لل حامد م  ق اأنا  القبأا طإ شاداقه.القبأا جع ح

اا رطن هاا ا ال انااا الخقأاار جااع حااع الأاااس ماان دحاان اللااه قعااال  بمااع حااع طلعمااري كااث اةاا خع  المأصّ 
 !!لع ن للمرع  باةث الصلأا طالمسأحا

ااطلعلأااا نااع   اآلن أن هاا ا البااا  ماان أكباار طأطةاا  األباا ا  ال ااع حااعكد مأنااا ا متاا   إلاا   رطنلمأصّ 
الأاااس جأحسااعطننا  طإلاا  متأااعقنث جأقرج ننااا  جناا ا الصاالأا األحماار طالمس شااحأا  الم أتلااة طالنأئااا  
ال أصااأرحة ال ااع برمااا جااع هاا ا ال انااا طقغلغلااا جااع  باا   الااعنأا  جااع ال اااا الاا ي مااازا  الاابعض ماان 

 ااااااا ز ألنناااااااا ملااااااا   الكحاااااااا  المأ سااااااابأن ل،ةااااااا   ح ممااااااا ن أن قعلاااااااث القاااااااا طالنأعةاااااااة طالصاااااااأعلة   ح
 طالملقعحن!!!

طقصاقأح حا  ة االةا   طقأتأ ناا مان  العمل الجاد لمحاربة الجهل والقضاء علدى األميدة .7
 ع.بققر  الم قرجأن طقسأا الم سأبأن طكاحة جع ال ةه الأس ي طالشبا

طدمااث الم  ماا  المااعنع الاا ي حااؤار القااااا  الحاملااة جااع  تأسدديس الجمعيدداح المتخصصددة .1
ا طلأكمد العط  ال ي قت   به مؤةسا  العطلة. ا   مس حأع   الم  م  طلأك ن محأع 

جااااع شاااا   الم ااااا   السأاةااااأة  تأسدددديس معاهددددد خاصددددة لتدددددريب القيدددداداح النسددددوية .1
 .  (1)طا ا مامأة طا ا صادحة...

 
 :أسماء  معة في العمل ا جتماعي

المسااالمة جاااع المااارأة  جأناااا أةااانمان اااع الكثأااار مااان الأماااا ج المشاااراة ال اااع االةااا مع  ع قا حخأااااجااا
 :ة ال الأةاألةماا ال معإل   األممَّا  ال ق مأة طالخأرحة ... طنشأر

 خديجة بنح خويلد:  -1

من أير  أهد زمانناا  طكاناا أط  زطااة  - عع الله مأنا– كعح ة بأا ك حلعالسأعة كانا 
ا جاع حأاقناا  طااع با لا جاع ةابأد االةا   كاد ماا      اللهق طانا  ة طلث ح  طج ملأنا أحاع 

 . لعحنا من ما  طأنحت ه جع ةبأد الله  طاعل ه ققا قصر  الأبع
حرطي ال ا حا  أن كعح ة االا  بن ممنا ط اة بن ن جد: أملن بافن امأا  ماا ققاا حاعي مان 

  ج ااااف ط ااااة بااأن زمااا   طالمتاااا  طناااادي مااا  طمبأاااع ااااع طهب ااه لمقماااع ح صااار  جأاااه كأااف شااااا

                                                           
 12/ 0مجلببة المختببار بتبباريخ  ،مليببة اإلصببالح والتغييببردور المببرأة المسببلمة فببي ع ،( انظببر: سببالم حسببن1) 

/0224. 
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بفمل  ح قه: حا معاشر العر   إن كعح ة قشنعكث ملا  أنناا طهباا لمقماع نحسانا  طمالناا  
 .  (1)طمبأعها  طامأ  ما قملكه حمأأنا  إا    له  طإم ام ا لمتامه  ط  بة جأه

عحن  طنشاار  احااة طهكاا ا باا لا كعح ااة كااد مااا لااعحنا ماان أماا ا  طمبأااع طأماا   جااع ةاابأد نصاارة الاا
َطَطاَةااْ أ ع ب َمال َنااا إ ْ  : » االةاا   كحااااة جااع أ ااااا ال  حاارة العربأااة طمااا ح لنااا. ح اا  اااا  مأنااا الرةاا  

 طنشر العم ة االة مأة.   جتع ب لا كد ما قمل  جع مؤاز ة الرة   (2) «َحَرَمأ ع الأَّاسُ 

 أم عطية:  -2
  طكاان  نصا حة جاع ةاب   ا طا  ما   ةا   اللاهشا كا الصقابأة المشن  ة أ  مقأة نسأبة األ

دط هاا ال قا مع هاا  إماعاد القعااا  للمتااقلأن  طقضامأع ال رحاا   طمساامعة المرعاا . االاا أ  مقأااة: 
النث  جفحااأ  لنااث القعااا   طأداطي ال رحاا   حااةااب   اا طا  أكلحنااث جااع     ) اا ط  ماا   ةاا   اللااه
 .  (3)طأا   مل  المرع (

األمثلة مل  ما حمكن للمارأة المسالمة التأاا  باه مان أممَّاا  قق مأاة طب ل  عربا أ  مقأة أ ط  
 ح   جع أحعا ال رط  كقالة القر  طالت ا . 

 أم عمَّارة:  -3

اااا ة نساااأبة بأاااا كعاااا المازنأاااة دط  اساااع  أ ّ  المسااالمة الناااا  جاااع العماااد ال قااا مع  إ   المااارأة  ممَّ
 ضاامأع ال رحاا   بااد أنناا ااقلااا ماا  الأبااعكاناا قخاارج ماا  المسالمأن جااع  اا طاقنث ل  طحااعهث بالمأاا   طق

 جع   طة أحع للعجا  من  ة   الله  (4)كما ه  م ك   جع ك ا ال ا حا طالسأر. 

المسالمة مان أممَّاا  قق مأاة ح ا  المارأة  طب ل  أمقا أ  ممَّا ة مثا    ائع ا لماا حمكان أن قتا   باه
 جع أطاا  الشعة طالعسر جض   من أطاا  الركاا طالأسر. 

 :دة اقسلمية رائدة العمل التطوعيرفي -4
 جأاااعة بأاااا كعاااا األةااالمأة كاناااا ممااان لنااان ملاااث جاااع القاااا جاااع زمانناااا  طكاناااا ااااع حبساااا 

 .سنا مل  من جأه عأعة من المسلمأننح
المؤ كاااا ن أط  مس شااااح  جااااع  طكااااان لنااااا كأمااااة قشاااار  جأنااااا ملاااا  ققبأااااا المساااالمأن  طمااااعها

 .االة  
ا  جع كأمة  مرأة مان أةالث حتاا  لناا  جأاعة جاع مسا ع   ةعع بن مع  حأ  اعد  ة   الله

كانا قعاطي ال رح  طقق سا لأحسنا مل  كعمة من كانا به عأعة مان المسالمأن  طكاان  ةا   

                                                           
م، 0221= هبـ1300لبنان،  الطبعة األولبا  ،( أعالم النساء،  علي محمد علي دخيل،  دار الهادي،  بيروت1) 

 . 02ص: 
 ( وابببن كثيببر )البدايببة3/ 087( وابببن عبببد البببر )االسببتيعاب 7/ 003( روان أحمببد وإسببنادن حسببن )الزوائببد 0) 

 . 00عالم النساء،  علي محمد علي دخيل، ص: أ (8/ 70والنهاية 
. وقبد ورد 3774 ، رقبم177، ص5، كتاب الجهاد والسبير، بباب النسباء الغازيبات يرضبخ لهبن، جصحيح مسلم (4) 

يغبزو ببسم سبليم،  ونسبوة مبن األنصبار معبه إذا لبزا فيسبقين المباء،   عن أنس بن مالك قال: كبان رسبول اللبه 
،  174، ص 5، كتاب الجهاد والسير، بباب لبزوة النسباء مبع الرجبال، جصحيح مسلم :الجرحا. انظر ويداوين

 . 3785 :رقم الحديث
م،  0220 =هبـ 1304لبنبان،  طببع عبام  ت،( انظر: السيرة النبويبة،  اببن هشبام،  المكتببة العصبرية،  بيبرو3) 

 . 75، ص: 4ج
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جااااع بأااااا  جأااااعة ح اااا  أماااا د  ماااان ااعلاااا   »اااااع اااااا  لت مااااه حااااأن أحااااابه الساااانث بالخأااااع :   اللاااه
 .(1)«ارحا

 :أسماء بنح يزيد بن السكن -5
ة الأرم   قستع ال ماف  طقاعاطي ال رحا  جلماا ااّع ااع  المسالمأن أكا   مما د كراا جع معرك

اااا حاااقبنا  كأم ناااا طانغمااار  جاااع الصاااح   قضااار  ح ااا  حااارما قساااعة مااان الااارط  طهاااع   زالاااا مرطة 
 .(2)زطانا معه

 اا   جتاا  لأساائه جتلان:   مأاعما عاا  الرةا    طقضر  ه   الصقابأة أ ط  األمثلة ال قبأتأة 
  مااان حضاااث أط حضاااأف هااا ا؟ جتاااا   ااااد مااان األنصاااا : أناااا: » إ  المااااا!! جتاااا   ةااا   اللاااهماااا معأاااا 
امرأقه جتا : أكرماع عاأف  ةا   اللاه  جتالاا: ماا مأاعنا إ  اا   حابأانع! جتاا : هأئاع إل   جانقل  به
  طأحااالقا ةاااراانا  طناااّ مع حااابأان  إ ا أ ادطا مشااااا   جنأاااف  اعامناااا  طأحااالقع ةاااراا   اعامااا 
جباقااا ااااطحأن    ج عاا  حُرحانااه أننمااا حاافك ن  يااث اامااا كفننااا قصاالح ةااراانا جفاحفقااه  حاابأاننا طنّ مااا

جااافن   اللااااه: «. أط م اااا مااان حاااأأعكما -عاااق  اللاااه»جتااااا :    ةااا   اللاااهإلااا   جلماااا أحااابح  اااعا
ه   ْث َكَصاَحةي َطَمْن حُ َ  ُشحَّ نَاْحس  ْث َطَلْ  َكاَن ب ن  ن   .(3)جَُفطلَئ َ  ُهُث اْلُمْحل ُق َن  ﴿َطحُاْؤي ُرطَن َمَل  أَنْاُحس 

ملااا  كاااد امااارأة مسااالمة جاااع مصااارنا أن قت اااعي بمثاااد هااا   الأماااا ج المضاااأئة مااان ةاااأرة الأساااااا  إنَّ 
ااا  الخأرحااة  طكأااف اةاا ثمر  كااد طاحااعة مااأنن مااا لااعحنا ماان م اهااا  المؤمأااا   طكأااف ققاا من ل ممَّ

 ا  ال ق مأة. طاع ا  طإمكانا  جع جعد ما حمكن جعله جع م ا  األممَّ 
جل ساهث كد امرأة بما حمكأنا جاع قأمأاة مساأرة العماد ال قا مع جاع الم  ما   ط  قسا تد أي مماد 
ققا مع جأااه كعمااة للأاااس  جااالبقر إنمااا ح كاا ن ماان اقاارا  م  معااة  جلاا  أن كااد جاارد ماان أجااراد الم  ماا  

