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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة املؤلف

ذُ بِاَللَّه من شرورِ أَنفُـِسنا، ومـن        الْحمد للَّه، نستعينه، ونستغفره، ونعو    
               دـهأَشو ،لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو ،لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نا، منالمأَع ئَاتيس

             رو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكلَا ش هدحو أَنْ لَا إله إلَّا اللَّه   لَّى اللَّهص ولُهس
  . علَيه وسلَّم تسليما

حني يستشعر املسلم مسؤوليته جتاه جمتمعه تراه جيتهد أن يـضع           أما بعد، ف  
نفسه يف مواضع النفع واخلري، ينتقل من أرض إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخـر   

عـه  مستهينا بكل ما يغزوه من مشاعر الغربة ألنه يف كل األحوال بني من جتم             
م أمسى األواصر وأوثق العالقات، فهو أىن ذهب يف بالد اإلسالم وبني إخوانه             
املسلمني، لكنه بعد مرور السنني من العمل والسهر والترحال يكتشف أن مثله            
كمثل الزارع الذي غرس غرسا مث أمضى عمره منهمكا يف رعايـة غـصونه              

لك لضعف خربة، أو    وفروعه ومل يبد عميق اهتمام باجلذع واجلذور، وليس ذ        
  . قلة علم، أو انصراف قلب، وإمنا استسالم لتتابع الشواغل والقضايا واهلموم

وهذا ما يقع فيه الكثري من الدعاة الذين يقضون يف جمال الدعوة عمرا دون              
أن يهبوا بضع ساعات منه لبنات املسلمني ونسائهم، يف حـني أن شخـصية              

خصيان املبثوثة يف نفـوس األوالد      اتمع اإلسالمي ليست سوى انعكاس لش     
والبنات، واملؤثرة على حياة األسر واألزواج، وما من أحد إال ويؤمن بعظـيم             
دور املرأة يف اتمعات، فهي جذر الشجرة وجذعها الذي جيب أن نتعهـده             
  . دوما بالرعاية ونطمئن على سالمته واعتداله قبل تأمل الغصون وانتظار الثمار

مي بتأليف هذا الكتاب كان ما الحظته يف حيـاة املـرأة            أن مبعث اهتما  
املعاصرة من تناقضات ومبالغات، وإفراط وتفريط، لقد أذهلين ما رأيت مـن            
ختلف بعض املنتسبات لإلسالم عن املستوى السامي الوضيء الذي أراد اهللا هلن            
 أن يكن فيه، وليس بينهن وبني بلوغ ذلك املستوى العايل إال أن يعكفن على             
معرفة تلك شخصية املرأة املسلمة اليت صاغتها نصوص القرآن الكرمي والـسنة            

ولتجلية ذلك كله رحت أمجع النصوص الصحيحة مـن كتـاب اهللا            . املطهرة
وسنة رسوله الناطقة بتكوين شخصية املـرأة، وأصـنفها حـسب أبواـا             
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وموضوعاا، فانتطم لدى خمطط متكامل للبحث يف شؤون املـرأة اخلاصـة            
  :العامة على الشكل التايلو

  
 .املرأة املسلمة مع را .١
 .املرأة املسلمة مع نفسها .٢
 .املرأة املسلمة مع والديها .٣
 .املرأة املسلمة مع زوجها .٤
 .املرأة املسلمة مع أوالدها .٥
 .املرأة املسلمة مع كنائنها وأصهارها .٦
 .املرأة املسلمة مع أقربائها وذوي رمحها .٧
 .املرأة املسلمة مع جرياا .٨
 .املرأة املسلمة مع أخواا وصديقاا .٩
 .  املرأة املسلمة مع جمتمعها . ١٠

  
وقد أردت أيتها األخت املسلمة واالبنة الغالية أن أعرب عن إمياين بـدورك             
الفاعل وشخصيتك املؤثرة يف مجيع من حولك من خالل حماولة جادة لتجليـة             

حت أمجـع   شخصيتك كما شكلها اإلسالم وكما عرفتها عصوره الزاهرة، فر        
النصوص الصحيحة من كتاب اهللا وسنة رسوله ألبني لك كيف كون اإلسالم            
شخصية املرأة، وكيف بلغ يف هذا التكوين الشأن الرفيع الذي مل تبلغه امرأة يف              

  .التاريخ إال يف ظل هذا الدين
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  املرأة املسلمة مع را: أوال
مة هو إمياا العميق بـاهللا      اعلمن أخوايت وبنايت أن أبرز ما مييز املرأة املسل        

ويقينها بأن ما جيرى يف هذا الكون من حوادث، ومايترتب على الناس مـن              
مصائر إمنا هو بقضاء اهللا وقدره، وأن ما أصاا مل يكن ليخطئها، وما أخطأها              

وما عليها يف هذه احلياة إال أن تسعى يف طريق اخلري وتأخـذ    . مل يكن ليصيبها  
 ك إال إذا متثلت عددا من الـسمات       ، ولن يتيسر هلا ذل    بأسباب العمل الصاحل  

  :وراضت نفسها على القيام ببعض األعمال والعادات منها أن تكون
  :املرأة املسلمة مع را مؤمنة يقظة تعي حقائق اإلميان باهللا والعبودية له

وأن تكون أوامـر اهللا     : ومن اليقظة أن تؤمين أختاه بأن اهللا لن يضيعك        
حة لديك، وأن ميألك اليقني بأن النجاة يف اتباعهـا واهلـالك يف             ونواهيه واض 

خمالفتها، وأن دورك احلقيقي هو معاجلة ما حييط بك من ظروف، فمهما بلغت             
قسوا ال جيب أن تشوش عليك هـذا الوضـوح يف إدراك أوامـر اهللا ويف                

يـه  االستجابة هلا، وتذكري قصة أمنا هاجر أم إمساعيل حني محلها إبراهيم عل           
السالم وطفلها الرضيع إىل مكة وهي أرض جرداء ال زرع فيها وال مـاء وال               

آهللا أمرك ذا يا إبـراهيم؟      :"بشر، مث هم بتركها فما كان منها إال أن قالت له          
  . )١("إذن ال يضيعنا:"،فقالت"نعم: "قال

أن ما يفعله زوجها ليس من هوى نفـسه         من  كان املهم عندها أن تتأكد      
 من اهللا، عندها تضاءلت يف عينيها كل الصعوبات اليت أحاطت ـا             وإمنا بأمر 

وتركته ميضي، وبدأت مبا وقر يف قلبها من يقني تعاجل ذلك املوقف العـصيب              
ولوال صدق إمياا وتوكلها على اهللا الارت من أول حلظة، وملا عاشـت يف              

مرين سـاعني   ضمائرنا نتمثل أفعاهلا كلما قصدنا بيت اهللا احلرام حاجني ومعت         
  . بني الصفا واملروة، ومن ماء زمزم الطهور ناهلني

ومن اليقظة أن تستشعري قرب اهللا وتستحضري خـشيته يف الـسر            
بينا أنا مـع    :  فعن عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال            :والعالنية

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وهو يعس يف املدينة، إذ أعيا، فاتكـأ علـى                
يا ابنتاه قومي إىل ذلك     : جدار يف جوف الليل، فإذا امرأة تقول البنتها       جانب  

                                                            
. انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى البن حجر ط. باب يوفون: رواه البخارى يف كتاب األنبياء) ١(

 .٦/٣٩٦دار املعرفة 
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وما علمت ما كان عزم أمـري املـؤمنني         أتاه  ميا أُ : اللنب فامذقيه باملاء، فقالت   
إنه أمر مناديا أال يشاب اللنب      : وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت      : اليوم؟ قالت 

