




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتاة الضباب

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 فتاة الضباب
... أين الخلل؟أحاديث المرأة  

 

 

 إعداد:

 د. أميرة بنت علي الصاعدي د. إقبال بنت علي العنزي

جنة بنت إبراهيم الشرماني         سميحة بنت عبدهللا الحمادي 

 د. شيخة بنت عبدهللا المطوع د. سندس بنت عادل العبيد

منور المطيري د. مها بنت  د. نعمات بنت محمد الجعفري 

نورة بنت يحيى الذكير           د. نورة بنت محمد العجمي  

هناء بنت عبدهللا المطوع  د. وفاء بنت راشد الشبرمي  

هند بنت عبداإلله المشرف   

 

:تحرير ومراجعة  

 د. نورة بنت محمد العجمي   ت يحيى الذكير            نورة بن  
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  رصديت

إن الناار ف  ااق الا اارطر ال دفمًااال  مخااف الااح خ  لاا  ال اارًار  

االج  رايل مالدطنيل ماالق صر طل مالحاوقيل، ليجد ق رطر ال فأة ًارضفًة 

 يهر باوة، مخن هنر كرن  طننار الحنيا  ااًارقف إلاح إادرقهار قادذهر الا   

ت اا حم خاان اةه ياال، ماااًارقف إلااح بياارن ًااوقهاار مخاار لهاار خاان خ ر  هاار 

ل رصل  ق اإلاالم، مال ق لا  ت ارهيهر خ ر ال أ اف  خان مق هار مإلاح ا

 .اليوم

م حن إذ   يف الح  فس الدذب خن االه  رم،   ر ت ها   ال ل الل 

 ال   يزة برا  )ال لل ال فأة(...

خعف  ق ماًال أ بيل  فطدة، قدخ هر أطار      جول وفي هذا الكتاب

ح أشاهف اةًار طا  خ  صصر   ق خ  لا  أباواب اليافطعل، للاف  الا

للدعان  اق خ ر ال ال افأة  اق اإلااالم، شاًاهر  الاًاع   طظان  يهارال ق 

ًاياا  طا اان بفااك اا ياا رالتهر ماًااادة تلااو اة ااف ، مطوضااحن خاار 

صاارًاًاهر خاان  لااه  ااق  هاا  ال اافا  خنهاار مخفاخااق خعر يهاار، كااه ذلااك 

بأااالوب خنهجااقق ذاقااق   ف ااف ب واجااد  بااين خ اال رتنر اليااوم  رصاال 

 اةكر ط ير  خنهن.

 ز دالئلمرك

* * * 
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 تقديم

 .الححد هلل،  الصمة  التم  علم ذاول اهلل

 .أمر بعد

هار اةخوا  إ د  بثَّفنر – اةثييف عرب –فف  اجفحرع    بتاؤال   هحَّ

 مر بادذ ُمعِجًزا، ُمفرِجًئر التؤال لكن ل  الححرضيفة، قرع  ا فرجَ هر

 للحجحوعاا  فجاارء    الةيفلااا ، بفلاا  االعااضا  اااًا  اااافغيفبت  

 .الش ن هب ا مشوذةً  تةل 

، طرلعف نر أخات أخايف  مُ  علِّحا ، بتاؤال  صارد  مان  ا  قت  ثرن 

 لعلوهر اةدب، ا الحيف ل  الحفواة ! فكفًات  لنر مفجوعاً   ا ففرة

 !؟ه ا التّن،  اافشكلت  ه ا الحدلث

نر )تغيفلدٌة( لففرة ا الثرنول  ت   . ا  قت  ثرلث، هزَّ

ِق إ ااداُهن الًااارب علاام مكفًااا ،   ا منراااًا   أخاايف ، عااربَ طاايف 

ًاااُت هباار تةاايف  تتااف ذنن  أن  اااؤااًل عناادهر لاا  تتاافةع إجربَفااهب، ذ َّ

ثت   فم نربت  عنهر ُدموعُ  فَجلتت  ُقًارلف ،   !هرمر إن تحدَّ

 كرناات قااد ااا لف ن  اااؤااًل ُمشاافِجيًفا  اااب الححرضاايفة، باارباءة  

لاام لا  ُتانِعهار بعااد،  صادق  شادلدلن، لكاان لًااد  أن إجاربف  العَ  ج 

 !!إضرف  إلم تًاكيت صر ًارهتر لهر  كيس تت لين ه ا التؤال

ل اإلجرب ، لكن كرن بُواع  أن أقاول لهار ل  لكن بيد  أن أُ  فصِّ
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 ل، ال لَفها ! دعااِ  ماانهن، فعاارد   لهاار أمار  صاار ًارهتر  ماان ال َلتاا

 ،النارش اافكحرل تيفلد - مكفًا  ا –ابفترمفهر  ثافهر، ث  جرءتن  

من  ذ د ها ا االافشاكرل  -ا تاراي   جههر-بدا ل   ألحاًر نَّ إال أ

 علم خرطيفهر.

محر بدا لنر ا صاوذة  -ا ُقةيِفنر أ  ا خرذِجهب  - مواقس أخيف  

نرهر اوًلر علم ُمَدد  مففر ت أائل ،  اافشكرال ، تةرذ   . 

شاعرًذا  "ُاانَّف "كرنت نارشرتنر تل ، ا مجحوعا   علحيا   تفلا  

، أ. د. خرلاد بان منصاوذ الادذلسلهر ُلشيفف عليهر فيايل  شايلنر  

فكااارن مااان توفيااام اهلل لاااهب أن اقاااض  علينااار محر لااا  جحاااِع تلااا  

مايفاد ث  ُمعرلجفهار،  تصاول  فهحهار  فام  "اة ردلِث الحاُشكِل "

،  صااواًل إلاام جاا ذ  ُمنفظِحااً  ا ااايرقر  هدلااهب  قرقلهاار

الحشكل  الحؤدل  ل ل ، الحشكل  الف  تكرد تكون  نزع اة ردلاث 

كُِل ش  دَّ الحاُتفَ من ايرقرهتر،  ضيفب النصوص بعيهر بًاعض،  لو ذَ 

إلام ُمحَكاِ  فعلِاهب، النجلام عناهب ضاًارٌب كثياس،   فشاربهِب قولاهبمُ 

التاارطع،  الحااد  الم اا  ذ حاا  ً اااعً    أشاايفقت  أنااواُذ الهااد 

حِ  اللةس ا ه ا الكون  الحيفأة  ! إعزاًزا لنَت 

  الُتااانَّ ر  ا مااان بعاااد ذلااا ؛ انفااادبت  اةخاااوا  الحفلصّصااا

اار  بنااارء أفكاارذ بناار  جنتااهنَّ  - ماان  ليكُفااًان أنفتااهّن، –الحهفحَّ

،  خااربة! فكاارن هاا ا الكفاارب، الاا   ُناشاات  يف فااهب   اقااع  علاا  
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،  قلِم أافرذ  ُمهفّ ، أمًم ا تيفشيد بحداد ِالا ل  قًال الال ، بدفِء أ ٍّ

،  مار كارن ها ا  فكيفة،  تنايا  خارطيف  محار ال لحًااهب اهلل  ذااولهب

ذ لااوال  ااهبغياارب الحُ "أ   "ناااُ  العلاا "اللاارطيف ليفكاادَّ  هاا    "وجِّ

 .الحارال  ُتحر ل ادَّ ه ا الناِ   ذاك الغيرب

ا أعحاارذهن ال هًاياا ، ماان   أملناار الاا   ناايفا  ا أعاايِن بنرتناار

،  ذدُّ الُتانَّ اللرمت  عشيفة  فم انفهرء العشيفلنر   الحايفص علام 

جُ  ف بحر ال لعيفف،  ين تفوفيف بين ألدلهنَّ الحُ يفِ ه  كيِد كلِّ مضب   لَ 

الححفلئااُ  إشاايفاًقر كرلشااحس، بلتاارن بناار  جنتااهن، الاام  لفهحااَن 

 .طًايعفهّن،  ُمحيَةهنّ 

ع العحل ا ه ا ال   :ا تنفي ً  كفرب، بين ه   اةاحرء إداذةً توزَّ

 :إداذة الحشيف ع

  )التعودل (. أفنرن بنت نرفع النرفع 

 .خييفا بنت ارل  الًالو  )التعودل (

 جن  بنت إبيفاهي  الشيفمرين )اليحن(

 .دالل بنت  حد العنز  )الكولت( 

 :تنفي  الحشيف ع

 .د. إقًارل بنت عل  العنز  )الكولت( .1

 .عل  الصرعد  )التعودل (د. أمييفة بنت  .2
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 .جن  بنت إبيفاهي  الشيفمرين )اليحن( .3

 .احيح  بنت عًاداهلل الححرد  )اليحن( .4

 .د. اندس بنت عردل العًايد )الكولت( .5

 .د. شيل  بنت عًاداهلل الحةوع )الكولت( .6

 .د. مهر بنت منوذ الحةييف  )الكولت( .7

 .د. نعحر  بنت مححد الجعفيف  )التعودل ( .8

 .د. نوذة بنت مححد العجح  )الكولت( .9

 .نوذة بنت لحيم ال كييف )التعودل (  .10

 د.  فرء بنت ذاشد الشربم  )التعودل ( .11

 .هنرء بنت عًاداهلل الحةوع )الكولت(  .12

 .هند بنت عًاداإللهب الحشيفف )التعودل (  .13

نار بكالِّ مار ُلشاكِل ا   ع  أننر أ ة  حاُع النًاولا ،  نة الُتانَّ ال ندَّ

منِ  قرذقفنر الكيفلح ، تز لَدنر بحر تيفلن الحرجَ  لًايرنهِب ا إصداذ  قرد  

يف اهلل،  بُحم ظرت  علم مر افايفقينهب بين دفَّف  ه ا الكفارب،  إن لتَّ

alsona   علم الربلد اإللكض ين @gmail.com 

 !جعَلنَر اهلل  إلرِك ُشيفكرَء ا اةجيف

 ُانَّف أخواُتِ  ا مجحوعِ  

 ها26-5-1440
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 !لوال حواء

 )1(يد. أميرة بنت علي الصاعد

بناا  ي اا   عاة الراي ي ري
يف ليلٍة شاايية  علاأ أاارال الندِناةو العادو

ا قرٍِب نععُد ألرض العان  كنُت أجلس بجاعار نا ا ة الادار  وعني 

أرناع بصصاري يلي اا ًينباا بعاد ًاين  يف انرواار وياعع  وجاي بعااد 

اي ن ِسايرا  الُ اعِنأ    دوامه الطعِل  يف أثناء ذلك  لنحاُت  وجي

 ُُ ا لصيئره  وقد نشات أدري ي  كانا  وجين أم غير ذلك  كٌل ِفكر يصعب

والحنُد هلل أنه   ِسير رجٌل وامرأة يف ه ا الليل الداجي  ي  وُهناا 

 ! وجا   لكن ُهنا ِصدو أ  كل الخياراُ ُمراًة

اا  عان كالع ماا ع دُياه يف با دي  كال  العضُع هناا مخرلات ينامب

مفرعٌح علأ مصراعيه للجنيع! راشادِن كاانعا أم غيار ذلاك!  شيءٍ 

اُت والطالاب   ُُ منرشرٌة ِن ُل من اا النقَّف ُِرِد. النكرصا كٌل ِفعُل ما 

اُ بالنعضة  وأماكُن أخرى بالطصع  !ُدور األ ِاء للن رنف

الرجاع مع النساء جنصبا يلأ جنب  علأ نحٍع أثار اسر رابي بادئ 

يف محل  نادولة مَّ أ  عاملةي بناء... وهكا ا  يف  األمر  سائَّةب  بائعةب 

 من  جئُت للدنيا
ف
 .كل شيء لم يعرْده عينيي

ا الصراة  أعنايأ أ  ِعنال الرجال   ه ا النعُع من الحياة ليس مرِحب

                                                           

 السععدِة. - جامعة أم الَّرى -( أسراذ مشارك يف الحدِث وعلعمه 1)
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ا – ا أو أخب اا لكا   -أببا كا  أو  وجب بجعارو امارأٍة غرِصاة  لايس مرِحب

عمااه مااع هاا ه الطاار ين  للجوجااة والااجو  الاا ي َِّ ااي سااحابة ِ

)النرأة( ال رِصة  وللنرأةو الري يعنُل بجعار ها ا )الرجال( ال رِاب 

ا  !أِ ب

وهي أ  ق اء وقٍت اعِال ماع رجال أو -ر أ  ه ه الفكرة أي كي 

ااا كاناات محاالف يجناااع يف مجلااٍس ضاامف -رجاااع غرباااء لاايس ُمرِحب

ابُرعاقن -أسراذاُ واصيصاُ وم ندساُ من كا ة أاياال النجرناع 

 ُمعرتضااة بل جااةٍ  ك م ااا وجف اات واًاادة عاادا  –دهرًينبااا ماان الاا

 أ والص ح العقار سيناها لي  لصاًصةٍ 

هم أنساأ   لكني مرِح  مب العضع يحيح-  جااء ًاين أًادي

أ سااًة الرجااع  وقااعأ  يف النعضعع ه ا ذكر ي  الشارف "العنل  برف

 "!كل الشر ِجي من ُيعب الحرِم

يرساااءلين عاان منشاات وسااتكفيك عناااء سااألالك  أل  أدري أنااكو 

اانة أنااهأ  لااع  ًااعاء لاام يُخاان أنقااأ »ًناقرااه  كااا  َِّااعع يف السه

.. ولع  بَّيُة الحياء الري ورثُر ا عن والديت لكاا  لاي معاه « وج ا

 !يصرٌل آخر

قعرة   ابرسنْت ل ن كتيدق ماا  يعجف ت األبصاُر لصاًصرنا العي

  ق عيكو قصل يكع  الصْسنة  ثم قالت ل اأ ما رأِكو أ  ُيكنلي  نجا

عااد  -قالر اا براعدهد-أ  يربُد؟ لعل أعصابك ياربُد مع اا ِاا دكراعرة 
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 نا الطصيعي  واْ ديردُ رَِّي ا  ثم ابرسنْتأ 
ًاجصا الدكرعرة لعضعو

 ي لصيننا بُخُلَّك يف كلع مرة! بس يدق الك م اللي قاُله؟

أبشري ساتجيُصك  لكناي أخاال أ  ِطاعع النجلاس  ونحان  -

  علأ أًعاع بع نا    ألسرتثر بالحدِث  ما رأِاكو جئنا ل انئنا

لع هاايفروني يف أي وقاٍت ِناساصك؟ يارى األمار أجنال وأسا ل مناا 

 .يرصعرِن  لكني أًب يصلك الصعرة بتنصعو ما ِنكن

نيننا الَّصة باخرصار بعادِن  شاركْرنا أخرىأ ايب.. منكن يف ي

ث  يشارًين ل اا بالرفصايل؟ بصااراًة أوع مارة أسانع ها ا الحاادِ

ااا أساانع ي  الرسااعع ااا »َِّااععأ  ملسو هيلع هللا ىلص وضاااق ياادري! دائنب ر َّب

. باس بعااد ها ا الحاادِث ..«خياركم خيااُركم ألهلاه»و «باالَّعارِر

 األمعر
ف
 !اللي سنعره  اخرلطْت علي

ااا أخاارى  لُرعينااكو علااأ  - ُِعجصنااي أنااك يسرح اارِن نصعيب

ا الرسعع ِجعل مَّياس رجعلة الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص الف م! يح عليك! دائنب

كانات يفايايُل ًياياه يف بيراه  ملسو هيلع هللا ىلص نفساهنرأة  وهاع مدى يًسانه لل

عل النرأةو ُعنعا ي كلع جنيل  واإلنصال  وجي
 .عامرةب باللطتو

  )1(باخرصااارأ هاا ا الحاادِث يااحيٌح  مااروٌي يف الصااحيحين

 .واإلشكاُع ًصل يف  ي نه   يف ثصعيه

                                                           

 (.1470( ومسلم )3152( أخرجه الصخاري )1)
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ة  =   النرأة ليست أينام! يكفين ما الف م الصحيح؟ كنت ًاسف

 !مقل ما قاع ذاك الرجلأساس الص ء 

 ؟ڠ أو ب  يعالي ندقق يف الحدِثأ كيت يخاع  ًاعاء آدم -

ْن مون الرجاع ه ا يف ًاع يفساير الخياناة  ولم ِكن غير آدم؟ ومع مي

 .بنعناها النرصادر يلأ ال هن وهع  عل الفاًشة

ا ما معنأ الخيانة يف الحدِث؟ الخيانُة من ًياث أيال ا  ل اا  يذب

خالفااة الحااق  وقااد شاااع َّصااا  الع اااء  ومن ااا مُ عاادُة معااا أ من ااا ن

اسرعنال ا يف معااٍ  أخارىك كالكا ب  وياركو النصاح  والنعصاية  

 .وي شاء السري  وغيرها

دِن النعضعع = ُو يعَّي  !بدأ

  الرجاال الاا ي أالنعاا رة  ايااب نرجااع ألياال معضااععنا   -

هبريكو هب ا الحدِث  كاا  َِّصاد الخياناة بنعناهاا النرصاادر للا هن! 

 يح؟

 !ًسصي اهلل ونعم العكيل  يح =

! ألنه لام ِكان ثناة  - ه ا النعنأ غير مَّصعع! و  معَّعع أي ب

رجاال غياار آدم لرحصاال معااه الخيانااة  يضااا ةب يلااأ أ  الخيانااة يف 

 
ًّ
 قط! وًيقنا ُذكرُ الخيانة مع امرأةو نصي

ٍّ
الفراش لم يَّع  مرأة نصي

انر ناا أمناا كانراا ناعح ولاع    االنراد بخي من األنصياء مقل امارأيتي
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علأ دٍِن غير دِن  وجي نا   إ  اهلل ما كا  ليجعل امارأة أًاٍد مان 

 !أنصيائه ب يبا

للحين ًلع  ومنرا   لكن  يه اسرف امأ ما النعناأ النَّصاعد  =

ا؟  يذب

ثنة معاٍ  كقيرة قال ا العلنااء يف ها ا الحادِث  لكناي أالاُت  -

ا  وأخشأ أ  أايل أكقر  .عليكني جدب

لت ياًصُة الصيتأ بصاراًة الحادِث أثاار   وي   عااديت  يدخف

كرنا كلنااا لنااا قالاات السااالفة   لااع  أماالي بساارعة  وبنااا ي  شاا د شااكي

لي شرًك عندنا كلنا الحاين  ولاع عنادك  ِاادة قعلياه   كني
سنحتو

 .. يِعا! ما النعا  النحرنلة ِا الطييصة؟.ل ا لنا يرصل عليك

ِين ًاعاء ددم األكالي النَّصاعد بالحادِثأ ياج عابع  م قاال -

من الشجرة  وقاع هب ا علناء كقيارو   مان م ابان ًجار   إماا لناا 

نْت ددم األكلي من الشجرة  ُعدف ذلك خيانةب   .ًسي

وهأل ء اسرندوا علأ أًادِث ضعيفة ويسرائيلياُ جاءُ هب ا 

النعنااأ  ي  أ  هاا ا   دلياال عليااه ماان باااهر الكراااب والساانة  باال 

ا    أ  باهر الَّرآ  ِدع  علأ أ  آدم وًعاء قد أك  من الشجرة معب

ًعاء سصَّره يلأ ذلك  أو أما هاي الراي  ِنات لاه األكال من اا  وأ  

ذلك كا  برلصيس يبلايس ويجِناه ووسعساره ل ناا جنيعاا  كناا قااع 
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ِيا﴿يعالأأ  ا  وي اْئُرني
ْياُث شو ًي ْن 

نفةي  يُك ي مو ْوُجكي اْلجي ُم اْسُكْن أيْنتي وي ي آدي

يني )وي ي 
االونو اني الوف

ريُكعنياا مو ةي  ي ري اجي  الشف
هو بيا هي و َّْري اا 19يي ُ ني سي لي ْساعي عي (  ي

اا  اُكني اا ني ي ااعي مي قي ا وي ني  و
ْعآيو ْن سي

ا مو نُْ ني يي عي ا ُوورو ا مي ُ ني يي لي
ْيطياُ  لوُيْصدو الشف

ْينو أيْو ييُكعني  ليكي  يو ف أيْ  ييُكعنيا مي
ةو ري جي  الشف

هو ْن هي و ا عي بهُكني ِني ري
الوادو اني اْلخي

ا مو

يني )20)
احو اني النفايو

نو ا لي ُكني ا يونعي لي ُ ني ني قياسي ا بوُ اُروٍر 21( وي ُهني ادي ف (  ي

اا مواْن  ني ْي و لي  عي
ا و افي ِيْخصو ا  َّي

فو اي ا وي ْعآُيُ ني ا سي ُ ني ُْ لي ةي بيدي ري جي ا الشف اقي ا ذي لينف  ي

اْم أينْ  لي اا أي بهُ ني اا ري اُهني نيادي  وي
نفةو  اْلجي

قو ري أيُقاْل وي  وي
ةو ري اجي اا الشف ْلُكني

اْن يو اا عي ُكني  ي

ا يو ف الشف  ُكني ُدوٌّ ُمصوينٌ لي ا عي ُكني  .[22ا 19]األعرالأ  ﴾ْيطيا ي لي

وثنااة معنبااأ آخااار ذكااروهك  ااإمم قاااالعا ي  خيانااة ًاااعاء ددم 

النَّصعد هباأ يرك النصيحة له يف أمار الشاجرة   غيار ذلاك  وقااع 

 .من م  ابن الجع يهب ا الَّعع مجنععة من العلناء 

لننطاق  للعَّال  ولقااعْرنا ش دأ ها ا الرفساير أقارب للطصاع  و

ا جعلنا نحن أسه ِو    !النصائب دائنب

أوا َّك  ربنا ِكع  ه ا الَّعع هع األقعى مان وج اة نواري  -

ر ءاُ   إ  كا  له اب عدة ًيايه يعرتُض  الرجل أل  – أعلم واهلل –

ا   ِصل  وجٌة عاقلٌة و  ا بال ب ية  إما يكع  له نايحةك أل  ل ا يتثيرب

ا لاه   اإ    ا  وأكقُرهم   نب
ها    ي أقرُب الناس لجوجو يليه أًٌد غيري

ُ من عجموه علأ الخير  وباعدْياه عان  كانت يَّيةب يخاُل اهللي  يه  قعف

ة  كنا جااء يف األثارك كانات الجوجاة الصاالحة  معاان الشرع وال ليكي
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 :الصالح يَّعع لجوج ا يذا خر  يلأ عنله من السلت

 إنا نصرب علأ الجعع و  نصرب   ايق اهلل و  يطعننا من ًرام«

 .!»علأ النار

ها ه أقاعاع العلنااء  ذكرُي اا لُكانف بصاعرٍة مخرصارة  ماع ثَّرااي 

كنف لد عو معنأب خطار 
أنكني   يرشعف ن للنعنأ النَّصعد  قدر يشعه و

ا للنرأة يف أذهانكن أ  يف الحدِث  !اهتامب

بيني من األمارو  = ري بصراًة؟ يي واهلل  ه ا ال ي خطر يف بالي وكي

 !كلعه

ا  و  ياجر وا رٌة و ر أخارى - .. ضاعي .اهلُل عدٌع   ِولم أًادب

 .هايين الحَّيَّرين يف ذهنك أمام كلع اسرشكاٍع ِطرأ عليكو 

والحدِث علأ  كرة  أشكل علأ العلناء من قصلنا   األمُر ليس 

ا عليناااا! وقاااد ذكاااره اباااُن الجاااع ي يف كراباااهأ  ُمشاااكل "مَّصاااعرب

اال هاا ا الحاادِث  "الصااحيحين   وماان الننكاان أ  نخاار  ماان يتمه

ه  أنه جاء للرتكيد علأ شيئين ًو  :وقراءة شرو

 لاع –ن اا ددم يأ أ  مخالفة ًعاء وأكل ا من الشجرة ويجِاألوع

نا يف ًادِث ل ي     ي م عليه و  يعاب به  كي قدرٌي  أمرٌ  – ثصت

آدم ومعسااأ   اًاار ف »أ ملسو هيلع هللا ىلص قاااعأ قاااع رسااعع اهللڤ أبااي هرِاارة 

 َّاع معسأأ ِا آدم! أنت أبعنا خيصرنا وأخرجرنا من الجنة   َّااع لاه 
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آدمأ أناات معسااأ ايااطفاك اهلل بك مااه  وخااط لااك بيااده  أيلااعمني 

 علأ أمر قدره اهلل عل
ف
النصاي .  َّااع «قصل أ  ِخلَّني باتربعين سانة ي

 . )1(«أآدم معس  ح ف   دم معسأآ  ح ف »أ ملسو هيلع هللا ىلص

ومعنأ ك م آدم أناك ِاا »أ يف شرًه علأ الحدِث قاع النعوي

  ربي معسأ يعلم أ  ه ا كُ 
ف
  ري دع   وقُ قي خلي قصل أ  أُ  علي

ف
     بد من علي

وقععه  ولع ًريت أنا والخ ئق أجنعع  علأ رد مقَّاع ذرة مناه 

ال نب شرعي   ر   لمي يلعمني علأ ذلك؟ وأل  اللعم علأ دلم نَّ

عَّلي  ويذ ياب اهلل يعالأ علأ آدم  وغفر لاه   اع عناه اللاعم  نان 

اا بالشارع ناا ًاعاء   اإ  « مه كا  محجعجب   وها ا ِنطصاق علاأ أمع

 .كرب اهلل علأ ًعاء ال نب والخطية   َّد يابت وغفر اهلل ل ا

أ أ  لفظ الخيانة ال ي اسرشاكله النعرتضاع  واسرصشاععا القا 

به قد ِجري علاأ ألسانة عاعام النااس وعناد اإلناا   ويت األنقأ

ا  يذ ربنا قالت العاًدة لصاًصر اأ    و  يَّصد باه "!ِا خاِنة"كقيرب

النعنأ ا يط ًي )الجنا(  بل يَّصد به عدة معااٍ   من ااأ يخفااء 

أمر ما  أو  عل أمر بدوما  ومن بااب أولاأ أ  ِف ام معناأ الخياناة 

 .رعية  وبنا   ِرعارض مع باهرهاهنا بنا ِرفق مع األدلة الش

لف يشكاله عندكنف  وي  كنُت أعلم يناام  ًُ أرجع أ  الحدِث قد 

                                                           

 (.2652( أخرجه مسلم )1)
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العلم  أ  خ  كنف ليس مع الحدِث  بل مع ُمناسصة قعلواه عناد كال 

 منه
ع
 .كصيرٍة وي يرة  علأ نحٍع ُمخالٍت للُنراد األيلي

ت  ي  علأ مصعدٍة منيا  كانت يجلس يًداهن يامرةب ايلاة العقا

ا لااكو  أوع ماارة  عأ شااكرب اانا النطااعي
أماا  اجتْينااا برأِو ااا يف خرااام نَّاشو

رس  يف جلسة ق ع    ةأسرنرع بدي

 ...ما كا  الَّصاد ِاا ًصيصراي  لاع  يلحااًكنف ماا اسرتسالُت  -

ا  !النع رة منكنف جنيعب

= . ا ما يألكد لي األِام .  شدععى! انصسطنا  و  ننا يحي . دائنب

قلااة علننااا بالشاارِعة والعربييااة  واهلل ياادق!  ااتي ي  النشااكلة يف 

ار شاعي  واًد ِجي ِرمي ُشص ة  نشكي مصاشرة! يف ًين لاع كناا نفكي

! ما كنيا اهرجِنا مَّدار شعرة  .بسي

ا يف سألاع أهل العلام   - ك مك يحيح  ل لك  الصعاب دائنب

أمر دِني يساتع عناه )علنااء الادِن(  أمار اصياي يساتع عناه )علنااء 

 .يلخالطب(... 

صة لخرسانة الصناء   ا ك ربائيًا عن النرانة النناسو ا أستع ُم ندسب لانف

 !ُهنا أنا النخطئة ابرداءب لنا ستلُره  وهع سيكع  مخطئبا ي  أجابني

ًت لنا ُم يفُرنا أ أ يف لني علأ العشاء ..  انفضف .من بعيد  لعف

 .الجنع
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ُُ للصيت  جلسُت مع أافالي ًرأ ًا  وقت ناعمو م   اا عد  لني

نامعا بس مك مشيُت بُخطأب وئيدٍة ناًية ُركن الَّ عة  أينُع لي كعببا 

بُصااحصة كراااٍب أًاابه قااراءةي بعااٍض منااه قصاال مجاايء اليااعمو الجدِااد 

! لايس  ًاموه. وما ي  ثنيُت يفحة كرابي الجنيل  يذا هبايفي ِر ي و و

ا ي  شاء اهلل  مان  من عاديه ي عاجي يف ه ا العقت من النساء  خيرب

 ِكع ؟

 ُُ ُُ بصااري يف شاشااة هااايفي   نبْينااي الصساانة  وهااج  د يااعف

ُ  يلأ نفسيأ كناُت مرتكادةب أ  لادى شا د بعاض  برأسي وأنا أيحدف

السألا ُ الري لم يشتو غليلي ا بعُد   عيناها كانراا يحنا   ساألا ب 

 !بعيد الندى

 !ِا أه ب أه ب ش د -

جععأ ِا مرًصبا بك! النع رة عسأ م =  خي
ٍُ  ا أ عجرك؟بصع

 ...أًلأ ي عا   سني آمرِني -

نا يعديعنا من بعض  ثم أيصل عليك  لكان  أ النع رة يننا يعي أو ب

الحَّيَّة ي  خجلت من الصناُ يف النجلس   َّلت لان أكقار علياكو 

 .من األسئلة بح رهتم

ا بايصاالك  ماا الل اُج الا ي    - ُُ ب لك  ل ا  رًُت جادب شعر

 ِجاُع باقيبا يف خاارك؟
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ُو سااًرنا والحناد  = أ  معناأ الخياناة  وباري
ُو شعيف  أنتو  سار

 !. لكن بَّي عندي يشكاع.هلل.

 أ  وهع؟ -

)لع  ًعاء لم يُخان أنقاأ  وج اا( كيات ِعناي لاع  ًاعاء؟  =

ِعني هي السصب؟ ًرأ لع قلناا الخياناة بنعناأ يارك النصايحة؟ ماا 

 أدري ما ع قة أمنا ًعاء؟

معنأ الخيانة  ونسيُت بيا  النعنأ أوه  ِصدو أ  اعرنيُت بصيا   -

 !الُكلعي للحدِث  النع رة

  :يعالي ألضرب لك ومق ب ًرأ ِرصين لكو بكل س علة

هاال ُيشااص ين والااديكو يف العناِااة برتييااب الننااجع  وا هرنااام 

 برائحة الصخعر علأ نحٍع  رِد؟

ا =  !نعم  جدب

ُِسنأ )وراثاة(  ِعناي يافاُ اقرصساري -  ا ِا س م عليك! ه ا 

من والديك  يما وراثة جينية  أو أنكو قد اكرسصرو ا لكقرة يكرار ها ه 

 األمعر ُقصالة نابرِك  يح؟

 !يح =

 .ه ا معنأ الحدِث -
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 !ما دخل العراثة؟ أرجعك =

نااا  لاا ا نحااُن ناارُ  من ااا بعااض ياافاهتا  ومَّااٌل منااا  - ًااعاء أمه

ومسااركقر   ااإ  يركاات النصااح  أو خالفاات األماار   ااإ  هاا ا ِنرَّااُل 

ا الصرة  بل ِعني أ  منيا مان يجر اُد يف  -نحنُ -لصنايو ا  ليس األمُر ق رب

يعاادِل هاا ه الصاافاُ الرااي   ِحرااا  بَّا هااا لكقياارو ُج ااد  لكاان 

مَّاومري ا ِحرا  ب  ب  ككلع األشياء الجنيلة  وًراأ ِطنائن قلُصاك 

جحااد آدم  جحاادُ » اااألمر نفُسااه عنااد الرجاااع   فااي الحاادِثأ 

    اإ  األيالي )أباناا آدم( لناايا )1(«نسايت ذرِراهذرِره  ونساي آدم  

ه  وهك ا   .نسي  نسيت ذرِره من بعدو

 بتمع عينيك  أ  النصعص الشرعية   يحيهجي  ي ا 
وأبنه أنكو رأِتو

لجنس أو نعع  يننا يخااب كل جنس بنا ِناساب اصيعراه و طرياه 

 .وبنا ُجصول عليه من الطصائع

ااا  وأنااا اد  هادئااٌة ياادرِن ي  ايصاالت بااك وأنااا من = رلئااٌة غيوب

َِّاعع شايئبا  ملسو هيلع هللا ىلص النصاي ساكنة  من األيل قلصي َِّعع لايأ مسارحيل

 .ضدنا

-  
ي
 قلُصك  أدامي اهلل يعييه الحي

 .لي نوكو

ا! اهلل ِرعلأ مكا تيك = ا كقيرب  .شكرب

                                                           

 (.3076( أخرجه الرتم ي )1)
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لعة  ليلةب ايصة - ًُ  ِا 
 .ويِاكو

* * * 
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 تُقبِل في صورِة شيطان

 )1(هند بنت عبداإلله المشرف

بقيت ليلة أجول بفكري يف الطبيعة الهاجعة يف أثواب الجماال  

اا ااالبديعااة يف اناهااقها ناكو؛ايااان يااصهلن  ال   تقن  نااانع  نع الم 

رنحاا  الاان ام؛ااااد الهاهرااة  أهاارب بعياادا عاان  اا    د العااال  

ا ان هاكو  نممن؛يناة يف صافاة الااما   نصراعااه  نألتمس شيئ

أانااا   يااك يمكاان للاااما  أ  ااماا  للعااال  النااور نا ؛طفااا   

 !ال خب نالابات؟

صفاة امفق الت  اشرق فيها الشمس صباحا فيولد  ا  شا    

نازهر الاياة  اكتا  حلة قاامة يف المااا   ن  يبقام اان ئايارها 

 .هوى ؛جمات ابعثرة اواض علم حيا 

  ياماا  التشااابه ال اااهر اباينااا شاهااعا؟ نأ  يكااو  أيمكاان أ

 !ا افاق بقدر ا فرتاق؟

هاصا اليياح حااين ينااكب فييااا  امره نيااقيها  يفاارتق يف 

 ثاره  فتارة ينبت الزهر  نااارة ينبات الان ا   نااارة يفايض حتام 

اضطرب به الماا ن نالايااة  نيف البقعاة الواحادة اخارا ؛باااات 

نألواهناا نااصاقايا   ا  بقعاة يف امره  شتم  اختلك يف أهامارها
                                                           

نة نعلواها 1)  - جااعاة اإلاااد ااماد بان هاعوه اإلها اية -( باحثة ه توراه يف الا 

 الاعوهية.
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تبدم   بلم كتيّرب عا خ ب  ه مبيئته مك رابتته، ع تين تن تر  لتى 

تتت ر هجيرهتتتب، ماكتتتتداب حكبلاتتتب تتتتدح  بداهتتتو  و ال تتت راأ عتتتا   

 حببأهب كع قهرة ال رمف قد  يرجلت ال ه  هالنب اختبح )1(الخزاكى

ب ثب عن ينمب عا ال رمف ال ينو، مت ا النبقو التا تجر  المدى 

 .المراعا تهقم ب  تمرت  ذا مي ت عا المرمب الخضراأ

ٌب هنا ال رو! قتبباا ذ هترلا كتن تتيك  تا ت تاي .يب ال ه. ج  . ع 

 !لجرح  ش بي  بير

 ذا  بو ال رو كجمرعًو كن ال نبصر، التا   تنيا عتن ب ضتاب 

 تم ع ياتب بم تزي  كن  يث التيبع  مالتي ير، ب يث   يهتقيم ال   

نتب  "ااشتيبأ"قيو، م بات عن الب الم هرستو تتبتدي، متتغُيتر     بك 

متًرا  تبو  م بيًئتو  م كزيتد  ع تم،  ع ياب بتغيتر المتر رات ااخترىي ع 

ر  ل  قب ق كبترحًة  م كجربة؟  يس اقب    صبلًو  ع يس يهرغ  و ان  

 بنلا؟

ح ذلا عا عبلم الم تبااي  و ااب  التنب هتر   تد   لتراو  ي رِّ

بِّتتر عتتن التترمحي يتتتي ر ببلبيئتتو مال تترمفي عبلشتتبعر اليتتن التتنب ي 

الجبه ا كثً  قد اعتبب  و يهتتيت  ق تب ده ببلب تبأ ع تى ااأت ي، 

ما ن  ال ر   ايام  هنا، ل ن هت  يم تن  و يهتترعب المهتشترق  

  ال   
مالتن ريبت التتا تركتز  لياتب؟ هت  كتن الم قتري  و  متق  الغربا

                                                           

 ل جرة.(   د  اراع النببتبت يتميز برا  ته ا1)
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ه لابب  ذ ر اارئ القييهديه ع   اه اةهاية  لم  اباه  نهاوع  س اراااع  ص 

عليها؟ أيمكن أ  يتجانز بيئته ن ماره الثقايف نالمعاريفن ليادر  أ  

اعا؛اة الرتحال الت  ارهق العرب  ه  جز  ان اعايشه اع بيئته  نأُ  

 اينريه بناجاه قبيلته جز ه ان  براز هويته ناعتزازه بع رقه امصي ؟

 ات اإل؛ااا؛ية الكثيارة     أُ  شارتالاقيقة أ؛اه باالر   اان الم   

ه أ  ينشن ان اعرفة ال ورة العااة فااب  ب   الفه   الدقيق   ياع 

ياةن اااذا  لر يتطلب  هراً ا عميًقا للتفاصي  التا  اااو   المشاهد  بالك 

أعن  بصلن؟ أعن  أ   هرا  الاياق المعاريف نالثقاايف الاصي اوجاد 

القريب  ان ال ااي ن  ذ فيه الاقارق ئرنريه للفه  ال اي   أن 

 .أُ  ف    الاقارق عن هياقايا ثمرا ه فه ه ؛اقصه ناشُوه

ل اادي هااصه الخ  صااة حااول  ئاارنرة  هرا  الاااياق  هارْت يف خ 

ه  أن ف ه  صاي   لاهن حاين  نُاا يف  لألار الصي أنه  اكوين رأي حول 

ان يف.ااف    بير حفا    .. أق د  القاعاة  الكا،ى  ن   فَُّ؛ناا لا  ؛ك 

ااُن اهتماااده نائاا   هااا  حاادى امهااتاذات الاا   له  نقااد زارْانااا يوا 

كاار ناااا حول همااا  نبالنااابة  لاا  فقااد جمعْتناا  اعهااا  بااالمرأة نالف 

حياح   اا   -اجالس  خاُصة  نه  اُمن ف ت  لها يف العل  الد؛يوي 

يف العل   الشرع   فاهتطاعْت ن –اخ  ها يف ااار هنده   هقيق  

هااا بكيفيااة  اااوهااة  ااا،ق  اعهااا بتوفيااق ا. ن علاام أفكار   أ  ا اا،ه 

ه ؛ ريًّا  لك ر اا ي عيينا ف هم 
 .أعين نا ؛ان  الصين ؛تعط   ماثلة 
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  أهري لماذا اهتطرهت  بص ر  هيرا هان لكن  اص رت  ذلن أثنا  

رات يف القاعة لهاصه امهاتاذة   ذ  ا؛ات ااانل   هرال  حدى الاائ 

؛اا أهناا  يار   شايًئا امهاتاذة   عان اعرف     نه  –بوثوقية  عالية   ا زنر 

هاا ب يياة   صاار،  ناااد   – المارة هصه  بادا الجماع  هاصا أاااد    حراج 

 بااالجوار الواقفااة   النر اااد  بنااة   اناهاا هااا هاااعة   ااان نائااًاا ذلاان

ن ها ناطرح   بال قط لت ما  اات  بعاد أ   ها د   ب  اهتشكال  قادر أن ا 

ًة صفرا  ل احبايا الث ث ال   يجلاْن بجوارهاا ابتامْت ابتااا

 ...يمينًا نيااًرا

رهاايرها  نقااد أاكنناا  رصااد  هااصا المشااهد  ااوي أجلااس  خلااك   

ًزا  نيفتقر  لاألهب  نخاال  اان 
ها ااتف  اباشرًة  ب راحة    ا  هرال 

أي لقااب  لألهااتاذة  نلااو  ااا  المااارنل  ياار هااصه امهااتاذة لكااا  

ًج  ار  ا جًدا    ل عوبة الجواب  با   فتقااره لعلا    ا هتشكال  ا 

 برئم الجميع  نهصا اما   ي ااانه 
رعة  بديهة  نقلب  للطانلة  نه 

رة    ير هصه الما اائ 

حين اهتفتاْت  جابتها بتعزيز  الاارلة  ث  أابعت التعزيز  بمثاال  

 .اااوس   اافق  اعها الجميع  فيه  بمن فيه  صاحبت نا الاارلة

ل  يجاااز  الااارال ن جابااة  امهااتاذة عليااه  مي امنياات  نهاانحان

هاعت ها لو أُ     ؛اا  ا جتمع  قد حضار   اقالت هاا الان  نأحاب  

 .اُدهة جابتها الم   هنُ لهن أ  ابلي
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أ  رهاول ا. ڤ: اطّرقت امهتاذة لاديح جابر بن عباد ا. 

فقضام   فنام اارأااه زيناب نها  امعاس انيئاًة لهاا  رأى اارأةً  ملسو هيلع هللا ىلص

قباا  يف صااورة    الماارأة ا  »حاجتااه ثاا  خاارا  لاام أصاااابه فقااال: 

فليانت   دبر يف صاورة شايطا   فاَّذا أب ار أحاد   ااارأةً شيطا   نا  

 . )1(«ه اا يف ؛فاهر  فَّ  ذلن ي    أهله

قبا  يف ا  »ن ا  نجه  ا هتشكال يف الاديح هنا هاو يف عباارة: 

 .«دبر يف صورة شيطا صورة شيطا   نا  

ْيط ن؟ل صاحبت نا:  لم أي حد  ا  نفاوى هرا  اتقر المرأة نا ش 

اً  يف القاعاة   الارال ال عب  جاا  الاره  هاريًعا ا جلج 
يف  مرة 

،ى: الارال الصي يطرح ؛فاه يا بناتن ه  يدل الاديح علام  الك 

  هصا المعنم فعً ؟

 !المرأة؟ (ذات)ه  يام  اعنم شيطنة 

ن الارال أ ثر  :اعالين  ؛فكر

يف الن وص الشرعية اهتعمال ا طل  الشيطا  لييار ه  نره 

 الصنات الشيطا؛ية  َّبليس نذريته؟

ا يف حق الرج ؟  نه  نره يف الن وص أيًضا اهتعماله 

                                                           

 (.1403( أخرجه اال  )1)
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قاعادة  للتعااا  ااع هاارر انااح   حاديث ها  ليناا ب اورة   تنُجه

الاياااة: بناااتن التعااام  اااع هااصا النااوع ااان ا هتشااكا ت  ااصه 

م   لن افااي   ح  اإلشكال الواره علين   أًيا اامهئلة الك،ى  ي  

ه  بَّذ  ا.  . ا  ؛وع 

أنً : الاديح صاي  ان حيح  هناهه  فهو يف صااي  ااال  

 .ن يره  ن  اطعن فيه ان حيح الثبوت   ًذا ثبوا ه   ؛قاش فيه

؛نتقاا  للخطااوة التاليااة: اااا هاد الاااديح  صااايًاا  فااَّ  انشاان 

ه   ه  ال مراه بالشايطا  الشايطا  فعاً ؟ أد أ؛اه قاد اإلشكال يف الف 

 نره اهتعمال هصا الم طل  ليير الشيامين؟ رجاً  ن؛ااً ؟

نا ليس المق وه به نصاك  الاصات  قال أه   العل :    التشبيه ه 

  بنهنا شيطا؛ية  يعن  ليات المرأة شيطاً؛ا

ن ؛ما المق وه به: التشبيه يف التنثير نالوصاك الاصي يتلابس باه 

اماااا يشاااابه خ اااال الشااايطا  اااان الفتناااة  ناإل اااوا   الشاااخص 

 .نالوهوهة

باال  يف ه  يف هاصا اصُااة؟ أباًدا.. هاا ؛اان ؛ارى الشااعر حاين ي  

نصك شعوره اجاه اابوبته الت  ار ْته نأبعدْاه فخرا نيف ؛يته أ  

 :ه فقاليعوه  ث  فوجئ  ا اتبع

نا  اا    ها  *  نفُجرت ان حناي  ؛ايت  اا ب  هُزان  ف جا ا    م 
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 نا * ال،ه  يرذين عوهي  لن أعوه أ؛ايا فتنت  اا افعلين ه   نقلت  

ن  ها فم  ها عليه  ؛اهاها بوصف   انثير 
 ( فتنة)فر  

 علام نالقادرة الرجا   علام التانثير قاوة: أعن  –ن صا المعنم 

  العل . أه  أقوال اضافرت -الشعور ناهتمالة اإل وا 

أي: يف  "رأة اقب  يف صورة شيطا    الم"قوله: »قال القرمب : 

صاافته ااان الوهوهااة  نالتارياان للشااهوةن بمااا يباادن انهااا ااان 

المااهن المثيرة للشهوة النفاية  نالمي  الطبيع   نباصلن اادعو 

 . )1(« لم الفتنة الت  ه  أع   ان فتنة الشيطا 

قال العلما : اعناه اإلشارة  لم الهوى نالادعا  »نقال النوني: 

 ا لما جعله ا. اعالم يف ؛فاوس الرجاال اان الميا   لام  لم الفتنة 

بالشايطا  يف  الناا   نا لتصاذ بن رهن  ناا يتعلق  ن  فه  شبيهةه 

 . )2(«هعاره  لم الشر بوهوهته  نازيينه له

لّ : ا رى.. ه  ؛ اانل الفرار  ان المعنام الوائا   .ثمة  هراله ا 

 لمة )شيطا ( يف الاديح؟ اعاذ  ا.  ليس لدى المال  ااا  لورنه  

يفر  أن يخج   ان  يضاحه يف أاور  هينه  نم برهن علام   اا  اان 

نا –الاديح  ؛فاه  اما ير اد  -لقاعة  ا أ؛اا  هارر ال مت   ع ُ  نه 

                                                           

 (.4/90( المفه  لما أشك  ان الخيص  تاب اال   القرمب  )1)

 (.9/178( المنهاا بشرح صاي  اال  بن الاجاا  النوني )2)
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أ  الاياق بعيده اماًاا عان ا؛تقااص المارأة  أ  التوجياه يف الااديح 

بن  يان  أهلاه  فلاو  اا  المق اوه شايطنة الاصات  بعده  ا  للرج 

لكا  المتوقع أ  يطالاب باالفرار  لام ال ا ة أن الاص ر  نلا  يانت  

 !شيطا؛ية  لم أخرى امار بن  يفُر ان ذات  

.. لّماا قالاْت  لمتهاا «أعتقد أ  ال اورة ااضاات اة  بناات«

 هصه  شعرت  أ  أ؛فاس  الاائرات  قد هدأْت  نرصدت  ابتاااات  

 الشهد  اعلو  ُ  ان نقعْت عليهاا عينا   فارههت  يف خاامري: ا. 

