جامعة األزهر الشريف
كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة

َمعَا ِل ُم الربّانيّة

فِي َحيَاةِ المرأة ال ُم ْس ِل َمة

د .جمال عبد الستار محمد
األستاذ المساعد بالكلية
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ملخص البحث:
إن المرأة المسلمة بما حباها الله من إمكانات وطاقات إذا تحققت بالربانية أمكنها أن
تقدم أروع األمثلة وأعظم األثر في المجتمع ،فبالربانية يتحقق الصالح واإلصالح،
والنجاح والفالح ،والنهوض والريادة والتمكين.
وجاء هذا البحث ليوضح معالم الربانية في حياة المرأة المسلمة ،وبدأ بالحديث عن
علم ينير طريقها ،ثم عبادة ٌ تصلها بربها ،ثم رعاية تصلح أسرتها ،ثم بذل ينهض
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:
معالم-الربانية-المرأة المسلمة
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مقدمة
إن المرأة المسلمة بما حباها الله من إمكاناا طااااا إ ا ققتتاا بالربانأاة أمكأناا أن قتاع أ ط
األمثلااة طأم ااث األياار جااع الم م ا جبالربانأااة ح قت ا الص ا و طاالح ا و طالأ اااو طالح ا و طالأن ا
طالرحادة طال مكأن.
إن األ ُّم ااة االةا ا مأة الأا ا ج ااع حاا ااة ماة ااة إلا ا ك ااد ان ااع طبا ا

المخلصااة للقااااا الكامأااة طالخاملااة مأااع المارأة المساالمة أاا

طحاا ن ااا إل ا ا قل ا ا ال ن ا ا د

طأكثاار إلقاحااا طإن الربّانأّااة ال ااع ن ا

إل ا ققتتن ااا ة ا اا ج ااع الرا ااا أ الأس اااا لأس ااا م اارد ادم اااا أي اار ل ااه ط ظ اااهر حتأت ااة ل ااه ط
محاهأث جكرحة م ردة من ال اا طال قبأ  .طلكن الربّانأّة ال ع نسع إلأناا طنبقا مأناا هاع قلا الربّانأّاة
المأ ة مل الصعأع الحردي طال مامع.
هااع قل ا الربّانأّااة ال ااع قح اار القااااا طقس ا ثمر االمكانااا

هااع ال ااع قأتااد العااالث االة ا مع ماان

ال بعأة إل الرحادة طمن الضعف إل الت ة طمان القاااة طالحتار إلا الغأا طالعقااا طإ ّن المارأة المسالمة
لأسا هع قل الص ة ال ع حس ّ انا البعض مان قخلاف ملماع طقافكر جكاري ط أاا اا ماامع طحاب

انحا ارادي أط ام ااامع!!؛ ب ااد ه ااع -بربانأ ن ااا القت ااة -ح اااحبة الرح ااادة العبادح ااة طالس ااب العلم ااع طاألي اار

الحعا طالقركة العم حة العائبة طالرماحة األةرحة الم كاملة.
مامع ّ
ا ا ّ
طمن ه ا المأقل اسما ه ا البق إل متعمة طكمسة مباح طكاقمة مل الأق ال الع:
المبحث األول :علم ينير طريقها
المبحث الثاني :عبادة تصلها بربها
المبحث الثالث :رعاية تصلح أسرتها
المبحث الرابع :بذل ينهض بمجتمعها
المبحث الخامس :دعوة تنشر بها دينها
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تمهيد
التعريف بالربانية
1ا الربانأة لغة :
اااا حاااحا المع ااث الا اأ  :الربااانع الكامااد جااع العلااث طالعبااادة طالربااانع المأس ا

إل ا الاار

()1

الرباَّاانع إ ا أَ ادطا قخصأصااا بع ْلااث الا َّار ّ دطن أاار
طجااع لسااان العاار  :اااا ةااأب حه :زادطا أَلحااا طن نااا جااع َّ
الرباَّاانع الم حا
الرباّاع مأسا إلا الا َّار ّ ط َّ
االر ّ دطن أاار ماان العُلا  ...ط َّ
ا ملااث با َّ
كافَن معأااا حاااح ُ
ابد كبا ها (.)2
الر ّ طاا ابن األَمرابعَّ :
بعلث َّ
الربَّانع العالث ُ
الم َعلّث ال ي حاَ ْغ ُ ط َ
الأاس بصغا العلث َ
 2ا الربانأة جع ا حق و :
الر ّ ؛ ألنه ارحا من اللاه قعاال حَ َّلتا مأن اه جاع ها القأااة مان اللاه قباا
الربَّانع مأس إل َّ
َّ
طقعال طملأه حع مع جع ةأر جع ه العنأا طإل الله -م طاد -مراعاه طمصاأر جنا مبا يع حفكا
ق اأناقه إ من بّه ط ح َّلت ن ا َ حأاقه إ مأه ..لن ا جن مبع بانع (.)3
الربَّاان :ها الا ي حتا ملا أمار الأااس طحُصالقنث طحُس َّام
الربَّاان ط َّ
طاأد  :بد الربانع مأس إل َّ
ةبأد الأ اة ح ا قبلا
ُ
اائع السحأأة ال ي ح أَّا بنا األه ا طاألم اج طاألن اا طالع احف طحسل بنا َ

سم َبَّانا طلأ كد اكا جع السحأأة بتاد ٍ مل أن حُ أبنا ه األها ا إنماا الا ي حعلاث
مرادها ..حُ َّ
حتااائ التأااادة ططااا األماار ها الا ي حعاار كأااف حمأااد بنااا بعأااعا ماان أةاابا الحساااد ح ا حأ ا َ بماان

معه(.)4

طم اان مع ااه طلأ أ ااا ح ااعما
َّ
جالربَّااانع إ َ ْن مبا ا يع َم اار كأ ااف حتا ا د الأ اااس إلا ا الل ااه لأأ ا ا َ ها ا َ
الشأقان؛ طل ل حُتا ممن حُصلح شخصا أط شأئا إنه حاَ ُربه.

)(1
)(0
)(4
)(3

المعجم الوجيز ،ص.052 :
لسان العرب ،ج ،1ص.324 :
انظر :طريق الهجرتين البن القيم ،ص.574 ،570 :
الرائد دروس في التربية والدعوة ،مازن عبد الكريم الفريح ،ج ،4ص ،080:األندلس الخضراء ،جدة.
971

ٍ
جحااع القااعح الصااقأح :أ َّ
حا َاع اللَّااهُ لَااهُ َملَا َم ْع َ َا ااه (حعأااع
َن َ ُاا َزا َ أَكااا لَااهُ جا اَا ْرحاَاة أ ْ
ُكا َار جَفَْ َ
حع أَكا ل جا َها الْ َت ْرحَاة اَاا َ َ :ه ْاد لَا َ َملَْأاه
حع؟ اَا َ  :أُ ُ
مل ارحته) َملَكا جَالَ َّما أَقَ َملَْأه اَا َ  :أَحْ َن قُر ُ
ٍ
َحبَاْباُاهُ جا اللَّاه َماَّ َط َا َّاد اَاا َ  :جَاِنّ َ ُةا ُ اللَّاه إلَْأا َ باف َّ
َن اللَّاهَ اَا ْع
م ْن ن ْع َماة قَا ُربا َناا؟ اَاا َ َْ ..َ :أا َار أَناّ أ ْ
َحبَاْباَهُ جأه (.)1
َحبَّ َ َك َما أ ْ
أَ
طاا بعض العلماا ( :الربّانأّة من ال ربأة ج حكا ن العباع بانأًّاا إ حاأن قكا ن لاه مما ةاةي جاع قربأاة

نحسه طقربأة أر اا ابن مباس :الربانأ ن :القكمااُ الحتناا  .طاا القسن البصر  :الرباانع :الا ي

ااس بصااغا العلااث ابااد كبااا جالربااانع إ ن لااه دط جااع مملأااة ال ربأااة طاالحأاااا طاالحا و حُرباّاع
حُرباّاع الأا َ
ااس باالعلث طحاأتلنث مان طااعناث إلا ال ااا األجضاد طحاعم هث إلا األحسان طاألاماد الا ي حااأحعنث
الأ َ
جع حأاقنث طآكرقنث ) (.)2

ضا ْ حااع جااع حااع أ ار ماان
الربّأ ا ن :األل ا الكثأاارة ج ا حك ا ن بانأًّااا َما ْان لااث حَ َ
طاااا اباان مسااع دّ ( :
المأعا بانأًّاا باد الربّأا ن ال ماماا الكثأارة
الصالقأن من مباد الله لأك نا ا امأعاا باانأأن حكا ن ُ
﴿م َعاهُ بّأا َن َكثأايار جنا ا
الربّ َّاع مشارة آ
جااِ ا ااا اللاه قعااال َ :
طحار بعاض ملمااا اللغاة العربأااة أ ّن ّ
حعأع أن ال حن حسأرطن م األنبأاا حأبغع أن حك ن ا كثرة كثأرة ) (.)3

اا أب السع د :الربانع الكامد جع العلث طالعمد الشعحع ال مس بقامة الله م طاد

()4

وعلى ذلك فالربانية علم وعمل وإعدداد ،الربانيدة أن يعدي المسدلم باإلسدالم فدي كدل
مجددا ح حياتددو  ،وأن يعددي لإلسددالم بمعنددى أن يطددوه حياتهدا كلهددا فددي خدمددة هددذا الدددين
فنفسو ومالو وجهده وعمره وقف للو تعالى.

))1
)(0
)(4
)(3

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،ك :البر والصلة واآلداب ،باب :في فضل الحبب فبي اللبه ،ج 8ص،10
حديث رقم.4713 :
انظر :زاد المسير البن الجوزي ج ،1ص.314 :
تفسير القرطبي ج ،3ص.042 :
تفسير أبو السعود ج ،0ص ،50 :وانظر :فتح القدير ج ،1ص.345 :
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الربانية في القرآن والسنة
ط د كلمة (الربانأ ن) جع الترآن الكرحث ي ث مرا بلحظ ( بانأ ن) طمرة بلحظ ( بّأ ن).
َّ
ٍ
ْاث َطالأابُا َّةَ يُ َّاث
أ -اآلحة األطل حت الله قبا طقعال َ :
﴿ماا َكاا َن لبَ َشار أَ ْن حاُ ْؤقأَاهُ اللاهُ الْكَاا َ َطالْ ُقك َ
َّ
أن ب َماا ُكْأ اُ ْث قاُ َعلّ ُما َن الْكَاا َ َطب َماا
حاَ ُت َ للأَّاس ُك نُ ا مبَادا لاع م ْان ُدطن اللاه َطلَك ْان ُك ناُ ا َبَّاانأّ َ
ُكأُ ْث قَ ْع ُ ُة َن (.)1
﴿طَكافَحّ ْن م ْان نَب ٍّاع اَاقَ َاد َم َعاهُ بّأا َن َكثأ يار جَ َماا َطَهأُا ا ل َماا
 طاآلحاة الثانأاة حتا اللاه قباا طقعاال َ :حن َطَماا َكاا َن اَا ْ لَ ُن ْث إ َّ أَ ْن
اةاَ َكانُ ا َطاللَّاهُ حُقاا َّ
َحاباَ ُن ْث جع َةبأد اللَّاه َطَماا َ
عاعُ ُح ا َطَماا ْ
أَ
الصاابر َ
ااه ْث
اَالُ ا َباَّأَا ا ْح ْر لَأَا ُنُ باَأَا َطإ ْةَراجَاأَا جع أ َْمرنَا َطياَبّ ْ
حن جَآقَ ُ
ا أَاْ َاع َامأَا َطانْ ُ
ص ْارنَا َملَا الْ َتا ْ الْ َكااجر َ
َّ
َّ
أن (.)2
اللهُ ياَ َا َ العنْاأَا َط ُح ْس َن ياَ َا اآلكَرة َطاللهُ حُقا الْ ُم ْقسأ َ

 طاآلحااة الثالثااة حتا اللااه قبااا طقعااال ﴿ :إناَّاا أَنَلْأَااا الَّ ا ْ َا َة ج َأنااا ُهااع َطناُ ي حَ ْق ُكا ُاث ب َنااا الأَّبأا َنَّ
الَّ حن أ ْ َّ
ادطا َط َّ
حن َه ُ
الربَّانأ َن َطاأل ْ
َحبَا ُ ب َما ْ
َةلَ ُم ا لل َ
َ
اةُ ْقح ُ ا م ْن كَا اللاه َطَكاانُ ا َملَْأاه ُش َان َعااَ
اك َش ْ نع َط قَ ْشاَا ُرطا بآحَااقع يَ َمأاا اَلاأ َطَم ْان لَ ْاث حَ ْق ُك ْاث ب َماا أَناَ َ اللَّاهُ جَف ُْطلَئا َ
َّاس َط ْ
جَ قَ ْخ َش ْا الأ َ

ُه ْث الْ َكاج ُرط َن (.)3
ث -طاآلحااة األكأاارة حتا اللااه قبااا طقعااال

َكثأاارا ماْأا ُن ْث حُ َسااا مُ َن جااع االيْااث َطالْعُا ْع َطان

َ ﴿ :طقَا َار
َحبَاا ُ َم ْان اَا ْ لن ْث االيْ َاث
ااه ْث َّ
َطأَ ْكلن ْث الس ْق َ
ا لَبْئ َ َما َكانُ ا حاَ ْع َملُ َن ( )22لَا ْ حاَْأا َن ُ
الربَّاانأ َن َطاأل ْ
صأَاعُ َن (.)4
ا لَبْئ َ َما َكانُ ا حَ ْ
َطأَ ْكلن ْث الس ْق َ

ه هع م اع كر الربّانأّة جع الترآن الكرحث طمن ك لنا نس قأ أن ن عر مل معأ الربانأة.
طااع أط د االمااا التراباع  -حمااه اللااه -ماعة قحسااأرا لمعأا الربّانأّاة جااع قحسااأر ا لاه قعااال ( :طلكاان

ك ن ا بانأأن) ملخصنا ما حفقع:

 .1مر حكأث :الربانأ ن طاحعهث بانع مأس إل الر طالربانع الا ي حرباع الأااس ملا حاغا
الر ّ ةبقانه جع قسأأر األم .
العلث ابد كبا طكفنه حت عي ب ّ
)(9
)(1
)(1
)(1

سورة آل عمران (.)77
سورة آل عمران (.)138 :134
سورة المائدة (.)33
سورة المائدة (.)44 ،40
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 .2دامأة مصلح :جالربانأ ن هث :أ با العلث طاحعهث بان من ا لنث به حربه جنا باان :إ ا دبار
طأحلقه جمعأا مل ه ا :حعبرطن أم الأاس طحصلق ننا.
 .3مامد بعلمه الربانع :العالث بعحن الر ال ي حعمد بعلمه ألنه إ ا لث حعمد بعلمه جلأ بعالث.
 .4قتع حكأث :ط ط شاعبة مان ماحاث مان ز مان مبعاللاه بان مساع د [ طلكان ك نا ا باانأأن]
اا  :حكماا ملماا .طاا ابن ابأر :حكماا أقتأاا.
 .5جتأااه ب ااا أم ااه :الربااانع :ال ا ي ح ما إل ا العلااث البصاار بالسأاةااة اااا أب ا مبأااعة :ةاامعا
مالمااا حتا الربااانع العااالث بااالق

طالقارا طاألماار طالأنااع العااا

حك ن جأنا(.)1

األمااة طمااا كااان طمااا
بفنباااا ّ

بانع جاع القتأتاة :ها الا ي حا علث أمار اللاه طننأَاه طحعار شار اللاه
ه المعانع كلنا حقأقة طالر ّ

ططحأَاه جأقب َتااه جاع ا نحسااه طحاعم أا َار إلأاه طحتا بعملأاة االحا و جاع حأاااة الأااس لمااا جأااه
كأر الأاس جع ماالنث طآالنث.
الربانية في السنة النبوية
بعااع البق ا جااع ك ااا السااأة المع باارة لااث أاااف مل ا لحااظ الربانأااة أط بااانع لكاان ماان الممكاان أن

نلا م معأا الربانأااة جااع القااعح الا ي أكراااه االمااا البخااا ي َما ْان أَبااع ُهَرحْا َارةَ – عااع اللااه مأااه-

ااد لاع َطلأًّااا جَا َتا ْع آ َنْاُاهُ بااالْ َق ْر
حالَّ اللَّاهُ َملَْأااه َط َةالَّ َث :إ َّن اللَّاهَ اَاا َ َ :ما ْان َم َ
اَاا َ  :اَاا َ َ ُةا ُ اللَّااه َ
ٍ
اا َملَْأااه َطَمااا حَاَا ُ َمْبااعي حاََا َتا َّار ُ إلَا َّاع بالأَّا َاجااد
َحا َّ
اا إلَا َّاع م َّمااا اجْاَاَر ْ
عا ُ
َطَمااا قَا َتا َّار َ إلَا َّاع َمْبااعي ب َشا ْاعا أ َ
صَرُ الَّ ي حاُْبص ُر به َطحَ َع ُ الَّ ع حاَ ْابق ُ ب َناا
َحبَاْباُهُ ُكْأ ُ
َحَّ أُحبَّهُ جَِ َا أ ْ
ا َة ْم َعهُ الَّ ي حَ ْس َم ُ به َطبَ َ
اةاَا َعا َنع َألُمأ َ ناَّاهُ َطَمااا قَا َارَّد ْد ُ َما ْان َشا ْاع ٍا أَناَاا
َط ْالَااهُ الَّ ااع حَ ْمشااع ب َنااا َطإ ْن َةافَلَأع َأل ُْمقأَاأَّااهُ َطلَاائ ْن ْ
جَاملُهُ قَاَرددي َم ْن ناَ ْح الْ ُم ْؤمن حَكَْرُ الْ َم ْ َ َطأَنَا أَ ْكَرُ َم َسااَقَهُ"(.)2
اا جع اام العل طالقكث( :ل َّما كر َّ
اف أطلأائاه
أن معاداة أطلأائه مقا باةي لاه كار بعاع لا طح َ
تر به إلأاه طأح ُاد ال حاة  :التار ُ طأح ُاد
ققر معاداقاُ ُنث طق ا م ا قُنث ج كر ما ح َّ
ال حن ُ

ترب ا ن إلأااه بمااا حتا ّاربنث مأااه طأمااعا ال ا حن أبعااعهث مأااه
العااعاطة  :البعا ُاع جفطلأاااا اللااه ُها ُاث ال ا حن ح َّ
بفممالنث المت ضأة لقردهث طإبعادهث مأه جتسث أطلأاا المتربأن إل اسمأن :

) )1تفسير القرطبي ج ،3ص.103 :
) )0الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ،ك :الرقاق ،باب :التواضع ،ج 5ص ،0483حديث رقم.4147 :
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أحااعهما  :ماان قتا َّار إلأااه باافداا الح ارائض طحشاامد ل ا جعااد ال اابااا
ل ُكلَّه من جرائض الله ال ع اج رعنا مل مباد .

المقرمااا ؛ َّ
ألن
طقاارَ
َّ

بعع الحرائض بالأ اجد ج نر ب ل أنَّه ارح حُ ح ُد إل ال تر إلا اللاه
طالثانع  :من َّ
قتر إلأه َ
قعااال طط ح ااه طمقب ااه ة ا اام ااه ال ااع شاارمنا مل ا لسااان ة ا له جماان َّادم ا ط ح اةَ اللااه
طال تر إلأه طمقبَّ ه بغأر ه القرح
الربّانيّة التي نريدها

قبأَّن أنَّه كا ي جع دم ا ) (.)1

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

طققأع الضمأر ق عد االحماان طقصالح العماد طقراا بااألك

طقأماع

حتأتة االنسان!!.
طالربانأااة جااع األةاااس هااع ققتأ ا للرةااالة االنسااانأة طمنمااة االنسااان جااع االممااا طقعبأااع األ
قعال

للااه

طق لخص قل المنمة جع ي ية مقاط :
 .1مبادة الله (ال انا ال عبعي).
 .2قفهأد االنسان لقمد الرةالة.
 .3مما ة األ

باةث الله.

طممااا ةااب ح بااأن لأااا أ ّن الربانأااة لنااا حااحا طمعااالث ح ااا ق اجرهااا جااع الشخصااأة االنسااانأة؛ لأك ا ن
بانأًّا حتأتأًّاا طةاأفقع بأاان ها المعاالث ال اع نرحاعها للمارأة المسالمة؛ ل كا ن أكثار جعالأّاة طأ اا طأنتا
مأ لة مأع الله قعال .

) )1جامع العلوم والحكم ،ص. 441
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المبحث األول :علم ينير طريقها
إ ّن بعاحااة القرح ا إل ا اللااه ملا ياث حت ا د االنسااان إلأااه م اّ طاا ّاد طل ا ا اااا قعااال جااع ك ابااه القكااأث:
أن َطالْ ُم ْؤمأَاا َطاللَّاهُ حاَ ْعلَ ُاث ُمَا َتلَّابَ ُك ْث َطَمثْا َا ُك ْث ( )1جباعأ
﴿جَ ْ
املَ ْث أَنَّهُ إلَهَ إَّ اللَّاهُ َط ْ
اةاَا ْغح ْر لا َ نْب َ َطل ْل ُم ْاؤمأ َ
ٍ
اند طع .
بالعلث ابد ا م تاد؛ ألن ا م تاد مل أر ملث ي
طمااا كااان للربانأااة أن ق قت ا لراااد ط

ماارأة بغأاار العلااث ط ل ا أن اللااه قعااال شاارم العلااث كمت ا

َّ
ٍ
ْاث َطالأابُا َّ َة يُ َّاث حاَ ُتا َ
أةاةع طمعلاث ئاأ لناا جتاا قعاال َ :
﴿ماا َكاا َن لبَ َشار أَ ْن حاُ ْؤقأَاهُ اللاهُ الْكَاا َ َطالْ ُقك َ
َّ
أن ب َماا ُكْأ اُ ْث قاُ َعلّ ُما َن الْكَاا َ َطب َماا ُكأاُ ْث قَ ْع ُ ُةا َن
للأَّاس ُك نُ ا مبَادا لع م ْن ُدطن الله َطلَك ْان ُك ناُ ا َبَّاانأّ َ

(.)2

طمااا أمأأااه بااالعلث هأااا ها العلااث الشاارمع الا ي ق لتااا ماان بقا ن الك ااا أط ماان أجا ا العلماااا ةا اا
أكان هؤ ا العلمااا مان الرااا أط الأسااا .طجاع مصارنا ها ا حساند كثأارا أن ق لتا المارأة العلاث مان أجا ا
العلم اااا ة ا ا اا م اان ارح ا ا المقاع ا ارا الم خصص ااة ج ااع المسا ااااع أط المراك ا ا االة ا ا مأة أط بعا ااض
الحضائأا الم خصصة أط معاهع إمعاد العماة أط ال امعاا االةا مأة مان ارحا ال علاأث مان بعاع أط
ال علأث ا لك رطنع أط األشراة طاألاراص المعم ة " "CDأط أر لا مان الك اا العلمأاة طالمرااا
أسرة طكد قل ال ةاائد م احاة -طللاه القماع -طلناا دط كبأار جاع ق اأاه الم ما إلا ماا
الم احة طالم ّ
جأه الخأر طالص و إ ا اة عملا جع ل .
ولماذا العلم؟
ألن العلث حصانة من ال ّردي طا نقرا ط اا قأا ا اع قبنر أعا ا ها مان قعار السابأد القا
ج أ اار إل ا الناطحااة باةااث ال عحااع طال قضاار ال ائااف طال علااأث ال ا ز للم ارأة قحتنااا طأةااالأا دم حااة
مبث ا ث جااع الك ااا طالسااأة .طممااا قق اااج إلأااه الم ارأة جااع أم ا حأاقنااا لااأ م الااه ال ا علث جااع المااعا س
جقسا طإنما حمكن ققصأله بكد القر المشرطمة جع المساااع طجاع البأا طمان ارحا ال أاران
طج ااع ال ح ااا ا المخ لح ااة ...طا ااع ا ااا الأب ااع « :م ااا ب ااا أاا ا ا حح ّتنا ا ن اأا اراننث ط حعلّما ا ننث ط
حع ا ننث ط ححنما ننث؟! مااا بااا أاا ا ح علما ن ماان اأاراننث ط ح حتنا ن ط ح ع ا ن؟ طاللااه لَااأُعلَّمن
) (1سورة محمد ،آية.]17[ :
) )0سورة آل عمران ،آية.]77[ :
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من أا ا ا ا ما اان اأ ا اراننث طح ع ا ا ن أط
ا ا ا اأ ا اراننث طححتن ا ا ننث طحع ا ا ننث طحا اافمرطننث طحأن ا ا ننث َطلَأ ا اَعلَّ َّ
ألماالأنث بالعت بة»(.)1
إ ن ج بع لص و المرأة من العلث؛ ألنه ح و إ باالعلث طااا قعاال ﴿ :إن ََّماا حَ ْخ َشا اللَّاهَ م ْان
مبَاد العُلَ َمااُ (.)2
جا م اا إ ن أن ن ااع االةا حقارص ملا قعلاأث المارأة طأن حخصااص الرةا  للأسااا أحامااا
ح ا معن جأنااا طحعلمنا َّان ممااا ملمااه اللااه إعاااجة إل ا األحااا ال ااع حقضاارن جأنااا م ا الراااا لأ ا طدن ماان
حأنن ال س ااعي
ننن مم ااا حأح ااردن ب ااه م اان الرا ااا بمت ض ا ا قك ا ا َّ
انن طح عل ا ا بش اائ َّ
العل ااث بم ااا حخص ا َّ
طالأحسع.
اعهن ال ارأة األدبأااة القأبااة أن حقلاابن لا ماان الرةا  جاةا ا لنا َّان حاال ا
طاااع بلغااا مأا َّ
الله ملأه.
ٍ
اا :حاَاا َ ُةا َ
حاارطي البخااا ي ماان أَبااع َةااعأع الْ ُخا ْع ّ اَااا َ َ « :اااااَ ْاما َارأَةي إل ا َ ُةا اللَّااه  جَا َتالَا ْ
َّ
اا َعا ْاد لَأَااا ما ْان ناَ ْحس ا َ حاَ ْ مااا نَفْقأ ا َ جأااه قاُ َعلّ ُمأَااا م َّمااا َملَّ َم ا َ اللَّااهُ .اَااا َ :
الر َاااا ُ ب َقااعحث َ جَ ْ
اا ّ
اللااه َ َها َ
ااه َّن َ ُةا ُ اللَّاه  جَا َعلَّ َم ُن َّان م َّماا َملَّ َماهُ اللَّاهُ يُ َّاث اَاا َ َ « :ماا ماْأ ُك َّن
اااَ َم ْع َن جَفَقَ ُ
ااَم ْع َن حاَ ْ َ َكا َ ا َطَكا َ ا» .جَ ْ
« ْ
من ْامَرأَةٍ قاُ َتا ّع ُ باَ ْاأ َن حَ َاعحْا َنا م ْان َطلَاع َها يَ َيَاة إ َّ َكاانُ ا لَ َناا ح َ اباا م َان الأَّاا » .جَا َتالَاا ْام َارأَةيَ :طايْاأَا ْاأن َطايْاأَا ْاأن
َطايْاأَاْأن جَا َتا َ َ ُة ُ اللَّه َ « :طايْاأَاْأن َطايْاأَاْأن َطايْاأَاْأن»(.)3
قنن بع جأه من قخصأص م ال لن َّان قعاالل جأناا
قعلأمنن ما
ل ل كان
حخصنن طحد مشك َّ
َّ
َّ
انن الأحس ا ااأة طالحكرح ا ااة طالخلتأ ا ااة
هن طق ا ا ااه لن ا ا َّان جأن ا ااا األحك ا ااا طالما ا ا امظ بقس ا ااا كصائص ا ا َّ
أما ا ا َّ
قنن طكا انا طلكاد ها األما االباا ها
نن جع القأاة داكد أةر َّ
طا ا مامأة طبقسا مسئ لأ َّ
انن مان معااا دحأأاة طماان أااد لا اةا ا لنااا
المارأة ب خصااأص أحاا للأساااا ح لتاأن جأنااا ماا حخصا َّ
الرة حل ا الله ملأه.
اانن مان ظلماا ال ناد إلا نا المعرجاة ح ا
طه ا ه القد الا ي حا ث جأاه قعلاأث الأسااا طإكار َّ
نن كماا ح اا أن حقملأناا
نن جع القأاة مل أحسن طاه طأجضله طح حقملان مسائ لأ َّ
حؤدحن ةال َّ
جنن إل ا ا م م ا ا مخ ا ا له قس ا اار إلأ ا ااه محاة ا ااع
ااجنن طأك ان ا ا َّان طم ا ااع ا ا ا َّ
م ا ا المقاج ا ااة مل ا ا مح ا ا َّ
الم معا المخ لقة طقشاا جأاه نأاران الشان ا العا ماة ال اع قأ شار معناا المعاحاع طاآلياا طمحاةاع
كثأرة أكر .