 ئعة.بما حس قأ  جع م ا  األمما  الخأرحة جِن الأ أ ة ة ك ن م هلة ط ا أةنث
طلاااأ    لااا  الأشاااام جقسااااح  ااااف مأاااع قلااا  الصااا  ة أط   الساااعع جاااع كعماااة م  معناااا   طإنّ 

بااد  بااع أن قكاا ن لنااا مشااا كة جااع كااد مااا حعاا د ملاا  الم  ماا    مقصاا  ا جااع العمااد الم  معااع طجتااه
م نااا مااا ال ااع حمكاان أن قخااع  جأنااا م  معنااا طأ طاألنشااقةطماان أمثلااة قلاا  الم ااا     بااالخأر طالحاا و

 :عحل
 «.بالبأعة»االة مع اك أا  القاكث طالرعا به طه  ما كان حعبر مأه جع ال راث الحتنع  .1
المشاااا كة العاماااة جاااع التضااااحا ال اااع قخاااص ماماااة األماااة  طهااا  مباااعأ الشااا    الااا ي حااا  ملأاااه  .2

 االة  .
 .(4)نصح القاكث طأمر  بالمعرط  طننأه من المأكر .3

 ه   القت   الم ك  ة  طبأان  ل  ما حلع:  جلث ححر  االة   بأن الراد طالمرأة جع كد

                                                           
 (.077/ 0( سير أعالم النبالء )330 /4( الرو  األنا )047/ 0( سيرة ابن هشام )1) 
 .12814،  رقم8/01،  واإلصابة 4717،  رقم7/14( أسد الغابة 0) 
 ،واآليبة مبن سبورة الحشبر 1403 ، ص:4ج ،بباب إكبرام الضبيا وفضبل إيثبارن ،صحيحه مسلم فيروان ( 4) 

 .[7] :رقم
 . 140هبة رءوا عزت، ص: ، المرأة والعمل السياسي( انظر: 3) 
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 «:بال يعرة» اإلسرالمي اختيار ال اكم والرضا به وهو مرا كران يع رر عنره فري التررا  الفقهري أواًل:
 كار اللاه البأعااة ماماة دطن قخصاأص الراااا  طالأسااا جااع أكثار مان م عاا  جتاا  قعااال : ﴿إ نَّ 

  كمااا  كاار اللااه أماار الأساااا جااع (1)اللَّااَه حَااُع اللَّااه  جَاااْ َ  أَحْااع حن ْث  الَّاا  حَن حُاَباح ُع نَااَ  إ نََّمااا حُابَاااح ُع نَ 
أَااااُ  حُاَباح ْعأَاااَ  َملَااا  أَن  َّ ُحْشااار ْكَن ب اللَّاااه   البأعاااة جتاااا  قعاااال : ﴿حَاااا أَحا َناااا الأَّب اااع  إ َ ا َاااااَاَ  الُمْؤم 

ئ ا َطَ  َحْسر ْاَن َطَ  حاَاْ ن أَن َطَ  حَاْتا ُاْلَن أَطْ  انَّ َشأاْ  َدُهانَّ َط َ حَاْفق أَن ب بُاْن َااٍن حَاْحَ ر حأَاُه باَاْأَن أَحْاع حن نَّ َطأَْ ُال ن 
اأثي  أَأَ  جع َمْعُرطٍ  جَاَباح ْعُننَّ َطاْةا َاْغح ْر َلُنانَّ اللَّاَه إ نَّ اللَّاَه َ ُحا  ي  َّح    جفيباا التارآن (2)َطَ  حَاْعص 

مام ا  طام با  ح قنا بص   الراد دطن قمأأا  جع مباحعة القكث كالراا  قالمرأة  الكرحث ح 
 بأأنما.

طااااع حااا َّ  .المشررراركة العامرررة فررري الق رررايا التررري تهرررب عامرررة اقمرررة  وهرررو م ررردأ الشرررور  ثانيرررا:
االة   مل  مبعأ الش    بأن القااكث طالرمأاة  طلاث ححار  باأن الرااد طالمارأة جاع  لا   طااع 

ن م عااا   جتاااا  قعااااال  جاااع  كااار مقاةاااان  بأاااا جااااع التااارآن الكااارحث جاااع أكثاااار ماااإلأناااا  أ شاااع
اااا َ َزاْاأَااااُهْث  اااأَاُنْث َطم مَّ ْث َطأَاَااااُم ا الصَّااا َة َطأَْمااارُُهْث ُشااا َ   بَاأاْ المسااالمأن: ﴿َطالَّااا  حَن اْةاااَ َ ابُ ا ل اااَربّ ن 

  طااااا  قعااال  جاااع أماار  لأبأاااه طالاا ي حمثاااد طلااع أمااار المساالمأن طا ناااا: ﴿جَااااْمُف (3)حُأح ُتاا َن 
ُنْث َطاْةااااا اَ  اااااا  َماااااأاْ اااااْد َملَااااا  اللَّاااااه  إ نَّ اللَّاااااَه ُحق  ْغح ْر َلُناااااْث َطَشااااااط ْ ُهْث جاااااع اأَلْمااااار  جَاااااِ َ ا َمَ ْماااااَا جَا َا َكَّ
 .(4)الُم َا َكّ ل أَن 

جااع الم ااال  الأأابأااة  طقمثأااد الماارأة  طجااع مصاارنا القااعح  لااث حع اار  ملماااا االةاا   ملاا  قرشااأح
ال أ أمأاااة  طلتاااع أحاااع   دا  االج ااااا  جئاااة مرحضاااة مااان الشاااعا طالمشاااا كة جاااع ةااان التااا انأن

مضاا  ا بم لاا  الماارأة  ماان حكااث ااا از أن قكاا ن   1997لسااأة  152لمصاارحة الح اا    اااث ا
مضاا  ا بالم ااال  الماارأة  الأاا ا  أط الشااعا كلصااا جأنااا بفنااه:   مااان  شاارم ا ماان أن قكاا ن

 ااال   طقكاا ن الأأابأااة طالشااعبأة إ ا  عااع الأاااس أن قكاا ن نائبااة مااأنث قمااثلنث جااع قلاا  الم
م اححا  ه   الم ال  ق حا  طابأع ناا ال اع مأ هاا اللاه بناا  طأن قكا ن جأناا مل  ماة بقاعطد 

   .بأن الله طأمر جع شرحعة االة   الله طشرمه كما
اااا جاااع البرلماااان هاااد ق هاااع جأاااه طق رااااا  لل ركاااة للحاةاااعا  المااارأة  جقأأماااا ق اااع المسااالمة مكان اااا م اح 

لأحسانا حتًّاا جاع ال صا حا عامأه لناا المارأة  ؟! طحأأما ق اعالمحسعا  المائ   الممأ  
التااان ن طالأ ااا  طكصصااا لناان ل انااا كاحااة جنااد قتباا  جااع بأ نااا طقمساا  ماان أداا شاانادة 
الق  طق ر  ا   الق  طق أاز  من ح قنا طحتنا لأ ط   الم ط طن طالمحسعطن طقا ها  أرهاا 

 !!!  العلمانع الأصرانع أط الماة نع أطل خ ا  

                                                           
 .[12، آية رقم: ]الفتحة سور( 1) 
 .[10، آية رقم: ]الممتحنةسورة ( 0) 
 .[48، آية رقم: ]الشورىسورة ( 4) 
 .[157، آية رقم: ]آل عمرانسورة ( 3) 
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المااارأة  ااااا  آيااا  جااع قاا لع :تررولي المنا ررم المهمررة فرري ال كومررة وملسسررات الدولررة لثررا:ثا
  طكااان «القسابة»االةا مع  السالقة ال أحأ حاة  أط الشاراة  أط ماا قسام  جاع ال اراث الحتناع

ها ا المارأة    طمل  كلحأة ه   اآلياا  أاااز بعاض العلمااا قا لعالن ري  ل  جع الترن األط 
لقساس جع العطلة االة مأة  حأ  ااا جع الم ة مة الحتنأة ماا نصاه: المأصا التأادي ا

طأااز ق لأ نا آكرطن لما يبا من أن ةمراا بأا شنأ  األةعحة كاناا قمار جاع األةا ا  »
 .(1)«قفمر بالمعرط  طقأن  من المأكر  طقأن  الأاس من  ل  بس م معنا

علاث مان ملمااا المسالمأن المع بارحن  جتاع كما ح  ز للمرأة أن ق  ل  التضاا مل  ا   بعاض أهاد ال
ح اااا ز أن قلااااع الأساااااا التضاااااا جأمااااا ح اااا ز أن قتبااااد  إ لاااا  أنااااه  هااااا أباااا  حأأحااااة طأحااااقابه

شاانادقنن جأااه طحااعهن أط ماا  الراااا ؛ ألن جااع الشاانادة معأاا  ال  حااة  طاااع  كاار اباان ح اار 
ري  طهااع  طاحااة طالمأاا  ماان أن قلااع االمااا ة طالتضاااا ااا   ال مناا   طأااااز  القباا» لاا  جتااا : 

 .(2)«من مال   طمن أبع حأأحة قلع القكث جأما ق  ز جأه شنادة الأساا
مأاحاااا منماااة جاااع القك ماااة جاااع ال ااااا  الحعلاااع للمسااالمأن  طجاااع المااارأة  جماااا مااار حباااأن طعااا  قااا لع

االةاا مأة  جاع أ لااا الاعط - الرااادالمارأة  ال اراث الحتناع لنااث  أماا جااع مصارنا هاا ا ج شاا  
أا  طظاائف العطلاة طالقأااة السأاةاأة طالعلمأاة  جاالمرأة ةاحأرة ططزحارة طأةا ا ة جع ام -طالعربأة

اامعأااة طااعااأة مأاا  ةااأ ا  معحااعة  طهااع ق ساااط  ماا  الراااد ماان ناحأااة األااار طالمساام  
 ال ظأحع لكد قل  ال ظائف. 