 قلوب ناا اان ف ها  
يالرمن ان    أذى ياا أهاتاذة   ماا هاُل  ا.  بان 

نا طنخ  .  ؛ضر  به  ير  أ؛فا 

ث  أ ملْت بفقه  اتين: ن صا فَُّ  ان عاهة الشارع اوجيه الصد  لم 

هابب النجااة  فمبادأ اهاتمرار  الفع     لم الصات  ث   اباعه ببيا 

الخطيئااة اخااالك لألهااس الشاارعية التاا  اقاارر أ  التيي اار نالتوبااة 

اتاحا  لإل؛اا  ااهاد حًياا  نلهاصا يوجاه ا. اعاالم خطاب اه بالتوباة 

ين  ﴿ : لم عتاة المجراين   ماا نجهاه مصاااب امخادنه
  ُ  اُلاص 

اُ   ْرا ن ات  ث  اْلم  ين  ن 
ْرا ن  ت ن وا اْلم  ت وب اواف  اْ  ي  [ فلياات 10]الا،نا:  ﴾ل 

 .هابقة  اإلث  عارًقا عن الت اي  فيما بق 

نيبقاام الااارال: اااا الاااياق  الااصي يتوجااب فهاا  الاااديح ااان 

 ن اجاهله؟خ له؟ ن يك يتجاهله ا  

با  هاو ناحاد اان   هصا الاديح ليس ؛ً ا فريًدا يتعلق باالمرأة
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ا بتجاري  نأههاا  ان واة اتكاالة ات    ا  ابادأ اان حاين ن هيا

نا؛تقاه شعور الاز  علم ن هيا  نالاحر علم الفرح  اا نحاان  

 .رعايتهان ابنًة نأًاا نأخًتا نزنجةً 

ه  يف حياة النب     ور  الصي اختار  ملسو هيلع هللا ىلص ني هر ذلن  ل ه يف أ م ص 

ا. له أ  اكو  ذريته ان البنات  فقدد النموذا ام م  يف ا حتفا  

يف  ا   ڤيتهن  ي هر ذلن حين يقود لفاممة ببنااه  نحان رعا

لزينب يود أ  بعثات  قبر  بين عينيها  نحين يط  عيناه  ارة ازنره لي  

هاا امثيارة لتفادي زنجهاا  فيقاول:     رأيات  أ  اطلقااوا »بقا هة أار

نا عليها ق هيا فافعلوا ها ناره  ل ن عيناه«لهصه أهير  حين  ملسو هيلع هللا ىلص   اا ا 

  أد زيناب نهاارر بناااه  حابه ڤيه: خديجة اصُ ر أحُب ؛اار ه  ل

 !امتده ل  يجُك اع الانين

حادنه اابااة يف ااصًرا اان رذيلاة الم  يقود علم المنا، ا  نعنداا 

لاو أ  » فيقاول:قلباه فامماة  علام  فيضرب المثا  بانعز النااس ا.

ا«فاممة بنت اامد هرقت لقطعت يدها ن ها  بالمكاا    نها  ا 

 .الصي اعلمو 

ه ناضطرب ا ا لماُا هامع ال اوت الاصي ذُ اره بابعض   ملسو هيلع هللا ىلصا 

ههاا اميااد  تحبيب  شاوًقا     – الييااب ر ا  – ه خديجاة التا  لا  از 

ن فياعم  اللها »  ارة حاين علام الشاوق هاجهاا الت  الرنح لياكر

 .«هالة
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 ملسو هيلع هللا ىلص نيف خطبة الوهاع نهو أ ، ااف   ه ا   ا  أ ثر حديثاه

 .يف التوصية بالناا 

يطاً؛ا يف ذايااا لمااا اختااار ا. لنبيااه نصاافوة لااو  ا؛اات الماارأة شاا

 .نيدفن يف بيتها جر اارأة  خليقته أ  يموت يف ح  

أين ح   اجاها  هاياق هاصا الااديح الاصي اهتشاكلْته الان 

  الاارلة؟

 :ح   اجاه   الاياق اع هصا النص اراين

لنا ارًة يف جا؛ب المرأة ؛فاها  ما اقدد يف الن وص الت  أبا؛ْت 

 .اكا؛ة  المرأة يف الشريعة -الشمس بياً؛ا   -

نارًة ان جهة التشبيه بالشيطا   فالصي يجمع  ؛ وص الشريعة 

  ملق علم الرج  أيًضايجد أ  الوصك قد أ  

ناااا   ياااانل أحاااد عااان نفااارة ا بتااااااات التااا  اباهلْتهاااا - نه 

رةالاائرات ب  اهتثنا  للدرجة الت  عُلقْت عليها الم     –اائ 

 ص الشرع اشبيه الرج  بالشيطا ؟ه  يوجد يف ؛ و

 :؛ع   نهن تف  بص ر ث ثة  أاثلة

جا  ذلن يف هياق التنفير ان بعض امحوال أن الت ارفات  . 1

شااايطا   نالرا باااا   الرا اااب  »: ملسو هيلع هللا ىلص  الاااافر انفاااًرها حياااح قاااال
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 . )1(عن  عاص  ي  «شيطا؛ا 

اان ااصلن ن  . 2  اال  فيزجااره الم   ن يماار بااين ياادير صااك بااه ا 

 ال  ه المرنر  فعان أبا  هاعيد الخادري أ؛اه  اا  ي  يعانف ل  الم  

 لم هارية  فصهب رج  ان بن  أاية يمر باين يدياه فمنعاه  فاصهب 

ليعوه فضربه ئربة يف صادره  فاص ر ذلان لمارنا   فلقياه اارنا   

 فقال: اا حملن علم أ  ئربت ابن أخيان؟ فقاال:    رهاول ا.

د يمار باين  ذا صلم أحد    لم ش   يارته  فصهب أح»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 . )2(«يديه فليمنعه  فَّ  أبم فليقااله فَّ؛ما هو شيطا 

 ن يتادث ان الزنجين عن خ وصايات الع قاة:نقال فيم  . 3

ة  فقضام انهاا » اكر ث   شايطا؛ة  لقيات شايطا؛  يف الار ث   ذلن ا   ؛ما ا 

 . )3(«حاجته نالناس  ين رن   ليه

ه بالشايطا  ان اجموع الن وص أ  التشابيعلم هصا يتبُين لنا ن

ليس المق وه به ذد الصات أن الجنس   ؛ما المق وه به ذد  الفع   

 .أن نصك  قوة التنثير

صاافت بااه بعااض البهااار  أن المخلوقااات   مااا يف أيضاا   مااا ن 

 . )4(«لكلب امهوه شيطا ا»: ملسو هيلع هللا ىلص حديح أب  ذر عن النب 

                                                           

 (.1233( أخرجه ابن خزيمة يف صاياه )1)

 (.505( ناال  )509( أخرجه البخاري )2)

 (.2172( أخرجه أبو هانه )3)

 (.510( أخرجه اال  )4)
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ن ُ؛اه  ر   نس   اا    ه  ْلع  ننصك ا. عز نجا  باه شاجرة الزقاود: ﴿م 

﴾ [ اجايًدا للبشاعة  اع أ  الشيامين  ير 65]ال افات: الُشي ام ين 

  .اررُية بالنابة لنا  نهو أهلوب اعهوه يف اللية

 للنص؟ ناا الار   ًذا نرا  الفه  الخط

يباادن لاا  أُ  الاااُر يعااوه لتجاهاا  الاااياق المتقااددن ناهااتدعا   

كارة ااريار هياق  خر   يناهب الاديح ن  الموقك  فكماا أُ  ف

  ن المرأة ااتورهة  فَّ  خلفيتها الفكرية ااتورهة  صل

فاة ارُ هاس الن ارا؛ية الم  حيح  ا؛ت الكنياة الت  اقود علام أ  

لهاا نحادها ان ر لجانس المارأة  مخلاوق شايطاي  ؛ااقص  نا   امر

نااارى يف   )1( ڠ داااارنلية الخطيئااة التاا  نقعاات ااان أبينااا  ه

ماارأة ناخليً ااا لهااا ااان الخطيئااة   الاماا  ن  د الااو هة عقوبااًة لل

الاصي مالاه  -نهصه الفكرة ااتند  لم ؛ وص يف الكتاب المقدس 

أ؛ااتن بوابااة »(: 3:21ففاا  هاافر التكااوين ) -التاريااك باا  شاان 

ا ان أ ا  ا االشيطا   نأ؛تن أنل ا  ن ع ام ن الشاجرة  نأ؛اتن أنل ا 

اا ه ذا  الااصي لاا  يجاار  حتاام ن حاارُ النااااوس اإللهاا   نأ؛ااتن ا 

 . )2(«  علم ا قرتاب انهالشيطا

 هد ل  ييو   »: -اليهوهي الصي حُرف الن را؛ية-نيقول بولس 

                                                           

ع يف اناقشة هصه الفكرة يف اقال: )لو  حوا  ل  اخن أ؛ثم زنجها(.1)  ( اضم التوه 

 .21( اةبا  نالمرأة  هلالة رهار   با  الكنياة  أليزابيح   ر   ص2)
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نهصه الفكرة ظاهرةه   )1(«نلكن المرأة أ ويت فا لْت يف التعدي

لع علم الرتاث الدين  الن راي  نهصه الن رة الناق ة ها  طُ لك  ا  

 التاا  هفعاات الناااا  يف الياارب للت اادي لهااا باماا ت اماثلهااا يف

 .العنك نالشراهة اجاه الدين

 ًذان انشن الخلا  يف فها  الااديح: ؛قا  الانص اان هاياقه  لام 

 .ياير اماًااهياق  خر ا  

 باااال   الخطاااورة  يقاااول ه. عبااادالوهاب  
ه
نهاااصا خلااا ه انهجااا 

ان اماور المنلوفة يف الوقت الاائر أ  ؛تلقم اع   »المايري: 

كفاا ة انقطعاة الن يار  اا يناينا ان أه  اليارب ب -   ل  يكن   -

ره  نهن  أ  ؛در  أ  اا يناينا انه  هن  أ  ؛اانل أ  ؛الرله أن ؛فار 

يعكس ان وره  ناايزاي  ) ما هو اتوقع ان    اا هو  ؛ااي(  

 ذ أ؛نا ؛كتف  هارًما بنق  أفكاره  ان نجهاة ؛ اره  هن  أ  ؛طارح 

  )2(«يةأي أهئلة انبع ان رؤيتنا التاريخية ناجربتنا اإل؛اا؛

* * * 

 

 

                                                           

(  ؛قااً  عاان: اةبااا  نالماارأة  هلااالة رهااار   بااا  2:14( ايمااو ثااانس امنلاام )1)

 .33الكنياة  أليزابيح   ر   ص

 .3ضية المرأة بين التارير نالتمر ز حول ام؛ثم  عبد الوهاب المايري  ص( ق2)
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رج...
 
 مخ

 

 ن علم  مال الشريعة نعدلها  فم   شهوهه  الن وص    

    جميًعا أراه أ  ياتبين الشهاهة  فلياتنطق الشهوه  
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 التّصفيُق للنساء

 )1(نورة بنت يحيى الذكير

 -نحُن النساء-يف اجتماٍع دافئ، دار حديٌث طويل، عن همومنا 

ا مددن اان ددساو بمسدد   ليات البيددت  انبندداء،  لدديا انت دداء  بدددء 

 .باالتفات لُطموحاتنا  تلبية نداءاهتا

ه، شكْت إحداهن مدن  حين اختلطت انصوات، كٌل يحكي همَّ

ق مرة  لحاجك لمنزل ا بعد د امِ ا الذي  ضر ريةٍ ٍة ونِ ا ذهبت للتسوُّ

ا  تأخرت فيه،  حين جاءت لُتحاِسب حاجيَّاتِ ا كان المكان مزدحم 

ا طويًل   -بْت فيما يبد  يف  قت الذر ةإذ ذه-  احظت أماَم ا صف 

كددي يددأر د ُرهددا،  هددي يف داخل ددا ُتددراِ ع بددين أن تددَدَع أ راضدد ا 

 تذهب للبيت، أ  تحتمل نصف ساعة  تسنَم  قَت ا الذي ذهب يف 

دده،   الددد ا َ  تلددو المجدديء ل ددذا المحددل أصددالة ،  يف  سدد، ذلدد  كل 

  .رِط تعبِ ا الناَس كلُّ م لف  التأخرَ 

دلي "قطع تفكَيرها الموَهن، صدوت رجدٍل يف أ و الصدف    تفضَّ

ق عينَْي دا، "للحساب ر، لدم تصدد  ، يف حين أخذ هدو مكاَن دا المتدأخ 

مْت  س، ذهول دا،  حاسدبْت  دم خرجدت يف  ضدون خمدا  فتقدَّ

 !دقائق

                                                           

 - جامعددة اامددا  عبدددالرحمن بددن فيصددلبة دكتددورايف يف الحددديث  علومدده باحثدد( 1)

 السعودية.
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دُد  فلما استقلَّت السيارة أراحْت ظ َرها على المقعدد،  هدي تتن َّ

ددد ا ا.تن ُّ ا بعيددد  .  صددوُت ا يف .لندداجي مددن معركددة،  َسددَرحْت بعيددد 

! لدم يحتمدل أن يدرأ امدرأة  مُ   
ثقلدة  الداخل يقوو  يا ل د امة العربدي

م ا على نفسده،  َمدن يددري! لعلده  بان راض يف  قت الذر ة، فقدَّ

كددان أشددد تعب ددا منددي! لددوا الحيدداُء ل ددكرُته،  الحقيقددُة أ  أكدد ُت 

َفه ر م أ  لد  قت دا،  دم تمتمدْت  م أَريف بوضدوع اشدتداِد تعبديتصرُّ

ا اٍت بدعواٍت صادق  .له، كان امتناهنا فاخر 

 صددلْت البيددت،  جددددْت ن دداط ا بددالجلوس علددى أريكتِ ددا، 

ددا لمراسددم تحسددين المددزا ، تنا لددْت  بُصددحبة كددوب ق ددوة،  إتمام 

هاتَف ا  فتحدْت تدوي ، تأملدت يف الاد، الزمندي لحسدافا،  لفَتدت 

سريددٌة ُمعداٌد تسريدُدها مدن إحددأ َمدن تتدابُع م، كتبدْت في دا نظَرها ت

دة بكل حنق ا طدويًل  أشدبه بمعلَّقدة  المسر  أكدون متدأخرة يف »، كًلم 

مني عليه، َمن يظدن نفسدهأ أمدا   محل، أ  مطار،  م يأر رجٌل  يقد 

عندددد الرجدددل  "حدددامي الحمدددى"طفدددلأ أ  مسدددكينأ إحسددداس 

ز! الجدددير بالددذكر أن كددل  استضددعاا المددرأة حاضددٌر ب ددكل مقددز

ا ما، عاملُت م كأن  جودهم  عدم م سواء، حتى  الذين قّدمو  يوم 

يعرا َمن ا يعرا أنده أمدا  قدوة اسدم ا  امدرأة! مدا هدذا! ا تجدر  

 !«المرأة عندنا أن تكون حرة  حتى يف انتظارها

نيا،  ازدردْت ريَق دددا  صددداحبُتنا،  هدددي تقدددرأ... دارْت فدددا الددددُّ
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الكاد أكملْت ق وَت ا التي بردْت حين ارتفعدت سداونُة بصعوبة،  ب

 !قلبِ ا

د يف خاطِرها  صحيح، كيف أعجبني صدنيُع الرجدل الدذي   تردَّ

مني علددى نفسدده يف السددوقأ لددم يفعددل ذلدد  إا نندده كددان يددرا   قدددَّ

 !عينني،  يفوز هو بد ر البطولة، كعادة الرجاون يُ ضعيفة  أحتاُ  مَ 

و   نهندا ست ي،،مُ  لسضٍب  امتناُن ا – تيندقيق  ضون يف – تحوَّ

 !ب أنه استنقاٌص مسكوٌت عنهالسري الرجل معر َا  ف مْت 

لطالبددات الطددب،  قددد  علددى صددعيٍد .خر...كنددُت يف محاضددرةٍ 

اتفقدددُت مع دددن يف أ و محاضدددرة  أن لكدددل  احدددٍد مندددا الحدددق يف 

مي دليَلدد  بددين "الم دداركة  ااعدد اض، ب ددرط  احددد   أن تقددد 

دديدددي ، فلددن نق ددا بددل إا ممَّ ن تددتكلم بعلددم،  هددذا سدداٍر علينددا جميع 

 . على هذا اتفقنا "أستاذة   طالبات

تناق ددنا عددن الحريددة، أبعادهددا،  حددد دها، متددى تكددون حريددة  

حقيقة أ  متى تكون عبودية  مسلفة  باسم الحرية  هي أبعُد ما تكون 

ا لقضدية -عن اأ    تطارْحندا -"الوايدة علدى المدرأة"كل هذا امتدداد 

 :انسئلة  ااست كاات،  كان من ا أن سألتني إحدأ الطبيبات

 شاٌص .أستاذة! عندي س او -
ّ
 .. الحين أنِت تقولين أن الولي

عن المرأة  يادم ا، طيب أنا  يدر مسدتوعبة كيدف ممكدن  مس  ٌو 
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م يف جدرأ معقولة كذا يا أستاذة  !يكون أبوي هو اللي يتحكَّ

.راء بقيدة الددكتورات يف س ال  جّيدد! لدو سدمحِت لدي .خدذ  =

 .. هل مِن رأيأ.ال عبة

فتتابعددت ااراء  اختلطددت انصددوات، مددا بددين م يددد،  نصددف 

 .م يد، لكن ليا  مَة َمن يرفض

سمعُت ن حتى كدَن ينت ين؛ نن انت اء النقاش من المستحيًلت 

 :الع رة، فتوج ُت ل ّن قائلة

اطدل،  ب  خطدأ،  حدٌق  حسن ا، اع اض د. شياة فيه صدواٌب  =

أمددا الحددق فقوُل ددا إن الددولي مسدد  و عددن المددرأة  يادددُم ا  هددذا 

ا هدو قوُل دا   أبدوي "صحيح،  الاطأ أ  الجزء الذي لم أف مه جيدد 

 : هذا يحتا  عدة إيضاحات "يتحكم يف جدر

أ ا   المصددطلحات التددي نسددتادُم ا تقوُدنددا لقبددوو ال دديء أ  

دم بد ( است  داط  ضدب ا،  قداو رفِضه، فلو قلدِت لطفدل إ  )أتحكَّ

 !ل   ا! أنا كبير. هذا  هو طفل

جدددر )يادددم ا(  الدددي، "حسددن ا، تعددالين نسي ددر المصددطلح  

 " يتفقد انرض اللي تم ي علي ا

أ ما مِن عاقل إا  هو يرأ هدذا قمدة الد   ااحسدان، نما رأيك

هِ  ر مع ار جميل أُ  رد  عُ   .عليه م 
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ا، ا أقصددد هددذا المثدداو أنددتن دكتددورات،  تف مددَن ُمددرادي جيددد  

بعيندده، لكددن نندده لددم يبددَق معددي  يددُر خمددا دقددائق علددى انت دداء 

 :المحاضرة، سأ ِجز ُمرادي

هل سمعُتنَّ هدذا ااعد اض قبدل خمدا ع درة سدنٍةأ أ  ع در 

 سنوات من اانأ

 !بصوٍت  احد  ا -

ساد صمٌت رهيب يف القاعدة، فأطرقدُت هني دة ،  ابتلعدُت ريقدي 

  زمَّ 
ّ
ا للس او الاتامي الفاصل مُت شفَتي  :استعداد 

رن يف سبب  ر د هذا ااعد اض علدى  هل من الممكن أن تفك 

 منه قبل سنواتأ % 1أذهان ال ابات اليو ،  عد  مجيء 

إجابددُة هددذا السدد او أنتظددريف مددنكنَّ يف المحاضددرة القادمددة بدد ذن 

 !. سًل  عليكم.اهلل.

ين مدا، أا يلفدُت حسن ا! هذا الموقف،  الدذي قبلده،  كثيدٌر مدا ب

 انتباهِ  ل يء عزيزر القارئةأ

أحبُّ مندِ  أن تكدو  يف أعلدى مراحدل صدفاء ذهند ،  قلبِد ، 

دل،  إن اسدتطعِت اسددتبداو  ددة،  تعقُّ لنحل دل المدوقَفين فدد ء،  َر يَّ

 قوفِ   أنِت تقرئين بجلسدٍة مريحدة،  ُبعدٍد عدن الضوضداء، ف دذا 

 :أدعى لًلستيعاب ال ادئ
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،  شكرْت للرجل يف الموقف ا ن و  كانت صاحبُتنا متعبة  فعًل 

شدد امَة صددنيِعه،  كانددت تددرأ أن معر َفدده هددذا مددن أخددص  صددفات 

العرب  ال  امة  المدُبادرُة لتقديم العون بما تستطيع،  لو قّل؛ نن 

 !قليَله كثيٌر عند  يريف

و موقُف دا مدن   ما إن  قعْت عيناها على تسريدٍة  دائرٍة حتدى تبددَّ

 .اليمين نقصى ال ماوأقصى 

  هل من الاطأ أن نسي ر .راءناأ

و ااراء! أ  لدنكن  ا  ا، لكدن أيدن الاطدأأ يف )ُسدرعة( تبددُّ قطع 

لِ ا على هذا الوجه من السرعة  !دقيقين أكثر  يف سبب تبدُّ

 الصواُب عادة  ما يكون قرين ا للتأ ،  ال يث،  التفكير بت دة، 

ل بين موا قع ااراء  انفكار  المواقدف، فمدا هدو مدن أما كثرُة التنقُّ

ددرة، نعددم صددنيِع أربدداب العقددوو المُ  ددرةالمُ "فك  ؛ فلددو أن نصددَف "فك 

ر ا، اس اع العالم من لسٍ، كثير  .أصحاب العقوو فكَّ

ا هذيف، فد ن ااعد اض، أ  الدرفض، أ   بالنظر لموقف صاحبتن

ر مددن الموقددف الماددالف، عددادة  مددا يعَلددُق يف الادداطر أسددرع بكثيدد

ددَبه "الموقددف الموافِددق للسددائد،  هددو مددا يعب ددر عندده القدددماء أن  ال ُّ

 .،  ال ب ُة فكرٌة ُتعارض السائد، بتعبيِرنا هذا العصر"خطَّافة

ربما كان السبب يف كونِ ا خّطافة  أ  سريعَة التدأ ير يف خواطرندا، 
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 مف دو ، 
ٌ
كوُن ا ُتاالِف المألوا،  المعر ا،  هذا تفسديٌر منطقدي

ا مما اعتاد عليه أعني   أن ال يء الماتلِف أ  الماالِف أسرَع ُعلوق 

 .أحُدنا

  مددَة ملمددٌح .خددر يف موقددف صدداحبتنا هددذيف، يكدداد يكددون هددو 

انسدداس يف الحاد ددِة كل  ددا، ُأرِجددُئ الحددديث عندده يف بدايددة تحليددل 

 .الموقف الثا 

درن،يف الموقف الثدا   مدن الواضدح أن الطالبداُت ُيد  ِردَن أن ُيفك 

أ يف صورة  لذل  بادرَن بالس او،   مَة است كاٌو عند السائلة، تبدَّ

خ  لكثدرة  -أ  كداد-س اٍو صادق، است كاٌو م وٌب باع اض ترسَّ

ما طرَق سمَع ا  بَصَرها هذا )النوُع( مدن ااعد اض، ممدا أحدد  

أ يف صورِة  ا خفيًّا على مدار سنوات، قوَي شيئ ا ف يئ ا حتى تبدَّ تأ ير 

قت فدا! بدل نهندا  ُشب ةٍ  كادت تجُد محًل  يف قلبِ ا، ليا نهندا صددَّ

ر"سمعْت ا ليَل هنار،    "ما تكرر تقرَّ

ا مددا يأخددذ مسدداحاٍت ليسددت صددسيرة  يف عقولنددا  أمددوٌر ا   كثيددر 

أساس ل ا من الصحة، لكن لكثرة د رانِ ا علدى انلسدنة،   سدائل 

 !ُم فاالتواصل،  المجالا العامة  الااصة، كِدنا ُنسل  

فلْسددنا بددالمقتنعين بددااع اض،  ا بااست ددكاو، لكددن الضددخَّ 

مسدتمر! ا يصدُمد أماَمده كدلُّ  -بدب،ءٍ -ال ائل القاد  من كل  مكدان 

 !أحد



50 
 

 لعلَّ هذا أحُد أبرز أسباب حضور هذا ااع اض  إخوتِه فذيف 

 .القوة،  االحاع يف  قتنا، يف حين  يابه يف انجياو التي سبقْتنا

  ملسو هيلع هللا ىلص لتتضح الصورُة أكثر، أمث ُل بمثاو من سنَِّة النبي 

قداو   ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبديڤرة ر أ البااريُّ من حديث أبي هري

  يف ر اية س ل بن سعد ،)1(«التسبيح للرجاو،  التصفيق للنساء»

ح النساءفليُ »  ڤ  . )2(«صف 

 
ُّ
المسلَم إن فاجأيف أمدٌر  هدو يف  ملسو هيلع هللا ىلص  يف هذا الحديث ُيرشد النبي

ا في ا؛ كأن يسد و إمامده فيزيدد أ  يدنقص يف الصًلة  سواٌء كان متعلق 

ا ب يء خار  عن الصًلة؛ كأن   ُيطدَرُق البداُب الصًلة، أ  كان متعلق 

ليتنبَّه الطارُق،  "سبحان اهلل" هو يصّلي، ف ن الرّجل يسّبح فيقوو  

ا لإلما  إن كاندت يف صدًلِة  ق بيدي ا تنبي    إن كانت امرأٌة ف ّن ا تصف 

يصددلُّون يف  ملسو هيلع هللا ىلص اعددة،  قددد كددان الرجدداو  النسدداء يف ع ددد النبدديجم

 احددد،  مندده جدداء اسددتحباب اتادداذ المددرأة مكاهنددا يف .خددر  مكددانٍ 

 .الصفوا

 :  مة ُهنا عدة أسئلة

 إن لم يكن  مة رجاوأ سب ح المرأةُ ل تُ ه .1

                                                           

 (.422(،  مسلم )1204أخرجه البااري )( 1)

 (.1203أخرجه البااري )( 2)
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إذا نظرندا إلدى عمدو  »خ الفقيه ابن عثيمين رحمده اهلل  قاو ال ي

ريف ا َفْرَق بدين أن يكدون مدع المدرأة رجداو أ  الحديث قلنا  إن ظاه

ا.  إذا تأملنا قلنا  بل ظاهر الحديث أّن هذا فيما إذا كاندت المدرأة 

َجدداو؛ نندده قدداو   ِح النسدداء"مددع الر  جدداو،  لُيَصددف  ، "َفْلُيَسددب ِح الر 

َجداو التسدبيح،  فالمسألة مسدألة اجتمداع ِرَجداو  نسداء، فوظيفدة الر 

 . )1(«حتملةلتصفيق،  المسألة مُ   ظيفة النساء ا

للعبدِد أن  ل يمكدنلمرأة عورٌة ل دذا الحدّدأ هدهل صوُت ا .2

 فتتن  هو يف الصًلةأ لماذا ا نتكلَّم للرجاوأيُ 

ا ا  احد   :هذيف  ًل ة أسئلة يف س او، فلنأخذها  احد 

    هل صوُت المرأة عورةأأ ا  

دددا، فل دددا أن تسدددأو،  علدددى  لددديا صدددوت المدددرأة بعدددورٍة مطلق 

 ا
 
  ملسو هيلع هللا ىلص لمس  و أن ُيجيب،  قد كدنَّ يف ع دد النبدي

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يسدألن النبدي

 ُيجيب نَّ عليه الصًلة  السًل ،  ُكنَّ يسألن الصحابة،  يسألن َمن 

 .بعد الصحابة،  هذا أمٌر معلو ٌ 

 لكن العورة من ذل  ما كان عن تسنٍج،  عن خضوٍع، هذا هدو 

  َلْسدُتنَّ َكَأَحدٍد مِدَن َيا نَِساَء اللذي ُيمنع، هكذا قاو جلَّ  عًل  ﴿ا
نَّبِدي

دِذي فِدي َقْلبِدِه َمدَرٌض  َقْيُتنَّ َفًَل َتْاَضْعَن بِاْلَقْوِو َفَيْطَمدَع الَّ الن َساِء إِِن اتَّ

                                                           

 (.3/236ال رع الممتع، ابن عثيمين )( 1)
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[  بذل  أفتى م ايانا ابن بداز 32]انحزاب  َ ُقْلَن َقْوا  َمْعُر ف ا﴾

 . ابن عثيمين رحم ما اهلل تعالى

ا لماذا ا تُ  اني ا ب ح يف الصًلة كالرجاوأ هل من الممكن أن س  إذ 

ا ل دددذا يُ  فتدددتن العبدددُد يف الصدددًلةأ فيكدددون المندددُع مدددن الكدددًل  درء 

 ااحتماوأ

ق بدُر الدين العيني الحنفي )ت ( يف معدرض شدرِحه ده855تطرَّ

 إنمدا كدريف ل دا التسدبيح نن »ل ذا الحدديث، لسد الِنا هدذا، فقداو  

،  الج ر بدالقراءة يف ن،  اامامةنعت من انذاصوهتا فتنة،  ل ذا مُ 

 قاو نحَويف العًلمة ابدن عثيمدين رحمده اهلل،   يرهمدا ، )1(«الصًلة

 .من العلماء

لدذا فد ن الادي،  ، فيما يبد  لي أن الس او يد ر حدوو )الفتندة(

 .الناظم لإلجابة الصحيحة يبدأ بمحا لة َف م معنى الفتنة

ٍن تاتلدددف هدددل معناهدددا  احددددأ أ  أن ل دددا اسدددتعماات  معدددا

 باختًلا سياقاهتاأ

نرأ طفدًل  جمديًل  فنسدتسرُق بمًلعبتده  منا اتده للحدد  الدذي  -

ننسددى أنفَسددنا معدده فيدد ذن المدد ذن،  يكدداد يقدديم للصددًلة، فيتددأخر 

نََّمدا َأْمدَواُلُكْم إِ ﴿الرجل عن المسجد  هو يردد بَضعٍف أما  طفلِده  

                                                           

 (.7/279عمدة القاري شرع صحيح البااري، العيني )( 1)
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 .[15]التسابن   َ َأْ َاُدُكْم فِْتنٌَة﴾

ُب أنظارنا سفٌح أخضَر ممتٌد بامتداد انفق، ُصدحبة هدواء يسل -

 !عليل،  سرعان ما ُتدتمتم  الجو فتنة

-  
 
تجلُا على ج داز  السداعات الط دواو،  دم تنتبده بعدد مضدي

الوقت أ  تنبيه أحدهم ل ، فُتسارع بااعتذار يف صورة دفداع   اهلل 

 !الجواو فتنة

كونِ دا )فتندة ( فعدًلَ  ا أحد يتضايق مدن  صدِف هدذيف انشدياء ب

 تتضايق إحدانا إن ُذكر هذا الوصُف يف ميدان .خرأ

دة  ليست بالقصيرة،  م  جدُت إجابَة هذا السد او شسلني هذا مُ 

حين قرأُت نحد النافين الذين ُيحسنون إعادة ترتيب المعلومدات 

 على نحٍو يُف َّ مساليَق ا، أنقُل لكم نصَّ كًلمه، القليل مبنايف، الكبير

ا معنايف  :جد 

اذا يقددع التحسددا مددن  صددف المددرأة بالفتنددة  ا يقددع هددذا لمدد»

التحسددا يف المددداو  ان اد  الددددنياأ  كل ددا قدددد  رد يف ال دددرع 

 صف ا بالفتنة. أليست الفتنة هنا بمعنى  كل شيء ُزّيدن للنداس مدن 

ال  وات، ف و فتنة بمعنى لديه قابلية قوية للتدأ ير علدى عدد  قبدوو 

 أ«به. فأين ااشكاو يف ذل الحق  العمل 

أ ندداء قددراءر ل ددذا المعنددى الددذي يعدددو عندددي الدددنيا  مددا في ددا، 
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ا!  جدُت ا  جدُت ا  !شعرُت أن قلبي يقوو   أخير 

 !بالضب،

 :الُاًلصة التي يمكننا الار   فا لإلجابة على هذا الس او

أن الفتنة ل ا استعماات،  هي يف جوهرها  تددوُّ علدى القابليدة 

ا سدلبي ا، لمداذاأ ننده شديء يُ القو ب در ية للتدأ ير،   الب دا يكدون تدأ ير 

اانسان فيسيطر على عقلِه بحيث ا يوازن انموَر ب كل صدحيح، 

ا يُ  ر معه يف  اجباته، في تسُل أحُدنا بالدنيا يف شبابه ان ساا  فظيع  قص 

ا طاعن دا يف السددن  أنده كددان )مفتون ددا(   دم يكت ددُف حدين يصدديُر شدديا 

 !نيايف على حساب .خرتهبدُ 

ُق مَ ي علي ا فقيس ن رزقده اهلل ، فالفتن كثيرة كثيرة كثيرة،  الموفَّ

ض ل دذيف )القابليدة القويدة( مدن أصدلِ ا؛ نن الوقايدَة  قوة  لعدِ  التعرُّ

 !خيٌر، بل  أس ُل من العًل 

  هل  مة احتمااٌت أخدرأ اختيدار التصدفيق للنسداء بددا   الث ا

 من التسبيحأ

دا من دا يف الحدديث، لكدن ااحتمداات كثيدرة، نعم،  لدم ُيدذَكر أي 

 :من ا ذل  لعدة أسباٍب  لعلَّ  

ا يف ع دد رسدوو اهلل - ، الرجداو يف ملسو هيلع هللا ىلص كان الصحابُة يصلُّون مع 

مدة،  النسداء مدن  رائ دم، فجداء الدنصُّ علدى خيريدة صددفوا  المقد 
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الرجدداو ان لددى،  خيريددة صددفوا النسدداء المتددأخرة،  ا ُيمكددن 

هددذيف المسددافة الطويلددة، فلددو  المددرأة أن يصددل لإلمددا  عدد لصددوت 

ا من الرجاو لم ينتبده لاطدأ اامدا  فلدم ينب  ده علدى  اف ْضنا أن أحد 

قْت  ُسدمع تصدفيُق ا،  انتبده اامدا ،  خطئه،  المدرأُة انتب دْت فصدفَّ

ِت المرأُة د َرها  .فبذل  ارتفَع الحَرُ  عن الجميع،  أدَّ

ددعُف، فلدديا عادُتدده أن يكددون طبيعددُة صددوِت المددرأة   - الضَّ

ا، يبلُغ القاصي  الّدا ،  التصفيُق أعلدى صدوت ا بدًل  ج وري ا، مرتفع 

مقارنة!  السرُض هو تنبيدُه اامدا ، فكدان التصدفيق أجدوُد اند ات 

 .أداء  ل ذا السرض

احتمدداُو الفتنددِة احتمدداٌو  ارد، ا يمنعدده شدديء، إا أن هددذا  -

ن الكددًل  يف المددرأِة ليسددت ممنوعددة  مددااحتمدداو يطددرأ عليدده كددوُن 

ا، لكنه  حضرة الرجاو خار  الصًلة، مما يجعل هذا ااحتماُو قائم 

 .ربما ا يكون كافي ا

 «الحياُء كله خير»الواقُع ي  ُد أن من عادِة المرأة  الحياء،   -

فلربَّمدا شدقَّ علدى المدرأِة تنبيدُه اامدا   ،)1(كما يف الحديث الصحيح

صل ين  المصل يات،   قعْت يف حرِ  أن ُتعَرا من  س، جموع الم

أقارفا أ  محارم ا،  هدذا ُم داهد، فدبعض النسداء تصدّلي يف  قدت 

 رجداا   النداس مدن َمجمدعٍ  يف تكدون حدين –  ج دًل   حياء   –ُعذرها 

                                                           

 (.37أخرجه مسلم )( 1)
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، دة  سد، الجمدوعأ نب  مُ  اصدوَت  ترفدعُ  كيف حاُل ا هذيف نفمَ   نساء    

 .كاات التصفيُق يُحلُّ كل هذيف ااش

المدًُلَحظ  أن الّ ارع قد عدَّ المرأة يف التنبيه على ااما ، مثل  -

الرجل، فلم يستبِعدها يف الفتِح علدى اامدا  إن أخطدأ، بدل أرشدَدها 

 .للتنبيه بالطريقة المناِسبة ل ا

ا!  هو أنَّ رفَع الصوت فيه م قٌة  إج داٌد  -  مة ملمٌح دقيٌق جد 

 يف ذكُريف تقّد  كما –الصفوا المتأخرة  على المرأة، خاصة   أهنا يف

دارعُ  فالتفدَت  التنبيده،   السرُض  – ان و ااحتماو  ان فدِق  إلدى ال َّ

 بادًلا( اامدا  عدن لُبعدِدها) فدا  انرفِق  ،(حيائِ ا) المرأة بطبيعة

ُجل، ل لدن صدوتِه رفدعَ  أن إذ الرَّ قٍة عليده، لُقربِده مدن م د أدندى ي دك 

المددرأة أن ترفددَع صددوَت ا إذ أهنددا يف .خددر  اامددا ، بينمددا ي ددقُّ علددى

  .الصفوا

ا على مثالِنا النبوي   ف ن أهمَّ شدعيرٍة ُأمدر فدا المسدلم بعدد   َعْود 

كن الذي يتوكَّ  أ عليده صدًلُع مدا ال  ادتين  إقامُته الصًلة!  هي الرُّ

ََ علدى صدفاء صدًلة أحدِدنا بأقصدى مدا يمكنُده  بعَديف، لذا ف ن الحفدا

خاصدة   أن للصدًلة  -مرأة من الت دوي   الت دتيت رجًل  كان أ  ا

 سدد ِويف علددى اامددا  تنبيدده مددن َأ لددى –شدديطاَن ا المتاصددص في ددا 

  اطمئنانده قلبِد  ِ حضور من أ لى تنبيُ ه كان  لو مسموع، بصوٍت 

َا َيْعَلُم َمْن َخَلَق أ﴿َ   ضعِفنا بابايانا مُ العالِ  هُ ل َرعَ  رب ، يدي بين
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 .[14]المدُل    َابِيُر ﴾َ ُهَو اللَّطِيُف الْ 

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

 قد تقضي ُجلَّ عمر   أنَت تعتقد بأن  ُتدافع عن   

 قة كنَت ُتدافِع أفكار ،  م تكت ف أن  يف الحقي

 ! عن أفكارهم التي زرعوها يف عقل 
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 كُمل من الرجال كثير

 )1(د. نورة بنت محمد العجمي

نوبل  ملأ م لل الجلوائز الم ا لج ال مجلاب  ا د  ُتعدُّ جائزة 

والطب والفيزياء والكيمياء وابق صاد والنشاط ملأ مجل  المل  . 

و ي مجموعج مأ ست جوائز دوليج سنويج تمنحها عدة فئلا  ملأ 

قبللل  الماسملللا  الملللويديج والنقويجيلللجك تيلللديقا  ل  لللاديمييأ 

  .والمثيفيأ مو لل يد  العلمي

ماسملج و يئلج،  27 ، 2018وبل    لع علا  وقد فاز بجلائزة ن

 . )2(ةامقم 49رج ، و 844و

 .% 5مي من نمبج النماء إلع القجال 

ا نمبج النماء ال الجوائز! وال ماؤل الحاضق ال ذ أ  وبفٌت جد 

هملت الجلائزة   ِّ ُم ابع:    اعرتض م ٌد علع  ذه النمبج؟  ل  اتُّ 

 ؟ نحازة للقجالبان ياص المقمة؟    الجائزة مُ 

لن: ميلأ الطلاعنون ال  ا بملا مودُّ قولأ ، وم ثلق ال صلاق  مأ زاويٍج م لل،

لل عللأ  -الللذيأ يزعمللون بللاا   متللا جللاء  تنلل ي  المللقمة  –نج المُّ

 ال صدي لمث   ذه الجائزة العالميج المعاصقة؟

                                                           

 الكويت.جامعج  -  ليج الشقيعج - قمل ال فميق والحديث - تدريس عضو  يئج (1)

)2  ( https://ar.wikipedia.org/wiki/ نوب _جائزة  
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نِصلليف ال ال عاملل  مللع ن للائج  للذه الجللائزة، ُيللدر  من العيللُ  المُ 

لقجلال ليملت إب محا لاة  للواقلع نمبج فوز النملاء إللع نملبج فلوز ا

 .البشقي الذي نعيشن

عأ ا مل الملابيج بمثل   لذه الن يجلج  ليأ  ملسو هيلع هللا ىلص ملل يخرب النبي 

آسيج املقمة  :إب لقجال  ثيق، ولل يكم  مأ النماء م  مأ ا»قال: 

فقعون، ومقيل بنت عمقان، وإن فض  عائشج عللع النملاء  فضل  

 . )1(«الثقيد علع سائق الطعا 

الأ ا بقز  لا ُ نلا: لملاذا الكملاُل ال القجلال م ثلُق ملأ لكأ الما

 الكمال ال النماء؟

للا نشللا ده ونعيشللن، فلللو ن قنللا  مع يللُد من الحللديث يللرتجل واقع 

لنمبج الناجحيأ مأ القجال إلع الناجحا  ملأ النملاء،  العلملاء، 

وا ابللاء، والمياسللييأ، والمفكللقيأ، ومسللاتذة الجامعللا ، ف ن للا 

 ؟ن. وميأ النماُء إذ.الكثقة للقجال،  من ا.سنجد الغلبج و

اعمللج، والزوجللُج  لللوب اُ   للل  للذه ا  ُّ الع يمللج، وا اللُت الد،

ا بقع م د! الصابقة، ال يت يهيِّ  ئأ المكان والجو  الهادئ للقج  لللمأ

للن! وب ُيخللاليِف ال  للذا عاقلل ،  وب   للع ُمخللرتع جللائزة نوبلل  نفمأ

لا،  يييلٌج أ  ولتضحيج المقمة ل كمي  مأ  هلا سلواء  لان ابن لا مو زوج 

                                                           

 (.2431( ومملل )3411ماقجن البخاري )( 1)
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: من موضُح مأ الشمس ال رابعلج النهلار! للذلع يعلرتُّ  ل ُّ النلا 

، إذ المقمُة تبذل نفمها و ياهتأا ادمج  «وراء    رج  ع يل امقمة»

لل بلل  قللد يكللون وصللول بعللل القجللال للكمللال ممللارة  .أ  ولهللالمأ

علع الحديث:  أ الفهل مأ النماء  ما قال ابأ  ثيق معيبالكمال مأ 

لف ن يي ضي  صق الكمال ال النماء ال ملقيل وآسليج... فل ن  ل  »

منهمللا  فلللت نبيللل ال  للال صللغقه، فمسلليج  فلللت موسللع الكللليل، 

 . )1(«ومقيل  فلت ولد ا عبد ا  ورسولن

معاين ملفاظ الحديث، وشق ن، ب بد مأ ال نوين علع  بيانوقب  

 ،مقمة ال ال كلقيل والجلزاءمن ا ص  ال اإلس   تماوي القج  وال

ْلنألاُ ْل  يأا﴿قال تعالع:  عأ جأ ُمْنثألع وأ لٍق وأ ْينألاُ ْل مِلْأ ذأ أ لأ ا الن اُ  إِن ا اأ يُّهأ مأ

ُفوا  للارأ بأائِلل أ لِ أعأ قأ للاُ لْ ُشللُعوب ا وأ ْتيأ  مأ
ِ
ُكْل ِعنْللدأ ا  مأ لِلليٌل  إِن  مأْ للقأ إِن  ا أ عأ

بِيقٌ    .[13]الحجقا :  ﴾اأ

اِ  ﴿ نن:وقال ج  شأ لالِحأ ْ  مِأأ الص  ْأ يأْعمأ مأ لٍق مأْو ُمْنثألع وأ مِلْأ ذأ أ

ُ وأ ُملْامِأٌ  ن ل وأ لْدُاُلونأ اْلجأ ئِلعأ يأ ُأولأ افأ ُملونأ نأِييلق  بأ ُيْ لأ ]النملاء:  {جأ وأ

ْد ﴿ وقال عز وج : .[124 يأ لأ ْمنأا بأنِلي آدأ أ وأ ق  ْلنألاُ ْل فِلي اْلبألقِّ   أ مأ وأ أ

رأ  اْلبأْحِق وأ ْينألا وأ لأ لْأ اأ ثِيلٍق مِم  لألع  أ لْلنأاُ ْل عأ فأض  يِّبألاِ  وأ ْقنأاُ ْل مِلأأ الط  زأ

  .[70]اإلسقاء:  ﴾تأْفِضي   

عللع  -و لل ذري لن ذ لورا وإنا لا-فا  عز وج  فضل  بنلي آد  

                                                           

 .(2/61بدايج والنهايج ببأ  ثيق )ال (1)
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لل لل  القجللال علللع النمللاء تفضللي  ييابلللن  ثيللق مم  أ اللل ،  للل فض،

اللذ ق وا نثلع، وملأ  لذا  ييلج بليألْ تكلييف، بما يواف  الفقوق الخأ 

لا ﴿ ال فضي  ملا يفملقه سلياق اتيلا  ال قوللن تعلالع: ن لْوا مأ بأ تأ أمأ وأ

للُبوا  للا اْ  أمأ للاِل نأِصلليٌب مِم  جأ للع بأْعللٍل لِلقِّ لأ للُكْل عأ لل أ اُ  بِللِن بأْعضأ فأض 

لللْبأأ  لللا اْ  أمأ لللاِء نأِصللليٌب مِم  لِلنِّمأ [ وقوللللن تعلللالع: 32]النملللاء:  ﴾وأ

لاُل ﴿ جأ لألع بأْعللٍل  القِّ لُهْل عأ ل أ اُ  بأْعضأ لا فأض  لاِء بِمأ لألع النِّمأ اُملونأ عأ و  قأ

الِِهلْ  ُيوا مِْأ مأْموأ ا مأْنفأ بِمأ   .[34]النماء:  ﴾وأ

 ال تكلملأ النملاء من و و –وبالن ق ال سبب نزول آيج ال فضي  

 ذ ق تعالع ال  ذه اتيج منن - عليهأ ال الميقاث القجال ا  تفضي 

فضل  القجلال عللع النملاء ال الميلقاثك  ن القجلال قواملون إنما 

علع النماء، ف تما وإن اشرت ا ال اس م اع    وا د منهما باتاق، 

هلق، وينفيلوا علليهأ، فصلار  ممق ا  القجال من يلدفعوا إلليهأ المأ 

الزيادة مأ م د الجانبيأ ميابلج بالزيادة ملأ الجانلب اتالق، فكأنلن 

من فض  القجال علع النماء  اصل  ملأ وجلوه  ب فض  الب ج.  ما

 ثيللقة، بعضللها صللفا   ييييللج، وبعضللها م كللا  شللقعيج، فمللأ 

ا  كا  الشقعيج: اا صاصهل بالنبوة، والقسالج، والوبيا ، ومأ 

لللالعبلللادا : الجهلللاد والجُ  ع، والجماعلللا ، و لللذلع اصلللهل مأ

بالنفيا  علع الزوجا ك ب  و ثيق مأ النفيا  يخ   هبا القجال 

دون النماء، ومأ الصلفا  الحييييلج ملا اصلهل ا  بلن ملأ العيل  

  . )1( والقزانج والصرب والجلد

                                                           

 /3(، تفميق ابأ مبي  لاتل )69ين ق: تنويق الميبا  مأ تفميق ابأ عبا  )ص:  (1)

 (.177(، تفميق المعدي )ص: 70/ 10(، تفميق القازي )940
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ضع علع ااولج فيد وُ  « م  مأ القجال  ثيق...»ومما  ديث: 

 :رد علين عدة تماؤب ، واس شكاب النياش، ومو

  ما المقاد بالكمال ال الحديث؟مولها:  -

ء يي ضللي الن للق ال لغللج ب شللع من معقفللج معنللع مي  لمللج اب للدا

العق  وماذا تعني ال قواميمهل، ومعنلع الكملال: ال ملا ، وال ملاُ  

 ملال ومن هلع ييليف  يئفلك ِّ ش . )1(تطل  علع ما ي جزم إلع مجزاء

 عنده.