نب فامذقيه باملاء، فإنك يف موضع ال يراك        يابنية قومي إىل الل   : باملاء، فقالت هلا  
ما كنت ألطيعه يف املأل وأعـصيه يف اخلـالء،       : فيه عمر، فقالت الصبية ألمها    

يا أسلم، امض إىل املوضع فانظر من القائلة، ومـن          : وعمر يسمع ذلك، فقال   
، )١(فأتيت املوضع، فنظرت فإذا اجلارية أمي     : املقول هلا، وهل هلم من بعل؟ قال      

تلك أمها، وإذا ليس هلم رجل، فأتيت عمر فأخربتـه، فـدعا ولـده،              وإذا  
هل فيكم من حيتاج إىل أمرأة أُزوجه؟ ولو كان ألبيكم حركة           : فجمعهم، قال 

يل زوجة، وقال   :  هذه اجلارية، فقال عبد اهللا     إىل النساء ما سبقه منكم أحد إىل      
فبعث إىل اجلارية،    فزوجين،   ال زوجة يل  : يل زوجة، وقال عاصم   : عبد الرمحن 

فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت البنـت عمـر بـن عبـد               
   )٢(".العزيز

فكان عمر بن عبد العزيز هبة اهللا إىل األمة حيمل الزهد عن جده عمر بن               
فإن امتلكت أيتها األخت املـسلمة      . اخلطاب، واإلخالص هللا عن هذه اجلدة     

نك بأنك مع اهللا يف سرك وعالنيتك، وهو        مثل هذا الضمري اليقظ النابع من إميا      
  معك يسمع ويرى، كيف تنشغلني عندها مبراقبة الناس؟ 

 فـال راد    :ومن اليقظة أخيت الذكية أن ترضي نفسك بقضاء اهللا وقدره         
لقضائه والرضا بالقضاء والقدر من أكرب عالمات اإلميان والطاعـة والتقـوى            

اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم       والصالح يف اإلنسان، أمل تسمعي حديث رسول        
إن أمره كله خري له، إن أصابته سراء شكر         ! ألمر املسلم عجبا  :"قول فيه يالذي  

  . )٣(" وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا لهفكان خريا له
ما عليك أختاه إال أن تدريب نفسك على الرضا والصرب والشكر، ولك يف             

أسوة حـسنة، فقبـل     ) ريديمتاضر بنت عمرو الش   (الصحابية اجلليلة اخلنساء    
جعت بفقد أخيهـا    دخوهلا يف اإلسالم أبكت الدنيا بقصائدها احلزينة حني فُ        

، وبعد إسالمها قدمت أوالدها األربعة شهداء يف سـبيل اهللا يف يـوم           )صخر(
واحد يف معركة القادسية، وحني جاءها نعيهم وقد كف بصرها واحنىن ظهرها            

                                                            
 .أى ال زوج هلا) ١(
 .٤٤٢، ٤٤١صفة الصفوة ووفيات األعيان، ونقلها ابن اجلوزى يف  كتابه أحكام النساء ص ) ٢(
 .باب يف أحاديث متفرقة:  الزهد كتاب١٨/٢٥ صحيح مسلم )٣(
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فين باستشهادهم، وأرجو أن جيمعين اهللا      احلمد هللا الذي شر   : استرجعت وقالت 
، وكانت تفزع إىل مصالها، تستعني بالصرب والصالة،        )٤(م يف مستقر رمحته   

 الصابِرونَ أَجـرهم بِغيـرِ   يفإِنما يو: "وتلوذ برمحة را القائل يف كتابه الكرمي     
  ) ١٠:الزمر" (حسابٍ

 املتعلقة بوحدانية اهللا    ة الكربى ومن اليقظة أن تستحضري احلقائق اإلمياني     
قُلْ (واحلساب بعد املوت وأن تضعيها نصب عينك وتقيسي عليها مجيع أمرك            

* من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجار علَيه إِن كُنـتم تعلَمـونَ                
  ). ٨٩ ،٨٨:املؤمنون) (سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ

وهذا اإلميان يزيد شخصيتك قوة ووعيا ونضجا، فإذا احلياة تكشف لـك          
: عن حقيقتها، دار ابتالء واختبار، ستعرض نتائجها يف يوم آت ال ريب فيـه             

)               ـنلَكو فيه يبلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمعمجي ثُم كُميتمي ثُم يِيكُمحي قُلِ اللَّه
تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ       ). (٢٦:اجلاثية) (كَثَر الناسِ لَا يعلَمونَ   أَ

   يرٍء قَديش *           ـوهـالً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ
فُورالْغ زِيز١،٢:امللك) (الْع .(  

زى اإلنسان عن عمله، إن كان خريا فخري، وإن كان شـرا            ويومئذ سيج 
الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَـا        : (فشر، دون أن متسسه أثارة من ظلم      

، وال ريب أن يقظتـك هلـذه        )١٧:غافر) (ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ     
ائعة املنيبة الشاكرة، تنفقني عمرك     احلقائق، جتعلك تقبلني على ربك إقبال الط      

   .وجهدك يف الغرض الذي من أجله خلقت ووهبت هذه احلياة
فأنت أعلم النـاس    : ومن اليقظة أختاه أن تدركي نفسك بالتوبة واإلنابة       

بنفسك، إن غشيتك غفلة، أو زلت قدمك، أو اعتراك شيء من قصور وتراخ             
مة الواعية اليقظـة أن تستـسلمي       يف تنفيذ أمر ربك، فال يليق بك أيتها املسل        

للغفلة، بل سارعي باستغفار ربك وعودي إىل تألق إميانك وجـالء نفـسك             
إِنَّ الَّذين اتقَـواْ إِذَا مـسهم       :"وحرارة تدينك، تائبة آيبة إىل محى ربك اآلمن       
، فالغفلـة ال    )٢٠١:األعراف" (طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ      

ترين على قلب خالطته بشاشة اإلميان، وقلب املرأة املسلمة التقية اليقظة متفتح            

                                                            
 ٦٧، ٨/٦٦ اإلصابة )٤(
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دوما لتلقي اهلداية والطاعة واإلنابة، واسترواح نـسمات التوبـة والرمحـة            
  . والغفران

، ولتعلمي أن مهـك األول هـو        ومن اليقظة أن حتسين ترتيب أولوياتك     
وحينمـا يقـع   . علتيه، ومامل يرض عنه اجتنبتيه   مرضاة اهللا فما رضي اهللا عنه ف      

التعارض بني مايرضي اهللا عز وجل، وما يرضي الناس، فإن مرضاة اهللا هـي              
اختيارك الذي ال تردد وال جدال فيه، ولو خالف هذا هوى نفسك أو أسخط              

ودليلك هدي الرسول احلكيم صلى اهللا عليـه وسـلم حـني            . عليك الناس 
 بسخط الناس كفاه اهللا مؤونة الناس، ومن الـتمس          من التمس رضاء اهللا   :"قال

ذا امليزان الدقيق، لن ختطئي     . )٥("رضاء الناس بسخط اهللا، وكله اهللا إىل الناس       
وستختفي من حياتك مواقف االزدواجيـة والتنـاقض        . مرضاة اهللا عز وجل   

املزعجة املخجلة اليت يقع فيها كثري من األخوات اللوايت نراهن يف مـصالهن             
شعات، فإذا جاوزن املصلى احتكمن يف كثري من مواقفهن ألهواء نفوسهن،           خا