) )1أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( )143/1قال الهيثمي :فيه بكيبر ببن معبروا قبال البخباري :ارم
به ،ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى ،وقال ابن عدى :أرجو أنه ال ببسس ببه ،انظبر :كنبز العمبال:
ح ،03743جبببامع األحاديبببث )071 /40( :أخرجبببه اببببن عسببباكر ( .)58/40وانظبببر :الجبببامع الكبيبببر
للسيوطي.)02474 /1( :
( )0سورة فاطر ،آية رقم.]08[ :
( )0أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب االعتصام ،باب تعليم النببي  أمتبه مبن الرجبال والنسباء ،ج ،3ص:
 ،0208ح.0444
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االاه طنساائه كباا

أل ّن العلث الصقأح ه ال ةاألة األطلا ال اع باع مأناا الحا و كاد م ما
طحغا .
اأنن طقبااأن
طلمااا كانااا الأساااا المساالما جااع الصااع االة ا مع األط م لنحااا لمعرجااة أم ا دحا َّ
أقاهن الأباع  جاع
بنن جاا معن ط َّ
قنن الخاحة جتع قباد ن إل م ال الرة  الخاحة َّ
مشك َّ
اابنن حال ا اللاه
الم امأع المقعدة
لنن ما بأَّن طةافلأه مان مساائد طأا َّ
جعلمنن مما ملمه الله طبأَّن َّ
َّ
ملأه.
انن
طلمااا كااان جااع حااقابأا األنصااا ارحئااا جااع الس اؤا َّ
ممااا ح عل ا باافح ا الأساااا طكصائصا َّ
َّن َن
صا لَ ْث حَ ُك ْن حَ ْمأَاعُ ُن َّن الْ َقأَااُ أَ ْن حَاَا َحت ْ
أيأا مائشة أ المؤمأأن ملأنن بت لنا« :ن ْع َث الأّ َسااُ ن َسااُ األَنْ َ
جع ال ّعحن»(.)1
طملا ها ا المسا الرجأا كانااا ةأاةااة االةا ال علأمأااة للأساااا جنااد بعااع قبأااان ها القتااائ
طاااه لشاابنا طأااطحااد أمااعاا االة ا جااع م ع ا قعلااأث الم ارأة إ حقاااطل ن أن حص ا طا االة ا بغأاار
ح قه القتأتة؟.
طهااد بعااع ه ا ال س ا حة ال امااة بااأن الراااا طالأساااا جااع ارحتااع العلااث طالعمااد ح ااد ااا المش ا هأن
لص ة االة الرائعة حؤ ي األةما بما قأحر مأه القبا ؟
طالمرأة جاع القتأتاة قعلاث الكثأار كاحاة ماا ح علا ب حأ ناا طمنأ ناا طم بسانا ط أار لا جقاري بناا
أن ق ا علث أم ا دحأن ااا ة ا اا بالع اة ااة الأ امأ ااة أط بم ااا حش ااابننا مث ااد :معاه ااع إم ااعاد ال ااعماة طالمراكا ا
الثتاجأة ال ابعة ل ا ة ا طاا المأ شرة جع كثأر من الب د.
طإ ّن الأَّا ااظر ج ااع ق ااا حا االة ا ا الع ااأث ج ااع العص ا ا األطلا ا كاح ااة قل ا ا القتب ااة المباك ااة مص اار
أحااقا ة ا اللااه حاال اللااه ملأااه ةاالث طماان قاابعنث بِحسااان ماان ال ااابعأن طقااابعأنث لأاار نمااا ج ماان
المؤمأ ااا الص ااالقا المص االقا ا ااع ب اارزن ج ااع م ااا العل ااث طال عل ااأث ب ااد طبعض اانن ج ااا الرا ااا ب ااد
طأعق الراا ق مأ حفك طن مأنن العلث طالسل .
جن أ المؤمأأن مائشة ع ان الله ملأنا قتع لأا نم اا ائعا جع الحته طالقعح طقأ ث الشعر
أحضا جعن هشا بن مرطة من أبأه اا  :ما أحا أحعا أملث بالق ط القرا ط العلث ط الشعر ط
القا من مائشة أ المؤمأأن)(.)1
طاا أب م ة األشعري( :ما أشكد ملأأا أحقا ة الله  حاعح ااه جسافلأا مأاه مائشاة
إ طاعنا مأعها مأه ملما)(.)3
طاا ال هري( :ل ام ملث الأاس كلنث طأمنا المؤمأأن لكانا مائشة أطةعنث ملما) (.)1
ضدعِ الدد ِمم ،ج،9
ب ا ْستِ ْع َما ِل ْال ُم ْغت َ ِسلَ ِة مِ نَ ْال َحي ِ
( )1أخرجه مسلم كتاب الحيض ،باب ا ْستِحْ بَا ِ
صة مِ ْن مِ سْدك فِدي َم ْو ِ
ْض ف ِْر َ
ص ،161ح .111
( )1المسدتدرك :ألبددي عبددد اللدو الحدداكم  ،كتدداب معرفدة الصددحابة ،بدداب تسدمية أزواج النبددي صددلى اللدو عليددو وسددلم ،ج،1
ص ،91رقم  ،6711دار الكتب العلمية – بيروح -ط 9199 /9هـ9111 -م ،وسكح عنو الذهبي في التلخيص.

( )4اإلصابة ،ج ،8ص.18 :
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طاع كر الب ي جع «ج و البلعان» :أن أ المؤمأأن ححصة بأا ممر بان الخقاا كاناا قا علث
الك ابة جع ال اهلأة مل حع امرأة كاقبة قعم الشحاا الععطحة جلما ق طانا الأبع  الاا إلا الشاحاا
أن قعلمنا ققسأن الخه طق حأأه كما ملم نا أحد الك ابة (.)2
امااا ماان زطانااا أبااع الااع داا
طها أ الااع داا الصااغر «ه أمااة بأااا حأااع ال حااابأة» ط ملمااا ًّ
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 أدكاا ك جاة مباع الملا بان مارطان طكاان مارة االساا
جااع حااخرة بأ اا المتااعس طأ الااع داا االسااة معااه حااأن ن ا دي لص ا ة المغاار جتااا طاامااا ق كااف ملأااه
ح ا دكاد بناا المسا ع طكاناا مالماة جتأناة ح لا إلأناا الرااا جأتاراطن ملأناا طكاان مباع الملا باان
مرطان حس م إلأنا (.)3
طه ا جاام ااة بأ ااا م ا ا ال ااعحن الس اامراأعي القأح ااع ح اااحا ك ااا «ققح ااة الحتن اااا» حح ااا
ال قحااة جكانااا جتأنااة البنااا كثأاار ماان الراااا جلااث ح طانااا طالااعها طمأااعما ح اأَّف أب ا بكاار الكاةااانع
ك ابه «باعائ الصاأائ » طها شارو ال قحاة مرعاه ملا شاأخه -أبأناا -جحارو باه كثأارا طزطااه ابأ اه طاعاد
منرها مأه ل .
جت ااال ا :ش اارو ققح ااه ج طا ااه ابأ ااه طكان ااا الح ا ق اافقع ج خ اارج طملأن ااا كقن ااا طك ااه أبأن ااا جلم ااا
ق طاا حاحا البعائ كانا قخرج طملأنا كقنا طكه أبأنا طكه زطانا (.)4
طها مماارة بأااا مبااع الاارحمن األنصااا حة الأ ا حااة المعنأااة الحتأنااة قربأااة مائشااة طقلمأا قنا كانااا
مالمااة جتأنااة ح ااة كثأاارة العلااث حااعيا ماان مائشااة طأ ةاالمة .اااا التاةااث باان مقمااع باان شاانا :
أ ا ققرص مل الاا العلاث أجا أدلا ملا طمائاه؟ الاا :بلا  .ااا  :ملأا بعمارة جِنناا
(حا
كانا جع ح ر مائشة .اا  :جفقأ نا ج اعقنا بقرا حأ ) ط كرهاا ابان الماعحأع جحخاث أمرهاا طااا :
( مم اارة أح ااع الثت ااا العلم اااا بعائش ااة األيب ااا ) .طا ااا اب اان حب ااان( :كان ااا م اان أمل ااث الأ اااس بق ااعح
مائشااة) .طاااا مماار باان مبااع الع حا ( :مااا بتااع أحااع أملااث بقااعح مائشااة ماان مماارة) طحااعحثنا كثأاار جااع
دطاطحن السأة(.)5
طحكااع ماان أشاانا أنااه كااان جااع المعحأااة ملا ةاااكأنا أجضااد الصا ة طالسا طأنااه اشا ر كضاارة
من اا حة طكان ا حبأع ن الخضرة إ بالخب جتا لناا :إ ا كاان مشاأة حاأن حفقأأاا الخبا جفقأاا نعقا
( )1المستدرك :ألبي عبد الله الحاكم  ،كتاب معرفة الصحابة ،باب تسمية أزواج النببي صبلا اللبه عليبه وسبلم،
ج ،3ص ،10رقم  ، 4743قال الذهبي قي التلخيص  :علا شرط البخاري ومسلم.
( )0الشفاء بنت عبد الله العدوية ،كانت من عقالء النساء وفضالئهن ،وهي من المهاجرات األول ،كان عمر
يقببدمها فببي الببرأي ،ويرعاهببا ،ويفضببلها ،وربمببا والهببا شببيئأا مببن أمببر السببوق .انظببر :فتببوح البلببدان /4( -
 )582و اإلصببببابة ( )708 ،707/7وتربيببببة األوالد فببببي اإلسببببالم ( ،)077/1وانظببببر :المجمببببو
( .)55/7الوافي بالوفيات.)027 /5( :
( )4أسد الغابة )347 /4( :البداية والنهاية )58 /7( ،سير أعالم النبالء ،تحقيق األرناءوط.)077 /3( ،
( )3طبقات الحنفية )033 /0( :وانظر :الفوائد البهية للكنوى .158
( )5شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( )113 /1عببد الحبي ببن أحمبد ببن محمبد العكبري الحنبلبي ،تحقيبق:
عبد القادر األرناءوط ،محمود األرناءوط ،الناشر :دار ابن كثير ،سنة النشر1324 :هـ ،مكبان النشبر:
دمشق ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان.)74 /1( ،
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ح ا ز جتااا لنااا :طلااث؟ جتالااا :ألنااه بأا اعااا بقعااا أاار حااع بأااع جسااف ماان
الااثمن جتالااا :لا
ال ا حة جتأد له :إننا اا حة االما مال بن أن (.)1
طها كرحمااة بأاا أحمااع بان مقمااع المرطزحااة (كاناا كأااا كأأاا للقااعح طحقضار د طةاانا العلماااا
الكبااا كالمقااعث الخقأااا البغااعادي طالمقااعث الساامعانع .ااااط بمكااة ط ط حااقأح البخااا ي
ماان ال ُك ْشاامْأا َنأع ح ا أن مقااعث ه اراة أبااا  -حمااه اللااه -اااع طح ا القلبااة أن حفك ا طا ال ااام
الصقأح إ مأنا ط طاح ناا أحاح طاحاا البخاا ي طكاناا مالماة قضابه ك بناا طقتاباد نساخنا ط حلاا
م ا طالااعها جااع الااا العلااث طمااا ق طاااا طكانااا ا جنااث طنباهااة .طلااث قاار أن ح اارطي مأنااا الخقأ ااا
الصااقأح دطن أن قتابااد معنااا نسااخ ه ط ل ا باافن قت ارأ ملأااه يااث حت ارأ ملأنااا طهااع جااع كااع ها ماان ط اا
ح ا جترأ ملأنا الصقأح جع كمسة أحا (.)2
طمن العالماا الم ناعا طالمح أاا  :أ ةالمة طححصاة طأ حبأباة طا حرحاة طمأم ناة أمناا
المؤمأأن طجاامة بأاا الأباع  طزحأاا بأاا أباع ةالمة بأباة ةا اللاه  ااا أبا اجا  :إنناا أجتاه
اما ارأة ج ااع المعحأ ااة طلألا ا بأ ااا ا ااائف طأة ااماا بأ ااا أب ااع بك اار طأ شا ارح بأ ااا ي ح ااا طأ ال ااع داا
الكبر طماقكة بأا ح حع طةنلة بأا ةنأد طجاامة بأا اأ طأ ةلأث طأ أحمن(.)3
طاع متع ابن ةعع ا اا من ك ا «القبتا الكبار » لراطحاا القاعح مان الأسااا أقا جأاه ملا
نأااف طةااب مائااة امارأة طحاان ماان ةا اللااه  أط ماان الثتااا مان أحااقابه ط ط مااأنن أما الااعحن
طأئمة المسلمأن(.)4
طهكا ا ناار أن العلااث لااث حكاان ح مااا ائبااا ماان المارأة المساالمة جااع مراحااد ننضااة األمااة بااد كااان ماان
أبرز دمائث الأنضة الحردحة طال مامأة طمن أهث معا ج السالكأن إل إ عاا

العالمأن.

طماا ق هاا -جاع الع ااة باربنن الكارحث

طما كان قمأّ نساا المسلمأن -جع الترطن األطل مان االةا
إ بعع ققصأد العلث طا ة ادة مأه؛ جبه ق ث الخشأة جع التلا طح داد العباع باه ارباا مان الار ّ العل ّاع
اد جع مُ .
ّ

( )1الوافي بالوفيات ،)004 /3( ،وفيات األعيان.)017 /1( ،
( )0الوافي بالوفيات ( ،)078 /7تاريخ بغداد ( ،)104 /4األعالم للزركلي (.)005 /5
( )4أسببد الغابببة ( )442 /4الببرو األنببا فببي شببرح لريببب السببير ( )78 /0سببير أعببالم النبببالء ،تحقيببق
األرناءوط (.)021 /4
( )3الطبقات الكبرى ،لمؤلفه :محمد بن سبعد أببو عببد اللبه البصبري ( 042هبـ) ،تحقيبق  :إحسبان عبباس،
ط1748/1م ،دار صادر ،بيروت.،
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صلُ َها ِب َر ِبّها
المبحث الثاني :عبادة ت َ ِ
إن الربّانأّااة لأسااا لتب اا حُ ْم اأَح أط ّادماااا حُقْاَرو طلكأنااا طاا ا مملااع ملما ّاع ققبأتا ّاع طأمل ا د اااا
ققبأته إنما قك ن جع ال انا العبادي جن مح او ال انا األكر ل ا كانا العباادة مأقلتاا ه ًّاماا مان
مأقلتا الربانأة طمعلما با زا من معالمنا طإ ا ابا بانأة العبادة جلن قصح جع أي اانا آكر.
جمااا ا ححأااع العبااع إ ا كااان حاااحا مأصااا أط اااا ٍ أط ةا ٍ
القان أط مأااع ماان المااا مااا مأا َاع طه ا
بعأ يع من به قعبعا طاربا طقعحاّأا.
طلتااع كانااا الم ارأة جااع حااع االة ا

نم اااا جرحااعا جااع ه ا ا ال انااا بااد كانااا قسااب الراااا

الساا حاََاْأن
طد باَ ْاأ َن َّ
أحأانا جعن أن عع الله مأاه ااا َ :د َك َاد ةا ُ اللاه  المسا ع جَاِ َا َحْب ياد َم ْم ُاع ي
اا (أي :أننااا قصاالع جااِ ا جَاَ ا َار ْ قعلتااا بااه ح ا ق احااد
جَا َتااا َ َ « :م اا َها َ ا الْ َقْبا ُاد؟ اَااالُ اَ :ه ا َ ا َحْبا ياد لَحْاأَا َ
الص ة).

ٍ
اا
جتااا الأبااع ُ َ « :حل ا ُ لأُ َ
صا ّاد أ َ
َح ا ُع ُك ْث نَ َشااااَهُ جَااِ َا جَاَ ا َار جَا ْلأَا ْتعُ ا ْع» طجااع طاحااة :اااال ا :زحْاأَا ُ
ا بااه جتااا ُ « :حل ا ُ لأُصا ّاد أح ا ُع ُكث نشااااَهُ جااِ ا َكسا َاد أط ج ار
صالّع جااِ ا َكسالَا أط جَاَ ا َار ْ ْأم َسا َك ْ
قُ َ
جلأتعع»(.)1

طاااا ماارطة :كأااا إ ا ااعط -حعأااع :كراااا جااع الصااباو -أبااعأ ببأااا مائشااة عااع اللااه مأنااا
جفةلث ملأنا جغعط ح ما جِ ا هع اائمة قسبح -أي :قصلع الأاجلة طلعلنا كانا قصلع الضاق طاللاه
الس ُم
أملث -طقترأ ا الله قعال ﴿ :جَ َم َّن اللَّهُ َملَْأاأَا َطَطاَانَا َم َ ا َ َّ

( )2ج عم طقبكع طقرددها.

مد التأاا طال اا
حت مرطة :جتما ح مللا التأا -بمعأ أنه طاف حأ رها ح َّ
إل الس

 -جا هبا

لقاا ع يث اعا جِ ا هع اائمة كما هع قصلع طقبكع(.)3

( )1أخرجه البخباري فبي 17 :كتباب التهجبد 18 :بباب مبا يكبرن مبن التشبديد فبي العببادة ،ج ،/1 :ص 530 :حبديث
رقم.783 :
( )0سورة الطور :آية رقم [.]07
( )4صفة الصفوة ( )41 /0عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،الناشبر :دار المعرفبة ،بيبروت ،الطبعبة
الثانية ،1777=1477 ،تحقيق :محمبود فباخوري ،د .محمبد رواس قلعبه جبي ،وانظبر :فبتح البباري ـ
البببن رجببب  ) 037 /3( -المؤلببا :زيببن الببدين أبببو الفببرج عبببد الببرحمن ابببن شببهاب الببدين البغببدادي ثببم
911

طماان النأااثث باان اماااز( )1اااا  :كانااا لااع ام ارأة قأااا اللأااد طكأااا أحاابر معنااا مل ا الساانر
جكأا إ ا ااما قرش الماا طقأبنأع برالنا طقت  :أما قسا قع مان اللاه!!! إلا كاث ها ا الغقاأه! ااا :
ج الله إن كأا ألة قع مما قصأ (.)2
صالَّ
طاع انقلتا جع ةل كنا ه ا م زطانا مان اا الأباع َ « :ح َاث اللَّاهُ َ ُاا اَاا َ م َان اللَّْأاد جَ َ
اا َزْط َا َناا
َطأَحْا َت َ
ا َطأَحْا َت َ ْ
صالَّ ْ
ض َح جع َط ْان َنا الْ َمااَ َح َث اللَّهُ امرأة اَ َام ْ
ا نَ َ
ظ ْامَرأَقَهُ جَِ ْن أَبَ ْ
ا م َان اللَّْأاد جَ َ
ا جع َط ْانه الْ َمااَ»(.)3
ض َق ْ
جَِ ْن أَبَ نَ َ
طه امرأة حالقة قسم م ردة ( )4كانا ققأع اللأد طكانا مكح جة البصر جِ ا كاان الساقر
ناد بص لنا مق طن:
إلأ اق العابعطن دا اللأالع حس بت ن إل حم طجضد مغحرق جبا حاا إلناع أةافل
بغأر أن ق علأع جع أط زمرة السابتأن طأن قرجعأاع لاعح جاع ملأاأن جاع د ااة المتاربأن طأن قُلقتأاع
بعباااد الصااالقأن جفنااا أ حااث الرحماااا طأم ااث الع ماااا طأكاار الكرماااا حااا ك ارحث يااث قخاار ةااااعة
جأُسم لنا طابة (ح ) يث ق ا قعم طقبكع إل الح ر (.)5
طاا حقأ بن بسقا  :كأاا أشانع م لا شاع انة ( )6جكأاا أ ماا قصاأ مان الأأاحاة طالبكااا
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 شأئا جكان ل أاا ملا ماا قرحاعحن ااا  :جبكاا ياث
االا :طالله ل دد أنع أبكع ح ا قأحاع دما مع ياث أبكاع دماا ح ا قبتا اقارة مان د جاع اا حاة
من ا ا حع طأن لع بالبكاا طأن لع بالبكاا جلث ق قردد طأن لع بالبكاا ح ُشع ملأنا(.)7
الدمشقي الشهير بابن رجب ،دار النشر :دار ابن الجوزي –السعودية ،الدمام 1300-هـ الطبعبة :الثانيبة،
تحقيق :أبو معاذ طارق بن عو الله بن محمد.
ي ،ويقال :هو كوفّي ،روى عن كثير من أهل الحديث ،وكبان
( )1الهيثم بن ج ّماز ،البصر ّ
ي ،الب ّكاء ،الحنف ّ
يقص :بالبصرة عرا بالبكاء لكثرة بكائه وعبادتبه ،قبال أببو حباتم ببن حببان :الهيبثم ببن جمباز كبان مبن
العباد البكائين ممن لفل عبن الحبديث والحفبظ واشبتغل بالعببادة حتبا كبان يبروي المعضبالت عبن الثقبات
توهما فلما ظهر ذلك منبه بطبل االحتجباج ببه .انظبر :تباريخ اإلسبالم لامبام البذهبي )377 /12( -وانظبر
األنساب للسمعاني  )481 /1( -الطباعة :مركز الخدمات واألبحاث الثقافية ،الناشر :دار الجنان 2
( )0تعظيم قدر الصالة ج ،0ص 845 :المؤلا :محمد بن نص :ر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الناشبر:
مكتبة الدار -المدينة المنورة ،الطبعة األولا 1324 ،تحقيق :د .عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.
( )4أخرجه أحمبد ( ،052/0رقبم  ،)7323وأببو داود ( ،44/0رقبم  ،)1428والنسبائي ( ،025/4رقبم
 ،)1412وابن ماجة ( ،303/1رقم  ،)1444والحاكم ( ،354/1رقم  )1143وقال ،:صبحيح علبا
شرط مسلم .وابن حبان ( ،424/4رقبم  ،)0547والبيهقبي ( ،521/0رقبم  .)3317وأخرجبه أيضأبا:
ابن خزيمة ( ،184/0رقم .)1138
( ) 3من أهل البصرة من أرباب المجاهدات ،ذكبر سبيار عبن جعفبر ببن سبليمان ،قبال :سبمعت نسباءنا أمبي أو
ليرها تقول لم تفطر عجبردة العميبة سبتين سبنة ولبم تبنم بالليبل إال هبدون ،وكانبت إذا ،صبحت قالبت :أون
قطببع بنببا النهببار عببن مناجبباة سببيدنا ،وردنببا إلببا مببا نسببتحقه مببن كببالم المخلببوقين سببماعأا وقببوالأ 2طبقببات
الصبوفية ويليببه ذكببر النسببوة المتعبببدات الصببوفيات  )478 /1( -أبببو عبببد الببرحمن محمببد بببن الحسببين بببن
محمببد بببن موسببا بببن خالببد األزدي ،سببنة الوفبباة /4شببعبان310/هببـ تحقيببق :مصببطفا عبببد القببادر عطببا،
الناشر :دار الكتب العلمية ،سنة النشر1317 :هـ 1778م :بيروت.
( )5إحياء علوم الدين ج ،3ص 313 :المؤلا :أبو حامد الغزالي ،الناشر :دار لمعرفة – بيروت.
( )4كانت أ مة سوداء كثيرة العبادة روي عنها كلمات حسان ،وقد سسلها الفضيل بن عيبا البدعاء فقالبت :أمبا
بينك وبينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيًّا عليه ،البداية والنهاية .)177 /12( -
( )7إحياء علوم الدين ج ،3ص.313 :
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جن الصلة ال يأتة بالله قعال ش اا طك جا كانا ةم ا للمرأة الصاالقة ملا ماعا األزمأاة طالعصا
جعاان مقاااا باان المبااا اااا  :كانااا بالبصاارة امارأة الألااة م عبااعة حتااا لنااا بااردة طكانااا قتا اللأااد جااِ ا
ةكأا القركا طهعأ العأا ن نااد بصا ٍ لناا حا حن« :هاعأ العأا ن ط اا الأ ا طكا كاد
حبأا بقبأبه طاع كل ب حا مقب أج را قع بأع طحب جع البع قحعد حا حبأبا »(.)1
طه ا ا القااا اعلنااا قصاامع جااع مبادقنااا لع اااة ح خألنااا الكسااال طالمس ا ج ن جعاان أبااع كلااعة
اا  :ما أحا ا اه ط امرأة أا ط أحبر مل ا التأا من أ حأاان السالمأة إن كاناا ل تا
جااع مس ا ع القااع كفننااا نخلااة قصااحتنا الرحاااو حمأأااا طشااما طكانااا أ حأااان قت ارأ التاارآن جااع كااد ح ا
طلألة طكانا ق كلث إ بعع العصر جِننا قفمر بالقااة طالشعا قرحع (.)2
طمن مبع الله المكع أبع مقماع ااا  :كاناا حبأباة الععطحاة( )3إ ا حلاا الع ماة ااماا ملا ةاقح
طناماا العأا ن ط لتاا الملا
لنا طشع ملأنا د منا طكما ها يث االا :إلنع! اع ا الأ
أب ابنااا طك ا كااد حبأااا بقبأبااه طه ا ا متااامع بااأن حااعح يااث قاُ ْتبا ُاد مل ا ح ا قنا جااِ ا ال ا الح اار
االا :إلنع! ه ا اللأد اع أدبر طه ا الأنا ااع أةاحر جلأاا شاعري أابلاا مأاع لأل اع جفهأاف أ ددقناا
ملاع جاافم طم قا لنا ا دأبااع طدأبا مااا أبتأ أااع طم قا لا ان نرقأااع ماان بابا مااا برحااا -أي :لا
قرك أع ما اد البا  -لما طا جع نحسع من ا د طكرم (.)4
طحكع أن مابعة كانا قصلع باللأد قس رحح طكانا قت ل طانا( :اث طحق إل م ا قأاا ؟
اااث حااا اجااد اااث حااا بقَّااا إل ا م ا أنااا جااع حل ا ؟ أاسااما ملأ ا أ قكسااا معأش ا إ ماان
قتقعنااث جأتق ا اللااه
حا أاسااما ملأا أن قااعكد الأااا ماان أالااع با َّار أما حااد حم ا
ب )(.)5
طهك ا جِن من إما ا حسن حلة المرأة المسلمة بالله قعال قمسكنا بعحأنا طال ضاقأة جاع ةابأله
طققمااد األ طالثبااا ملا أماار طننأااه ةاابقانه طها أ شارح قضاار لأااا أ ط المثااد جااع ال ضااقأة
حة بأا ااابر هاع طزطاناا جنااار زطاناا ما أباع هرحارة
طالحعاا لن ا العحن حأ أةلما أ شرح
طقركنااا ج اااا أهااد زطانااا جساافل ها إن كانااا ملا دحأااه جاافار بِةا منا جفاساام ا ملا قعا حبنا ما ابا
شااعحعا جااا ققل ا ماان دحااا هث طحمل هااا مل ا شاار كااابنث طأ ل ااه يااث أاعم هااا كب ا ا طمس ا طمأع ا ا مأنااا
الماا طقرك هاا جاع الشام ي ياة أحاا ح ا هاا متلناا طةامعنا طبصارها طجاع الأا الثالا البا ا مأناا