علع سبي  المثال ب الحصق: الشهادا  العلميجك فلك  مق لج و

لعللل مأ المقا   الدراسيج مم وى تن هي عنده، وب يلزال االلب ا

يرتقع ال  ذه المقا   والمم ويا    لع ي وقليف عنلد ا سل اذيج، 

وب يوجللد رتبللج علميللج فوقهللا، و للذلع ال بللاقي المجللاب  فلكلل  

والكمللال ميضللا درجللا   مجللال  للٌد تيلليف عنللده يكللون بللن ال مللا .

أ  ازه فيد فلاز بالكملال، وملع ومقاتب، فابم ياز معلع تيديق، ومأ 

 .100- 95 - 90، منن ذلع فهذا الكمال درجا  ميضا

 ودقج لف ن،  يأ فأصأ أ  ملسو هيلع هللا ىلص وبالن ق للحديث نجد إنصاُّ النبي

يجعلهملا ال ميلزان وا لد،  فللل مال القجلال، علأ  ملال النملاء، 

إيذانا بأن للقجال  ماب  يخ ليف عأ  مال النماء، فما ُيعدُّ  ماب  ال 

                                                           

 (.353-30/352ين ق: تاج العقو ، الزبيدي ) (1)
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  المقمة، ليس بالضقورة من يكون  ذلع ال   ِّ القج ، ومهما قيل

 ال الكمال فالميصوُد بن  ماٌل بشقي محدود.

  لكمال منها:ل مقاتبذ ق العلماء عدة قد و

النبوة: و ي معلع مقاتب الكمال، و ذه المقتبلج ي فاضل   -1

ْلنأا بأْعلأ الن بِيِّيأأ ﴿فيها ا نبياء فيما بينهل،  ما قال تعالع:  ْد فأض  يأ لأ وأ

للع بأْعلللٍ  لأ بللج ااصللج بالقجللال ب [، و للي مقت55]اإلسللقاء:  ﴾عأ

يشللار هأ النمللاء فيهللا، لمللا تيللد  مللأ اا صللاص القجللال بللبعل 

 .ا  كا  الشقعيج

ييي ج: و ي  مال العلل والعم ، وم ب ها ا  عز وج   -2 دِّ الصِّ

لْقيألأ إِب  ﴿لمقيل عليها الم    ما ال قولن تعالع:  ِمليُح اْبلُأ مأ ا اْلمأ مأ

ْبلِل لألْت مِلْأ قأ لْد اأ ُسوٌل قأ جٌ رأ ييأ لُن ِصلدِّ ُممُّ ُسلُ  وأ [، 75]المائلدة:  ﴾ِن القُّ

والصللديييج  للي المقتبللج الثانيللج بعللد النبللوة، و للي ممللا يشللرت  فيللن 

 .القجال والنماء

 .الشهادة ال سبي  ا  تعالع -3

 .الوبيج -4

 .ا ا ق -5

لْأ ُيطِلِع ﴿والمقاتب ا ربع ا ولع ذ ق ا ا  ال قولن تعالع:  مأ وأ

ا لللْيِهْل مِلللأأ الن بِيِّللليأأ ا أ وأ لأ للللأ اُ  عأ لللِذيأأ مأْنعأ لللعأ ال  ئِلللعأ مأ ُأولأ ُسلللولأ فأ لق 
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لا فِيي  عأ رأ
ئِ ُمأأ ُمولأ الِِحيأأ وأ أ الص  اِء وأ دأ هأ الشُّ يِييأأ وأ دِّ الصِّ ]النملاء:  ﴾وأ

69])1(  .  

 انيهللا: لمللاذا جللاء  مللال القجللال ال الحللديث فعلل  ماضلليا  -

(، وجاء  مال الن ُم أ   ماء بالفع  المضارع )يأْكُم (؟) أ

جلاء الكملال ال الحلديث بدبللج الماضلي ال موضلعين للقجلال 

 .والنماء مع اا  ُّ الصيغج

  ييف؟-      

ُم أ ملأ القجلال  ثيلق»الفع  الماضي ال  ا ولع: = ، و لذه « أ

 .واضحج ب إشكال فيها

)لل يأْكُم (، صحيح من )يكم ( فع  مضارع، لكنلن  والثانيج: =

)لل( مصبح معناه ماضيا، لذلع ييول م   النحو من )لل(  بلإذا سب  

 .تيلب زمأ الفع  مأ المضارع إلع الماضي

لذلع عندما تملأل م لد ل:  ل  سلافق  ال اإلجلازة؟ وسلافق  

 .فع  ماضٍ 

يجيبع: ب، لل مسافق؟ ومسافق فع  مضارع، لكأ )لل( جعللت 

 . ص  ال الزمأ الماضي ا عأ  دٍث المعنع جواب  

                                                           

(، اإلتيلللان ال عللللو  اليلللقآن 1/80ين لللق: مف لللاا دار الملللعادة ببلللأ اليللليل ) (1)

 .874(، تفميق المعدي ص4/140)
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قاا الحديث لحديث  لن إابارا عأ الماضي، ون   ُش فأصبح ا

 .علع منن إابار عأ ا مل المابيج

ُم أ مأ القجال  ثيق»ومعنع   مي:  ثيقون ملأ مفلقاد  لذا »: « أ

 . )1(«الجنس   ع صاروا رس   ومنبياء والفاء وعلماء ومولياء

ولل يكم  ملأ النملاء إب  ملقيل بنلت عملقان وآسليج »مما قولن: 

، فهذا مسلو   صق، والمعنع: لل يكم  مأ النماء «فقعونامقمة 

إب قلي  منهأ، و لذا اليليل  محصلور ال ملقيل وآسليج ال زماتملا، 

 .والمقاد ببلوغهما الكمال مي النهايج ال جميع الفضائ  ال ي للنماء

 لق معلن و نا وردين ساال:    يعني مسلو  الحصق الذي ذُ  -

  يكم  غيق أ؟  مال مقيل وامقمة فقعون منن ب

بالطبع ب،  نن  ملا تيلد  من الحلديث علأ ا ملل الملابيج، وب 

فخديجلج ، ڤينفي  مال غيق ما ال  ذه ا مج  خديجج وفاامج 

سلنج، وبعلد ا مزيلد  قب  البعثج امملج عشلق ملسو هيلع هللا ىلصادمت رسول ا  

، ومملا ڤمأ عشق سنيأ، و انت لن وزيلق صلدق بنفملها ومالهلا 

صلت بمزيلد فضليلج عللع ف تلا ُا  ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسلول ا   ڤ فاامج

، وبييلج ماواهتلا مل أ ال ملسو هيلع هللا ىلص رسلول ا وفلاة ماواهتا،  تا مصيبت ب

ملأ نملاء العقُّ ال سلائق ب يُ  ف نن ڤعائشج ، ومما ملسو هيلع هللا ىلص ياة النبي 

                                                           

 (.9/3658مققاة المفاتيح ) (1)
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 . )1( ذه ا مج ب  وب ال غيق ا معلل منها وب مفهل

أ مراد  من تل ح  بق ب الكام   مأ النملاء، و نا فقصج لمأ 

 "آسيج بنت ملزا ل"، و"مقيل بنت عمقان"قفت ما تميز  بن إذا ع

 نج بذ ق مناقبهأ وفضلهأ.وغيق ما مأ النماء ال يت جاء  المُّ 

فض  عائشج »: ملسو هيلع هللا ىلصقولن مما الجملج ا ايقة مأ الحديث و ي  -

 : «علع النماء  فض  الثقيد علع سائق الطعا 

لل ، حمللأ فهللل مسللاليب العللق أ ب يُ فيللد يشللك  معنا للا علللع مأ

فضل  عائشلج  ملسو هيلع هللا ىلصشلب ن النبلي وال ي منها مسللو  )ال شلبين(،  يلث 

لغج  ثقة ال، بفضِ  الثقيد علع سائق الطعا ، ومعنع الفض  ال ڤ

لل ،)2(المحاسللأ والفضللائ  نج والملليقة تزاللق بمناقللب م  و  للب المُّ

توال عنها و لي  ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي  ، ومما ُيذ ق لهاڤعائشج المامنيأ 

و لذا الفضل  والملدا لهلا و لي دون  ال الثامنج عشلق ملأ عمق لا،

ا لنها جيد  من فض  المقمة المملمج،  :الثامنج عشق، و ذه لف ياتنا ي أم،

ق ميًّا  ان عمق ا، و ذا دلي  علع حصق ال عمق، ب  يُ ب يُ  ذ ق وُيشكأ

 من المقمة قد تكون ما قة  و ي ال عمق صغيق!

لعت ل كميل  نفملها، وتكميل  غيق لا، وال يُج مأ سأ  شلبُّن والموف 
                                                           

 (، الكوا لللب اللللدراري، الكقملللاين2/61 ثيلللق )ين لللق: البدايلللج والنهايلللج ببلللأ  (1)

(، القس  والقسلاب ، ا شليق 5/459(، تحفج ا  وذي، المبار فوري )14/42)

 .88ص

 (.10/261، تحفج ا  وذي )(2/907) ين ق: جمهقة اللغج، ابأ دريد( 2)
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 بالكام  :  مال!

 "ملقيل"فهذه مقيل بنت عمقان قد  از  الكمال ال العبلادة، و

اسل غيق عقبي، ومعناه بالعقبيج: العابلدة، وآسليج بنلت ملزا ل رملُز 

ملانِدة اللدعوة واللزوج الثبا  علع الديأ، واديجج بنت اويللد مُ 

بكلق  القؤو ، وفاامج رمُز الصرب عند فيد ا  ب ج، ومسماء بنت مبلي

ال اب داء الهجقة، وم ُّ عملارة وجهاُد لا ال غلزوة م لد، وم ُّ ودور ا 

الحللج وموقُفهللا  لليأ تللوال ابنهللا، وم ُّ سلللمج و كمُ هللا ال صلللح 

، وتأملللْت  الحديبيللج، و ثيللٌق  ثيللق.. إن اقرتبللْت إ للدانا مللأ ِسلليقأ أ،

ٌج ب صابِج الكمال، وإن لل ُتصبن: اقرت ِقي  ، ف تا  أ بلْت دقائ   مابهتأ،

 منن، مو  ادْ .

* * * 

 

رج...
 
 مخ

 

  :اإلنماُن اليادر علع رؤيِج الجمال  

 !  يم حي  من يأشيخ
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 نُنهى أن نُحدَّ على ميت فوق ثالث إال على زوج

 )1(سميحة بنت عبداهلل الحمادي

كنا يف الجامعة، ولتوِّ األستاذة قد غادرْتنا بعد انتهاء محاضرهتاا، 

والمحاضهتة التي بعَدها قد جاءنا ُبشرهت  للااههرا منرو  ول الحربا ، 

ا يف الارار ، فاقتحرْت لحردانا  -وقتها-فقد كان الجوُّ  تنراول حرارا

كوٍب من العحيهت البارد يف كافتيهتيا الكليرة، فوجردنا هنرام المري ٍ  

 .لنا من تاحص آخهت

   ليس لديكن محاضهتة اليوم؟ -

بلى، ولكنَّ  ستاذة المادة لم تحضهت لوفاة الوجهرا، و  نتوقر   =

  . ن تكمل معنا هوا الفحل الدراسي؛ ألهنا ستعتد  

 .الجامعة عقدها قالت لحداهن: بل ستكمل معنا ول  ستنهي

 .فقيل لها: لن خهتوجها للعمل للحاجة و  شيء يف ذلك

ولذا بطالبة تقول: لماذا تعتد  ولها بضعة  شههت يف بلدنا بعيدة عن 

انقط  عنها الحيض بسبب -الوجها، باإلضافة للى ذلك فهي ياهسة 

رر -الكررر دة معهتفررة بررهتاءة الررهتحم مررن عدمرر ؟ ولن والاررهتم مررن الع 

الررت يف مهتحلررة تسررتطي  الحمررل، فالتكنولوجيررا افتضررنا  هنررا ماال

                                                           

 .السعودية - جامعة  م القهت  -( باحثة دكتوراه يف الحديث وعلوم  1)
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 راحتنررا مررن فررتة ا نتهنررار؛ ألهنررا تسررتطي  معهتفررة بررهتاءة رحمهررا يف 

  .دقاهق

ولذا بأخهت  تقول: ولمراذا المرهت ة تعتردُّ فقرل، فلرو كران الوجهرا 

ك ومررا  ر  ذلررك ل   ، ولتررىو  بررأخهت  مباشررهتةا بوضررعها مررا اعترردَّ

ا ولطالةا  ا لنا، وتعنتاا وظلما  !لمدة الحىن على المهت ة انتقاصا

ردَّ  لحدانا: الحىن   ع قة لر  بالعردة والحرداد الروي فهتضر  

اهلل على المهت ة، بل هو من طباه  النفس البشرهتية؛ فهري تتفاعرل مر  

المحرراهب وام م الترري تواجههررا، وا متثررال لمررا  مهتنررا اهلل برر  عنررد 

ا  للحىن، وقوع المحاهب يافف علينا وقعها، فالحداد ليس تكهتيسا

واإلس م ضد الحىن؛ ألن    يرأ  بايرهت و  محرلحة فير  للقلرب، 

و حب شيء للى الشيطان  ن ُيحىن العبد ليقطع  عن سيهته، ويوقف  

نُرروا َوَ    يف القررهتان ل  منهياررا عنرر :  َوَ  َته 
عررن سررلوك ، ولررم يررأ  

اهلَل َمَعنَا﴾ [ َوَقْول    تعالى:  َ  َتْحَىْن ل نَّ 139َتْحَىُنوا﴾ ]آل عمهتان:

اللَُّهمَّ ل نِّي َ ُعروُذ ب رَك »من  َفَقال:  ملسو هيلع هللا ىلص [ وقد استعاذ النبي40]التوبة:

َن اْلَهمِّ َواْلَحَىن  
 . )1(«م 

ًاا ل  بيَّنر ، فكرل شريء يسريهت وفرق قواعرد  واإلس م لم يتم شري

منضبطة يف الحىن والفهت ، والضيق والشدة، وبريََّن تعرالى العردة يف 

ا َيَتهَتبَّْحَن كتاب  العىيى  نُْكْم َوَيَوُروَن َ اْلَواجا
ْوَن م  يَن ُيَتَوفَّ و  فقال:  َوالَّ

                                                           

 (.501-1/500( مدار  السالكين، ابن القيم )1)
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ا َفرَ َذا َبَلْارَن َ َجَلُهرنَّ َفرَ  ُجنَراَ  َعَلرْيُكْم  ه نَّ َ ْرَبَعَة َ ْشرُههٍت َوَعْشرهتا
ب َأْنُفس 

َ  َواهلُل ب َمرررا َتْعَمُلرروَن  ررره نَّ ب رراْلَمْعهُتو
 َخب يرررهت  ﴾ف يَمررا َفَعْلرررَن ف رري َ ْنُفس 

 .[234البقهتة:]

 ي لذا ما  الىو  وترهتم الوَجر  يف عحرمت  تنتهنرهت  ربعرة  شرههت 

ا دون نكا  جديد  .وعشهتا

ينتهنهتن: فا نتهنار قد يحاحب  صر وتأنٍّ وتمهل وتهتقب، ولعل 

 .يف كل انتهنار  م ا جمي ا لاد  جمل

ا بيِّنةا كيفيرة ا نتهنرار، كمرا بينرت كثيرهتا وقد جاء  السنة النبوية مُ 

يَّررة 
، ڤمرن األحكررام مثررل: الحرر ة والىكراة والحررُ، فَعررْن ُ مِّ َعط 

َِ َ رر ٍَ ، ل  َّ َعَلررى اَلْوٍ  »َقاَلررْت:  رردَّ َعَلررى َميِّررٍت َفررْو
ُكنَّررا ُننَْهررى َ ْن ُنح 

رررَل َوَ  َنَتَطيَّرررَب َوَ  َنْلرررَبَس َ ْوبارررا 
ا، َوَ  َنْكَتح  َ ْرَبَعرررَة َ ْشرررُههٍت َوَعْشرررهتا

ا، ل  َّ  ْهررهت  ل َذا )1( َ ررْوَب َعْحررٍب َمْحررُبوغا نْررَد الطُّ ررَص َلنَررا ع  ، َوَقررْد ُرخِّ

رَها ف ري ُنْبرَوٍة م رْن ُكْسرت  َ ْظَفرارٍ  يض  ، َوُكنَّرا )2(اْغَتَسَلْت ل ْحَداَنا م رْن َمح 

َباع  الَجنَاه ى    . )3(«ُننَْهى َعن  اتِّ

                                                           

ُُ َفَيررْأت ي ( الَعْحرب: ُبرهتود  َيمنيَّرة ُيْعَحرب َغىْ 1) لهرا: َ ْي ُيْجَمرر  وُيشرد  ُ رمَّ ُيْحرَبُن وُينْسر

َب م نْرُ   بريَض َلرْم يأُخرْوه صربن، انهنرهت: النهايرة يف غهتيرب الحرديث  يًا ل بَقاء  َما ُعح  ش  َمو 

(، ولعل  يف الوقت الحاضهت ما ُيلربس يف المناسربا ، ومرا 245/ 3واأل هت، ابن األ يهت )

ا  ن  الينة.  ُيعد عهتفا

ار َمْعهتوَ، انهنهت: النهايرة يف غهتيرب الحرديث واأل رهت، ابرن  ( ُهوَ 2) الُقْسل اله ندي، َعقَّ

 (.172/ 4األ يهت )

 (.5341(  خهتج  البااري )3)
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وقرد اشرتمل الحرديث النبروي علررى  مرور اختحرت ةرا المررهت ة، 

  : لاحها َلُكنَّ 

تاحيص النسراء باإلحرداد دون الهتجرال، وتحديرد مردة لحرداد 

المهت ة على  قارةا بث  ة  يام، ولحدادها علرى الوجهرا  ربعرة  شرههت 

ا، وطبيعة اإلحداد وكيفيت   .وعشهتا

د موعد الىوا  بعد  لكنِّي  سألكن: لذا تقدم رجل لاطبتك وحد 

 نتهنرارما هرل-بنهنرهتم–سنة  و سنتين حتى يتم ا سرتعداد للرىوا  

  قدرم؟ من وانتقاص تعن ت  م طبيعي؟  مهت المدة هوه

 . عتقد  ن اإلجابة:  ن هوا  مهت طبيعي وستنتهنهتين  بشوِ ولهفة

ولذا كرران هنررام موظفررة وقالررت مررديهتاا يف العمررل  هنررا سررُتقيَّم 

الموظفا  بعد خمسة  شههت، وعلي  سُتمنح التقيا  والعر وا ، 

 يد هوه المدة؟هل سيكون لديها اعتام على تحد

ستنتهنهت وسيحراحب هروا ا نتهنرار الجرد يف العمرل، والحرهتص 

على المداومة بشوِ يحدوه  مل الفروال بهتضرا المرديهتة عرن  داههرا؛ 

  .لتنال التقية

ولذا  صرريبت لحرردانا بمررهتم يف عضررٍو مررا، وقررال لهررا الطبيررب: 

احهتصي على عدم وصرول المراء للرى هروا العضرو مردة مرن الرىمن 

 ستقبل ك م  وتنفوه  م تتجاهل ؟ حتى تتعايف، هل
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   شررك  هنررا سررتقبل ك مرر  بهتحابررة  صرردر؛ ألهنررا تثررق بعلمرر  

 .وبعواقب ما حورها من ؛ وألهنا تهتيد  ن تتعاىف، لوا ستنتهنهت وتمتن 

تفضلي مثا ا آخهت  قهتب لطبيعة مهتحلتنرا: حاليارا،  نرت طالبرة يف 

ل دراسري الجامعة، ونهنام الدراسة فيهرا  ربر  سرنوا ، يف كرل فحر

مجموعرررة مرررن المقرررهترا ، لكرررل مقرررهتر فحرررل  دراسررري واحرررد، 

ه، هل تعدُّ هروه المردة  وباستطاعتك دراست  بأسبوع  و  كثهت  جتياال 

ا مجحفررة بنهنامهررا؟  ؟ وعليرر ؛ فالجامعررة لذا طويلررة وا نتهنررار ممرر ا

ررا مررن قرردراتك العقليررةك والواجررُب عليررك  ن  ويعرردُّ هرروا انتقاصا

 كتعتضي عليهم

حبتي باندفاع:   بالطب ك  بد من ا نتهنرار ليتحقرق  جابتني صا

ا من قدرا ؛ ألن الجامعة لها استاتيجية  هديف، و  يعدُّ هوا انتقاصا

معينة و هداَ تهتيد تحقيقها من وض  هوا الرنرامُ ةروه الكيفيرة، 

منها: تأهيل الطالبة لتكون ذا  كفاءة عالية، فالاهتم هرو محرلحة 

 .الطالبة

ا - نحن نقبل قوانين البشهت و نهنمرتهم ونحراهحهم يف  جميل، لذا

كل المؤسسا ، على الرهتغم مرن القحرور الروي قرد يعرتي ذلرك، 

را لنرا، فلمراذا  لاهتم الفوال بملوا  الدنيا، و  نهت  يف ذلرك انتقاصا

ا بعرد وفراة  نهت   ن  مهت اهلل تعالى للمهت ة با نتهنار  ربعة  شههت وعشهتا

اك ونعتم على حكم   تعالى وهرو جرلَّ شرأن  فروِ الوجها انتقاصا
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كل شيء، وعالم بكل شيء، عالم بعاقبة  مهتنا، وبما يناسربنا، وبمرا 

 .في  خيهت لنا، وما منشأ ذلك ل  قحور   و سوء تحور يف مفاهيمنا

فرراهلل تعررالى خلقنررا لنعبررده ونطيعرر  وناضرر  ألوامررهته ونواهيرر  

طواعيررة دون اعررتام، وكررلُّ  حكامررر  سرربحان  هرردُفها: تحقيرررق 

ستس م هلل عى وجل وا نقياد لشهتع ، وذلرك يف كرل شريء،  مرا ا 

َكم الفهتديرة  و التفحريلية لكحكرام الشرهتعية فَهنرا تاتلرف مرن  الح 

كمرة قرال  ألخهت كم ح   ، فر  يوجرد ُحكرم ل  ولر  ح  ا وخفاءا ظهورا

َتاب   هتتعالى:  ال
َلْت  ُ مَّ  آَياُت ُ  ُ ْحك َمْت  ك  ُدنْ  م ن ُفحِّ  ﴾َخب يرهتٍ  َحك يمٍ  لَّ

كم هوه تتبي ن وقد[ 1:هود] د يجتهر فقرد تتبري ن،   وقرد للعرالم الح 

  .العالم يف استنباطها فيحيب وقد ياطئ

 :والناس يف هوا    ة  صناَ

ا دون األول ا واستسر ما ا وخضروعا : ينفو  وامرهت اهلل تعرالى تعبردا

 السؤال لماذا؟ وكيف؟

و وامهته، : يبحث عن حكمة اهلل يف بعض  فعال ، و حكام  الثاين

على وج  الفهم وا ستىادة يف العلرم، فيكرون سربباا يف اليرادة ليمانر  

 .ويقين  وتسليم 

: قررد يكررون يف ليمانرر  خلررل  و نقررص  و ضررعف، فتجررده الثالررث

يبحررث ويسررأل عررن الحكمررة مررن األحكررام الشررهتعية علررى وجرر  
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ا عررتام، فررَن ظهررهت  لرر  الحكمررة واقتنرر  ةررا عمررل بررالحكم 

ن خفيت شكَّ واضطهتب، وقد يرتم العمرل الشهتعي ورضي ب ، ول

ر  لرم تهنهرهت لر ك وهنرا يردِ  بالحكم الشهتعي؛ ألن الحكمة من فهتض 

ناقوس الاطهت؛ ففي حالت  هروه انعردم ا ستسر م وا نقيراد هلل عرى 

وجل، والهتضا بما قدره ل  وفهتض  علي ؛ ألن معهتفة الحكمة يف كرل 

وميرة، فهنرام شريء متعرور علرى اإلنسران حترى يف حياتر  الماديرة الي

 مور كثيهتة تحد  يف حياتنا اليومية، ويف عملنا قد   ندرم الحكمة 

من حدو ها، وحتى نعلم الحكمرة مرن كرل األشرياء  برد  ن نحريل 

ا بكل شيء وهوا   يكون ل  هلل تعالى  .علما

را   واهلل تعالى لرم يقردر األحكرام ل  ألنر   حرا  بكرل شريء علما

كررون منرر  علررى علررم، وعرردم علمنررا فالتقررديهت  بررد  ن ي -سرربحان -

بالحكمة   يعني عدمها، بمعنى لذا لم نعلرم الحكمرة   يعنري هروا 

 هنا ليست موجودة، فمث ا يف األجهىة مواصفا    نعلرم الحكمرة 

من وراهها، فهنرام منافرُو يف جهراال اميفرون   نعلرم الحكمرة منهرا، 

يعلمرون  -فقرل-لكن هروا   يعنري  هنرا بردون فاهردة، الماتحرون 

 .الحكمة منها

ياترر  ،وبعض األحكام تعبدية محضرة؛   نعلرم الحكمرة منهرا

اهلل تعالى ةا مد  استس م العبد وانقياده هلل تعالى، كمرا حرد  يف 

بنود صلح الحديبية بعد استس م الحرحابة ونجراحهم يف ا ختبرار 



76 
 

بانت لهم حكمة هوه البنود، وكيف انقلبت لحالح المسلمين، فر  

وقف يف العمل بأحكام اهلل لمعهتفة الحكمة منها، فلو كان المسلم ُيت

هكوا فهو   يعبرد اهلل برل يعبرد ر ير  وهرواه، فالواجرب علرى العبرد 

تمام ا نقياد وا ستسر م ألمرهت اهلل تعرالى يف كرل  وامرهته ونواهير ؛ 

ألن ذلك هو الااية، ظههت  ل  الحكمة مرن الحكرم الشرهتعي  م لرم 

ة علررى الوجهررا المترروىف  حررد هرروه األحكررام، تهنهررهت، وحررداد المررهت 

فتسررتجيب ألمررهت اهلل عررن رضررا وقناعررة وعبوديررة خالحررة مثلرر  مثررل 

كررم الترري تسررتنبل مررن هرروا الحكررم فهرري  الحرر ة والحرريام،  مررا الح 

 .اجتهادية؛ واهلل هو العليم بما فهتم علينا، وعلينا التسليم

َم لرر ، جميررل،  قنعت نرري بتسلسررٍل منطقررٍي    ملررُك ل  التسررلي -

وبودِّي لو ُنكمل، تعهتفين  ن اعتاضرا    تنتهري، لكرن بعرد عشرهت 

دقاهق تحيُن محاضهت  ألستاذتنا التي ُتحاسرب علرى ترأخهت الدقيقرة 

 كوالدقيقتين

عُتها ولم تودِّعني حيهت  وتساؤلي؛ الميلُتنا هوه اعتضرْت يف  ودَّ

حضررهتة متاححررا ، ُتررهت ك هررل  مررَة  ُخهتيررا  يفكررهتن هكرروا، 

  حكام الشهتع على هوا النحو؟فسهتن ويُ 

الحقيقُة  ين    ستبعد، لكني    ضرمن لقراءهن، ودار يف ذهنري 

احتمررا     خررهت  لدحررداد، غيررهت مررا ذكررهتُ  لىميلترري تلررك، حررين 

ها  .كانت على عجلٍة من  مهت 
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 :مما خطهت يف بالي، هوه األسًلة

 حت النساء باإلحداد دون الهتجال؟لماذا ُخ  .1

: ُخحرت جاء القهتآُن والسنة بتا حريص ذلرك، ففري الُسرنَّة مرث ا

كمرا  المهت ة بالحداد دون الهتجل، فتحد علرى الوجهرا وعلرى  قارةرا

  يحل  مهت ة تؤمن باهلل واليوم امخهت، ُتحرد »: ملسو هيلع هللا ىلص  لوقمهت بنا من 

ا  .«على ميٍت فوِ   ٍ  ل  على الوٍ   ربعة  شههٍت وعشهتا

ة هررو القرردو ملسو هيلع هللا ىلص ولررم ُيعلررم  ن الهتجررل حررد علررى ميررت، فررالنبي

رري ماتررت يف حياترر  الوجترر  خديجررة وقررد  ،والمثررل األعلررى يف التأسِّ

 جمعررين، ولررم  ڤ، و و ده، وبناترر ، و عمامرر ، وصررحابت  ڤ

  .منهم يحد  على  حدٍ 

  :وربما،  قول ربما  ن السبب يف ذلك،  ن

ًاا مررن طبيعتهررا  -   المررهت ة لنسرران جميررل، فلمررا تحررد  تررتم شرري

ا فماذا عسراه  ن يرتم؟ كالتجمل،  ما الهتجل لو افتضنا ع لي  حدادا

قد يقول قاهل: يطيل شعهته و ظفاره ويتم التطيب والتجمل،  قول 

، وبعررض ملسو هيلع هللا ىلص هرروه مررن سررنن الفطررهتة لن تهتكهررا خررالف سررنة النبرري

الهتجال فعلياا يتم بعض المسرؤوليا  ألجرل الحرىن،   مرن براب 

 الشهتيعة، والشهتيعة لم تمنع  من ذلك، والمهت ة تتم التجمل؛ ألنر 

 .مدعاة  لنكاحها



78 
 

را  - ، وقرد يكرون متىوجا الهتجل هو المعيرل ألسرهتت  لروا   يحردُّ

برررأكثهت مرررن واحررردة فكيرررف سررريكون حرررداده؟ هرررل يهجرررهت نسررراءه 

 كويعتىلهن

الهتجل عقد النكرا  بيرده مترى شراء ترىو ، ومترى لرم يشرأ لرم  -

لها وليها عن الرىوا  بعرد وفراة الوجهرا  يتىو ، لكن المهت ة قد يعض 

ا   يستطي  دون مهتاعاة لم شاعهتها، لولك جعل اهلل هوه المدة فهتضا

 . حد  ن يتجاوالها

باإلضافة للى  ن الهتجل حاجت  للمهت ة  كثهت من حاجة المهت ة ل ،  

  .فقد تحر لحياهها ووداعتها، بينما الهتجل   يستطي  الحر

المهت ة هي من تدب هت شؤون بيتها والوجها و طفالها، فَذا ماتت  -

 ن يدبهت  موره بنفس ، فكيف لذا كان لدي   طفال؟    يستطي  الىو 

 تهتاعير   خرهت  مرن الىوا  عن يستاني   – الحياةُ  تدل   كما –غالباا 

 .و طفال 

المهت ة عاطفيرة  كثرهت مرن الهتجرل تترأ هت بشردة برالحىن والفرهت   -

لررولك راعررى اهلل تعررالى هرروا الجانررب فيهررا، لتسرركن نفسررها وتلررمَّ 

 .شعثها

يف الحررداد اختبررار لمررد  تسررليمها ألمررهته،  تعب ررد المررهت ة هلل -

 ولساهل  ن يسأل: طيب والهتجل؟
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نعررمك حتررى الهتجررلك لرر   حكررام يتعبررُد اهلل ةررا دون المررهت ة مثررل 

مرة، وُحررهتم  تحرهتيم لرربس الماريل للمحررهتم، يف حرين لباحترر  للُمحهت 

علي  كولك لبس الحهتيهت والوهب يف حين  ن  جاهى  للمهت ة، وكل  لر  

 .ُعبوديت 

نة، ويف اإلسرر م  ربعررة يف الجاهليررة كانررت تحرردُّ َسررالمررهت ة  .2

ا، هل هوا انتقاص  لها؟   شههٍت وعشهتا

قالت الينب بنت  بي سرلمة: سرمعت  م سرلمة، تقرول: جراء   

، فقالت: يا رسول اهلل، لن ابنتي ترويف عنهرا ملسو هيلع هللا ىلص امهت ة للى رسول اهلل

 " " :ملسو هيلع هللا ىلصالوجها، وقد اشتكت عينها،  فتكحلهرا؟ فقرال رسرول اهلل

نمرا ل»: ملسو هيلع هللا ىلص  م قال رسول اهلل " "، كل ذلك يقول:  و    ًامهتتين 

هرري  ربعررة  شررههت وعشررهت، وقررد كانررت لحررداكن يف الجاهليررة تهتمرري 

 . )1(«بالبعهتة على ر س الحول

قال حميد: فقلت لىينب، وما تهتمي بالبعهتة على ر س الحرول؟ 

ر»فقالت الينب:  ا، كانت المهت ة لذا تويف عنها الوجهرا، دخلرت حفشا

نة،  م تؤتى بدابة، ا حتى تمهت ةا َس  ياةا، ولم تمس طيبا ولبست شهت 

حمار  و شاة  و طاههت، فتفتض ب ، فقلما تفتض بشيء ل  مرا ،  رم 

تاهت  فتعطى بعهتة، فتمي،  م تهتاج  بعرد مرا شراء  مرن طيرب  و 

                                                           

 (.5336(  خهتج  البااري )1)
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 . )1(«تمسح ب  جلدها»ًل مالك ما تفتض ب ؟ قال: ُس  «غيهته

 :الفهتِ بين حداد الجاهلية واإلس م

يف الحديث السابق حرداد المرهت ة يف الجاهليرة  ملسو هيلع هللا ىلص بي ن النبيلقد 

وما كان يق  عليها مرن الهنلرم وا متهران، فكانرت لذا مرا  الوجهرا 

دخلررت للررى البيررت الحررايهت الررهتديء تلرربس شررهت  ياةررا و  يمررس 

ا، وتجلرس  ا، و  تمشرل شرعهتا جسدها ماء  و طيب، و  تقلرم ظفرهتا

ن ملروا  الحيراة كلهرا، وتارهت  في  حرو ا كرام ا منبروذة، ُتحرهتم مر

 .بعدها بأقبح منهنهت، فتتمسح بطيهت  و دابة، و  يكاد يعيش بعدها

فجاء اإلس م ورف  الهنلم وا متهان الواقر  عليهرا، ورفر  مرن  

مها، و كان يف بداية اإلس م عدة المهت ة حو ا كام ا، كما  شأهنا وكهتَّ

رررْوَن م رررنْكُ  يَن ُيَتَوفَّ رررو  ررريَّةا قرررال تعرررالى:  َوالَّ
رررا َوص  ْم َوَيرررَوُروَن َ اْلَواجا

ررا ل َلررى اْلَحررْول  َغْيررهَت ل ْخررهَتاٍ  َفررَ ْن َخررهَتْجَن َفررَ  ُجنَرراَ   ررْم َمَتاعا ه  اَْلَواج 
 
أل

 ﴾ ريم 
يرى  َحك  ٍَ َواهلُل َعى  ره نَّ م رْن َمْعرهُتو

َعَلْيُكْم ف ي َمرا َفَعْلرَن ف ري َ ْنُفس 

ينَ 240]البقهتة: و  ْوَن م نُْكْم َوَيَوُروَن  [  م نىل قول  تعالى:  َوالَّ ُيَتَوفَّ

ا﴾ ]البقهتة: ه نَّ َ ْرَبَعَة َ ْشُههٍت َوَعْشهتا
ا َيَتهَتبَّْحَن ب َأْنُفس  [ وهي 234َ اْلَواجا

فحرار  ،)2(متقدمة يف الت وة، لكرن األكثرهتون علرى  هنرا ناسراة لهرا

ا   .حداد المهت ة  ربعة  شههت وعشهتا
                                                           

 (.5337(  خهتج  البااري )1)

(، فررتح المررنعم شررهت  صررحيح مسررلم، موسررى 658/ 1( ُينهنررهت: تفسرريهت ابررن كثيررهت )2)

 .(138-137/ 6شاهين )
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 :طبيعة حداد المهت ة وكيفيت 

 .ا دون نكا  جديد ربعة  شههت وعشهتا المعتدة المهت ة  تنتهنهت  و ا:

تاتسل، وتمتشرل، فشؤون حيااا، جمي  عتدة المُ  تمارس  انياا:

خهتين، وتقابلهم، وتجتنب وتلبس  ياةا، وتقلم  ظافهتها، وتكلم ام

 :ما يلي

: فتلرربس مررن  ي نرروع كرران د  للىينررةَعرركررل لبرراس مُ تجتنررب  .1

ىينة والتجمل، بأي لون كان سرواءا الم بس المعتادة التي ليست لل

لرربس يف المناسرربا  ولعلرر  مررا يُ  ،)1(كرران  حمررهت  و  سررود  و  صررفهت

والعررهتَ ياتلررف يف تقررديهت الىينررة مررن هرروه  ،)2( واألعيرراد واألفررهتا 

 .الم بس

ًاا مرن البارور عنرد  ؛)3( تجتنب الطيب بجمي   نواع . 2 ل  شري

غسلها من الحريض، و دخرل الربعض الحرابون والشرامبو ألنر  مرن 

 . )4(وقيل بعدم دخولهما، وقيل لن تهتكت  فهو  ولى جملة األطياب،

ةطيبة ف  بأس ةا للمُ  ما األدهان غيهت المُ  تاو منها و ما ما يُ ، عتدَّ

                                                           

 (، فترراو  نررور علررى الرردرب، ابررن عثيمررين 453/ 20( فترراو  اللجنررة الداهمررة )1)

(19 /2.) 

 (.628/ 5( الاد المعاد، ابن القيم )2)

 (.623/ 5( الاد المعاد )3)

(، 187/ 22(، مجمروع فتراو  ابرن براال )453/ 20) 1 -( فتاو  اللجنة الداهمة 4)

 (.2/ 19فتاو  نور على الدرب، ابن عثيمين )
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 . )1(لحدادهامن  من ؛ ألهنا ممنوعة من الىينة يف للىينة فَهنا تُ 

 : شهتب القهوة لذا خالطها الىعفهتان

قيل لذا كانت راهحت  باقية   يجوال  ن تشهتةا، ولذا الالت ريحها 

 . )2(بطباها ف  حهت  عليها

يف جسدها، وحتى كحرل العينرين تتجنب جمي  التجمي    .3

للعين، و ما القطهتة التي تحتا  لليهرا لوجر  يف  ألن  تجميل  تجتنب ؛ 

يكررون فيهررا تجميرل العررين فرر  برأس ةررا، ويجرروال لهررا  ن عينهرا و  

 . )3(تدهن ر سها بما ليس في  طيب

لن اضطهت  للى الكحل باإل مد تداوياا   الينة فلها  ن تكتحل و

ا ب  لي ا وتمسح  هنارا
)4( . 