   .فجرن عن احلق، وانطلقت ألسنتهن يف االس بالغيبة والنميمة وجتريح الناس
ومن اليقظة أن تديري مع نفسك حوارا حول اهلدف من وجـودك يف             

ـ         ": وقد قال تعاىل  : احلياة " ا ليعبـدون  ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّ
، فاحلياة يف نظر املرأة املسلمة الراشدة ليست يف قضاء الوقت           )٥٦:الذاريات(

باألعمال اليومية املألوفة، واالستمتاع بطيبات احلياة وزينتها، وإمنـا احليـاة           
.  على كل أن ينهض ا على الوجه الذي تتحقـق فيـه عبادتـه هللا               ،رسالة

ه اهللا تعاىل يف أعمالك كلها وحتري مرضاته،        فاستحضري أختاه نية ابتغاء وج    
إمنا األعمال بالنيـات،    :"وال يغيب عنك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرتـه إىل اهللا               
ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل مـا             

فأنت يف معبد متحرك دائم، ما دمت تستحضرين رسالتك يف          . )٦("يههاجر إل 
أنت يف عبادة حني تدرسني أو تعملـني يف         . احلياة،كما أراد اهللا هلا أن تكون     

مرتلك ويف ختصصك، وحني تتعاملني مع والـديك، وإخوتـك وزوجـك،            
   .وأوالدك، ما دمت تفعلني ذلك كله هللا، وبنية عبادتك إياه

                                                            
 . يف آخر أبواب الزهد، وهو حديث حسن٤/٣٤ رواه الترمذي )٥(
 .باب النية يف الوضوء وغريه من العبادات:  كتاب الطهارة١/٤٠٤انظر شرح السنة .  متفق عليه)٦(



 
 

٩

فلن تبلغي هذه الدرجة العاليـة      : ظة كثرة تالوة القرآن   ومن أسباب اليق  
من الطاعة والصالح والتقوى والوعي، إال أن تفيئي كل يوم إىل كتـاب اهللا              
وظالله الوارفات، فليكن لك أختاه ورد قرآين دائم، تقبلني فيه علـى آياتـه              
 البينات، تتلينها بتمعن وتأمل وتدبر، فتتسرب معانيها إىل عقلك ومـشاعرك،          
ويصفو ا قلبك، وتدي ا نفسك وتبلغي عند اهللا املرتلة العالية اليت بينـها              

 مثل املؤمن الذي يقرأ مثل األترجة     :"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال       

، رحيها طيب وطمعها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القـرآن كمثـل              )٧(
الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة،     التمرة، ال ريح هلا، وطعمها حلو، ومثل املنافق         

رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ كمثل احلنظلة ليس هلا ريح              
اقرؤوا القرآن، فإنه يـأيت يـوم       :"وقوله صلى اهللا عليه وسلم    . )٨("وطعمها مر 

فإن صعب عليك أمر التالوة تعلميها، واعلمـي        . )٩("القيامة شفيعاً ألصحابه  
القارئني املأجورين مهما كان مستوى تالوتك لقوله صـلى اهللا          أنك يف زمرة    

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة، والـذي            :"عليه وسلم 
  . )١٠("يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، فله أجران

كوين يقظة فال تتواىن عن قراءة القرآن، مهما تراكمت شـواغلك، ألن            
  . ك أسباب اإلميان نفس يفالقك ويوقظ حواسك وحيررخبالقرآن يصلك 

 ومن مسات املرأة املسلمة     :املرأة املسلمة مع را عابدة له مؤدية لفرائضه       
مع را أن تكون عابدة له، ولن تكوين أختاه تلك العابدة إال إذا تعلمت مـا                

فيه وال  فرض اهللا عليك وأديت فرائض اإلسالم وأركانه أداء حسنا، ال ترخص            
  . تساهل وال تفريط

عليك إقامة الصلوات اخلمس يف أوقاا، فهي زاد    : وأول الفرائض الصالة  
روحك، ال يلهينك عنها طلب علم أو شواغل بيت وأعباء أمومة أو زوجيـة              
ومن باب أوىل ال يشغلك عنها اللهو والتسوق وتوافه األمور؛ إذ الصالة عماد             

وهى أفضل  . )١١(ين، ومن تركها فقد هدم الدين     الدين، من أقامها فقد أقام الد     
األعمال وأجلها كما بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الـذي              

                                                            
 .فاكهة ذات رائحة طيبة تشبه الكباد: األترجة) ٧(
 .باب فضل تالوة القرآن:  كتاب فضائل القرآن٤/٤٣١انظر شرح السنة . متفق عليه) ٨(
 .باب فضل قراءة القرآن:  كتاب صالة املسافرين٦/٩٠صحيح مسلم ) ٩(
 .باب فضل تالوة القرآن:  كتاب فضائل القرآن٤٣٠، ٤/٤٢٩انظر شرح السنة . متفق عليه) ١٠(
 .١/١٤٧انظر إحياء علوم الدين ) ١١(



 
 

١٠

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :رواه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قال        
بـر  :"مث أي؟ قال  : ، قلت "الصالة على وقتها  :"وسلم أي األعمال أفضل؟ قال    

فالصالة هي الصلة بني    . )١٢("اجلهاد يف سبيل اهللا   :"مث أي؟ قال  : لت، ق "الوالدين
العبد وربه اليت يستمد منها القوة والثبات والرمحة والرضوان، والنبع  الـذي             

مسعـت  : فعن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال      : يغسل به أدرانه وذنوبه وخطاياه    
باب أحدكم يغتسل   أرأيتم لو أن را ب    :"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      

ال يبقى مـن    : قالوا"  شيء؟ )١٣(منه كل يوم مخس مرات، هل يبقى من درنه        
   .)١٤(" فذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو اهللا ن اخلطايا:"درنه شيء، قال

 فعن السيدة عائشة    واعلمي أختاه أن حضور اجلماعة يف املسجد حق لك        
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      لقد كان ر  :"أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالت      

، مث  )١٥(يصلى الفجر، فيشهد معه نساء من املؤمنات متلفعـات يف مـروطهن           
وقد جعل صلى اهللا عليه وسلم صالة        .)١٦("يرجعن إىل بيون، ما يعرفهن أحد     

املرأة يف بيتها خريا هلا من صالا يف املسجد، وترك حرية االختيـار هلـا، إن                
 شاءت خرجت للصالة يف املسجد، وليس لزوجها        شاءت صلت يف بيتها، وإن    

إن استأذنته أن مينعها، كما نص على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف               
ال متنعوا نساءكم املساجد، وبيون خـري       :"عديد من األحاديث، ومنها قوله    

  . )١٨("إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها:"وقوله. )١٧(" هلن
تثل الرجال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمحوا للنـساء            ولقد ام 

ولـيس  . باخلروج إىل املسجد، ولو كان هذا اخلروج خالف رأيهم ومزاجهم         
كانت امرأة لعمر تـشهد     : "أدل على ذلك من حديث عبد اهللا بن عمر، قال         

ني مل خترجني وقد تعلم   : صالة الصبح والعشاء يف اجلماعة يف املسجد، فقيل هلا        

                                                            
  . باب فضل الصلوات اخلمس:  كتاب الصالة٢/١٧٦انظر شرح السنة لإلمام البغوى . متفق عليه) ١٢(