( )1صببفة الصببفوة البببن الجببوزي ( ، )44 /3تحقيببق :محمببود فبباخوري ،د .محمببد رواس قلعببه جببي ،ط/0
1777 = 1477م ،دار المعرفة ،بيروت.
( )0صفة الصفوة ()48 /3
( ) 4من كبار العارفات وكانت من أهل البصرة ،طبقات الصوفية ويليه ذكر النسبوة المتعببدات الصبوفيات (/1
.)314
( )3صفة الصفوة (.)40 /3
( )5صفة الصفوة (.)347/3
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قاار دحأنااا جلااث قحعااد أاار االشااا ة بِحاابعنا إل ا السااماا بال حأااع ط قعااع مااا حت ل ا ن ماان شااعة االمأاااا
طاال ماا (.)1
طهاار أ أحمن إل المعحأة ماشأة لأ معنا زاد (.)2
طااع أةالما امارأة ااأ بان الخقاأث ( )3طكاان حتاا لناا حا اا طكاان حصاعها مان االةا طحعبا
بنااا طهااع ةااااعة جأتلبنااا مل ا أةاانا طكااان ة ا اللااه  طه ا بمكااة ابااد الن اارة حخباار ماان أم اار
األنصااا جاافكبر بِةا منا طبمااا قلتا ماان اااأ جلمااا كااان الم ةااث أقااا الأبااع  جتااا  :إن امرأق ا اااع
ق عر لنا (.)4
أةلما طإن قؤ حنا جفحا أن
كما عربا جع ال هع مث طةبتا با ل ن أراقناا ال قاع قكاالبن ملا الاعنأا طلناثن كلاف م امناا
طزحأ نااا طزكرجنااا جن ا مأم نااة بأااا األااار ( )5أ اد أن قبأ ا َ ا ْ لنااا جتالااا للغ اّا  :إ ا بعااا ه ا ا
الغ جتد :إنع بما كأا حائمة جف ك حعي جأه! يث هبا ط اعا جتالاَّ :د مل َّاع الغا أكاا أن
قُبأّن للأّاس ه ا!! (.)6
ط بانأة المرأة المسلمة جع ال انا العبادي ق مثد أحضاا جاع ققتتناا بصاحا المؤمأاا ال اع ط د
جااع التاران الكارحث طماان أبرزهااا :التأا طالقحااظ حأا طحااف اللااه قعااال الصااالقا بناااقأن الصااح أن
الع أم ااأن الل ااأن ح قتا ا لن اان الصا ا و ب ااعطننما ط لا ا ج ااع ا ل ااه قع ااال  ﴿ :جَ َّ
الص ااال َقا ُ اَانَ ااا ي
ظ اللهُ (.)7
َحاج َا ي لّْلغَْأا ب َما َحح َ
أي :أن ح و المرأة ح مثد أط  :جع أن قك ن اان ة طيانأا :جع أن قك ن حاج ة للغأا.
طحعلَّ االما الرازي مل هاقأن الصح أن جأت :
﴿اَانَا ي َحاج َا ي لّْلغَْأا جأه طانان :األط  :اان ا أي مقأعا لله.
﴿حاج َااا ي لّْلغَْأااا أي :اائمااا بقت ا ال ا طج طاااع ةاابقانه اضاااا ح ا اللااه يااث أقب ا ل ا
َ

بتضاا ح ال طج.
الثانع :أن حا المرأة َّإما أن حع بر مأع حضا الا طج أط مأاع أب اه أماا حالناا مأاع حضا الا طج
جتااع طحااحنا اللااه بفننااا اان ااة طأحااد التأ ا دطا القامااة جااالمعأ  :أنناان اأمااا بقت ا أزطااناان
طظاهر ه ا إكبا إ أن المراد مأه األمر بالقامة.

( )1ابن حجر اإلصابة ج ،7ص 045 :وابن سعد في الطبقات الكبرى ج ،8ص.403 :
( )0ابن سعد في الطبقات .440/8
( )4شاعر مشهور من األوس دعان النبي  إلا اإلسبالم وتبال عليبه القبران فقبال :إنبي ألسبمع عجبأبا ،فبدعني
انظر :في أمري هذن السنة ثم أعود إليك فمات قبل الحول ،اإلصابة .317 /5
( )3ابن سعد الطبقات الكبرى ج.404 8
( ) 5عابدة زاهدة كتبت عن اإلمام أحمد بن حنبل أشياء من العلم واشتهرت بحرصها الشديد علا تحري الحالل
وطيب المطعم« ،أعالم النساء» لعمر رضا كحالة (.)148/5
( )4أعالم النساء رضا كحالة .5/148
( )7سورة النساء ،آية رقم.]43[ :
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طاملث أن المرأة قك ن حالقة إ إ ا كانا مقأعاة ل طاناا ألن اللاه قعاال ااا  ﴿ :جَ َّ
الصاال َقا ُ
اَانَا ي طاأللف طال جع ال م ححأاع ا ةا غرا جنا ا حت ضاع أن كاد امارأة قكا ن حاالقة جناع

بع طأن قك ن اان ة مقأعة.
اااا ال احااعي حمااه اللااه :لحااظ التأا ححأااع القامااة طها مااا جااع اامااة اللااه طاامااة األزطاج طأمااا
﴿حاج َا ي لّْلغَْأا .
حا المرأة مأع أبة ال طج جتع طححنا الله قعال بت لهَ :
الشاانادة طالمعأ ا ك ا ننن حاج ااا بم اااا الغأااا ط ل ا ماان طا ا :
طاملااث أن الغأااا ك ا
أحعها :أننا ققحظ نحسنا من ال نا لئ حلق ال طج العا بسابا زناهاا طلائ حل قا باه ال لاع الم كا ن
مما حأبغع(.)1
من نقحة أر طيانأنا :ححظ ماله من الضأا طيالثنا :ححظ مأ له َّ
طجااع القااعح أن الأبااع  اااا « :كأاار الأساااا إن ن اار إلأنااا ة ارق طإن أمرقنااا أاام ا
با مأنا حح

طإن

جع مال طنحسنا»(.)2

جماان ابأعااة المؤمأااة الصااالقة طماان حااح نا الم زمااة لنااا بقكااث إحماننااا طح ا حنا أن قك ا ن..
اان ااة ..مقأعااة .طالتأا  :القامااة ماان إ ادة طق اااه ط بااة طمقبااة ماان اساار طإ ااا طقحلااا طمعاعاالة!
طماان يااث اااا  ﴿ :اَانَااا 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
حرم الأاشئة طحقبعنث ب طأنحاةه طظ له طإحتاماقه!
طماان ابأع ااة المؤمأ ااة الص ااالقة طم اان ح ااح نا الم زم ااة لن ااا بقك ااث إحمانن ااا طح ا حنا ك ا ل أن
قك ن حاج ة لقرماة الرباام المتاعس بأأناا طباأن زطاناا جاع أب اه -طبااأل َْطلَ جاع حضا -جا قباأح مان
نحسنا جع ن رة أط نبرة ما حباو إ له ه -بقكث أنه الشقر اآلكر للأح ال احعة.
ظ اللهُ  .جلاأ األمار
طما حباو قتر هع ط حتر ه  :إنما حتر الله ةبقانه ﴿ :ب َما َحح َ
أمر عاا ال طج من أن قبأح زطا ه مان نحسانا -جاع أب اه أط جاع حضا -ماا حغضاا ها لاه .أط ماا
حملأه ملأه طملأنا الم م ! إ ا انقر الم م من مأنل الله(.)3
ظ اللااهُ ..
إن هأالا حكمااا طاحااعا جااع حااعطد ها ا القحااظ جعلأنااا أن ققحااظ نحساانا ﴿ ب َمااا َححا َ
طال عبأر الترآنع حت ه ا بصأغة األمر بد بماا ها أمما طأشاع ق كأاعا مان األمار .إناه حتا  :إن ها ا
القحظ بما ححظ الله ه من ابأعة الصالقا طمن مت ض ح حنن!

( )1مفاتيح الغيب تفسير الرازي ( -ج  ،/5ص.)174 :
( )0أخرجه النسائي في السنن الكبرى ج ،5ص 412 :حبديث رقبم  ،8741وأخرجبه اببن جريبر الطببري فبي
التفسير ( .)42/5وأخرجه أيضأا :الديلما ( ،181/0رقم  ،)0710وقال األلباني :حسبن .انظبر :السلسبلة
الصحيحة ج ،3ص ،354ح .1848
( )4في ظالل القرآن (ج .)101/0
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طمأعئ ا ا ق نا اااط كا ااد أم ا ا ا المن ا ا طمأن طالمن طما ااا ما اان المسا االمأن طالمسا االما  .أما ااا عا ااغه
ظ اللااهُ م ا التأ ا
الم م ا المأقاار  .طقباارز حااعطد مااا ققح ااه الصااالقا بالغأااا ﴿ :ب َمااا َحح ا َ
القائ الراعع ال دطد. .
()1
جفما أر الصالقا  ..جنن الأاش ا ( .من ال اا ملا الأشا طها المرقحا الباا ز مان األ )
طهع ح ة حسأة لل عبأر من حالة نحسأة .جالأاش قبرز طقس علع بالعصأان طال مرد(.)2
طهك ا ح باأن لأاا أن المارأة المسالمة حأبغاع أن ق قتا بالصاحا الترآنأاة مان القاماة طالقحاظ طهماا
حح ان قك ن المرأة المسلمة حالقة ط مصلقة ط م اة لنا بالربانأة إ إ ا اقصحا بنماا جغأاا
القامااة أااا الص ا و ط أااا القحااظ لل ا طج طاألهااد طالحاارج طالمااا طالااعحن طالخل ا طكااد مااا أماار اللااه
بقح ااه أااا ل،حا و ط أابنمااا معااا أااا للربانأااة ط لا ألن حا و الااأح ها اامااعة االحا و
الكبر طمأقلته الرشأع.
طاع كر التران هاقأن الصح أن عمن املة من الصحا األكر ال ع حأبغع أن قرااا المارأة حركاة
حأاقنا طج مت ضأا ه الصحا طهع الم ك ة جع ا الله قعال :
الصااداَا
أن َط َّ
أن َطالْ َتانَاا َط َّ
﴿إ َّن ُ
الصاادا َ
أن َطالْ ُم ْؤمأَاا َطالْ َتاان َ
أن َطالْ ُم ْسال َما َطالْ ُم ْاؤمأ َ
الم ْسالم َ
الصاائ َما
أن َط َّ
صا ّعاَا َط َّ
حن َط َّ
َط َّ
أن َطالْ ُمَ َ
أن َطالْ َخاش َاعا َطالْ ُمَ َ
الصاائم َ
صا ّعا َ
الصاابَرا َطالْ َخاشاع َ
الصاابر َ
َّ
َارا َم أما (.)3
حن اللَّهَ َكثأرا َطال َّ اكَرا أ ََم َّع اللَّهُ لَ ُنث َّم ْغحَرة َطأ ْ
أن جُا ُر َ
طا ُن ْث َطالْ َقاج َا َطال اكر َ
َطالْ َقاج َ
طها ا الص ااحا الكثأ اارة ال ااع ُامع ااا ج ااع ها ا اآلح ااة ق ع اااطن ج ااع قكا ا حن ال ااأح المس االمة .جن ااع
االةا طاالحمااان طالتأا طالصااع طالصاابر طالخشا طال صااع طالصا طححااظ الحاارطج ط كاار
الله كثأرا ..طلكد مأنا اأم ه جع بأاا الشخصأة المسلمة.
طلع ااد ح ااحا الم ارأة الص ااالقة ال ااع حرع ا الل ااه مأن ااا ه ااع الم م م ااة ج ااع ح ااحا الأس اااا ال ق ااع
اك ااا هن اللااه لأبأااه  جااع ا لااه قعااال ﴿ :مسا بااه إ ْن اَلَّ َت ُكا َّان أَ ْن حابعلَااه أ َْزطااااا كأ اارا ماْأ ُك َّن مساالما ٍ
ُْ ُ َ َ ْ
ََ َُ
ُْ َ
()4
ُم ْؤمأَا ٍ اَانَا ٍ قَائبَا ٍ َماب َعا ٍ َةائ َقا ٍ ياَأّبَا ٍ َطأَبْ َكا ا .
طك حااة الت ا  :إن م اااة الم ارأة ال يأتااة بربنااا ماان أهااث طأباارز م مااح الربّانأّااة ال ااع نأشااعها ل قت ا
الم ارأة المساالمة بمنم نااا الع أمااة ططااباقنااا الت حمااة ج تااع الأم ا ج االة ا مع ال ااع ق ا البش ارحة إلأااه
ل أنض من كب قنا طقع د من أنا طانقراجنا.

( )1القاموس المحيط (.)478 /1
( )0المصدر السابق (ج.)101/0 :
( )4سورة األحزاب ،آية رقم.]45[ :
( )3سورة التحريم ،آية رقم.]5[ :
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المبحث الثالثِ :ر َعاية ت َ ْحف ُ
ظ أ ُ ْس َرت َها
َّ
إن بانأ ااة الم ا ارأة المسا االمة ق نا اار الأا ااة ما اان ك ا ا

إا لا ااة مل ا ا منم نا ااا األحا ااألة جا ااع مأا ااعاننا

األةاةع طجاع مقارا مبادقناا طما ان انادهاا جاع بأ ناا طأةارقنا ما زطاناا الا ي ها اأ ناا طنا هاا
طم أط دها ال حن ال ي هث أمان نا طم ان ماح نا.
ابااد أن قك ا ن الربّانأّااة نشااااا كا اأااا أط مما اا مامأااا جنااع حركااة حأاااة طةاال

جااع مقأقنااا

الترحااا ططاابنااا العأأااع الا ي حغأااع مأنااا جأااه أحااع بااد طاااع قتبااد بانأااة الخااا ج إ ا جشاالا بانأااة
العاكد جحااع الشعا حعقأه بد ط حمكن للربانأة أن ق قتا جاع م ا ناا الم معأاة إ إ ا ققتتاا
جع م ا نا األحألة بِةرقنا الصغأرة.
لذا فهذه إطاللة على معالم ربانيتها في هذا المجال
أو  :معالم ربانيّة المرأة مع زوجها
حع بر ال طج من أهث م ا التربا جع حأاة المرأة المسلمة طمن أم ث مأادحن انادهاا طلاث
طه اأ نا طنا ها طارحتنا إل عا بنا طالح ز ب أ ه ةبقانه طإن كان المثاد التاعحث حتا  :ط اا كاد
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 .
طالمرأة الصالقة م زطاناا م ب لاة لاه كاملاة جاع أب اه قبقا مان كاد ماا حرعاأه ق أاا كاد ماا
حؤ حه قعأأه مل اامة الله قعاال قشااكه جاع الخأار طقعأأاه ملأاه ققح اه جاع أب اه قسا أا لاه جأماا
أحد الله له طجأة له ح بعع مماقه.
وتتمثل معالم الربّانيّة في العالقة مع الزوج فيما يلي:
 .9حسن التبعل لو كزوج

جالع اااة الخاحااة بااأن الم ارأة طزطانااا ا ا ا ةااعادقنما طعاامان أنساانما ط احااة بالنمااا ل ا ا جااِن
المرأة المسلمة قبا اصاا اناعها جاع إةاعاد زطاناا طا ةا ابة العائماة لاه جأماا أحاد اللاه لنماا ط
اا
قنملااه أط قأشااغد مأااه أط قم أ ا مأااه اااا ة ا اللااه « :إ َا َد َمااا َّ
الر ُاا ُاد ْامَرأَقَااهُ إل ا جَراشااه جَفَبَا ْ
()1
لس َاماا َةااكقا َملَْأا َناا
صب َح» َطل ُم ْسل ٍثَ « :كا َن اَلَّ ي جاع اَ َّ
جَابَا َ َ ْ
ضبَانا َملَْأا َنا لَ َعأَاْا َنا الْ َم ئ َكةُ َحَّ قُ ْ
ع َمْأا َنا»(.)2
َحَّ حاَ ْر َ
بد األ َْطلَ جع ح ّتنا أن ق تر إلأه دطن القلا طأن ق نأف ل ل طق مد.
( )1صببحيح البخبباري  ،كتبباب  :النكبباح  ،ببباب إذا باتببت المببرأة هبباجرة فببراش زوجهببا ( ،1774/54رقببم
 )4245وأخرجه أحمد ( ،484/0رقم .)7221
( )0أخرجه مسلم كتاب النكباح ،بباب تحبريم امتناعهبا مبن فبراش زوجهبا رقبم  ،1344ص( 1432 :عبن أببي
هريرة).
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طإنااه لماان المؤةااف أن بعااض الأساااا ق مااد لخرطانااا -طاااع نُنأااا ماان لا  -أكثاار ممااا ق مااد
ل طانا -طاع أُمر به -طكد ل حع مل اند بالمسئ لأة أط مع اقبا لشر الله.
إن لتأا المرأة بن ا األمر طحسن األك به أيرا كبأرا مل اةا ترا البأاا حأا محاة الا طج ط عاا
بما مأع طمع شع باالحبام طالقرمان طمن يث ا ة ترا الأحسع.
طما أكثر الراا ال حن حعأش ن حأاة أر مس ترة بسبا شع هث بالقرماان؛ ألن المارأة لاث قعار ها ا
ال انااا اه مامااا أط لااث قعاار كأااف قت ا بااه ح ا التأااا جل ااع الم ارأة دط هااا جااع ل ا يااث ل حكاار
طقبق كأف قؤدحه.
اا ة الله « :أ أكبركث بأسائكث من أهد ال أة :الا دطد ال لا د الغأا ملا زطاناا ال اع
إ ا آ أط أط حا ااا ح قفك بأع زطانا يث قت  :طالله أ ط مضا ح قرع مأاع هاع
جع ال أة هع جع ال أة هع جع ال أة»( )1طمعأ ال ملة األكأرة مضاا :أي أناا ط حسا رحح لاع
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
جع ا منا ال لألة جع نحسنا ال دطد ال ل د طكد أمرها مقم د (.)2
 .1تحترم زوجها وتطيعو:

إن ماان أطلأااا األطل حااا جااع ال عامااد م ا ال ا طج :ا ح ارا طالقامااة جنمااا ا ا ا السااعادة طمحاااقأح
التلا االاا امارأة ةاعأع باان المساأّا :ماا ُكأااا نكلّاث أزطااأااا إ كماا قكلما ن أمارااكث أحالق اللااه ..
ماجا الله!! (.)3
﴿الر َا ااا ُ اَا َّ ُام ا َن َملَ ا
طاام نااا ل طان ااا ه ااع أة اااس ا ة ا ترا ألن الت ام ااة للراااد ا ااا قع ااال ّ :
الأّ َساا ( )4ج ق ص ا اماة باعطن ااماة طالبأاا مع ةاة أط إدا ة جلا أن ماعحرا جاع مؤةساة أط مع ةاة
لعحااه م ظحا ن حقأع نااه هااد حمكاان أن حسااأر العمااد؟! جالبأااا كا ل  .إن اامااة الا طج طااااا شاارمع
صا ُ المارأة َطباَ ْعلُ َناا
قثا المرأة مل جعله بد ن ع اامة ال طج متعمة مل مباادة الأحاد ااا  َ « :قَ ُ
َشاه يع إ َّ بِ ْنه»( )5طجأه إشا ة إل أهمأة اامة ال طج ح اعما مل مبادة حأا الأحد.

( )1أخرجببه :الطبرانبببي فبببي الكبيبببر ( ،132/17رقببم  ،)427وفبببا األوسبببط ( ،11/4رقبببم  .)5438قبببال
الهيثمي :)410/3( :فيبه السبري ببن إسبماعيل ،وهبو متبروك ،النسبائي فبي سبننه الكببرى ج ،/5 :ص:
 441حديث رقم ،7147 :وقال األلبداني :للحديث شبواهد يتقبوى بهبا ،و أرى أنبه ال ببسس ببه فبي الشبواهد.
انظر :السلسلة الصحيحة ،ج ،1ص ،084ح.087
( )0أخبار النساء (.)1 /1
( )4حلية األولياء.)178 /5( ،342 :
( )3سورة النساء من آية رقم.]43[ :
( )5صحيح البخاري كتاب النكاح ،باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ،ج ،7ص2 47 :رقم.3874 ،
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َحاعا
ل ا حقرص االة مل قترحر مكانة ال طج ألننا األةاس حتا الرةا « :لَا ْ ُكْأ ُ
اا آمارا أ َ
َح ٍع أل ََم ْر ُ المرأة أَ ْن قَ ْس ُ َع لَ ْطا َنا»(.)1
أَ ْن حَ ْس ُ َع أل َ
باد االشاعا بمكان ااه ح ا بعااع طجاقاه « َ حقاد ماارأَةٍ قاُ ْاؤمن باللَّااه طالْأ ا اآلكار أَ ْن قُقا َّاع ملَا مأا ٍ
اا
َ َّ
َ
َ َْ
ُ
َْ
()2
جَا َ يَ َ ٍ
ث إ َّ َملَ َزْط ٍج جَِنا ََّنا قُقع َملَْأه أَْباَ َعةَ أَ ْش ُن ٍر َط َم ْشرا. »...
ْ
صا ٍن أ َّ
َن َم َّمَاهُ أ ْ
َكبَاَرقْاهُ
ص ْاأن بْان م ْق َ
طأكرج ابن ةاعع طابان أباع شاأبة طالقااكث طالبأنتاع مان ارحا ُح َ
أَناَّناا أَقَااا ةا َ اللَّااه  جااع ح ٍ
اا:
اا اَااا َ لَ َنااا َ ُةا ُ اللَّااه « :أَ َا ُ َزْط ٍج أَنْااا؟ » اَالَا ْ
ااااة جَالَ َّمااا جَاَر َ ْ
َ َ
َ ْ َُ
اَ :ما آلُ ُ إ َّ َما َم َ ْ ُ َمْأهُ اَا َ « :انْ ُاري أَحْ َان أَنْاا مْأاهُ؟ جَِنَّاهُ َاأَّاُا
ف أَنْا؟ » اَالَ ْ
ناَ َع ْث اَا َ َ « :كْأ َ
َطنَا ُ »(.)3
طأكاارج الب ا ا طالقاااكث طالبأنتااع جااع « ُةااأَأه» ماان أبااع هرحاارة اااا  :ااااا ام ارأة إلا ة ا اللااه 
جتالا :حا ة الله أكبرنع ما ح ال طج مل ال طاة اا :
حاعحعا جَالَق َساْهُ بل َساان َنا َماا أَ َّد ْ َح َّتاهُ
«م ْن َح ّ الَّ ْطج َملَ الَّ ْط َاة أَ ْن لَ ْ َةا َ َمْأخَرا ُ َدما َطاأقاا َط َ
لَا ْ َكااا َن حاَْأابَغااع لبَ َش ا ٍر أَ ْن حَ ْس ا ُ َع لبَ َش ا ٍر أل ََما ْار ُ الم ارأة أَ ْن قَ ْس ا ُ َع لَ ْطا َنااا إ َا َد َكا َاد َملَْأا َنااا ل َمااا جَ َّ
ض الَهُ اللَّااهُ
َملَْأا َنا»(.)4
طأكاارج القاااكث طالبأنتااع ماان معااا باان ابااد اااا  :اااا ةا اللااه  َ « :حَقااد ْما َارأَةٍ قُا ْاؤم ُن باللَّااه
َحااعا َط َ قُ َخ ّشا َان
َطالْأَ ا ْ اآلكاار أَ ْن قَافْ َ َن جااع باَْأاا َزْطا َنااا َطُها َ َكااا ي َط َ قَ ْخ ُار َج َطُها َ َكاا ي َط َ قُقأا َ جأاه أ َ
صرَمهُ جَِ ْن َكاا َن ُها َ أَظْلَ ُاث مْأا َناا جَا ْلَفْقاه َحَّا قاُ ْرعاأَهُ جَاِ ْن ُها َ اَبا َد مْأا َناا جَب َناا
ص ْع َط َ قَا ْعَ َ جَر َ
اشهُ َط َ قَ ْ
بَ
اا مْأ َاع اللَّاه
ع َمْأا َنا جَا َت ْع أَبْالَغَ ْ
ا َطاَب َد اللَّهُ مُ ْ َ َها َطأَجْالَ َل ُح َّ َا َنا َط َ إيْ َث َملَْأا َنا َطإ ْن ُه َ أَبَ أَ ْن حاَ ْر َ
َطن ْع َم ْ
مُ ْ َ َها»(.)5

طهك ا قك ن بانأ نا جع ق ددها ل طانا طاح رامه طا ه ما بشفنه ط اقه.