 . )5(تجتنب لباس الحلي بأنواع . 4

اتمك  الثاا:  ث المعتدة يف بيت الوجها المتوىف  ربعة  شههت وعشهتا

لحاجرة، وهروا مرن سرماحة الردين فهرو لرم يرأ    و  تاهت  من  ل 

ليحررادم حاجررا  البشررهت، وقررد ورد  النحرروص بجررواال خهتوجهررا 

                                                           

 (.63-62 حكام اإلحداد يف اإلس م ) (1)

 (.2/ 19( فتاو  نور على الدرب، ابن عثيمين )2)

 (.2/ 19( فتاو  نور على الدرب، ابن عثيمين )3)

 (.625-624/ 5( الاد المعاد، ابن القيم )4)

 (.2/ 19( فتاو  نور على الدرب، ابن عثيمين )5)
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ا وللضهتورة لي ا، و   تبيت ل  يف بيتها، وهوا يف ساههت  لحاجتها هنارا

 . )1(المواهب األربعة

عتردة للرى الارهتو  للعمرل  ما يف وقتنا الحاضرهت فقرد تحترا  المُ 

 ة، وللمستشررفى وللسرروِ، ولمهتاجعررة الرردواههت الحكوميررةوللدراسرر

لىيارة والديها  و  حد  قارةا لن مهتم، وللت نفيس عرن الرنفس لن و

، فاسررتثنى الفقهرراء ذلررك غيررهتضرراقت، وا سررتًناس عنررد جاراررا و

ا ل  مررا اقتضررت الضررهتورة لاهتوجهررا لرري ا،  خهتوجهررا لررولك هنررارا

ا، و م ا لايهت الضهتورة ف  يجوال فاهتوجها للضهتورة جاهى لي ا وهنارا

 . )2(كالعمهتة والنىهة وغيهت ذلك

ررم الشرريع ابررن عثيمررين   عترردة خررهتو  المُ  -رحمرر  اهلل-وقررد قس 

 :لث   حا  

: لذا كان لايهت ضهتورة و  حاجرة، فَنر    يجروال، الحالة األولى

 .كاهتوجها للنىهة  و العمهتة

                                                           

(، وتبيرين الحقراهق 205/ 3اسراين )( ُينهنهت: بداه  الحرناه  يف تهتتيرب الشرهتاه ، الك1)

(، 42/ 2(، والمدونرة، مالرك )37/ 3شهت  كنى الدقاهق، الىيلعي، وحاشية الشلبي )

(، الحرراوي 931/ 2والمعونررة علررى مرروهب عررالم المدينررة، عبرردالوهاب البارردادي )

(، 175/ 18(، والمجموع شرهت  المهروب، النرووي )272/ 11الكبيهت، الماوردي )

(، شرهت  الىركشري علرى 253د رواية  بي داود السجستاين )ص: ومساهل اإلمام  حم

 (.572/ 5ماتحهت الاهتقي )

(، مجمرروع 412/ 13( ينهنررهت: الشررهت  الممترر  علررى الاد المسررتقن ، ابررن عثيمررين )2)

 (.202-197/ 22فتاو  ابن باال )
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جاهى  :  ن يكون الاهتو  من البيت للضهتورة، فهواالحالة الثانية

ا، مثل خشيتها على نفسها من سرقو  البيرت،  و اشرتعال  لي ا وهنارا

 .النار،  و غيهت ذلك، وعليها العودة للي  بمجهتد ذهاب السبب

:  ن يكرون لحاجرة، مثرل خهتوجهرا لشرهتاء الطعرام الحالة الثالثرة

ا   لي ا، ولذا ضاِ صردرها  والشهتاب، وللتدريس، وللدراسة، هنارا

ا؛ ألن  المة ضيق الحدر قرد تتطرور تاهت  للى جاراا ل تستأنس هنارا

للى مهتم نفسي، ولىيارة  بيها و مها  و  حد مرن  قارةرا لن مرهتم 

ا   لي ا؛ ووج  التفهتيق بين الليل والنهار  ن الناس يف النهرار يف  هنارا

الاار  واألمن عليها  كثهت، وبالليل الناس ماتفون والاوَ عليها 

 . )1( شد

لن »بررن برراال رحمرر  اهلل للموظفررة خهتوجهررا:  جرراال الشرريع اكمررا 

اضررطهت  لعملهررا لرري ا لذا خشرريت فحررلها مررن عملهررا، وقررد ذكررهت 

العلمرراء  سررباباا كثيررهتة يف جررواال خهتوجهررا مررن منررىل الوجهررا الرروي 

وجب  ن تعترد فير ، بعضرها  سرهل مرن خهتوجهرا للعمرل لذا كانرت 

اهلَل  مضطهتة للى ذلك العمل، واألصل يف هوا قول  تعرالى:  َفراتَُّقوا

: ولذا  مرهتتكم برأمهٍت فرأتوا ملسو هيلع هللا ىلص [، وقولر 16َما اْسَتَطْعُتْم﴾ ]التارابن: 

 . )3(«)2(من  ما استطعتم

                                                           

 (.412/ 13( الشهت  الممت  على الاد المستقن ، ابن عثيمين )1)

 (.7288(  خهتج  البااري )2)

 (.202-197/ 22( مجموع فتاو  ابن باال )3)
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ا عررن عررادا  عترردة،  مررا مررا نسررم  عنرر  حالي ررهرروا مررا تجتنبرر  المُ 

وتقاليد بعض الدول،  و بعض المناطق من منعها من النهنهت للتلفاال، 

يف ة، و  تاسل  ياةا ل  والهتد على الهاتف، و   تهت  نفسها بالمهتآ

يوم محدد، وا قتحار على لبس السواد  و البيام، فالشرهتيعة مرن 

 .ذلك بهتاء

د العرردة  والحررداد موجررود منررو القرردم، فالقررانون الهتومرراين حررد 

نة، والقررانون طلقررة،  ررم امتررد  للررى َسرربعشررهتة  شررههت لكرملررة والمُ 

ها بث  ماهرة يروم لكرملرة والمُ  نتهري العردة طلقرة، وتالفهتنسي حردد 

بوض  الحامل، ويف العهد الحديث تجلس األرملة عشهتة  شههت للى 

نعرت مرن اإلر  والوصرية، وعردة نة، ولن تىوجت   نراء العردة مُ َس 

طلقررة واألرملررة عنررد الررهتوم األر رروذكس يف لبنرران  ربعررة  شررههت، المُ 

طلقرة واألرملرة    رة وتنتهي بوض  الحمل، ويف اليهوديرة عردة المُ 

ل تعتد ف  يجوال العقد عليها قبل الوضر ، وترتبص  شههت، والحام

هتضعة لهتعاية طفلها، فلماذا   نهت   هنم ينتقحون سنتين لذا كانت مُ 

من المرهت ة، لمراذا نضر   حكرام اإلسر م تحرت المجهرهت و  نفعرل 

 الشيء نفس  م  بقية األديان؟

ا : هل الحىن يقدر بمدة محددة؟ فتحد المهت ة علرى الوجهرا رابعا

ا وعلى  قارةا    ة  يام فقل وقرد يكونروا  حرب  ربعة  ش ههٍت وعشهتا

 لها من الوجها؟

اهلل تعالى هو العالم بنفسية المرهت ة وطبيعرة تكوينهرا ومرا هرو  .1
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 َ َ  َيْعَلُم َمرْن َخَلرَق َوُهرَو اللَّط يرُف اْلَاب يرهُت﴾ صلح لها قال تعالى:  

 .[14:]الملك

، قالت: لما جاء ڤسلمة نة عن الينب بنت  بي جاء يف الُس . 2

 
ُ
بحرفهتة يف اليروم  ڤ بري سرفيان مرن الشرأم، دعرت  م حبيبرة  نعي

الثالث، فمسحت عارضيها، وذراعيها، وقالرت: لين كنرت عرن هروا 

  يحل  مهت ة تؤمن براهلل »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص لانية، لو   ين سمعت النبي 

واليوم امخهت،  ن تحد على ميت فوِ  ر  ، ل  علرى الو ، فَهنرا 

الينرب بنرت  تومثرل ذلرك فعلر ،)1(«الي   ربعة  شههت وعشرهتا تحد ع

 . )2(جحش حين تويف  خوها

فهل حىننا يف هوا الىمن ياتلف عن حرىهنن رضري اهلل عرنهن؟ 

المررهت ُة هرري المررهت ة، ولنمررا هررو التسررليم وا نقيرراد لمررا  مررهت اهلل برر  

 .ورسول 

 :حياة المهت ة تنقسم للى قسمين .3

ن يتكفلون بأمورها فكان لهم : عند والديها و هلها وهم مَ األول

 .حق عهنيم عليها

: حين تتىو  يتكفل الىو  بكل مرا يقريم حياارا باإلضرافة الثاين

للى اكتفاء المهت ة ب  شرعورياا واجتماعيارا ونفسرياا، بمرا   يقردر علير  

غيهته، فمكانت  ومنىلت  يف حيااا   تضاهيها منىلة  ي شاص آخهت، 

                                                           

 (.1280(  خهتج  البااري )1)

 (.1282(  خهتج  البااري )2)
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ها، فحار حق   عهنم، والوفراء بحقر  باألمهت الهين علي تووفات  ليس

 . وجب، وهل جىاء اإلحسان ل  اإلحسان

ك هل نسرتطي  القرول لىوجرٍة انعردم بينهرا  حسناا،  مة سؤال  ُملح 

ا مررن العررواب؛ لن  وبررين الوجهررا المررودة واأللفررة و ذاقهررا  صررنافا

ا ل  ووفاءا لحق ؟  لحدادم لكهتاما

لن لحردادم طاعرة   هوا   يقول  عاقلك بالطب   ، بل نقرول لهرا:

عت  مع  حيراةا شراقةا يؤلرررُمك  هلل فيما  مهتم ب ،   للىو   الوي تجهتَّ

هتها، ولحداُدم هوا  نت  موعودة  مع  بعهنيم األجهت والثواب  .توكُّ

ويف الوقت نفس  ،   نجعُل هوه الحا   هي األصرل، برل هري 

 .حا    شاذة، ومهما كُثهت  فَهنا   تهتقى لتكون هي األصل

ررا للقاعرردة األصررل، ومهمررا ويف  كررل شرريء: يكررون الحكررم تبعا

ححل؛ فَن عقد النكرا  يبقرى لر  شرأن وقردر عهنريم. برل لن بعرض 

 .النساء مهما كان سوء الا َ م  الوجها، ل   هنا تحىن لفهتاق 

ررا مررا يهررتم بالمحافهنررة علررى األسررهتة  وُم حرر    ن اإلسرر م داهما

م ولظهار الحىن واألسرى وكياهنا من التفكك وا هنيار، فاعتداُد األ

علررى فررهتاِ الوجهررا لرر  تررأ يهت يف عاطفررة  بناهرر  وقهتابترر  فيكررون جررراا 

لمحاةم، ويتعلم األبناء الوفاء وعهنم حق األب حياا وميتاا
)1( . 

ة-وهوه المردة  ليسرت ل  مردة انتقرال مرن مهتحلرة  - عنري العردَّ
                                                           

 (.373( ُينهنهت:  حكام الجناهى، سعيد القحطاين )ص: 1)
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لوي ألخهت ، وإلطالة التأمل والتفكهت بحال هوه الدنيا، وبالتقحيهت ا

رها، ومرن َ رمَّ ُتاطرل لحياارا 
وقعْت في  من قبُل، م  الوجها  و نفس 

 .القادمة بهتويَّة

ولعررلَّ هرروه المرردة الترري قرردرها اهلل عررى وجررل هرري المرردة الترري 

ر  تستطي  المهت ة  ن تحر دون تكلف ب  نكرا ، فراهلل عرى وجرل قرد 

للهتجل الوي يؤلي من الوجتر   ن ينتهنرهت  ربعرة  شرههت فَمرا  ن يفريء 

 . )1(طلِّقيهتج (  و يُ )

بعد سؤال  ألهل  كم تحرر  ڤ وكولك فعل عمهت بن الاطاب

كان   يحبس الجيش عن  هلهم يف الاىو  كثهت فالمهت ة عن الوجها، 

 . )2( ربعة للى ستة  شههت  م يعودون للى  هلهممن 

ُة المهت ة على  قارةا    ة  يام    كثهت، بينما تحدُّ على   لماذا عد 

ا؟الوجها  ربعة    شههت وعشهتا

تتجلى حكمة الشهتع هنا بأن من لواالم الحداد امتناع المهت ة عن  

الىينة والتجمل والتطيب، فلو فهتضنا ما بين فتة و خهت  يمو  لها 

قهتيب، وتحدُّ علي  فهنا يق  الضهتر بىوجها الوي من حق  عليهرا  ن 

                                                           

ْم َترهَتبُُّص َ ْرَبَعرة  َ ْشرُههٍت، َفرَ ْن َفراُءوا َفرَ نَّ اهللَ 1) ه 
يَن ُيْؤُلروَن م رْن ن َسراه   ( قال تعالى:   ل لَّو 

يم  ﴾ ]البقهتة:
ي   َعل 

َِ َفَ نَّ اهلَل َسم  ، َول ْن َعَىُموا الطَّ َ يم 
 [.226َغُفور  َرح 

(، والُسررنن الكررر ، البيهقرري 12594( ُينهنررهت: ُمحررنف عبررد الررهتالاِ الحررنعاين )2)

 (، والهررهتة التفاسرريهت،  بررو الهررهتة 333/ 2(، تفسرريهت المنررار، رشرريد رضررا )18307)

(2 /820.) 
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تتىين وتتجمرل لر ، فيكرون هروا مردعاة لنفروره منهرا والبحرث عرن 

وهوا يضهتها يف المقام األول ويضهت عاهلتها، وبرولك تكرون غيهتها، 

 . )1( ضاعت الواجب عليها بما  بيح لها

ا هروا    ةوتحديد مدة الحداد بث    يرام،  و  ربعرة  شرههٍت وعشرهتا

يعني  ن الشهتع  مهتها بتم الحىن عرن ميتهرا بعرد هروه المردة، لنمرا 

المدة فقرل، ولرم  مهتها  ن تنتهنهت وتمتن  عن الىينة وتوابعها يف هوه 

 كيحكم عليها  ن تحىن  و   تحىن

طيبك لذا كانرت هروه المردة لمعهتفرة اسرتراء الرهتحم فقرد كفانرا 

العلم الحديث مؤونة ذلك، فتستطي  المهت ة معهتفة ذلرك يف دقراهق، 

 ما امن ف  حاجة لولك م   ملسو هيلع هللا ىلص فهوه المدة تنطبق على عحهت النبي

 تطور العلمك ما ر ُي الشهتع يف ذلك؟

: اإلس ُم ديرن ارتضراه اهلل لجمير  الالرق للرى  ن يرهت  اهلل  و ا 

ن عليها فمبادئ اإلسر م و حكامر  صرالحة للتطبيرق يف األرم ومَ 

كررل المرران ومكرران، فهررو شررامل كامررل خالررد   ياررتص بىمرران دون 

المرران،  و مكرران دون مكرران، وَمررن َفررهتم هرروه المرردة هررو الاررالق 

بمرا سريكون علير  العلرم يف  العالم بكل ما ينفعنرا ويضرهتنا، والعرالم

الوقت الحاضهت، و ن  سيعهتَ بهتاءة الهتحم بدقاهق، كما قال تعالى: 

ي ا﴾
ة فقرل  سرتراء 64]مهتيم:  َوَما َكاَن َربَُّك َنس  [ فَذا كانت العد 

                                                           

 (.2184/ 5قاة المفاتيح شهت  مشكاة المحابيح، القاري )( ُينهنهت: مهت1)
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ا: لماذا تعتد الكبيهتة الياهسة والحرايهتة وغيرهت الَمر دخول الهتحم؛ فَذا

 .ا  سلفناةا؟ بل الحكمة  جلُّ من ذلك و عهنم كم

وفحُص الحمل قرد يكرون لمعهتفرة برهتاءة الرهتحم مرن الحمرل   

لالوه من ماء الوجها حين وفات ، وقرد يهنهرهت حملهرا بعرد فرتة مرن 

ا   .الىمن من لجهتاءها لفحص الحمل، ويححل هوا كثيهتا

:  ن بعررض األحكررام   يمكررن تطبيقهررا لمررا  نتفرراء محررل  انياررا

م امخرهت لر ، فهرل يعنري التطبيق عند بعضهم،  و عدم حاجة بعضره

ن قطعررت رجلررر    يحتررا  ألحكررام المسررح علرررى للااؤهررا، كَمرر

ن مهرا م رالافين؛  نتفاء المحل، فهل هوا يعني للااؤهرا وعردم تعلُ 

، فهل يعني لليهاك وكولك  حكام الهتقيق لم يعد الناس بحاجة جهت 

 هوا للااؤها من كتب الفق ؟

ك المررهت ة الحامررل لذا  و خررتُم بررسخهت سررؤال دار يف َخَلرردي طرروي ا

ولد  بعد وفاة الوجها بدقاهق انتهت عداا، فلماذا لم يرهتاَع حىهنرا 

 على الوجها؟

 ﴾ قال اهلُل تعالى:  َوُ ْوَ ُ  األحمال َ َجُلُهنَّ َ ن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

[، وقررد جرراء  الُسررنَّة بررولك، يف حررديث ُسرربيعة بنررت 4]الطرر ِ:

 .  )1(الحار  األسلمية

الكهتيمة للرى  ن انتهراء عردة الحامرل هرو وضرعها  فأشار  اميةُ 

                                                           

 (.1484( صحيح مسلم )1)
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لحملها، وكولك الحديث، فلو وضرعت بعرد وفراة الوجهرا مباشرهتةا 

انتهت عداا، قد تقول قاهلة: بوضع ها ُعرهتَ برهتاءة رحمهرا فانتهرت 

كم من العدة بل  ساسها لكن  عداا، فع ا قد تكون هوه لحد  الح 

هلل علينا، وعلينا تقبل  ليست كلها، وهوا حكم  شهتعي تعبدي قدره ا

وا ستجابة ل ، فاهلل  علم بشعور هوه المهت ة وبحاجتها ولم يفهتم 

 .هوا األمهت ل  وفي  حكمة بالاة علمناها  م جهلناها

ن يتكفل باإلنفاِ على  سهتت  ورعايتها، فرَذا والىو  غالباا هو مَ 

توفاه اهلل  صبح   معيرل لهرم ل  خرالقهم، فتتحمرل الىوجرة مشرقة 

ن يسراندها، لمسؤولية باإلضافة للى حىهنا على فهتاق ، فتحترا  لَمرا

عرين لهرا؛ فكيف بالحامل التي لن ولد  تكرون يف  شرد الحاجرة لمُ 

لحالتها المهَتضرية ولهتعايرة طفلهرا الروي   عاهرل لر ، ولن ُوجرد لر  

عاهل فقد يكون يف ذلك مشقةا على  هرل المرهت ة، لرولك؛ لعلر  كران 

كم انتهاء عداا  ن يحمل بمجهتد وضعها ليتيسهت لها الىوا  بمَ من ح 

 .عنها هوه المسؤولية

وسبحان الاالق الحكيم؛ وكأن وضَ  الحمرل يالرق يف المرهت ة 

ها، مما  ، فيكون مع  لعادَة تأهيل لمشاعهتها قبل جسد  نفسيةا جديدةا

يجعلها قابلةا ل نسجام م  رجل آخهت، وهوا مما قد   ُيقَدر علي  ما 

 .ْت  م وضعْت لم تكْن قد حَمل

ر فهد    .والحمُد هلل العليم الابيهت، الوي قدَّ

* * * 
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ُلُ خُ  ُلعقتُمنُض 

 )1(د. وفاء بنت راشد الشربمي

ة، جااَء  جرب أوَل  ڠ يا   وحيًدا يف غاٍر بعيٍد وسَط صحراِء مكَّ

ا  ما   ملسو هيلع هللا ىلص مرة، ففِزع حتا  اااد ماعارًرا   يوارع اوا  شايء، هرجَّ

اري إ أ  للا  أاوِأ الإ أ  للا   هوقاِء )قوبِا   للا  أرجاِع اقاٍ  يف ق 

قاد اااد للا   ملسو هيلع هللا ىلص أابِدهِلإ هحفظ  السيرة بال مأاراة أو مرارباة، أها 

ا أا  غيرهاا، فوال ي  ي ِف )امرأة ، اااد للا  جوِجا  التاي   ي حسا   ف ي

تفاضَة خاطِر ، وارهعاَد أطراف ، ب  كان اوا  ساَّيَّة الأرابِر ، اه

ق  شعرر  الربِد الشديد، فكاهت كوأت   التي    َدها غير هف ل ب عي قد طرَّ

ورين»جوِج  الحنرن:  ورين، جمِّ  .«جمِّ

ا ، وَجاَد  ملسو هيلع هللا ىلص ثلَّ لأا أجابتي  لحاجت  ا ، واساتقرَّ وجيف  هدأتي هفس 

هياهفَس  يق صُّ اوي ا ك َّ ما ح  !دث ل  ألوِل مرٍة مع وا  الدُّ

ااد   ال ااا ف   لَء والسااكرَن الااعع ينش  وقااد رأج ِجراَرهااا الاادِّ

بعينَاي قوبِ اا وخربهِ اا وماا   بعد أن قرَأتي حاَلا  الأعارر، فقالتي ل 

هعرف   م  َسريرهِ  وسيرهِ  بي  الناس، ولل يك  ثأة مسوٌل أو مسوأة 

واهلل   ي  زيا  »العقا   الاراجع: وقتعاك! لكن ا الزوج  األلأعيَّة و

، وه كِساا  الأعاادو ،  حل، وَهِحأاا  الكاا َّ اهلل أبااًداإ لهاا  لَتِااا  الاارَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ، فربَّتتي او  كتِفا «وه قرع الريف، وه عي  او  هرا   الحق
                                                           

 السعردية. - جامعة جدة -أستاذ مسااد يف الحديث واورم    1)
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بتعكيِر  بعظأتِ  بي  الناس يف أشدِّ أحرالِ  حاجًة ل ا، فعادتي أهفاس   

ًة، وافرتَّ ثغ البيبةُّ   .ر  قوب  ا  اطأئناٍن   ي ِسعف   البيانمستقرَّ

ق بأثاِ  هوا  الكوأااتإ مسابرقًة ه رج ه   ي حس  رجٌ  أن ينبا

اا  لوشااكرج أن هناادلق ماا  غياار هااردٍد أو سااابِِق  اارٍ  ااااطفٍي ي أكِّ بق 

 .هرهي 

دَة باقرتاٍح اأوٍي حي  أخعتي ثلَّ أهبعتي طأأهَت ا الاادقَة الأ   سدَّ

بِ  هرف ، وكان ذا اول ومعرفاة، لتزياد لل  اب  اأ ا ورقَة  ملسو هيلع هللا ىلص بيد 

يقين  بأه  او  خير، وأه  لن لال يكا ي هار ال يار  يف ثارِ  بشار فَأا  

م أناارَن الأاارأِة الاااالحة! بأهاا   اار لاا  مااا رأج، وصاادَّ يكاارنإ ففسَّ

 الي ارد ما  قبا : 
َّ
 هع  األمة، وأن العع جااَء  جااء هباي

َّ
سيكرن هبي

 .ڠ مرس 

معااروَل ما  َأحَسا  لليا  سااااَة والأحازون    ي أكا  أن ينسا  

وقاد  ملسو هيلع هللا ىلص هبيناا إاشاتداد الكارِ  اويا ، فكياف لن كاان أوا النااس

ااَش هعا الكرَ  الشديد، فكان أَم َّ النااس اويا  بعاد اهلل يف ةد اِة 

وع وقَت اضبراِ  قوب  !: امرأة الرَّ

 في ا بكوأةٍ  يتفرَّ  أن – اآلن بعقوِ  هعا هقويَ   حاولي –أفي عَق  

 منِ إ استنقاصٍ   أده )

 ما  خيارٌ  أحاًدا بأن –! فقط ليأاءةً  ولر – ئأن يرم ملسو هيلع هللا ىلص لل يرَض 
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 وفاااةِ  بعااد للياا  جوجاهاا  أحاا ُّ  وهاايڤ  اااا   ف ااع  خديَّااة،

شديَد  ملسو هيلع هللا ىلص ورسرل  اهلل الَغيرة، َشديدة اا شة   وكاهت ،ڤ خديَّة

الح ِّ ل ا، رغال هاع  الأعبياات، أرادت اا شاة  اختبااِر محوِّ اا يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وها هي هروع َغيرةا يف الحديث: كان النباي ملسو هيلع هللا ىلص قو  حبيبِ ا

لذا ذكار خديَّااة أثناا  اوي ااا، فأحساا  الثناااء، قالاات: فغاارت  يرًمااا، 

فقوت: ما أكثر ما هعكرها حأراء الشدم، قد أبدل  اهلل از وج  هبا 

ما أبدلني اهلل از وج  خيًرا من ا، قد آمنت باي لذ »خيًرا من ا، قال: 

كااعبني الناااس، وواسااتيني بأال ااا لذ  كفاار بااي الناااس، وصاادقتني لذ

حرمنااي الناااس، ورجقنااي اهلل اااز وجاا  ولاادها لذ حرمنااي أو د 

 . )1(«النساء

التي غادرهي  لل  الادار  -هبع  الأثابة،   يرض  لزوجتِ  كان َم  

 الاليت الأسوأي  هساء ا  أفيرض  بإيأاءٍة، ولر ه أسَّ  أن –اآلخرة 

و  يف يزل َ  لل  اقا ٍ  قويا    في اا يَّد   كوأةً  ان  َّ  يقرل أن آبا    ص 

 وابنت  إ وجوج   وأخت   أمُّ  هي امرأٍة، م  في ا يستنِقَص  كي منفًعا

ب  او  العكِس م  ذل  كوِّ ، أوص  بنا وهح   لل هزل ه بًفاا يف 

اَرَة  َريي   ڤأ رر آبا نا، حاي  روج انا  أبار ه 
ِ
ارل  اهلل  َقااَل: َقااَل َرس 

وِقات ما  ضاوو، ولنَّ أاارج استرصرا بالنساء، فإ»: ملسو هيلع هللا ىلص نَّ الأرأة خ 

شيٍء يف الروو أاال ، فإن ذهبَت ه قيَأ   كسرَه ، ولن هركت  لال يازل 

                                                           

  .24864أخرج  أحأد )  1)
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 . )1(«أارج، فاسترصرا بالنساء

ل الحاديث، وآخاِر ، وجااء بياان  مَ  حا ِّ خوقتِناا فأوص  بنا يف أوَّ

وقتي م  ِضَوو»بين أا  ، وأعُّ هقاٍص يف أن ه  َواق ما  «فإن الأرأة خ 

 ووإِض 

جااَ  أ و ي حاااول هغيياار خوقااة اهلل هعااال  لنساااِء  باا ، وأوصاا  الرَّ

 وكأال   ذل ، م  سيتررر   َم  وحَد  – الرج : أع –األرضإ أله  

 رجاٌ   يغيِّارنَّ  فاال ل اا، اهلل   أراَدهاا التاي هيئت اا اوا  كرهِ ا يف الأرأة

نَاا ﴿لَ : الحياة هباء   هبا كتأ   ي   صررةٍ  أروعَ  هع  فإن اهلل، خوقةَ  َقدي َخَوقي

ِريلٍ  َسِ  َهقي هَساَن فِي َأحي ِ  .[4: التي ] ﴾اْلي

لنك  صريحاٍت مو بعِرانا، هحا   لايس لادينا أدها  مشاكوة ماو 

 هعام  رج  أروعَ  أن هدرع – هقاش بال –النص النبرع هفِس ، ألهنا 

و  ملسو هيلع هللا ىلص الناارص هع  قا   هر الأرأة مو ماو  ملسو هيلع هللا ىلص  قا، وقاد هكاماَ  خ 

 يسااتبِو فواال وأفعالاا ، أقرالِاا  يف - خاصااةً  اقراايَّت ن ألهنااا –النساااء 

ا يدل ف من  لغرٍض سيئ، هفسيرً  يفرتَض  أن غيِر  ا  فراًل   الٌف م  

 .لذ البا   مرصٌد هأاًما

 لًذا أي  الأشكوةإ

نا –الأشكوة بك ِّ وضرح أهنا   هرأيًفاا ساأعنا قاد – بعَرنا أو كوَّ

                                                           

  .1468  ومسول )3331أخرج  الب ارع )  1)
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 وساط – صاحيحً ولار – الحاديث ل اعا لا  معن    ولقحاًما خبأً 

ةٍ   .جوج أو أخٍ  مو مشادَّ

 
َّ
ني في اا صااحبت  ا وقاد هأاا للاي وصوتيني مرًة رسالٌة بريدية هسأل 

جِّ  ِة ل َّتِ ا غيًظا اظيًأا، لار و  ع اوا  أها  األرض لكفااهل، م  شدو

 :- لك  َّ  هرهيب ا وسأحاول –هقرل في ا 

ه  صحيع أها ارجاءإ أخي كوأا أابيت   رأًيا ثال لال ي عَّبا ، »

ما  غريا  اوايكل، هاعا اارج "ي بشفٍة ما وة ولساٍن هاجئ: قال ل

ثياار "النساااء ، فااأهفَّر  يف وج اا : يعنااي أمااي ارجاااءإ فيااردُّ هباادوء ي 

ي  م  الحقيقةإ  حنقي: أمي محشرمة، لك  لي  هفرو

ال ثاال  - اوا  فارض لهنااا حقيقاة، ماا أفارو من ااا، أهات الاعع هعأِّ

 ...«نآلك  ف أ ،   أدرع َم  األارج اهستثني، و  يأ

ستغر ، لعا ه ًرا وبَّفات  مع اا وبيَّنات  ل اا أن قادكان بريًدا غيَر م 

كبيًرا م  غيظِ ا، جاء م  طريقِة أخي اا،   ما  الرصاِف هفسا ، ثال 

ٍغ  استدركت  ببيان ما الِعرج العع ربَّأا كان يقاد  أخرها، بال مسرِّ

ناا هتباادل  ا ها ماو أختا ، وأووي لرساا   طبًعا لوبريقة التي كاان يت اع 

حت  استقرُّ ضغط  دمِ ا، واادتي ل دو  ا العع سبَق أن ارفت  ا با ، 

 .م  رسا   أ َخر

لل أشأ أن أدفَو ل ا بك ِّ ماا انادع دفعاًة واحادة، فكنات  أساأل  ا 
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مرًة بعد مرة، حت  هترع ل ا الاررة بالتادري؛إ فكاان ما  رساا ونا 

ِة أمرٍر يف هاعا الشاأ ن، بعاد ذكارِ الحاديث الأتبادلةإ أن أخربه  ا بعدَّ

 :ل ا كاماًل، من ا مثاًل 

أهاًل سارة،  حظاِت بداياة الحاديثإ أولا  جااءت الرصاية:  -

، وواو الَّأااااة ي  اطاا  هبااا الرجااال، «استرصاارا بالنساااء خيااًرا»

فالأرصو  هل: الرجال، والأرَص  هب : النساء، وااادة  الرصاية أن 

 .هكرن يف ماوحة الأرَص  ب 

قاد في اا قِاراين أخربهيني مرًة صاح بٌة لي، قالات: يف الويواة التاي ا 

 هَق  لذ –، كان يَّوس ِجرار الأأذون أخي األصغر "كت  الكتا "

اا – الحادثة هع  لي  بعاد   فيأاا أصابع الاعع لورجا  والادع قاال لأَّ

جت  : لي جوًجا  .ابنتي جوَّ

 .فردَّ اوي : قبوت  

اواي ل بايمي ، ض؛َّ الناس  ي باركرن، والتأعتي اينا والادع ياردُّ 

اهلَل! اهلل! »الاازوج الَّديااد:  للاا واهلل ياارفق ل ووو...، ثاال التفاات 

اي ! حبو اا  ، ماا أوصو و
ببنتي يا ابني، هراهاا قبعاة مناي، وغالياة اواي

 .«بعيره 

أي انااد  ااعررع بارهفاااع أساا   هقاارل صاااحبتي:   هسااألي ااا  ش 

والدع، ووصرل هعا الشعرر لزوجي، حت  له  صارَحني بعد جما  
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! بااراحة: - طبًعاا صاالحي يف الاعع –خربه   هبعا الأرقاف حي  أ

 .اند  بناه  أغو  له  حسيت

ولاال أسااَو لتاااري  أو ه بئااِة لحساساا  هااعا، الأ االُّ أن هااعا 

 .الشعرَر العأيق الدقيق قد بوَغ  م  كوأات والدع حي  أوصا  بي

  أدرع كيف أخَعين الحديث، لعا سأختل  هاعا الربياد بسا:ال: 

 بأيزة الرصيِة بِ إ أ ...إه  شعرِت 

ها صباح َاليرِ  الَّديد  :جاءين بريد 

:   هحكي لاي قاًااا هغادو مع اا شاشاة  هااهفي ضابابيًة أوً  »

لفاارِ  دمااراي! طبًعااا غبباات  صاااحبت  الأرَصاا  هبااا، ويااا حظو ااا 

ي باي أحادهل، ألن هاع  الرصاية: هعناي  برالِدها! بو  ميزٌة أن يرصِّ

 .مزيَد اهتأاٍ  ود ل

، الس:ال اآلن: ما االقة ا ارجاج بالرصايِة بنااإ السا:ال طي 

 !منبقي جًدا، او  فكرة

 .«باهتظارك

ا  ما  الاردِّ اوي اا ل  بعاد يارمي ، وساط  غوت ان ا فول أهأكَّ ش 

رع اوي ا  :ااتعارع الشديد لتأخُّ

س:ال  ل ُّ مرضرانا، العالقة  واضحة ياا جأيواة! الحاديث  -
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ر أنَّ الأرأة خ   وقت مِ  ِضوو، قد َصَدر او  سبي  هرصاية العع َيعك 

جال بالنِّسااء خياًرا، هأاًماا مثوأاا ه رصاي  ببفوِا  ألختا  حاي   الرِّ

هترل  راايت  سااًة م  هنارإ ألهِ  هعوأي  من ا غراًبا ساريًعا حاي  

غار  .ي كثر الحركة أو يبو   وجبَت ، وهعا طبو  الاِّ

الإ ماا وجا  لحظة، أدرع با ! ساتقرلي : وماا االقتناا باألطفا

 الشب  بينناإ

     أبًدا   وج  شب ، العالقة  فقط أهنا هح   م  أهَّبينا األطفال

طياا  سأشاارح  لاا  ا ارجاااج بعااد قوياا ، لكاا  بالنساابة ل ااعا 

الأثااال الااعع مثوواات  لااِ  باا : فأهااِت هرصااي  ببفواا  حااي  هتاار   

أخت ، أله  هدري  أه  سيقري وقًتا طرياًل اندها، وقراء الرقت 

لبري  مو أحِدهل، طفاًل كان، صاغيرا أو كبياًرا، مظناة  اخاتالٍل يف ا

ااٍف   يظ اار اااادًة مااو َماا  هَّوااس مع اال وقًتااا  أماار، أو سااقرِ  هكوُّ

قايًرا، والرجال والنساء حي  يعيشارن هحات ساقٍف واحاد، فأا  

د أهنأا يحتاجان لاربٍ  اوا  بعِرا أا، الرجا  ياارب   "كثيار"الأ:كَّ

أااااَب ا لأرقاٍف ماا ما  جوج اا، أو حاي  او  جوجت  حي  هفقاد  

 .هنت ي طاقت  ا جراء ص ِ  أطفال ا

والأرأة  كعل  هاارب  اوا  جوج اا، لكوأاٍة طااَش هباا يف لحظاِة 

ٍة حال، أو غيِرها  .غر ، أو شكرج م  اأ ، أو لشدو
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 هعرد لالارجاج، ما شأه  إ

أما ا  كيفية خوق الأرأة م  ضوو فقد هرافرت األدلة الشراية 

ا م    هابع ل ما  نة وكاال  ساوف األماة وَماهاارص الكتاا  والس 

أصا   النارع البشارع، فقاد خوقا  اهلل ما   ڠ األ أاة اوا  أنو آد 

هرا ، ثل خوق من  جوَج  حراء، ثل باثَّ من أاا البشاَر جأيًعاا، قاال 

اٍس َواِحادَ ﴿هعال :  الي مِا ي َهفي اِعع َخَوَقك  ل  الَّ را َربَّك  ق  َ ا النَّاس  اهَّ ٍة َيا َأيُّ

َأا ِرَجاً  َكثِيًرا َوهَِساءً  َجَ ا َوَبثَّ مِني    [1]النساء:  ﴾َوَخَوَق مِنيَ ا َجوي

يقاارل هعااال  آمااًرا خوقاا  بتقاارا ... »قااال اباا  كثياار رحأاا  اهلل: 

نَبوً ا ل ل او  قدره  التي خوق ل هبا م  هفس واحادة، وهاي آد   وم 

َجَ ا﴿ ڠ السال ، خوقت م  وهي حراء، اوي ا  ﴾َوَخَوَق مِنيَ ا َجوي

ِضوع  األيسر م  خوف  وهر ها ل، فاساتيقظ فرآهاا فأاَّبتا ، فاأهس 

 . )1(«للي ا وأهست للي 

وحااديث نا ياادلُّ أاااهر  اواا  أن حااراء خوقاات ماا  ضااوو، قااال 

وفياا  دلياا  لأااا »النااروع رحأاا  اهلل يف شاارح  لوحااديث الأتقااد : 

 . )2(«يقرل  الفق اء أو بعر ل أن حراء خوقت م  ضوو آد 

اواا  هااعا الأعناا  جأ اارر اوأاااء الأسااوأي  ماا  السااوف و

ثل خوق منا  حاراء، ثال خواق  وال وف: أن اهلل هعال  خوق آد  أو ً 

                                                           

  .206/ 2ر اب  كثير )هفسي  1)

  .57/ 10الأن اج بشرح صحيع مسول ب  الحَّاج، النروع )  2)
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  .امن أا البشر جأيعً 

 .ويف الأسألة بحٌث طري    هسع   رسالة  بريدية

ولنَّ أارج شيٍء يف الراوو أااال ، فاإن ذهباَت »: ملسو هيلع هللا ىلصقرل  وأما 

 .«ل يزل أارجه قيَأ   كسرَه ، ولن هركت  ل

ذكار ذلا  هأكياًدا لأعنا  الكسارإ ألن اْلقاماة »قال اب  حَّار: 

ها أأ ر يف الَّ اة العوياا، أو لشاارة للا  أهناا خ   وقات ما  أاارج أمر 

، ويحتأا  أن يكارن أجزاء الروو م   بالغًة يف لثبات هع  الاافة ل ا َّ

  لسااهنا وهار ضر  ذل  مثال ألاو  الأرأة ألن أاالها رأس ا وفي

 . )1(«جحا  من  األذالعع ي

 الشاي  هرضايع   - السايام هاعا يف –وم  باديو ماا وقفات  اويا  

 يف ماا وأاارج  »: يقرل حيث –اهلل رحأ - الشعراوع مترلي محأد

 ااطفت اا وغوباة طفوِ ا، او  صدِرها اهعبال: يعني أاالهاإ الأرأة

 . )2(«اقوِ ا او 

 اا، لذ لنَّ وهكعا يكرن العرج  صفَة مدٍح يف حق الأرأة   ذماً ل

ت ا كالقرس الاعع    هعا العرج يف حقيقت  هر استقامة  الأرأة لأ أَّ

ياااوع لتأديااة وأيفتاا  ل  باارجاجاا  وهقرساا ، وكالساانبوة التااي   

                                                           

  .253/ 9فتع البارع شرح صحيع الب ارع، اب  حَّر )  1)

   اهظااار كامااا  كالمااا  منقااارً  يف كتاااا  القراماااة والحافظياااة، رشااايد ك ااارس 2)

 .136ص 
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 .ينر؛ اردها، و  يكتأ  جأال ا ل  با هحناء

ر  مااثالً قياا : َضاا «ولن ذهباات هقيأاا  كسااره »قرلاا : وأمااا 

رتك اارجاج اا أفرا  األمار للاا  لوباالم، أع لن أردت من اا أن ها

اناد  ڤ طالق ا، وي:ياد  قرلا  يف رواياة األاارج اا  أباي هريارة

 . )1(«لن ذهبت هقيأ ا كسرةا وكسرها طالق ا»مسول: 

وبعاا   ا سااتقامِة صااالفة، كأااا أن كثيااًرا ماا  الِعاارج جأااال! 

 وكيف   يكرن جأاً  وهر اختيار  اهلل لناإ

ع ل  كيف يكرن العر  ج جأياًلإهعالي أوضِّ

 !مرج  البحر أارج، صعإ يا ! لكن  جأيٌ  جًدا -

اجهاااا الااارجنتي ، يف حقيقاااة األمااار هأاااا ِاااارٌج يف ال ااادِّ  - غأو

 !الأستقيل، لكن أا االمتا جأال

د ال دل لر لل يكا  معرًجااإ  - قرس السَّ ل  ه  يأك  أن ي سدِّ

 !مستحي 

ر يف  غ لنفسي هعا الِعرجإ أبًدا، لل يد  َخودع أع شيء ه راين أسرِّ

م  هعا القبي ، وددت  أن أشرح لِ  أن ك  ما كاان ما  اهلل جأيا ، 

وأن ِارجي هعا ليس هقًاا البتوة! كيف يكرن هقًاا وكثيٌر م  النساء 

                                                           

  .135/ 23اأدة القارع شرح صحيع الب ارع، العيني )  1)
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داتإ هااع  خديَّااة  م   ماا  مااو النبااي ڤساادَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص يف حادثااة الأزو

اوع الحديبياة أيًراا ماو النباي وقاد  ملسو هيلع هللا ىلص وهع  أ  ساوأة يف حادثاة ص 

 يعني ارج الرأع والأشررةإ ابتداًء، ف   العرج طو  رأَي ا

 !سأختل  بريدع بحقيقٍة أرجر أن هتأموي في ا

هِ  ماو أخيا ،  تغربت ِ  الشديدة يا ساارة، كاها بسابِ  مشاادَّ

اِت فعوِناا خبِّئ ، لكني ألفت  اهتباهِ  لل  أن كثياًرا ما  رَ وأها   أ   دَّ

 .أعكررةمنش:ها الظَّرل  النفسي وقت ا،   الحقيقة  ال

َّاة اوا  طباٍق  ولر أهِ  كنِت أهدأ يف هقاشِ  مع ، لَّاءهي  الح 

ل رأَيا  للا  رأيِا  الاعع م  ذه ، كأن ي ب ر اوا  بالا  أها  حااكَ 

يعتقد صراب ، فانَّف  بأه  أارج حاي  قارها  برأيا ، وَما  الاعع قاال 

إ ثال لن كاان كا و ماا ابتداًء حت  يكرن ما ِسرا  أاارجباستقامة رأي  

ر م   األارج يكرن كاعل ، ما  أيا  جااء هار باساتقامة آرا ا  ياد 

 او  قياس إ "ارجاء"وأفكاِر  وقد ه وَّق يف رحل أم إ وهي امرأٌة 

وقات ما   ثل له  لن كان ثأَة اهتقاٌص م  الأرأة حي  هقرل لهنا خ 

ِضوو، وأارج ما يف الروو أاال ، ف ا  لار هاديناا الرجا  ووصافنا  

اَوو بأه  خوق ما  هاراٍ  اهتقااص لا  إ لذ الارتا   جأااٌد يف حاي  الرِّ

 أكأ   م  الأيتإ
ُّ
، والحي

ٌ
 جزٌء حي

ا   لاِ  قرَلا ،    أداركِ طبًعا لتحري  كوأتِ  لأعركة، لكني أفكِّ
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لكوأاٍة قيواتي  "هربلرات"لت دركي خبأ مناسبتِ ا أصاًل، فال هتكوَّفي 

 .ْلثارة حفيظت ، كأا هر شأن  كليٍر م  اْلخرة مو أخراةل

 .أراِك او  خير

ااغوت في ااا سااارة، ارفاات  ذلاا  حااي   كاهااتي فاارتة  اختباااراٍت ش 

قيت  أمَّ اا ما  الغاد، لضاافًة للا  أن برلادع لال لكا  لحتارع أع الت

 .س:ال أهتظر  لجابت ا اوي ، لذ ختأت   ببوِ  هأمُّ 

فكان أن بعلت  ل ا ب،خر ما اندع يف هعا الشأن العع طوبتي مني 

 .للراح 

 شايٌء واحاٌد  -
َ
أهاًل أهاًل، وفقِ  اهلل يف اختبارك لا جأيوة! بقاي

أاة أخيا ، والحاق لقاال لين ساعدت  بتقوياِ  فقط يف حرارهاا يف كو

 .القرِل مع 

 :هعا الشيء الباقي مأا لل أكت  ب  للي ، لدور حرل

أانااي -هاا  الأعناا  اواا  الحقيقااة أ  اواا  ساابي  الأَّاااجإ 

وقت الأرأة م  ضوو أارج» ه  هعا حٌق أ  جااء لوتشابي     - «خ 

 أكلرإ

الأااااارأة »: ملسو هيلع هللا ىلص وردت روالاااااات بألفاااااا  مقارباااااة يف قرلااااا 

 . )2(«لن الأرأة كالروو»ولفظ:  ،)1(«الرووك

                                                           

  .5184  أخرج  الب ارع )1)

  .1468  أخرج  مسول )2)
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ن:  ااد باا   اااالو وأهنااا  ،سااتفاد ماا  هااعا هكتااة التشاابي ل  »قااال محأَّ

فوأاا كاان الراوو أاارج، أشاب تي   )1(«ارجاء ملو  لكرن أصو ا من 

وقت من   .ألهنا خ 

في أكننااا القاارلإ لن هااعا التشاابي  الأَّاااجع الاارارد يف الحاادلث، 

فت ا وطبيعاِة خوقت اا، والأعارول أنَّ بيااَن حال اا وصا ملسو هيلع هللا ىلص أراد منا 

اٍة للا  حاد  ماا،  ن مِا  ضاورع معرجو القفص الادرعَّ لإلهسان لتكرَّ

اًحااا ل َّاارع  والااارا  بقااهااا اواا  ِارج ااا، ولاا  هَّااَد طبيًبااا جرَّ

اأوية هَّأيٍ  لتقرلل اارجاج ا، ول  أفسدها وجعو اا غياَر قاادرة 

 .او  أداء ما خوق ا اهلل ألجو 

قالء -ا الرضو الببيعي وبناء او  هع زء  -الأعرول اند الع  لَِّ 

َو الأرأة، وَأَمَرها بالتعام   ملسو هيلع هللا ىلص مِ  َجسِد اْلهسان شبَّ  ب  الرسرل وضي

ِل مع  َّ اوا  أسااٍس باأهن َّ  ، والتارُّ ل طبا ع  َّ
مو الن ساء بأا ل ال ِ

جاااااا    الَّاااااانس الناااااااال، وأهناااااا و ااطفيااااااات أكلااااااَر مِاااااا  الرَّ

ر  حي  حياه  يف ول نت؛ الرج    لستقرُّ  ولعل  –  بالعاطفةِ  الأرأة هغأ 

 كاعل  اهلل خوق ا َّ  وقاد - امرأها  غيار فراغ  لأأل أن ل أك    التي

اة، لادواعٍ  بأشيئت   العبااء يف ال ياال هفارم قادرات ومانح   خاصَّ

ااا  ،وا حتااراء والحناان وهاعا كواا  لتأاشا  مااو طبيعاة )الِرااَوو  مأَّ

ا  اواا  الرجااال مراااااة الر   فااق يف التعاماا  مااو الن ساااء دا ًأااا، لترجَّ

                                                           

  .386/ 2  دلي  الفالحي  لبرم رلاض الاالحي ، اب  االن )1)
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فيق واألسور  الَّأي  يف التعام  مع  و   .وا ستاحا  لورِّ