 .املكتب اإلسالمى.        ط
 .أى وسخه) ١٣(
 .باب فضل الصلوات اخلمس:  كتاب الصالة٢/١٧٥انظر شرح السنة . متفق عليه) ١٤(
 .أى متلففات حبجان) ١٥(
 .كم تصلى املرأة يف  الثيابباب يف  :  كتاب الصالة١/٤٨٢فتح البارى ) ١٦(
   ٢/٧٦باب ما جاء يف خروج النساء إىل املسجد، وأمحد :  يف  كتاب الصالة١/٢٢١رواه أبو داود ) ١٧(

 .        وهو حديث حسن لغريه
  باب استئذان املرأة زوجها باخلروج إىل املسجد، وصحيح مسلم :  كتاب األذان٢/٣٥١فتح البارى ) ١٨(

 .باب خروج النساء إىل املساجد:  الصالة كتاب٤/١٦١       



 
 

١١

مينعه قول رسول   : وما مينعه أن ينهاىن؟ قال    : أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت     
، وكان صلى اهللا    )١٩("ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا     : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

عليه وسلم ينظم أمر النساء يف صالة اجلماعة، كما ورد يف احلديث الذي رواه              
وخري صـفوف النـساء     . آخرهاخري صفوف الرجال أوهلا، وشرها      : "مسلم

  . )٢٠("آخرها، وشرها أوهلا
 صـلى اهللا    النيبوروى البخاري عن هند بنت احلارث أن أم سلمة زوج           

عليه وسلم أخربا أن النساء يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـن إذا     
سلمن من املكتوبة قمن، وثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن صلى من              

  . )٢١(ا شاء اهللا، فإذا قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام الرجالالرجال م
فكان صلى اهللا عليه وسلم يفسح للنساء يف اخلروج مـن املـسجد أوال،              
وحيق لك أيضا أخيت املسلمة أن تنبهي اإلمام إن أخطأ أو سـها بالتـصفيق               

هللا قال رسول ا  : بيمينك على ظاهر يسارك؛ فعن سهل بن سعد الساعدى، قال         
ماىل رأيتكم أكثرمت التصفيق؟ من نابه شيء يف صـالته          : "صلى اهللا عليه وسلم   

  . )٢٢("فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإمنا التصفيق للنساء
على أن خروجك إىل الصالة يف املسجد ينبغي أال يؤدى إىل إثارة فتنـة،              

عائر يف اتمع   متشيا مع هدى اإلسالم العظيم يف طهارة املشاعر والسلوك والش         
فإن خيفت الفتنة خبروجك لسبب من األسباب، كالتربج والتـزين أو           . املسلم

التعطر فصالتك عندئذ يف بيتك خري لك وألزم، فقد حدثت زينب الثقفية عن             
أميا امرأة أصابت خبورا فال تـشهد       " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

   .)٢٣( معنا العشاء اآلخرة
 رسول اهللا صلى     فقد رغب  :اه على حضور صالة العيدين    واحرصي أخت 

كنـا نـؤمر    :"اهللا عليه وسلم يف حضورك املشاهد العامة، فعن أم عطية قالت          
 خلـف   نكُاحليض خيرجن، فـي   : قالت. باخلروج يف العيدين واملخبأة والبكر    

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       "وعنها أيضا   . )٢٤(الناس، يكربن مع الناس   
                                                            

 .باب اإلذن للنساء باخلروج إىل املساجد:  كتاب اجلمعة٢/٣٨٢فتح البارى ) ١٩(
 .باب تسوية الصفوف وإقامتها:  كتاب الصالة٤/١٥٩صحيح مسلم ) ٢٠(
 .باب انتظار الناس قيام اإلمام العامل:  كتاب األذان٢/٣٤٩انظر فتح البارى ) ٢١(
 .باب التسبيح إذا نابه شيء يف  الصالة:  كتاب الصالة٣/٢٧٣انظر شرح السنة . فق عليهمت) ٢٢(
 .٤/١٦٣املصدر السابق ) ٢٣(
 .باب إباحة خروج النساء يف  العيدين إىل املصلى:  كتاب صالة العيدين٦/١٧٩املصدر السابق ) ٢٤(



 
 

١٢

أن خنرجهن يف الفطر واألضحى، العواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما احليض           
يا رسول اهللا، إحدانا    : فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني، قلت      

  . )٢٥( لتلبسها أختها من جلباا: ال يكون هلا جلباب، قال
ليل  ذلك حث على املواساة والتكافل والتعاون على الرب والتقوى، ود          يفو

واضح على اهتمام الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بتوعية املرأة املـسلمة             
توعية فكرية وشعورية، وترغيب يف مشاركتها يف قضايا األمة اإلسالمية الـيت            
تطرح من على املنابر بعد صالة العيد وتذكري بدورها ومـسؤوليتها يف بنـاء              

ة الفطر مع نىب اهللا صلى اهللا       شهدت صال : "اتمع املسلم، فعن ابن عباس قال     
. عليه وسلم وأىب بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل اخلطبة، مث خيطـب            

 صلى اهللا عليه وسلم كأىن انظر إليه حـني يجلـس الرجـال    النيبفرتل  : قال
يا أَيها النبِـي إِذَا     : (، مث أقبل يشقهم حىت جاء النساء، معه بالل، فقال         )٢٦(بيده

، فتال تلك اآلية حـىت      )لْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّه شيئاً       جاءك ا 
: أننت على ذلك؟ فقالت أمرأة واحدة، مل جيب غريها منهن         : فرغ منها، مث قال   

فتصدقن، فبسط بـالل    :  قال -)٢٧(  ال يدرى حينئذ من هى     -نعم يا نىب اهللا     
ىب وأمى، فجعلن يلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب        هلم فدى لكن أ   : ثوبه، مث قال  

وال ريب أن تذكري الرسول صلى اهللا عليه وسلم النساء يف املصلى            . )٢٨( بالل
ووعظهن وأخذ الصدقة منهن، والتأكد من ثبان على البيعة، تكليـف هلـن             

وقد مت هذا كله    . بالقيام بشعائر هذا الدين، ودفع هلن إىل ساحة العمل الصاحل         
   . الدعوة إىل الصالة اجلامعة يف العيدينبفضل

وال تستهيين أيتها املؤمنة احلريصة على دينك بأمهية صـالة اجلماعـة            
فبالرغم من أن اإلسالم مل يلزم املرأة حبضور اجلماعة  : وأثرها يف الفرد واتمع   

يف املساجد، إال أنه استحب للنساء إن اجتمعن أن يصلني فرائضهن يف مجاعة،             

                                                            
 . يف  العيدين إىل املصلىباب إباحة خروج النساء:  كتاب العيدين٦/١٨٠املصدر السابق ) ٢٥(
  .أى يأمرهم باجللوس) ٢٦(
   أا أمساء بنت يزيد بن السكن الىت تعرف خبطيبة النساء، ٢/٤٦٨استظهر بن حجر يف  فتح البارى ) ٢٧(

 .       وكانت جريئة
   ٦/١٧١باب موعظة اإلمام النساء يوم العيد، وصحيح مسلم :  كتاب العيدين٢/٤٦٦فتح البارى ) ٢٨(

  .    كتاب صالة العيدين   



 
 

١٣

هـذا  . ليت تؤمهن وسطهن، وال تتقدمهن، وليس عليهن أذان وال إقامة         وتقف ا 
   .)٢٩(ما فعلته أم املؤمنني أم سلمة حني أمت النساء

، صلي السنن الرواتب، وصلي من النوافل ما يتسع له وقتك وجهـدك       
 الليل؛ وال تقتـصري أختـاه علـى أداء          يفكصالة الضحى، وبعد املغرب، و    