قا  بعأ نصح الأسااا لا لع األمار طاا   ال نصح ال اكم وأمره بالمعرو  ونهيه عن المنكر:رابًعا: 
مأع  مبكر ا  جع الترن األط  جع قل  الترطن الخأرة جحع ك جة ممر  عع الله مأه حارطي لأاا 

كاارج ممار ماان المساا ع طمعاه ال ااا طد العباعي  جااِ ا باامرأة باارز  ملاا  »ا اادة  لاا  جأتا  : 
ظنر  جسلث ملأنا ممر جرد  ملأه الس    طاالا: هأناا  حاا ممار  مناعق  طأناا قسام  

كااات قرماا  الضاافن بعصااا   جلااث قاا ها األحااا  ح اا  ةاامأا مماار يااث لااث ممأاار ا جااع ةاا   م
قاا ها األحااا  ح اا  ةاامأا أمأاار المااؤمأأن  جاااق  اللااه جااع الرمأااة طاملااث أنااه ماان كااا  ال مأااع 

 .(3)«ار  ملأه البعأع طمن كا  الم   كشع ملأه الح  
 اد أن حقاعد منا   ا طجع ك جة ممر  عاع اللاه قعاال  مأاه حاعع ممار أمأار الماؤمأأن ملا  المأبار  طأ

! لااث أاقااه  جتامااا اماارأة طاالااا: حااا مماارطب  للأساااا  ملاا  اااع  مناا   زطاااا   ةاا   اللااه
ااُ ْث إ ْحااَعاُهنَّ  :ه اللااه لأااا؟! اااا : طمااا  ا   االاااققرمأااا ماان شااعا أحلاا جااع ا لااه قعااال : ﴿َطآقَاأاْ

                                                           
االسبتيعاب  (. وانظبر:38/ 18) ،المعجم الكبير للطبراني ( وانظر:030/ 17) ،( الموسوعة الفقهية الكويتية1) 

 (. 11440،  ترجمة رقم  )710/ 7(، )اإلصابة(: 4484مة رقم  )،  ترج1844/ 3البن عبد البر: 
 (.477/ 13) -(،  المفصل في الرد علا شبهات أعداء اإلسالم 030/ 17) ،( الموسوعة الفقهية الكويتية0) 
سبنة ( علي ببن برهبان البدين الحلببي،  الناشبر: دار المعرفبة،  703/ 0) ،( السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون4) 

 ، مكان النشر: بيروت.1322النشر: 
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 .(2)د! ط ا  ممَّا كان حرحع أن ححعجتا : أحابا امرأة طأكقف ممر (1)ا أقَا  ا 
طماان أبااع ن جااد اااا : دكااد الق اااج اباان ح ةااف الثتحااع بعااع مت ااد مبااع اللااه باان ال بأاار ملاا  

كأااف  أح أاع حاأعا بعااعط اللاه؟ االاا:  أح اا  أجساع  ملأااه »أةاماا بأاا أبااع بكار جتاا : 
دنأاااا   طأجسااااع ملأاااا  آكرقااا  أمااااا إن  ةاااا   اللاااه حااااعيأا أن جااااع يتأاااف كاااا اب ا طمبأاااار ا  جفمااااا 

 .  (3)«المبأر ج  أكال  إ  إحا . اا : جتا  مأنا طلث حرااعنا الك ا  جرأحأا  طأما
مم لئ بالكثأر من الص   كن    أما اآلن جاالمرأة ح ااو لناا ها ا االة مع  ه   نما ج الألة طال ا حا

القااا  كالرااااد مااان كااا   التأااا ا  المشااارطمة  كالصاااقاجة  أط مضااا حة م لااا  الشاااعا  أط 
القك مااة طإنكااا  األكقاااا جااع قصاارجاقنا طإااارا  الصاا ا   أاار  ماان التأاا ا  المشاارطمة لأصااح 

 .جأنا
إن للعماااد ا ا مااامع ال قاا مع ج ائااع قعاا د ملااا  الحاارد الم قاا   نحسااه طملااا   وفرري النهايررة أقررول:

اةا غ   أمثااد لقاااا  األجاراد طكاحاة الشابا  جاع م ااا   إلا   الم  ما  بفكملاه  طقاؤدي
حأاااه ةاااعادة الاااعنأا طاآلكااارة  طجااا و العباااع جاااع  أأاااة طمثمااارة لمصااالقة ال أمأاااة ا ا مامأاااة. ج

أن حساااع  المسااالث جاااع بااا   الخأااار طالساااعع جاااع الربّانأّاااة  طإن مااان أبااارز معاااالث ققتااا   الاااعا حن
ة جااع كعماا األكباارلنااا البااا   نالمساالمة حأبغااع أن حكاا  الماارأة  طأن  اضاااا حاا ائل  المساالمأن

 جأاا  الاارحمن  طإ ا أ اد اللااه طماان م مااا  ق االحمااانطهاا ا ماان د ئااد   أم نااام  معنااا طنحاا  
 .حعأأه شغله بما   ابعبع كأرا اة عمله جع الخأر طإ ا أ اد به شر 

                                                           
 .02( النساء:1) 
( الجامع ألحكام القرآن المؤلا: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ببن فبرح 77/ 5( تفسير القرطبي  )0) 

هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  471األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  )المتوفا: 
 ،م،  وانظر: تفسير النسفي 1743= هـ 1483القاهرة،  الطبعة: الثانية،   –الكتب المصرية الناشر: دار 

(1 /018.) 
 (.085/ 1) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون :( وانظر475/ 8) ،( البداية والنهاية4) 
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دينهابها : دعوة تنشر المبحث الخامس  

طهااعي االةاا   الع ااأث  لاا ا  -قعااال –إن الربانأااة   ق قتاا  ط  قك مااد إ  بالسااعع لأشاار دحاان اللااه 
لأاس من ظلما  المعاحع إل  نا   النعاحاة  طمان ظلماا  جِن حمد العم ة طنشرها جع اآلجا  الكراج ا

الكحاار إلاا  أعاا اا االحمااان لماان أهااث طأباارز معااالث الربانأااة  طاااع جنمااا الماارأة المساالمة جااع حااع  الااعم ة 
 ابأعة منم نا جانقلتا بكلمة ال  حأع قم  اآلجا .

 نّ اللاه قعاال   باد ُكالا  إ جاع الاعم ة الاعط  الباا زطالصقابأا  الكرا  كاان لنان   إن زطاا  الأبع
حقملن هث العم ة جع كد حركة حأاقنن بعاحة ممن كانا أط  شنأعة جاع االةا    طمارط  ا بمان اعلاا 
منرهاااا االةااا    طمااان طهباااا أط دهاااا ل،ةااا    طمااان هااااار  مااا  زطاناااا لأشااار االةااا    طمااان أماناااا 

المصاالقا  ملاا  ا الصااالقا  عاال بالأساااحزطانااا ملاا  منااا  الااعم ة طمشااا  القرحاا   إن ارحاا  الااعم ة 
طلكان  باع مان   حا و نحساه طجتاه إل لن ق قت  بقا  لمن ةع  الربّانّأة    طأنمعا  األزمأة طالعص  

باافن حأشاار اااأث االةاا   الرااأااة طحساا خع  ال ةااائد الم احااة جااع  العمااد ملاا    أن حسااع  جااع إحاا و  أاار 
   . اهدطقعلأث ال  القائر طق كأر الغاجد طإ شادهعاحة الضا  

المعحأاة جاا ّةي باعحأنا طها  ج ااةي مااق  )لاث ق ا طج( قا كاةي إلا   جن   أ  كلث   بأا متبة قناار من مكة
إلا   : )أقردناعاللاه  ياث حلقا  بناا أك اهاا ج تا   لرةا    كلحنا أب ها طه  شأقان من شأااأن األنا 

 .(1)الكحا  حح أ نع من دحأع ط  حبر لع طحا  الأساا ما اع ملما(

شاارح  طااا  جااع البنااا االةاا   جفةاالما طهاا  بمكااة يااث اعلااا قااعكد ملاا  نساااا ااارح      أ ّ طهاا
ح اا  ظناار أمرهااا ألهااد مكااة جفكاا طها طاااال ا: لاا   ا ماا  لحعلأااا   طقاار بنن جااع االةاا    ج ااعم هن  ةاار ا
 .(2)طلحعلأا!! طلكأأا نرد  إلأنث  ب 

ث  جتالاا: أماا إناع جأا   ا باة  طماا طكقا أب  القة أ َّ ةلأث الغمأصاا بأاا ملقاان اباد أن حسال
 مثل  حُرد طلكأ   اد كاجر طأنا امرأة مسلمة   حقد لع أن أق طا ..جتا : ما دها  حا  مأصاا..؟

 )حتصع ال ها طالحضة(..؟ ا : أحن أنا من الصحراا طالبأضاااالا: طما ا دهانع..؟ ا

ط  حبصار ط  حغأاع مأا  شاأئ ا.. أماا  االا:   أ حع ححراا ط  بأضاا  جفنا امر  قعبع ما   حسام 
 قس قع أن قعبع كشبة نّ رها ل  حبشع بأع ج ن.. إن أنا أةلما ج ا  منري!

اا : ح   أن ر جاع أماري. جا ها ياث اااا جتاا : أشانع أن   إلاه إ  اللاه طأن مقماعا  ةا   اللاه. 
ل حاااة أم اااث مااان هااا   الل حاااة هاااد جاااع قاااا حا العاااالث  .(3)  )ابأناااا( زّطج أباااا القاااة ج ّطاناااااالاااا: حاااا أنااا
 المعبرة...؟ 

 نماذج وميادين دعوية

                                                           
لببي،  الناشبر: دار المعرفبة،  ( علي بن برهان البدين الح717/ 0)، ( السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون1) 

 هـ، مكان النشر: بيروت.1322سنة النشر: 
 .403، ص: 8وابن سعد في الطبقات الكبرى ج، 045، ص: 7ج اإلصابة البن حجر،( 0) 
 (.45/ 0صفة الصفوة  ) (4) 



199 
 

 دط ها العم ي  طمن ه   المأادحن:فداا هأا  مأادحن دم حة قت   جأنا المرأة المسلمة ب

 المنزل: 
طه  المأعان الخصا  طال ةألة األبل  قفيأر ا  ط   رط أن الله اعد ك   من الا طاأن  امأ اا جاع بأ اه  

ماان أهلااه طزطاااه  طأمرهمااا ب ااحااة األهااد ماان الأااا  اااا  قعااال : ﴿حَااا أَحا َنااا الَّاا  حَن آَمأُاا ا اُاا ا طةأساافله اللااه 
َ اا َُة   َطُا ُدَهاا الأَّااسُ  َطأَْهل اأُكْث نَاا ا   أَنْاُحَساُكثْ  طمنماا حصاد مان قتصاأر مان أهاد المسائ لأة جاع  (1)َطاْلق 

ئ لأة األباا حن. طاأل  لنااا نصااأا كبأاار كمااا الااعم ة ماان كاا   ال ةااائد األكاار   جااِن  لاا  ممااا ح حااع مساا
قتااع  طالمساائ لأا  ال ااع شااا   جأنااا الراااد كثأاارة أهمنااا: مساائ لأة ال ربأااة االحمانأااة  طالعلمأااة  طالخلتأااة  

اللااه إلاا   طال ساامأة  طالأحسااأة  طا ا مامأااة  طال أسااأة  طاألماار بااالمعرط  طالأنااع ماان المأكاار  طالااعم ة
 قعال .