 .1تعينو على طاعة اللو تعالى:

( )1أخرجه أحمد ( ،481/3رقم  ،)17300قال الهيثمي ( :)427/3رجاله رجال الصحيح .وأخرجه أيضأا:
الحباكم ( ،172/3رقببم  ،)7405وقببال ،:صببحيح علببا شببرط الشببيخين .والطبرانببي ( ،50/02رقببم .)72
أخرجه البيهقي ( ،071/7رقم  .)13381وانظر الجامع الكبير للسيوطي .)7508 /1( -
( )0صحيح البخاري ،كتاب الجمعة ،باب الطيب للجمعة ،ج ،4ص ،001رقم .1082
( )4أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،كتاب عشرة النسباء ،بباب طاعبة المبرأة لزوجهبا ،ج ،5ص ،412رقبم:
 ،8740وقال الهيثمي ( :)116/1رواه أحمد ،والطبراني في الكبيدر ،واألوسدط ،ورجالدو رجدال الصدحيح
خال حصين ،وهو ثقة ،وقال األلباني :صحيح .انظر :اىلسلسلة الصحيحة ،ج ،4ص ،113رقم . 0410
( )3أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب من تخلا لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلا النكاح ،ج،7
ص ،83رقم  .14044وقال األلباني :صحيح لغيرن .انظر :صحيح الترليب والترهيب ،ج ،0ص ،174رقبم
.1745
( )5أخرجببه الطبرانببي ( ،127/02رقببم  .)012قببال الهيثم بي ( :)414/3روان الطبران بي بإسببنادين ورجببال
أحدهما ثقات .والحاكم ( ،024/0رقم  )0772وقال ،:صحيح اإلسناد .والبيهقي ( ،074/7رقم .)13370
ومن لريب الحديث« :تخشن» :أى :تولر« .تصرمه» :أى تقاطعه ،جامع األحاديث .)44 /17( -
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المرحة زطاة القة بن مبأع الله االا :دكلا مل َّاع القاة طها
ااا جع السأر لل هبع من ُةعع
ّ
كاير( )1جتلا :ما ل ؟ لعد اب من أهل شعا؟ اا  :طالله طنعث حلألاة المسالث أناا طلكان ماا
اد لع ا مع جتسامه جاأنث جسافلا

مأعي اع مأع جتلا :ما حغم ؟ ملأ بت م ! اا  :حا
الخازن :كث أمق ؟ اا  :أ ب مائة ألف .طجع ط ٍ
احة اا لنا :إن م جتة بأا م ج
الله أكبر كثرة الما

(.)2

م ه طإنحااه أ احه طزطاة قق زطانا مل الأحتة جع ةبأد الله.

طه قشا زطانا البكاا دطن أن قعر مل ه جتاع بكا مباع اللاه بان طاحاة طبكاا امرأقاه جتاا :
أناج مأنا أ ؟ (.)3
ما حبكأ ؟ االا :بكأا لبكائ ! اا  :إنع اع ملما أنع طا د الأا طما أد ي ٍ
طه زطااة أبا العحاعاو قعأأاه ملا االنحاا جاع ةابأد اللاه كماا اااا جاع القاعح (أن اا اااا
إلا ةا اللاه  جتااا  :إن لحا ن نخلاة طأنااا أاااأث حاائقع بنااا جتاا لااه الأبااع  :أمقاه إحاهااا بأخلااة
جااع ال أااة جاافب اااا  :جفقااا أبا العحااعاو جتااا  :بعأااع نخل ا بقااائقع؟ اااا  :جحعااد جاافق الأبااع 
جتا  :حا ة الله اب عا الأخلة بقائقع جااعلنا له جتع أمقأ كنا جتا الرةا  :كاث مان ما
داو ألبع العحعاو جع ال أة االنا مرا ا .اا جفق امرأقاه جتاا  :حاا أ العحاعاو اكرااع مان القاائه
جتع بع ه بأخلة جع ال أة جتالا :بح البأ أط كلمة قشبننا (.)4
 .1تتفانى في خدمة زوجها:

إن كعمااة الا طج طالسااعع جااع كااد مااا حأحعااه طحع ا د ملأااه بالسااعادة طالنأاااا ماان أم ااث طأهااث ال اابااا
ال ع حأبغع مل المرأة المسالمة أن قضار جأناا بسان ٍث طاجا ٍر طأ قاعكر جأناا اناعا طأن قق ساا لا
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
 طه بأن أحقابه جتالا :بفبع أنا طأمع حا ة الله أنا طاجعة الأساا إلأ طاملث نحساع لا
الحعاا أنه ما من امرأة كانا جع شر ط ر ةمعا بمخراع ها ا أط لاث قسام إ طهاع ملا مثاد
أحااع إن اللااه بعثا إلا الراااا طالأساااا كاجااة جآمأااا با طبِلنا جااِ ا معشاار الأساااا مقصا ا ا امااع
بأ قكث طمحض شن اقكث طحام أط دكث طإنكث معاشر الرااا جضال ث ملأأاا باال م طال ماماا
طمأاادة المرعا طشاان د ال أاائ طالقاال بعااع القاال طأجضاد ماان لا ال ناااد جاع ةاابأد اللااه َّ
طإن الراااد
حااااا طمع ماارا أط مرابقااا حح أااا لكااث أما الكث ط لأااا أيا ابكث ط بأأااا لكااث أط دكااث أجمااا
مااأكث إ ا كاارج ًّ
نشاككث جع ه ا الخأر حا ة الله؟ جال حا الأباع  إلا أحاقابه ب اناه كلاه ياث ااا « :هاد ةامع ث
( )1خاثر النفس أَي :ثقيلها لير َ
ب وال نَشِّيطٍ  ،لسان العرب .)042 /3( -
ط ِّيّ ٍ
( )0الطبراني فبي «الكبيبر» ( )175وأببو نعبيم فبي «الحليبة» ،88 /1وهبو عنبد اببن سبعد  157 /1 /4سبير
أعالم النبالء ـ تحقيق األرناءوط .)40 /1( -
( )4سير أعالم النبالء للذهبي ( )044 /1وتفسير الطبري ( 412دار هجر) .)573 /15( -
( )3مسبند أحمببد ،كتبباب مسببند المكثببرين مببن الصببحابة ،بباب مسببند أنببس بببن مالببك رضببي اللببه عنببه ،ج ،4ص
 ،138رقبببم  ،10523والمعجببببم الكبيببببر للطبرانبببي (ج  ،/14ص ،)18013( )145 :وقببببال األلببببباني:
صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة ،ج ،4ص ،344رقم .0743
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متالااة ام ارأة اااه أحساان ماان مسااائل نا ماان أماار دحأنااا ماان ه ا ؟ اااال ا :حااا ة ا اللااه مااا ظأأااا أن ام ارأة
قن عي إل مثد ه ا جال حا الأبع  إلأنا يث اا :
انصرجع أح نا المرأة طأملمع من ط ائ من الأساا أن حسن قبعاد إحاعاكن ل طاناا طالبناا مرعااقه
طاقبامنا م اجت ه حعع ل كله اا  :جفدبر المرأة طه قنلد طقكبر اة بشا ا (.)1
أكاارج االمااا أحمااع بسااأع ماان اباان أمبااع اااا  :اااا لااع ملااع باان أبااع االااا عااع اللااه مأااه :أ
أكبر مأع طمن جاامة عاع اللاه مأناا كاناا ابأاة ةا اللاه  طكاناا مان أكار أهلاه ملأاه طكاناا
طاماا البأاا
زطا ع ج َّر بالرح ح أيّر الرح بأاعها طأةاتا بالترباة ح ا أيار الترباة بأقرهاا ّ
ح ا ا باار يأابنااا طأطاااع ققااا التااع ح ا دنسااا يأابنااا جفحااابنا ماان ل ا عاار جتااع مل ا
ة الله  بسبع أط كاع ااا  :جتلاا لناا :انقلتاع إلا ةا اللاه  جاةافلأه كادماا حتأا حار
مااا أنااا جأااه جانقلتااا إل ا ة ا اللااه  ج اااع مأااع كااعما أط كااعاما جراعااا طلااث قساافله ج ا كر
القعح جتا :
ٍ
اح َماعي
اأن َط ْ
«أَ َ أ َُدل َملَ َماا ُها َ َكْأا يار لَا م ْان َكااد إ َا أ ََطحْاا إلا جَراشا َةابّقع يَ َياا َطيَ َي َ
أن» جفكراا أةنا جتالا :عأا من الله ط ة له مرقأن (.)2
أن َطَكبّري أَْبَعا َطيَ َي َ
يَ َيا َطيَ َي َ
طماان أةااماا بأااا أب ا بكاار عااع اللااه مأااه االااا :ق ّطاأااع ال ُبأاار طمااا لااه جااع األ ماان مااا ط
مملا جكأااا أملااف جرةااه طاة ا ت الماااا طأكاارز ربااه طأم اان طلااث أكاان أُحساان أكبا طكأااا أنتااد
الأ من أ ال بأر مل أةع طه مأ مل يلثع جرةا (.)3
 .1وفيمة لزوجها حتى بعد مماتو:

جن ا أ الااع داا عااع اللااه مأنااا االااا ل طانااا أب ا الااع داا :إن ا كقب أااع إل ا أب ا اي جااع الااعنأا
جا اافنكق نع طإنا ااع أكقب ا ا إل ا ا نحس ا ا جا ااع اآلكا اارة! جتا ااا  :ج ا ا قأكقا ااع بعا ااع ! جخقبنا ااا معاطحا ااة
جفبا!(.)4
طمأااعما ةااف زحاااد اباان أبأااه السااائه :ماان أنعا ُاث الأّاااس مأشااة؟ اااال ا :أمأاار المااؤمأأن اااا  :طلكاان
اد مسلث له زطاةي مسلمةي لنما كحا ي من العأ اع عأا باه ط ع ّاع بناا!! حعرجأاا ط نعرجاه!! إناا
إن مرجأا أجسعنا ملأه دحأه طدنأا طأقعبأا لأله طننا (.)1
( )1أخرجه البيهقي في شعب اإليمان  ،باب في حقوق األوالد واألهلين ،111/6( ،رقم  ،)1711قال األلباني:
ضعيا .انظر :السلسلة الضعيفة ،ج ،44ص ،503رقم .4030
( )0مسند أحمد :مسبند العشبرة المبشبرين بالجنبة ،مسبند علبي ببن أببي طالبب رضبي اللبه عنبه ،ج/1ص144 :
ح1131وله شاهد في صحيح البخاري :كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقبب علبي ببن أببي طالبب ج/4ص:
 1458ح.4520
( )4أخرجببه مسببلم فببي ك السببالم ،ببباب إرداا المببرأة األجنبيببة إذا أعيببت فببي الطريببق رقببم  0180ج/3ص:
 ،1714والبخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب الغيرة ج ،5ص ،020 :رقم .3704
( )3اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر.8/73
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جنااع ما زطانااا قعأأااه ملا القامااة طق عاااطن معااه ملا الصا ة طالصااأا طالبا
الكسا الق (اق الله جأأا ط ققعمأا إ من ح ).
.6

طال ناااد طقعجعااه إلا

تخذلو و تثبطو:

طلكاان قكااع جأااه طو ال ناااد طالبا جتااع َها َّاث اا ياد ماان الساالف بالسااحر جكاار اأرانااه ةااحر جتااال ا
ل طا ه :لث قرعأن بسحر طلث حع ل نحتة؟ جتالا :زطاع مأ مرج ه مرج اه أكاا طماا مرج اه زاااا طلاع
زا ح ها األكا طحبت الرزا (.)2
طكقبااا ابعااة بأااا إةاامامأد ( )3أحمااع باان أبااع الق ا ا ي جكاار ل ا لمااا كااان جأااه م ان العبااادة
طاا لنا :طالله ما لع همة جاع الأسااا لشاغلع بقاالع جتالاا :إناع ألشاغد بقاالع مأا طماا لاع شان ة
طلكان ط ياا ماا اا ح مان زطااع جاف د أن قأحتااه ملا إك انا طأمار با الصاالقأن جأكا ن لااع
ارحتااا إل ا اللااه م ا طاااد جتااا  :ح ا أة ا ف ن أة ا ا ي جرا ا إل ا أبااع ةاالأمان الااعا انع اااا  :طكااان
حأنااانع ماان ال ا طحل طحت ا  :مااا ق ا طج أحااع ماان أحااقابأا إ قغأاار جلمااا ةاام ك منااا اااا  :ق ا طج بنااا
جِننا طلأة لله ه ا ك الصعحتأن اا  :ج طا نا جكان جع مأ لأا كن من ااص جحأاع مان ساد أحاعي
ممن سد باألشأان.
المس ع لأن للخرطج بعع األكد جض َّ
اااا  :طق طاااا ملأنااا ي ا ث نس ا ة جكانااا ققعمأااع القأبااا طققأبأااع طقت ا  :ا هااا بأشاااا
طا ق إل أزطاا طكانا ابعة ه قشبه جع أهد الشا برابعة الععطحة بالبصرة(.)4
 .7حفظ سره وعرضو:

جا ق عار للح أاة ط لل بارج ط ق ساااهد جاع ال عار للرااا جااع باا المأا أط الأاجا ة أط كاا ج
البأااا طل ا كن مق شاامة مأااع كرطانااا .اااا « :جَف ََّمااا َحت ُكا ْاث َملَ ا ن َسااائ ُك ْث جَا َ حُا اْئ َن جُا ُر َش ا ُك ْث َما ْان
قَكَْرُه َن َطَ حَفْ َ َّن جع باُأُ ق ُك ْث ل َم ْن قَكَْرُه َن»(.)5
إن ه ا ا حعق ااع ح ااأانة أك اأ ااة للبأ ااا طيت ااة لل ا طج طقربأ ااة ل بأ اااا مل ا العح ااة طأن البأ ااا ال ا ي
حقصد جأاه شاعا مان ال سااهد جاع أي أمار مان ها األما لان حكا ن ةاكأا مرحقاا ط مكاان اةا ترا

( )1اآلداب الشبببرعية الببببن مفلبببح  ) 477 /1( -مؤسسبببة الرسبببالة :بيبببروت ،الطبعبببة :الثالثبببة ،سبببنة الطببببع:
1317هـ1777 ،م .وانظر :سمط النجوم العوالي في أنبباء األوائبل والتبوالي -لعببد الملبك ببن حسبين ببن
عبد الملك العصامي المكي (.)54 /0
( )0تفسير روح البيان ـ  )307 /7( -إسبماعيل حقبي ببن مصبطفا اإلسبتانبولي الحنفبي الخلبوتي ،دار النشبر/
دار إحياء التراث العربي ،إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي .)434 /0( -
( )4رابعة بنت إسماعيل العدوية  145هـ ،،صالحة ،مشهورة ،من أهبل البصبرة ،ومولبدها بهبا .لهبا أخببار فبي العببادة
والنسك ،ولها شعر( .األعالم .)12 /4
( )3مختصر تاريخ دمشق .)147 /4( -
( )5ابن ماجة فبي سبننه كتباب النكباح ج ،4ص ،57 :والترمبذي فبي سبننه قبال أببو عيسبا هبذا حبديث حسبن،
صحيح وقد روان أبو األحوص :عن شبيب بن لرقدة ،وقال الشيخ األلباني :حسن الجبامع الصبحيح سبنن
الترمذي  )074 /5( -المؤلا :محمد بن عيسا أبو عيسا الترمذي السلمي  ،الناشر :دار إحيباء التبراث
العربي –بيروت ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،األحاديث مذيلة بسحكام األلباني عليها.
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ط مااام ماان م امااد االحا و بااد ةااأك ن ح مااا مااام ماان م امااد النااع طال ااعمأر طةااببا ماان أةاابا
ال خا طالخسران.
 .1حفظ المال:

حتا « :طالْماارأَةُ امأاةي جااع باأااا زطانااا طمساائ لَةي ماان مأَّ نااا»( .)1طاااا « :كأ اار نسا ٍ
ااا َكا ْاب َن
َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
َْ ُ َ
()2
ٍ
َحأَا ُ َملَ َطلَع جع حغَر َطأَْ َما ُ َملَ َزْط ٍج جع َا حَع » .
حال ُح ن َساا اُاَرحْ ٍ أ ْ
االب َد َ
طهك ا جاالمرأة الصاالقة حااحبة أي ةاعحع قشاأر ملأاه باالخأر طققثاه ملأاه طحالناا ما زطاناا ملا
أنتا مااا حكا ن طأحساان مااا حكا ن طأقتا مااا حكا ن طبا ل قسااعع طقُسااعع زطانااا طقساااهث جااع ا ةا ترا
ا ا ما ااامع طققت ا ا الأ ا اااو األةا ااري عا ااا بة ب ا ا ل المثا ااد الع ا ااأث جا ااع الص ا ا و الحاما ااد طاالح ا ا و
المأن ع.
طبالقب لأسا ه كد طااباا المارأة ما زطاناا جنأاا طااباا كثأارة طلكان كار ها ملا
ةبأد المثا القصر.
ثانيا :معالم ربانية المرأة مع أو دها
جنااع أَط َما ْان ح عامااد معنااث
قع باار المارأة ما أط دهااا جااع أهااث طأكقاار حتا ال ربأااة ملا االاا
طأط َما ْان حغاارس جااأنث طحأمااأنث طأط َما ْان حثت ا ن بااه طحرقبق ا ن بااه جنااع مص اع ا اا مااادي طمعأ ا ي
َك َار َا ُك ْث م ْان بُقاُ ن أ َُّم َنااق ُك ْث َ قَا ْعلَ ُما َن َشاْأائا
﴿طاللَّهُ أ ْ
اسعي ط طحع جنع األ ال ع أنب نث الله جأنا َ
صا َ َط ْاألَجْئ َع َة لَ َعلَّ ُك ْث قَ ْش ُك ُرط َن (.)3
َط َا َع َد لَ ُك ُث َّ
الس ْم َ َط ْاألَبْ َ
طقتا األ ب اابنااا ما أط دهاا انق اااا ماان مساائ لأ نا كرامأااة جااع بأااا زطانااا طكااف اط حااالقة طامأااة
قحنااث دحأنااا جنمااا ةاالأما جِننااا قتا ب ربأااة أط دهااا قربأااة إةا مأة حااقأقة قربأااة حتأتأااة لنااا طاعااقة
الخلُا ا
ططة ااائد ش اارمأة طأه ااعا ة ااامأة ج ا اربأنث مل ا ا العتأ ااعة االة ا ا مأة الص ااقأقة طمل ا ا حس اان ُ

طاة ا تامة الساال

إننااا إن لااث قحعااد طإن لااث قأ ا ث جااع ل ا ةاامقا لن ا المشااك

طالم امااا

طالمسائد أن قأم جع أر ا ق ا الصقأح طاع قصد جع بعض األحأاان إلا حاع األزماة أط المشاكلة
المس عصااأة مل ا القااد طإن ةااا

مل ا ه ا ا الااأنل المبااا اااعما لأحساانا طألط دهااا طألم نااا مم ا

م أعا طكأرا ممأما طكانا بق ائعة إح و طبأاا.

( )1أخرجه البخاري في صحيحو ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة في القرى والمدن ،ج ،9ص ،111رقم .854
()0أخرجه البخباري فدي صبحيحه ،كتباب النكباح ،بباب إلبا مبن يبنكح وأي النسباء خيبر ،ج ،5ص ،1755رقبم
 ، 3773وأخرجببه مسببلم فببي صببحيحه ،كتبباب فضببائل الصببحابة ،ببباب مببن فضببائل نسبباء قببريش ،ج،7
ص ،180رقم .4404
( )4سورة النحل ،آية رقم.]78[ :
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األم ااة الحض االأا جت ااع ة ااقر ال ااا حا ح ااقائف م اان ع ااأاا
طه ا ا الحن ااث ل ااأ ب عح ااع مل ا نس اااا ّ
ممالتااة
ألمنااا حااأعن الم ااع ل مااة جااع كااد م ا قنااا بقساان ق اربأ نن ألبأااائنن بااد طن ااع أن ط اا َّ
ال ا حا االة مع جع كد م ا من م ا قه القربأة كاناا أط العلمأاة أط السأاةاأة أط أار لا أمناا
حااالقا مصاالقا ب ا لن ال نااع طعااقأن بكااد ااا ٍ طيمااأن لأخااران لأااا ه ا الك اكااا المأأاارة ال ااع
أعاا ةماا العالث االة مع طبأضا ححقا ال ا حا.

أسماء بنح أبي بكر

ومن هذه النماذج الرائعة والقمم السامقة:

حأ قضر لأا المثاد األملا لا ال اع قرشاع ابأناا إلا الصا ا مأاعما اااا طلاعها مباع اللاه بان
ال بأاار حساافلنا الأصااأقة طحت ا ( :حااا أمااا ك ا لأع الأاااس ح ا طلااعي طأهلااع طلااث حب ا َ معااع إ الأسااأر
ممان لاأ مأاع مان الاعج أكثار مان حابر ةاامة جتالاا لاه :إن كأاا ملا حا طإلأاه قاعم جاامض لاه
طإن كأااا قرح اع ال ااعنأا جباائ العب ااع أن ااا أهلكااا نحس ا طأهلك ااا ماان ا ااد مع ا جتلااا ّلم ااا طه اان
أحقابع ععحا جن ا لأ جعد األحرا ط أهد العحن جكث كل د جع القأاة الاعنأا؟ الت اد أ حاث حاا
طلعي.
اا مبع الله :ه ا طالله أحع حا أما طلكأع أكا أن حت لأع أهاد الشاا طأن حمثلا ا باع طحصالب نع
جفااب ه :حا بأع امض لما أنا ملأه جما ا حضأر الشاة ةلخنا بعع بقنا؟!)(.)1
إنن ااا األ الربانأ ااة ال ااع ق ع ااال مل ا ا مااح ن ااا ل رقت ااع بأحس اانا ططل ااعها ل س ااقر لل ااا حا أن ح ااع
المباد ا أم ث من مااحة األم مة ط ااا حمة الله أم ث من ااا البتاا جع العنأا طما حرعا
الله مأه أجضد من حأاة حخسر المرا جأنا دحأه طدنأا .
أم سفيان الثوري:

أم ااا ة ااحأان الثا ا ي طم ااا أد ا م ااا ة ااحأان الثا ا ي؟ إن ااه الحتأ ااه المق ااعث العاب ااع الا ا ي حتا ا جأ ااه
األماة بالرعاا إ ةاحأان( )2لاث حكان إ قربأاة أ م أماة أ عاع ه العلاث
األطزامع :لث حب مان ق ما ملأاه ّ
طاألد مأ ا اح ل ااه جنااا هااع قعجعااه لقلااا العلااث حااغأرا طقت ا لااه :حااا بأااع االااا العلااث طأنااا أكحأ ا
بمغ لااع طاالااا لااه ا ماارة :حااا بأااع إ ا ك بااا مشاارة أحاار جااان ر هااد قاار جااع نحس ا زحااادة جااع
كشااأ طحلم ا ططاااا جااِن لااث قاار ل ا جاااملث أننااا قضاار ط قأحع ا ( .)3طهأااا ق ل ا لأااا محاااهأث
االة ا طاااع قبل ا جااع هاان ه ا األ الع أمااة جفدكااا أن اأمااة العلااث لأسااا جااع امعااه جقسااا
ج ا اأمااة لعلااث ح بعااه
أطحح ااه جتااه طإنمااا اأم ااه أن ح ق ا ال ا طاا ا مملااع حمشااع مل ا ا

( )1الكامل في التاريخ ( )47/4وانظر وفيات األعيان .)70 /4( -
( )0تهذيب الكمال  ،001-017/4ومختصر طبقات علماء الحديث .410-427/1
( )4صفة الصفوة .)187 /4( -
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ممااد ط كأاار جااع ححااظ حأ ا ل مأااه ةاال جل ا علث البش ارحة ملا حااع ه ا األ الصااالقة ن ااا ال ربأااة
باألهعا طلأ ب ع أث ال ةائد ل اقنا طعأا األهعا األحألة .
أم اإلمام البخاري:

طه ا االما مقمع بن إةمامأد البخا ي حاحا أحح ك ا بعع ك اا اللاه ما طااد كاان يماا
نحساانا ل ربأااة ابأنااا بعااع طجاااة زطانااا جتااع كققااا بأنااا أن حك ا ن مالمااا حشااا إلأ اه
قربأااة أ ن ا
بالبأان طلكن مائتا كبأرا كان حتف أما ققتأ ه ا القلث الع أث .إن ه ا العائ ه ك ن طلاعها عارحرا
مأ حغر جما ا قصأ ح قس قأ أن قر ابأنا مل الص ة ال ع قرحع؟
لتع اع بالعماا إل الله قعال آناا اللأد طأارا الأنا طبتلبناا الراأا الخاشا أكا قأاااع
اللااه جااع اللألااة ال لماااا دامأااة القااع التأ ا أن حاارد مل ا ابأنااا بصاار طجااع إحااع اللأااالع طمأااعما كانااا
نائمة إ ا بنا قر جأما حر الأائث الخلأد إبراهأث ملأه الس حتا لناا( :حاا ها ااع د اللاه ملا ابأا
بصر بكثرة دمائ له)(.)1
طجع الصباو ااماا قأ ار إلا ابأناا طققعياه ل ار حاع ماا أ  .حاا للحرحاة قغمار البناا جتاع ققتا
حلمن ااا ط اا ا ابأن ااا بص ااأرا طب ااعأ حل ااه ج ااع ال ااا العل ااث طأط م ااا اب ااعأ ب ااالقل إلا ا بأ ااا الل ااه القا ارا
جاحااققا أمااه طأكااا معااه طأكا حأ تااد ماان اقاار إلا آكاار حعاار نحسااه للمخاااار طالمشااتة جااع ةاابأد
اح مان ةا اللاه  مان أحادحا
ق ب طاة القعح طم أه ح ألف ك اباه المشان طاما جأاه ماا ح َّ
طةما ال ام الصقأح المسأع ال ي حعع أحح ك ا بعع ك ا الله م طاد(.)2
ّ
طهكا ا ا ن اار أن الربانأ ااة لم ااا ققتت ااا بن ااا األ الص ااالقة اعل ن ااا ققس اان ال خق ااأه ل ل ااعها جل ااث
قخقااه ألن حك ا ن حاااحا متااا دنأ ا ي أط مكانااة مالأااة طإنمااا أ اد بأنااا أن حك ا ن ائااعا مل ا
ارح الربانأة بالعلث طال علأث جلما حعاا الله جع مرادها حعانا الله قعال جفاا دم قنا.
أم اإلمام أحمد بن حنبل :

ح ااحأة بأ اا مأم ن ااة بأ ااا مب ااع الملا ا الش ااأبانع طا ااع ُطل ااع االم ااا أحم ااع ج ااع آك اار الت اارن الث ااانع
الن ااري طماااش جااع بأا ٍ
اا جتأاار مااا أب ا طه ا احااد ج كحلااا أمااه ال اهااعة العابااعة الصااائمة التائمااة
ب ربأ ااه طها ا دط الم ارأة ح ا أن قك ا ن حااالقة طح ا أن قك ا ن مابااعة طح ا أن قك ا ن مس ا تأمة حأشااف
أاحالنا مل إله إ الله طحقب ن الله ط ة له طحقب ن ك ا الله طحأتادطن إل بأ الله.