اَ   أما لن كان الرج  قاسًيا يف هعامو  ماو الأارأة، ف اي لا  هتحأَّ

، وستنكس ِّ والعررعِّ
ها كأاا ينكسار ذل  برضِع ا النفسي ر مشااار 

و فيق و لَدج محاولة هقريأ الرِّ اد، ويرصاي باالرِّ ، فالحاديث لًذا ي:كِّ

والرحأااة يف معاموااة النِّساااء، فااأي  ا هتقاااص  يف كاا ِّ ذلاا إ وأياا  

 كأال   أي ا الرج  يف كرهِ  م  ه را إ

هاا أن  ويِت ااطفَة الأرأة، وحناهنا او  أطفال ا، وأردي وأهِت لر هأمَّ

نا امرأًة منحنيًة هرسَل  يف أذهاهنا صررَة الأرأة األ ِّ مو أطفال ا، لرسأي

ل ل، ما وًة برأس ا فارَق ل، فاال هَّتأاو  اساتقامة  الَّاعع ماو َحاَد  

وها مرضاعًة  الأرأة وابِف ا، ولنتأم  يرميات هع  األ إ فإهنا واجاد 

لبفو ااا، أو حاضاانًة وحاميااة، أو منظوفااًة راايااة، ويف جأيااو هااع  

 .  هكرن ل َّ منحنيةالحا ت 

َوو في  حأايٌة لقوي  الرج ، فكأهَّأاا الأارأة  كأا أن اارجاَج الرِّ

ا  قوَبا  لي ناأ  ضاا، فَتكف  ر ل  ا ستقراَر والبُّأأهيناَة والرِّ هحأي ، وهرفِّ

ويستقر، كأا أن الروو الأعرج لهأا يحأي باارجاجا  هاعا القوا  

! يااأهأر بااأمر ، الااعع بسااالمت  يعااي  الَّسااد كواا  صااحيًحا معاااا

ر ف دج ج، وقدو  .ويكرن كيفأا كان. فسبحان م  خوق فسرو

* * * 
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 ؟ هل تلعنها المالئكة

 )1(د. إقبال بنت علي العنزي

ا ْ  ابنتاي ال   تكانن لمهىا    غرى أنيف ُنزهٍة استجماميَّة، اختاات

، د  صغيٍر بالج ُمنا نات، ِسمُته الىدوُء عادة  خل نا أصطحُب ابنتي ويتهدَّ

 .والُدها

ٍل  ل المكان بتأم  كنّا نمشي الُىنين ، لفرط ِما أحبَّت ابنتي أن تتأمَّ

ا غير  منتٍه عل  الشبكة العنكبنتية  !عميق، وكأنَّىا لم تر  صنتته عدد 

تتني نفسايأ أن  لكنّي حبسُت أنفاسي، وابتسمُت  ي وحادَّ يف ِسرِّ

دي نُزهتىا، دعيىا تمشي بالُبطء الذي ُتحاّب! لايأل فافالناا  ال ُتنكِّ

 !خياٌت حت  يف ننِع مشيتىم يف وقِت ُنزهتىم؟ يا لطيف

اا  كاد  فاستبدلُت بغيظي الذي  ُيفسد الحياة  والحياء، تلط فاا ُمبالغ 

ي مناذ أن تأياُت فيهأ هاه حبيبتاي، و  تأياب بالمكاان؟ أناا أعجبنا

 !واجىت ه من الخاتج

يف ماط افلتاي غريب اا، كنَّاا نمشاي بابطء  ال أدتي، تبما كان ت ار 

نا والاُدها ليختاات محان  مناساب ا، فناه  شديد، أعرتف هبذا، وقد سابه 

يف المشي، فاختاات   "الربود"يعلُم من نفِسه أن  ليأل  بُنسعه كّل هذا 

 .دوء قبل نالسنمتِه وسنمِة نزهتنا أن يمضي هب

                                                           

 جامعة الكنيت. -كلية الشريعة  – قسم التفسير والحديثعضن هيئة تدتيأل يف ( 1)
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ناا -ب راحة لام أتنبَّاه لاردِّ ابنتاي، إن كانات  يف الطاولاة التاي مرت 

ناُت  فتاتاان، –عليىا قبل تانان   التفت تاا الجامعاة، أوائال يف أهنماا خمَّ

تا تم لطفلتي، سؤالي ساعة   ليناإ ل   آنٍ  يف هازئاة   ُمساتغِربة   ابتساامة   تباد 

، ففاي أحياان االبتساامة وال لنلتفاتاة، أنتباه لام أين ت نَّعُت  واحد،

ِة تركيِزك  !كثيرة يحُسن بب أن تتظاهر بالغفلة، وأنت  يف قمَّ

 ٍْ ُْ عان ابنتاي التاي سابهت ني خطانا هذه المرة، أناا التاي تباااأ

يساايرة، فننااي تنقعااُت أنَّ قنبلااة  منقنتااة  يف صاادِت إحاادى الفتاااتين، 

 .ُتنشب عل  االنفجات، فاستمىلُت نفسي

ٍْ وقاااد صااادع تااانق عي  ه مسااات  إحاااداهما ل ااااحبتىا ب ااان

امعي  والهلاُب يسامُط قبال "خفيض، سمعُته بأنينّ قلبي قبال أنين س 

أ تباادو اف   متعلِّمااة  فاهمااة، قلياال أشاانف أمىاااْ "افنن أحيان ااا

ن هبذه الطريهة، بأل يف شيء واحد لم أستنعب ه لآلن  !يتحاوت 

نتىاا ه عليىاا، إال إهناا مارة معطياة بوشان؟ ماا يف شاي اساتغربت -

ها، تغم إهنا بالكاد ت ُل لخاِصريت  !جنَّ

ٍْ أقرِب للىمألأ أنا تحت بعيد، نفسّية اف  نفساية  ُتكمل ب ن

عاات لااي فكاارة إن  الاازواج شاايء "وحاادة مسااتهرة يف زواجىااا، تجَّ

، لكنااي ساامعُت ماارة  يف ا، وهااذي فكاارة تخطاار لااي كثياار  "سااعيد

إن أ ملسو هيلع هللا ىلص حاديث ا عان النباي -نسيت واهلل- المحاضرة، أو يف اإلناعة

إنا ناداها زوُجىا فلم ُتجبه، متخّيلاة عبندياة  "ملعننة"المرأة تكنن 
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 أكثر من هذي؟

واهلل أنااا مااادتي مااا جاااء هبااذا الحااديث يف حادتااة أٍ  وافلااة  -

 !تتحاوتان يف مهى 

صح عليب، لذلب قلت لب تراي تحت مارة بعياد، ق اديأ  -

 –أعنااي الاازواج  -يااف تضاات باانمط حياااة هااذي اف  المتعّلمااة ك

 !المنزلة بتلب يجعُلىا

ٍْ عاٍل، فخجلُت منىما، فين لم أستِفق إال وأنا  تنَّ هاتفي ب ن

 !ىااعرتاُض بمحاناتِىما بن وعٍي مني، خطف  قلبي 

ُت فبحث عن ابنتي التي كانت تبُعد عني مسافة  يسيرة، فلام  تلفَّ

 !أِجدها، يا اهلل

 ال وقلبي مط ابنتي، فأتاين صنُتهأ ديم معب؟أجبُت عل  االت 

 ...ما ..إي واهلل! بأل ما. =

 ديم عندي! وينب؟ -

اال يف  = الحمااد هلل، الحمااد هلل، المعااذتة منااب، شااغل ني التأم 

ين بدتجة ما تتخيل ر   !الديكنت، سح 

التأمل يف الديكنت واّل يف خلاق اهلل؟ ننتظارك يف الادوت الثااين،  -

 .ليمين، مط السنمةالطاولة اللي عل  ا
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 ،
ّ
دان النظر إلي أغلهُت هاتفي، وحملُت حهيبتي، والفتاتان ُت عِّ

تي عليىما؟ ياتب تغفر لي! ما كاان ق ادي، لكناي  هل اكتشفا تن  

عجاازْ أتخلَّاا  ماان فضاانل معرفتااي لنسااتفىاماْ التااي ُيثيرهااا 

ُْ لن ُأتيح لي الجلنُس معىما  تعاُملي مط افلتي يف الخاتج، وودد

ح لىا الجزء الثاين من مشاكلتىا يف فىام  لخمأل دقائق فهط، فصحِّ

 .، لكن أبا ديم كان ينتُظرينملسو هيلع هللا ىلص حديث النبي

ا، تنبَّىاُت، وأبان  لماّا وصلُت إليه، جلسُت وأتسالُت ا اريف بعياد 

 :ديم يهنل لديم

واهلل يااا بنيتااي، أمااب شااكل ساااِحرها الااديكنت لدتجااة غياار  -

 ....ي تااابيعية! و  تأيب نطلب أنا واياك وه

هن واهلل وغن، المعذتة للمرة الثانية! أنت لان إناب حضارْ  =

حاين ر   .المشىد الذي حضرُته قبل قليل كان عذتت ني يف س 

جلجلاات  ضااحكُته يف الىااناءأ للحااين عناادك هنايااة سااماع  -

 سناليف الناس؟

، فأّجلاُت النهاا  
ّ
يبدو أنه صادع، ففضنلي مازاُل مستنلي ا علي

 .افلت نا كانت بُ حبتنالنقٍت آخر فن 

إال أن عهلي لم يازل  يستحضاُر تفاصايل الناقعاة! كانات ته اُد 

إنا دعا الرجال امرأتاه إلا  فراشاه فأبات فبااْ »أ ملسو هيلع هللا ىلص حديث النبي
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 . )1(«غضبان عليىا، لعنتىا المنئكة حت  ت بح

  وقااد أشااكل  عليىاااأ كيااف تلعااُن المنئكااُة الماارأة  لمجاارد عااد

 !هذا الخطاب الذكنتي تلبيتىا لرغبة زوِجىا؟ ما

، بهادت ماا أن الجانَّ  والحهيهة، أن الحديث  لنحِده لايأل ُمشاكِن 

سااه تلااب الفتاتااان، وغيُرهمااا، كااان مشااحنن ا بمااا يماا   الااذي تتنفَّ

ا... إلخ ٌ  دائم   !عهنلىّن بأن المرأة يف منزلٍة أدن ، وأن الرجل  ُمهدَّ

عنادي يف  والحال أن افمر ليأل كاذلب، وساأحاول أن أبايِّن ماا

ُت يف نفسي أن أنهب  إليىما، وأستأِنهنما يف  نهاٍط واضحة، كنُت أزوِّ

 .المداخلة عل  حياٍء شديٍد مني، لكنىما غادتت ا المكان قبلي

أ كحاال أي قضااية علاا  ااولااة النهااا ، ال ي ااح محاكمااة أوال  

الفرع دون الرجنع إل  افصل، وال ي ح إمعان النظار إلا  الجازء 

دعااِب ماان  -ين عاان الكاال، فااالمرأة يف اإلساان  وإغماااُ  العيناا

فاْ أبنائه   .إنساٌن له كيانه المحرت ، وحهنقه المحفنظة -ت رِّ

ا يف باقي الرواياْ وهنأ أ جاء اللعن مُ تاني ا ر  فبااْ غضابان »فسَّ

ااا إليىااا فامتنعاات، فتساابّبت يف «عليىاا ، يعنااي أنااه لمااا البىااا ُمحتاج 

ى ِد تفِضىاغضبه، فاللعن فهنا أغضبت  زوج   .ا ال لمجرَّ

ايب وإن تفضت فلم يغضب؟ هل تلعنُىا المنئكة؟ ال! إنا لم 

                                                           

 (.3237خرجه البخاتي )( أ1)
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تها، وإماا  ذ  يغضب من نلب فن تكنن المع ية متحههة، إما فنَّه ع 

 . )1(فنه ترك حهه من نلب

أن » أوتبما التبأل هذا الحديث بما اشتىر عند كثير مان النااس

وهاان  «نتىااا المنئكااةالماارأة إنا باتاات وزوجىااا غضاابان عليىااا لع

 . )2(حديث ال ي ح

أ وحت  اللعن يف الحديث ال لمجرد امتناعىا عن تلبية مراد تالث ا

ه، وهي قادتة عل  أدائه، وليأل هذا  الزوج، بل هن بسبب منِعىا حهَّ

ت للعااِن ظالمااه مثاالأ لعاان  ااا هبااا، باال كاال مظلاان  ُيباااد  اللعاان خاص 

اا ااا، ولعاان الساااتع، ولعاان م  اان اتخااذ الااروض غرض  ن غيَّاار منااات م 

 . )3(افت ... إلخ

ااا للرجاال  ابيعُتااه  -هااي-والااذي يجعاال الحاجااة الجنسااية حه 

ُة لهضائىا، ولذلب لم يِرد  مثل هذا اللعن يف حق الرجل  فن  الملِحَّ

، وهذا أماٌر ج   ب ال اهلل علياه الرجال ليكانن الحاجة عند المرأة أخف 

ب ال المارأة  لتكانن محتاجاة  لاه، إلياهأحانج    نحاٍن أقالَّ مان علا وج 

 .حاجة الرجل

والمرأُة إنا تكرت منىا هذا الرفض بغير سبب فإناه يكانن مادعاة  
                                                           

 (.6/248نيل افواات، الشنكاين )( 1)

هل تلعان المنئكاة مان باتات وزوجىاا عنىاا بعننان ) 100010( انظر فتنى تقم 2)

  ( منقط إسن  ويب.غير تا 

 (.1370(، ومسلم )1870أخرجه البخاتي )( 3)
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 تحادالجنأل  وال ي مك غأيبًا بذلب كمك الحاجة إل لفتنِة الزوج، 

 ة تو الطنع.زوجيلخيانة الاتهمر تسباب 

 بضط ويف»أ ملسو هيلع هللا ىلصي والمأتة مأجمتة عل  إعفاِف زوج ا، قال النب

، قالماأ يا تسمل اهلل تيأيت تحدنا شا منه وي امك لاه «تحدكم صدقة

تتتيتم لم وضاع ا يف حاأا  تكااك علياه في اا وزت؟ »في ا تجأ؟ قالأ 

ا  . )1(«ف ذلب إنا وضع ا يف الحنل كاك له تجأ 

ا حاأ  علا  الماأتة تك نلبِّاي حاجاة زوج اا أ هناك حاالْ يتابع 

ا، تو دعاها يف حال حيِض ا، فالمسألة نحمأ هذه،  كمهنا صائمة فأض 

ال نتعلق بذاْ الأجل، وال بمجأد الأفض، بل حالٌة معينة، نرتناب 

علي ااا مفساادة كااربن يف حااال إهمال ااا، فجاااءْ الشااأيعة لتضااط 

 .الحدود ب ل وضمض

ااأ  -تحمااه اهلل-يَّااة باال اختااات شاايُخ اإلساان  اباان نيم جااماز هج 

المأتة لزوج ا لحق اهلل، واحتجَّ بحاديث كعاب بان مالاٍب يف قغاة 

 إكَّ تسامل اهلل»الثنتة الذين ُخلِّفما عان غازوة نبامٍك، وفياهأ ف االأ 

يأمأك تك نعتزل  امأتنب، ف لتأ تالِّ  ا ت  مانا تفعل؟ قالأ ال،  ملسو هيلع هللا ىلص

ل نلااب ف لاات باال اعتزل ااا وال ن أهبااا، وتتساال إلاا  صاااحبي مثاا

 اهلل يف هااذا 
 
المااأتيتأ الح ااي بأهلااب، فت اامين عناادهم حتاا  ي ضااي

وهتجأ المأتة زوج ا يف المضجط لحق اهللح بدليل »ح وقالأ «افمأ

                                                           

 (.720( تخأجه مسلم )1)
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ق ة الذين خلفنا يف غزوة تبانٍك، وينبغاي أن تملاب النفهاة يف هاذه 

داالحال  فن المنط  من  . )1(«عه، كما لن امتنط من أداء ال َّ

تاام إن الشااريعة  قااد جعلاات للماارأة الحااقَّ يف الااب الطاانع، أو 

 . )2(يميةلط، يف حال عجزه عن الهيا  بالحهنع الحمالخُ 

كف  »أ ملسو هيلع هللا ىلص ويمكن أن يكنن حق المرأة الجنسي داخل يف قنله

ابا اا أن يضايِّط م  ن يهنتاه والمارأة داخلاٌة فايم   ،)3(«ن يهانْلمرء إتم 

 .ستحق لإلتم يف حال تضييعه لىا جنسيًّاالرجل، وهن مُ 

ااأ  ملسو هيلع هللا ىلص ويف قنله اللىام إين »يف الحديث الذي يهُطر دفئ ا واهتمام 

ج حق الضعيفينأأُ  ج(؟ أيأ ومعنا أ )أُ  ،)4(«اليتيم والمارأة حرِّ حارِّ

حذت من نلب شدد عليىم، وأُ ضيِّق عل  الناس يف تضييط حهىما وأُ أُ 

ا ا أكيد  ا، وأزجر عنه زجر  ا بليغ  تحذير 
)5( . 

والذي يمكنني أن أخُل  إليه، أن فكرة تلب الفتاة كانت خطأ ، 

حديث، كال  وليست المرأة يف منزلٍة أدن  من زوجىا لنتوِد نلب ال

ما يف افمر أن من أهداِف الزواج الُكربىأ إعفاف الطرفين كليىماا، 

                                                           

 (.5/480الفتاوى الكربى، ابن تيمية )( 1)

نظرأ بحث أحكا  التفرقة بين الزوجين ( ويُ 120/ 19نظرأ المنسنعة الفهىية )يُ ( 2)

عنّااة، عبااد النهاااب الشااهحاء، مجلااة البحاانا والدتاساااْ الشاارعية، م اار، مااج بال

  .2016، ديسمير 61/ع6

 (.996أخرجه مسلم )( 3)

 (.9797(، وأحمد )9104) "الكربى"أخرجه النسائي يف ( 4)

 (.3/20فيض الهدير، المناوي )( 5)
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فاالمتناااُع ماان أيه منىمااا باان ساابب، غيااُر مهباانل، فااالمرأُة تلعنُىااا 

ىاا يف نلاب  ىا بذلب، وهن إن لم ُياؤدِّ حهَّ المنئكة إن أغضبت  زوج 

ل مدة  محددة  ُتسم   ة اإلينء"فإنه ُيمى  د إليىاا فاإن فاإن لام يُعا "مدَّ

رع ُيلزمه بأن ُيطلِّق لتعيش هاذه الزوجاة حيااة  كريماة  ماط تجاٍل  الشَّ

تها حقَّ قدِتها  .يهدِّ

ٍن  اك  والحياةُ الزوجيُة دفٌء واهتما ، وآمااٌل ال ُمنتىا  لىاا، يف س 

. كال الحيااة! .افب انان، الحي ااة. منفسٍي حهيهي، وأافاٍل يارى فايى

لّرحياب بهتاماٍة منشاؤها هذا الفضااء ام  ُي ر  كثيرون عل  تسنيِد فلِ 

دةطأف ىٌم خ ٌْ ال ُترى بالعين المجرَّ  !، وحاال

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

 يجب عليب باستمرات مراجعة قناعتب، فهد تعيش   

 !  أصل لىاا بسبب قناعٍة ال مرك محروم  عُ 
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 يقطع الصالة المرأة

 )1(د. شيخة بنت عبداهلل المطوع

 مضضاٍ،ت اثاق في  ياب اثبماق  ما   بعد مضي
ٍٍ يوٍم دراسٍي شاق

ً  مض  تعباة قداد يعياق  سيل م، االختبقراي؛ دلفتض ٕالى غف تي مضجهاد

السااهف المتوا اال علااى الوقشااقي قالتهااقم المعلومااقيت قساالوا  

كهاا: ت احاافا مواداا  التوا اال  التااي ال اثلفنااي شاايح ق    ااقالٍي 

رت المهمااة قغياااف )قالساانقش شااقيل لعلاااي ي  ااى باا خف اثخباااق

تحفمة الك المجنونة ديمةت كقنت م، ضم، الققئمة المض  ...المهمة

رت انهل م، كل الثقق قيت    ي، ابا:  قساعهق امثقفٌة غفيبة اثطو

ق يهنق مض  تفهمة ققاعيةت اجعلك امقر   يمفهاقت   كي اعطيك انطبقع 

يق بحاايفً  ممااددٍ  امليلهااق لثاال شااقردً ققاردًت ماا، غيااف مياا ا ٍ 

قاضمةت لث، ه:  المفً قضعت معلوماة  غفيباة بعال الواي  بال 

 ! قدمة

ت !ميااافقلثالش قالم  باااب المااافيً واااب  يض  ملسو هيلع هللا ىلص  مواهاااق ي  الفساااو 

ً  » تقاسااتد  علااى بلااك بماادي  ًض  يقطاا  الحااال  مااقرض قالم   الماافي

قغيف بلك م،  قيخ:ي اندد قاطقلب بقلعدالة قالمسققاً «قالثلبض 

ما، باقش التقلياد يق باقث ف  ما، هاق بعضاه، الوعقراي التي يف ع

 .بقش لفت اثن قر

                                                           

 الثويت. -بيقيالهيحة العقمة للتعليم التط - دكتورا    المدي  الوفيف قعلومبل 1)
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ً  له:ا النوع م، اثخبقرت كاو  قالمماد هلل نواييض   ال يلتفت عقد

 ًٍ رهقت قيعاييف   دال ٍ امرتم المافيً قاض    يسف  جهاة، م ا فاف ٍ مض  قاد 

فّضااال    كثيااف ماا، اث يااق  علااى ٕاخااو  ت  تااى يهنمااق يض قالااد   

ااالاا:كورت يدااو  هاا:ا ماا، قر دل ال  يعاارت ض ائهمااقت قٕاال  اام  لاام ير  مض

 .بدالل ب

 لثاا، الموضااوع هاا:  الماافً اختلااف عنااد ؛ ٕاب اعلاا  بمااديٍ  

 اهلل غفاف –ستقيمة قعند  اقحيٌف قاضاا نبو ت يعرت ض ي  لستض مض 

زد، ،لم   ين ف لثني - لي  بيناب يقاي، علاى قيناق بمكباقرت االساتققمة رض

الوام     شافقٍ، ناوعت ما ساتميالٌي مادض  مض الممثا، ي  ا   م،

ر ما، رساو  اهلل ماق يضمثا، ي  يضفهام مناب  ملسو هيلع هللا ىلص المسق ! لث، ي  يحادض

 !الماضمق  يشداستنققصض المفيً يق اوبيههق بقلدقاشت  ه:ا م، 

ااتق  قها:ا –بمثتض بداية  ع، ه:ا المادي  ثاككاد ما،  بوااب   مض

ق  ي  محقدر ديمة   كثيف ما، اث يا يعف   ينق - هلل قالممد اليوم

بكااف   ت فضجعاات  ااي، علماات ي  الماادي   ااميا - غيااف مو ودااة

مقبا يعني  )1(اإلمقم مسلم    ميمبت قمفقٌ  عند ي مقش السن،

 !بلك؟ يعني ي  المدي   ميا

بي يهبُّ م:عورً مكزقمةت مماق زاد نهثة ٕابا تعبة مض بعد ي  كنت مض 

ق   ڤالطي، بلة  ي  عقئوة  ققلتت دد استوثلت ه:ا المدي  ييض 

                                                           

 ل.511يخفجب مسلم )ل 1)



121 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص دد شبهتمونق بقلمميف قالثاالشت قاهلل لقاد رييات رساو  اهلل»

ضااطجعةت  تباادق لااي   علااى الساافيف بينااب قبااي، القبلااة مض ٕايحاالي ق

ت  ينسالُّ ما، عناد ملسو هيلع هللا ىلص يكف  ي  يجلا   ايقب  رساو  اهللالمقجةت  ا

 . )1(«رجليب

ق يكثف ممق يظ،  !يق اهلل! يبدق اثمف عويح 

اتلت بثال جاوار ي؛ لام ابّخف التعاب قاإلرهاقٍ قا لساكمت قشض

ا مق قجديض عنادهق  يال بقالاحق  على خقلتي ثف  ينهق ٕا يمينةت كثيف 

ي الوقطمةت السيمق المتعلقة بقلجقنب الوفعيت كوهناق ت ال  ثسحل

متخححااة شاافعيةت ٕاضااق ة ثساالو ق العاا:ش ق اادرهق الف ااب 

ا-الستوااثقال  المتثاافرًت ٕاب ي   بااة لاام اعااد كاال اثجو -ماارخف 

ا  قفري ٕارجق  االاحق   ق  ابق  التاد  اقنعنيت كق  الودت متيخف 

 .ٕا  ي يق  اهلل اعقلى

قضااعتض المنبااب دفيب ااق مناايت قضاابطتض موعااد  هاا:  الماافً علااى 

 !موعد المثقلمة ال الممقضفًت قال مققرنة بينهمق اآل 

ق  قيرجااو ماا، كاال دلبااي ياّل  -ٕا  كااق   همااي للماادي   ااميم 

:ا يعناي اهنياقر من وماة ما، اثماور المتعلقاة  م  ها -يمد  بلك 

بمثقنة المفيً   اإلسالمت قالتي درجت على االعتققد  ق  ين اق ما، 

                                                           

 ل.512يخفجب مسلم )ل 1)
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 .الدهف

مّملاة ! ماق يطاو  ها:  الليلاة المض ال ييُّهق الليل الطويل يال انجال  ي

 ...بسراال 

جق  الحبق ض الجديدت قاستيق تض دبل المنّببت  م   امقم السقعة 

كنت دد ر عتض سمقعة الهقافت ااحاقالي الحابق  غقلب اق ماق  الثقمنة

قل قةت ل:ا افهمتض  ويض خقلتي يميناة المناد    ككنماق ينت اف  اثو  مض

  قجعة ت مفيم! يق هلل  بق  خيف عسى مق شف؟

جت الممد هلل كلنق بخيفت ال اقلقيت با   دلتض لهق بحوٍي  = مضمف 

ً  ٕاال عندك  .عند  سرا  مق ي ّحل جوابب عقد

هقت الممد هلل ٕانثام بخيافت افضالي  يجقبْتني بعد ي  هديْي ينفقسض

 .هق  مق عندك

قاهلل مق يعف  م، قي، يبديت ب  سرالي بدق  مقادمقيت هال  =

 ميا ي  المافيً بمن لاة الممياف قالثاالش؟ قيهناق ٕابا ماّفي يماقم 

المحلي اقط  الحالً؟ معقولة ينق مثل الميوا  ياق خاقلتي؟  ام لام 

 قعلااى بنااقي جنسااي غيااف يودااف 
ّ
ساايلي الهااقدر   التبااقكي علااي

 تمققطعتهق لي

 مفيوم  بيبتي! قش عندك المي،؟ -

 .كقنت الممقضفً  خف همي ل:لك دلت لهقت مق عند  شي  
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يجل  يقك عند ت بيتثم بآخف الواقرع؛ ينت افك خاال  عواف  -

 .ددقئ 

    بيتهقت جلساتض دبقلاة الطققلاة المساتديفًت التاي يواتلضهق داد

ف؟ مبة الووكوال التي ي بت مق ه:ا اللطف اآلس   دهوً...  ض

سكلتني بحوٍي مهتّمت بعد ي  رّ بت بي قسكلتني عا، ي اواليت 

ققهااب لااك كمنسااق ت هاال اعتقاادي، يااق ماافيم ي  اهلل الاا:  يكفمااك 

اإلرادًت قنفخ  يك م، رق ب قيسجد ثبيك مالئثتبت قطفد ٕابلي  

ام، جنتب لعدم رغبتب بقلسجود لاب ، خلا  ت ق ّضالك علاى كثياف مم 

ً  علااى ينااب كاافم بنااقي  افضاايال  يواابهك بقلاادقاش قالمميااف؟ عااالق

ا ، يبافز جنسكت قلعال اسامية ساورً ما، ساور القاف   بقسامك لم 

دف  رضق  بفضاى يماك قغيفهاق بل قاثدلة التي اقف اآل  ضدكت 

قكلهق م، اثدلة التي امف ينهق ع، ظهف دلب قال  قجة لتثفارهقت 

 !د اآل  بمق يخقلف  همكاوه

ق طويال   م ز فاضبت قاهلل كالماك جميالت لثا،  = س  استجمعتض نف 

ا؟ قت مق المقحود بقلمدي  ٕاب   سرالي ال ي ا  دقئم 

خقلتي بكيةت ال ارتك عقدا هق   التمهيد إلجقبقهتقت ل:ا دقلت لايت 

ج على المقحود م، المدي  ي اب ي  يلفات انتبقهاك  دبل ي  يعف 

ية لهق اعل  بمديثنق ه:ات هل ا:كفي، معلمة اث يق  التي كقنت لقض

دااد درسااتك بلااك الماانهر المسااتورد   المف لااة الثقنويااةت قكناات  
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 اتضقيقي، منهق إليمقهنق بن فية دارق ؟

يقق  قّم، ينسقهق! نعم يبكفهق قيبكاف ساجقلنق قنققشانق  ياق   =

هق علااى الااك القضاايةت قلثاا، مااق شاايهنق ق ااديثنق؟ جااق   اساات فهقمض

   كال منقدواة 
ّ
فك   كل مافً قلجاو ك  ٕالاي عجلت يال ا:كفي، ا:مُّ

كوهنق اقفر ي   مة سلٌف موارتك باي، اإلنساق  قالقافقد؟ قكناتض   

ا نّة الحاميمة كل مفً يبكف لك ي  ه:  الن فية اخقلف القف   قالسض

  .  ي ل خلقة اإلنسق  قاثفيمب

مااتض مااق افمااي ٕالياابت ماا، جلسااتي قن اافي ٕاليهااق قدااد  ه لتض عااد  

كو  خلقة اإلنساق   ، يف ل ابتدا   اقحدي، يق خقلتي الع ي ً! ي  م  

  متسققية ث ل خلقة الميوا  مستميل ي  يسقق  بينهمق  يمق بعد؟

هق على الطققلة قدقلت بحاوي يما   المماقيت ياق  ضفبْت بيد 

 –طقلعااة علااى خقلتااك  -سااالم عليااك كمااق عهااداك بكيااة ق طنااة 

 قالوبهقي؟ اثدققيل الك هّ اك كيف تيجل لي اقولي، ممث،

يا:كف بمثي  ابتسمت ابتسقمة بقهتة قبديي يلومض نفسيت قجعلتض 

اإلسااالمية    المف لااة الثقنويااة ث باات للمعلمااة  اامة الن فيااة

  المتهقلثةت كيف غفلتض عا، بلاكت قكياف رققمققرنتهق بن فية دا

 اثمف  :  السهولة؟ قلثني اا:كفي داو
ّ
 ڤ  عقئواة انطلى علي

 قدولهقت يعدلتمونق بقلثالش قالمميف؟
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ااق هاا:ا  ڤ قلاات لهااقت قلثاا، عقئوااة  = دااد استوااثلت ييض 

 !المدي  قظنت مثل ظن ي

 ڤدقلاات لااي بودااقرت ساارالك هنااق   مملاابت يقال ت عقئوااة  -

ت قمق كاق  ملسو هيلع هللا ىلصب الم م، كالم الفقاً قلي  م، كالمظن ت ي  ه:ا الث

ق اقلل م، مققمبت قيد  على بلاك ي ملسو هيلع هللا ىلص لهق ي  افد  ديث ق دقلب عليب

 ڤدولهااق يعاادلتمونق؟ قلاام اقاال دااد عاادلنق رسااو  اهللت قعقئوااة 

ق ملسو هيلع هللا ىلص كتيفهق م، الحمقبة لم اسم  كل  ديثب ط بب علم 
 .يق اضم 

ل اعرتاضاهق كاق  ثجال مخقلفاة المادي  لفعلاب ت ملسو هيلع هللا ىلص  م ٕا  جض

عرتضاٌة دبلتابت قلام اقطا   االابت ساتلقيٌة مض  قد كق  يحلي قهاي مض 

خقلفة باي، دولاب ق علابت لا:لك  قستتفبت المض  تمفهق بقلتنميقلم يك

 ّفٍ العلماق  باي، الماقّر قالمقكا ؛ ث  الماقر  يضواتل الن اف قيضلهاي 

ق للمقك   .القلب خال  

ًض  = ًض المااقّر طياابت نعااود ث اال كالمنااقت هاال  عااال  اقطاا  الماافي

  الحالً؟

  ٕانق  الفقكهة الموجود  بقلجوارت قنققلْتن -
ي سثين ق  م ددمت ٕالي

ت هل ا:كفي، دحة سايدنق يوساف
ّ
هت بسرالهق ٕالي مافيً اق ملسو هيلع هللا ىلص اوج 

 الع ي ؟

ت  =  ً  ...النسوً الال  دطع، ييديه،دلت لهق مبقشف
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ابتدرْانيت هل دطع، ييديه،  عال  ق حل،  الثف  عا، معحام  -

 اليد؟

قت ال! ه:ا ال يقو  بب عقدل = تباقدر ٕالاى بال ٕا  المض  تيجبتضهق سفيع 

ف بب المفسفق  اآليةال:ه، ي ْ نهق قخدشنهق قه:ا مق  س  ف   .هن، ج 

دقلااتت قهاا:ا بقلضاابط المعنااى الاا:  ينطباا  علااى الماادي   -

 ت ااقلقط ض المقحااود بااب هنااق نقاا ض الخوااوعت ال يّنهااق غيااف مقبولااة

قجمهور الفقهق  قالعلمق  يركادق  علاى ي  الحاالً  اميمة قال 

  .يجب ٕاعقدهتق

قرنااة بينهااق قبااي، الميوانااقي دلاات لهااقت ٕاب  مااق قجااب المق =

ق   المدي ؟ قلمالم:كورً؟   بكف  جميع 

ك باي، ل ي  امثمي؛ هل ٕابا دفنت    اديثدقلتت رقيدك  دب -

شاايحي، ي  هاا:ا يعنااي اسااققيهمق المطلاا  قاشاارتاكهمق   المثاام 

 قالحفة قمق شقبب؟

 !دلت لهق قدد نفد  رب ت لم ي هم =

نساااق  قالمياااوا  دقلاااتت ثمثااال لاااكت عنااادمق يداااو  ٕا  اإل -

يمتقجق  ٕالى الت:ا ت  هل ه:ا يعني ٕا  اإلنسق   يواٌ  الشرتاكهمق 

   المقجة؟

 ٕا ااد  المتااق ف امناا  دخااو  اثطفااق  ٕابا داافيي  ال تااة  علااى 
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قالميوانااقي اثليفااةت هاال يااد  بلااك علااى ٕاشاافاكهمق   الخلقااة 

 قالحفقي قسقئف اث ثقم؟

 قجاة قال يعنااي دلاتت ال بااقلطب ! داد يوارتكو     اافة يق  =

 .اسققيهمق المطل    كل يمف

ي  يقاف  ٕانساقن ق بمياوا  ٕاال ما، باقش  ملسو هيلع هللا ىلص ق قشق لفسو  اثماة

ضاافش المثااق ت يق الشاارتاكهمق   داادر يق يمااف معااي،ت قدفنااب هنااق 

هاق قاقطا  الخواوع الا:  هاو  بقلمفيً ثهنق دد اوتلض القلب بمفقر 

 .هق كمق دد اوتلب الميوانقيجوهف الحالً قلبُّ 

 قلمقبا ال يوتلب الفجل المقر  قد يلهي كمق الهي المفيً؟ =

اااق ماااق اساااتبقي،  - دقلاااتت هااا:ا ماااق يرديض دولاااب! قلثناااك دقم 

اق  فاي  تاث دا ت  مة ي قدي  كثيفً انهاى عا، مافقر الفجال ييض 

 ما، يعناي –لو يعلم المقر بي، يد  المحلي ماقبا علياب »المدي ت 

ا لاب ما تيقف يربعاي، ي  لثق  – اإل م  . )1(«، ي  يماف باي، يديابخياف 

 ي ت يربعي، سنة.

با  لى ي دكم ٕالى شي  يسرت  م، النقيت قيراد ٕا»ت ملسو هيلع هللا ىلص  قدق 

ي ااد ي  يجتااقز بااي، يديااب  ليد عاابت  اام  يبااى  ليققالااب  منمااق هااو 

                                                           

يربعااي، "ل بلفاا ت 3782الباا ار   مسااند  ) ت قيخفجاابل510يخفجااب البخااقر  )ل 1)

 ."خفيفق
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 . )1(«شيطق 

ا يق سرتً لنتقي الوتل قاإللهق  بثال  ل:لك يمفنق ي  نض   قج  

ً  يق دابة  لم لْ »دي ت مقرٍّ رجال  كق  يق امفي ال  ٕابا  ل ى ي ادكم    يضح 

ْلي ْد ض منه  . )2(«قٕالى سرتً ق 

 م يرد ْتت هل احددي، يق مفيم! ي  بعل اث قديا   يهاق ما، 

اوااابيب الفجاااق  بااابعل الااادقاش   بعااال الحااافقيت ق  ي عاااق  

الضاو  عليهاق يق يقاق  ي  الوافيعة دقرنات  طض سل  الحالًت قلث، لم يض 

 الفجق  بقلدقاش؟

 !عطيني مثق  يق مثقلي،معقولة؟  =

شب هب بقلديك ٕابا دقم قيد  الحالً بسفعة كنقف الديك عنادمق  -

يال يخااربكم بحااالً »ت ملسو هيلع هللا ىلص يبماا    اثرع عاا، طعقمااب  قااد دااق 

 المنق  ت يدع العحف  تى ٕابا كقنت بي، دف  الويطق ت يق على دف 

الوااايطق ت داااقم  نقااافه، كنقااافاي الاااديكت ال يااا:كف اهلل  ااايه، ٕاال 

 . )3(«دليال  

قشب ب جلستب ٕابا ا رتش براعيب بجلساة الثلاب يق الساب   قاق ت 

 . )4(«ٕابا سجد ي دكم  ليعتد  قال يفرتش براعيب ا رتاش الثلب»

                                                           

 ل.509يخفجب البخقر  )ل 1)

 ل.698يخفجب يبو داقد )ل 2)

 ل.13589يخفجب ي مد )ل 3)

 ل.275خفجب الرتم:  )ل ي4)
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قجداضني يكملض  ديث هق بال قعٍي منايت قالمقيقاة ينناق   عقماة  =

بل ٕاننق نقحاد   كثياف ما،  تكالمنق نوبب بقلميوانقي قال نقحد ال:م

 ت نقااو ت  ااالٌ  كقثسااد كنقيااة عاا، شااجقعتبت يق اث يااق  المااد

ساامى كقلحااقف لع اااب قٕابقئاابت يق كقلاا:ئب لوااهقمتب قٕادداماابت باال قيض 

 .ن ق بحفقهتميم بيقننق بكسمقئهم ا

هقت  -  "قشااهد شااقهٌد ماا، يهلهااق"دقلاات قدااد انففجااْت يسااقريفض

 .الممد هلل ال:  ينطقك  بتلك المقيقة

هق علاى كّفايت ق دْت    بتاك ُّفت كاو   م انهدْي ققضعْت كف   اد 

على يقي، يق مافيم! ي  ديناك هاو ما، يعطاى للمافيً كفاماة  بعاد ي  

يٍ  م، نحو بت قان ف  ٕالى كقنت مهقنة قلم يسلبهق يق يخ:لهق   

ا  تاى  عدُّ ن   قاهلل ٕا  كنق   الجقهلية ال»ت ڤف دو  عم للنساق  يماف 

 . )1(«مم له، مق دس  ين   اهلل  يه، مق ين  ت قدس  

ق ٕانوقئي قت ٕانمق يضدركب م   ْف  ث   ه:ا لي  كالم 
، كق  لب عقٌل لم يضع 

 .عقبف

ينق مق يعفيض الك الفتقً عقلايت كنات ياسال ى بمتقبعتهاق  قاط!  =

ً اإليمقنياة التاي اعفضاتض لهاق؛ عف اتض ي  ديناي  لث، بعد ها:  الها  

تض ي م،ض مق يملك! ل:ا  ملتقؤهق ما، داقئمتي  اتٌم الزمت لتاو  يدركا

                                                           

 ل.4913يخفجب البخقر  )ل 1)
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ت المرتاكم  شبهة  شبهة  
ف الخفي  !التك ُّ

ا ثنك  بقلجوار  !خقلتيت شثف 

عق ت  - ياق »العفو مفيمت الوثف كلب هللت ال انساي ٕادماق  ها:ا الادُّ

ا مناق ال «مقلب القلوش قاثبحقر  بت دلبي على ديناك ت  ام  ي اد 

 .ثب ت ب اهلليستطي  الثبقي على الم  ٕاال ي  يض 

 .   ف   اهلل =

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

   
ُّ
 ٕالى ي د االم:ابت  كتب الفا عي

 !  يتكلم بقلوهم يكثف ممق يتكلم بقلمقيقة اإلنسق ض 
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 ما تركُت بعدي فتنة  

 )1(د. نعمات بنت محمد الجعفري

حيي ت ريريييديت ست رذييعحى ي بِييف ةِييول  فِيي م ةييىل  ل ييا  مييا 

 ةِب ! وسضمتي لكل سّن ا لت رنذف لك لمليدح
! فعنتل عكل هيه  سجمِكل

يبَّ   رعي س .سبَد الدهرم ريرى دَّ كِمارك رِك سي .. هل مت الممكت ست رعي

 !من ا؟ َمت يف م المرسةم س قىل لك  مذعح ل

بي،م ويليل  ةِب يا  الكالم الحِيىم وريسن   ب ع ي المرسةل سهنا رحو  

ام وه  ح ت رذمعي َمت يصفي ا بيي ا سخضَر باسم  اف  )الفعني   ميم  مع، رفَّ

ا مرام  رَِك الكِم م إ  ريىم  ميت ةرييو   رفرحي ب،م فإهنا ردركي ج د 

وهيها  وبع د سهنا س هِت الناظَر إل  ا فما باد ييط ق رفَع بصرل  بن يا!