تأااااة ال ةااااائد باا مااااا  أجااااراد األةاااارة جأااااه لساااااما  ا حلااااة  طال  اجاااا  الأحسااااع طح مأاااا  المأاااا   ماااان ب
طا ا مامع بأأنث  مما ح أح إمكانأاة مار  التاعطة الصاالقة  طال افيأر مبار ال  اأاه الما ز   أار المباشار  

ا ماانطالم ح اة المساا مرة  طا ةاا حادة ماان ةاائر الحاارص طاألحاا ا  طقاافيأر ال  اأاه طالع  تااا ؛ لك نااه بعأااع 
 .أمأن الأاس

ناا كر كص ح ااا هأااا دط هااا الااعم ي ماا  زطانااا   أاااجااع بأ نااا جِنالماارأة  طإن كأااا اااع ققااعيأا ماان دط 
المسااالمة جاااع هااا ا الم اااا  ح اااع أناااه كاااان لاااعمث مماااد الرااااد  ط  حصاااح بقاااا  المااارأة  جالأااااظر جاااع دط 
؛ منمًّاامما   دم ح اا  قمثد السكن الأحسع للرااد  طهاع با ل  قاؤديالمرأة  المنمة؛ جِن ال تلأد من ه  

ألنااه   حساا قأ  حااد مشااك قه الخاحااة إ ا كااان مشااغ   البااا   جضاا   ماان ققملااه أمباااا الااعم ة. طكااث 
اااا ةااتق ا ملااا  ارحاا  الاااعم ة أط عااعف إن ااااانث؛ لناا ا السااابا. طم اااف كعح اااة  مرجااا الااعم ا  أناة 

 همأة البالغة لن ا العط .طمؤاز قه طم نه: أكبر دلأد مل  األ   عع الله مأنا جع م اةاة الأبع
طك ل  ملأنا إماعاد أبأائناا للتأاا  بمناا  الاعم ة طا نشاغا  بناا طا ل ا ا  بمحااهأث االةا   طمعانأاه  

المثاااد الرائااا  جاااع ال ربأاااة العم حاااة  - حمنماااا اللاااه-ط كرناااا مااان اباااد كأاااف ااااعما طالاااعة ةاااحأان الثااا  ي 
ها: حاااا بأاااع  االاااا العلاااث طأناااا أكحأااا  بمغ لاااع  المعلاااث جتالاااا ل لاااعإلااا   السااال كأة حأأماااا أ ةااالا ابأناااا

طاالاااا لاااه  ا  مااارة: حاااا بأاااع  إ ا ك باااا مشااارة أحااار  جاااان ر هاااد قااار  جاااع نحسااا  زحاااادة جاااع كشاااأ   
 .(2)طحلم  ططاا   جِن لث قر  ل  جاملث أننا قضر  ط  قأحع 

 غ كلماة اللاه ما  كاد  لا  أن قسا خع  المأاجا  العم حاة المأاةابة طالم احاة لناا جاع إبا المارأة  طملا 
حا  أط ققا   جأناا إلا   كأار أط قناعي جأنااإل   طنشر جنث االة   الصقأح  ج  ق ر  جرحة قرشع جأنا

 من بااد إ  طأحسأا اة ثما ها طااما ب اابنا.
جحاااع بأ ناااا حااافقع الضاااأ   مااان ارحباقناااا طاا اقناااا طأحاااعاائنا جااا  قاااع  الحرحاااة قضاااأ  جاااع اللنااا  طالثريااارة  

ا ماان األحادحاا  ال ااع   طلكأنااا قخقااه كأااف ق ساا حأع ماان هاا   ال حااا ة  طكأااف قااعحر دجااة القااعح  بعأااع 
                                                           

 .[4] :رقم ، آية( سورة التحريم1) 
 (.187/ 4) ،( صفة الصفوة0) 
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اا أط ك اب اا أط جكارة للمأااشاة  حرا  من ط ائنا الخأر  جل  أنناا طماا  لا  طأماع  لنان شارحق ا أط برنام  
 أط اضأة شرمأة للق ا  طالمعا ةاة أط جكارة قعاطنأاة أط أياا   جاأنن حمأاة الاعجا  مان الاعحن طالمتعةاا 

المسالمة ق اا  المارأة  طااما بِا منن مل  أح ا  المسلمأن جع العالث طالعط  ال ي ح ا أن قتا   باه
جااع هاا ا المأحاا  الااعم ي النااا  الماارأة  هاا   التضاااحا  ط أاار  لاا  الكثأاار طالكثأاار الاا ي حمكاان أن قتعمااه

بااأح  الااعط   بساان لة طحساار دطن كثأاار مأاااا طمشااتة  طكاا ل  لاا  أننااا  قبااا لناان زحااا ا  منعجااة طاامااا
طحاج ا جع زحا قناا ملا  الصا ة معنان جاع أط  ال ااا  طحاج اا كا ل  ملا  ماع  ال اردي معنان جاع 

قار   لا  بلقاف طحاا طلاأن إلا   األحادح  ال اجنة أط ال ا   جع أمارا  المسالمأن  طالتأاا  بِ شاادهن
قسااأه كااد الأاااس  أمااا جماا أم مااه طا نااا ماان أياار  طمااا أكثاار  ماان نحاا   طكمااا اااا  أحااع الااعماة: إن الشاار ح

 .(1)الخأر ج  حقسأه إ  َمْن ك ا الله لنث ال  جأ 
 أم داعية
أط  طااباااااا  العامأاااااة إلااااا  اللاااااه جاااااع بأ ناااااا ح علااااا  بفبأائناااااا الااااا حن ح اااااا أن حشاااااب ا مسااااالمأن   إنَّ 

طمساالما     حع اا طن بشااعا مثلمااا حع اا طن بان مااائنث إلاا  االةاا    طأن ح مثلاا ا أكاا   االةاا    طآدابااه 
جااااع كااااد مااااا حصااااع  مااااأنث ماااان كاااا   أط ممااااد أط قعامااااد جأمااااا بأااااأنث  أط ماااا  أاااااراننث جااااع البأااااا أط جااااع 

 المس ع  أط جع المع ةة  أط  أرها.
ه ا ال ااا الم مثد جع ان ماا األبأاا ل،ة    طقمثد أك اه  طآدابه  مأ م باالمرأة المسالمة  طإنَّ 

لاا  الراااد؛ ألن الماارأة األ  قرماا  هاا ا الااأ ا مأاا   بااة البأااا بصاا   مباشاارة  طبشااكد ألصاا  ماان طا بااه م
القح لااة المبكاارة  طقساانث أكثاار ماان  أرهااا جااع قشااكأد أك انااث  طمأاا لنث  طاق اهاااقنث بقاا   مخالق نااا 

 لنث  مل  حأن حأشغد األ   الب ا بعمله  جأغأا من البأا ج را  لأسا بالتصأرة.
ل  ما ا بافك   االةا   طحقساأ ا ا ن مااا إلأاه  جما ا قحعد  بة البأا م  هؤ ا الصغا  األحبا ؛ لأ

 جأع د  ل  ملأنث  طمل  الم  م  ال ي حعأش ن جأه بالأح  جع العنأا طاآلكرة؟
هاا  أماا   معحااعة ملاا   -بااِ ن اللااه قعااال -ل كااد األااارا   طحسااع كااد الثغاارا  طاألحااد الاا ي حعااال

نا األكااا العامأااة نصااا مأأأنااا  اانااا كبأاار ماان األهمأااة  ناا كرها ملاا  االامااا    ال حصااأد  ل ضااع
 ج عمد بنا طهع كاآلقع:

أن قعقااع ماان نحساانا التااعطة ألبأائنااا مأاا  اااع ة ح اةاانث ملاا  العمااد  ج قاارص قمام ااا ملاا  أن  .1
ق مثد جأنا كد ححة  ققاا أن ق اعها جاع أبأائناا  جكلماا ال  ماا بافك   االةا   طآداباه جاع 

      كلما نشف أبأا ها مل  ال قلع بن   الصحا .ا لنا  طجعلنا  طكلما ام    بان مائنا ل،ة 

كمااا أن هااا   التااعطة ق ااااا ملأنااا أن ق خلااا  مااان أي حااحا    ققاااا أن قراهااا جاااع أبأائناااا  
 ة اا أكانا ه   الصحا  أك اأة  أ  شكلأة قخص الملب  طالمفكد طالقركة طالسك ن.

                                                           
 .145: ( مذكرات الدعوة والداعية، ص1) 
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  ج قكاااع لناااث التصاااص أن ققااارص األ  القااارص كلاااه مأااا  أن حعاااع أبأا هاااا لماااا حسااا مع ن إلأاااه .2
المخ ااا ة  ال ااع قنعهااعهث بنااا  أط قساالأنث  أط قكاا ن لنااث التااأث  طقغاارس جااع نح ةاانث جضااائد 

   األك  .

بت لاااه: ﴿َنْقاااُن نَاُتاااص   -قباااا   طقعاااال -طإن أجضاااد التصاااص ماااا ط د جاااع التااارآن  ططحاااحه اللاااه 
َأا إ لَْأَ  َهَ ا اْلتُ   .(1)ْرآَن َمَلْأَ  َأْحَسَن اْلَتَصص  ب َما أَْطَحأاْ

باافن ققااعينث ماان  -طبخاحااة مأااعما حشااا أبأا هااا  طحصاابق ن أكثاار طمأ ااا-أن ققاارص كاا ل   .3
المساا ع  طأياار  جااع الم  ماا   طأن قنأاائنث  طقااؤهلنث للاا ها  إلاا  المساا ع بصااقبة األ   أط 

طحااعطد هااا   التاااع ة هااع معرجاااة ال عااا ا  -م ااارد أن حك نااا ا ااااد حن ملااا   لااا  األي األكباار  ب
جااِن المساا ع ااا ا أحااأد ماان شخصااأة المساالث   -لثاا    طمعرجااة الصاا ة... الاااجااع ا طالقنااا ة

 طمامد ها  من م امد قربأ ه.

أن ققرص مل  أن ُقَك ّ ن جع بأ نا مك بة  إةا مأة  م ئماة  ألْمَماا  أبأائناا  طأن قخ ا هاا بعأاحاة   .4
 . األبأاابقأ  قلبع اح أاااقنث جع م الع الثتاجة طال سلأة لمن حعرج ن الترااة من 

أما ال حن لث ح علم ا التارااة بعاع جا  حنملا ا  طإنماا قسا قأ  األ  العامأاة إلا  اللاه أن ققتا  لناث 
الثتاجاااة  طال ساااالأة أحض اااا  ماااان ارحااا  إةاااامامنث بعاااض األشااااراة المسااا لة  طاعلنااااث حشاااااهعطن 

 األشراة المرئأة  ال ع ة لا ملأنا م اد ناجعة.

ه أبأائنا جع الأ   طالأت ة  بقأا    حسانرطن جأضارطن أن ققرص المسلمة  بة البأا مل  عب .5
أبااعاننث  طأك انااث إ ا كانااا الساانرة ماا  ال لحاااز جااع أحااع أج مااه  أط مساارحأاقه ال ااع قس فحااد 
التااأث الحاعاالة جااع نحاا س الشاابا  حااغا  ا طكبااا  ا  طق قااع  االةاا    طهااع قشاا   ملاا  الر ائااد  

 ئ مأنا.ط  قعر  من ال  اهر ا ا مامأة إ  السأ

أن ققارص ملاا  أ  قتاا  أمااأن أبأائنااا جااع البأااا ملاا  شااعا حغضااا اللااه  أط حخااالف شااأئ ا ممااا  .2
أماار بااه االةاا    ماان قمثااا  ط أاار   أط كلااا حعاااح  األط د جااع البأااا  أط حاا     حساامح بنااا 
االةاا    جااِن طااا   أمااأن األبأاااا ملاا  هاا   األشااأاا جااع البأااا قعاا دهث ال ساااهد جااع أماار دحااأنث 

 بادقنث.طم

أن ققرص األ  العامأة مل  أن قك ن مصااد  يتاجاة أبأائناا نتأاة   حشا بنا شاعا مان ال رهاا    .7
 طاألبااأد  أط المغالقا   ط ل  بفن ق عد من الترآن الكرحث طالساأة الأب حاة  طةاأرة الرةا   
بأائناا أةاة ا لمصاد  ه   الثتاجة  طأن قضأف إل   لا  الك اا المخ اا ة المبساقة الم ئماة أل

 .جع شرو ه   المصاد  األةاةأة

أن ققااارص األ  العامأاااة إلااا  اللاااه ملااا  أن قااا طد أبأااهاااا باالااباااا  الصاااقأقة مااان كاااد ةاااؤا   .1
حقرح نه جع اح ل نث  طبخاحة جع ج را  معأأة من ةأع أمَماا هث طهاع ةاأ ا  ال قلعاا  لماا 

                                                           
 .[4] رقم: من اآلية، يوساسورة ( 1) 
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ااا حقااعث لاابعض حاا لنث  طمقاطلااة إح اااد م اااا  بااأن الم ااا دا   طمقاطلااة ا ة حسااا   ممَّ
 أا اا أاسامنث من نم .