( )1الوافي بالوفيات .)044 /1( -
( )0انظبببر :طبقبببات الحنابلبببة « ،073 /1و «تهبببذيب الكمبببال» ،1172 :و«طبقبببات السببببكي»  ،014 /0و
«مقدمة فتح الباري» .378 :وطبقات الشافعية الكبرى.)014 /0( ،
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ااا أحمااع حماه اللااه :جقح أاع أمااع التارآن طممااري مشار ةااأ ا ( )9ححاظ ك ااا اللاه جحاار
ال ةاطس طالشأااأن من حع جفحبح مابعا لله.
اااا أحمااع حمااه اللااه :كانااا أمااع قلبسااأع اللباااس طقا ا أع طققمااع لااع الماااا ابااد حا ة الح اار
طأنااا اباان مشاار ةااأ ا يااث كانااا ق خماار طق غقا بق ابنااا طق ا ها معااه إل ا المسا ع؛ ألن المس ا ع
بعأع طألن القرح م لمة( )2جان رطا حمكث الله إل المرأة الصالقة.
لتع ماش جع ه ا ال طجع ه ا البأا طكاان كاد هماه أن حعباع اللاه بكا اللاه طأن حكا ن مباعا
كالصااا للااه طهكا ا األ الصااالقة المصاالقة ق نااع ل خاارج ل مااة ماان حسا عمله اللااه قعااال لأصاارة الااعحن
طنشر الق طال ناد جع ةبأد الله قعال .
أم اإلمام محمد بن إدريس الشافعي:

طهع من ابألة األةاع طهاع ابألاة مربأاة أحاألة طلكأناا لأساا ارشاأة طل َاع الشااجعع جاع أةارة جتأارة
اعا طبعع ط دقه بعامأن ق جع أب جتر أمه الع دة بابأنا مقمع إل مكة ألنه ارشاع ح ا حضاأ
نساابه طألن لااه ةاانث ماان طي التربا  .لكاان ها ا المااا الا ي كانااا قفكا ماان ةاانث طي التربا كااان
الااأ طالااأ اااعا جعانااا هااع ططلأااعها مقمااع حرمانااا طجتاارا .طلكاان األ كانااا ا حااة الشخصااأة اةااخة
االحمااان مل ا اانااا ماان العلااث طالقحااظ جااف اد ل لااعها أن ح ا علث طحقحااظ جااعجعا بااه إل ا مكااان جااع
طحتصاار جااع قعلااأث
مكااة حتااري الصاابأان .طلكاان األ لااث ق ااع أااار المعلااث جكااان الشااأا المتااري حنمااد ّ
الصبع الم عقّ إل العلث طالمعرجة طلكن كان المعلث إ ا ملَّث حبأا شأئا َّ
قلتاف الشااجعع لا الكا
يااث إ ا اااا المعلااث ماان مكانااه لأتضااع شاافنه أك ا مقمااع مكانااه ط او حعلااث الصاابأان قل ا األشااأاا .ط آ
المعلث ححعد ل جا قاحا نحسه طن ر إلا َّ
أن الشااجعع حكحأاه مان أمار الصابأان أكثار مان األاارة ال اع
حقم ا بنااا مأااه ج اار الااا األااارة طاة ا مر ه ا القااا م ا الشاااجعع ح ا حح ااظ الت اارآن طه ا دطن
العاشرة من ممر طمأنث من اا طه ابن ةب ةأأن(.)3
طان ااه القتااان التارااة طالا طة طال حسااأر ملا شااأ ي المسا ع القارا طلااث حكااع حبلا
طكانااا أمااه اااع َّ
الثالثة مشرة من ممر ح أقتن ل إقتانا اأعا ملح ا للأ ر(.)4
طهأااا ناار أن األ ال ا ققتتااا بالربانأااة لااث قك ااف باألمااانع طاألح ا طلكأنااا انقلتااا م ا عااأ
ا الأااع جااع األك ا باألةاابا طالسااحر لقلااا العلااث طلتاااا العلماااا جكان اا أمااا ائااعة طكااان طلااعا ائااعا
كل .
( ) 1تهذيب مناقب اإلمام أحمد بن حنبل ،للحافظ جمبال البدين أببي الفبرج عببد البرحمن ببن علبي ببن الجبوزي،
هذبببه وعلببق علببا مببواطن منببه عبببد القببادر بببن محمببد الغامببدي الجعيببدي ،المببدرس بمعهببد الحببرم المكببي
الشريا ـ ،مكة المكرمة ،دار طيبة الخضبراء ،الطبعبة األولبا 1303 ،هبـ ـ  0224م ،،ص 17 :ـ
 18ـ .17
( )0المصدرالسابق نفسه ،ص.17
( )4طبقات الشافعية الكبرى  )178 /0( -طبقات الحفاظ  )08 /1( -وفيات األعيان .)143 /3( -
()3طبقات الشافعية الكبرى  )178 /0( -طبقات الحفاظ  )08 /1( -وفيات األعيان .)143 /3( -
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أم اإلمام ملك بن أنس إمام دار الهجرة :

جحااع الم اااف ماان اباان أبااع أطحا اااا  :ةاامعا كااالع مالا باان أنا حتا « :كانااا أمااع قلبسااأع
الثأا طقعممأع طأنا حبع طق انأع إل بأعة بن أبع مباع الارحمن طقتا لاع :قافقع أناا م لا بأعاة
ج علَّث من ةم ه طأدبه ابد أن ق علث من حعحثه طجنمه»(.)1
إننااا األ ال ااع لااث حكاان حشااغلنا حصا طلااعها ملا م اارد شاانادة أط مكانااة أط ححااظ م اارد لاابعض
الأص ا ص طإنمااا كااان همنااا األكباار أن قتااع للااعنأا نم اااا مملأًّااا ل،ة ا حق ا ملمااه إل ا ةاال
طااعع ملما س جاألماة قتأا بم ارد العلاث طالقحاظ طلأساا جاع حاااة إلا نساا اعحاعة مان الك اا
االنسااانأة إنمااا هااع جااع أم ا القااااة إل ا نمااا ج مملأااة قعااأ باالة ا مأن ااا طمتأااعة طةاال كا إن
األمااة جااع حااااة إل ا َما ْان حعمل ا ن أكثاار مماان حت ل ا ن ألن هااؤ ا هااث الت ا ة القتأتأااة ل مااة طهااث ال ا حن
ّ
حسلك ن بنا ار الأ اة طةبد الصالقأن.
أم عبد الرحمن الناصر:

طه ا ا البقااد المتااعا مبااع الاارحمن الأاحاار ال ا ي طلااع بترابااة جااع األنااعل ةااأة 353ها ا 191
طنشف ح أما ج لا أمه قربأ ه ح شاا اا ي البافس شا اما حناا المأا ن؛ ب حا بالخ جاة بعاع ااع
جكان أا مل بأع أمأة جع الخ جة حكث كمسأن ةأة طةا ة أشانر طااع طلاع األناعل طهاع قمأاع
بالح ن طبق مه طحرام ه اة تر له القكث طةكأا له األناعل طكاان م لعاا بالح حاا حأا كارج جاع
()2
الأعاة اأااع جحا ح ةاابعأن حصاأا؛ يااث أمعان جااع الااا جرنساا طقغلغااد جاع ة حسارا طعاث أاارا إحقالأااا
قار مااا ةا ّار م ماة ها ا الراااد؟ طها النمااة ال ااع ح م ا بنااا؟ إننااا أماه ال ااع قحاارد ب ربأ اه بعااع أن قا جع
أب طه حغأر جغرةا جع متله الكما طحسن االدا ة طالقكمة جع قعبأر األم .
جل نااع الم ارأة المساالمة جااع ق اأااه أط دهااا طل قاارص مل ا ق اربأ نث طج ا قعااالأث االة ا السااامأة
األمااة
لأفكا طا مكااان نث بااأن الخ ئ ا جأك ن ا ا ملماااا ح ا و ط طاد إحا و حرجع ا ن احااة القا طحت ا دطن ّ
إل الع طال مكأن .
ط أر ه الأما ج الكثأر طالكثأر طلسأا بصعد االحصاا اآلن لكن لن حس قأ مأصف أن ح ااطز
نمااا ج معاحاارة ألمنااا الم اهااعحن جااع جلسااقأن ط أرهااا ماان الااب د االة ا مأة لاان حس ا قأ أحااع أن
حأسا قلا األ ال ااع بااا أط دهااا ملا طاا ال ناااد طحااا ا ة شااناد ح ا اامااا بأحساانا بِمااعاد
الق ا ا ا الأاة ااف طش ااعقه بأ ااعها مل ا ا طة ااه طل ااعها لأ ح اار مع ااه ج ااع طا ا ا طأاس اااد طمع ااعا الأن ا ا د
الغاحاابأن طلأأشاار جااع ال ا بنث الرمااا طالح ا شااعرنا بالخ ااد ماان أنحسااأا ح ا أن أحأااا ه ا ال ضااقأا
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؟!!
( )1مسند الموطس .)75 /1( -
( )0تاريخ أبا الفداء ( )14 /0الوافي بالوفيات ( )74 /4األعالم للزركلي (.)403 /4
911

هااد حمكاان أن قن اّ األ المنااع بأمأأنااا ج ن ا العااالث بشاامالنا كمااا حت ل ا ن؟! هااد حمكاان أن قأ ا حض
األمااة االةا مأة ج خاارج لأااا اااأ حقر هااا ماان التناار طالا طالنا ان؟ هااد حمكاان أن قكا ن ان حاعااة
نساااا ّ
عع كد ما من شفنه أن حمسا ةما الت ة طالع ة طالكرامة طالصم د جع أاحالأا طاأد الأصر المأش د؟
نرحااع أبأاااا عااعحاا ابأاااا حعرج ا ن ط حااعك ن ماان حأ اااقنث ة ا اللن ا طاللعااا نرحااع أن
حكا ن اااأ كانعااا ح قمااد الصااعا !! نرحااع اااا حااغا ا كعبااع اللااه باان مماار طمبااع اللااه باان ال بأاار
طأةامة بن زحع(.)1
األماة طمصاع اأناا
طهأا الكثأر طالكثأر ال ي قس قأ األ أن قتعمه ألبأائنا لأك ن ا حاأا م اع ّ
طحضااا قنا طقتااعمنا جل ب ا كا ياد مساالمة مااا قس ا قأ جلعااد أبأاانااا ال ا حن حلعب ا ن ح لأااا اآلن هااث اأ ا د
المعركااة التادمااة ملمأًّااا طيتاجأًّااا طمسااكرحًّا طةأاةاأًّا طاا صااادحًّا .جالمعركااة الكباار اادمااة مقالااة طالأصاار
آ ٍ لمن ااهع ألاله.

( )1انظر :دور المرأة المسلمة بين األصبالة والمعاصبرة ،فاطمبة بنبت خليبل محمبد محسبن ،دار البشبائر ،ص:
030
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ينهض ب ُمجتم ِع َها
المبحث الرابع :بذل
ُ
طمان معاالث بانأاة المارأة المسالمة أن قكا ن ناجعاة لم معناا با لاة للخأار لصاالقه جتاع ط د مان
أبع هرحرة  أن الأبع  ااا [ :الماؤمن مؤلاف ط كأار جاأمن حافلف ط حؤلاف] طجاع طاحاة« :كأار
()1

الأاس أنحعنث للأاس»

طمن مبع الله بن دحأا من بعض أحقا الأبع -حل الله ملأه طةلث -اا  :اأد :حا ة
الله! من أحا الأاس إل الله؟ اا  :أنحعنث للأاس طإن أحا األمما إل الله :ةرط قعكله مل
مؤمن قكشف مأه كرباً أط قتض مأه دحأا أط ققرد مأه ا ما طألن أمش م أكع المسلث جع
حااة أحا إل ّ من أن أم كف شنرحن جع مس ع طمن كف ضبه ة ر الله م قه طمن ك ث أ ه
طل شاا أن حمضأه أمضا  -م الله البه عا طمن مش م أكأه المسلث جع حااة ح حثب نا لهيبّا الله اعمه ح ق جأه األاعا طإن ة ا الخل لأحسع العمد كما ححسع الخد العسد (.)2
طهكا ا ناار أن النااعي الأبا ي ح اااه األ ّمااة إلا السااعع جااع حا ائل الأاااس طأن ها ا السااعع لااأ شااأئا
من الكمالأا بد ه مان أحاا األمماا إلا اللاه قعاال لا ا ق ااع بانأاة أيار لناا جاع الم ما باد
من أبرز م مح الربّانأّة :الشحتة مل الأاس طالرحمة بنث ل ا جتع أيأع الله قعال مل نبأاه حال اللاه ملأاه

( )1روان أحمد في مسندن (ج ،)133/7ح[ ،]7172واللفظ له .وفيه أيضأبا (ج ،)334/14ح [ ،]00748عبن
سبهل قبال ،قببال رسبول اللبه (المببؤمن مسلفبة ،)...شبرح وفهببارس حمبزة أحمبد الببزين ط1775 /1م ،دار
الحببديث -القبباهرة / .وأوردن الهيثمببي فببي المجمببع فببي موضببعين [ ]074/12 ،87/8وبلفببظ <<:المببؤمن
يببسلا ويؤلببا وال >>..والحببديث صببححه الشببيخ العالمببة األلببباني رحمببه اللببه فببي السلسببلة الصببحيحة
[]304وذكر له شاهدا [ح ]307من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
وروان الببدارقطني فببي األفببراد والضببياء المقدسببي فببي المختببارة وفيببه زيببادة  <<:وخيببر النبباس أنفعهببم للنبباس
>>وحكم عليها بالصحة.وفي الفردوس للديلمي عن جابر[ :المؤمن مسلا مسلوا حيبي وال خيبر فبيمن ال
يسلا وال يؤلا ،وخير النَّاس أنفعهم للناس] )77/3( ،برقم ( ،)4537ضبط الفردوس للديلمي ،الفردوس
بمببسثور الخطبباب ،ألبببي شببجا شببيرويه الببديلمي الهمببذاني (527-335هببـ) ،تحقيببق :السببعيد بببن بسببيوني
زللول ،باب :الميم (ج /3ص  177برقم  ،)4537ط1784/1م ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.
) (0أخرجه أبو نعيم في (الحلية) ( )438 /4وأخرجه الطبراني في (الكبير) ( ،)354 /10وفي (األوسبط) [
 ،] 0204وفببي (الصببغير) [  .] 841وقببال الترمببذي :متكلببم فيببه بببن المبببارك ،وتركببه فببي آخببر أمببرنم
(الجامع  .)174 /5وقال عمرو بن علي الفالس :م ضعيا م (أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
 ،483 /0والعقيلببي فببي الضببعفاء  ،147 /1وابببن عببدي فببي الكامببل  .)05 /0وقببال ابببن أبببي حبباتم :م
سمعت أبا وسئل عن بكر بن خنيس؟ فقبال :كبان رجبالأ ،صبالحا أ لبزاء ،ولبيس هبو بقبوي فبي الحبديث،
قلببت :هببو متببروك الحببديث؟ قببال :ال يبلبب بببه التببرك م (الجببرح والتعببديل  .)483 /0وقببال النسببائي:
مضعيام (الضعفاء والمتروكين ،ص .)03 :وقال ابن أبي شبيبة :م ضبعيا الحبديث ،وهبو موصبوا
بالرواية والزهدم (نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب  .) 424 /1وقال البزار :مليس ببالقويم (نقلبه اببن
حجر في تهذيب التهذيب  .) 424 /1وقال الدارقطني :مضعيام (السنن .)101 /0
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أن َ ُط ي
طةلث جتا ةبقانه﴿ :لََت ْع َااا ُك ْث َ ُة ي ّم ْن أَن ُحس ُك ْث َم حي َملَْأاه َماا َمأا ْث َحار ي
حص َملَ ْاأ ُكث باالْ ُم ْؤمأ َ
()1
.
َّح يأث
طحمكاان الت ا باافن هأااا بعااض م ااا العمااد الم معااع ال ا ي ح أاةااا ط منااا ا الم ارأة طابأعااة
حصلح للتأا بنا إ الراد بأأماا ق ااع م اا للعماد الم معاع حمكان
أن ي نا كما ق اع م ا
لكااد ماان الراااد طالم ارأة المساااهمة جأنااا .جللم ارأة دط كبأاار جااع العمااد ال ق ا مع طه ا أن قب ا شااأئا ماان
ان دها ططا نا بِ ادقنا جع مأحعة اآلكرحن طقتعحث الخعمة لنث.
طاا ااع كانا ااا الأسا اااا المسا االما حتما اان بأشا ااام م أ ا ا حس ا انمن ما اان ك لا ااه جا ااع قم حا ااد األمم ا اا
ا ا مامأا ااة طحتضا ااأن ال اا ااا جا ااع أما اار نا اااج للم م ا ا المسا االث طاة ا ا غ اااا ااا الم ا ارأة المسا االمة
طق ظأحنا.
ومن أوجه هذا النشاط:
 .9العمل مع الجمعياح النسائية:
أارهاا الأباع  حأا كاناا للأسااا
طالعمد م الم م ما طال معأا الأسائأة له أح شارمأة َّ
ة ااتأحة كاح ااة ج ااع المسا ا ع الأبا ا ي طكان ااا ق ما ا جأن ااا م م م ااة م اان الأس اااا ا ااع قخ اااللن طق ااآكأن
طقعاهعن جأما بأأنن مل التأا ببعض أمما البار المحأاعة الأاجعاة طمأناا الأا احع ال علأمأاة حأا الابن
م اان الرةا ا أن حخص ااص لن اان ح م ااا ل عل ااأمنن دح ااأنن طها ا ا ححأ ااع مش اارطمأة مم ااد الما ارأة ال م ااامع
ااا اَم ْع َن ج ااع حَا ا ْ َكا ا َ ا
أله ااعا طمص ااالح ش اارمأة لت ل ااه للأس اااا مأ ااع ال اابنن ح م ااا كاح ااا لن اان ا ااا ْ « :
َطَك َ ا»( )2طكان للأساا مأعطبة ق قعث باةمنن طهع أةماا بأا ح حع.
جنأا أمعاد عخمة من ال معأا الأسائأة ال ع قتع كعما اا مامأة الألة جع الم ما طلناا
أكبار األياار جأااه طإنااه لماان الضاارط ي أن قساااهث المارأة المساالمة جااع ال معأااا الأسااائأة الخأرحااة ل قاااجظ
مل ا طان نااا الساالأمة ماان ك ا مشاااك نا بمااا قتااع ملأااه طماان أهااث الأشااااا ال ااع قت ا بنااا ه ا
ال معأاا هااع الأشااااا ا ا مامأااة الم أ مااة الكثأاارة طالع أماة طأهمنااا قتصااع أحا ا األةاار طاألجاراد
طي القااة طقتعحث المسامعا لنث طالمشاكة جع األةا ا طاألاباا الخأرحاة ال اع حسا حاد مان حعناا
جااع قم ح اد المشااا ح الخأرحااة ..أمااا إ ا كانااا الم ارأة ماان طا المااؤه العلمأااة الم خصصااة جأمكأنااا
طالأشااااا ا ا مامأااة القأبااة
المشااكة جااع إاامااة مقاعارا طد طس ق مأااة للمارأة جااع كااد الم ااا
طالم أ مااة؛ ج صاابح قل ا جرحااة اأبااة لنااا ل اُعلث طق ا علث ج س ا حأع طقحأااع جااع ٍ
آن طاحااع ط كلمااة اأبااة
طنصأقة مخلصة قفك بأع األمنا طالمعلما طالمربأا نقا الخأر طقبععهان من األكقا ال رب حاة
طقصد بالأ ا إل ال تاع طالحا و (.)3
) (1سورة التوبة ،آية رقم.]108[ :
( )0سبق تخريجه ،انظر :ص.7
( )4انظر :مقاالأ لوسيلة الحلبي بصحيفة الجزيرة السعودية ،عدد رقم.]10572[ :
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طإن المرأة المسلمة حأبغع ملأنا أن قسا جع ه ا ال انا ققتأتا للأح طق أأبا للضر .
أما ققتأتنا للأحا ج ااهر ال ياع 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.
أمااا دجا الضاار جماان أباارز حا ال ضااأأ ملا ال معأااا ال ااع قعمااد جااع اال ايااة ظاااهرا جااع ال اااا
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!!
 .1الصدقاح:
قمثااد الصااعاا بابااا طاةااعا ل م حااد كثأاار ماان أمماا الخأاار لخعمااة الم ما طمأنااا :االنحااا ملا
الضأ كما جعلا الصقابأة ال لألة أ شرح األنصا حة طال ع طحح نا جاامة بأاا ااأ بت لناا :امارأة
أأة من األنصا م أمة الأحتة جع ةبأد الله حأ ملأنا الضأحان(.)1
طاااع ع اربا السااأعة مائش اة المثااد جااع الأحتااة جكانااا قأح ا الكااث ماان المااا جااع ةاابأد اللااه طقأس ا
نحس اانا( .)2طزحأ ااا بأ ااا اقا ا أ المس اااكأن طح ااحنا ةا ا الل ااه  بقا ا الأ ااع لبا ا لنا الص ااعاا
طالك ا (.)3
طاااع طاااه الأبااع  الأساااا مباشاارة إلا البا طاالنحااا لأكا ن لا بابااا للأ اااقنن ماان الأااا طجااع
ص َّعاْ َن جَِنّع أُ حُ ُك َّن أَ ْكثَاَر أ َْهد الأَّا (.)4
القعح  :حَا َم ْع َشَر الأّ َساا قَ َ
 .1األوقاف:
طاألطاااا ماان أهااث الما ا د ال ااع أةاانما المارأة المساالمة جأنااا بساانث طاجاار طال اااف لااه آيااا م أمااة
ج ااع الم ما ا االةا ا مع طم اان لا ا  :ال ا ااف الخأ ااري طها ا  :م ااا اع ااد حع ااه ملا ا ان ااة معأأ ااة كِاام ااة
المؤةسااا ا الأح ا العااا كالمااعا س طال امع ااا طالمس شااحأا طدط األح ااا طدط الع ا ة طم اان
أمثلة ل :
أ -حفصة أول مشررفة علرى اقوقرا  :ط هاا ممار ها المنماة بعاع طجاقاه طك اا طحاأ ه( :
ه ا ما طح به مبع الله ممر أ المؤمأأن إن حعث به حعث الم أن قمغا طحارمة بان
األك ا طالعبااع ال ا ي جأااه طالمائااة ةاانث ال ااع بخأباار ط اأتااه ال ا ي جأااه طالمائااة ال ااع أاعمااه
مقمااع بااال ادي قلأااه ححصااة مااا ماشااا يااث ق لأااه ا ال ارأي ماان أهلنااا أ حبااا ط حش ا ر
حأحتااه حأ ا ح اار ماان الس ااائد طالمق اارط ط طي الترب ا ط ح اارج ملأ ااه إن أك ااد أط آك ااد
طاش ر اأتا مأه)(.)5

( )1صحيح مسلم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب قصة الجساسة ،ج ،3 :ص ،0041 :رقم .0730
( )0سير أعالم النبالء( ،187 /0 :طبقات ابن سعد)( ،47 /8 :حلية األولياء).37 /0 :
( )4أخرجه مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل زينب أم المؤمنين ،ج ،7ص ،133رقم .4372
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحي  ،باب ترك الحائ الصوم ،ج ،1ص ،413رقم .423
( )5أخرجه أبو داود ،كتاب الوصايا ،باب ماجاء في الرجل يوقا الوقا ،ج ،0ص ،142رقم  ،0877قال
األلباني :صحيح .سنن أبي داود :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد
الحوح واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها  ،دار الفكر.
الحميد مع الكتاب  :تعليقاح َك َمال يو ُ
س ْ
ف ُ
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ب -وقرف رملررة بنررح ال ررار  :جتااع أطاحااا ملااة بأااا القااا ث األنصااا حة ( :)1دا ا مخصصااة
للضأاجة ة تبا عأ العطلة االة مأة طكانا ق س لق الع  433جرد (.)2
ت -أوقا زبيدة زوجة هارون الرشيد :ال ع ق ا معالث أطااجناا جاع ارحا القال مان العارا
إل المعحأة طمأن زبأعة بمكة لستاحة الق أل ( )3طهاع م اا دة ح ا اآلن .طااع ااا ابان
ال ا زي :إننااا ةااتا أهااد مكااة الماااا بعااع أن كانااا الراطحااة مأااعهث بااعحأا طإننااا أةااالا
الم اااا مش اارة أمأ ااا بق ااه ال ب ااا طنق ا الص ااخر ح ا لغل ااه م اان الق ااد إل ا الق اار
طمملااا متبااة البس ا ان جتااا لنااا طكلأنااا :حل م ا نحتااة كثأاارة جتالااا :امملنااا طل ا كانااا
عربة جفس بعحأا (.)4
 .1الغزل:
طه ا ق نأا ا الم ااادة األطلأ ااة م اان الخأا ا م م اان الصا ا أط الش ااعر ل سا ا عمد ج ااع إن اااج الم با ا أط
األ قأ ااة طكان ااا مملأ ااة الغا ا قا ا ث ج ااع البأا ا طج ااع المسا ا ع طأحأان ااا ج ااع أ المعرك ااة ل نأا ا
مما ة نسأبة بأا القا ث قعع مصائا ملت ناا جاع طةاقنا أماعقنا
الم اهعحن بالقبا  .طكانا أ َّ
الةعا ال رح ط به ارطحنث .
 .1دبغ الجلود وتصنيعها:
عمالنا جراشا جع البأا أط قصأأعنا أح حاة أط أطمأاة
طهع حأامة منمة اه ما بنا الصقابأا ة َّ
لقحظ األكد أط أةتأة لقحظ الماا طالسمن .طكان كثأر من الصقابأا حصأعن ل طح صاعان باه
إة ااناما ج ااع كعم ااة الم ما ا المس االث طكان ااا زحأ ااا بأ ااا اقا ا ح ااأا الأ ااعحن جكان ااا ق ااعب
طق صع بعع قصاأأ ال لا د طدبغاه( .)5طمان مائشاة  -عاع اللاه مأناا -االاا( :كاناا زحأاا قغا
الغ طقعقأه ةراحا الأبع  حخأق ن به طحس عأأ ن به جع مغازحنث)(.)6
 .6التطبب:
برما المرأة المسلمة جع م ا ال قبأا إل د ااة مالأاة بعاحاة برجأاعة ال اع عاربا أ ط المثاد جاع
إمانة المرع طقخحأف آ منث طمعاطاة ارطحنث طمع حع المسامعة القبأة لكد من اح اج إلأنا.
طلعلأا نلقظ أن ه ا الم ا من أنساا الم اا ال اع حمكان أن قاؤدي جأناا المارأة دط ا جاام -
بااد لعلااه ماان ال اابااا جااع بعااض األماااكن طال اارط  -جأكح ااع أنن ااا قرج ا الق اارج الش اارمع ماان الم ارأة
( )1رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد األنصارية النجارية ،ذكرها ابن حبيب في (المبايعبات)،
وأن بنببي قريظببة لمببا حكببم فببيهم سببعد بببن معبباذ حبسببوا فببي دار رملببة بنببت الحببارث ،وقببال ابببن سببعد فببي
(الطبقات) :رملة بنت الحارث ،وهو الحارث ببن ثعلببة ببن زيبد ببن ثعلببة ببن لبنم ببن مالبك ببن النجبار،
تكنببا أم ثابببت ،وأمهببا كبشببة بنببت ثابببت بببن النعمببان بببن حببرام ،وزوجهببا معبباذ بببن الحببارث بببن رفاعببة.
(اإلصابة) ،451 /7 :ترجمة رقم (( ،)11184طبقات ابن سعد).407 /8 :
( )5نهاية األرب 172 /17 :وما بعدها ،اإلصابة في تمييز الصحابة .)451 /7( -
( )4أخبار مكة للفاكهي  )118 /5( -األعالم للزركلي  )30 /4( -وفيات األعيان .413 /0 :البدايبة والنهايبة
 (.)077 /12( )3أحكام النساء  040دار القاسم ،الريا ط أولا  1301هـ ،الوافي بالوفيات (.)370 /3
( )5الحاكم في مستدركه ج ،07/3 :حديث رقم ،4774 :قال الحافظ في «الفتح»  :087 /4قبال الحباكم :علبا
شرط مسلم.
( )4الطبراني في معجمه األوسط ج ،/4 :ص 044 :حديث رقم ،4074 :وانظبر حيباة الصبحابة للكانبدهلوى
( )7 /4نساء حول الرسول (.)40 /1
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المساالمة جا قضااقر إل ا الا ها إلا ابأااا طال كشااف ملأااه مساالما كااان أط أاار مساالث أط ح ا ام ارأة
أر مسلمة.
كا ل جااِن العمااد القبااع ماان أم ااث مأاجا العمااد ما الم م ا طأشااعها قاافيأرا جااالمرحض بااأن حااعي
القبأا جع حالة قسلأث طيتة طمل اة ععاد كامد لل حامد م ق اأنا القبأا طإ شاداقه.
المأصارطن ها ا ال انااا الخقأاار جااع حااع الأاااس ماان دحاان اللااه قعااال بمااع حااع
طلعمااري كااث اةا خع
ّ
الع ن للمرع باةث الصلأا طالمسأح!!
لمأص ارطن إل ا مت ا
طلعلأااا نااع اآلن أن ه ا ا البااا ماان أكباار طأطةا األب ا ا ال ااع حااعكد مأنااا ا ّ
الأاااس جأحسااعطننا طإل ا متأااعقنث جأقرج ننااا جن ا ا الصاالأا األحماار طالمس شااحأا الم أتلااة طالنأئااا
ال أصااأرحة ال ااع برمااا جااع ه ا ا ال انااا طقغلغلااا جااع ب ا الااعنأا جااع ال اااا ال ا ي مااازا الاابعض ماان
ح مم ا ا ا ن أن قعلا ا ااث القا ا ااا طالنأعةا ا ااة طالصا ا ااأعلة ح ا ا ا ز ألننا ا ااا مل ا ا ا الكحا ا ااا