 
 
ني  سضيرَّ بِيف ع  ميا رركيتي بعيدي فل »  ملسو هيلع هللا ىلص صح ح.  لهلك ةال النَّبلي 

 . )2(«الرجال مت النذاء

وكييم حضيير هييها الحييديِ ا حمييسةل النقييا  حييىل وجييى  

م وضرورر،م فإ ا ميا اسيعدلَّ سحيدذ  يها الحيديِم  ا يت  الحجا 

 مي 
  !ضاتعرتلبقىل كث رات 

يا ل ييت؟  يَت منيي، انعقاص  م  بِيف ميا ا؟! أ سدري بالضييببم ربَّميا َف ل

 .وكث رذ مت مآس نا سببي ا الف مي الخطس
                                                           

 الذعىدي . - جامع  المِك سعىد - سسعا  مشارك ا الحديِ وبِىم،  1)

  .2740  ومذِم )5096سخرج، البخاري )  2)
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ا ست المرسَة رمِك مت العيسم ر بِيف الرجيل ميا أ يمِكي،  ل   سر 

ت   ا ل يا سيالح سةيىى اسيععماَل  - فريد ى  نح بِف –سىاهام وريحذل

 -، ل ياوهى ةيىة حب ي-بِ ،م وال  من  بِف رصرفار، وسِىك،  العسم ر

ولييهلك فييإت المييرسة إ ا كانييت صييالح   سصييِحت ،وج ييا  الب ييام سو 

فييت مييت فذيياد  ام سو خفَّ م وإت كانييت فاسييدة  سفذييدر، ،ادريي، صييالح 

  .  واإلرادةت بصم، اهلل بقىة الديت والعزيمإّأ مَ م  الب ا

ففيي  الحييديِ إمبييات صييف  القييىة لِمييرسةم والضييع  لِرجييل 

ا ل  !؟ِمرسةسمام ام فك   يكىت  لك انعقاص 

يا  بالع  هه  الحىارم مع إحدى الّرف قيات العي  سيور يت بِم  دار ةي

م ا النقييا  حييىل إيضيياح الىاضييحاتم فِّمييا  ييا وَسييَع  بييال  ورفق 

ييا ل ييا وف يي،  رحييت  اسييعف ام ا بييت  ك يي  يكييىت الحييديِ انع قاص 

 إمباتي ةىهتا وضع ل الرجل؟

ان ت  إحدى الجالذات  لى افرتضنا مىافقعك بسهنيا صيف  ةيىةم 

 سضر  الفعت بِف الرجل؟ لما ا الميرسةي هي  
فما اأمع ا،ي بكىت المرسةل

ا؟   البالءي دائم 

حَمّرم رشكى مالمحي ا    مي
ق م ووج،  ث بسنفاس  معالحل كانت رعحدَّ

 !احل ا بابرتاضل ا  َل ا ةبل إفص

م وردَّت سياال ا بذياالم و يدوء  بيال   رف قعي فابعذمت  ل ا  =
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؟ حعف نذعط عي النقا  حىل سمير   سِك! ما معنف الفعن  سصال  بِف رل

ا  .نف م، جم ع 

دري! سح  سي   ء حِى هى فعن م ميم هيبب كعفاهيا س اممم ما -

ئ   .مت رِقاء نفذ ا وسهدت  الرف قَ  ابعذام   مفاجل

ا؟ = زبج ا  لك إ      وم وما المي

ييا لمييا يقىلييىت هييها  - أ رذييسل ن م مييا سدري واهلل! لكييت دايم 

 "يررفع ضغط "الحديِ 

باسم اهلل بِ كم سالمعك مت كل  يرم اممير سيذير ميت هيهام  =

اسلميّا رف م ت المقصىد سضمت لك  ا رمام   .ت رسيك ب عغ ر رمام 

ييا سو ب ب ييا! سنييتل رقيي  سي    الفعنيي  ىل ت ستَّ هييها الىصيي  ليي   نقص 

 !  ء حِىم وهها صح ح

كل نعم  ينعم اهلل  ا بِف اإلنذاتم وي ىاهيا ةِبي،م ويععِيق  يام 

رصبح مصدر فعن م كل نعم  رععِق  يا القِيى  هي  فعني  لننذياتم 

نيا بعِيف ومي سي سن، مي  نحيتي -خعي  ف  يام وميت سجميل ام ي اء  وجىدي

ل مي  ف  يا جانبياتا جانيو ا ح اة الرجالم وهيه  نعمي  ب -النذاء

ييو المييرءي ا  سييعادة  وسينيي م وجانييو ابييعالء واخعبييارم وربَّمييا يرسي

  اأخعبارم بسحدل مالم  سوج،

فعييعت  ييا ف طِب ييا بىجيي،   يير مشييرو  ف قييع ا بعِييف ويي ست يي  .1
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هاالعفريب ا بل   .رض،م وهه  سبلم ام وسخطري

ب  بعِف ويي سو يي . 2 ِ يقي  يام والفعيعت  يام بيست يسسير  حي  يا ف كيىت  عَّع

ا لمي  رادهام ور باهتام حعف أ ييبصَر   ر رضياها وخا َرهيام هىا  ربع 

ط ا ديني،م وإت كانيت ،وجَعي،م حي ت يحمِي، حّبي، ل يا بِيف ست  ف فر 

ر خا ر والدر، ر مع ام سو ردبى  إلف جمع الميال مثال   ييكد  م سو يقص 

 مت سي   ريق جاءم وهى منقاد ل ام 
أ هيمَّ لي، إأ رضياهام   ر مبال   

 !وهه  فعن 

يير ا حق ييام ويععييدى فعييعت ا معامِع ييام ف ي بعِييف ويي سو يي  .3 قص 

حييدود  مع ييام ف قييع ا بِ َّيي  وبييها م إ  مييت معيياُ الفعنيي م وةييى ي 

ل، رعيالف   م﴿صاحب ا ا بِ   وبها م ومن، ةى  َسي   ﴾َفَعن يعم َسن فَذيكي

عيمىها فل  بِ    وَبها   َسو   َةع 
ا  كِمار،فالحديِ يحمل ب ت  ،)1( رحهير 

خعي  ا الععاميل مع يام بعِف ومي ةىي ا مت ظِم الرجال لِنذاءم ف ى مي 

ييَر  ا  حذت الرجل إلف المرسة وةع ا ضرر بلي مم إت ليمفإت لم يي 

 !خرا سدن ا م لم ينجي من، ا 

لنفذيي،م وةييد  ععييدي حييدود  ا معامِعيي، مييع المييرسة ظييالمذ فالمي 

ا كعا  اهلل فِم سجد  هها الىص  إأ ا آيع ت مت  اسعقرستي اآليات

كعا  اهللم وه  رحهيرذ لِرجل ميت العقصي ر سو اأبعيداء بِيف حيق 

 .المرسة

                                                           

  .494/ 35راج العروسم الزب دي )  1)
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وا َوَميت  ﴿  ا ةىل، رعالف  امولف َعيدي َعع 
ا لل يَرار 

تَّ ضل ىهي يكي
ذل َوَأ ريم 

َذ،ي  َم َنف  َِ َك َفَقد  َظ
َعل  َ لل  . [231]البقرة   ﴾َيف 

َت ﴿ ةىل، رعالف    اوالثان   ج  ري  لتَّ َوَأ َيخ 
ت  بي يىرل

تَّ مل ىهي جي رل َأ ريخ 

 َفَقد  
ل
وَد اهلل دي  َوَمت  َيَعَعدَّ حي

ل
ودي اهلل دي ِ َك حي َب  نَ   َورل  مي

َش   رل َت بلَفاحل إلأَّ َست  َيس 

َذي،ي  َم َنف  َِ [م وسي ضيرر يقيع ف ي، الرجيل سبليم ميت 1]الطيال:   ﴾َظ

 إهالك نفذ،؟

دري ك   اسعطردت  صياحبع  ا الحيديِم حعيف بيدت  ا أ س

ييررت إلصييغاء َمييت حىل ييا ل ييام ول ذيييت   درس  بِميي م لكييت سي

ت سالميييراد ارَّضحم و خعمت  درَس ا ةائِ   الم ّمم بذفمم بادري ّتم 

ا ا المرسة؟  الفعن  ل ذت ب ب ا سو نقص 

 !ن، ارضح بصىرة  صادم م فاجسر ن  بقىةسالحق ق   -

ن رىةعتي  بر،اني    اَظرة ةد انع تم حعف ةامت  سخيرى رذيسلست المي

هه  المرة  ف ، ساال يطيرح نفذي،م يعني  سيبحات اهلل! الميرسة فقيب 

 ت؟عل ه  الفعن ؟ والرجل ما َيف  

رذييارةتل الحاضييرات نلييراهتّت بابعذييامات  مقعَضييب م وكييسهنّت 

ِت  بالضبب! ببَّرت  بما خجِنا بت اأبرتاض بشسن،  !يقي

يىل؟ إأ الرجيل يَ َميت يقي = تم والرجيل والميرسة كالهميا فعني ذ عل ف 

ات  لآلخييرم بييل وصييف ما اهللي رعييالف بييسبِف مييت  لييك  بسهنمييا بييدوَّ
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ا ﴿  لبعضل ما و  يم  َبيدي كي
َأدل يم  َوَسو  كي

َواجل يت  َس، 
يَت آَمنييىا إلتَّ مل يهل َ ا الَّ َيا َسي 

م   وهي َهري م  َفاح  ميرسة دوت [م واةعصيار الحيديِ ل14ِ]العغيابت   ﴾َلكي

يا وليهلك سمرهيا  الرجل أ يعن  سهنا أ ريفَعت ب،م بل هى فعن  ل يا سيض 

تَّ ﴿  اهلل رعالف بغض  البصر
هل ت  َسب َصارل

َت مل ض  ضي ملنَاتل َيغ  ا  ِ مي
 ﴾َوةيل  لل

  .[31]النىر  

إأ سّت كلَّ باةل  يرى ويذمع ويشعر ست افععيات الرجيل وحاجَعي، 

ميت  لِمرسة س د وسةىى وسحّدم وكث رذ ِوي الرجل لِمرسة سةىىم إ   َ 

ت َرل يير فعنييع ت مييت النذيياء َميي فععنييىت بالنذيياءم وةِ ييلذ الرجييال يَ 

بالرجييالم والحيي   يايييد  ِييو الرجييل لِمييرسةم ف ييى يبييهل اليينف  

، )1(والنف   ا  ِب ام وأ ييعرف مت النذاء إأ ةِ ال  مت يبهل  لك

  بهكر نذاء الجنّ م ولم ولها فإت اهلل رعالف  ّى: الّرجال لنع م الجن

: النذاء بمثلل  لك  .يشى 

رييدرك بعيد رىف يق اهلل -مم إّت هناك مالحل ذ دة ق ذ جم ِ ذ آسرة! 

وهي  سّت وصي  الفعني   - ملسو هيلع هللا ىلص ببصر  ماةو لمت يعسمل حديِ النبي 

ا  ار  ا لِمرس ا أ،م  بكيل   ة أ ينفيك  بن يا! لينَا  الحيديِل   وصف 

ي»وضىح   يتي َبع  ي...َما َرَرك    سي ليت رل ير هيه  الفعني  إأ بعيد «دل

أ يشيمِ ت  ملسو هيلع هللا ىلص م فالنذياء ا ب يد رسيىل اهللملسو هيلع هللا ىلص ممات رسيىل اهلل

جيد سفيرادذ  م ملسو هيلع هللا ىلص  رعرضيىا ل يه  الفعني  ا ب يد هها الىصي م وإت وي

                                                           

 . 1135/ 3،هرة العفاس رم سبى ،هرة )  1)



137 
 

ييت امةييدام ا فاحشيي  الزنييا إأ سهنييا حييىادث نييادرة أ رمثييل ، )1(فزلَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  ظاهرة اجعماب    الب  كما هى حادث بعد ب دل 

وا هها دأل  واضح  بِف ست الفعن  وص    ير أ،م لِميرسةم  

إنما يل ر ا البعضل من ت ا بعيض ام،مني م وهيها ف ي، إ يارة إليف 

يت الييهي سيي ل ر ا النيياس رجيياأ  ونذيياءم فميين ت مييت  ضييع  الييد 

ف قييع  ،)2(رل يير محاسيين ام ف فعييعت  ييا الرجييالسييعفرط بحجا ييام و

 .حرماتلمي الرجل ضع   اإليمات ا ا

بت صفات الذىء الع  سعل ر ا بعض النذاء  ملسو هيلع هللا ىلص وكما سخ نا

ا صفات الذىء الع  سعل ر ا بعض الرجيال بعد م فقد سخ نا سيض  

 إتَّ »  ملسو هيلع هللا ىلص ميت الخ اني  وانعيدام امماني م ونقيض الع يىدم ةيال بعد 

ييبَ  ييكي دَ ع  ييويَ  منييىتمَ ارَ خىنييىت وأ يي ا يَ م ةىم  ييعَ ذ  دوت وأ يي  َ ش   مدوت َ ش 

ّد الرجال هيها . )3(«تي مَ ف  م الذ   ري  َ ل  ويَ  مفىتروت وأ يَ هي ن  ويَ  ولم َيعي

ا ل م  .الحديِ رنقص 

عفاوري م  ياركت   معِي  بالنذياء بسبميارومت ب ت المجِي  المي  مي

مرهيا  -امرسةذ  ا الذياال بعيد رفكير  بيدا لي   -ربدو ا الذع ت مت بي

ييام وبييدا ليي  سكثيير سهنييا رعِييم إجابعيي،م لكنّ ييا ودَّ  َِّمييت بم ق  ت لييى رع

  الشابات ا هها المجِ  اإلجاب  الصىا  لمثل ساال ا
                                                           

م سخرج، مذِم )  1) ز ب تي َماللك 
  .1695كما ورد ا ةص  َمابل

ع ا مناةش  معنف )الفعن   ا مقال  العصف ق لِنذاء.وةد مضف العى  2)  س 

  .2535 م ومذِم )2651سخرج، البخاري )  3)
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ِ ق  ت  ّر؟هل يعن  الحديِ ست حي  =  وَّ النذاء والعع

المعهرة ييا خالي م ميت سييت  يعرتل  يها؟ سو بامصيح  ك ي   -

 ف متل  لك؟

 .مت الحديِ يقىل إت النذاء فعن  =

ل اهلل رعيالف  صح حم والفعن  ريطِيق بِيف الخ ير والشيرم يقيى -

َخ  ييرل فلع نَييي  ﴾ يير  َوال  م بلالشَّ ييىكي ِي وإجابيي   بِيييف  م[35]امنب يياء   ﴿َوَنب 

و النذاء والععِق  ت ل   م فإت  حي صراح   ساالك الهي سبجبن  

ام ومَ  ت ةرس القرآت وجد سجمل اموصاف ا نذب  المرسةل لِرجيل  ر 

ت  آيارلي،ل َست  َخ ﴿وبالةع،  ام كقىل، رعالف  
م  َومل يكي

ذل يت  َسن في
يم  مل يَق َلكي َِ

َمي    ة  َوَرح  م  َمَىدَّ نيىا إلَل   ا َوَجَعَل َب  نَكي كي َعذ 
واجًا لل م [21  اليروم] ﴾َس، 

بالمرسةم مّ الذ إل  ام ف   َسَكني،م وإل  ا يف ءي ح ت  فإت الرجل مععِقذ 

 .ص ب م سو رخعِب بِ ، اممىررب عي، مي 

ا اإلسيراف ا الطِيو حعيف  وككّل   ءا فإت الشرَّ إنما يكىت

ِي، الشيا لم وا  ِيو الحيرامم وا  ِيو  ي، و يغ يكىت النذياء هم 

فياظفر بيهات اليديت »  ملسو هيلع هللا ىلصل الجمال مت   ر العمل بىص   الرسيى

 . )1(«رربت يداك

مل "و نم بالغر  كما رقىل العر م فإت فعنَ  النذاءل س يّد الفيعت!  "الغي

                                                           

  .1466  ومذِم )5090سخرج، البخاري )  1)
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َ َىا م ت القرآت بِف َجمل ع الشَّ تم لِر ب  واإلةبيال والمحبي  لها ةدَّ

رجا  المرسةم فإت بعض الرجال ةيد  ا  جبل اهلل ةَِو الرجل بِ  عال

يذع  ت بكل   ء ا سب ل الىصىل إلف الميرسة العي  ي ىاهيام كميا 

،وج  اإلنذات ردبى  إليف الشير وسةِي، حيو اليدن ا والعنياف  »  ست

يد: ف  ام وا  لك حكايات   ري خاف  م بل كل إنذات ةد جيرّ    صل

 . )1(«الخ  ا نفذ،م والحديِ إبالمذ لِعبد ست يذععد ل ه  الفعن 

 جي  ةِبي،م فكم مت س    ا: مت سوأد  المرارة واملمم وهيم مي  

وكم مت ولد بّق والدي، وهميا سيبو وجيىد  بعيد اهلل و ريقي، إليف 

 !الجن م ا سب ل إرضاء ،وجع،

رةم والنياس مفطيىروت بِيف حي     يام والنذياءي بوالدن ا حِىةذ خضل

ي ب ّت واأفععيات  يتم ليها سجمل ما ف  ام والرجال مفطىروت بِف حي

كات العحهير مت افععيات اإلنذيات بالمحبىبيات بيت اآلخيرةم ولي   

المقصىد اجعنا ّتم بل المقصىدي اجعنيا ي اأفععيات  يت والععيرض 

 .ل ت بالحرام

ييي  ملسو هيلع هللا ىلص ت يذيييعنكر سةيييىال رسيييىل اهللوإت رعجبييي  فيييابجب  ممَّ

يا ا حق يام ا حي ت وسحاد يث، الع  خّا  ا المرسةم ويرى ف ، رنقص 

بمعِييم  -وَمييت هييم بِييف  يياكِع، مييت الفالسييف   -يذييّم  سرسييطى 

  البشري  امول! ك   يخِعىت بِ ، هها الِقو وهى الهي يقىل

                                                           

  .375/ 9) الصنعاُ العنىير  رح الجامع الصغ رم امم ر  1)
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جذد األنثف ل     ئ ا ج اب ا بل ذى مىضى  ة رم وإنجيا ي »-

 ».راأل فال ل   مدباة لِب ج  والفرحم بل ذى بالم  ان  ا

إت جمال المرسة ل ى الشرك األبلمن ابععد بت الفعياة الشياب  »-

 !»ثِما ربععد بت النارم

ا بشيري ام »- إ ا رسيعم المرسة فال رحذبىا سنكم رشاذدوت مىجىد 

يان ألت ميت رروني، ذيى الشي طات نفذي،م وإ ا  ا معىحش  بل وأ مىجيىد 

َِّمت  فما رذمعىن، ذى فح ح األفعف  .)1(«رك

 ڤلذيع د بيت الجب ير  ةيىل ابيت ببياسسيت رِك األةيىال ميت 

يي   .)2(«َر ذيي   األميي  سكثرذييا نذيياء  فييإت خ يي»  مادحييًا الييزواج وخ ريَّ

َسةي »المعا  ف  المرسة الصالح    ن ا الَمير  م وخ يري َمعيا ل اليد  ن  ا معيا ب الد 

الىصي   بالنذياء ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يخر وص   لرسىل الِي،  ،)3(«الصاللح 

ىا بلالن  »ح ت ةال   صي َعى   .)4(«ءذااس 

* * * 

 

                                                           

م "المذي ح  والميرسة الف ِذيىس" "سفال ىت والميرسة" "سرسطى والمرسة"  يينلر  1)

ا مت ذ   األةىال ف  المرسة.  إمام ببد الفعاح إمامم فقد حشد ف  ا بدد 

  .6950  سخرج، البخاري )2)

  .1754  سخرج، مذِم )3)

  .1751  ومذِم )3331  سخرج، البخاري )7)
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 عمري ست سنينو  تزوجني

 )1(هناء بنت عبداهلل المطوع

ااد   ا  اا ا  ال ااو    أّيااا ا المنيااديايا أيااا ، رّبااتا  ّبمااا لااا يا

 -وماا بعاّدها  ( 2010موال د العقد األول من األلف ة الجديدة ) -

أّماا ّمان قابق اا  -إذ يف هذه المدة تحديًدا بادأ مامو ا المنيادياي 

اااّا أ اااًد لهباااوًأا ذااااا وأول ذ كياااانا يف ال:اااب ة العن بوت اااة   ف ا

ااا ربَّزين يف  اااب اي اليوا ااا  ا  ا المنياااديايك و ٌ اااك، مااان الما

ادا   أنضجْي ا تبك المنيديايا وأد  ا  بعضا ا أو  ٌ اك،  من اا يف عد

 كيايا إذ ال وجاااو  ل اااا إال يف األذهاااا  ا  ك وأاااد  انااات الاااذ 

مع والبهبك -البا حّة  - ْ ّء السَّ
 .مد

نا عاان بدايااة األلف ااة الجد ياادةا أ   أباا  ع:ااك تحديااًدا أتحاادَّ

تقكيًبا. ال أنسى تباك الب باةا حا ن فاجْنتناا إحاد   قنواٍي من ا  

 أرواتناا الم:كفاي بموموٍع جديدا تزًف لنا ف ا  نبان زفااف إحاد  

ة،  فهبااا ْي  – المنيااد  أرااواي –  وتوالاات مع اااا قاا و ّ  ال مااجَّ

ااا  اع اااةا مبا  اااة الاااك و ا  ت الفكحاااة أ جااااء القساااا يف ذلاااك وعمَّ

 .المنيد 

بى  نَّند ذاا ثمان ة ع:ك عاًماا وها هي تو ك ععمكا الّعكوسد الما 

 عكفتا هذه المعبومة غ كد المؤثِّكة منا اليخًكج من المكحبة الٌانوية

                                                           

 جامعة ال ويت. - باحٌة   يو اه يف الفق  المقا  ( 1)
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 يااوٍ  عبااى اني:ااا  الخااربا إذ  يبااْت 
ِّ
الااك و  المياانركةا بعااد مضااي

 :إحداهن بهبفاأة

تاّو العماك   ألا  ماربو ا واهلل يع ناكا  عاوت ن ماع بعا  -

 .أّدامكك لعّب  يسياه 

اادلي بنهبااابح  يف مناقاابٍة   ال أ      اا  يسااوب لباابع  أ  يا

مان  قاكَّ ،   ذها وهو ل س الوالد وال الوالادةا وال حياى  اخم، ما 

 "و  ة الكب اع" احب الفّكحك ب  غاياةا ماا تعاكفا عن اا أ  اقاّم ا 

 مًًٌلك الزوج يسياه  واال ما يسياه ا ما  نناك؟

معذ ًة لًلقيطكا ا تجدَّ  غ ظي وأنا أتذ كا الحا ثة... تًل ذلاك 

 كالكّ ا  ً  عضٍو آركا وأد اأيبس  ًلّ  تبك النّا حة الخب كة

ا ثمان اة ع:اك؟ ويناك مان عاب:اة تّو العمك عبى وحدة عمكها -

 كوهي ميزوجة وعمكها تسع قن ن ڤ

رّمنتا أ   احًساا وال ارباء تو اك عباى االنبعاان مان جديادا 

ثتا الهبفحة بعاد رماسد    أااب؛  أل  نا اًحا جدياًدا باالجوا فحدَّ

 :. وأد  دق تخم ني.وال  يبك.

مبا  ، لألرتا اهلل يوفقكا وأأول لألخ أعًله  أا  ما  ئتا  -

لا تيزوج يف هذا السنا فًل تسيدّل عباى أف اا    ڤ ن عاب:ة ل

ال يايهبو  أ ًًل أ  طفبًة يف الياقعةا ت او  زوجاًة  كبن  اء ال تهبح
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..  ماا .تاحسن أمو  النساء و اؤو  الب اتا وتحاو  العباّا ال ٌ اك

 .ڤ ةالحال مع عاب:

أكأيا   َّ الفااها األر اكا وال أ    أأماحك أ  أب اي؟ك يعناي 

زواج ابناٍة يف الياقاعةا ياني وياساا ع  "تهبديّ؛ "عقّب  ال ياحسن  أل َّ 

يف ت ذيب الخربا واالقيدالل عبى  وا د  أي  يف اقيبعا  حهبولد 

 ك. يا ّم عة العبا.ذلك.

ولوال أ  الموموّع معقو ، ألج  ننئة األرت وفق ا اهللا ل نتا 

هااّ  عقاديا مجبًساا ليوماا ح أ  القاكا  أاكاّ  أ ااحا  ال:ان ا ال أ

وهي بنتا قات  ملسو هيلع هللا ىلص أد عّقد عب  ا النبي ڤالمنيد ا وأ  عاب:ة 

وهي بنتا تساعد قان نا م:افوًعا باأل لاة الياي  قن نا ثا ذهبْت مع 

يحاي اا إل  اا العقاًلءا باداًل ماان ا  اء الياي تهبا با ال او ا وييباا َّن 

 كرطؤها غًدا

ك ل ن يف موموع مسيق ا ل يب َّن لبقكاء ا ركينا أما  وأد فعبتا

 .األّرّوا  الميحاود ا  فبا ي ونا هديف أ الةً 

 لااا أا ٌدااك ال ااًل  ح اا  أن:اانيا مومااوًعا جديااًدا يف المنيااد  

 أناو  أين أراربتا ا ثاا بالجم عا بالرتح ب بدأتا  ب  – اهلل  حم  –

ا وب اااين ل ااذا األمااك ملسو هيلع هللا ىلصنب نااا  تزوج ااا حاا نڤ  عاب:ااة قاانِّ  ب ااا 

ن وجاّد ا باأل لاةا فّماق  و  عرب أقائبي اا وقانج با عب  اا تباًعا

ه بدل ٍ  آرك  ح حا وّمن ال  ل    اح ح ّمعا    ل ًًل فب قبب  أو يك َّ
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 من نقٍ  أو عق ا فًل م ا  ل  ب ننا...اتفْقنا؟

ف ااا  أ  توالاات الااك و  موافدقااًة فقااقا أو موافقااًة وبهبااحبيد ا 

قؤالا وأاد و  ْتناي أقائبة  ٌ اكة جمعيا اا يف رمساةد أقائبةا لا س 

 .اجديدً واحد من ا 

  :أولا األقئبة

أاد و   يف أحاد األحا يا ا فماا  ڤأعيقاد أ  قان عاب:اة  -

الحدي ؟ وه  هو  ح ح، أ  ال؟ ألين طالب، يف المكحبة الٌانوياةا 

 .الهبح ح والضع  ب ن وال أقيط عا اليفكي؛ 

ل ااا أيان ذا اك  = ا فبنبدأ الح ايّة مان أوَّ ،
أهًًل بكا قؤال منطقي

  ًًل؟الحدي ؟ ه  هو  ح ح، أ

أقوق لّك الحدي  بيمام ا ليع ّش جّو الّعكوس يف ذلك العهبك 

ا و  اا  نمااا إل 
ّ
فااّت إلااى النبااالز ااي ؟ ملسو هيلع هللا ىلصي  ااا الخاارب؟ ثااا ميااى زا

 .وقن ف؛ا لك  كّح ما يهبعبا عب ك من  بماي

 أالت   ڤعن عاب:ة 

وأنا بنت قت قن نا فقدمنا المدينة فنزلناا  ملسو هيلع هللا ىلص تزوجني النبي»

قحااا ن باان رااز جا فيف بنااي ال وع ااتا فيمااكَّ
 ا فااوّفى  ااعك )1(

                                                           

ٌّاااّك ّوّتّسااااّأّق مداااْن ّماااّكٍ  ّأْو ( 1) ّغْ اااّكه. الن اياااة يف غكياااب الحااادي ا ابااان األث اااك اْنّي

(4/320.) 
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ا فااانتيني أماااي أ   وماااا ا وإين لفاااي أ جوحاااةا ومعاااي )1(جم ماااة

 واحب ليا فهبكرْت باي فنت ي ااا ال أ    ماا تكياد باي فنراذي 

حيااى قاا ن  )2(نااي عبااى بااا  الاادا ا وإين أل اا ب ااد  حيااى أوأفي

بع  نفسيا ثا أرذْي   ًئا من ماء فمسحْت با  وج اي و أقايا 

باّن  عباى ثا أ ربْيني  الادا ا فااذا نساوة، مان األنهباا  يف الب اتا فقا

مان الخ ك والرب ةا وعبى ر اك طاابكا فنقابمْيني إلا  نا فن ابحن 

احىا فنقابميني إل ا ا وأناا  ملسو هيلع هللا ىلص  نينا فبا يكعناي إال  قاول اهلل ما

 . )3(«يومئذ بنت تسع قن ن

يّعبًةا حيى أثَّك عبى  عكها ما  ڤه  ف مّت      انت عاب:ةا 

ا لمااا باادأي باليعااايفا نا ْت ااا أًم ااا وهااي تبعااب باا ن فيساااأقا ثاا

 احباناا فجاءنا وأنفاقا ا تيًلح؛ا ثاا زيَّني اا أًم اا بان  مساحْت 

عبى وج د ا و أق ا بالماءا وأ ربْي ا الب تا فااذا بعا  نسااٍء مان 

األنهبا  من أه  المدينةا فدعوّ  ل ا بالرب ةا وأ مباّن تزي ن ااا ثاا 

حىا وملسو هيلع هللا ىلص فاجنها  رول   . ا  الوأت ما

                                                           

ااة. الن ايااة يف غكيااب ( 1) مَّ ّمْ ّمااة. ّتهْباا  ك الجا ٌاااكي. والجا ّمْ ّمااة  ّأْ  ّ  ااي جا
ّوّفااْت لد

(ا أاال الحم ااد  يف تفسا ك غكياب ماا يف الهبااح ح ن 1/300الحادي ا ابان األث اك )

ْجّيمااع  ااعك نا اا ي  و "(  528) ْنّسااا  ما
د ِْ النا اا ة أهباااش الّ:ااْعك والااوفكة وجمااة ا

ّنْ ند ّفّقق ّفاد  ّزاّ ي ّفوق ّذلدك لا يق  وفكة  ."والجمة إدّلى اأْلاذا

ْيعداب. ( 2) ْعاٍ  ما
ة الّحك اة ّأْو فد ادَّ ْبو وّتواتكا النَّّفس مدْن  د ا والنَّ د  ا  الكَّ

يكد النَّْ  ا بداليَّْحكد

 (.5/134الن اية يف غكيب الحدي ا ابن األث ك )

 (.1422(ا ومسبا )3894أركج  البخا   )( 3)
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ه  الحدي   ح ح؟ نعاا ب  يف أعبى   جااي الهباحة  ألنا  

 .يف  ح حي البخا   ومسبا

ها  -    ك، جًداا والحادي  الماذ و   ڤالسؤال الٌاين  عمكا

أااد أمااك باقاايئذا  البد ااك يف  ملسو هيلع هللا ىلص ف اا  تعااا  ، ب ناا  وباا ن أ  النبااي

أ  الاازواجا ويف هااذا تعاادا عبااى الطفولااة وقاابب المااكأة حكيااة الااك

واالري ا ك لذا  بما ثمة احيمال لضع  الكواية اليي ذ اكي العماك 

 .عبى وج  اليحديد

مااةا أ بعااة أقاائبة يف قااؤال واحاادك  = حساانًاا هااذه أقاائبة، مب َّ

  ...قآرذها باليفهب  

اب ة أوالً    األمك لا س راً اا بيازوي  الماكأة الهبا  كةا ف ناا   د

ا ف ا  )1( ا  كزّوج ابنا  وهاو  ڤتزوجوا   اً اا ف ذا ابن عماك

 كيقال أ  ف   ظبًما وتعدا عبى المكأة را ة؟

 ما ثانً ا
يف هذا السّن؟ قانفاجئكد إ  ڤ سيعظمة، زواّج ا   أنتد

وأاد اتفقناا أاّل ناذ ك  كملسو هيلع هللا ىلص أرربتكد أن  أد رطب ا  جًل  أب  النباي

  ًئا إال مهبحوًبا بدل  ا وقنذ كه بعد أب ا ا الساؤال الاذ  يطاكح 

 نفس   
                                                           

  فقد  و  الب  قي من طكي؛ قع د بن منهبو ا عن قب ما  بن يسا  أ  ابان عماك( 1)

زوج ابنا ل  ابنة أر   وابن     ك يومئذا وأاال الب  قاي  وهاذا محماول عباى أ  أرااه 

ايا  اأوجب العقد وابن عمك أبب  البن  الهب  ك ا 7/231) نن ال ارب  لبب  قاينظاك  السا

 (.6/228(ا و حح  األلباين يف إ واء ال ب   )232



149 
 

طبات أبا   لماذا أأول لكد  حياى تاك  بان  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنباي أ اا أاد را

اكف قاا ًياا  ع ن ك أن  يف ذلك الوأت والمجيمع والنااسا  اا  العا

 والعاااااااااا ة أامااااااااا ة بااااااااان  زواج الهبااااااااا ا  والهبااااااااا  كاي 

ساين كا با  هاو أمك مقباول وعاا   وغ اك ما  -يف تق  منا هذا ال و -

 كالعا ةا وغ كه غكيب

مخطوباًة مان جب اك ل ا  انت  ملسو هيلع هللا ىلص أب  رطبة النبي ڤفعاب:ةا 

وذلااك أباا  تحااكيا زواج باان المطعااا باان عااد  أباا  إقااًلم   

ااا فاااألمك يف  ااًلح ة عا )1(المساابماي ماان ال فااا   ڤك عاب:ااة ما

لبخطبة  ا  مقبواًل يف المجيمعا ولا ي ن الدافعا ل  الفقك أو الدين 

 كرطن قو  أن  من عا انا أو أ  اعيقا ٍ 

  ڤ وهذا عمك بن الخطا 
ا
 بن أباي طالاب أد رطب من عبي

إيَّاهاا وهاي جا ياة  ا  كة تبعاب ابنيا  أ َّ  بٌاو ا فزّوجا  ڤ
ا )2(

ا )3(ابني  وهي  ا  كة ملسو هيلع هللا ىلص وزّوج غ كا واحد من أ حا   قول اهلل

اا ا  أااديًما جااابز عباا  ن ولااا يخيباا  ف اا   ف ااا  إن اااح ا باااء الهبِّ

 . )4(أحد

اا إذ نيقادً ع ًبا أو أماًكا  ان ًعا أو ما ول س مّ  ملسو هيلع هللا ىلص ف و ل س راً ا ب 

                                                           

 (.4/231نظك  أح ا  القكآ ا ابن العكبي )يا ( 1)

 (.127ا 6/126ينظك  مهبن  عبد الكزاق )( 2)

 (.7/163األ ا ال:افعي )( 3)

 ( وهو منسو  لب:افعي  حم  اهلل.8/627نظك  اريًلف الحدي  )يا ( 4)
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لو  اا   اذلك لماا ت اماى عان هاذا الخطان أباو ل اب وأباو ج ا  

رتبهبا ن لا  الحكيهبا ن عباى انيقاا ه وغ كها مان أعاداء الادين الما 

والينقم من ا الذين  ذبوا عب   وأالوا عن  قاحك و اعك و ااذ ا 

ف   يايهبو  أ ا ق رت ون  عبى هذا الفع  لو  ا  غ ك قو 
 ك)1(

نا بقكو ٍ  ڤوعاب:ةا   الزمنا فكبَّما يعسكا تهبًو  ذلاكمن  تسبقا

لباعد الزمنا وأنا أ ًلك عبى ما يس ا  لك أ  تيخ ب    مان فضابدكا 

جااْت؟ وقاا احً  هااذا  هااا حاا ن تزوَّ تكا  ااا  ااا  عمكا اقاانلي جاادَّ

 .اِ  ال بضح يد ا الخجبى لكد وهي تاخرب د عن قنِّ ا

إ   ح ن طكحتا هذا السؤال عبى  احباي أبّن لاي باِجمااعا

انن تزوجن وأعما هن ما ب ن إحد  ع:اك وثًلثاّة ع:اك قانةك  جدَّ

وهذا أب  قبع ن قنٍة من ا   تقكيًباا ف    بّمان قابقنا بان ٌك مان 

 أل د قنة؟

  حم  اهلل )ي
ً
أعج ا ما قمعت »( يقول  اه204وهذا ال:افعي

ْضّن ليسع قن نا وأال أيًضا  إن   انساء نامة  يحضن من النساء يحد

وأ ا حامْت القي مال تسع  اّدًة بنت إحد  وع:كين قنة أ  ج

 . )2(«ووأع لبني ا مٌ  ذلك اوومعت بنًيا القي مال ع:ك اقن ن

                                                           

اليعام  مع ال:ب اي الف كية المعا كةا مطبا؛ الجاقاك نظك مذ كة  و ة أواعد يا ( 1)

 )القاعدة الخامسة(.

 (.401ا 4/400نظك إ  ا  السا   ل:كح  ح ح البخا  ا القسطًلين )يا ( 2)
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ج عاان حاادو د  ااب   ااع  ابااكة الحاادي ا ونخااكا ولااو أ ْ نااا أ  نوقِّ

 العكب َّااة  فااا  زواج الهباا  كاي 
أؤ ااد  هااذا الو اا ا يف -الجزيااكةد

جااد يف  اا  م ااا  يف -تق  منااا ا    العااالاا ف اناات الفي اااي أااد وا

اجِّ ياخطابن يف قان ا ما قاااي ت ما عّ لبباوب أو أبباا ا ففاي ال وناا ا  ا

الااازواج المب اااك واألموماااة المب اااكة لبفي اااايا ويف الهبااا ن أثنااااء 

 اِمرباطو يةا  ا  زواج األطفال هو الزواج الطب عيا ف ذه إيزاب  

 ااا ل السااا س مبااك فكنساااا ابنااة هااي  ( و1389) المولااو ة يف

ا أ  )1(امن  يي:ا   الٌااين مباك إنجبارت ( 1396) عا  يفزوجت ت

ا ف اا  يقااال  إ  الفقااك  افااع، لباازواج قاانواي  ااا  قاابعأ  عمكهااا 

 المب ك؟ أ  الدين النهبكاين؟

ًٌا  أما أض ةا احيمال أ  ي و  تحديدا العمك غ اّك  أ ا؛  ومان  ثال

ة الحادي   ف اذا مادفوع، ب او  الحادي  جااء  يف ّثا ياطعن يف  حَّ

ث نا وال:اكول الهباا مة الياي  الهبح ح نا وّمن عّكف  أاة المحادِّ

ومااعوها لقبااول الحاادي ا عااكف أ  الح ااا بهبااّحة الحاادي  أو 

زاًفاا ثا إ  أهّبة رطبي ا    ال يني جا
ابيداًء  انات اأرتاًحاا  ڤمعفد

وتساب ي  مان  ملسو هيلع هللا ىلصي لجارب النبا ڤمن الهبحاب ة رولة بنت ح  ا 

جاءي » ح   ڤ   رديجة الحز  الذ  أ اب  بعد موي زوجي

رولة بنت ح  ا امكأة عٌما  بن مظعو ا أالات  ياا  قاول اهلل أال 

ن ا؟ أال  فّمااا وإ   ئت ث بً ن؟  أالت  إ   ئت ب كً تزوج؟ أال  مّ 
                                                           

)1  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Valois 
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الب ك؟ أالت  ابنة أحب رب؛ اهلل عاز وجا  إل اك عاب:اة بنات أباي 

 . )1(الحدي  «...ن الٌ ب؟ أالت  قو ة بنت زمعةب كا أال  ومّ 

مات مان حالا  حبَّا  لهبااحب   اعاْت م:ااعكه وأ اا ي 
فبما عبد

عب   بالزواج من ابنة حب با  وهاي يومئاذ  ا  كة بنات قات قان ن  

عاان  و ااا  يهبااو  أ  تكمااى امااكأة باهاادا  حاا؛ امااكأة فضااًلً ف اا  يا 

 ابناى ذا ملسو هيلع هللا ىلص  أنا ڤطفبة؟ ثا تقولا وتقاًك  ااحبة القهباة عاب:اة 

ّماان األعبااا بعمااك  وهااي بناات تسااع قاان ن ف اا  نن ااك هااذا العمااك؟

 ڤوالاادتدك؟ هااي أ  الحامااكو ؟ أطًعااا هاايك ف ااذلك عاب:ااة 

انَّ ا وأاّت زفافد ااا و ااحب القهباة هاو أعباا بيفا ا ب ا  تح ي قد

و أابق اك فما وج  االعيداء عبى المكأة وحقوأ ا؟ إذا  انت المكأةا 

ٌَّت و جعت؟ احبة الح عقا  وها  يا  )2(؛ أد  م ْت وأأكي وح

عبى ذلك ويقولو  عبى الخ ك والرب ة وهي م د ة  اءا أ  ننِّئ ا النس

 )3(الح؛؟

ّقا ا  نا حا ثة، من الزمن البع دا أ  ند ا لذا فمن المااف د ح ن تبب ا

                                                           

 (ا أال  ع ب األ ناؤول  إقنا ه حسن.25769أركج  أحمد )( 1)

 ال  زواج النبااي بالساا دة عاب:ااة عنااد العبماااء والعقااًلء والمنهبااف ن نظااك  مقاايا ( 2)

 ز كيا عٌما  عباس. - . محمد  مضا  أبوب ك محمو  

ا فنتيني أمي فن ربيني الدا ا فاذا نسوة من ملسو هيلع هللا ىلصزوجني النبي ت»  ڤعن عاب:ة ( 3)

أركجا  البخاا   يف  «األنهبا  يف الب تا فقبن  عبى الخ ك والرب ةا وعبى ر اك طاابك

با  الدعاء لبنساء الًلي ي دين العاكوس ولبعاكوس باكأا  ا ح ح  يف  يا  الن اح

(5156.) 
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يف ظكوف ذلك الزمنا ال بظكوفنا ال او ا وّمان ياهباًك عباى معالجاة 

ا ك  واأع األمس ال ابدكا بن واي ال و  الحامكا  ّمن ياهباًك عباى السَّ

 كلٌمان نايا أو ا تداء أزياء السبع نايبس ا ةد ا

ف ا  مخالفاة، ألماكه  ڤمن عاب:ة  ملسو هيلع هللا ىلصج  وأّما  و  زوا  ابعا 

ساينذ ا وال حياى تا  ن ح الب اكا تا  ال»  ملسو هيلع هللا ىلص باقيئذا  البد كا ح ن أال

إذا »فق ا   ياا  قاول اهللا   ا  إذ اا؟ أاال   «ساينمكحيى تا  الٌ با 

 . )1(«ق يت

ماا لبال ة  أل  ّمان  و اا ال تعاي سينذ  هي الب ك افالب كا اليي تا 

ا ومٌااال ذلااك  يف المولااو  )2(ف ساايو  قاا ونا وقااخط ا ااِذ 

ف عفاو أو  بباا  الولادا الهب  ك ياقي  أبوها ف احبس أاتب  وياوأ  حيى يّ 

ياهبالدح أو ّيْقي   أل  ذلك ال ي و  إال بنمكها أما حا ن  اا   ا ً كا 

 . )3(فان  ال أمك ل  فا نيظك حيى ي و  ل  أمك

أد  وي الحدي  يف اقيئذا  الب اكا أالات  أاال  ڤوعاب:ة 

تسايح ي؟ أاال     إ  الب اكّ أباتا  «ساينذ تا  لب اكا ا»  ملسو هيلع هللا ىلص  قول اهلل

ا فقاد ملسو هيلع هللا ىلص وأاد عا ات فارتة طويباة بعاد النباي ،)4(«إذ ا  امانا»

يًباا مان ع:ّكة قنةا ّوّعاّ   ّول ا ّنْحو ّثّماين ملسو هيلع هللا ىلص ّماي النَّبدي ْت بعده ّأكد

                                                           

 (.6968أركج  البخا   )( 1)

 (.9/193نظك  فيح البا    كح  ح ح البخا  ا ابن حجك )يا ( 2)

 (.8/627نظك  اريًلف الحدي ا ال:افعي )يا ( 3)

 (.6971أركج  البخا   )( 4)
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ا فبااو  ااا  حق ااا مساابوًبا يف حكيااة الااكأ  واري ااا  )1(رمساا ن قاانة

اكةا و أ ،  ڤالزوج لناق  ذلك عن اا وعاب:ةا 
ل ا  خهبا ة، حامد

مسموعا ولسا ، بب  ا ال يعجز عن اِربا  بذلكا الًلفتا يف األمك 

  ااا فعنْ ملسو هيلع هللا ىلصي ذلاك ف انات تفخاك بزواج اا مان النبا أن  جاء ع اس

وا ًيا وف    جكة أد أ    أالت  أبت يا  قول اهللك أ أيّت لو نزلت

من اا ووجدي  اًجكا لاا يؤ ا  من ااا يف أيِّ اا  نات تكتاع بع اك ؟ 

لاا ييازوج  ملسو هيلع هللا ىلص ا تعناي أ   قاول اهلل«يف الذ  لا يكتع من اا»أال  

اا ،)2(ب ااًكا غ كهااا تبم ّح ااا بااًل  ااكك فنجاذااا إلااى مااا  ملسو هيلع هللا ىلصا وأااد ف د

م  ا  .طببْتا وأعطاها ما تاحًب من ال ًل ا ويكا

ن أاجربي ولا تكّ  أ  تس ت وال تمادحك يايهبو  ف مّ  وأأً  ما

وأ ماااها تااي با عاان  حمياا  و أفياا  وحناناا   ڤول اان عاب:ااة 

ا ف اذه ل سات حاال مان ياق اك ملسو هيلع هللا ىلص وتباال  يف الٌنااء عب ا  ملسو هيلع هللا ىلص ولطف 

ويا ا ك ب  يدل عبى اغيباط ا ال:ديدا وأ ا  انت  ام ًة من  وعب   

 .زوج ا ومع ا وأد  أي من  ما يسًك الزوجّة من

ا؟ ڤ حظا أ رب من أ  تاقاقا عاب:ةا وأً     ر ّك الخب؛د وأ فّع ا

ّة الحدي  المع َّند ف   قًن عاب:ة وه ذا  أ  القا  ا  حَّ  ڤّكاءا

كفد أامً ا بذلك يف  اا و وّ  العا
وأاي اا وأْ  ال تعاا ا   ح ن زفافد

                                                           

 (.16/250) عمدة القا  ا الع ني( 1)

 (.5077أركج  البخا   )( 2)
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ذا را اًة أ  الكاوياة ل اا ه اقايئذا  البد اكمن ا وأمكد  ملسو هيلع هللا ىلص  ب ن زواج

 كڤنفس ا  الحدي  هي عاب:ةا 

 انت تافارك ذذا الزواجا ولا ت:عْك يوًما من الدهك بساْببد ب  و

 .ح؛ا أو اعيداٍء عبى طفولي اا أو إجباٍ  عبى  يٍء لا تاكْ ه

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

 ...ييعبا اِنسا  بطكيقي ن  

 ك القكاءة... وماهباحبة ّمن ها أذ ى من  
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 هّلا بِكًرا

 )1(جنّة بنت إبراهيم الشرماين

ُق  ثمَة نوٌع من الصديقات، ُهنَّ أخواٌت يف ثوِب صديقات! يتعمَّ

إخاؤكما حتى إنكما لَتَتشاركان أخصَّ التفاصيل العائليةة، بالبة   

كما كان حالي مع ُمنى...  والليلُة لقاؤها مع بناِت دفعتها مةن كليةة 

ن خمُس سنوات، وُتِح ُّني أن االقتصاد، بعد أن مبى على تخرجه

 – وأستاذات طال ات –أحُبر رغم أنه لن يحُبر من خارج الكلية 

 !أحد

 حرج، بأي صفٍة أحُبر االحتفال َاليوم؟واهلل ُمنى شكلي مُ  -

بصةةفتأ أختةةي وصةةديقتي، وسةةتعينني علةةى اختيةةار َعةةروٍ   =

 !ألخي

 ؟هكذا إًذا؟ ولَم تأخرِت يف إخ اري هبذه المهمة الخاصة -

ما تأخرت وال شيء، الفكرة طرقْت بالي مؤخًرا، وما يحتةاج  =

لهةةةا اسةةةتعداد ووو... وأصةةةًب عأمنةةةا بعةةةا أقاربنةةةا، فةةةب داعةةةي 

 بدفاٍع ال وهكذا  .الصطناعأ الخجل من بنات دفعتي
ّ
اهنالْت علي

ة لقةاانتهاَء له، فما كان مني إال أن وافقُت بحمةا  ت ًعةا للمهمةة المُ 

 .لى عاتقيع

                                                           

 اليمن. - محاضر يف جامعة العادل للعلوم التط يقية واإلنسانية( 1)
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منى اختارْتني كوين صاح تها القري ة، التي تطمةنن إلةى  درك أنأُ 

 –المجهولةةةة حتةةةى ا ن  -َعةةةرو  لمعاييِرهةةةا وذوقهةةةا ومناسةةة ة ا

 علةةى فيةةه، جةةًدا وأنسةةُت  للحفةةل، معهةةا اصةةطح ْتني إلخ،...ل يةةتهم

 .بينهم غري ةً  سأغدو بأين ظني خبف

د بعد العشاء؛ انأويت للركن ال عيد، أردُت قليًب من الهةدوء بعة

خب الم طيلةة الحفةل، ثةم إننةي تعمةدُت الجلةوَ  علةى  ستمرالصَّ

لةةي ُمختلفةةات، وقةةاٌر بةةالٌ، وهينةةٌة  ظهةةرنَ مقُربةةٍة مةةن ثةةبِة نسةةوة، 

تةةوحي أهنةةّن لسةةن طال ةةات حةةدي ات التخةةرج أو حتةةى عتيقةةاِت 

 .التخرج

استأذنُتهّن يف الجلةو ، فةأِذنَّ لةي برحابةِة صةدر وُلطةٍر غةامر، 

فةةُت بنفسةةيل أهةةًب   بكةةم، سةةعدُت جةةًدا بالحفةةل، اليةةوم حفةةل فعرَّ

 .صاح تي ُمنى، وأنا صاح تها هيا

نةةُت! لسةةن  - بةةادْلنني التعريةةر بأنفسةةهن، وفعةةًب ُكةةنَّ كمةةا خمَّ

طال ةةات! إهنةةن أسةةتاذاٍت يف الجامعةةة، مةةن تخصصةةاٍت مختلفةةة، 

 .إحداهنَّ تخصصها شرعي، د. سعاد، وحنان، وسلوى

صةطحُب قهواةا، مةع بعد جلوسي، أق لْت إحدى الحاضرات ت

اا من حلةوى وأقةداٍ  أنيقةة، فجلسةْت بجوارنةا، وهكةذا صةرنا  ِعدَّ

 .خمسًة، ننعم بجٍو هادئ جميل
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 بادرْتنا بابتسامةل وش رأيكم تجّربون قهويت؟ -