إن صالة النفل تقرب العبد من ربه، ولـيس أدل     الصلوات اخلمس املفروضة، ف   
على عظم املرتبة اليت يبلغها العبد املؤمن بكثرة تقربه إىل اهللا بالنوافل من قـول               

ما زال عبدى يتقرب إىل     :"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث القدسى        
صر بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يب            
. )٣٠(به، ورجله اليت ميشى هلا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنـه           

ولكنه صلى اهللا عليه وسلم دعا يف الوقت نفسه إىل االعتدال يف العبادة، وكره              
املغاالة فيها، حتقيقا للتوازن احلكيم يف شخصية اإلنسان املـسلم، وضـمانا            

ن أن تنقض ظهره، وتقعده عن      لالستمرار يف الطاعة بيسر ونشاط ورغبة، دو      
املضي فيها واملداومة عليها، وقد روت السيدة عائشة رضي اهللا عنها أن رسول             

. أحب األعمال إىل اهللا تعاىل أدومها، وإن قـل  : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
   .)٣١("فكانت أمنا السيدة عائشة إذا عملت العمل لزمته: قال

أن تكون صالتك مليئـة حبـضور       احرصي على   : وأحسين أداء الصالة  
القلب وخشوع اجلوارح، تستحضرين فيها معاين ما تتلني من آيات الكتـاب            
الكرمي، وتتمثلني معاين التسبيحات واألدعية اليت تنطقني ا، فتفيض نفـسك           
باخلشوع هللا، وخيفق قلبك باهلداية والشكر له، فإذا ما ساورتك يف صـالتك             

حضور قلب وصفاء ذهن، بادري إىل طردها       خواطر تصرفك عما أنت فيه من       
   .بتدبر كالم اهللا، وما يتحرك به لسانك من تسبيح حبمده والثناء عليه

 وال تنفتلي من صالتك لتنغمسي على الفـور يف          :وأحسين ختام صالتك  
أعمال البيت، أو غريها من شواغل احلياة، بل استغفري اهللا ثالثا كما كـان              

اللهم أنت الـسالم، ومنـك      :"ليه وسلم، مث قويل   يفعل رسول اهللا صلى اهللا ع     
 صلى اهللا عليه    النيبوقد صح عن    . )٣٢("السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام     

                                                            
  .  ط٢/٢٠٢واملغىن البن قدامة . بريوت.  ط٢٠٤، ١٨٦: انظر أحكام النساء البن اجلوزى) ٢٩(

 .       الرياض
 .باب التواضع:  كتاب الرقاق١١/٣٤١فتح البارى ) ٣٠(
 .٦/٧٢املصدر السابق ) ٣١(
 .بعد الصالةباب استحباب الذكر :  كتاب املساجد٩٠، ٥/٨٩املصدر السابق ) ٣٢(
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من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني، ومحد اهللا ثالثـا             : "وسلم أنه قال  
 إله إال ال: وثالثني، وكرب اهللا ثالثا وثالثني، فتلك تسع وتسعون، وقال متام املئة    

اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت               
مث توجهي إىل اهللا بدعاء خاشـع أن        . )٣٣(خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر     

يصلح أمرك كله، يف الدنيا واآلخرة، وأن يلهمك رشدك، ويسبغ عليك نعمه            
 وقد خشع قلبـك،     ظاهرة وباطنة فإنك إن فعلت ذلك خرجت من الصالة،        

وزكت نفسك، وامتألت بطاقة روحية، تعينك على مواجهة أعبـاء احليـاة            
  : ومهومها ثابتة سخية ال يصيبك هلع وال جزع

وإِذَا مسه الْخير منوعاً    * إِذَا مسه الشر جزوعاً     * إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً     (
 *   لِّنيصإِلَّا الْم *ونَ      الَّذمائد هِملَاتلَى صع مه ين *      ـقح هِمالـويف أَم ينالَّذو

 لُومعومِ* مرحالْملِ وائ٢٥-١٩:املعارج( )لِّلس.(   
والزكاة أختاه فريضة مالية تعبدية حمددة، فرضها       : وثاين الفرائض الزكاة  

، سواء أكـان    )ةالقدر الذي جتب فيه الزكا    (اهللا على كل مسلم ملك النصاب       
رجال أم امرأة، فإن كنت ذات مال وسعة وجبت عليك الزكـاة، ووجـب              
عليك أن تتعلمي كيف حتسبني زكاة مالك، وملن تؤدينها، ومىت تؤدى، فعليك            
أن حتصي ما لديك من مال كل سنة بتوقيت دقيق حمدد، وخترجي عنـه مـا                

تاب الكرمي  يتوجب عليك دفعه بكل أمانة ودقة وحرص وقد جاءت آيات الك          
متتابعة متضافرة، تقرن بني الصالة والزكاة، يف بناء صرح اإلميان يف نفـوس             

، )٥٥:املائـدة ) (الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ     : (املؤمنني ذا الدين  
 وال  ، فال جيوز التـهاون بـشأا      )٤٣: البقرة) (وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ   (

التأخر يف إخراجها كل عام، وإذا دار خبلدك أنك امرأة وأنك غـري مكلفـة               
بالنفقة فاعلمي أن اإلسالم الذي أعطاك حق االستقالل يف املـال، وجعـل              
نفقتك على زوجك، هو نفسه الذي فرض عليك الزكاة فيه، وجعلها حقـا             

ـ            ال تتلكئـي يف    معلوما للفقري؛ كما جعلها تطهريا ومناء ملا متتلكني من مال، ف
ن اهللا من مصارفها املشروعةإخراجها وإنفاقها فيما بي.  

عليك أختاه أن تتعلمي ما يلزمك من أحكـام         : وثالث الفرائض الصوم  
مـن صـام    : " شهر رمضان، ونفسك معمورة باإلميان     ، وأن تصومي  الصوم

                                                            
 .باب الذكر بعد الصالة:  كتاب املساجد٥/٩٥انظر صحيح مسلم ) ٣٣(
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وعليـك أن تتخلقـي     . )٣٤("رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه        
ق الصائمات احلافظات ألسنتهن وأبصارهن وجوارحهن عن كل خمالفة         بأخال

إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفـث وال         . "ختدش الصوم، أو تقلل من أجره     
من مل يدع قـول     "، و )٣٥("إىن صائم : يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل      

  . )٣٦("الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
 يف أعمالك املرتلية أو     أختاه أن تضيعي موسم الطاعة الرمضانية     واحذري  

يف أسباب اللهو واامالت والسهرات العائلية، بل اغتنمي حلظاته املباركة يف           
الطاعة والعبادة والتقرب إىل اهللا بصاحل األعمال، اقرئي القرآن، وصلي النوافل،           

اخر، فعن عائشة رضي اهللا     وقومي الليل بالتهجد والدعاء وخاصة يف العشر األو       
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخـر مـا ال               : "عنها

   .)٣٧( جيتهد يف غريه
 كما عاشه الصحابة    واحرصي على أن يعيش أفراد أسرتك شهر رمضان       

األبرار، أنت نظام البيت، رتيب هلم حيام يف لياليه املباركة حبيث ال يطيلـون              
صالة التراويح، ألم سيستيقظون بعد سويعات قليلة لقيام الليـل،          السهر بعد   

: وتناول طعام السحور؛ كما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال             
، مث يصلون الصبح حاضرا، حبيب إليهم       )٣٨( "تسحروا، فإن يف السحور بركة    "