كمااا أن ملاا  األ  العامأااة أن قخ ااا  حااعحتا  بأاقنااا طجاا  معاااحأر االةاا    طأك اااه  طآدابااه   .9
طأن ق اب  ه   الصعااا   طققأقنا دائم ا بالرماحة طا ه ما   طأن ققرص ملا  أن قسا مر ها   

 .   أر   مما ح نام  به المراهتا الصعااة جع م راها القبأعع المشرط    ق  اطز  إل

أن قخصااص األ  العامأااة ألبأائنااا طا  ااا بعأأااه جااع حاا   طأحااا  األةااب    ق لاا  إلااأنث  ط  قأشااغد  .13
بس اهث من الأاس أط األم    طأن قتأث م ا نا بنث مل  أةاس من ال د  طا ح را   طأن ق عار  مان 

م اماااا أط مساااائد   ح اااعطن لناااا  كااا   هااا   ال لساااا  ملااا  مشاااك قنث  طماااا جاااع أنحسااانث مااان
 .(1)ح   

ا   ك ل  من المنا  العم حة النامة للمرأة المسلمة الصالقة المصلقة أن ق علث أحكا  الا  طة اأاع 
ياااث ق مااا  ارحباقناااا أط حااا حقباقنا طقعتاااع لنااان حلتاااة جاااع بأ ناااا أط بأااا قنن أط أاااار  مسااا ع لنااان ج تااا   

أط مااا قأساار مأااه  طبعااض المعااانع الترآنأااة ملاا  حسااا  ب علااأمنن الاا  طة الصااقأقة  طققح ناان التااران
ملمنا  طققااط  أن ق  ناع جاع ق يأا  المعل ماا  ال اع قا كرها لنان  طققا   أن قتا   جاع دحان اللاه بغأار 

 ملث.
 المرأة في المسجد: 

 ل ا علث طقاعم   كثأحة القض   طمس مرة ا ش را  جع المس ع مل  منع  ة   اللاهالمرأة   كانا
  حأاا  ح اا ز للماارأة القضاا   إلأااه بااِ ن زطانااا  ط  حأبغااع لااه مأعنااا إ ا اةاا ف ن ه ل ةاا حادة االةاا إلاا  

مماااا حلتااا  جأاااه  طمااان التاااعطة الصاااالقة؛ حأااا  حرقااااد المسااا ع الأخباااة مااان الأااااس  طهااا  مكاااان مأاةاااا 
 .(2)ألنشقة نسائأة محأعة من حلتا  ققحأظ الترآن  طقعلأث العلث الشرمع الأاج  ط أرها

أنااه مأاا  الأساااا ماان الصاا ة  ط  أاااا  ال ااع ان الحاحاالة بااأن ال أسااأن  ط    ماان الأبااع طلااث حثبااا
أةاابد األةاا ا  العازلااة  إحمان ااا مأااه أن التضااأة اضااأة قربأااة طإاأااا  طلأسااا اضااأة اماا  طقرهأااا  كمااا ححعااد 

لاث ح ار  أحاع  المس ع كاان حثأار  أارة األزطاج جِناهإل   الأ   جع كثأر من البلعان. طم  أن  ها  الأساا
كقااا ال معااة إلاا   ملاا  مأاا  المؤمأااا  ماان مشااا كة المااؤمأأن كأاار الصاال ا  ال مامأااة طكأاار ا ةاا ما 

 .(3)« الله مسااع  قمأع ا إماا الله »:  بعع أن اا 

                                                           
دور المببرأة فببي حمببل 2773( انظببر: مقبباالأ عببن دور األم فببي إعببداد الجيببل المنشببود،  مجلببة المجتمببع العببدد 1) 

 الدعوة،  محمد حسين عيسا الله،  دار التوزيع والنشر اإلسالمية.
، 88ببد اللطيبا ببن محمبد الحسبن مجلبة البيبان  /( دراسات تربوية االهتمام بدعوة المبرأة وتربيتهبا: بقلبم ع0) 

ا: في،  مقاالت عبد الله البوصي،  في البيبان،   /01،  13ص:   ، 88.وانظر تفاصيل تلك الميادين أيضأ
 . 00ص:  

 ، رقم425، ص1البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هل علا من لم يشهد الجمعة لسل، ج( أخرجه 4) 
858. 
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األطلا  ح اع أن الر باة الأب حاة جاع االةا مأة  إن الم معن جع ه   المعاملة القأباة للمارأة جاع العصا  
لأساا كماا ح ان المارأة  الله دلأد ااا  مل  أنإل   إاامة الصل ا  طال علث طال علأث طالعم ةمشا ك نا جع 

 م ا  الأاس شر   بع من إاصائه من القأاة!!
المساالمة أن قتاا   بعتااع د طس ملااث للأساااا  جااع المسااااع إن كانااا مؤهلااة لاا ل  جااِن الماارأة  جعلاا 

 جع  ل  الخأر الكثأر.
 المجتمع: 

 طي التربااا  طال أاااران طالمق اااااأن  إلااا   فيأر جاااع الم  مااا  مااان كااا   االحساااانكماااا حمكأناااا ال ااا
 طدم قنث طق اأننث  مما ح حع ب رابه أجراد األمة  طك ننث كال سع ال احع. 

 المدرسة:  
قعمااد جااع م ااا  ال ااع ح  جعاان  لاا  حااعث ط  حاارج ماان م ااأث دط هااا ططااااا الماارأة  إ ا كانااا

المااااعاد طال  اأااااه ماااان كااا   اةاااا غ   المأاااااهل الع اةااااأة  طاألنشااااقة طا ناااا طجاااار  مأأنااااا جااااع ال ربأاااة طا
 المع ةأة جع ق اأه القالبا .

طماااان  لاااا : إحااااعا  الم اااا   القائقأااااة العط حااااة جااااع المااااعا س طال امعااااا   طححضااااد أن قكاااا ن 
أةاااب مأة  ح ااا  قُتااارأ طقُ ااااب   أماااا م عااا ماقنا ج كااا ن م أ ماااة طشاااأتة  ط  بااافس بحااا ح الم اااا  للقالباااا  

 مشا كة جأنا  طقربأ نن  طالعمد مل  ق اأه المع ةا  طالعام   طإح حنن. لل
 القدوة الحسنة: 

طهااع أم ااث المأاجاا  العم حااة طأجضاالنا أياار ا  جمااا ان حاا  الأاااس بشااعا جااع الااعامع أم ااث ماان ان حااامنث 
 -ث   ماا-ة ال ااع قأناا  االباقنااا ماان الااأمص بساال كه طكلتااه القساان  طحااعاه جااع التاا   طالحعااد  جالمعلماا

 طهع قحعله  لن حك ن لت لنا أي قفيأر  بد ةأك ن مثا  ةخرحة طقأع .
 طمن ال ةائد المنمة طاألةالأا المؤيرة: 

إلااا   الكلماااة القأباااة  طالم م اااة القساااأة الصااااد ة مااان التلاااا  طماااا كااارج مااان التلاااا جاااِن حصاااد .1
 التلا. 

الحضااألة إلاا   ال ااع قاعم الك اا  طالشاارحه المأاةاابان    ةاأما ك ااا الراااائ   طالتصاص المااؤيرة  .2
 طالسل   القسن  جنع مح او للنعاحة طال  بة. 

المشاااا كة جاااع طةاااائد االمااا   المخ لحاااة مااان حاااقف طم ااا   طإ اماااة طقلحااااز ملااا  أن قل ااا    .3
 بالض ابه الشرمأة جع كد ممد كاحة جع ه ا ال انا.

رط   طا ةاا عانة االن رنااا ماا  القاا   ممااا جأااه ماان الشااكا ةاا حادة ماان طةااائد ا قصااا  القعحثااة   .4
 بمن لنث كبرة جع  ل  من العماة. 

العم ة بالمراةالة  طبِمكاان الح ااة القصا   ملا  مأااطحن الح أاا  مان ارحا  حاحقا  ال عاا    .5
جااااع الم اااا   ط أرهااااا. طح ااااا أن حت صاااار دط  الح اااااة ملاااا  مراةاااالة الح أااااا  جتااااه ماااان أاااااد 

د هعحاة حمكان أن قتاع  مان ق اأننن طاألك  مل  أحعحنن  طه ا الم ا  م ا   حا  طأاما
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 ارحاا  المراةاالة هااع الك أااا الأاااج   طالمق حااة المحأااعة  طالشاارحه المااؤير  طهاا ا الم ااا  حق اااج
شااعة القاا   ح اا    قأ لاا  اااعمنا جااع قعااا   ماا   اااا  ح اا  طلاا  بتصااع الااعم ة جناا ا   إلاا  

 .حقد لنا طلأ  من م ا قنا جع العم ة مقلت ا

ق هاااا  ططعااا  اااا ائ  محأاااعة ةاااأما جاااع ا ا ماماااا  العائلأاااة طنإااماااة المساااابتا  الأاجعاااة     .2
 طمش عة.

العأاحاااة بِحاااعا  الأشااارا  المحأاااعة المخ صااارة  جاااع المأاةااابا  ط أرهاااا  ملااا  أن قكااا ن بخاااه  .7
ل صاقأقنا  طعامان ةا م نا مان  الم خصصأنطاعح  طإكراج اأع. ط  بع من مرعنا مل  

 األكقاا. 

اكن الأسائأة  طقأ أمنا طق عحعها كلماا ااع اعحاع  طالاعا  العأاحة بل حا  االم نا  جع األم .1
 مل  الخأر كحاملة.

إلتااااا الاااع طس طالمقاعااارا  الأساااائأة لمااان لاااعحنا التااااع ة ملااا   لااا     ةاااأما جاااع كثأااار ماااان  .9
 األماكن ال ع   حعكلنا الراا . 

 إمااعاد م ااا حف شااانرحة قق اا ي ملاا  ك أاااا طشاارحه طمق حااة طنشااارة  بعااعد االكاا ة طاألكااا ا   .13
األشاتاا قاا ز  ملاأنث جااع بعاحااة كاد شاانر  جاااألارب ن أطلا  بااالمعرط   ملاا  أن حراما  جااع اك أااا  
الك أباااا  طاألشاااراة المأاةااابا  الم كااار ة. طحمكااان ال  ةااا  جاااع ال  زحااا  لأشااامد أكبااار ماااعد مااان 

 األاا    أط ح   ال أران. 