المأ سا ا اابأن ل،ة ا ا ا
طالملقعحن!!!
 .7العمل الجاد لمحاربة الجهل والقضاء علدى األميدة طقصاقأح حا ة االةا طقأتأ ناا مان
ققر الم قرجأن طقسأا الم سأبأن طكاحة جع ال ةه الأس ي طالشبابع.
 .1تأسدديس الجمعيدداح المتخصصددة طدمااث الم م ا المااعنع ال ا ي حااؤار القااااا الحاملااة جااع
الم م طلأك ن محأعا مس حأعا طلأكمد العط ال ي قت به مؤةسا العطلة.
 .1تأسدددديس معاهددددد خاصددددة لتدددددريب القيدددداداح النسددددوية ج ااع شا ا الم ااا السأاة ااأة
طا ا مامأة طا ا صادحة.)1(...
أسماء معة في العمل ا جتماعي:
ج اع قا حخأااا االة ا مع ن ااع الكثأاار ماان الأمااا ج المشااراة ال ااع أةاانما جأنااا الم ارأة المساالمة جااع
األمما ال ق مأة طالخأرحة  ...طنشأر إل األةماا ال معة ال الأة:
َّ
 -1خديجة بنح خويلد:
كانا السأعة كعح ة بأا ك حلع – عع الله مأنا -من أير أهد زمانناا طكاناا أط زطااة
ق طانا ة الله  طلث ح طج ملأنا أحاعا جاع حأاقناا طااع با لا جاع ةابأد االةا كاد ماا
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
مااا طمبأااع اااع طهب ااه لمقمااع ح صاار جأااه كأااف شاااا ج اااف ط اااة بااأن زم ا طالمتااا طنااادي

( )1انظببر :سببالم حسببن ،دور المببرأة المسببلمة فببي عمليببة اإلصببالح والتغييببر ،مجلببة المختببار بتبباريخ 12/ 0
.0224/
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بفمل ح قه :حا معاشر العر إن كعح ة قشنعكث ملا أنناا طهباا لمقماع نحسانا طمالناا
طمبأعها طامأ ما قملكه حمأأنا إا له طإم اما لمتامه ط بة جأه(.)1
طهك ا ا ب ا لا كعح ااة كااد مااا لااعحنا ماان أم ا ا طمبأااع طأم ا جااع ةاابأد نصاارة ال اعحن طنشاار احااة
اةاْأع ب َمال َنااا إ ْ
االةا كحااااة جااع أ ااااا ال حاارة العربأااة طمااا ح لنااا .ح ا اااا مأنااا الرةا َ « :طَط َ
َّاس» ( )2جتع ب لا كد ما قمل جع مؤاز ة الرة  طنشر العم ة االة مأة.
َحَرَمأع الأ ُ
 -2أم عطية:
شاكا الصقابأة المشن ة أ مقأة نسأبة األنصا حة جاع ةاب ا طا ما ةا اللاه  طكاان
دط هاا ال قا مع ها إماعاد القعااا للمتااقلأن طقضامأع ال رحا طمساامعة المرعا  .االاا أ مقأااة:
( ا ط ما ةا اللااه  ةااب ا طا أكلحنااث جااع حاالنث جفحااأ لنااث القعااا طأداطي ال رحا
طأا مل المرع )(.)3
أمماا قق مأاة
طب ل عربا أ مقأة أ ط األمثلة مل ما حمكن للمارأة المسالمة التأاا باه مان َّ
ح جع أحعا ال رط كقالة القر طالت ا .
عمارة:
 -3أم َّ
ممااا ة نسااأبة بأااا كعااا المازنأااة دط الم ارأة المساالمة النااا جااع العمااد ال ق ا مع إ
اسااع أ ّ َّ
كاناا قخاارج ما المسالمأن جااع ا طاقنث ل طحااعهث بالمأاا طقضاامأع ال رحا بااد أنناا ااقلااا ما الأبااع
 جع طة أحع للعجا من ة الله  كما ه م ك جع ك ا ال ا حا طالسأر(.)4
أمماا قق مأاة ح ا
مما ة مثا ائعا لماا حمكان أن قتا باه المارأة المسالمة مان َّ
طب ل أمقا أ َّ
جع أطاا الشعة طالعسر جض من أطاا الركاا طالأسر.
 -4رفيدة اقسلمية رائدة العمل التطوعي:
جأااعة بأااا كعااا األةاالمأة كانااا مماان لناان ملااث جااع القااا جااع زماننااا طكانااا اااع حبسااا
نحسنا مل من جأه عأعة من المسلمأن.
طك ااان لن ااا كأم ااة قش اار جأن ااا ملا ا ققبأ ااا المس االمأن طم ااعها المؤ كا ا ن أط مس ش ااح ج ااع
االة .
حأ اعد ة الله  ةعع بن معا جع كأمة مرأة مان أةالث حتاا لناا جأاعة جاع مسا ع
كانا قعاطي ال رح طقق سا لأحسنا مل كعمة من كانا به عأعة مان المسالمأن طكاان ةا
( )1أعالم النساء ،علي محمد علي دخيل ،دار الهادي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولبا 1300هبـ= 0221م،
ص.02 :
( )0روان أحمببد وإسببنادن حسببن (الزوائببد  )7 /003وابببن عبببد البببر (االسببتيعاب  )3 /087وابببن كثيببر (البدايببة
والنهاية  )8 /70أعالم النساء ،علي محمد علي دخيل ،ص.00 :
( )4صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسبير ،بباب النسباء الغازيبات يرضبخ لهبن ،ج ،5ص ،177رقبم  .3774وقبد ورد
عن أنس بن مالك قال :كبان رسبول اللبه  يغبزو ببسم سبليم ،ونسبوة مبن األنصبار معبه إذا لبزا فيسبقين المباء،
ويداوين الجرحا .انظر :صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،بباب لبزوة النسباء مبع الرجبال ،ج ،5ص ،174
رقم الحديث.3785 :
( )3انظر :السيرة النبويبة ،اببن هشبام ،المكتببة العصبرية ،بيبروت ،لبنبان ،طببع عبام 1304هبـ = 0220م،
ج ،4ص.75 :
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الل ااه  ا ااع ا ااا لت م ااه ح ااأن أح ااابه الس اانث بالخأ ااع « :ااعلا ا ج ااع بأ ااا جأ ااعة ح ا ا أما ا د م اان
ارحا»(.)1
 -5أسماء بنح يزيد بن السكن:
كراا جع معركة الأرم قستع ال ماف طقاعاطي ال رحا جلماا اا ّع ااع المسالمأن أكا مما د
كأم نااا طانغماار جااع الصااح قضاار ح ا حاارما قسااعة ماان الاارط طهااع زالااا مرطةااا حااقبنا
زطانا معه(.)2
طقضر ه الصقابأة أ ط األمثلة ال قبأتأة مأاعما عاا الرةا  اا جتاا لأساائه جتلان:
مااا معأااا إ الماااا!! جتااا ة ا اللااه « :ماان حض ااث أط حضااأف ه ا ا؟ جتااا اااد ماان األنصااا  :أن ااا
جانقل به إل امرأقه جتا  :أكرماع عاأف ةا اللاه جتالاا :ماا مأاعنا إ اا حابأانع! جتاا  :هأئاع
اعام ا طأحاالقع ة اراا طن ا ّمع حاابأان إ ا أ ادطا مشاااا جنأااف اعامنااا طأحاالقا ة اراانا
طن ّمااا حاابأاننا يااث اامااا كفننااا قصاالح ة اراانا جفاحفقااه ج عا حُرحانااه أننمااا حاافك ن جباقااا ااااطحأن
جلم ااا أح اابح ااعا إلا ا ةا ا الل ااه  جت ااا « :ع ااق الل ااه -أط م ااا م اان ح ااأأعكما» .ج اافن الل ااه:
احةي َطَم ْن حُ َ ُش َّح ناَ ْحسه جَفُطلَئ َ ُه ُث الْ ُم ْحل ُق َن (.)3
ص َ
﴿طحاُ ْؤي ُرط َن َملَ أَنْا ُحسن ْث َطلَ ْ َكا َن بن ْث َك َ
َ
َّ
إن ملا ا ك ااد اما ارأة مس االمة ج ااع مصا ارنا أن قت ااعي بمث ااد ها ا الأم ااا ج المض ااأئة م اان ة ااأرة الأس اااا
ممااا الخأرحااة طكأااف اة ا ثمر كااد طاحااعة مااأنن مااا لااعحنا ماان م اهااا
المؤمأااا طكأااف قق ا من ل َّ
األمما ال ق مأة.
طاع ا طإمكانا جع جعد ما حمكن جعله جع م ا
َّ
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 كا ن ماان اقارا م معااة جلا أن كااد جاارد ماان أجاراد الم ما
أةنث بما حس قأ جع م ا األمما الخأرحة جِن الأ أ ة ة ك ن م هلة ط ائعة.
طإ ّن الس ااعع ج ااع كعم ااة م معن ااا ح ا ااف مأ ااع قل ا الص ا ة أط ل ا الأش ااام جقس ااا طل ااأ
مقص ا ا جااع العمااد الم معااع طجتااه بااد بااع أن قك ا ن لنااا مشاااكة جااع كااد مااا حع ا د مل ا الم م ا
بااالخأر طالحا و طماان أمثلااة قلا الم ااا طاألنشااقة ال ااع حمكاان أن قخااع جأنااا م معنااا طأم نااا مااا
حلع:
 .1اك أا القاكث طالرعا به طه ما كان حعبر مأه جع ال راث الحتنع االة مع «بالبأعة».
 .2المش اااكة العام ااة ج ااع التض اااحا ال ااع قخ ااص مام ااة األم ااة طها ا مب ااعأ الش ا ال ا ي ح ا ملأ ااه
االة .
 .3نصح القاكث طأمر بالمعرط طننأه من المأكر(.)4
جلث ححر االة بأن الراد طالمرأة جع كد ه القت الم ك ة طبأان ل ما حلع:
( )1سيرة ابن هشام ( )047 /0الرو األنا ( )330 /4سير أعالم النبالء (.)077 /0
( )0أسد الغابة  ،14/7رقم ،4717واإلصابة  ،01/8رقم.12814
( )4روان مسلم في صحيحه ،بباب إكبرام الضبيا وفضبل إيثبارن ،ج ،4ص 1403 :واآليبة مبن سبورة الحشبر،
رقم.]7[ :
( )3انظر :المرأة والعمل السياسي ،هبة رءوا عزت ،ص.140 :
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أوالً :اختيار ال اكم والرضا به وهو مرا كران يع رر عنره فري التررا الفقهري اإلسرالمي «بال يعرة»:
كار اللاه البأعااة ماماة دطن قخصاأص الراااا طالأسااا جااع أكثار مان م عا جتاا قعااال ﴿ :إ َّن
َّ
حن حاُبَاحعُ نَا َ إن ََّمااا حاُبَاااحعُ َن اللَّااهَ حاَ ُاع اللَّااه جَ ا ْ َ أَحْااعحن ْث ( )1كمااا كاار اللااه أماار الأساااا جااع
الا َ
الم ْؤمأَااا ُ حاُبَاح ْعأَ ا َ َملَ ا أَن َّ حُ ْشاارْك َن باللَّااه
البأعااة جتااا قعااال ﴿ :حَااا أَحا َنااا الأَّبااع إ َا َاااااَ َ ُ
َشأائا ط َ حسراْن ط َ ح ا نأن ط َ حا ْتاُا ْلن أَط ده َّان ط َ حافْقأن ببانَ ٍ
اان حاَ ْحَرحأَاهُ باَ ْاأ َن أَحْاعحن َّن َطأَْ ُالن َّان
ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ٍ
اأث ( )2جفيباا التارآن
َط َ حاَ ْعصأأَ َ جع َم ْع ُرط جَابَاح ْع ُن َّن َط ْ
اةاَا ْغح ْر لَ ُن َّان اللَّاهَ إ َّن اللَّاهَ َ ُحا ي َّح ي
الكرحث ح المرأة جع مباحعة القكث كالراا قماما طام با ح قنا بص الراد دطن قمأأا
بأأنما.
ثانيررا :المشرراركة العامررة فرري الق ررايا الترري تهررب عامررة اقمررة وهررو م رردأ الشررور  .طاااع ح ا َّ
االة مل مبعأ الش بأن القااكث طالرمأاة طلاث ححار باأن الرااد طالمارأة جاع لا طااع
أ ش ااع إلأن ااا بأ ااا ج ااع الت اارآن الكا ارحث ج ااع أكث اار ما ان م عا ا جت ااا قع ااال ج ااع ك اار مقاة اان
المس االمأنَّ :
ااه ْث
اام ا َّ
الصا ا َة َطأ َْم ا ُارُه ْث ُشا ا َ باَْأ ا اأَا ُن ْث َطم َّم ااا َ َزاْاأَ ا ُ
حن ْ
اةا اَ َ ابُ ا ل ا َاربّن ْث َطأَاَا ُ
َ
﴿طالا ا َ
()3
ف
حُأح ُت ا َن
طاااا قعااال جااع أماار لأبأااه طال ا ي حمثااد طلااع أماار المساالمأن طا نااا﴿ :جَا ْ
اام ُ
اا جَاَا ََّكا ا ْاد َملَ ا ا اللَّا ااه إ َّن اللَّا ااهَ حُقا ااا
اة ا اَا ْغح ْر لَ ُنا ا ْاث َط َشا اااطْ ُه ْث جا ااع األ َْما اار جَا ااِ َا َمَ ْما ا َ
َم ا اْأا ُن ْث َط ْ
أن (.)4
ُ
المَا َّكل َ
طجااع مصارنا القااعح لااث حع اار ملماااا االةا ملا قرشااأح المارأة جااع الم ااال الأأابأااة طقمثأااد
جئااة مرحضااة ماان الشااعا طالمشاااكة جااع ةاان الت ا انأن ال أ أمأااة طلتااع أحااع دا االج اااا
المصارحة الح ا اااث  152لسااأة  1997ماان حكااث اا از أن قكا ن المارأة مضا ا بم لا
الأا ا أط الشااعا كلصااا جأنااا بفنااه :مااان شاارما ماان أن قكا ن المارأة مضا ا بالم ااال
الأأابأااة طالشااعبأة إ ا عااع الأاااس أن قك ا ن نائبااة مااأنث قمااثلنث جااع قل ا الم ااال طقك ا ن
م اححا ه الم ال ق حا طابأع ناا ال اع مأ هاا اللاه بناا طأن قكا ن جأناا مل ماة بقاعطد
الله طشرمه كما بأن الله طأمر جع شرحعة االة .
جقأأمااا ق ااع الم ارأة المساالمة مكانااا م احااا جااع البرلمااان هااد ق هااع جأااه طق راا ا لل ركااة للحاةااعا
المحسعا المائ الممأ ؟! طحأأما ق اع المارأة لأحسانا ًّ
حتاا جاع ال صا حا عامأه لناا
التااان ن طالأ ااا طكصصااا لناان ل انااا كاحااة جنااد قتبا جااع بأ نااا طقمسا ماان أداا شاانادة
الق طق ر ا الق طق أاز من ح قنا طحتنا لأ ط الم ط طن طالمحسعطن طقا ها أرهاا
ل خ ا الأصرانع أط الماة نع أط العلمانع!!!
( )1سورة الفتح ،آية رقم.]12[ :
( )0سورة الممتحنة ،آية رقم.]10[ :
( )4سورة الشورى ،آية رقم.]48[ :
( )3سورة آل عمران ،آية رقم.]157[ :
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ثالثررا :تررولي المنا ررم المهمررة فرري ال كومررة وملسسررات الدولررة :ااااا آيااا جااع ق ا لع الم ارأة
السالقة ال أحأ حاة أط الشاراة أط ماا قسام جاع ال اراث الحتناع االةا مع «القسابة» طكااان
ل جع الترن األط الن ري طمل كلحأة ه اآلياا أاااز بعاض العلمااا قا لع المارأة ها ا
المأصا التأادي القساس جع العطلة االة مأة حأ ااا جع الم ة مة الحتنأة ماا نصاه:
«طأااز ق لأ نا آكرطن لما يبا من أن ةمراا بأا شنأ األةعحة كاناا قمار جاع األةا ا
قفمر بالمعرط طقأن من المأكر طقأن الأاس من ل بس م معنا»(.)1
كما ح ز للمرأة أن ق ل التضاا مل ا بعاض أهاد العلاث مان ملمااا المسالمأن المع بارحن جتاع
ه ااا أبا ا حأأح ااة طأح ااقابه إ لا ا أن ااه ح ا ا ز أن قل ااع الأس اااا التض اااا جأم ااا ح ا ا ز أن قتب ااد
شاانادقنن جأااه طحااعهن أط ما الراااا ؛ ألن جااع الشاانادة معأ ا ال حااة طاااع كاار اباان ح اار
لا جتااا « :طالمأا ماان أن قلااع االمااا ة طالتضاااا اا ال منا طأااااز القباري طهااع طاحااة
من مال طمن أبع حأأحة قلع القكث جأما ق ز جأه شنادة الأساا»(.)2
جمااا ماار حبااأن طع ا ق ا لع الم ارأة مأاحااا منمااة جااع القك مااة جااع ال اا ا الحعلااع للمساالمأن طجااع
ال اراث الحتناع لنااث أماا جااع مصارنا ها ا ج شاا المارأة الراااد -جاع أ لااا الاعط االةا مأة
طالعربأة -جع امأا طظاائف العطلاة طالقأااة السأاةاأة طالعلمأاة جاالمرأة ةاحأرة ططزحارة طأةا ا ة
اامعأااة طااعااأة مأ ا ةااأ ا معحااعة طهااع ق ساااط م ا الراااد ماان ناحأااة األااار طالمساام
ال ظأحع لكد قل ال ظائف.
ابعا :نصح ال اكم وأمره بالمعرو ونهيه عن المنكر :بعأ نصح الأسااا لا لع األمار طاا القا
رً
مأع مبكرا جع الترن األط جع قل الترطن الخأرة جحع ك جة ممر عع الله مأه حارطي لأاا
ا اادة لا جأتا « :كاارج ممار ماان المسا ع طمعاه ال ااا طد العباعي جااِ ا باامرأة باارز ملا
ظنر جسلث ملأنا ممر جرد ملأه الس طاالا :هأناا حاا ممار مناعق طأناا قسام
ممأاارا جااع ة ا مكااات قرم ا الضاافن بعصااا جلااث ق ا ها األحااا ح ا ةاامأا مماار يااث لااث
قا ها األحااا ح ا ةاامأا أمأاار المااؤمأأن جاااق اللااه جااع الرمأااة طاملااث أنااه ماان كااا ال مأااع
ار ملأه البعأع طمن كا الم كشع ملأه الح »(.)3
طجع ك جة ممر عاع اللاه قعاال مأاه حاعع ممار أمأار الماؤمأأن ملا المأبار طأ اد أن حقاعد منا ا
للأساااا مل ا اااع من ا زطاااا ة ا اللااه  طبأاقااه جتامااا ام ارأة طاالااا :حااا مماار! لااث
﴿طآقَاْأ اُ ْث إ ْحا َاع ُاه َّن
ققرمأااا ماان شااعا أحلاه اللااه لأااا؟! اااا  :طمااا ا االااا :جااع ا لااه قعااال َ :
( )1الموسوعة الفقهية الكويتية )030 /17( ،وانظر :المعجم الكبير للطبراني .)38 /18( ،وانظبر :االسبتيعاب
البن عبد البر ،1844 /3 :ترجمة رقم (( ،)4484اإلصابة) ،710 /7 :ترجمة رقم (.)11440
( )0الموسوعة الفقهية الكويتية ،)030 /17( ،المفصل في الرد علا شبهات أعداء اإلسالم .)477 /13( -
( )4السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون )703 /0( ،علي ببن برهبان البدين الحلببي ،الناشبر :دار المعرفبة ،سبنة
النشر ،1322 :مكان النشر :بيروت.
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مما كان حرحع أن ححعد(.)2
اأقَا ا ( )1جتا  :أحابا امرأة طأكقف ممر! ط ا َّ
طماان أبااع ن جااد اااا  :دكااد الق اااج اباان ح ةااف الثتحااع بعااع مت ااد مبااع اللااه باان ال بأاار مل ا
أةاماا بأاا أبااع بكار جتاا « :كأااف أح أاع حاأعا بعااعط اللاه؟ االاا :أح ا أجساع ملأااه
دنأ ااا طأجس ااع ملأا ا آكرقا ا أم ااا إن ةا ا الل ااه ح ااعيأا أن ج ااع يتأ ااف كا ا ابا طمبأ اارا جفم ااا
الك ا جرأحأا طأما المبأر ج أكال إ إحا  .اا  :جتا مأنا طلث حرااعنا»(.)3
ه نما ج الألة طال ا حا االة مع مم لئ بالكثأر من الص كن أما اآلن جاالمرأة ح ااو لناا ها ا
الق ا كالراااد ماان ك ا التأ ا ا المشاارطمة كالصااقاجة أط مض ا حة م ل ا الشااعا أط
أاار ماان التأا ا المشاارطمة لأصااح القك مااة طإنكااا األكقاااا جااع قصاارجاقنا طإاارا الصا ا
جأنا.
وفرري النهايررة أقررول :إن للعمااد ا ا مااامع ال ق ا مع ج ائااع قع ا د مل ا الحاارد الم ق ا نحسااه طمل ا
الم ما بفكملاه طقاؤدي إلا اةا غ أمثااد لقاااا األجاراد طكاحاة الشابا جاع م ااا
أأ ااة طمثم اارة لمص االقة ال أمأ ااة ا ا مامأ ااة .جحأ ااه ة ااعادة ال ااعنأا طاآلك اارة طج ا و العب ااع ج ااع
الااعا حن طإن ماان أباارز معااالث ققت ا الربّانأّااة أن حسااع المساالث جااع ب ا الخأاار طالسااعع جااع
اضاااا ح ا ائل المساالمأن طأن الم ارأة المساالمة حأبغااع أن حك ا ن لنااا البااا األكباار جااع كعم اة
م معنااا طنحا أم نااا طها ا ماان د ئااد االحمااان طماان م مااا ق جأا الاارحمن طإ ا أ اد اللااه
بعبع كأرا اة عمله جع الخأر طإ ا أ اد به شرا شغله بما حعأأه.