  . الطاعة، وجنبيهم اللهو واحصدي األجر لك وهلم
 بسبب حـيض أو     ىل قضاء ما فاتك من صوم رمضان      وسارعي أختاه إ  

نفاس أو سفر أو غريها قبل أن يأتيك رمضان من عام قابل، وال تنقطعي عـن            
صوم النافلة يف غري رمضان، إن مل يشق عليك ذلك، كصيام يوم عرفة ويـوم               

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل         اء، فعن أىب قتادة رضي اهللا عنه      عاشور
وعن ابن عباس رضي    . )٣٩("يكفر السنة املاضية  :"م عاشوراء، فقال  عن صيام يو  

                                                            
 .باب ثواب من صام رمضان:  كتاب الصيام٦/٢١٧انظر شرح السنة . متفق عليه) ٣٤(
  باب يف أمر الصائم حبفظ لسانه وجوارحه :  كتاب الفضائل٥٧٠انظر رياض الصاحلني . متفق عليه) ٣٥(

 .       عن املخالفات
 .باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف  الصوم:  كتاب الصوم٤/١١٦فتح البارى ) ٣٦(
 .باب االجتهاد يف  العشر األواخر من رمضان:  كتاب الصوم٨/٧٠صحيح مسلم ) ٣٧(
 .باب فضل السحور:  كتاب الصيام٦/٢٥١انظر شرح السنة . متفق عليه  )٣٨(
 . استحباب صيام يوم عاشوراءباب:  كتاب الصيام٨/٥١صحيح مسلم   )٣٩(
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 )٤٠(لئن بقيت إىل قابـل    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : اهللا عنهما قال  
 بيـان فـضل     يفو. وكذلك صوم ستة أيام من شوال     . )٤١("ألصومن التاسع 

من صام رمضان، مث أتبعه ستاً من شوال كان         : "صومها يقول الرسول الكرمي   
 ومن األيام املستحب صيامها ثالثة أيام من كل شهر وقد           )٤٢(".كصيام الدهر 

ورد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا                 
  )٤٣(".صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله: "عليه وسلم قال

علـى   اعلمي أختاه أن احلج فريضة  :ورابع الفرائض حج بيت اهللا احلرام     
من يستطيعه، وليس هناك من هو أدرى بك منك، فاجعلي نصب عينيـك أن              
حتجي بيت اهللا احلرام مىت استطعت إىل ذلك سبيالً، فإذا تيسرت لك أسباب              
السفر املشروعة إىل احلج، عكفت قبل السفر على دراسة أحكام احلج بتبـصر         

ن فهم ووعـى    ووعى ومتثل، حىت إذا أقبلت على أداء مناسكه، بادرت إليها ع          
وحكمة، وكان حجك صحيحاً مستكمالً الشروط الشرعية، وقائمـاً مقـام           
اجلهاد عند الرجال، كما أخرب بذلك الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، فعن            

قلت يا رسول اهللا أال نغزو وجناهـد        : أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت      
: ، قالت عائشة  "حجا مربوراً لكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج،      : "معكم؟ فقال 

 وقد  )٤٤(.فال أدع احلج بعد أن مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
أوجب اهللا عليك العمرة أيضاً عند تيسر األسـباب، وخـصوصاً العمـرة يف       

 صلى اهللا عليـه     النيبملا رجع   : رمضان، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال       
أبـو  : ما منعك من احلج؟ قالت    : "نصاريةوسلم من حجته قال ألم سنان األ      

 حج على أحدمها، واآلخر يسقى      )٤٥( كان له ناضحان،   - تعىن زوجها    -فالن  
". فإذا كان رمضان اعتمرى فيه، فإن عمرة يف رمضان حجة         " :قال. أرضاً لنا 

فإن عمرة يف رمـضان تقـضى حجـة         :" رواية أخرى البن عباس أيضاً     يفو
  )٤٦(".معى

                                                            
 .أى عام قابل) ٤٠(
 .باب صوم يوم عاشوراء:  كتاب الصيام٨/١٣صحيح مسلم   )٤١(
 .باب استحباب صيام ستة أيام من شوال:  كتاب الصيام٨/٥٦صحيح مسلم   )٤٢(
 .باب صوم الدهر:  كتاب الصيام٦/٣٦٢انظر شرح السنة . متفق عليه  )٤٣(
 .باب حج النساء: زاء الصيد كتاب ج٤/٧٢فتح البارى ) ٤٤(
 .أى مجالن) ٤٥(
 .باب حج النساء:  كتاب جزاء الصيد٤/٧٢فتح البارى   )٤٦(
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اعلمـي أختـاه أنـك مكلفـة        : را مطيعة ألوامره  املرأة املسلمة مع    
، ال فـرق    بالتكاليف الشرعية اليت أمر اهللا ا، شأنك يف ذلك شأن الرجل          

أما فيما عدا ذلـك     . بينكما إال فيما خيص أحدكما دون اآلخر من تشريعات        
من عمـلَ  : "فأنت والرجل يف املسؤولية أمام اهللا سواء، فقد قال اهللا جل وعال      

الم              صهـرأَج مهنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوحاً م
يف القـرآن   " يا أيها الناس  : "، وعبارة )٩٧:النحل" (بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ   

تباع أمر  الكرمي أو السنة املطهرة، تشمل الرجال والنساء، فجميعهم سواء يف ا          
اهللا، واجتناب يه، ولك يف تاريخ أخواتك ذوات السبق من املسلمات مواقف            

 حكم اهللا نصب أعينهن، ال حيدن عنه، وال يـبغني عنـه              فيها ناصعة وضعن 
   .حوالً

، حتري أختاه الدقة يف املواقف اليت مل يسبق لك علم حبكمها الـشرعي            
ود، وأورده ابن كثري يف مستهل      ومن تلك املواقف ما رواه اإلمام أمحد وأبو دا        

: قالت خولـة  . سورة اادلة، عن خولة بنت ثعلبه وزوجها أوس بن الصامت         
 واهللا ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة اادلة، كنـت عنـده،               يفَّ

فراجعتـه بـشيء     يوماً   فدخل علي : رياً قد ساء خلقه، قالت    وكان شيخاً كب  
 نادي قومه سـاعة،     مي، مث خرج فجلس يف     كظهر أ  أنت علي : فغضب، فقال 
كال والذي نفس خويلة بيده،     : ، فإذا هو يريدين عن نفسي، قلت      مث دخل علي  

: ال ختلص إىل وقد قلت ما قلت حىت حيكم اهللا ورسوله فينا حبكمـه، قالـت               
مث : فواثبين فامتنعت مبا تغلب به املرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عـىن، قالـت            

اتى، فاستعرت منها ثياباً، مث خرجت حىت جئـت إىل          خرجت إىل بعض جار   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلست بني يديه، فذكرت له ما لقيت منه،              

فجعل رسول اهللا صلى اهللا     : وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت        
، ويف روايـة    "يا خويلة ابن عمك شيخ كبري، فاتقى اهللا فيه        :"عليه وسلم يقول  

ما أرى إال أنك قد بنت منه، مبعىن طلقـت،          : لى اهللا عليه وسلم قال هلا     أنه ص 
فواهللا ما برحت حىت نزل يفَّ قرآن، فتغشى رسول اهللا صلى اهللا عليـه              : قالت

 يفيا خويلة قد أنزل اهللا فيك و      : "وسلم ما كان يتغشاه، مث سرى عنه، فقال يل        
قَولَ الَّتي تجادلُـك يف زوجِهـا       قَد سمع اللَّه    : "، مث قرأ على   "صاحبك قراناً 

         ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهكتشتإىل قوله تعاىل  ". و :
" يمأَل ذَابع رِينلْكَافلادلة" (وفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قالت)٤-١:ا

فليصم :"يا رسول اهللا ما عنده ما يعتقه، قال       : ، فقلت "مريه فليعتق رقبة  :"وسلم
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فلـيطعم  :"واهللا إنه لشيخ كبري، ما به من صيام، قال    : ، فقلت "شهرين متتابعني 
واهللا يا رسول اهللا ما ذاك عنده، فقال        : ، فقلت "من متر )٤٧(ستني مسكينا وسقا  

: فقلت: ت، قال " من متر  )٤٨(فإنا سنعينه بفرق  : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
قد أصبت وأحـسنت، فـاذهيب      : "يا رسول اهللا وأنا سأعينه بفرق آخر، قال       

   )٤٩(.ففعلت: قالت". فتصدقي به عنه، مث استوصي بابن عمك خرياً
مل تطق خولة بنت ثعلبة أن تعيش ساعة مع زوجها بعـد أن          :أرأيت أختاه 

هلية، حـىت   تفوه مبا تفوه به من عبارات الظهار الذي كان يعد طالقاً يف اجلا            
 زوجها،  ليه وسلم لتعرف حكم اهللا فيها ويف      ترجع إىل رسول اهللا صلى اهللا ع      

ومل يكن لديها ثوب الئق ترتديه للخروج واملثول بني يدي رسول اهللا صـلى              
اهللا عليه وسلم، فاستعارت ثياباً من بعض جاراا، وانطلقت من فورهـا إىل             

ه، ورفعت شكواها ومـسألتها     جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجادلت       
إىل اهللا، راجية أن يرتل يف شأا حكما لتمتثله، فأجاا، وكان حرصها علـى              
حتري احلالل سببا يف تلك املكانة العظيمة اليت نالتها يف نفوس الصحابة الذين             
عاصروها وعرفوا فضلها، وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقد            

رج من املسجد، وبصحبته اجلارود العبدى، فسلم عليها        التقت به يوماً وهو خا    
يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عمـرياً يف        : عمر، وهو أمري املؤمنني، فقالت له     

سوق عكاظ، ترعى الضأن بعصاك، فاتق اهللا يف الرعية، واعلم أنه من خـاف              
قـد  : فقال اجلارود . الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف املوت خشى الفوت        

هذه خولة  : دعها، أما تعرف  : فقال عمر . لى أمري املؤمنني أيتها املرأة    أكثرت ع 
   .اليت مسع اهللا قوهلا من فوق سبع مساوات، وعمر أحق واهللا أن يسمع هلا

، وفوق متـع    وضعي أخيت احلكيمة طاعة اهللا ورسوله فوق هوى نفسك        
 احلياة، وفوق آراء الناس، ولقد ضربت السيدة زينب بنـت جحـش أروع            

ثلة على امتثاهلا أمر اهللا ورسوله، يوم طلب منها رسول اهللا صلى اهللا عليه              األم
وسلم املوافقة على تزوجيها من مواله ومتبناه زيد بن حارثة، وهي ابنة عمتـه              
القرشية احلسناء ليبني أن اإلسالم يلغي الفروق الطبقية بني املواىل والسادة، يف            

ا رسول اهللا ال أتزوجه أبداً، وأنـا        ي: بداية األمر كرهت هذا الزواج، وقالت     

                                                            
 .محل النخلة: الوسق) ٤٧(
 .وعاء يزن قرابة ستني كيالً: الفرق من التمر) ٤٨(
 .دار القرآن الكرمي، بريوت. ط. ٤-١: سورة اادلة: ٣/٤٥٩انظر خمتصر تفسري ابن كثري ) ٤٩(
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سيدة أبناء عبد مشس، وأجاا الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ـدوء وثقـة               
: وبينما مها يتحدثان أنزل اهللا هذه اآلية على رسـوله         . بل فانكحيه : وإصرار

"           راً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمةُ    وـريالْخ مكُونَ لَه
 ،)٣٦:األحـزاب " (من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مبِينـاً          

إذن ال أعصي اهللا ورسـوله،      : هنالك رضيت زينب بأمر اهللا ورسوله، وقالت      
. وقد أنكحته نفسى، مث كان بينها وبني زيد اخلالف الذي أدى إىل فراقهمـا             

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمـت        : "ملا انقضت عدا، نزل قوله تعاىل     و
علَيه أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي يف نفِْسك ما اللَّه مبديه وتخشى             

ضى زيد منها وطَراً زوجناكَها لكَي لَا يكُونَ        الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه فَلَما قَ      
              اللَّـه ركَانَ أَمطَراً وو نهنا موإِذَا قَض هِمائيعاجِ أَدويف أَز جرح نِنيمؤلَى الْمع

، وقد تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية،           )٣٧:األحزاب" (مفْعوالً
من يذهب إىل زينب يبشرها أن اهللا قد زوجنيها مـن           : "سم، ويقول وهو يبت 
، وكأن اهللا تبارك وتعاىل كافأ زينب على طاعتها املطلقة النـادرة هللا             "السماء

ولرسوله، إذ رضيت بقضائه وتزوجت زيداً، فها هي ذي تزف إىل رسول اهللا             
الوا املسلمون  صلى اهللا عليه وسلم بأمر من اهللا، يف آيات من كتابه، يتعبد بت            

وكانت أم املؤمنني زينب تعتز ذا الشرف الذي أسبغه اهللا          . حىت قيام الساعة  
زوجكـن  : " صلى اهللا عليه وسـلم، تقـول       النيبعليها، وتفخر على أزواج     

   )٥٠(".أهاليكن، وزوجىن اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات
اعتـك هللا    فذلك من ط   :وجتنيب أيتها األخت العفيفة اخللوة برجل أجنيب      

ولرسوله؛ ألن خلوة املرأة برجل أجنىب حرام باتفاق العلماء، لقول الرسـول            
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمـرم، وال تـسافر        :"صلى اهللا عليه وسلم   

إن امرأيت خرجت حاجـة     : يا رسول اهللا  : فقال رجل ". املرأة إال مع ذي حمرم    
   )٥١(". فحج مع امرأتكانطلق: "وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، قال

يا أختاه هو كل من حرم عليه الزواج منها علـى التأبيـد،             وحمرم املرأة   
   اخل،... كاألب واألخ والعم واخلال

كل رجل حيل له الزواج منها أصالً، ولـو كـان مـن             : واألجنيب عنها 
األقارب، وال سيما أخو الزوج وحنوه من أقاربه، فهؤالء مجيعاً حترم اخللوة م             

                                                            
 .باب وكان عرشه على املاء:  كتاب التوحيد١٣/٤٠٣ فتح البار انظر) ٥٠(
 .باب املرأة ال خترج إال مع حمرم:  كتاب احلج٧/١٨انظر شرح السنة : متفق عليه  )٥١(



 
 

٢٠

، فقال رجل   "إياكم والدخول على النساء   : "لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
   )٥٢(".احلمو املوت:"يا رسول اهللا، أفرأيت احلمو؟ قال: من األنصار
: وقول الرسول الكـرمي   . أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج      : واحلمو

 على بيت   احلمو املوت معناه أن توقع الشر منه أكثر من غريه، لسهولة دخوله           
أخيه، ولذلك وصف باملوت تغليظاً وترهيباً وختويفاً، وكأن اخللوة باألمحـاء           