 د ال ااع جأنااا مثااد ال عاااطن ماا  المؤةسااا  العم حااة  كمكاقااا الااعم ة طق مأااة ال الأااا  جااع الااب .11
ه   المؤةسا   طالمؤةسا  الخأرحة اال ايأة طنق ها كالأعطة العالمأاة أط ال معأاة الشارمأة .. 

 العأصر الأسائع جع العم ة .إل   أط  أر  ل   جنث بقااة

زحا ة بعض العامأا  التعحرا  األماكن الأساائأة العاماة ال اع حغلاا ملا  أا ائناا اللنا  طالغحلاة    .12
هاااع  طاألةااا ا  الأساااائأة طنق هاااا  طمأاحاااقة الأسااااا باألةاااالأا القساااأة  طق زحااا  كماااعن الم 

المقب ما  العم حة  ط  ق ر  ه   األماكن لشأااأن االن  طال ن لأ عطا جأناا بغأا نث  طحرجعا ا 
 .(1)جأنا  اح نث

بلأة المسلمة  طقت   بناا بالضا ابه الشارمأة كِماعاد كا اد  مسا تالمرأة  أكر  قنث  طهأا  أمما .13
للااااعم ة  طاماااا  المعل مااااا  طأكبااااا  العااااالث االةاااا مع  طإح اااااد جاااارص للعمااااد ماااان ارحاااا  جاااا ح 
المشا د الأسائأة أط المس شحأا  الأسائأة  طمن ن    نحسنا للاه  قبقا  مان كاد ةابأد نااج  

بأاااا  اأسااانا  طقتااا   ب اابناااا ملااا  أقاااث طااااه  مماااا حرعاااع اللاااه إلااا   طمشااارط  الحصاااا  دم قناااا

                                                           
،  الشيخ محمد حسبين عيسبا،  وانظبر مقباالأ للبدكتور 73مرأة في حمل رسالة اإلسالم، ص: ( انظر: دور ال1) 

محمد عبد العزيز )ميادين الدعوة في حيباة المبرأة المسبلمة(: شببكة نبور اإلسبالم،  وانظبر خولبة درويبش 
 في، صيد الفوائد،  ميادين الدعوة في حياة المرأة المسلمة.
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اأامنا ب اابنا جاع  :أ ة الخص    طحثلل حعط  المسلما  ال تأا . طمن  ل قعال   طحثأر حح
 مقا بة أمعاا االة   طجضح مخققاقنث. 

حأااا  ح اااا ملأناااا أن قاااع   مخققاااا  أماااعائنا  جااا  قأخاااع  باألجكاااا  العلمانأاااة المأقرجاااة  ط  
ث طاج اراااقنث  قارجض دمااط  بااالنإل   قأقلع ملأنا ع  قنث الم كرجة  ط  ق فير بشبناقنث  ط  قل حا

 ال اهلأة منما كان  دا ها طمن أي مكان كان مصع ها شراأة كانا أ   ربأة.
ا مأأع ااااالمااارأة  جعلااا   ااناااا الرااااد المسااالث جاااع طااااه ماااا حخقاااه ل ماااةإلااا   المسااالمة أن قتاااف ةاااع 
طقاع   ماا حاعط  من ك لنا  ج  قك ن م ن ا ألماعائنا طأماعاا أم ناا؛ باد ح اا ملأناا أن قعاع االة مأة 

ح لناااا مااان كقاااه البعادهاااا مااان دحأناااا ط ةاااال نا جاااع هااا   القأااااة طقنماااأ  دط هاااا جاااع بأااااا م  معناااا 
االةاا مع  طإشااغالنا ب  اجااه األماا    طإعااامة طا نااا جااع ق باا  مااا قبثااه الحضااائأا   طمااا قأشاار  الم اا   

 .لا..إ  طم ابعة أكبا  الحأانأن طالحأانا ط أرهاالنابقة من مرط  ل زحاا 
ملأنااا أن َققاا   طُققاا   ماان دماا اقنث المضااللة  ال ااع الباا ا جأنااا التااأث  طمكساا ا المحاااهأث  طشااّ ه ا 

طمساطاقنا بالراد  لأصأع ا امرأة مب  لة  لشن اقنث طأه ائنث حقر طنناا مان المرأة  القتائ   كعم   ققرحر
ج صابح باأن أحاعحنث جاع نناا هث  إلأناا لباةنا طمح نا طح قر طن هث من اأ د العحاة طاألكا   جاع ال حا  

 طلألنث!! اا حة لع    ط انأة  كأصة جع ة   المل ا  طدط  األزحاا!! 
 طلماااا كاناااا األةااارة أكبااار معتاااد قربااا ي حرحااا ا ملااا  قتااا حض أ كاناااه بااافن ا  مااان المكااار طالخاااعا .

مان كثاا طإ ا ملمأا مع  ما قعمله ا   الشر؛ حأ  قتف م  معاة لم ابناة ها ا الاعحن طأهلاه  ط اابأاا 
قحأأنااا جااع طةااائد متاطم ااه  طاب كا هااا القرحتااة قلاا  األكاار  ل بتااع األاأااا  شااباب ا طشااابا  جااع معاا   ماان 
محااااهأث دحاااأنث القااا   أط ل شااا حه حااا  قه الأاحاااعة جاااع أمأاااأنث أد كأاااا أن نشاااام أماااعائأا لقربأاااا   حعقأأاااا 

   قصعها ا نن امأة!الرك ن طالسلبأة  كما ه  شفن البعض! جالن مة الشرةة إل   مس ّ   ا
ااا: الأ اارة التاحاارة مأااع الاابعض ال ااع ق  لاا  جااع اح تااا  الاا ا   طالشااع    إن ممااا حعصاار التلااا ألم 

نحسانا طقشاعر بضاآل نا طهاع قتا  : المارأة  بالصغا ؛ مما حثبه من العمد  طحتعاع بالنمث طمأاعما قق تار
 طما ا مس  أن حأح  ك مع؟ طمن حسم  ح قع الضعأف؟!

  أن جرم ن كاان أكثار بأان اا مان نباع اللاه م ةا  ملأاه السا   مماا اعاد جرما ن حتا  : أ  أَطما ق كر 
 لاا  م ةاا  ملأااه الساا   شااأئ ا؛  طماا   لاا  مااا عاارّ  (1)أنااا كأاار ماان هاا ا الاا ي هاا  منااأن ط  حكاااد حبااأن

 .  (2)جالله طحع  قكحد بأصر الق  ﴿َطلََأأُصَرنَّ اللَُّه َمن حَأُصرُُ  
ا الااعم ي للماارأة كااان لااه ن اااج قخرحبااع جااع الم  ماا . لتااع  عااأا عااعأحا  ال خلااع ماان ال اااا إنّ 

االحمااان اائعاااا  أن حكااان ةمسااا ا  لمباااادي الغااار   طماان اأااا د إبلاااأ   طمااا  ا  إ  لغأاااا  العامأاااة 
الم اانة ال امأة. طكان حري بالمؤمأا  أن حتارمن الق اة بالق اة  لأ نارن ماع  قحاهاة الباااد طأهلاه  

   قأسا  ط اا قرهاقه طأبااأله.   طحقمأن األاأا  ح
                                                           

 .[50] :آية رقم ،الزخراسورة ( 1) 
 .[32] ، آية رقم:الحجسورة ( 0) 
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 إن المعركة بأن الق  طالبااد مس مرة ح   حرث الله األ   طمن ملأنا.
 ! ن هع أكثر المصابا ج  حصح للمسلمة أن قتف م اف الم حراة  ح     قك

العمااد المأاا ل  طاألدحااان المخ لحااة بااد إلاا   كااد متااد محكاار  أط نأااة اأبااة حاا ناااإلاا    أم أااا بقااااة
الرااد بماا حأاةاا ابأع ناا  المارأة  مأ  الم اها الحكرحة ماا ان شار  إ  بالاعم ة إلأناا  طااع شاا كاطا

اااارطن كااااان ا طمااااا زالاااا ا حعملاااا ن ملاااا  قخرحااااا األاأااااا   طدس  طنشااااقا نسااااا هث لأشاااار مبااااادئنث  جالمأصّ 
 الشبنا   طحسأرطن طج  قخقأه داأ  ح زم ن جأه األدطا  بعأاحة طح  .

را  )المبشرا ( الكثأر من الضأ  طش ف العأ   طاع قعاأ  إحاعاهن جاع حاقاٍ   ق قمد المأصّ 
التلا   إلا   أبسه مت ما  القأاة  قخاله أهاد الصاقا ي طالتحاا   قاعكدإل   متحرة حأاة بعائأة قح تر

 من ك   ال علأث أط ال قبأا أط الخعما  ا ا مامأة  أط ح   المشا كا  ال اعانأة.
ة أْطل  بالأن   ب اابنا طالبعع من ال تصأر طال حرحه  لائ  قكا ن ب تصاأرها أَطلأسا المؤمأة الصادا

 م ن ا ألمعائنا من حأ    قع ي؟!
أَطلااأ  طاابنااا أن ق قاار  مااا حااأتص م  معنااا ماان األماا   الحاعاالة الخأّ اارة  طمااا حأاةاابه ماان األماا   

ث؛ مّلنا ققأع ةأة طقمأا بعمة؟!  المشرطمة  ج ُاْتع   ط  ُقْق  
اللااه ةاا اا إلاا    ااااا الااعم ةأن قتاا   بكااد مساالمة حسااا اك صاحاانا  طحسااا إمكانأاقنااا جعلاا   

بااااالت   السااااعحع  أط التااااعطة الصااااالقة؛ جاااا  قبااااعد أطااقنااااا  ط  قاااا ها ممرهااااا ةااااع   ط  قمأااااا البنااااا 
بالقساارا  ملاا  أم نااا المساالمة دطن أن قباا   شااأئ ا ناجع ااا  ا بااا   بااد قأشااه طقُأشااه  ط  قبااالع بعثاارا  

 .(1) ع ان اللهإل   قرح  ط  قفبه بالصعا ؛ ألننا قت   ب اابنا م قلعةال
المسااالمة أن قرحاااع هااا   الاااعم ا  النعاماااة ةااا اا كاناااا طاجاااعة أ  مااان بأاااع الاااعقنا المااارأة  إن ملااا 

طمماان ح كلماا ن بلساااننا ماان بأااع ا منااا القاارط  مربأااة طأجكااا هث  ربأااةي أاأبأااةي شااأقانأة.. ق صااع  لنااث 
الحمان.. مت عحة بفك اقنا ال قع ةبتأنا باالحمان طماأنن أ  ةالأث كماا  ط  االماا  مسالث بخأ ر العلث طا

جتااا : حااا  -زطانااا-ر ا  جكااان معنااا  جرآهااا أباا  القااة ماان أناا : أن أ  ةاالأث اقخاا   حاا   حأااأن كأ اا
 االاا: اقخ قاه  إن« ما ه ا الخأ ر؟: »  ة   الله  ه   أ  ةلأث معنا كأ ر! جتا  لنا  ة   الله

الماارأة  طلااث حتااف اماا و (2)حضااق ..  دنااا مأااع أحااع المشااركأن بتاار  بااه بقأااه!! ج عااد  ةاا   اللااه
المسلمة جع منع الأبا ة طالصاقابة للمشاا كة جاع الغا ط مأاع المعاا   الم ااط ة طالترحباة جاع األ   العربأاة  

 ناااا  ةاااالة  كااا   البقاااا   طاالةااانا  جاااع جااا ح األاقاااا  البعأاااعة الب إلااا   كخبأااار طُحأَاااأن  باااد امقااان
 االة  .