( )1النساء.02:
( )0تفسير القرطبي ( )77 /5الجامع ألحكام القرآن المؤلا :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ببن فبرح
األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفا471 :هـ) تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،
الناشر :دار الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1483 ،هـ =  1743م ،وانظر :تفسير النسفي،
(.)018 /1
( )4البداية والنهاية )475 /8( ،وانظر :السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون.)085 /1( ،
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المبحث الخامس :دعوة تنشر بها دينها
إن الربانأااة ق قتا ط قك مااد إ بالسااعع لأشاار دحاان اللااه –قعااال  -طهااعي االةا الع ااأث لا ا
جِن حمد العم ة طنشرها جع اآلجا الكراج الأاس من ظلما المعاحع إل نا النعاحاة طمان ظلماا
الكحاار إل ا أع ا اا االحمااان لماان أهااث طأباارز معااالث الربانأااة طاااع جنمااا الم ارأة المساالمة جااع حااع الااعم ة
ابأعة منم نا جانقلتا بكلمة ال حأع قم اآلجا .
إن زطاا الأبع  طالصقابأا الكرا كاان لنان الاعط الباا ز جاع الاعم ة إلا اللاه قعاال باد ُكا ّن
حقملن هث العم ة جع كد حركة حأاقنن بعاحة ممن كانا أط شنأعة جاع االةا طمارط ا بمان اعلاا
منرهااا االة ا طماان طهبااا أط دهااا ل،ة ا طماان هاااار م ا زطانااا لأشاار االة ا طماان أمانااا
زطانااا مل ا منااا الااعم ة طمشااا القرح ا إن ارح ا الااعم ة حعاال بالأساااا الصااالقا المصاالقا مل ا
معا األزمأة طالعص طأن الربّانأّة لن ق قت بقا لمن ةع إل حا و نحساه طجتاه طلكان باع مان
أن حسااع جااع إحا و أاار باافن حأشاار اااأث االةا الرااأااة طحسا خع ال ةااائد الم احااة جااع العمااد ملا
هعاحة الضا طإ شاد القائر طق كأر الغاجد طقعلأث ال اهد.
جن أ كلث بأا متبة قناار من مكة إلا المعحأاة جاا ّةي باعحأنا طها ج ااةي مااق (لاث ق ا طج) قاكاةي
كلحنا أب ها طه شأقان من شأااأن األنا ياث حلقا بناا أك اهاا ج تا لرةا اللاه ( :أقردناع إلا
الكحا حح أ نع من دحأع ط حبر لع طحا الأساا ما اع ملما)(.)1
طها أ ّ ش ارح طاا جااع البنااا االةا جفةاالما طه ا بمكااة يااث اعلااا قااعكد مل ا نساااا ا ارح
ةاارا ج ااعم هن طقاار بنن جااع االةا ح ا ظناار أمرهااا ألهااد مكااة جفكا طها طاااال ا :لا ا ما لحعلأااا
ب طلحعلأا!! طلكأأا نرد إلأنث(.)2
طكقا أب القة أ َّ ةلأث الغمأصاا بأاا ملقاان اباد أن حسالث جتالاا :أماا إناع جأا ا باة طماا
مثل حُرد طلكأ اد كاجر طأنا امرأة مسلمة حقد لع أن أق طا ..جتا  :ما دها حا مأصاا..؟
االا :طما ا دهانع..؟ اا  :أحن أنا من الصحراا طالبأضاا (حتصع ال ها طالحضة)..؟
االا :أ حع ححراا ط بأضاا جفنا امر قعبع ما حسام ط حبصار ط حغأاع مأا شاأئا ..أماا
قس قع أن قعبع كشبة ن ّ 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.
االااا :حااا أن ا (ابأنااا) ّزطج أبااا القااة ج ّطانااا( .)3هااد جااع قااا حا العااالث ل حااة أم ااث ماان ه ا الل حااة
المعبرة...؟

نماذج وميادين دعوية

( )1السيرة الحلبية في سيرة األمين المسمون )717 /0( ،علي بن برهان البدين الحلببي ،الناشبر :دار المعرفبة،
سنة النشر1322 :هـ ،مكان النشر :بيروت.
( )0اإلصابة البن حجر ،ج ،7ص ،045 :وابن سعد في الطبقات الكبرى ج ،8ص.403 :
( )4صفة الصفوة (.)45 /0
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هأا مأادحن دم حة قت جأنا المرأة المسلمة بفداا دط ها العم ي طمن ه المأادحن:
المنزل:
طه المأعان الخصا طال ةألة األبل قفيأرا ط رط أن الله اعد ك من الا طاأن امأاا جاع بأ اه
َّ
حن َآمأُا ا اُا ا
طةأساافله اللااه ماان أهلااه طزطاااه طأمرهمااا ب ااحااة األهااد ماان الأااا اااا قعااال ﴿ :حاَاا أَحا َنااا ال ا َ
ااس َطالْق َ اا َةُ ( )1طمنماا حصاد مان قتصاأر مان أهاد المسائ لأة جاع
أَنْا ُح َسا ُك ْث َطأ َْهلاأ ُك ْث نَاا ا َطاُ ُد َهاا الأَّ ُ
الااعم ة ماان ك ا ال ةااائد األكاار جااِن ل ا ممااا ح حااع مس ائ لأة األب ا حن .طاأل لنااا نصااأا كبأاار كمااا
قتااع طالمساائ لأا ال ااع شااا جأنااا الراااد كثأاارة أهمنااا :مساائ لأة ال ربأااة االحمانأااة طالعلمأااة طالخلتأااة
طال ساامأة طالأحسااأة طا ا مامأااة طال أسااأة طاألماار بااالمعرط طالأنااع ماان المأكاار طالااعم ة إلا اللااه
قعال .
طح مأا ا المأا ا م اان بتأ ااة ال ة ااائد باا م ااا أجا اراد األة اارة جأ ااه لس اااما ا حل ااة طال اج ا ا الأحس ااع
طا ا مامع بأأنث مما ح أح إمكانأاة مار التاعطة الصاالقة طال افيأر مبار ال اأاه الما ز أار المباشار
طالم ح اة المسا مرة طا ةا حادة ماان ةاائر الحاارص طاألحا ا طقاافيأر ال اأاه طالعتااا ؛ لك نااه بعأااعا ماان
أمأن الأاس.
طإن كأااا اااع ققااعيأا ماان دط الم ارأة جااع بأ نااا جِنأااا ن ا كر كص حااا هأااا دط هااا الااعم ي م ا زطانااا
جالأاااظر جااع دط الم ارأة المساالمة جااع ه ا ا الم ااا ح ااع أنااه كااان لااعمث ممااد الراااد ط حصااح بقااا
منماا؛
ال تلأد من ه المنمة؛ جِن المرأة قمثد السكن الأحسع للرااد طهاع با ل قاؤدي مما دم حاا ًّ
ألنااه حس ا قأ حااد مشااك قه الخاحااة إ ا كااان مشااغ البااا جض ا ماان ققملااه أمباااا الااعم ة .طكااث
مرجااا الااعم ا أناةااا ةااتق ا مل ا ارح ا الااعم ة أط عااعف إن اااانث؛ لن ا ا الساابا .طم اااف كعح ااة
عع الله مأنا جع م اةاة الأبع  طمؤاز قه طم نه :أكبر دلأد مل األهمأة البالغة لن ا العط .
طك ل ملأنا إماعاد أبأائناا للتأاا بمناا الاعم ة طا نشاغا بناا طا ل ا ا بمحااهأث االةا طمعانأاه
ط كرن ااا م اان اب ااد كأ ااف ا ااعما طال ااعة ة ااحأان الث ا ي  -حمنم ااا الل ااه -المث ااد الرائ ا ج ااع ال ربأ ااة العم ح ااة
الساال كأة حأأمااا أ ةاالا ابأنااا إل ا المعلااث جتالااا ل لااعها :حااا بأااع االااا العلااث طأنااا أكحأ ا بمغ لااع
طاالااا لااه ا ماارة :حااا بأااع إ ا ك بااا مشاارة أحاار جااان ر هااد قاار جااع نحس ا زحااادة جااع كشااأ
طحلم ططاا جِن لث قر ل جاملث أننا قضر ط قأحع (.)2
طملا المارأة ما كاد لا أن قسا خع المأاجا العم حاة المأاةابة طالم احاة لناا جاع إبا  غ كلماة اللاه
طنشر جنث االة الصقأح ج ق ر جرحة قرشع جأنا إل كأار أط قناعي جأناا إلا حا أط ققا جأناا
من بااد إ طأحسأا اة ثما ها طااما ب اابنا.
جحااع بأ نااا حاافقع الضااأ ماان ارحباقنااا طاا اقنااا طأحااعاائنا ج ا قااع الحرحااة قضااأ جااع اللن ا طالثرياارة
طلكأنااا قخقااه كأااف قسا حأع ماان ها ال حااا ة طكأااف قااعحر دجااة القااعح بعأااعا ماان األحادحا ال ااع
( )1سورة التحريم ،آية رقم.]4[ :
( )0صفة الصفوة.)187 /4( ،
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حرا من ط ائنا الخأر جل أنناا طماا لا طأماع لنان شارحقا أط برنام اا أط ك اباا أط جكارة للمأااشاة
أط اضأة شرمأة للق ا طالمعا ةاة أط جكارة قعاطنأاة أط أياا جاأنن حمأاة الاعجا مان الاعحن طالمتعةاا
طااما بِا منن مل أح ا المسلمأن جع العالث طالعط ال ي ح ا أن قتا باه المارأة المسالمة ق اا
ه ا التضاااحا ط أاار ل ا الكثأاار طالكثأاار ال ا ي حمكاان أن قتعمااه الم ارأة جااع ه ا ا المأح ا الااعم ي النااا
بساان لة طحساار دطن كثأاار مأاااا طمشااتة طكا ل ل ا أننااا قبااا لناان زحااا ا منعجااة طاامااا بااأح الااعط
طحاج ا جع زحا قناا ملا الصا ة معنان جاع أط ال ااا طحاج اا كا ل ملا ماع ال اردي معنان جاع
األحادح ال اجنة أط ال ا جع أمارا المسالمأن طالتأاا بِ شاادهن إلا قار لا بلقاف طحاا طلاأن
جماا أم مااه طا نااا ماان أياار طمااا أكثاار ماان نحا طكمااا اااا أحااع الااعماة :إن الشاار حقسااأه كااد الأاااس أمااا
الخأر ج حقسأه إ َم ْن ك ا الله لنث ال جأ (.)1
أم داعية
َّ
إن أط طاابا ااا العامأا ااة إل ا ا اللا ااه جا ااع بأ نا ااا ح عل ا ا بفبأائنا ااا ال ا ا حن ح ا ااا أن حش ا ااب ا مسا االمأن
حع ا طن بشااعا مثلمااا حع ا طن بان مااائنث إلا االةا طأن ح مثلا ا أكا االةا طآدابااه
طمساالما
ج ااع ك ااد م ااا حص ااع م ااأنث م اان كا ا أط مم ااد أط قعام ااد جأم ااا بأ ااأنث أط ما ا أاا اراننث ج ااع البأ ااا أط ج ااع
المس ع أط جع المع ةة أط أرها.
َّ
طإن ه ا ال ااا الم مثد جع ان ماا األبأاا ل،ة طقمثد أك اه طآدابه مأ م باالمرأة المسالمة
بااة البأااا بصا مباشاارة طبشااكد ألصا ماان طا بااه ملا الراااد؛ ألن المارأة األ قرما ها ا الااأ ا مأا
القح لااة المبكاارة طقساانث أكثاار ماان أرهااا جااع قشااكأد أك انااث طمأا لنث طاق اهاااقنث بقا مخالق نااا
لنث مل حأن حأشغد األ البا بعمله جأغأا من البأا ج را لأسا بالتصأرة.
جما ا قحعد بة البأا م هؤ ا الصغا األحبا ؛ لأل ما ا بافك االةا طحقساأ ا ا ن مااا إلأاه
جأع د ل ملأنث طمل الم م ال ي حعأش ن جأه بالأح جع العنأا طاآلكرة؟
طاألحااد الا ي حعااالل كااد األا ارا طحسااع كااد الثغ ارا -بااِ ن اللااه قعااال  -ه ا أم ا معحااعة مل ا
اانااا كبأاار ماان األهمأااة ن ا كرها مل ا االامااا ال حصااأد ل ضااعنا األكااا العامأااة نصااا مأأأنااا
ج عمد بنا طهع كاآلقع:
 .1أن قعقااع ماان نحساانا التااعطة ألبأائنااا مأ ا اااع ة ح اةاانث مل ا العمااد ج قاارص قمامااا مل ا أن
ق مثد جأنا كد ححة ققاا أن ق اعها جاع أبأائناا جكلماا ال ماا بافك االةا طآداباه جاع
ا لنا طجعلنا طكلما ام بان مائنا ل،ة كلما نشف أبأا ها مل ال قلع بن الصحا .
ققااا أن قراهااا جااع أبأائنااا
كمااا أن ه ا التااعطة ق اااا ملأنااا أن ق خل ا ماان أي حااحا
ة اا أكانا ه الصحا أك اأة أ شكلأة قخص الملب طالمفكد طالقركة طالسك ن.

( )1مذكرات الدعوة والداعية ،ص.145 :
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.3
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.5

.2

.7

.1

أن ققاارص األ القاارص كلااه مأ ا أن حعااع أبأا هااا لمااا حس ا مع ن إلأااه ج قكااع لن ااث التصااص
المخ ااا ة ال ااع قنعهااعهث بنااا أط قساالأنث أط قك ا ن لنااث التااأث طقغاارس جااع نح ةاانث جضااائد
األك .
طإن أجضااد التص ااص م ااا ط د جااع الت اارآن ططح ااحه اللااه -قب ااا طقع ااال  -بت لااه﴿ :نَ ْق ا ُان ناَ ُت ااص
صص ب َما أ َْط َحْأاأَا إلَْأ َ َه َ ا الْ ُت ْرآ َن (.)1
َملَْأ َ أ ْ
َح َس َن الْ َت َ
أن ققاارص كا ل -طبخاحااة مأااعما حشااا أبأا هااا طحصاابق ن أكثاار طمأااا -باافن ققااعينث ماان
المسا ع طأياار جااع الم ما طأن قنأاائنث طقااؤهلنث للا ها إلا المسا ع بصااقبة األ أط
األي األكباار بم اارد أن حك ن ا ا ااااد حن مل ا ل ا -طحااعطد ه ا التااع ة هااع معرجااة ال ع ا ا
طالقنااا ة جااع الثا طمعرجااة الصا ة ...الااا -جااِن المسا ع اا ا أحااأد ماان شخصااأة المساالث
طمامد ها من م امد قربأ ه.
ألم َماا أبأائناا طأن قخ ا هاا بعأاحاة
أن ققرص مل أن قُ َك ّن جع بأ نا مك بة إةا مأة م ئماة ْ
بقأ قلبع اح أاااقنث جع م الع الثتاجة طال سلأة لمن حعرج ن الترااة من األبأاا.
أما ال حن لث ح علم ا التارااة بعاع جا حنملا ا طإنماا قسا قأ األ العامأاة إلا اللاه أن ققتا لناث
الثتاج ااة طال س االأة أحض ااا م اان ارحا ا إة اامامنث بع ااض األش ااراة المسا ا لة طاعلن ااث حش اااهعطن
األشراة المرئأة ال ع ة لا ملأنا م اد ناجعة.
حسانرطن جأضارطن
أن ققرص المسلمة بة البأا مل عبه أبأائنا جع الأ طالأت ة بقأا
أبااعاننث طأك انااث إ ا كانااا الساانرة ما ال لحاااز جااع أحااع أج مااه أط مساارحأاقه ال ااع قس فحااد
التااأث الحاعاالة جااع نحا س الشاابا حااغا ا طكبااا ا طق قااع االةا طهااع قشا ملا الر ائااد
ط قعر من ال اهر ا ا مامأة إ السأئ مأنا.
أن ققارص ملا أ قتا أمااأن أبأائنااا جااع البأااا ملا شااعا حغضااا اللااه أط حخااالف شااأئا ممااا
حساامح بنااا
أماار بااه االةا ماان قمثااا ط أاار أط كلااا حعاااح األط د جااع البأااا أط حا
االةا جااِن طاا أمااأن األبأاااا ملا ها األشااأاا جااع البأااا قعا دهث ال ساااهد جااع أماار دحااأنث
طمبادقنث.
أن ققرص األ العامأة مل أن قك ن مصااد يتاجاة أبأائناا نتأاة حشا بنا شاعا مان ال رهاا
ط ل بفن ق عد من الترآن الكرحث طالساأة الأب حاة طةاأرة الرةا 
طاألبااأد أط المغالقا
أةاةا لمصاد ه الثتاجة طأن قضأف إل لا الك اا المخ اا ة المبساقة الم ئماة ألبأائناا
جع شرو ه المصاد األةاةأة.
أن ققاارص األ العامأااة إل ا اللااه مل ا أن ق ا طد أبأااهااا باالااب ااا الصااقأقة ماان ك ااد ة اؤا
أمماا هث طهاع ةاأ ا ال قلعاا لماا
حقرح نه جع اح ل نث طبخاحة جع ج را معأأة من ةأع َ

( )1سورة يوسا ،من اآلية رقم.]4[ :
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ممااا حقااعث لاابعض
طمقاطلااة ا ة حسااا َّ

ح ا لنث طمقاطلااة إح اااد م اااا بااأن الم ا ا دا
أا اا أاسامنث من نم .
 .9كمااا أن مل ا األ العامأااة أن قخ ااا حااعحتا بأاقنااا طج ا معاااحأر االة ا طأك اااه طآدابااه
طأن ق اب ه الصعااا طققأقنا دائما بالرماحة طا ه ما طأن ققرص ملا أن قسا مر ها
الصعااة جع م راها القبأعع المشرط ق اطز إل أر مما ح نام به المراهتا .
 .13أن قخصااص األ العامأااة ألبأائنااا طا ااا بعأأااه جااع حا طأحااا األةااب ق لا إلااأنث ط قأشااغد
بس اهث من الأاس أط األم طأن قتأث م ا نا بنث مل أةاس من ال د طا ح را طأن ق عار مان
ك ا ه ا ال لسااا مل ا مشااك قنث طمااا جااع أنحساانث ماان م امااا أط مسااائد ح ااعطن لنااا
ح (.)1
ك ل من المنا العم حة النامة للمرأة المسلمة الصالقة المصلقة أن ق علث أحكا الا طة اأاعا
يااث ق م ا ارحباقنااا أط ح ا حقباقنا طقعتااع لناان حلتااة جااع بأ نااا أط بأ ا قنن أط أااار مس ا ع لناان ج ت ا
ب علااأمنن ال ا طة الصااقأقة طققح ناان الت اران أط مااا قأساار مأااه طبعااض المعااانع الترآنأااة مل ا حسااا
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:
كانا المرأة كثأحة القض طمس مرة ا ش را جع المس ع مل منع ة اللاه  ل ا علث طقاعم
إلا االةا حأا ح ا ز للمارأة القضا إلأااه بااِ ن زطانااا ط حأبغااع لااه مأعنااا إ ا اةا ف ن ه ل ةا حادة
ممااا حلت ا جأااه طماان التااعطة الصااالقة؛ حأ ا حرق اااد المس ا ع الأخبااة ماان الأ اااس طه ا مك ااان مأاة ااا
ألنشقة نسائأة محأعة من حلتا ققحأظ الترآن طقعلأث العلث الشرمع الأاج ط أرها(.)2
طلااث حثبااا ماان الأبااع  أنااه مأا الأساااا ماان الصا ة ط أاااا ال ااع ان الحاحاالة بااأن ال أسااأن ط
أةاابد األةا ا العازلااة إحمانااا مأااه أن التضااأة اضااأة قربأااة طإاأااا طلأسااا اضااأة اما طقرهأااا كمااا ححعااد
الأ جع كثأر من البلعان .طم أن ها الأساا إل المس ع كاان حثأار أارة األزطاج جِناه لاث ح ار أحاع
ملا مأا المؤمأااا ماان مشاااكة المااؤمأأن كأاار الصاال ا ال مامأااة طكأاار ا ةا ما إلا كقااا ال معااة
بعع أن اا  « :قمأع ا إماا الله مسااع الله »(.)3

( )1انظببر :مقبباالأ عببن دور األم فببي إعببداد الجيببل المنشببود ،مجلببة المجتمببع العببدد 2773دور المببرأة فببي حمببل
الدعوة ،محمد حسين عيسا الله ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية.
( )0دراسات تربوية االهتمام بدعوة المبرأة وتربيتهبا :بقلبم عببد اللطيبا ببن محمبد الحسبن مجلبة البيبان ،88/
ص.01 ،13 :وانظر تفاصيل تلك الميادين أيضأا :في ،مقاالت عبد الله البوصي ،في البيبان،88/ ،
ص.00 :
( )4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الجمعة ،باب هل علا من لم يشهد الجمعة لسل ،ج ،1ص ،425رقم
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إن الم معن جع ه المعاملة القأباة للمارأة جاع العصا االةا مأة األطلا ح اع أن الر باة الأب حاة جاع
مشاك نا جع إاامة الصل ا طال علث طال علأث طالعم ة إل الله دلأد ااا مل أن المارأة لأساا كماا ح ان
م ا الأاس شر بع من إاصائه من القأاة!!
جعلا المارأة المساالمة أن قتا بعتااع د طس ملااث للأساااا جااع المسااااع إن كانااا مؤهلااة لا ل جااِن
جع ل الخأر الكثأر.
المجتمع:
كمااا حمكأنااا ال افيأر جااع الم م ا ماان ك ا االحسااان إل ا طي الترب ا طال أ اران طالمق ااااأن
طدم قنث طق اأننث مما ح حع ب رابه أجراد األمة طك ننث كال سع ال احع.
المدرسة:
إ ا كانااا الم ارأة قعمااد جااع م ااا ال ااع ح جعاان ل ا حااعث ط حاارج ماان م ااأث دط هااا ططااااا
طا ن ااا طج اار مأأن ااا ج ااع ال ربأ ااة طاالم ااعاد طال اأ ااه م اان كا ا اةا ا غ المأ اااهل الع اة ااأة طاألنش ااقة
المع ةأة جع ق اأه القالبا .
طم اان ل ا ا  :إح ااعا الم ا ا القائقأ ااة العط ح ااة ج ااع الم ااعا س طال امع ااا طححض ااد أن قك ا ا ن
أةااب مأة ح ا قُت ارأ طقُ اااب أمااا م ع ا ماقنا ج ك ا ن م أ مااة طشااأتة ط باافس بح ا ح الم ااا للقالبااا
للمشاكة جأنا طقربأ نن طالعمد مل ق اأه المع ةا طالعام طإح حنن.
القدوة الحسنة:
طهااع أم ااث المأاجا العم حااة طأجضاالنا أياارا جمااا ان حا الأاااس بشااعا جااع الااعامع أم ااث ماان ان حااامنث
بساال كه طكلتااه القساان طحااعاه جااع الت ا طالحعااد جالمعلم اة ال ااع قأن ا االباقنااا ماان الااأمص -م اث -
طهع قحعله لن حك ن لت لنا أي قفيأر بد ةأك ن مثا ةخرحة طقأع .
طمن ال ةائد المنمة طاألةالأا المؤيرة:
 .1الكلمااة القأبااة طالم م ااة القسااأة الصاااد ة ماان التلااا طمااا كاارج ماان التلااا جااِن حصااد إل ا
التلا.
 .2الك اا طالشارحه المأاةاابان ةاأما ك ااا الراااائ طالتصاص المااؤيرة ال ااع قاعم إلا الحضااألة
طالسل القسن جنع مح او للنعاحة طال بة.
 .3المش اااكة ج ااع طة ااائد االم ا المخ لح ااة م اان ح ااقف طم ا طإ ام ااة طقلح اااز مل ا أن قل ا ا
بالض ابه الشرمأة جع كد ممد كاحة جع ه ا ال انا.
 .4ا ةا حادة ماان طةااائد ا قصااا القعحثااة كاالن رنااا ما القا ممااا جأااه ماان الشارط طا ةا عانة
بمن لنث كبرة جع ل من العماة.
 .5العم ة بالمراةالة طبِمكاان الح ااة القصا ملا مأااطحن الح أاا مان ارحا حاحقا ال عاا
ج ااع الم ا ا ط أره ااا .طح ااا أن حت ص اار دط الح اااة ملا ا مراة االة الح أ ااا جت ااه م اان أا ااد
ق اأننن طاألك مل أحعحنن طه ا الم ا م ا حا طأاماد هعحاة حمكان أن قتاع مان
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ارحا المراةاالة هااع الك أااا الأاااج طالمق حااة المحأااعة طالشارحه المااؤير طها ا الم ااا حق اااج
إلا شااعة القا ح ا قأ لا اااعمنا جااع قعااا ما اااا ح ا طلا بتصااع الااعم ة جنا ا
حقد لنا طلأ من م ا قنا جع العم ة مقلتا.
 .2إاام ااة المس ااابتا الأاجع ااة ة ااأما ج ااع ا ا مام ااا العائلأ ااة طنق ه ااا ططعا ا اا ا ائ محأ ااعة
طمش عة.
 .7العأاح ااة بِح ااعا الأش ارا المحأ ااعة المخ ص اارة ج ااع المأاة اابا ط أره ااا مل ا أن قكا ا ن بخ ااه
طاعح طإكراج اأع .ط بع من مرعنا مل الم خصصأن ل صاقأقنا طعامان ةا م نا مان
األكقاا.
 .1العأاحة بل حا االم نا جع األماكن الأسائأة طقأ أمنا طق عحعها كلماا ااع اعحاع طالاعا
مل الخأر كحاملة.
ة ااأما ج ااع كثأ اار م اان
 .9إلت اااا ال ااع طس طالمقاعا ارا الأس ااائأة لم اان ل ااعحنا الت ااع ة ملا ا لا ا
األماكن ال ع حعكلنا الراا .
 .13إمااعاد م ااا حف شاانرحة قق ا ي مل ا ك أااا طش ارحه طمق حااة طنشاارة بعااعد االك ا ة طاألك ا ا
األشاتاا قا ز ملاأنث جااع بعاحااة كاد شاانر جاااألارب ن أطلا بااالمعرط ملا أن حراما جااع اك أااا
الك أبااا طاألشااراة المأاةاابا الم كاار ة .طحمكاان ال ة ا جااع ال زح ا لأشاامد أكباار م ااعد ماان
األاا أط ح ال أران.
 .11ال عاااطن ما المؤةسااا العم حااة كمكاقااا الااعم ة طق مأااة ال الأااا جااع الااب د ال ااع جأنااا مثااد
ه المؤةسا طالمؤةسا الخأرحة اال ايأة طنق ها كالأعطة العالمأاة أط ال معأاة الشارمأة ..
أط أر ل جنث بقااة إل العأصر الأسائع جع العم ة .
 .12زحا ة بعض العامأا التعحرا األماكن الأساائأة العاماة ال اع حغلاا ملا أا ائناا اللنا طالغحلاة
كم ااعن الم ه ااع طاألة ا ا الأس ااائأة طنق ه ااا طمأاح ااقة الأس اااا باألة ااالأا القس ااأة طق زح ا
المقب ما العم حة ط ق ر ه األماكن لشأااأن االن طال ن لأ عطا جأناا بغأا نث طحرجعا ا
جأنا اح نث(.)1
 .13طهأا أمما أكر قنث المرأة المسلمة طقت بناا بالضا ابه الشارمأة كِماعاد كا اد مسا تبلأة
لل ااعم ة طاما ا المعل م ااا طأكب ااا الع ااالث االةا ا مع طإح اااد ج اارص للعم ااد م اان ارح ا ا ج ا ا ح
نحسنا للاه قبقا مان كاد ةابأد نااج
المشا د الأسائأة أط المس شحأا الأسائأة طمن ن
طمشاارط الحصااا دم قنااا إل ا بأااا اأساانا طقت ا ب اابنااا مل ا أقااث طاااه ممااا حرعااع اللااه