 !ما يف عاقل يردَّها منأ =

فنجان فق  من فبلأ، كّ رت قهوة اليوم، اهلل يسة  ي ةدو أن  -

 .ذه الليلةالنوم يف طريقه لتوديعي ه

ساَد صمٌت لمدة خمِس ثوان، وما أطول الوقةت حةين يصةمُت 

المجلِس! لذا مارسُت هوايتي يف كسِر الهدوء القاتةل واخةتبأ أي 

 !"سالفة"

   خوش قهوة، تسلم يدك، َمن معي؟ وما قسمأ؟ -

جاءين صوُتهال أمل، لكنةي لسةت علةى طةريقتكم، وال أحةب  =

 !عله يفيدكلي سؤالأ لغيري ل.. حو  .الدراسة

لةم يكةن يف نيتةي إال كسةر  -أسةتاهل مةا حصةل-ُأسِق  يف يدي 

الصمت، ما الذي يجري؟ واضٌح أنني آلمُتها بسؤالي لكن ال أدري 

ما الس ب بالب  ؟ أعتقُد أين لطيفٌة جًدا يف استفساري عن اسِمها، 

خطر ب الي أهنا لم ُتكمل دراستها، وكان الخيار الوحيةد الةذي طةرأ 

، فاهن
ّ
 :مرُت بفلسفتيعلي

يا ح ي تي! الشهادة ليست مقياًسا مّطةرًدا للمةتعلم والم قةر،  -

ا إن كان دً .. آسفة ج.ويف اح ام النا  له، فبب عن مكانته عند اهلل

 .سؤالي غير الئق
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 !كرهُت كلَّ شيء بعد طبقي حنانيِأ، بل أنا آسفة! =

يف خاطرهةةا، لكنةةي  شةةعرُت أهنةةا موجوعةةة حتةةى أقصةةى نقطةةة

 رٌة علةةةى اخةةة اِع فلسةةةفٍة هبةةةذا الشةةةأن، فأنقةةةذين اهلل بصةةةوِت صةةةغي

د. سةةلوىل قهوتةةأ وال ألةةّذ منهةةا! مةةا ُيحسةةنها إال شةةخص يتةةذوأ 

ما الذي آذاك بعد طبقةأ للحةد   لالحياة، إذا أذنِت تقولين لي فق 

 يف خاطرك لهذا الحّد؟ كعتمةٍ الذي جعل الحياَة كلَّها 

علةى األخةرى، وشةعرُت  اعتدلُت يف ِجلستي، ووضعُت رك تي

 .أنني يف َجلسٍة فكريٍة أسرية دافنة

انطلقْت يف حدي هال تطلقُت منذ سةنتين، ولةم أحةأن لطبقةي  =

صةةلي وال أراه إال... سةةأتركه فقةةد آثةةرت الفةةراأ؛ ألنةةه رجةةل ال يُ 

حّب أن أذكره بشيء، وإن كان حًقةا؛ المهةم وشأنه، منذ طبقي لم أُ 

كةةان صةةائً ا، وسةةيرهللقني اهلل عوًضةةا يف نظةةري أّن اختيةةاري للطةةبأ 

جميًب فتأملت العطةاء وارتةديت رداء الصةو، وانشةغلُت بمشةاريَع 

 .أخرى تمأل وقتي

 حلو جًدا، هذا كّله جميل، لماذا كرهِت الحياة إًذا؟ -

 بعةد -! وحةده نعةم –أق لُت على الحياة بكرٍم مةن اهلل وحةده  =

لةةٍ مُ  وليالٍ  باليسيرة، ليست مشقةٍ   كةان لكةن لةه، انتهةاءَ  ال معٍ بةد حمَّ

 الص ا  ينتظر حأينٍ  أسمالِ  يف أحيا أو سعيدة، أحيال خياران أمامي
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 والخيةار الشةمس، ُتشةرأ حةين الليةل ويتةوخى المساء، ُيق ل حين

ب تجربتي عرف معرفتيميت! ومَ مُ  يهٌ كر ُمر   ال اين  .ن جرَّ

ان حأن على الفائةت، ولةو كةنُت وقتها أين ودَّعُت األسى والظن

 الفائُت سيًنا، ما الذي حصل؟

يةةة نظةةرُت لسةةاعتي فةة ذا أعناُقنةةا لهةةا، وبحركةةٍة ال إراد اشةةرأبْت 

ي أن تتةةأخر منةةى يف منةةادايت  الوقةةُت قةةد تةةأخر، دعةةوُت اهلل يف سةةر 

رة ف لقصة هذه الفتاة الدُّ  !للرجوع لل يت، إذ بلغُت ذروة التشوُّ

  بصوٍ نافدل تكفين، وش صار؟ -

تنهيةةدٍة عميقةةةل قةةابلني ح ها مًة صةةفراء صةةابتسةةمْت ابتسةةا =

، وكةأين   ارتك ةُت المجتمع يف ك ير مةن األحةايين بةالرفا أو الصةد 

ن أوجعتنةةي كلمااةةا جةةاريت، مةةا أك ةةر مةةا ال تغفةةر! وأك ةةر َمةة جريمةةةً 

الم صةاح ه  ملسو هيلع هللا ىلصل طلقة، حتى الرسوالرجال ال يطل ون المُ "تقولل 

 ؟"«هّب بِكًرا»على هللواجه بالمطلقة، وقال لهل 

ن يأيت لخط تةي ثةم يعلةم أين مطلقةة يعةود القهقةرى دون وكل مَ 

 !تردد

 – َعوُتهةةا غل ْتهةةا وقةةد –دار بخلةةدي ضةةعر الحةةدي ، لكةةن 

 .حال كل على هلل والحمد ،)1(صحيًحا وجدته

                                                           

 (.5247أخرجه ال خاري )( 1)
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بعد هللواجه؟ عةبم هةذا التحيةأ  ملسو هيلع هللا ىلصت ه عايُ  مَ وددُت لو أفهمل لِ  =

 فق؟كله لألبكار؟ أين التكافل والتكافؤ والتوا

علقةةًة، حتةةى توصةةلُت يف صةة اٍ  مةةاٍ  إلةةى أن ظّلةةت أسةةنلتي مُ 

المجتمع ال ُيريدين وأم الي، هذه هي الحقيقةة، والحقةائُق عةادًة مةا 

تكون مؤلمة، لكن علينا أن نتق لها رغم صةعوبتهال الفرصةُة واحةدة 

فقةة ، فةة ن كنةةت ِمحظوظةةًة وجةةاء الةةأوج رائًعةةا مناسةةً ا كانةةت لةةأ 

خرى فقد انتهى الس اأ، فلم يعد فيأ مأية، السعادة، وإن كانت األ

ستعملٌة سابًقا... معذرة على إسماِعكم هذا لكنها الحقيقة! ألنأ مُ 

 .وأنا أموُت ألر مرة حين أقول هذا

عكنّا أربعَتنا كأن على  ن ال حيلَة لمَ  نارؤوسنا الّطير، ما أشدَّ توجُّ

ثْتني نفسي، ال أحةد أكألمهيف تخفيِر  نال حةب  ةر منةي يُ ، هكذا حدَّ

ةةر علةةى النةةا ، لكنةةي يف هةةذه اللحظةةة، حرفًيةةال غةةارْت كةةلُّ أن يُ  نظ 

 .كلمايت، فبًب عن انعدام خويت يف أمور كهذه

بةل يا ح ي تي تسلَّمْت الجلسة د. حنان، بحكمِة أم، وخوِة مُ   جر 

ررُت بم ل تجربتةأ، ثةم تأوجةُت والحمةد هلل، وا ن أنةا يا أمل، مَ 

ة، يف يةوٍم  مةا اسةوّدت الةدنيا يف عينةي تماًمةا كمةا حصةل معةِأ، جدَّ

ة، فةالمُ  جّربون يفهمةون أقول لةِأ هةذا كةي تتفهمينةي حةين أتحةدَّ

 :بعبهم، خبًفا لغيرهم، سؤال من فبلأ

كاملة لم تشةهد ال شةرية م لهةا أن تةوفر بينةة  هل تعجأ شريعة -
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طلقةةات؟ وربنةةا جةةل وحيةةاة سةةعيدة لشةةريحة مةةن النةةا  تةةدعى المُ 

 ولى رهللأ الحوت يف ال حر، والنمل تحت الصخر؟جبله ت

ل حةولأرجوك دكتورة! سؤالأ معروٌف جوابه، لكن سؤالي  =

، أليس فيه التحيأ لنكا  ال كر دون «هّب بكًرا»ل ڤ حدي  جابر

راِع قلوب المطلقات وهو يستح  جابر! مةاذا عسةى ال ي ات؟ لم يُ 

كونه لةم  َمن فاته جابر أن يستفيد من االق ا  بعد هللواجه إال شعورَ 

 !ينكح بكًرا

خذيني بُلطفأ يا ابنتي، ثقي أين سأجي أ على كةل  أسةنلتأ،  -

وحتى ادئي بعا الشيءل لو كنةِت يف أر  خبةراء والجةو بةارد 

جًدا، وكاد الب اب أن يخفي معالم الطريق هل تسةيرين فجةًرا؟ أو 

مي مةةن سةةلَ وتَ  وَغ الشةةمس لتسةةتمتعي بجمةةال الطريةةقتنتظةةرين بةةأ

 تع ر فيه؟ال

 !ط عا أنتظر حتى ال أسق  على األقل =

رائةةع! إًذا لنخةةرج مةةن ألمةةأ وتجربتةةأ ومجتمعةةأ الةةذي  -

 حيةةاة ونتخيَّةةل - ا ن رؤيتةةِأ  يحجةةُب  كالبةة اب فهةةو –رفبةةأ 

ة بيةةنهم؟ فنجمةةع صةةورة طلقةةالمُ  تعةةي  كانةةت كيةةر.. .الصةةحابة

 أك ةر ق ةل –طلقة يف اإلسبم أول مجينه فنرى بةأعينِهم متكاملة للمُ 

الحاالت، ثم نفهُم  مبيين من لحالة نحتكم أن ق ل - سنة ألِر  من

 !حكًما شرعًيا -من ظلم أو إنصاف  -من خبل ما مرت به 
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 ألسةة اب - هبةةا المةةأمور –ألنةةه قةةد تتخلةةر الصةةورة الشةةرعية 

 !قافة عارضة يف هللمن ما، وما أقلَّ اإلنصافوث طارئة،

  حسنًا، لكن كير؟ =

َقةا ُيْغةِن اهلُل ُكةبً ول اهلل تعةالىل قالت د. حنانل يق مِةْن  ﴿َوإِْن َيَتَفرَّ

ل اهلُل باإلغناء بعةد الفةراأ... فةاطمنني 130]النساءل  َسَعتِِه﴾ [ تكفَّ

 .وارَبعي على نفسأ

مةن ابنةي أبةي  ڤرقيةة وأم كل ةوم  ملسو هيلع هللا ىلص تطلقت بنتا رسةول اهلل

 حةةين صةةدع بالةةدعوة بةةأمر أم   ملسو هيلع هللا ىلص لهةةب عت ةةة وعتي ةةة نكايةةة بةةالن ي

ةةعب،  ملسو هيلع هللا ىلص جميةةل لُيحأنةةاه ويةة قب كاهلةةه يف هللمةةن الحصةةار يف الش 

واًل، فلمةةا أ رقيةةةَ  ڤن ا منهمةةا ع مةةان بةةن عفةةافأبةةدلهما اهلل خيةةرً 

 . )1(، وكان خير بديل رضي اهلل عن الجميعت تأوج بأم كل وميتوف

مةن أبةي  ڤت إحةدى الصةحابيات فاطمةة بنةت قةيس وتطلق

ويةةة وأبةةو الجهةةم، عمةةرو بةةن حفةةص فخط هةةا ثبثةةٌة! مةةنهمل معا

 .  )2(ڤفاختار لها أسامة بن هلليد  ملسو هيلع هللا ىلص فاستشارت الن ي

وكانت المرأة بمجرد طبقهةا أو مةوت هللوجهةا يأتيهةا الُخطةاب 

دون تحيٍُّأ لل كر، ففي كل صنٍر من النساء حاجٌة يجةدها الرجةل، 

                                                           

 .76، أيبا صل 73نساء حول الرسول، محمد برهان، صل( 1)

 (.1480أخرجه مسلم )( 2)
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ومقتبيات تقتبي اختيار ما يناس ه، وال هللال هذا األمر يف ك ير من 

 .لم ُتص هم المدنيَُّة بأنيابِهان المجتمعات ممَّ 

وِسةَير الصةةحابيات أقةوى شةةاهد لةذلأ، فةةالمجتمع المسةةلم ال 

أسوة حسنة! فقد رسةم أسةمى  ملسو هيلع هللا ىلص طلَّقة، ولنا يف رسولنايرفا المُ 

 .المعاين يف مقاصد الأواج

ك يةرًة،  رضي اهلل عنهنكانت خديجة بنت خويلد أولى هللوجاته 

اوهلل الخامسةة والعشةرين، ، وهو لم يتجةملسو هيلع هللا ىلصله وقد تأوجت اثنين ق 

 .ڤت ي حتى توفف قي لها ووىف

طلقةة وأرملةة أو مرتةد هللوجهةا بعةدها بةين مُ  ملسو هيلع هللا ىلص وكانت هللوجاته

فهن، ولةم يتةأوج جوًا لقلوهبن ومراعةاًة لظةر عن الدين، فتأوجهن

تسةمع منةه إال ال نةاء علةى  ، وهي التي لم تكنڤبكًرا إال عائشة 

 . )1(ميًعا، والوفاء لها رضي اهلل عنهن جڤخديجة 

 عليِأ، كيةر لةم تعةتِن الشةريعة بالمُ  -
ِ
طلقةة وأيةن تحيُُّأهةا باهلل

  لألبكار؟

ل ل الجأاء أو تأجَّ  !ثم إن عاق ة الصو خير، تعجَّ

ةت بالحةدي  اسةتأذنْتنا  ت ابتسامٌة خجلى من أمل، ولمةةّا همَّ ندَّ

                                                           

 د، نظةةةةرل خصةةةةائص اإلسةةةةبم وأباطيةةةةل خصةةةةومه، بتصةةةةرف، ع ةةةةا  العقةةةةايُ ( 1)

 وما بعدها. 141صل 
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د. حنةةان، بعةةد أن رنَّ هاتُفهةةال أوه أعتةةذر مةةنكم، وصةةل ابنةةي، وأنةةا 

للذهاب ا ن، وقد تركُت لِأ د. سلوى يا أمل، ففيها ُغنيٌة  مبطرةٌ 

 .وكفاية

ب أمةلل هةل تةذكرين مع السبمة دكتورة! ما عليأ هللود، طي ة -

أحبمأ ق ل الأواج؟ والتفاصيِل التي رسمتِها للفار  القادم ِعلى 

 صهوِة خيله األبيا؟

، رفعْت أمل حاجَ يها باستغرابل أعتقد مررت هبذه المرحلةة =

 م ًب إين أحُلم بأوٍج رائع؟ لكن ما فهمت مغأى السؤال! عيٌب 

ًدال بالط ع ال، مجرد مةروره بالخةاطر ابتسمْت د. سلوى مُ  - جدَّ

 .أمر ط يعي

 !ب، لكني لم أفهمأطي   =

 وضعْت د. سلوى كوب قهواا، واق بةْت مةن أمةلل كةان جةابر

شاب بم ل  يف عنفوان الش اب، يتمنى ما يتمناه أي صغيًرا فتًى  ڤ

بسةةنه، أو أصةةغر قلةةيًب اةةتم لةةه، وُتماثلةةه  أحبمكةةن يةةا بنةةايت! فتةةاةً 

 وربمةا –األفكار، لكنه فقد أباه الةذي يرعةى مصةالحه وهةو صةغير 

ه كانت ، كةذلأ يراتوقةد تةرك لةه أخواتةه الصةغ -توفةاة أيًبةا م أمَّ

فكان بين أمرينل أن يسعى يف تحقيةق حلمةه كةأي شةاب، أو يلملةم 

حةةتْجن ألم تحتبةةنهن وتقةةوم علةةيهن، غيرات يَ شةةع  بنيةةات صةة
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ه التي يحلم هبا، فكان اختياره علةى غيةر المةألوف فآثرهن على فتاتِ 

وهةةذا يةةدل علةةى رجاحةةة عقلةةه وحكمتةةه  ،مةةن أم الةةه مةةن الفتيةةان

 . ارهيوإ

من جابر موقر األب الرحيم الذي يهتم  ملسو هيلع هللا ىلصي فكان موقر الن 

 اًرا، يتت ع أحوالهم بسؤال أفراد جيشه صغاًرا أو ك ةله كاهتمامه ب قي

تع ةر وتةأخر عةن الركةب، أو مأا ، وحقيقة القصةل أّن جمَل جةابر 

يف السةير ف حة  عنةه، وعلةم حالةة جملةه، فةوكأه  ملسو هيلع هللا ىلصي ففقده الن ة

ودعوته، ثم اجتمعةا يف  ملسو هيلع هللا ىلص ، فنش ، وس ق القوم بوكة الن يهبعصا

السةير مةرة أخةرى، وجةرى بينهمةةا حةدي  الوالةد لولةده، فاسةةتأذنه 

 أن يس ق القوم للمدينة، فسألهل عبم تتعجل يا جابر؟ ملسو هيلع هللا ىلص ابرج

. فقةال بداهةًةل أبِكةًرا تأوجةت أم .قالل إين حدي  عهٍد بُعةر .

فاستشةةةكل حالةةةه  -علةةةى غيةةةر المةةةألوف -ً ةةةا ثي ًّةةةا؟ فقةةةالل بةةةل ثي  

واختياره، ولِةَم لم يخ  م ل بقية أقرانه فتاة يف سن ه يقبيان أيامهمةا 

 !)1(ا العفوية يتبع ان ويتباحكاناألولى بواءام

إن ع ةةد اهلل هلةةأ »قةةالل فسةة ب اختيةةاره  ملسو هيلع هللا ىلص ف ةةّين جةةابر للن ةةي

وترك تسع بنات أو س ع وإين كرهةت أن آتةيهن أو أجيةنهن بمة لهن 

فأح  ةةت أن أجةةيء بةةامرأة تقةةوم علةةيهن وتصةةلحهن قةةال ف ةةارك اهلل 

 .«لأ

                                                           

 (.6/339فتح المنعم شر  صحيح مسلم، موسى شاهين )( 1)
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تةه خاط ه أواًل خطاب الوالد الشةفيق، ونظةر إلةى فتو ملسو هيلع هللا ىلص فالن ي

ومةةا تعةةارف عليةةه النةةا  يف االختيةةار، فلمةةا ت ةةّين لةةه رجاحةةة عقةةل 

ل وحاٍت خاصة لمصالح عامةة يف أسةرتهوتفوقه على طم ڤجابر

شةأ  ، فةب«َفةَذاَك إَِذنْ »دعا له بالوكة وأكد له صواب رأيه بقولهل 

أن جابًرا بعد ذلأ اهللداد طمأنينةًة وفرًحةا باختيةاره، ويكفيةه أنةه نةال 

تلحقةه وأهلةه وذريتةه وهبةا سةعادة الةدارين،  له ملسو هيلع هللا ىلص يبركة دعاء الن 

 !فُعلِم هبذا أن ال كر ليست هي الخيار األم ل يف كل حال

 ڤ لجةابر ملسو هيلع هللا ىلص الن ةي هةو بقيةة حةدي ومما يأيد األمةر جةبء 

يف مقاصةد  يف نظةر النةا تدور أن اختيارات الأوجة المناس ة  وفيه

ى دينهةةا نكح علةةإن المةةرأة ُتةة ،فةةذاك إذن» لملسو هيلع هللا ىلص قةةال ددة حيةة متعةة

أيل فةب عليةأ  «فعليأ بذات الدين تربت يةداك ،ومالها وجمالها

فةةأهم خصةةلة ترعاهةةا هةةي خصةةلة الةةدين لةةو اخةة ت ثيً ةةا أو بكةةًرا، 

ين تربت يمينأ»  . )1(«فاظفر بذات الد 

وعلى فر  أنه نصةح لةه بةال كر، مةا المةانع مةن نصةح الشةاب 

  األعأب أن يتأوج فتاة عأباء م له؟

تطةةرأ أي معةةه  ملسو هيلع هللا ىلص وحةةدي  الن ةةي ڤ ابرولةةيس يف هللواج جةة

طلقةةة أو التحةةريا ضةةدها، ولةةو أنصةةفنا يف الحكةةم فةة ن لةةذكر المُ 

ي طلقة يف مقام أليق هبا من ال ِكر التي هالموقر م ال رائع لتميأ المُ 

                                                           

 (.4/215نظرل المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرط ي )يُ  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ، بل صار م له يف اختيار الن ي)1(يف م ل هذا المكان ال تصلح له

ال تصلح لرعاية  وكانت إذ ذاك صغيرة ڤف نه لما عر  بعائشة 

أخةرى فخطةب  احتاج امرأةً  ؛ڤ شؤون ال يت واالهتمام بفاطمة

 . )2(وكانت خير من قام به وبأهل بيته ڤسودة بنت هللمعة 

 هل أشرقت الصورة ا ن؟ !هاه أمل -

أشرقت الصورة فق ؟ بل الشمُس كلُّهةا! ال مشةكلة لةدي أن  =

قوا بين المُ  طلَّقة! هةذا ل رفُا المُ طلَّقة وال ِكر، المشكلُة الكوىيفر 

مةةا ال يصةةلح، فةة عُا الكسةةِر جةةو، يف م ةةل حةةالتي، وأنةةا أعلةةم أن 

انفصالي كان يف محله والحمُد هلل، لكني أبقى بشٌر، ُتؤنسني الكلمُة 

 .الطي ة، وتوحشني النظرُة العاتِ ة

أ بةين أحأاننةا  - يف هذه أوافُقأ، وأعتقد أنه من الحكمة أن نفر 

التةةي تمةةر بنةةا لحكمةةة نعلُمهةةا أو نجهُلهةةا، وبةةين  وأقةةدارنا المؤلمةةة

أحكام الشريعة التي شرعها الوُّ اللطير، وبين تط يق النا  لهةا أو 

 .تفريطهم فيها، فهذه جهاٌت ثبة، ُنخطئ ك يًرا حين نخلُ  بينها

جةةيء ُمنةةى مةةن بعيةةد ظللةةُت سةةاهمَة الطةةرف، لةةم يُرعنةةي غيةةُر مَ 

عة أدّورك، توبةةة نجةةي مةةع تتبحةق أنفاُسةةهال تةةدرين لةةي نصةر سةةا

                                                           

(، مصةطفى بةن سةعد بةن ع ةده 5/8مطالب أولي النهى يف شر  غايةة المنتهةى )( 1)

 السيوطي.

 .5نساء حول الرسول، محمد إبراهيم سليم صل ( 2)
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 !بعا، السيارة وصلت

ودَّعُت أهَل الجلسة الهادئة، وصاح ة القهوة أمل، وهذا الحواَر 

 .الرخيَم، وكم وددُت لو يطوُل حتى ساعٍة متأخرٍة من الفجر

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

  ...ال ُتك ر الحسرات على أيامأ الفائتة  

 ! ل يف آخر ثانيةسجَّ هدف الفوهلل يمكن أن يُ 
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 ناقصاُت عقٍل ودين

 )1(د. سندس بنت عادل العبيد

يف ُأسرتنا، تتعّدد األدوار، ما بيي  واليد، وواليدو، وأو، وأ يت، 

أكييو وأرييور، ولمييحت ماييا ت  التيي  ي ه، ويييا  ييير ، وُه  ييد  ييي  

 .ُهباِدل  آ ر، أو هويب عن  طوًعا أو َكرًيا

ّدي دوًرا، وليو ويمذا، يف كح جهي  خيٌ م ميا هايد اويًرا، وهيو

يي ، ويتشييانانا لوييد ، وب يييتا ِت الحييياُو بايتييً  ُم، و نييا ع ييا مهيياقي قتت ا

ر لنيا اي يت    أ رى معطو ً  أبد الدير! لذا مي  ر ،ي  ا ، أق قيدو

د، امو نحيا يف ُ بي وتمامح  .ك  نعيش بتوازق، وتجدُّ

ح يذ  الحم،  الرباني ؛ طيرأ ع يا  يا طري بينا استورقُت يف تأمُّ

ما رأهت م  ناقصيات ع يحت ودهي ت أَييَب ل يبج الرجيح »: ملسو هيلع هللا ىلص قوُل 

 .«الحازق م  إ داك 

فابتا،ُت طوهً ، وخعرُت بطعِم الحيده  بيي  جيوانح ، ف يم 

ُتوييادرا ايبتاييام ، ووددُت لييو ابتايي،تا معيي  كييحو ناييا  األر ، 

ق يف أن اييه   رًجييا   أق ميي  ال،ايي ، َ   اخييا –بييدًي ميي  أق هِجييدا

إَ ي ُأ صيي  عييدد َميي   - ملسو هيلع هللا ىلص انبينيي يفج ميي   يير  قييولت   ميي تتحيير 

استع،ح يذا الحده  العظييَم الج ييح! يف  يير مح جي ، آ يُر   يي  
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، كاق فيها أ ُد َمي  ُأرهيد  أ وتن  إ داي و بأسا، أق    ً  ُعرضتا

أق هبدو بصورِو دروهش، ويو هعُظ ابن   ي  ا ت ف مع أ ت ، ف ال 

! وي تٌت يف ميع ناقصي  ع يحت دعهيا »ل  ب صا  ت سياَج : 
ّ
هيا ُبني 

 !«وده 

ويذا مشهدم عار م مي  آيِ  مشيايد الُهيب  بالحيده  بصيوروت 

  يو ، لنتجياوز ييذا ال،شيهد، ولنيدُلف ل حيده  بطعيمت مٌت يف، 

  ُ رميوا فه،ي  فهً،يا ريحيًحا، ب صيدت أو بيدوق بعيًدا ع  تشوه  َمي

بيييبعِ     هرهيييد الَ هيييم الصيييحي قصيييد، وسيييأ اول أق ُأعييييَ  َمييي

 عجا ا
 .ت ،يحاتت

ي ُأبييالإ إق ق ييُت إق يييذا الحييدهَ  وجيي م ميي  وجييو  ا عجيياز 

النبييوي! ويييو م ٌييرو لمييح مومنيي  رييادق ت ترفييُع رأَسييها بييي  آكيياِق 

ًو بدهنها، ي تاتثن  من  خيًئا،  ياً  أو  رًجا  !الج،وع، ِعبو

ِريج   سعبه ول الحدهُ  بت،ام : ع  أ دا ٌُ  الا
قال:  ير   ڤ يدت

يف أضحا أو فطر إليا ال،صي ا، ف،ير ع يا النايا ،  ملسو هيلع هللا ىلص وُل ا رس

. «فيينا أرهيتم  أكثير أييح النيار ،ها معشر النايا ! تصيدق »ف ال: 

، وتم رق العشيير، ميا تمثرق ال ع َ »ها رسول ا ؟ قال:  ف   : وبمَ 

ميي   الحييازقِ  الرجييحِ  بج لُ يي أَيييَب  ودهيي ت  ع ييحت  ميي  ناقصيياِت  رأهييُت 

اق دهننييا وع  نييا هييا رسييول ا ؟ قييال: . ق يي : ومييا ن صيي«إ ييداك 

ق  : ب يا. قيال:  «أليس خهادو ال،رأو مثح نصف خهادو الرجح؟»
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 «فذلك م  ن صاق ع  ها، أليس إَا  اضت لم تصح ولم تصم؟»

 . )1(«فذلك م  ن صاق دهنها»ق  : ب ا. قال: 

يبت مي  قيوو تيأاير  وقد جيا  ييذا الحيده  يف سيياِد ميدج وتعجُّ

 يف هيوق عييد إسيعاًدا ل نجايا  مي  جهي   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي ال،رأو، إَ أ يو بي

ول ًتيا ينتبيايه  مي  جهي ت  -  تيا ت يوق الاياع  ملسو هيلع هللا ىلص م  عصير  -

 ،بالناييا  ملسو هيلع هللا ىلص أ ييرى، ويف الحييدهِ  ديليي م واضييح م ع ييا ايت،اميي 

ء مييع الناييا   ارييً   ييدهًثا لييم   يييُ   ييادر جهييَ  الرجييال، وتحييدو

جال  .ُهٌبِر  الرج

لمره،ي  أق يف الحيده  انت اًريا منهيا، إَ ولربو،ا ظنويت ال ارةيُ  ا

 وا  – الحيبه  الظي ج  ييذا ومنشأ ،«وده  ع حت  ناقص ُ »جا  في  أهنا 

 أو  يوار، يف! الين   مواِضع يف ال  ظ  يذ  استع،ال كثروُ  – أع م

 !فمري ِعراكت  أو ُمناظرو،

إَ الواقيع  "ن ي  الع يح"ولربو،ا نازعت ال،رأو يف أريح معنيا 

 .كثير م  الناا  أفطُ  م  الرجالهشهد بوجود 

 انًا! يذا أمرم ُمشاَيد، وال،ومنُ  يف قرارِو ن ايها، مه،يا  ياول 

ال،يُرج وق مألَ ع  ِها ب،عنًا ُبط ني  ُموي ت عي  إبطالي ، إي أق ه ينًيا 

ا كالجبال، هاتول  ع ا  اطِرييا، م ياُد : أني  ُمحيالم أق هيذق  ًٌ راس

                                                           

 (.80( وما م )68أ رج  البٌاري )( 1)
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ييَر بييذلك، ال،ييرأَو وهظ َ،هييا، ألق أ ملسو هيلع هللا ىلص النبيي  فعاليي  ي ه،ميي  أق ُت او

واألفعييال أرييدد ميي  األقييوال، ف،ييا ال،يييٌَر  ميي  يييذا التنيياق  

 ال،ضطرِق بي  أض عها؟

 الح ي   أن  ميا مِي  تنياق ت البتي ؛ كييف؟ إَ ليم هنيِف الحيدهُ   

 وسيهح، واضي  لايبب َكاَ يا، وي ال،رأو، فطن َ  –بح لم ه صد  -

 !ال طن  أو الذكا  ب  ُهراد ي ُينا الع َح : أق ويو

الع َح ُينا ي ُهراد بي  اليذكا  أو "وأنا أكتُب يذ  العبارو األ يرو: 

خعرُت بصوتت يف  اطري: ما يذ  األلواز؟ ي أبيًدا، وليو  "ال طن !

 اير بي  الين  كي ق افرتضنا أهنا ألوازم  يُر م هوم ؛ فينق أفضح ما هُ 

مي  ناقصياِت  ميا رأهيُت »: ملسو هيلع هللا ىلص ال اةح ن ا  فهو أدرى ب،راد ، ه ول

، فوَرييَ ها «ع ييحت ودهيي ت أَيييَب لُ ييبج الرجييِح الحييازِق ميي  إ ييداك 

ا الحييازق يييو -بيين   الع ييح، وورييَف الرجييح العاقييح بالحييازق  ًَ إ

 .أعت د أننا مت  اتم  تا يذ  ال حظ  -العاقح يف يذا الن 

قد َكر ن صاق ع ح ال،رأو م ابح ك،ال ع ح الرجح،  ملسو هيلع هللا ىلص ام إن 

ح  بمِ ، وليس ال،راُد بالع ح ينا الذي يو ضدُّ ُن صاق  بمِها م اب

  .الجنوق

ماَا هعن  يذا؟ هعن  أق ن   الع حِ ال،يُراد يف الحده  ُن صاق 

  وجييدتا يف ن اييها الحييبق، ي ن صيياق الييذكا ! ويييذا ُمط،ييئِ م لَ،يي

 بازَو كوق الواقع هشهد بأني  ا،ي  نايا م أفطيُ  وأَكيا مي  الرجيح؛ 
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 .ُه صد ب  الذكا  وي ال طن  وي الديا ألق الع ح يف الحده  لم 

األمُر ال فُت الذي لم أستطِع تجاُوز ! أهنا ر م ن ي   بمهيا، 

تو ييُب الرجييح الحييازق، بيين ج الحييده ! أي مييا أعجييَب تموهننييا، 

الو بُ  لألدييا وليايت لألقيوى، ونحيُ  معاخيَر النايا  ن هيُم ييذا 

 .جيًدا

ميرم ُمتعيار م ع يي  ُلويً ، وكوُق الع يِح هيأب ب،عنيا الحيبق؛ ييذا أ

فالع ييُح والحييبُق هأتييياق ب،عنييا وا ييد ويييو اي ييرتاز يف األمييور 

 .والج،ع والضبط ل رأي

 
ُّ
ر النب  ن صاَق ع ح ال،رأِو أهًضا يف يذا الحده  بميوق  ملسو هيلع هللا ىلص وفاو

َفيينِقا َليما َهُموَنيا َرُجَ يياِ  ﴿بن  اآلهي : خهادتِها نصف خهادو الرجح 

َرَأَتاقِ  َر  َفَرُجحم َواما َداُيَ،ا َفُتيَذكج َهَداِ  َأقا َتِضحو إِ ا َق مَِ  الشُّ َضوا مِ،و ا َترا

يَرى ُ ا َداُيَ،ا األا [ لميوِق ال،يرأُو رب،يا جِه يت أو 282]الب يرو:  ﴾إِ ا

بالدما  ميثً  ويي  ليم  كأق هتع ق األمرُ نايت عند إرادتِها الشهادو؛ 

ع ا ال، تول أو تحت،ح ال،شهَد الذي رأتا ؛ إَ امتألتا  بًنا وأسا 

ي  أو  ًبا بدماةي ، فتيذكرتا أمو ال،يُصاب إرابً  خدهدو، وقد رأتا  مٌضو

ابنَت  وكيف ف ُديا ل ، وم  الحبِق أو الٌوِ  الشدهد ما هيوار ع يا 

ِر ال،ر ، ف  تنضبُط خهادُت   .تذكُّ

ب، . يح كحُّ النااِ  يمذا؟ ي، لمنها الحالُ  الااةدو، طيج . انًا.

ا  ع يا منظير اليدما ؟ أهًضيا: ي، لمي  ويح كحُّ ال رجال أقوها  أخدو
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ح، واأل ماُق ُتبنا ع ا الواليب، ي ع يا  الااةَد أهنم خدهدو التح،ُّ

ما ، همثيير تعييرُّ   ايسييتثنا ات، اييم إق ا رييابات وال تييح والييدج

جيال، أكثيرَ  مااسم  ل  –أرالً   -الرجال لها، ي الناا ، فاألمُر   بالرج

 .أمر يذا

   ييي  ي تو ييذ خييهادب يف فِ ييدُ مييا الييذي أَ  -ويييو-آ يير أمييرم 

ما ؟   الدج

: هجييب أق ُهطييَرج الاييوال بشييمح رييحي ، َميي  قييال أنيي  ي أوًي 

ُتو ذ خهادُتك؟ بيح تو يذ أهُتهيا ال،يرأو، لمي  ُتشيَ ع بأ يتت ليك، 

 ف ط، يذا كحُّ خ  ؟

 !ي -

أقو ما ي ه ول  أولئك الذه  ُهحبُّوق إ باق الناا  وإ ياظته :  -

 !م  الشهادات ما )ي( ُت َبح مع  خهادُو الرجح

ر أا َكرُت َلك يف إ يدى ال،يرات، ف اليتا إ يداي  بي   أتذكو

ت ال اعُ  بالضحك "قول  قام با  ها أستاَو!"وع :   .فضجو

نعم، الشهادُو بالرضاع ، أو بأمورت أ رى ي ه،م  ل رجال أق  =

ت،يامهم، ي ه،مي  أق ُت بيح هطو عوا ع يهيا، لعيدق د ولهيا مجيال اي

خهادهتم فيها، )ي ُت َبح( ولييس أق نشيرتو وجيوَد رجيح تآ ير معي  

  !فحاب
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أرأهييُت و كيييف ه  ييب الع ييم الطاوليي  ع ييا َميي  ي ُهجيييد  ييير 

 ايعرتا  بجهحت ي انتهاَ  ل ؟

ما ؟ -   ول،اَا ي ُهمت ا بوا دوت يف خهاداِت الدج

 – أط الها ا ت، تا  ما ولوييا –بالعاط    م، و وألق ال،رأَو  =

بهييا التيي  عاط تِهييا ل ييروِ  خييهادهتا يف ن صييت أو زادت ربو،يياف  ا ُ  ركو

 .فرهد نحوت  ع ا العاَلم، يف لتُبثوها فيها،

ولنٌتو )ك،اَل( عاط   ال،رأو، و)ن َ ( عاط ِ  الرجح، ضيع  

َو ربع ساع ، وانظيري أهحت،يح َليك أقهبم  ط ً    عنَد  ب، رِد  مدو

ي، أعت ُد أق النتيجي  معروفي  َسيَ ً ا، فينّميا أق ُتنِجيَد  أقُّ ييذا الط يح 

دم بالٌطر  عاج  ، وإي فالط ُح مهدو
 !بصوروت

يذا يف اختبا  معنا )ن ِ  الع يح( وقيد مضيا أق ال،يراد ن يَ  

الحبِق، ي ن   الذكا  أو ا دراك، مع ت اير سبب ا تييا  ال،يرأِو 

ا،ي  مواضيع ي ُهايَ،ُ  ل رجيح بيد ولها لشهادو أ تِهيا معهيا، وأق 

 .أرً  

أمرم ااقت اسُتشمِح مع  َفهيم الحيده ، يف كيوق النايا  أكثير أييح 

 !النار، وأق يف يذا ظ ً،ا له ّ 

أودع ا  يف الرجال خيهوو ل نايا  وجع هيا َات  يّده ، إميا أق 

هموق نا ع،ار األر ، وإما أق هميوق نيا  يراب األر ، وع يا 
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والصو، وكذلك أودع يف الناا  العاط ي ، وجع هيا  الرجال الت وى

َات جنا ي  إما أق تضبطها ال،يرأو وتميوق نيا أسياس ال،جت،يع، 

ا وإما أق تو بها العاط   فتوار ع ا أقوالها وأفعالها وس وكياهتا س بً 

 .فتموق م  أيح النار

لذلك فينق أول الحده  ل  ارتباو بعاط   ال،رأو، فال،رأو إَا ليم 

ط تها، فأي موار تتعر  ل  هشتد نا البأس وتمثر ال ع ، تضبط عا

ع ا تدرهبها ع ا العطا  وضيبط  ملسو هيلع هللا ىلص وتم ر العشير، فحرص النب 

، والعطا  هدرب ا ناياق ع يا إدارو ن اي  "تصدق "الن س ف ال: 

 يف مح هييا وميي   م،تيي  اهتا، فمانييت نصيييح  النبيي وضييبط سيي وكي

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ان عالهييا وت ييييد  فييينق أفضييح مييا تتييدرب بيي  ال،ييرأو ع ييا ضييبط

عاط تهيا يييو العطيا ، فييينق ال،يال عبهييب ع يا اليين س، وإَا اعتييادت 

بي  ال،رأو ع ا الصدق  اعتادت ع ا ضبط الن س، ويذا الحده  هُ 

يف  قييويم  ا، وأق ل ،ييرأو تييأايرم ا واهجاًبييقييوو تييأاير عاط يي  ال،ييرأو سيي بً 

ال،جت،ييع، وأق عاط تهييا تييوار ع ييا أفعالهييا وأقوالهييا وسيي وكياهتا، 

بأمرييييا ووجههيييا ل،يييا فيييي  رييي ج لهيييا  ملسو هيلع هللا ىلص ليييذلك اييييتم النبييي 

 .ول ،جت،ع

ف  أ د أقدر ع ا س ب ع ول الرجال م  ال،رأو ل يوو تأايرييا 

 .العاط   وسحر ج،الها وديلها وإ راةها
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قد ُهظ ُّ عنيد أول وي ي  أق يف الحيده  ظ ً،يا ل نايا ، لمنيِك  -

 
و
لم هحمم  ملسو هيلع هللا ىلص  ي  تدق ي  بعَ  الش   فيننك سُت  ظي  أق النب 

ع ا الناا  بأهن  أكثر أيح النار! وإن،ا أ و ب،ا أط ع  ا  ع ي  مي  

ميم، وي الويب بأق الناا  أكثر أيح النار، وفردم بيي  ا  بيار والحُ 

هد ح ا  بياُر ضي،  الظ يم، وإن،يا ييذا األمير لي  ارتبياو بينه،اننيا 

نمشيا  ب ضي  ال ضا  وال در، وأق ِع يم ا  ب،يا سيي ع ييو ري   ا

ار ع ا ا تييار وٌتار  العبد ي ر   تأاير بحي  تهنمشف نا ما سي

العبد، ويذا ك   تحت مشيئ  ا  تعالا وك،ال ع ،  سبحان ، هعن  

أق َم  تد ح النار فينهنا ي تد  ها لمونِها اميرأو، إَ ا  تعيالا ُمنيبو م 

هدا ،  ل،ا اقرتفتا  ،ا تد  ها ال،رأو، وهد  ها الرجحع  الظ م، وإن

 .وي د ح ل جنِس يف َلك

إِقو اَ  َي َهظا ِييُم النويياَس َخييياًئا َوَلمِيي و النويياَس ﴿وا  تعييالا ه ييول: 

 .[44]هونس:  ﴾َأناُ َاُهما َهظا ُِ،وقَ 

ا  ًَ نم! إ فييا  تعييالا ي هظ ييم عبيياد ، ومييا   َ ُهييم سييبحان  لُيعييذج

 كيف ن هُم الحده ؟

، وأق الع يم ري   ملسو هيلع هللا ىلص كش   ا  لنبيي  : يذا م  الويِب الذيأويً 

انمشا  ي تأاير لها ع ا إرادتنا ك،ا ت يدق، وأق المثيرو إن،يا كانيت 

 .ب،ا اكتابن  م  معاصت 

: نايي،ع داةً،ييا أق الناييا  أكثيير ميي  الرجييال منييذ ال ييدق، اانًيييا
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 .وإ صاةيات العالم توكد َلك

ٌَ ا يي ، وع ،نيا أق جينس النايا  أكثير  فينَا قررنا يذ  ال اعيدو ال

م  جنس الرجال، فينق يذا هموق منط ًيا بوري ه و أكثير أييح النيار 

ألهن  أكثر عدًدا، وال، اجأو الاعيدو الت  ي هعرُفها المثير: أننا أكثر 

قيال:  ملسو هيلع هللا ىلص أيح الجن  أهًضا ك،ا جا  يف الحيده  الصيحي  أق النبي 

ي  ،ريورهتم ع يا ريورو ال ،ير لي ي  البيدر الجني َ  ت ُج  زمروت  أوُل »

 ،آنيييتهم فيهييا الييذيب ،صيي وق فيهييا وي ه،تٌطييوق وي هتووطييوقهب

ورخييحهم  ،ومجييامريم األلييوو ،أمشيياطهم ميي  الييذيب وال ضيي 

خ سيوقه،ا مي  ورا  رى ُميُهي ،مينهم زوجتياق ولمح وا دت  ،ال،اك

ق ييونم ق ييب  ،ي ا ييت   بييينهم وي تبييا   ،ايي ال حييم ميي  الحُ 

أكثير أييح ع يا ييذا   فالنايا . )1(«اوعشيً  ابحوق ا  بمروً هُ  ،وا د

 . )2(الجن  أهًضا

 يال يف األر  ي ت وق الااع   تيا ي هُ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول ا 

 ب طع  النعح، فت ول: قد كياق لهيذ  رجيحم  ال،رأوُ  ا  ا ، و تا ت،رُ 

 ،طير الاي،ا ُ اميرأو، و تيا تُ  م  ،اي َ قيو  مرو، و تا هموق الرجُح 

 . )3(«األر  نبُت وي تُ 

                                                           

 (.2834( وما م )3245أ رج  البٌاري )( 1)

(. وإق لييم 188/ 6المييوار الجيياري إلييا رهييا  أ ادهيي  البٌيياري، المييوراا )( 2)

  نايا  اليدنيا، فبعضيهم قيال: ييم الحيور هت ق الشراج ع ا أق ال، صود نذا الحيده

 العي ، لم  الناا  ي  الناا .