اااا  مأااع أُ  حاارا  بأااا ملقااان )كالااة   جحااع حااقأح البخااا ي طمساالث ماان أناا : أنَّ  ةاا   اللااه
ناس من أُم اع ُمر عا ا »أن ( ح م ا  يث اة أتظ طه  حضق   جتالا: ما حضقك  حا  ة   الله؟ اا : 

                                                           
( انظر: خوله درويش مقال بعنوان ميادين الدعوة في حياة المرأة المسلمة موقع، صيد الفوائد،  ودور المرأة 1) 

 57في حمل رسالة اإلسالم، ص: 
رقببم:  ،174، ص5جمببع الرجببال،  النسبباء ة، ببباب لببزو، كتبباب الجهبباد والسببيرمسببلم فببي صببحيحهأخرجببه ( 0) 

3784. 
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اارَّ ملاا َّ  اا اة جااع ةاابأد اللااه  حركباا ن ياابل هاا ااا ملاا  اأَلة  اارَّة- ة ا البقاار  مل ك    «أط مثااد الملاا   ملاا  اأَلة 
 .(1)االا: جتلا: حا  ة   الله؛ اد  الله أن ح علأع مأنث  جعما لنا 

اباارص  إلاا   جركبااا أُ  حاارا  البقاار جااع زماان معاطحااة باان أبااع ةااحأان  ماا  زطانااا مبااادة باان الصاااما
  المساالما  ملاا  جُصاار ما ماان داب نااا هأااا   ج  جأااا طُدج أااا هأااا . طماان ال اااائ  المشاان  ة  د إحااع

 أحناا ملأ اا  طا لاه: )كاد الأااس أجتاه مان ممار!(. طااع إلا   ممر جع المس ع جاع اضاأة المنا    ط ا ماه
 .(2)أبع حعل  جع مسأع   طاا : إةأادها اأع ا يإل    كرها ابن كثأر جع قحسأر ة  ة الأساا طنسبنا

حاا بأا مبع الله الععطحة مق سبة  .(3)مل  الس    طاع مأَّن ممر جع ك ج ه الش 
 جالمرأة معم ة للمشا كة جع الرحع طال   من بأضة االة  .. 

 طاع متع االما  البخا ي باب ا جع حقأقه جع   ط الأساا طا النن.
طمما ه  مقلا   مان المارأة.. أن قتااا  بضاائ  أماعاا اللاه ما  طااد ل ضاأ  القصاا  ملاأنث طح ا  

 خعم ن أم الأااا جااع حربأااا طا لأااا.. طأن قغاارس كاار  الأناا د جااع   قكاا ن م ن ااا ألمااعاا اللااه ملاا  أم نااا جأساا
 أائنا طك ل  من أماننث طةامعهث..الا أب

متااع نااا إلاا   شااركا  حن دحااة قق اااج  الماكأاااجأدطا  ال حأااة ال ااع قساام   إن الكثأاار ماان شااركا  
 طاة بعالنا بشركا  أكر  لأسا معرطجة بععائنا ل،ة   طالمسلمأن.

طقتااعحث ماا قساا قأعه للم اهاعحن ط بااه أك اقناا الأساااا بنا   التضاااحا طإشااعا هن ّماة األ م ابعاة اضاااحا
باافن لناان دط  ا  بااع ماان التأااا  بااه لأصاارة االةاا   جااع أي مكااان جااع العااالث.. جااِ ا ةااته طااا   ال ناااد 

جااِن ال نااااد الماااالع ااااع   حسااته إن كاناااا مااان أهااد الماااا   أط قسااا قأ  أن قأصااار المااارأة  الت ااالع ملااا 
 اننا بالما .إك  

ا أط قبا   جالمرأة الصالقة المصلقة   قراها إ  قربع اح   أط ق اه زطا ا أط قعم   ب اا أط قأشار كأار  
 ما    أط قتع  م ن ا.

 حمنااث اللااه جااع انق انااث جااع كااد األّمااة  طلتااع قفملااا جااع حااا  الصااقابة  عااع اللااه مااأنث طةاالف
  بعضاانث الماااعد الق حلاااة جفلحأ نااا قعقاااع أطعاااح حاات  مااان األ    م اهاااعحن طدماااة طماااربأن ... ط أاااا

اا  دلأد مل  ما كان لأسائنث من دط  جّعا  جع قربأاة أبأاائنث  الا حن كاان ا ملا  كقا  آباائنث؛ دحأ اا طمأن  
جعأااعما   طااا ة طَمَضاااا ! !. طُاااّد نساااا الأاا     قعااع هاا ا الااعط   ط  قحنمااه  طماان بااا  أْطلاا    قتاا   بااه

اأاااة ق أاااه مكان اااا للراحاااة طال اااعلأد  طماااا د   أناااه بعاحاااة الكحااااو طال ضاااقأة  مااا  ال ط إلااا   قااا   البأاااا
 .  (4)طالمسئ لأة طالعقاا ال ي ققر  به با  ال أة  إن ااما به مل  طانه 

                                                           
، 0444 ، رقببم1207، ص4أخرجببه البخبباري، كتبباب الجهبباد والسببير، ببباب الببدعاء بالجهبباد والشببهادة، ج(  1) 

 . 5234 ، رقم37، ص4وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة ، باب فضل الغزو في البحر، ج
ببن سبعيد،   ،  طبعه عيسا الحلبي،  وأوردها الهيثمي في المجمع وقال: فيه مجالبد1/347( تفسير ابن كثير: 0) 

 . 3/083وفيه ضعا،  وقد وثق: 
،  جمعهبا وقبدم لهبا ورتبهبا: صلا الله عليبه وسبلّم (.انظر موسوعة الدفا  عن رسول الله8/102( اإلصابة 4) 

 علي بن نايا الشحود،  الباحث في القرآن والسنة.
 ،  العبيكان،  السعودية.47ص ،تقديم الشيخ عبد الله الجبرين ،( انظر: أفكار للداعيات تسليا هناء الصنيع3) 
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مأااااع هاااا ا القااااع  جااااِن لنااااا دط  ا ا ح ااااا مااااؤير ا جااااع ك ننااااا اااااعطة حسااااأة  كرحمااااة الماااارأة  ط  حتااااف دط 
إلا   الأاس  طقشا كنث هم منث طأجراحنث م  ال  ا  الشر  إعاجةاألك    حسأة المعشر  قتضع ح ائل 

العم ة المتصا دة جاع ان نااز الحارص المأاةابة للاعم ة طال  اأاه  ما  مرامااة أحا ا  الماعم ا  طالماعم حن 
 من المقا   طاع بل  نساا السلف جع ه ا مبلغ ا م أم ا.

طالكساد الا ي  ان ملا  نحا س الكثأارا    المسالمة أن قأبا  الراحاة الم ه ماة  طالأا  المارأة  إن مل 
طق  نع ل ت   ب اابناا نقا  أم ناا المسالمة  طنقا  أاأالناا الرشاأعة بماا قتاع  ملأاه  طقسا ثمر طا ناا بماا 
ححأع؛ م  ان ناز الحرص المأاةبة؛ مّلأا ن حد ال لمة القالكة ال ع ألما بفم أا... طنا  ث الخأار ل اأاا  

حبأساااة   ق عاااع  حاااعط نا  طبتأاااا أاأالأاااا جاااع ماااؤكرة الركاااا باااع   مااان التادماااة... طإ  بتأاااا آمالأاااا 
 اأادقه. 

المسلمة قخحا جع بأ نا كاحاة جاع مصارنا القاعار ل ركاا المكاان لغأار المسالما  المرأة  جل  أنَّ 
طحاحبا  الصال نا  الحكرحة المأقرجة طال أا ا  المضللة طال معأا  المحسعة طالمؤةساا  المعم ماة 

حعملاااان ملاااا  إجساااااد الم  ماااا  طنشاااار الرزحلااااة طمقا بااااة االةاااا   طهااااع  معالمااااه جااااع الاااا    ماااان األمااااعاا
 المسلمأن مامة طالمرأة بصحة كاحة.

إن امعأاااا  الأسااااا ال اااع امااا    بناااا الاااعنأا   حسااام  حااا قنا إ  جاااع مقا باااة الق اااا  طققااارحث 
طالقاا  ملأنااا طمقااادة اللااه  الأتااا  طققاارحث الخ ااان طإباحااة الشاا ط   طنشاار الرزحلااة طالحاحشااة طقأسااأرها 

ال ساا حة جااع المأااراث طال قاار  ماان كااد الضاا ابه طاألحكااا  الشاارمأة جااع ال اااا ال ااع إلاا   ط ةاا له بالااعم ة
ا   طللاه ماا كاناا نسااا الأباع المرأة  قتب  جأه المسلمة   ققر  ةااكأ ا ط  قتاأث م ناعم ا ط  قصالح جاةاع 

 هك ا ! طما هك ا أ اد الله من إمائه!
 بار ا شارمأًّا قسا قأ  أن قعلان جاعالمسلمة أن قبا   اصاا   اناعها ط  ق ار  مأالمرأة  اا مل أما ط 

القتأتااع الرائاا  للماارأة  ماان محاااهأث االةاا   الع ااأث إ  طاةاا ثمرقه أحساان اةاا ثما   طاااعما جأااه الأماا  ج
 .المسلمة
د جأما حسا قأ   طحساا ك   ك   ا أط إناي ا  االح و طااا مل  الم  م   اا   كان ا أط نساا  إنّ 

 ما أمقا  الله قعال   جلأب   انعنا طال  جأ  من الله قعال .
 

ونسأل الله تعالى أن يُرْلِهم ُأّمتَنا أمر ُرْشٍد  وأن ُيْصِلح أحوالنا  وأن يستهدمنا ونساءنا لدينه  
 وأن يوفقنا لطاعته في كل أوان  إنه نعم المولى ونعم النصير.



119 
 

 الخاتمة

حلاة المبا كاة ما  معاالث الربانأاة جاع حأااة المارأة المسالمة ناع   أن قلا  المعاالث لأسااا طبعاع ها   الر 
  طلكأنااا حتااائ  ح ااا أن ق  سااع ملاا  أ   ال اااا  ل رةااث م مااح اعحااعة كأااا   أط ادمااااا م اارد 

للمااارأة المسااالمة ال اااع اك حاااا مااان السااااحة أط كااااد  ألزمأاااة ا حلاااة ج ركاااا الم اااا  للعاااابثأن طالعابثاااا  
ن ح  ة مب  لة من المرأة المسالمة   قاأث مان القتأتاة االةا مأة الكبار  طهاع أن المارأة المسالمة حتعم  

 ائاعة جااع حااأامة القأاااة االةا مأة  جمااا كااان لنااا أن قخ حاع ماان مأااادحن العلااث طالمعرجاة ل غاار  جااع بقااا  
لسااالكأن ال عاااا    األمأااة طال نالااة  طمااا كااان لنااا أن ق اافكر ماان مأااادحن العبااادة طال راااع جااع مااعا ج ا

 العالمأن ل سته جع أطدحة المعاحع طمنال  ال تصأر.
طمااا كاااان لنااا كااا ل  أن قكااا ن بمعاا   مااان م  معناااا طبمأااف  مااان حاااقاااه طمقالبااه  باااد   باااع أن 

طبكاااد اناااع قملكاااه    قكااا ن لناااا الأاااع القااا ل  جاااع إحااا و الم  مااا  طماااع حاااع العااا ن الماااالع طالحكاااري
 طبمؤةسأة  ااأة جاملة.