( )1انظر :دور المرأة في حمل رسالة اإلسالم ،ص ،73 :الشيخ محمد حسبين عيسبا ،وانظبر مقباالأ للبدكتور
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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قعال طحثأر ححأ ة الخص طحثلل حعط المسلما ال تأا  .طمن ل  :اأامنا ب اابنا جاع
مقا بة أمعاا االة طجضح مخققاقنث.
حأ ا ح ااا ملأن ااا أن ق ااع مخقق ااا أم ااعائنا ج ا قأخ ااع باألجك ااا العلمانأ ااة المأقرج ااة ط
قأقلع ملأنا ع قنث الم كرجة ط ق فير بشبناقنث ط قل حا إل بااالنث طاج اراااقنث قارجض دمااط
ال اهلأة منما كان دا ها طمن أي مكان كان مصع ها شراأة كانا أ ربأة.
جعل ا الم ارأة المساالمة أن قتااف ةااعا مأأعااا إل ا اانااا الراااد المساالث جااع طاااه مااا حخقااه ل مااة
االة مأة من ك لنا ج قك ن م نا ألماعائنا طأماعاا أم ناا؛ باد ح اا ملأناا أن قعاع طقاع ماا حاعط
ح لن ااا م اان كق ااه البعاده ااا م اان دحأن ااا ط ة ااال نا ج ااع ه ا القأ اااة طقنم ااأ دط ه ااا ج ااع بأ اااا م معن ااا
االة ا مع طإشااغالنا ب اجااه األم ا طإعااامة طا نااا جااع ق ب ا مااا قبثااه الحضااائأا طمااا قأشاار الم ا
النابقة من مرط ل زحاا ط أرها طم ابعة أكبا الحأانأن طالحأانا ..إلا.
ملأنااا أن قَقا طقُقا ماان دما اقنث المضااللة ال ااع البا ا جأنااا التااأث طمكسا ا المحاااهأث طشا ّه ا
القتائ كعم ققرحر المرأة طمساطاقنا بالراد لأصأع ا امرأة مب لة لشن اقنث طأه ائنث حقر طنناا مان
لباةنا طمح نا طح قر طن هث من اأ د العحاة طاألكا جاع ال حا إلأناا ج صابح باأن أحاعحنث جاع نناا هث
طلألنث!! اا حة لع ط انأة كأصة جع ة المل ا طدط األزحاا!!
طلم ااا كان ااا األة اارة أكب اار معت ااد قرب ا ي حرح ا ا مل ا قت ا حض أكان ااه ب اافن ا م اان المك اار طالخ ااعا .
طإ ا ملمأا مع ما قعمله ا الشر؛ حأ قتف م معاة لم ابناة ها ا الاعحن طأهلاه ط اابأاا مان كثاا
قحأأنااا جااع طةااائد متاطم ااه طاب كا هااا القرحتااة قلا األكاار ل بتااع األاأااا شاابابا طشااابا جااع معا ماان
محاااهأث دحااأنث الق ا أط ل ش ا حه ح ا قه الأاحااعة جااع أمأااأنث أدكأااا أن نشااام أمااعائأا لقربأااا حعقأأااا
مس ّ ا إل الرك ن طالسلبأة كما ه شفن البعض! جالن مة الشرةة قصعها ا نن امأة!
إن ممااا حعصاار التلااا ألمااا :الأ اارة التاحاارة مأااع الاابعض ال ااع ق ل ا جااع اح تااا ال ا ا طالشااع
بالصغا ؛ مما حثبه من العمد طحتعاع بالنمث طمأاعما قق تار المارأة نحسانا طقشاعر بضاآل نا طهاع قتا :
طما ا مس أن حأح ك مع؟ طمن حسم ح قع الضعأف؟!
َأطما ق كر أن جرم ن كاان أكثار بأاناا مان نباع اللاه م ةا ملأاه السا مماا اعاد جرما ن حتا  :أ
أنااا كأاار ماان ها ا الا ي ها منااأن ط حكاااد حبااأن( )1طما لا مااا عا ّار لا م ةا ملأااه السا شااأئا؛
أص ُرُ (.)2
أصَر َّن اللَّهُ َمن حَ ُ
﴿طلَأَ ُ
جالله طحع قكحد بأصر الق َ
إ ّن ال خلااع ماان ال اااا الااعم ي للمارأة كااان لااه ن اااج قخرحبااع جااع الم ما  .لتااع عااأا عااعأحا
االحمااان اائعااا أن حكاان ةمسااا ا لمبااادي الغاار طماان اأ ا د إبلااأ طمااا ا إ لغأااا العامأااة
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
( )1سورة الزخرا ،آية رقم.]50[ :
( )0سورة الحج ،آية رقم.]32[ :
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إن المعركة بأن الق طالبااد مس مرة ح حرث الله األ طمن ملأنا.
قك ن هع أكثر المصابا !
ج حصح للمسلمة أن قتف م اف الم حراة ح
أم أااا بقااااة إلا كااد متااد محكاار أط نأااة اأبااة حاا نااا إلا العمااد المأا ل طاألدحااان المخ لحااة بااد
طامأ الم اها الحكرحة ماا ان شار إ بالاعم ة إلأناا طااع شااكا المارأة الرااد بماا حأاةاا ابأع ناا
جالمأص اارطن ك ااان ا طم ااا زالا ا ا حعملا ا ن ملا ا قخرح ااا األاأ ااا طدس
طنش ااقا نس ااا هث لأش اار مب ااادئنث
ّ
الشبنا طحسأرطن طج قخقأه داأ ح زم ن جأه األدطا بعأاحة طح .
المأصرا (المبشرا ) الكثأر من الضأ طش ف العأ طاع قعاأ إحاعاهن جاع حاقا ٍ
ق قمد ّ
متحرة حأاة بعائأة قح تر إل أبسه مت ما القأاة قخاله أهاد الصاقا ي طالتحاا قاعكد إلا التلا
من ك ال علأث أط ال قبأا أط الخعما ا ا مامأة أط ح المشاكا ال اعانأة.
َأطلأسا المؤمأة الصاداة ْأطل بالأن ب اابنا طالبعع من ال تصأر طال حرحه لائ قكا ن ب تصاأرها
قع ي؟!
م نا ألمعائنا من حأ
َأطلااأ طاابنااا أن ق قاار مااا حااأتص م معنااا ماان األم ا الحاعاالة الخأّاارة طمااا حأاةاابه ماان األم ا
المشرطمة جُا ْتع ط قُ ْق ث؛ ملّنا ققأع ةأة طقمأا بعمة؟!
جعلا كااد مساالمة حسااا اك صاحاانا طحسااا إمكانأاقنااا أن قتا ب ااااا الااعم ة إلا اللااه ة ا اا
ب ااالت الس ااعحع أط الت ااعطة الص ااالقة؛ جا ا قب ااعد أطااقن ااا ط قا ا ها ممره ااا ة ااع ط قمأ ااا البن ااا
بالقسارا ملا أم نااا المساالمة دطن أن قبا شااأئا ناجعااا ا بااا بااد قأشااه طقُأشااه ط قبااالع بعثارا
القرح ط قفبه بالصعا ؛ ألننا قت ب اابنا م قلعة إل ع ان الله(.)1
إن مل ا الم ارأة المساالمة أن قرحااع ه ا الااعم ا النعامااة ة ا اا كانااا طاجااعة أ ماان بأااع الااعقنا
طمماان ح كلما ن بلساااننا ماان بأااع ا منااا القاارط مربأااة طأجكااا هث ربأاةي أاأبأاةي شااأقانأة ..ق صااع لنااث
بخأ ر العلث طاالحمان ..مت عحة بفك اقنا ال قع ةبتأنا باالحمان طماأنن أ ةالأث كماا ط االماا مسالث
ماان أن ا  :أن أ ةاالأث اقخ ا ح ا حأااأن كأ ارا جكااان معنااا جرآهااا أب ا القااة -زطانااا -جتااا  :حااا
ة الله ه أ ةلأث معنا كأ ر! جتا لنا ة الله « :ما ه ا الخأ ر؟» االاا :اقخ قاه إن
دنااا مأااع أحااع المشااركأن بتاار بااه بقأااه!! ج عااد ة ا اللااه  حضااق  )2(..طلااث حتااف ام ا و الم ارأة
المسلمة جع منع الأبا ة طالصاقابة للمشااكة جاع الغا ط مأاع المعاا الم ااط ة طالترحباة جاع األ العربأاة
طحأَ ااأن ب ااد امق اان إلا ا كا ا البق ااا طاالة اانا ج ااع جا ا ح األاق ااا البعأ ااعة الب ن ااا ة ااالة
كخبأ اار ُ
االة .
جحااع حااقأح البخااا ي طمساالث ماان أن ا َّ :
أن ة ا اللااه  اااا مأااع أُ ح ارا بأااا ملقااان (كالااة
أن ) ح ما يث اة أتظ طه حضق جتالا :ما حضقك حا ة الله؟ اا « :ناس من أُم اع مُرعا ا
( ) 1انظر :خوله درويش مقال بعنوان ميادين الدعوة في حياة المرأة المسلمة موقع ،صيد الفوائد ،ودور المرأة
في حمل رسالة اإلسالم ،ص57 :
( )0أخرجببه مسببلم فببي صببحيحه ،كتبباب الجهبباد والسببير ،ببباب لببزوة النسبباء مببع الرجببال ،ج ،5ص ،174رقببم:
.3784
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مل ا األَةا َّارة»

مل ا َّ ا اة جااع ةاابأد اللااه حركب ا ن ياابل ه ا ا البقاار مل كااا مل ا األَةا َّارة -أط مثااد المل ا
االا :جتلا :حا ة الله؛ اد الله أن ح علأع مأنث جعما لنا (.)1
جركبااا أُ حارا البقاار جااع زماان معاطحااة باان أبااع ةااحأان ما زطانااا مبااادة باان الصاااما إلا اباارص
طدجأااا هأااا  .طماان ال اااائ المشاان ة د إحااع المساالما مل ا
جصاارما ماان داب نااا هأااا ج جأااا ُ
ُ
ممر جع المس ع جاع اضاأة المنا ط ا ماه إلا أحناا ملأاا طا لاه( :كاد الأااس أجتاه مان ممار!) .طااع
كرها ابن كثأر جع قحسأر ة ة الأساا طنسبنا إل أبع حعل جع مسأع طاا  :إةأادها اأع ا ي(.)2
طاع مأَّن ممر جع ك ج ه الشحاا بأا مبع الله الععطحة مق سبة مل الس (.)3
جالمرأة معم ة للمشاكة جع الرحع طال من بأضة االة ..
طاع متع االما البخا ي بابا 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
قكا ن م نااا ألمااعاا اللااه ملا أم نااا جأسا خعم ن أم الأااا جااع حربأااا طا لأااا ..طأن قغاارس كاار الأنا د جااع
الا أبأائنا طك ل من أماننث طةامعهث..
إن الكثأاار ماان شااركا أدطا ال حأااة ال ااع قساام الماكأاااج شااركا حن دحااة قق اااج إل ا متااع نااا
طاة بعالنا بشركا أكر لأسا معرطجة بععائنا ل،ة طالمسلمأن.
م ابعاة اضاااحا األ ّماة طقتااعحث ماا قسا قأعه للم اهاعحن ط بااه أك اقناا الأساااا بنا التضاااحا طإشااعا هن
باافن لناان دط ا بااع ماان التأااا بااه لأصاارة االةا جااع أي مكااان جااع العااالث ..جااِ ا ةااته طاا ال ناااد
الت ااالع مل ا الم ارأة جااِن ال ناااد المااالع اااع حسااته إن كانااا ماان أهااد المااا أط قس ا قأ أن قأصاار
إك اننا بالما .
جالمرأة الصالقة المصلقة قراها إ قربع اح أط ق اه زطاا أط قعم باا أط قأشار كأارا أط قبا
ما أط قتع م نا.
األمااة حمنااث اللااه جااع انق انااث جااع كااد
طلتااع قفملااا جااع حااا الصااقابة عااع اللااه مااأنث طةاالف ّ
م اهااعحن طدماااة طم اربأن  ...ط أااا بعضاانث المااعد الق حلااة جفلحأ نااا قعقااع أطعااح
حاات ماان األ
جعا جع قربأاة أبأاائنث الا حن كاان ا ملا كقا آباائنث؛ دحأاا طمأن اا
دلأد مل ما كان لأسائنث من دط ّ
قعااع ها ا الااعط ط قحنمااه طماان بااا ْأطلا قتا بااه جعأااعما
طاا ّاد نساااا الأا
طم َ
ضاااا ! !ُ .
طاا ة َ
ق ا البأ ااا إل ا ما ا ال طاأ ااة ق أ ااه مكان ااا للراح ااة طال ااعلأد طم ااا د أن ااه بعاح ااة الكح اااو طال ض ااقأة
طالمسئ لأة طالعقاا ال ي ققر به با ال أة إن ااما به مل طانه (.)4
( )1أخرجببه البخبباري ،كتبباب الجهبباد والسببير ،ببباب الببدعاء بالجهبباد والشببهادة ،ج ،4ص ،1207رقببم ،0444
وأخرجه مسلم ،كتاب اإلمارة  ،باب فضل الغزو في البحر ،ج ،4ص ،37رقم .5234
( )0تفسير ابن كثير ،347/1 :طبعه عيسا الحلبي ،وأوردها الهيثمي في المجمع وقال :فيه مجالبد ببن سبعيد،
وفيه ضعا ،وقد وثق.083/3 :
( )4اإلصابة .)102/8انظر موسوعة الدفا عن رسول الله صلا الله عليبه وسبلّم ،جمعهبا وقبدم لهبا ورتبهبا:
علي بن نايا الشحود ،الباحث في القرآن والسنة.
( )3انظر :أفكار للداعيات تسليا هناء الصنيع ،تقديم الشيخ عبد الله الجبرين ،ص ،47العبيكان ،السعودية.
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ط حت ااف دط الما ارأة مأ ااع ها ا ا الق ااع ج ااِن لن ااا دط ا ا ح ااا م ااؤيرا ج ااع ك نن ااا ا ااعطة حس ااأة كرحم ااة
حسأة المعشر قتضع ح ائل الأاس طقشاكنث هم منث طأجراحنث م ال ا الشر إعاجة إلا
األك
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 مبلغا م أما.
إن مل المارأة المسالمة أن قأبا الراحاة الم ه ماة طالأا طالكساد الا ي ان ملا نحا س الكثأارا
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؛ ملّأا ن حد ال لمة القالكة ال ع ألما بفم أا ...طنا ث الخأار ل اأاا
التادم ااة ...طإ بتأ ااا آمالأ ااا حبأس ااة ق ع ااع ح ااعط نا طبتأ ااا أاأالأ ااا ج ااع م ااؤكرة الرك ااا ب ااع م اان
اأادقه.
جل َّ
أن المرأة المسلمة قخحا جع بأ نا كاحاة جاع مصارنا القاعار ل ركاا المكاان لغأار المسالما
طحاحبا الصال نا الحكرحة المأقرجة طال أا ا المضللة طال معأا المحسعة طالمؤةساا المعم ماة
م اان األم ااعاا حعمل اان ملا ا إجس اااد الم ما ا طنش اار الرزحل ااة طمقا ب ااة االةا ا طه ااع معالم ااه ج ااع ال ا ا
المسلمأن مامة طالمرأة بصحة كاحة.
بنااا ال ااعنأا حساام ح ا قنا إ ج ااع مقا بااة الق ااا طقق ارحث
إن امعأااا الأساااا ال ااع ام ا
الأتااا طقق ارحث الخ ااان طإباحااة الشا ط طنشاار الرزحلااة طالحاحشااة طقأسااأرها طالقا ملأنااا طمقااادة اللااه
ط ةا له بالااعم ة إلا ال سا حة جااع المأاراث طال قاار ماان كااد الضا ابه طاألحكااا الشاارمأة جااع ال اااا ال ااع
قتب جأه المرأة المسلمة ققر ةااكأا ط قتاأث م ناعما ط قصالح جاةاعا طللاه ماا كاناا نسااا الأباع
هك ا ! طما هك ا أ اد الله من إمائه!
أما طاا مل المرأة المسلمة أن قبا اصاا اناعها ط ق ار مأبارا شارمأًّا قسا قأ أن قعلان جاع
ماان محاااهأث االةا الع ااأث إ طاةا ثمرقه أحساان اةا ثما طاااعما جأااه الأما ج القتأتااع الرائا للمارأة
المسلمة.
إ ّن االح و طااا مل الم م اا كان ا أط نساا ك ا أط إنايا كد جأما حسا قأ طحساا
ما أمقا الله قعال جلأب انعنا طال جأ من الله قعال .
ٍ
ص ِلح أحوالنا وأن يستهدمنا ونساءنا لدينه
ونسأل الله تعالى أن يرُ ْل ِهم أ ُّمتنَا أمر ُر ْشد وأن يُ ْ
وأن يوفقنا لطاعته في كل أوان إنه نعم المولى ونعم النصير.
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الخاتمة
طبعاع ها الرحلاة المباكاة ما معاالث الربانأاة جاع حأااة المارأة المسالمة ناع أن قلا المعاالث لأسااا
م اارد كأااا أط ادمااااا طلكأنااا حتااائ ح ااا أن ق سااع ملا أ ال ااا ل رةااث م مااح اعحااعة
للم ارأة المساالمة ال ااع اك حااا ماان الساااحة أط كاااد ألزمأااة ا حلااة ج ركااا الم ااا للعااابثأن طالعابثااا
حتعم ن ح ة مب لة من المرأة المسالمة قاأث مان القتأتاة االةا مأة الكبار طهاع أن المارأة المسالمة
ائاعة جااع حااأامة القأاااة االةا مأة جمااا كااان لنااا أن قخ حاع ماان مأااادحن العلااث طالمعرجاة ل غاار جااع بقااا
األمأااة طال نالااة طمااا كااان لنااا أن ق اافكر ماان مأااادحن العبااادة طال راااع جااع مااعا ج السااالكأن ال عاااا
العالمأن ل سته جع أطدحة المعاحع طمنال ال تصأر.
طمااا كااان لنااا ك ا ل أن قك ا ن بمع ا ماان م معنااا طبمأااف ماان حاااقااه طمقالبااه بااد بااع أن
قك ا ن لن ااا الأااع الق ا ل ج ااع إح ا و الم م ا طمااع ح ااع الع ا ن المااالع طالحك ااري طبكااد ان ااع قملك ااه
طبمؤةسأة ااأة جاملة.
كما حأبغع لنا أ ق فكر من ةااحة الاعم ة إلا اللاه –قعاال  -جناع ما د الخأرحاة ل ماة طمان أم اث
ح ال ناد طإنع ألم ا ل تع المبقلأن طقتام أهد الق طالمخلصأن.
طاللااه أةااف أن حقأااع أم أااا ماان اعحااع طأن قع ا د للم ارأة المساالمة م قنااا طمكان نااا طأن حع ا د إلأنااا
دط ها الرائع جع إح و الم م طحأامة القأاة.
طالله طلع ال جأ .
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أهم المراجع
-

إبطدال الحيددل بددن بطددة ،تحقيدق د .سددليمان بددن عبددد اللدو العميددر ،م سسددة الرسددالة
بيروح ،الطبعة األولى9197 ،هـ.
أحكام النساء  111دار القاسم ،الرياض ط أولى  9119هـ ،الوافي بالوفياح.
إحيدداء علددوم الدددين ألبددي حامددد الغزالددي ،الناشددر :دار المعرفددة – بيددروح ،ونسددخة
أخرى  -دار القلم  -بيروح  -لبنان.
أخبددار مكددة للفدداكهي ألب دي عبددد اللددو محمددد بددن إسددحاق بددن العبدداس المكددي الفدداكهي
(المتوفى171 :هـ) ،المحقق :د .عبد الملك عبد اللدو دهدي  ،الناشدر :دار خضدر –
بيروح ،الطبعة :الثانية9191 ،هـ.
األد ب المفرد ،محمد بدن إسدماعيل أبدو عبدد اللدو البخداري ،دار البشدائر اإلسدالمية،
بيروح ،9111 - 9111 ،الثالثة ،تحقيق :محمد ف اد عبد الباقي.
ا ستيعاب بن عبد البر :تحقيق ،الناشر مير محمد كتب خانو .
اإلصابة في تمييز الصحابة ،الم لف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي.
إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزيدة ،الناشدر :دار الجيدل  -بيدروح،
 ،9171تحقيق :طو عبد الرءوف سعد.
أعالم النساء ،علي محمد علي دخيل ،دار الهادي ،بيروح ـ لبندان ،الطبعدة األولدى
9111هـ.
األعالم ،خير الددين بدن محمدود بدن محمدد بدن علدي بدن فدارس ،الزركلدي الدمشدقي
(المتددوفى9116 :هددـ) الناشددر :دار العلددم للماليددين الطبعددة :الخامسددة عشددر  -مددايو
1..1م.
البحر المحيط  ،دار الفكر ـ بيروح سنة الطبدع 9111 :هدـ ،تحقيدق :صددقي محمدد
جميل.
البداية والنهاية ،الم لف :أبو الفدداء إسدماعيل بدن عمدر بدن كثيدر القرشدي الدمشدقي
(المتددوفى771 :هددـ) الناشددر :دار إحيدداء التددراث العربددي ،الطبعددة / :الطبعددة األولددى
 9111هـ  9111 -م.
تاريخ ابن الوردي ،الم لف :زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي.
تاريخ األمم والملوك ،الم لف :أبو جعفر محمد بن جرير الطبدري (المتدوفى191 :
هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروح ،الطبعة األولى.9117 ،
تفسير ابن كثير :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 9111هـ  9111 -م.
تفسير البحر المحيط ـ الم لف :محمد بدن يوسدف الشدهير بدأبي حيدان األندلسدي دار
النشر :دار الكتب العلمية – لبنان ،بيروح  9111 -هـ  1..1 -م.
تهذيب الكمال ،يوسف بن الزكي عبدد الدرحمن أبدو الحجداج المدزي ]711 - 611
المحقق :د .بشار عواد معروف ،الناشر :م سسة الرسالة – بيروح.
الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبدو عيسدى الترمدذي السدلمي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروح ،أحمد محمد شاكر وآخرون.
الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اللو البخاري ،دار ابن كثير  ،اليمامة،
111

-

بيروح ،9117 - 9117 ،الثالثة ،د .مصطفى ديب البغا.
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
األنصدداري الخزرجددي شددمس الدددين القرطبددي (المتددوفى679 :هددـ) ،تحقيددق :أحمددد
البردوني وإبراهيم أطفي  ،الناشر :دار الكتب المصرية – القاهرة.
حيداة الصددحابة للكانددهلوي ،سددنة الوفداة 711هددـ ،الناشدر :دار الكتددب العلميدة ،سددنة
النشر9197 :هـ 9116 -م ،الطبعة :األولى9111– 9111 ،م.
دور المرأة المسلمة بين األصالة والمعاصرة فاطمة بنح خليل محمد محسن.
الرسائل للشيخ حسن البنا ،دار التوزيع والنشر ،القاهرة 9111م.
زاد المعداد فدي هددي خيددر العبداد ،الم لدف :محمددد بدن أبدي بكدر بددن أيدوب بدن سددعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى719 :هـ) ،الناشر :م سسة الرسالة ،بيدروح
 -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويح .الطبعة :السابعة والعشرون9191 ،هـ 9111/م

 سنن ابن ماجة محمدد بدن يزيدد أبدو عبدد اللدو القزويندي ،دار الفكدر ،بيدروح ،محمددف اد عبدالباقي.
 سدددنن أبدددي داود ،سدددليمان بدددن األشدددعث أبدددو داود السجسدددتاني األزدي ،دار الفكدددر،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد.
-

سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكدر البيهقدي ،مكتبدة
دار الباز ،مكة المكرمة ،9111 - 9191 ،محمد عبد القادر عطا.
سنن الدرامي ،عبد اللو بن عبدد الدرحمن أبدو محمدد الددارمي ،دار الكتداب العربدي،
بيروح ،9117 ،األولى ،فواز أحمد زمرلي ،خالد السبع العلمي.
السددنن الكبددرى ،أحمددد بددن شددعيب أبددو عبددد الددرحمن النسددائي ،دار الكتددب العلميددة،
بيروح ،9119 - 9199 ،األولى.
سير أعالم النبالء ،تصنيف :اإلمام شمس الدين محمد بدن أحمدد بدن عثمدان الدذهبي
المتوفى  711هـ  9171م ،تحقيق :شعيب األرناءوط ،الناشر :م سسة الرسالة.
السدديرة الحلبيددة فددي سدديرة األمددين المددأمون  )797 / 1( -علددي بددن برهددان الدددين
الحلبي ،الناشر :دار المعرفة ،سنة النشر9111 :هـ ،مكان النشر :بيروح.
السيرة النبوية ،ابن هشام ،المكتبة العصرية ،بيروح ـ لبنان ،طبع عدام 9111هدـ ـ
1..1م ،ج ،1ص.71
شددذراح الددذهب فددي أخبددار مددن ذهددب ـ مفهددرس  -عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد
العكري الحنبلي ،تحقيق :عبد القادر األرناءوط ،محمود األرناءوط الناشر :دار بدن
كثير ،سنة النشر9116 :هـ مكان النشر :دمشق.
صددحيح مسددلم ،مسددلم بددن الحجدداج أبددو الحسددين القيشددري النيسددابوري ،دار إحيدداء
التراث العربي ،بيروح ،محمد ف اد عبد الباقي.
صفة الصفوة ،عبد الرحمن بن علي بدن محمدد أبدو الفدرج ،الناشدر :دار المعرفدة –
بيددروح ،الطبعددة الثانيددة ،9171 – 9111 ،تحقيددق :محمددود فدداخوري  -د.محمددد
رواس قلعو جي .
طبقاح الحنفية  -عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد.
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الطبقاح الكبرى الم لف :محمدد بدن سدعد أبدو عبدد اللدو البصدري  .11هدـ المحقدق:
إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بيروح الطبعة 9161 - 9 :م .
فتددوح الشددام  -أبددو عبددد اللددو محمددد بددن عمددر بددن واقددد الواقدددي (المتددوفى1.7 :هددـ)
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 9197هـ 9117 -م.
في ظالل القران سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة 9111م.
المجتبى من السنن ،أحمد بن شعيب أبو عبدد الدرحمن النسدائي ،مكتدب المطبوعداح
اإلسالمية ،حلب ،9116 - 9116 ،الثانية ،عبد الفتاح أبو غدة.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الم لف :نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،الناشر:
دار الفكر ،بيروح  9191 -هـ.
مددرآة الجنددان وعبددرة اليقظددان فددي معرفددة حددوادث الزمددان ،مكددان النشددر :لبنددان /
بيروح ،الناشر :دار الجيل – بيروح ،الطبعة األولى ،9191 ،تحقيق :علي محمدد
البجاوي.
المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد اللو أبو عبد اللو الحاكم النيسابوري ،دار
الكتب العلمية ،بيروح ،9111 – 9199 ،األولى ،مصطفى عبد القادر عطا.
مسند أبي يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،دار المأمون
للتراث ،دمشق ،9111 - 91.1 ،األولى ،حسين سليم أسد.
مسند أحمد ،عالم الكتب – بيروح الطبعة :األولى9191 ،هـ ـ .9111
مسند الشافعي ،محمد بن إدريس أبو عبد اللو الشافعي ،دار الكتدب العلميدة ،بيدروح
.
المعجددم األوسددط ،أبددو القاسددم سددليمان بددن أحمددد الطبرانددي ،دار الحددرمين ،القدداهرة،
 9191تحقيدددق :طدددارق بدددن عدددوض اللدددو بدددن محمدددد  ،عبدددد المحسدددن بدددن إبدددراهيم
الحسيني.
المعجددم الكبيددر ،سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب أبددو القاسددم الطبرانددي ،مكتبددة العلددوم
والحكدددم ،الموصدددل ،9111 - 9111 ،الثانيدددة ،حمددددي بدددن عبدددد المجيدددد السدددلفي،
بيروح 9166 - 9116 ،تحقيق :السيد عبد اللو هاشم يماني المدني.
مفدداتيح الغيددب األمددام فخددر الدددين الددرازي دار الكتددب العلميددة بيددروح 9119هددـ -
 1111م.
مدددنهب ابدددن تيميدددة فدددي الددددعوة ،د  /عبدددد اللدددو الحوشددداني ،ج ،9ص ،111 ،196
الناشر :دار إشبيليا  -الطبعة :األولى ،سنة الطبع9197 :هـ.
موطددأ اإلمددام مالددك ،مالددك بددن أنددس أبددو عبددد اللددو األصددبحي ،دار إحيدداء التددراث
العربي ،مصر ،تحقيق :محمد ف اد عبد الباقي.

111