 (.148أ رج  ما م )( 3)
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أهًضيييا أق الاييياع  ي ت يييوق إي والنايييا   وييييذا الحيييده  ه يييرر

 .أضعا  الرجال

إًَا جنس الناا  أكثر يف النار وأكثر يف الجن ، وَلك ألهني  أكثير 

 .عدًدا م  الرجال ع،وًما يف أرح الٌ   

نشيرت جرهيدو سيماي نييوز ق 2017هنياهر  12يف هوق الٌ،يس 

ال يرود التي  تتنياول بالت صييح التالي ، والٌرهط   ظب  أبو –عربي  

  صيييياةيات بييييي  معييييدل الجناييييي  يف دول العييييالم بحاييييب ا

 . )1(وال،عطيات الرس،ي 

 

 

 

 

 

)أو ال ييات  يف الصييورو ال ييوق األزرد  زهييادو اهبييدو واضييحً إَ 

األبي  واألسود( والذي هرمب ل ناا ، يف م ابح ال وق األ ،ير )أو 

 .يذ  ا خمالي  انتهت َلكفينَا ت رر  .ل رجال األ ،ق(
                                                           

(. ول ،بهيد يف العيالم "اليذكور وا نياء"إن و رافيك..  رهطي  ( عنواق ال، ال: )1)

 م  ال،ع ومات والٌراةط ه،م  مطالع  م ال الوهميبدها التال :

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_sex_ratio 

Dell
Rubber Stamp
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يًدا ع يا  وقد جا  يذا الحده  مي  بياب اليوعظ والتيذكير، موكج

تمثرق »ا  الٌ ق، ول  ارتباو مباخر بالجب  الثاا م  الحده  ُ  

 .«ال ع ، وتم رق العشير

: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيي  وليتوضيي  األميير أكثيير، أمثجييُح نييذا الحييده : قييال 

قضيا بويير  ال ضاو ا ا : قاضياق يف النار وقا ت يف الجن . رجيحم »

الناس    وَد  َاك فذاك يف النار، وقا  ي هع م فأي َك  الحق فع م

 . )1(«الحق فذلك يف الجنّ بفهو يف النار، وقا ت قضا 

بيييج  أق أريينا  ال ضيياو ا ايي ؛ ريين اق يف النييار، فالحييدهُ  هُ 

ي  ال ضيا  مذمومي  أو أق ورنف يف الجني ، فهيح هعني  ييذا أق مُ  ه،و

وإن،ا  اه  ما يف األمير الحده  هنت ُ  منها؟ ي ه ول بذلك عاقح! 

بلُّ فيهيا وأق المثير َهي ،هوكد ع ا عظم يذ  ال،اوولي  ملسو هيلع هللا ىلص أق النب 

 .لذا هجب ع ا ال،ر  الحذر

يد فيي  النبيو دهثنا كذلك ليس فيي  ًَمي  ملسو هيلع هللا ىلص  ا ل نايا ، وإن،يا أكو

ا  الٌ ق، وضبط اين عال، وأق كثييًرا مي  النياس ع ا ضرورو ُ  

 .، ف يتنبو  ال طِ بّل هَ 

ايييئي  )كثييرو ال عيي ، تصياص ل ناييا  نييذه  ال ع ييي  ال،ُ وي ا 

وك راق العشير( ع  الرجال، فينقو م  الرجال ما ي ُهحت،ح مج اي  

                                                           

 (.3573 رج : أبو داود )( أ1)
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اًنييا، ي هح ييُظ ل عشييرِو معروَفهييا! وإن،ييا كيياق  وُرييحبت  لمونيي  لعو

ييه  النبيي   ملسو هيلع هللا ىلص الٌطيياب  اًرييا ل،ج ييس الناييا ، فناسييب أق هٌصو

 ُت يبنت : ا ذري م  الميذب، بالتذكير يف يذا ال، اق، ويح إَا ق

ا  ذرُتها؟ ر ابن  م،و   وُرحب  الاو ، معنا  أنج  ي أ ذج

ًها يبنت ، ولم هم  ابني  وقَتهيا  ي! بح لموِق الحدهِ  كاق موجو

 . اضًرا

ا،  أمرم همثيُر استشيماُل ، وييو أق يف الحيده  انت اًريا ل ،يرأو: 

بج الرجيِح الحيازِق مي  ما رأهُت م  ناقصاِت ع حت وده ت أَيَب لُ ي»

 .«إ داك 

د َليك، ييو َفهيم ُلوي  الٌطياب  وبصرا  ت بالو ، فينقو الذي ُهحدج

عند العرب، وأس ونم، كيف هتعّجبيوق؟ كييف ه،يد وق؟ وكييف 

ل ع ا َلك لوُتهم وقت سي م  سي ي تهم، ي يف  هنت صوق؟ وال،عوو

يب نيذا  وقتنا يذا، لذا قد هعار ع ينا كييف هميوق ال، صيود التعجُّ

 األس وب؟

وَميي  ه ييرأ الحييده  بعييي ت واعييي ، وَفهييم ع،يييق، وع ييمت ب ويي  

العرب، ي هجُد مش ً  يف كيوق الحيده  قيد جيا  بأسي وب تعجيبت 

التي  هن ُصيها الحيبُق، وتأتيهيا  -ُه يد ال،دج، إَ كيف تو ُب ال،يرأُو 
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أهاقم ي تص   وي تصوق فيها
د اليذي الرجيَح  – )1(  بم،يايت هتشيدو

ي أ ييد »ورييُف ن ِصييها ك،يياًي، إَ ال،عنييا:  فعييادَ  وال ييوو؟ الحييبقِ 

أقدر ع يا سي ب ع يح الرجيح، وفتنتي ، وإ واةي  مي  ال،يرأو، ل يوو 

 :روسحر ج،الها وديلها وإ راةها، قال الشاع تأايريا العاط  ،

فَِها َ َورم      تِ  فِ  َطرا َق الو يِياَ  َقتاَ   *   إقو الُعُيوا نَنَا ُامو َلما ُهحا  نَاَقَت ا

ا ال ََ   َ َرعا  إناَااَنا*   ُّبو َ َتا َي َ َراَك بِ ِ َهصا
ِ
 )2(«َوُي و أضَعُف َ  اِق ا 

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

 :عدق ال،طالب  بالدليح  

 !اآل ره  آلرا ِ  ه، تت مُ  س  َ  ال،ر ِ  ع َح  تجعُح 

 

                                                           

ون ُ  دهنِها ن ُ  كمت ي نوع، إَ أن  ن صياق عيدد العبيادات عنيديا، وميع ييذا ي ( 1)

توام وي ت ق، فه  تصّ   ألق ا  أمريا بذلك، وترتك الصي و ألق ا  أمَرييا بيذلك، 

ل عند ا  ع ا الع،ح الصال ، ي الجنس الذي ليس أل دِ   نا هدم في .وال،عوو

 (.329/ 1منار ال اري خرج مٌتصر رحي  البٌاري،  ،بو مح،د قاسم )( 2)
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 إنما الشؤُم في ثالثة

 )1(د. مها بنت منور المطيري

يهبط بكثافة  لىةم مة رل الطةا رام ا مطةار  بينما كان الضباب

سةبايي   كايةت ئةا رة الططةوج ال وية  تنريف ا جزيرة تنريةف اإ

الهولن يةة  تعةةلإل  ل حةةما خينمةةا يائةةا الطيةةار  المراحةةا  ا بةةرل 

المراحبةة  خربيةةهنم ربسةةد معةةلإل خن ل حةةما ملةةم مةةا يةةم مةة رل 

يا مةةب بةةرل الطةةا رام  ا هةةألم اء نةةاب اسةةلاب  الطيةةار يطابةةا  ةةوت

المراحب   يح دخن فيه معار الطا رة بإل  اإحما  إال ربن الطيار ربساب 

فهد المراحا خظنه يإلىب لهد يىو الم رل مب الطا رام خالعةما  

  (takeoff)   لهةةد بةةاإحما  ي و ةةا لنةة ما سةةمع كىمةة  إحةةما

 we are) إحةما انن  بأيةه ا  ة د اا الطيار برل المراحبفطائ

now at takeoff)    خلكون هألم ال مى  اخلمىةت مإلنيةيبم مإلنةم

اإحما الفإلىي  خمإلنم الوجود ا مكان اإحما  ربجاهبد المراحةا 

ةد  منهةا  هم بكىم  )يإلد( اللي كان يا   منهةا لىمةه بمكةاسد  بينمةا ف 

الطيةةار  العةةما   لهةةد بةةاإحما لطىةةو المةة رل مةةب الطةةا رام  خا 

إم اءمريكيةة  ا يفةةم المةة رل الوحةت الةةألي كايةةت فيةةه ئةةا رة بةةان 

تعلإل  لىوحوف؛ ربحىإلت ئا رة الططوج ال وي  الهولن ي   خبعةبا 

الضةةباب الكثيةةةف لةةةد يةةةر  الطيةةار الهولنةةة ي الطةةةا رة اءمريكيةةة   

فا ةةط مت الطا رتةةان ا ربحةةهر خاد ةة  ت ةةادم ا تةةاري  الطيةةران 

                                                           

 جامإل  الكويت. -كىي  الشريإل   – ا حعد اللفعير خالح يث لضو هيئ  ت ريم( 1)
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را  ضةةحيلها كةة  الركةةاب ا الطةةا رة الهولن يةة  البةةال    )1(المةة ي

 335  خربغىا ركاب الطا رة اءمريكي  البال  ل دهد 248 دهد ل

  بعبا سوب تفعير الطيةار لإلبةارة المراحةا ا بةرل 396مب رب   

 !المراحب   خسوب فهد المراحا لإلبارة الطيار

را خلواحبه كار ي   تطيىي! كيف يمكب لعوب الفهد ربن يكون م مِّ

 خان!  سوب الفهد هألا حب  فوام اءح  ربخيايا إن لد ي  

غالبنا تإلّرض خال حك لحاد   سوب فهد لباراته ربخ موحفةه لىةم 

 اءح  مرة خاخ ة ا خياته؛ فماذا كان موحفك ربيلها الاار   خينها؟

 
 

ربيك حرلت ا بيان ح  ك خغرضك مب كممةك خلةم  ئبيإلي

تزيىةةي اإحةةكاذ الةةألي خ ةة  بعةةبا سةةوب الفهةةد هةةألا! فةة ذا كنةةا 

لإلباراتنا بشك  معلمر ا خياتنا يلإلرض لعوب اللفعير خسوب الفهد 

ا خ يثه  ال سيما إن  ملسو هيلع هللا ىلص اليومي   ربفم يمكب ربن يعاب فهد حوذ يبينا

احل طةةع مةةب سةةياحه  خلةةد يمةةنف الاةةارا يفعةةه فر ةة  االئةةما لىةةم 

   مب يمذ ربخاديثه اءيرى؟ ملسو هيلع هللا ىلص ما   النبي

خمب اءخاديث اللي رب سيب فهمها خايلزا مب سياحاته خ يث ابب 

إميمةا الشةُم  فمةي »ياوذم  ملسو هيلع هللا ىلص حاذم سمإلت رسوذ اهللربيه  ڤ لمر

وم  خا ةةر  م فمةي الف  ارم رربةم لمة م ة :   خينمةةا ربحةيع ربن المإلنةةم )2(«  خالة ا

 !المراد منه هو ربن المرربة حُم لىم الرج  ا ك  خاذ

                                                           

)1  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Tenerife_airport_disaster 

 (.2225خمعىد ) (5093ربيرجه البطاري )( 2)
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. لنفةة ض جةة ال. ربن الحةة يث ح  ةة  منةةه الشةةُم لىةةم .خعةةن.ا.

ال ت ركةا ربن ل النعةاب  خت لزخا  الن ربلمإلنم الملبادر  فه  يإلني هألا ا

ال ت عكب ال يار خالبيوم ءسا حُم؟! هة  رربى ربخة   ربن ال خاب  خ

خ فوته مةب  ملسو هيلع هللا ىلص لاحم. ياوذ هبألا  فضم. لب ربن ياوذ به رسوذ اهلل

 يىاه؟

ر رب م.  -  !هألا الفهد ال ي ل وا

 ما الفهد ال حيف؟ إذا.  =

يةأل حب  ربن ي يا لىم هألا العُاذ تأمىي مإلةي؛ لةو ربن ربخة يا رب

خربيأل يحمىق فيها خي له   ،)1(طإل  خاخ ة مب لإلب  تركيا ال ورح

ا ربن يإلةرف ال ةورة الكامىة  اللةي تنلمةةي إليهةا هةألم الاطإلة   فىةةب 

إال بإلة   بى  مب خ ة الب ر خرجاخ  الإلاة  يهل ي إليها خلو بى  ما

 ةةد ى ةةورة كامىةة   ربخ ياةةوم بل ميةةع حطةةع ال ةةورة كىهةةا  ل رؤيلةةه

 .فشيئ.ا خلم تلضف له بشك  كام  خاضف رتب  حيئ.اتركيبها م  

هألا المثاذ البعيط ذاته ينطبةق لىةم المعةا   الإلىمية  الفكرية   

مةب الحاياة  دخن تلبةع بايةة   خاخة :  فة ذا احل ةر اإيعةان لىةم جةزب: 

ا لىم إلماذ لاىه فاط ا هةألا ال ةزب الوخية  ف يةه  ربجزا ها  مإللم .

لىةم هةألا ال ةزب لب يهل ي إلم  ةورة الحاياة  الكامىة   خسةيبني 

                                                           

 .Buzzleخ ما ي إلرف بالبازذ ( رب1)
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الواخةة  يلةةا أ يطةةأ خغيةةر موضةةولي  لا ةةور ت ةةورم لى ةةورة 

ة ن  الكامى ! خهألا اءمةر هةو الةألي دفةع ببإلضةهد إلةم ت ةور ربن الع 

النبوي  تنلاص مب المرربة ا هألا الح يث  لكويه احل ةر لىةم هةألم 

الرخاي  بمإلزذ لب المنظوم  المإلرفي  الشرلي  الكامى  اللي ي خر ا 

 .ح يثفىكها هألا ال

ا! ربيب باي  حطع ال ورة المإلرفية  الكامىة  لهةألا الحة يث؟ ئيِّ 

 خلم يعلطيع الو وذ بايعيابي  لىمإلنم المراد؟

كر الاطإل  اءخلم  ◲ م لماذا ي  ت المرربة ا هألا الح يث بالألِّ

 دخن الرج ؟

 !جمل  اء ر دلي  لىم خ د المُ ِّر =

 كيف؟-

ية  اءبنةاب  خهةي اللةي لما كايت المرربة هي المعُخل  لةب ترب =

تشرف لىم ربمور المنزذ  خهي اللةي تحلةك بأحةارب الرجة   كةان 

يفوذها ختأ يرهةا ا البيةت خاءسةرة ربكةهن مةب يفةوذ ختةأ ير الرجة   

ةة لكةةون الرجةة  لةةادة. مةةا يكةةون يةةارل المنةةزذ ا مهنةة :  هبةةا  ب  ُمِّ ي 

 ةةت المةةرربة ا هةةألا الحةة يث م ةةاريف ربسةةرته الماديةة   خلهةةألا ي  

فنعلطيع الاةوذ ربسةا  يئس ىق: خن الرج   ف ن كايت ذام ي  بالألكر د

سةةلكون خسةةيى  دمةةار حةةام  لىةةم اءسةةرة! خالحةة يث بمفهةةوم 
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ربكثةر مةب -طالف  ي بيب ربسا سلكون خسيى  إ م  حام  لألسرة الم  

ياةوذ ا ربخاديةث  ملسو هيلع هللا ىلص إن كايت  الح ! خلهألا ي   النبي -الرج 

خحة   ،)1(«مةرربة ال ةالح ال ييا ملاا  خيير  ملةاا الة ييا ال»ربيرىم 

 بيةان لىةم سةنأي الةألي–دلت بإلض اءخاديث لىم ربن هألا الشُم 

 بإلةةض ا يوجةة  بةة  خخةة ها بةةالمرربة يطةةلص ال -حىيةة  بإلةة  مإلنةةام

ا  الرجاذ  إذ حةيم بنةت فائمة  ال ةحابي  خة يث ا جةاب كمةا ربيض.

جهةد خمإلاخية  بةب رببةي سةفيان خربسةام  بةب زية    ورببةم  م   يطبها

ل ام  ربما رببو جهد  فم يضع  »تطهنم  فااذ لهام  ملسو هيلع هللا ىلص ف ابم لىنبي

 «له  ايكحي ربسام  بب زي  ال ماذ   لب لاتاه  خربما مإلاخي  ف إلىوك  

  حالةتم «ايكحي ربسام »م ملسو هيلع هللا ىلص حالت فائم م فكرهله   د حاذ النبي

 . )2(«ها  خاغلبطت  بفنكحله  ف إل  اهلل فيه يير. »

ةناق  إ» خما جاب ا خة يث ربم زرام ش  ن ربيطةق رب ئىاةق  زخجةي الإل 

 ةت المةرربة بةه خهألان دليمن لىم ربن ما ي   ،)3(«خإن ربسكت رب لىاق

ا ا الرج   .ا هألا الح يث يكون ربيض.

 :كد الح يث خرخاياته خحواه م اءيرىم خ  الاطإل  الثايي   ◱

الح يث اتفق لىم  حله البطاري خمعىد  خالمإلىةوم ا لىةد 

                                                           

 (.5069ربيرجه البطاري )( 1)

 (.1480ربيرجه معىد )( 2)

ةةةنّق سةةة1669( خمعةةةىد )5189ربيرجةةةه البطةةةاري )( 3) ش  خا   الطىةةةق يئ(. خالإل 

الح يث ح   لنعوة يألكرن مب ربيمق ربزخاجهب خايلمف تإلامىهد مع ربزخاجهد مب 

ا ا النعاب.  الحعب خالعوب ما يكون ربيض.
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مراتا ال ةح  فةم يمكةب الح يث ربن ما اتفاا لىيه يكون ا ربلىم 

ءخ  ربن يطإلب فيه مب هألم الزاخي   ربما رخايةام الحة يث اءيةرى 

د ا رخايةةام الحةة يث اءيةةرى  ةةرم فهةةي لامةة  بةةال  اءهميةة   فاةة  ي 

د ا الرخاي  مح  ال راس   خهألا يطل ر الكثيةر  ا لد ي رم تف يم. مهم.

 .مب ال ه  خالوحت ا محاخل  خ  اإحكاذ

د له ربكثر مب رخاي  بىفظ مطلىف  كما خرد خهألا الح يث ح  خر

 :مإلنم الح يث برخايام ربيرى  خهألم بإلضها

 :خح  خردم ب يغليب ڤرخايام خ يث ابب لمر 

حةاذم  ملسو هيلع هللا ىلص م ربن رسةوذ اهللڤ يغ  ال زمم لب ابةب لمةر   .1

ال لةةة خى خال ئيةةةرة  خالشةةةُم ا  ةةةم م ا المةةةرربة  خالةةة ار  »

 . )1(«خال اب 

 -جة إن خ   -خجةود الشةُم  ملسو هيلع هللا ىلصق النبي  يغ  اللإلىيق؛ إذ لى .2

حاذم ذكرخا الشُم لن  النبةي  ڤإلب ابب لمر فلىم هألم الثم   

إن كان الشُم ا حيب ففي الة ار  خالمةرربة  »م ملسو هيلع هللا ىلص  فااذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص  لةب النبةي ڤخجاب لن  معىد لةب ابةب لمةر  . )2(«خالفرو

خةق  ففةي الفةرو  خالمةرربة   إن يكةب مةب الشةُم حةيب  »ربيه حةاذم 

خخ  ني هارخن بب لب  اهلل  خ  نا رخ  بب لبةادة  خة  نا  « ارخال

                                                           

 (.2225( خمعىد )5753جه البطاري )ربير( 1)

 (.2225( خمعىد )5994ربيرجه البطاري )( 2)
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 . )1(حإلب   هبألا اإسناد مثىه  خلد يا م خق

حةةواه  الحةة يث اءيةةرى لةةب غيةةر ابةةب لمةةر مةةب خحةة  رخى 

   خرببي هريةرةڤ خسه  بب سإل  ڤ جابر بب لب اهللم ال حاب 

 .  خغيرهدڤ

فهةةد م اء ةةوذ الشةةرلي  اللةةي ينبغةةي ربن ي  الاطإلةة  الثالثةة   ◱

 :الح يث ا ضو ها

 .موحف الشرا مب اللشاؤم .1

ا الإلرب  خح  كةان اللطيةر خاللشةاؤم خاللفةاؤذ  ملسو هيلع هللا ىلص يب إلمث  النب

مإللا ام م سط  ا حىوهبد  خربما ذهبوا إلةم لةط ئيةر فأيةافوم 

رخا ختشةابموا  تفةابلوا  خإن ئةار حةماال. تطياة ف ن فزا خئةار يمينةً

هةألم المإللاة ام  خيفةم  خالحاذ هألم  سم لةب ملسو هيلع هللا ىلص خلما جاب النبي

حاذم  ڤ فإلب مإلاخي  بب الحكد العىمي  لنها النفع خالضر بألاهتا

ا كنا ي نإلها ا ال اهىي   كنا يأي الكهان  ربمور.   حىتم يا رسوذ اهلل

 ذاك حةيب  »حةاذ حىةتم كنةا يلطيةر حةاذم  «فةم تةأتوا الكهةان»حاذم 

ا كةان كمةا رب بةت منهةا مة، )2(«ي  م ربخ كد ا يفعه  فةم ي ة يكد

بإل ما يى ه مب اللااد النفع خالضر بألاته مب دخن اهلل   مإلنام خعب  

إذ جةاب لةب    رغد كويه مةب جةنم اللطيةر إل به الفأذ  خلأللك كان ي  

                                                           

 (.2225ربيرجه معىد )( 1)

 (.537ربيرجه معىد )( 2)
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ال ئيةرة  »ياةوذم  ملسو هيلع هللا ىلصربيةه حةاذ سةمإلت رسةوذ اهلل  ڤرببي هريرة 

الكىم  ال ةالح  يعةمإلها »حالوام خما الفأذ؟ حاذم  «خييرها الفأذ

يُكة  ربن الفةأذ مةب جةنم اللطيةر   «ييرهةا»هم خحولة ،)1(«ربخ كد

خلكنه ال ينفع بألاته  خإيما ربمرم م رد اسلبشار بالكىم   كأن يبحث 

ربن  ملسو هيلع هللا ىلص د إيه ربك   . )2(يعمع ربخ هد ينادي يا خاج  مثم. لب ضالله ف

حض  إذ رخى لب اهلل م   اللااد النفع خالضر هبألم المطىوحام حرك  

رة حرك  الطيرة حرك  الطي» ربيه حاذم ملسو هيلع هللا ىلصبب معإلود لب رسوذ اهلل 

ف ذا لىمنا موحف الشرا مب اللطير خاللشةاؤم اتضةف لنةا  . )3(«ً م 

ربن الشُم المألكور ا رخاي  ابب لمر ليم هو المإلنةم الملبةادر إلةم 

الرربي  خيُك  هألا م يب رخاي  ربيةرى جمةع فيهةا  ذهب حار ه بادي  

فم هألا خرب بت بيب ذكر اللطير خاللشاؤم ا يفم الرخاي  فن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ال لة خى »حةاذم  ملسو هيلع هللا ىلصربن رسوذ اهلل ڤ   إذ جاب لب ابب لمر ذاك

 . )4(«ا المرربة  خال ار  خال اب  خال ئيرة  خالشُم ا  م م

مةةب م مةةوا اءخاديةةث خربحةةواذ  -خاهلل ربلىةةد-خالةةألي يلبةةيب 

الإلىماب ربن الما ود بالشُم ا خ يث ابب لمر هو الضةرر المةادي 

خالواحع لىم مب يالطها إن كايةت ذام   الحا   مب هألم اءحياب

                                                           

 (.5754ربيرجه البطاري )( 1)

 .252ايظر حر  سنب ابب ماجه  العيوئي خغيرم  ص ( 2)

رخمةه اهلل (. خ ححه اءلباي ا سنب رببي داخد بلحاياةه 3910ربيرجه رببوداخد )( 3)

 .587ص 

 ( سبق تطري ه.4)
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ضرر  ختط ي ها بالةألكر لكثةرة ممبعةلها  خءجة  اإحةارة إلةم 

لطيِّةر ربن ا سةم لةب اللطيةر لةد يةأذن لىم  إباخ  تركها؛ ءن الشارا لما 

لطياةةر بةةه ا لمىةةه  كمةةا مةةر حولةةه ا يةة ك الإلمةة ؛ لظنةةه بلةةأ ير الم  

مادي ا هةألم ال ةورة  إذ ينلفي الضرر ال «فم ي ّ ّيكد»الح يث 

الشةةُم ا »خمةةا لمحةة  الطيةةور بعةةفرم خت ارتةةه؟! ربمةةا ا خةة يث 

فالضرر المادي خاحع  فإلم.  خح  فعر الإلىماب حُم المةرربة  « م ..

بعوب يىاها  ربخ كوسا ال تىة   خحةُم الة ار بضةياها  خحةُم ال ابة  

  خهةألم )1(بكوسا خرخي.ةا ال ي نلفةع هبةا خال ي غةزى لىيهةا ا سةبي  اهلل

عةلار ذريلةه فةالمرربة م    اءمور الثم  ت خر لىيهةا مإليشة  اإيعةان

  ف ن فع م فع م ذريله خربسرته  خال ابة  خسةيى  ايلاالةه  خربسرته

فة ن كةان   ف ن فع م فع  مإلاحه  خال ار معكنه الةألي يةأخي إليةه

ةا ضةاحت لىيةه مإليشةله ختإلعةرم ربمةةورم   ا ربخ ملهالك. ا ربخ ضةيا. بإلية .

ا ت نبه  ب  ح  ي ةا لىةم المعةىد مادي م  خهألا الضرر ال با  حرل.

 .رضهربخيايا ت نبه خفظ.ا لنفعه خماله خلم 

ا بالفإلة  خالم   شاه  ا ربخساج النعةاب ربن المةرربة حة  تكةون حةُم.

لىةةم اءسةةرة  فكةةد مةةب زخجةة  تعةةإلم بالاطيإلةة  بةةيب زخجهةةا خربمةةه 

 ئألكر له مب معةاخ هد خلةم يملىةخربيواته  ف ذا دي  لىيها ظىت ت  

لىيهد بالضغين   خربما ظىت تمةأل حىةوب رببنا هةا بةأللك خلةم  حىبه

يلعى  إليهد بغض ربلمامهد ربخ ربيوالهد ربخ إيةواسد  خيمكنةك ربن 
                                                           

 (.62/  6ايظر فلف الباري حر   حيف البطاري  ابب خ ر )( 1)
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ا  فربما تعببت المةرربة ا يةراب بيةت  تإلكم ذلك خيكون  حيح.

ابنها بكثرة ذكر معاخا زخجلةه  هةألا غيةر الشةُم المةالي إن كايةت 

ا لىكماليةام الطىم المرربة م   خلةم  ؛العةفر خالىبةاو خاء ةا  ب  جة .

بألبا ةه المالية  لة اكد  الايةامفم يعلطيع خلةم   ها مالي.اترهق زخج

لطىبة   ربفةم تكةون المةرربة اللةي ال يون لىيه بعبا هألم الزخجة  الم  

ا؟! بىم  خاإي اف لزيز  .هألم خالها حُم.

ع بإلةض الإلىمةاب لىاةوذ باسةلثناب خلإل  هألا المإلنم هو الألي دفة

ا بضةرها بةألاهتا  اءمور مهأل الثم   مب الشُم المنهي لنه  ال اللاةاد.

م  خلنضةرب رم    ب ذن اهلل خح   خلكب لوحوا الضرر المادي منها خايا . 

مةا   مثاال. خاحإليا يارب هألا المإلنم؛ لو ربن رجم. ربراد ربن يبلاا سيارة. 

 د تبيب بإل  الفحص خجود يى  ا محرك هألم العيارة ح  يلعةبا 

ربسا غير  ةالح  لمسةلط ام  فةالموحف العةىيد بحواد  يطيرة خ

ا  ربن ي ةةرف النظةةر لةةب حةةرا ها لوجةةود هةةألا الطىةة  هبةةا  ال اللاةةاد.

ةة م سةةبحايه  رم    بضةةرها مةةب دخن اهلل  خلكةةب حةة  جإلةة  اهلل ربسةةباب.ا لا 

لوحوا الضرر الةألي حة   خخجود هألا الطى  ا محرك العيارة سبا  

 ها لمةم. باءسةباب  يا رم اهلل تإلالم  خلأللك رببيف لةه ت نةا حةرا

خهألا اءمر ذاته ينطبةق لىةم اءمةور الثم ة  المةألكورة ا الحة يث 

 .)المرربة خال ار خالفرو(

ا خجود ربخاديث ربيةرى تةألكر ربن هةألم  ذلك خيُك   المإلنم ربيض.
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كح يث سإل  بةب   اءمور ح  تكون مب ملع الحياة خسإلادة اإيعان

إلادةم المةةرربة ربربةةع مةةب العةة»ربيةةه حةةاذم  ملسو هيلع هللا ىلصرببةةي خحةةاص لةةب النبةةي 

ال الح   خالمعكب الواسع  خال ار ال ةالف  خالمركةا الهنةيب  

خربربةةع مةةب الشةةااخةم ال ةةار العةةوب  خالمةةرربة العةةوب  خالمعةةكب 

ربسا حُم لىم  ملسو هيلع هللا ىلصي فكيف يألكر النب ،)1(«الضيق  خالمركا العوب

حة  ز لنةه   ةد يةألكر ربيةه حة  تكةون مةب ملةع الحيةاة بة  المإلنم الم  

ىةم ل –إذ يالضةي مةب خ ةف حةيب بالشةُم  خيعلو ي هبا ييةرا 

ا   خح   بت لنه  -المإلنم المح ز لنه  ملسو هيلع هللا ىلصاللباو هألا الشُم به ربب .

خحةةاذم  ،)2(«ا خييةةر ملالهةةا المةةرربة ال ةةالح الةة ييا ملةةا»حولةةهم 

خربيةا   ييركد ءهىه مييركد»خحاذم  ،)3(«ااسلو وا بالنعاب يير. »

م جةاب يةوم تبىغا لاذ جاريليب خلم بم  »خحاذم  ،)4(«ييركد ءهىي

يةرى ربسةب خذكةر ا ربخاديةث رب ،)5(«الايام  ربيا خهو خضةد رب ةابإله

ا م  )6(س  لإلا ىهب مب النار  !ب كان هألا خاله؟  فكيف يكون حُم.

خهبألا المإلنم يمكب ربن ي مع بيب رخايلةي ال ةزم خاللإلىيةق لةب 

                                                           

( خغيةةرهد خ ةةححه اءلبةةاي ا 1/168(  خربخمةة  )4032ربيرجةه ابةةب خبةةان )( 1)

( خحةةةإليا اءريةةةاؤخج ا تحاياةةةه ل ةةةحيف ابةةةب خبةةةان 282العىعةةى  ال ةةةحيح  )

(9/341.) 

 (.1467ربيرجه معىد )( 2)

 (.1468( خمعىد )3331رجه البطاري )ربي( 3)

 ( خإسنادم  حيف.3895ربيرجه ال مألي )( 4)

 (.2631ربيرجه معىد )( 5)

 (.2629ربيرجه معىد )( 6)
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  فرخاية  ال ةزم تُكة  خحةوا الضةرر ا هةألم اءمةور ڤ ابب لمةر

  خرخاية  اللإلىيةق تفية  بةأن يئت ذام ئبةع خئةابع سةلثم   إن كايا

ةةا فةةأكثر مةةا يكةةون ا العةةالضةةرر إن كةةا مةةب هةةألم اءمةةور  يئ ن خاحإل.

 . ت بالألكر لكثرة ضررها خإباخ  تركها إن كايت كأللكفط  

 إلارض الشارا يفعه؟ه  يمكب ربن ي   .2

اللإلارض الحاياي ال يمكب ربن ياع ا الشرا  ال ا آيام الارآن 

 خال ا ربخاد
 

مةب  يث العن   خال بينهما  ءن كم الارآن خالعن  خخي

اهلل تإلالم الإلىيد الحكةيد  خالاةوذ بوجةود اللإلةارض الحاياةي هةو 

ا   ا كبيةةر. حةةوذ بنعةةب  الةةناص إلةةم لىةةد اهلل تإلةةالم اهلل لةةب ذلةةك لىةةو.

خلكةةب اللإلةةارض الةةوهمي هةةو الةةألي يمكةةب ربن ياةةع  خحةة  يحةة   

علإلمى  الإلربي  الف حم الم  بعبا ايلمف لغلنا ال ارج  لب الىغ  

ا اءخاديةةث  ربخ لضةةيق فهمنةةا خلاولنةةا لةةب إدراك بإلةةض المإلةةاي 

اللةةي تزيةةر هبةةا آيةةام اهلل تإلةةالم خربخاديةةث رسةةوله  فمنشةةأ هةةألا 

 .اللإلارض هو اسلإلمالنا الىغوي خلاولنا المح خدة

 :م فهد العىف لهألا الح يثالاطإل  الرابإل  خهي ربهمها  ◰

ب بإل هد ياط  فارحة  حاب  خاللابإليب خم  فهد العىف مب ال ي إل  

خربمةةر ا غايةة  اءهميةة   ءسةةد كةةايوا حةةاه  ليةةان ءخةة ا  العةةيرة 

خفهموها   خسمإلوا ربحواله بآذاسد  بألينهد ملسو هيلع هللا ىلص النبوي  فرربخا يبي اهلل

لىم النحو الألي ي ا ربن تفهد لىيه  خليم ربخ   يعلطيع ربن يفهةد 



197 
 

ان اهلل لىيه  ف ن ربراد ربفض  مما فهمها ال حاب  رضو ملسو هيلع هللا ىلص سن  النبي

هد فإلىيه ربن يكون مب ربفراد ل رهد  خربن يةلكىد  ربخ  ربن يفوق فهم 

بألام الىغ  الإلربي  الف حم اللةي تكىمةوا هبةا  خربن ينةاذ تزكية  اهلل 

ب جةاب   خربيم له هألا! خهكألا م ةڤتإلالم خرسوله كما يالوها هد 

 بإل هد مب العىف رخمهد اهلل كان فهمهد ربحرب لى ةواب لاةرهبد

مب الإله  النبوي خله  ال حاب  خحى  الإل م  فيهد  خمب ل ا ةا 

ب ال يفهد مإلنم حةطر ح ةي ة جاهىية  دخن اسةلإلاي  زماينا ربن يأي م  

دخن لحةةب:  الف ةةيح بمإل ةةد  فضةةم. لةةب ربن يةةلكىد بالىغةة  الإلربيةة  

 جىي: ربخ يفي   د يّ لي هبألا الفهد الملواضع تإلارضً ا سن  النبي

اديةةةث  ةةةحيح  ا  ةةةحيحي البطةةةاري يعةةةلوجا بةةةه رد ربخ ملسو هيلع هللا ىلص

 !خمعىد

ربن الشةةُم المةةألكور ا هةةألا الحةة يث  ڤلاةة  فهةةد ال ةةحاب  

ا  خإيما ح   به الضرر الواحةع منةه  ليم لىم المإلنم المألموم حرل.

 ما بإلةةض اءخيةةان دخن بإلةةض  خلةةأللك ت ةة هد يعةةلط مون هةةأل

خمةب ذلةك مةا رخي لةب  اءيةرى  الىفظ  ا خ ف بإلض اءحةياب

إن كةان الشةُم ا حةيب: فهةو فيمةا بةيب »ربيه حةاذم  ڤابب معإلود 

  خما حيب ربخةول إلةم سة ب: ئوية : مةب -يإلني الىعان  –ب يالىحي

هة( ربخ  رخاة خ يث ابب لمر بإلة  153خحاذ مإلمر )م  . )1(«لعان

ة»رخايله لىح يثم  ب يفعةر هةألا الحة يث ياةوذم حةُم خسمإلت م 
                                                           

 (.412/  10ربيرجه لب الرزاق ا م نفه )( 1)
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سةبي   ز لىيةه االمرربة إذا كايت غير خلود  خحُم الفرو إذا لد ي غة

 . )1(«باهلل  خحُم ال ار جار العو

خالنةةاظر ا ئرياةة  إيةةرال اإمةةام البطةةاري لهةةألا الحةة يث ا 

 حيحه يىمف إحةارته لهةألا المإلنةم  فاة  ربيةرل هةألا الحة يث ا 

باب ما ي ّلام مةب حةُم المةرربة »كلاب النكا   خلنون الباب باولهم 

رب  ﴿خحولةةه تإلةةالمم ةةدأ خ  ك  اجم خ  ةةدأ إمنا ممةةبأ رب زأ ك  ا لا خَّ ةة   ةةدأ ل  دمك  ال  خبةة رب  «﴾خأ

بح يث ابب لمر ب يغلي ال زم خاللإلىيق  خ نام بح يث سةه  بةب 

م ملسو هيلع هللا ىلصسإل  ب يغ  ال زم   د يلد البةاب بحة يث ربسةام  لةب النبةي 

ا إحةارة ، )2(«ما تركت  بإل ي فلن  ربضر لىم الرجةاذ مةب النعةاب»

ةا منه رخمه اهلل إلم ربن الشُم الما ةود ا الحة يث مةا يكة ون يات .

 «ي لاةم»ا لىرجة   خحولةهم لب سوب يىق المةرربة خلةم تكةون لة خ. 

إحارة إلم جواز مفارح  هألا النوا مب الشُم. ب  ح  يا  ابب المىاب 

حةُم الفةرو إذا كةان خرخي.ةا  خحةُم المةرربة »لب البطةاري حولةهم 

 . )3(«سوب يىاها  خحُم ال ار جارها

 خح –ا يفم اإيعان(   د لو حىنا هبألا المإلنم )ربن الشُم ما ياع

ا ذكريةةا  ربن يإلنةةي فهةةألا -اءمةةور هةةألم مفارحةة  رببةةا  الشةةارا ربن سةةابا.

 رب ةر ربي لةه لةيم حىبةي حةإلور لم ةرد امرربتةه ئةمق لةه يبا  الرج 

                                                           

 (.411/  10ربيرجه لب الرزاق ا م نفه )( 1)

 .1010(  ص 5096( خ)5095( خ)5094( خ )5093)( 2)

 (.268/  24لشر  ال امع ال حيف  ابب المىاب ) اللوضيف( 3)
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ةةا هةةألا ا يكةةون ربفةةم مةةادي  خكعةةرها »م  حةةاذ خحةة  لىمةةرربة  ظىم.

ةةا  )1(«ئمحهةةا ا مادي. نةةزذ ضةةرر. فكيةةف يعةةمف الشةةارا لىرجةة  ربن ي 

ا  ا خةق المةرربة  لم ةرد حةإلور حىبةي مإلنةوي لةيم لهةا فيةه  ملحاا.

 !ربي ي ؟

 ڤخربما ما اسلشكىه البإلض مما جاب لب ربم المُمنيب لا شة  

ن إ»حاذم  ملسو هيلع هللا ىلص ربن رجىيب حاال لهام إن رببا هريرة يح   ربن رسوذ اهلل

ا  خئةارم فغضةبت غضةب.ا حة ي .  «الطيرة ا المرربة خال ار خال ابة 

اا   منها ربهة  إيمةا كةان »فاالةتم  ،)2(اا   ا اءرضا العماب  خح   ح 

خجاب ا رخاي  ربيةرى حعةمها بةأن  ،)3(«ال اهىي  يلطّيرخن مب ذلك

الفرحةان لىةم محمة  مةا خالألي ربيزذ »لد ياىه! إذ حالتم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 :ف وابه كاني )4(«..حالها.

لنح  هألا اإحكاذ ينبغةي ربن يإلةرف اءخةواذ اللةي حيىةت فيهةا 

اذ اللةةي ي اةة  فيهةةا خةة يث رببةةي حاب   خاءخةةوهةةألم اءخاديةةث لى ةة

 .ڤ إلم لا ش  ڤ يرةهر

لةةةب ربخةةةواذ ال اهىيةةة   ڤلا شةةة   ملسو هيلع هللا ىلص م يطةةةهن النبةةةيربخال. 

                                                           

 (.1468ربيرجه معىد )( 1)

هو مبالغ  ا الغضا خالغيظ  يااذم ح  ايشق فمن مب الغضةا "حاذ ابب منظورم( 2)

 ( مادة )حاق(.10/182. لعان الإلرب )"كأيه املأل بائنه به خلم ايشق

 (.25168ربيرجه ربخم  )( 3)

 (.26034ربيرجه ربخم  )( 4)
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 .ختشاؤمهد هبألم اءمور الثم  

ربن الشةُم ا »م ڤ ال حاب  غير لا شة  ملسو هيلع هللا ىلص م يطهن النبي ايي.ا

 ال اهىي   ربيبار لب خكاي :  دخن مب «رو م  م المرربة خال ار خالف  

 خالضةرر  الطىةق سةوب هةو هنةا الشُم مب المإلنم ربن لنه خيفهمون

 ا فيةه ڤ ال ةحاب  لا ش  توافق ما خهو الملبادر  المإلنم خليم

 .هألا المإلنم ملسو هيلع هللا ىلص نبيال لب الفهد

م  د يعمع بإلض الرخاة مب اللابإليب هةألا الحة يث مةب رببةي  الث.ا

دخن ربن يعلفعةرخا منةه لةب المإلنةم المةراد  فيفهمويةه  ڤ هريرة

ىم المإلنم المطالف خهو إ بام الشةُم ا هةألم اءمةور كمةا كةان ل

ربه  ال اهىية  يفإلىةون ذلةك  فيناىةون هةألم الحة يث هبةألا العةياق 

 .ڤ المطالف إلم ربم المُمنيب لا ش 

ةةا هةةألا الحةة يث هبةةألا المإلنةةم الةةألي  ڤمع م خخينمةةا تعةةرابإل.

م خربفإلالةه خربحوالةه  تنكةر ملسو هيلع هللا ىلصيطالف ياين.ا ما تإلىمه مب ربخواذ النبي 

 .لد يا  هألا الح يث حط ملسو هيلع هللا ىلص ربح  النكران  ختاعد باهلل ربن النبي

ا  خيلبةيب سةبا غضةبها  ڤهبألا المإلنم يكةون موحفهةا  سةىيم.

ةا لىمإلنةم الم   طةالف الملبةادر الةألي الش ي   ف يكارهةا كةان ملوجه.

كان ي خر لن  بإلض الرخاة ا ذلك الزمب مما فهموم يطأ. لةب رببةي 

 ڤ  خياىةةةوم إلةةةم لا شةةة  دخن ربن يعلفعةةةرخا منةةةه ڤ هريةةةرة

  ءيه يعلحي  لىيةه ربن ڤلمإلنم المطالف  خهي بارة باعمها با
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ا بنفعةه  با المإلنةم الةألي هةو حةرك محةض كمةا بةيهبةأل ملسو هيلع هللا ىلص ياوذ

ا ا هألا البحث  .اءخاديث اءيرى اللي ذكرياها سابا.

اللوجيةه؛ م ةيب رخايةام يلبةيب فيهةا ربن هةألا ذلك خالألي يُك  

ا لن  بإلض الرخاةالمإلنم المطالف كان من إذ يةأتون ال ةحاب    لشر.

يعألوسد لنه  فينهاهد ال حاب  لب ذلك خمنهةام مةا رخى الطةهني 

ى يك  ياةوذم حىةت  البةب لبةاوم كيةف تةرى ا جارية   لب ابب رببم م 

 اهلل
 

م ملسو هيلع هللا ىلص لي  ا يفعي منها حيب؟ ف ي سةمإلل هد ياولةونم حةاذ يبةي

بأع خالفرو خالمررب» حاذم فأيكر ربن يكون  «ة؟إن كان حيب   ففي الرا

إذا خحع ا يفعك منها »ربح  النكرة خحاذم  ملسو هيلع هللا ىلص سمع ذلك لب النبي

ها  ربخ ربل حأها  بمإلأ خلةب سةإلي  ابةب المعةيا ربيةه  . )1(«لاهاحيب  ففارم

ب خة  ك؟ حاذم سألت سإل  بب مالك لب الطيرة؛ فايلهري فااذم م  

ل خى  ال»ياوذم  ملسو هيلع هللا ىلص ربن ربخ  ه. فااذم سمإلت رسوذ اهلل فكرهت  

خال ئيرة خال هةام  إن تكةب الطيةرة ا حةيب ففةي الفةرو  خالمةرربة 

 . )2(«خال ار

خالألي يهل ي إليه الإلاح  مب مناحش  هألا الح يث؛ ربن ليم فيةه 

ا لىمرربة  إذ كيف ينلاص النبي ب دخرها  ملسو هيلع هللا ىلص ايلاا . ث مِّ مب المرربة  د ي 

ا ربخاديث ربيرى كثيرة؟ هألا ال يمكب بحاذ  خالشريإل  منزه  لب 

 .حضاللنا
                                                           

 .27ربيرجه الطهني ا هتأليا ان ار )معن  لىي(  ص( 1)

 (.1554ربيرجه ربخم  ) ( 2)
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ا ما المإلنم المراد؟ -  إذ.

ا ءسةا امةرربةك  ما ا اءمر رب = بة  تكةون   ن المرربة ليعت حةُم.

ا م   ةا ربرخا مةا ا هةألم حُم. ا إن كايةت سةيئ  الطىةق  ختكةون ربيض. ضرَّ

ا ربن يكةون ربخذ ن كايت  الح   خعن  الطىق  خكفاهةال ييا إ ا فطةر.

ا حةاذ ذام  خينمة ملسو هيلع هللا ىلص ب خ فها هبألا الىاا الفطري هو رسوذ اهللم  

ب  م  نأا   !«خيير ملاا ال ييا المرربة ال الح »إس ابم م 

* * * 

 

 

رج...
 
 مخ

 

  مب لد يكب ا كنايله إال حنبى م    

 ! فعيحاخذ ربن ي طاد هبا خلم الإل افير

 

 