جناع ما  د الخأرحاة ل ماة طمان أم اث  -قعاال –أبغع لنا أ  ق فكر من ةااحة الاعم ة إلا  اللاه كما ح
 ح   ال ناد  طإنع ألم ا ل تع  المبقلأن طقتام  أهد الق  طالمخلصأن.

طاللااه أةااف  أن حقأااع أم أااا ماان اعحااع  طأن قعاا د للماارأة المساالمة م قنااا طمكان نااا  طأن حعاا د إلأنااا 
 و الم  م  طحأامة القأاة.دط ها الرائع جع إح 

 طالله طلع ال  جأ .
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 أهم المراجع

إبطدال الحيددل  بددن بطددة، تحقيدق د. سددليمان بددن عبددد اللدو العميددر، م سسددة الرسددالة  -
 هـ.9197بيروح، الطبعة األولى، 

 .هـ، الوافي بالوفياح 9119دار القاسم، الرياض ط أولى  111أحكام النساء  -

بيددروح، ونسددخة  –الغزالددي، الناشددر: دار المعرفددة حامددد  ألبدديإحيدداء علددوم الدددين  -
 لبنان. -بيروح  -دار القلم  -أخرى 

عبددد اللددو محمددد بددن إسددحاق بددن العبدداس المكددي الفدداكهي  يبددأل أخبددار مكددة للفدداكهي -
 –ي ، الناشدر: دار خضدر هـ(، المحقق: د. عبد الملك عبد اللدو دهد171)المتوفى: 

 هـ.9191الطبعة: الثانية،  ،بيروح

ب المفرد، محمد بدن إسدماعيل أبدو عبدد اللدو البخداري، دار البشدائر اإلسدالمية، األد -
 ، الثالثة، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي.9111 - 9111بيروح، 

 ا ستيعاب  بن عبد البر: تحقيق، الناشر مير محمد كتب خانو . -

الني اإلصابة في تمييز الصحابة، الم لف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسق -
 الشافعي.

بيدروح،  -إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزيدة، الناشدر: دار الجيدل  -
 تحقيق: طو عبد الرءوف سعد. ،9171

أعالم النساء، علي محمد علي دخيل، دار الهادي، بيروح ـ لبندان، الطبعدة األولدى  -
 هـ. 9111

الزركلدي الدمشدقي األعالم، خير الددين بدن محمدود بدن محمدد بدن علدي بدن فدارس،  -
مددايو  -هددـ( الناشددر: دار العلددم للماليددين الطبعددة: الخامسددة عشددر 9116)المتددوفى: 

 م.1..1

تحقيدق: صددقي محمدد ، هدـ 9111لفكر ـ بيروح سنة الطبدع: دار ا ،البحر المحيط  -
 جميل. 

البداية والنهاية، الم لف: أبو الفدداء إسدماعيل بدن عمدر بدن كثيدر القرشدي الدمشدقي  -
هددـ( الناشددر: دار إحيدداء التددراث العربددي، الطبعددة: / الطبعددة األولددى 771 )المتددوفى:
 م. 9111 -هـ  9111

 تاريخ ابن الوردي، الم لف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي. -

 191تاريخ األمم والملوك، الم لف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبدري )المتدوفى:  -
 .9117يروح، الطبعة األولى، ب –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.  9111 -هـ 9111تفسير ابن كثير: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  -

تفسير البحر المحيط ـ الم لف: محمد بدن يوسدف الشدهير بدأبي حيدان األندلسدي دار  -
 م. 1..1 -هـ  9111 -بيروح  ،نلبنا –لنشر: دار الكتب العلمية ا

[ 711 - 611الزكي عبدد الدرحمن أبدو الحجداج المدزي  تهذيب الكمال، يوسف بن  -
 بيروح. –المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: م سسة الرسالة 

الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبدو عيسدى الترمدذي السدلمي، دار  -
 إحياء التراث العربي، بيروح، أحمد محمد شاكر وآخرون.

أبو عبد اللو البخاري، دار ابن كثير ، اليمامة، الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل  -
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 ، الثالثة، د. مصطفى ديب البغا.9117 - 9117بيروح، 

جددامع بيددان العلددم وفضددلو، ابددن عبددد البددر األندلسددي، دار الكتددب العلميددة بيددروح،  -
9111. 

الجامع ألحكام القرآن: الم لف: أبو عبد اللو محمد بدن أحمدد بدن أبدي بكدر بدن فدرح  -
هددـ(، تحقيددق: أحمددد 679لخزرجددي شددمس الدددين القرطبددي )المتددوفى: األنصدداري ا

 القاهرة. –البردوني وإبراهيم أطفي ، الناشر: دار الكتب المصرية 

هددـ، الناشدر: دار الكتددب العلميدة، سددنة 711حيداة الصددحابة للكانددهلوي، سددنة الوفداة  -
 م. 9111– 9111م، الطبعة: األولى، 9116 -هـ 9197النشر: 

 المسلمة بين األصالة والمعاصرة فاطمة بنح خليل محمد محسن.دور المرأة   -

  م.9111الرسائل للشيخ حسن البنا، دار التوزيع والنشر، القاهرة  -

زاد المعداد فدي هددي خيددر العبداد، الم لدف: محمددد بدن أبدي بكدر بددن أيدوب بدن سددعد  -
وح هـ(، الناشر: م سسة الرسالة، بيدر719شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م 9111هـ /9191مكتبة المنار اإلسالمية، الكويح. الطبعة: السابعة والعشرون،  -

دار الفكدر، بيدروح، محمدد سنن ابن ماجة محمدد بدن يزيدد أبدو عبدد اللدو القزويندي،  -
 الباقي.ف اد عبد

سدددنن أبدددي داود، سدددليمان بدددن األشدددعث أبدددو داود السجسدددتاني األزدي، دار الفكدددر،  -
 ن عبد الحميد.تحقيق: محمد محيي الدي

سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكدر البيهقدي، مكتبدة  -
 ، محمد عبد القادر عطا.9111 - 9191دار الباز، مكة المكرمة، 

سنن الدرامي، عبد اللو بن عبدد الدرحمن أبدو محمدد الددارمي، دار الكتداب العربدي،  -
 خالد السبع العلمي.، األولى، فواز أحمد زمرلي، 9117بيروح، 

السددنن الكبددرى، أحمددد بددن شددعيب أبددو عبددد الددرحمن النسددائي، دار الكتددب العلميددة،  -
 ، األولى.9119 - 9199بيروح، 

سير أعالم النبالء، تصنيف: اإلمام شمس الدين محمد بدن أحمدد بدن عثمدان الدذهبي  -
 .م، تحقيق: شعيب األرناءوط، الناشر: م سسة الرسالة 9171هـ  711المتوفى 

( علددي بددن برهددان الدددين 797/  1) -السدديرة الحلبيددة فددي سدديرة األمددين المددأمون  -
 هـ، مكان النشر: بيروح.9111الحلبي، الناشر: دار المعرفة، سنة النشر: 

هدـ ـ 9111السيرة النبوية، ابن هشام، المكتبة العصرية، بيروح ـ لبنان، طبع عدام  -
 .71، ص1م، ج1..1

عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد  -ـ مفهددرس  شددذراح الددذهب فددي أخبددار مددن ذهددب -
العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر األرناءوط، محمود األرناءوط الناشر: دار بدن 

 هـ مكان النشر: دمشق. 9116كثير، سنة النشر: 

صددحيح مسددلم، مسددلم بددن الحجدداج أبددو الحسددين القيشددري النيسددابوري، دار إحيدداء  -
 د الباقي.التراث العربي، بيروح، محمد ف اد عب

 –صفة الصفوة، عبد الرحمن بن علي بدن محمدد أبدو الفدرج، الناشدر: دار المعرفدة  -
د.محمددد  -، تحقيددق: محمددود فدداخوري 9171 – 9111بيددروح، الطبعددة الثانيددة، 

 رواس قلعو جي .

 عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد. -طبقاح الحنفية  -



111 
 

. هدـ المحقدق: 11 لف: محمدد بدن سدعد أبدو عبدد اللدو البصدري الطبقاح الكبرى الم -
 م . 9161 - 9بيروح الطبعة:  –إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

هددـ( 1.7أبددو عبددد اللددو محمددد بددن عمددر بددن واقددد الواقدددي )المتددوفى:  -فتددوح الشددام  -
 م.9117 -هـ 9197الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 

 م.9111قطب، دار الشروق، القاهرة  في ظالل القران سيد -

المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبدد الدرحمن النسدائي، مكتدب المطبوعداح  -
 ، الثانية، عبد الفتاح أبو غدة.9116 - 9116اإلسالمية، حلب، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الم لف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر:  -
 هـ. 9191 -دار الفكر، بيروح 

مددرآة الجنددان وعبددرة اليقظددان فددي معرفددة حددوادث الزمددان، مكددان النشددر: لبنددان /  -
، تحقيق: علي محمدد 9191بيروح، الطبعة األولى،  –بيروح، الناشر: دار الجيل 

 البجاوي.

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اللو أبو عبد اللو الحاكم النيسابوري، دار  -
 ، األولى، مصطفى عبد القادر عطا.9111 – 9199، الكتب العلمية، بيروح

مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون  -
 ، األولى، حسين سليم أسد.9111 - 91.1للتراث، دمشق، 

 . 9111هـ ـ 9191بيروح الطبعة: األولى،  –عالم الكتب  ،مسند أحمد -

ريس أبو عبد اللو الشافعي، دار الكتدب العلميدة، بيدروح مسند الشافعي، محمد بن إد -
. 

المعجددم األوسددط، أبددو القاسددم سددليمان بددن أحمددد الطبرانددي، دار الحددرمين، القدداهرة،  -
تحقيدددق: طدددارق بدددن عدددوض اللدددو بدددن محمدددد ، عبدددد المحسدددن بدددن إبدددراهيم  9191

 الحسيني.

كتبددة العلددوم المعجددم الكبيددر، سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب أبددو القاسددم الطبرانددي، م -
، الثانيدددة، حمددددي بدددن عبدددد المجيدددد السدددلفي، 9111 - 9111والحكدددم، الموصدددل، 

 تحقيق: السيد عبد اللو هاشم يماني المدني. 9166 - 9116بيروح، 

 -هددـ 9119مفدداتيح الغيددب األمددام فخددر الدددين الددرازي دار الكتددب العلميددة بيددروح  -
 م. 1111

، 111، 196، ص 9حوشددداني، جمدددنهب ابدددن تيميدددة فدددي الددددعوة، د / عبدددد اللدددو ال -
 هـ.9197الطبعة: األولى، سنة الطبع:  -الناشر: دار إشبيليا 

موطددأ اإلمددام مالددك، مالددك بددن أنددس أبددو عبددد اللددو األصددبحي، دار إحيدداء التددراث  -
 العربي، مصر، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي.

 