واملرأة املـسلمة   . تؤدى إىل فساد وفتنة وزيغ وهالك يف الدين كهالك املوت         
الواعية التقية ال تقع يف مثل هذه املخالفة الشرعية اليت يقع فيها كثري من الناس               

   .املتساهلني يف  هذه األيام
 فهو سترك وشعارك وزيك اإلسالمي املميـز        التزمي باحلجاب الشرعي  و

الذي حددت معامله النصوص القاطعة من كتاب اهللا وسنة رسوله، فال خترجي            
من بيتك، أو تظهري أمام الرجال غري احملارم متعطرة متربجة بزينـة، ألنـك              

يغضـضن مـن    وقُل لِّلْمؤمنات   : "تعلمني أن ذلك حرام بنص القرآن القاطع      
             نرِبـضلْيـا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب
بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعـولَتهِن أَو آبـائهِن أَو آبـاء               

  هِنولَتعنِـي               بب أَو انِهِنـونِـي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو
               ـنم ـةبي الْإِرلرِ أُوغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائنِس أَو هِناتوأَخ

ذين لَم يظْهروا علَى عورات النـساء ولَـا يـضرِبن            الَّ )٥٣(الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ  
بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيهـا الْمؤمنـونَ              

  ).٣١:النور" (لَعلَّكُم تفْلحونَ
ساء الكاسيات العاريات اللـواتى     فاملرأة املسلمة الواعية إذن ليست من الن      

تغص ن اتمعات املعاصرة الشاردة عن هدى اهللا وطاعته، بـل إن املـرأة              
 من الصورة املخيفة اليت رمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه           )٥٤(املسلمة لترتعد فرقاً  

صنفان مـن   : "وسلم ألولئك النسوة املتربجات الغاويات الضاالت املفسدات      
مها، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ونـساء           أهل النار مل أر   

، ال  )٥٥(كاسيات عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلـة        

                                                            
 .باب النهى عن أن خيلو الرجل باملرأة األجنبية:  كتاب النكاح٩/٢٦انظر شرح السنة :  متفق عليه  )٥٢(
 .اءأى الذين ال يشتهون النس) ٥٣(
 .أى خوفاً) ٥٤(
 .أى ضخمة كأسنمة اإلبل من الزينة املتصنعة) ٥٥(
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 )٥٦(".يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكـذا        
والتزامك باحلجاب الجيب أن يكون جمرد عادة أو تقليد ورثتـه عـن أمـك       

، بل ينبغي أن يكون إميانا باهللا وتصديقا لكتابه، بنفس راضية، وقلب            وجدتك
مطمئن، واقتناع راسخ، كما تقبلته نساء املهاجرين واألنصار، يوم أنزل اهللا فيه            

بينا حنن عند عائـشة     : " رواية عن صفية بنت شيبة، قالت      يفحكمه، فقد ورد    
إن :  رضي اهللا عنها   رضي اهللا عنها ذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة        

لنساء قريش لفضالً، وإىن واهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار، وال أشـد              
ولْيـضرِبن  : "لقد أنزلت سورة النـور    ! تصديقاً لكتاب اهللا، وال إمياناً بالترتيل     

  وبِهِنيلَى جع نرِهمفانقلب رجاهلن إليهن يتلون عليهن ما أنزل اهللا إليهم          "بِخ ،
ا، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذى قرابة، فما منـهن              فيه

، تصديقاً وإميانـاً مبـا   )٥٨(، فاعتجرت به  )٥٧(أمرأة إال قامت إىل مرطها املرحل     
أنزل اهللا من كتاب، فأصبحن وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معتجرات             

   )٥٩ (".كأن على رؤوسهن الغربان
 مل يكن بـدعاً يف شـريعة        جاب الشرعى للمرأة  واعلمي أختاه أن احل   

اإلسالم، بل كان يف شرائع اهللا مجيعاً قبل اإلسالم، ودليل ذلك ما نراه يف لباس      
 يف سائر ديار الغرب، و    يفالراهبات احملتشم عند النصارى يف بالدنا اإلسالمية و       

ـ   "تغطية املرأة الكتابية رأسها عند دخوهلا الكنيسة،         ا كَانَ النمـةً    وإِالَّ أُم اس
                ـا فيـهفيم مهـنيب يلَقُـض ـكبن رم قَتبةٌ سمالَ كَللَولَفُواْ وتةً فَاخداحو

  ) ١٩:يونس"(يختلفُونَ
وإن إصرار كثري من التجمعات البشرية املعاصرة علـى تكـشف املـرأة             

هللا، ال يف بـالد     وعريها وتبذهلا دليل االحنراف والشرود واالبتعاد عن هدى ا        
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه     . "املسلمني فحسب، بل يف بالد العامل قاطبة      

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبص٦٣:النور" (أَن ت (  
ومن هنا باءت دعوام إىل تكشف املرأة ونزع احلجاب باإلخفاق الذريع           

ؤمنني واملؤمنات من أبناء الصحوة اإلسالمية املنتشرين يف أحنـاء          أمام صمود امل  
                                                            

 .باب النساء الكاسيات العاريات:  كتاب اللباس والزينة١٤/١٠٩صحيح مسلم ) ٥٦(
 . هو كساء من صوف نقشت فيه تصاوير الرحال  )٥٧(
 .أى تلففت به) ٥٨(
  باب وليضربن خبمرهن على :  كتاب التفسري٤٩٠، ٨/٤٨٩انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى ) ٥٩(

 .       جيون
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العامل، وعادت املرأة املسلمة الواعية املثقفة إىل زيها اإلسالمي املتميز، وحجاا           
الشرعي املصون، وحشمتها الرصينة احملببة، وليس عجيبـا أن تقـف سـيدة             

 وعريها الفاضح وهي    كالدكتورة نوال السعداوي، لتنتقد تبذل املرأة يف الغرب       
اليت دأبت على مهامجة احلجاب واملتحجبات زمناً طويالً، ودعت إىل نزعـه            

أرى نساء شبه عاريـات،     .. إنىن يف شوارع لندن   : "بشراسة وإصرار، فتقول  
وهؤالء يعرضن أجسادهن كالبضاعة، املالبس هلا وظيفة، وهى وقاية اجلـسم           

رسائل إغراء، لو نظرت املرأة لنفسها      من العوامل الطبيعية، وال ينبغى أن تقدم        
 لقـد تـبني لنـوال       )٦٠(.كإنسانة، وليس كبضاعة، ملا احتاجت أن تتعـرى       

السعداوى بعد حني أن رفع احلجاب ينبغى أن يكون عن العقل، وخـصوصاً             
عند املثقفني واملثقفات؛ فكم من نساء حمجبات متوسطات التعليم ميلكن عقوالُ           

 املتربجات،  )٦١( عقول بعض املتعلمات الرقيعات    نرية متفتحة، تزن عشرات من    
كاشفات الرؤوس واألجساد، حمجبات العقول والفطر واألفهام، ولذلك فهى         

، ")٦٢(رفع احلجاب عن العقل عند املثقفني واملثقفات      : تقول أن خطتها القريبة   
أنا أعرف أستاذات وطبيبات ومهندسات يعانني من أمية سياسية         :"وتقول أيضاً 
   )٦٣(".ة وثقافيةواجتماعي

 ما اسـتطعت إيل     وجتنيب أخيت املسلمة مصافحة الرجال واالختالط م      
ذلك سبيال، فال تسعي إليه، وال تشجعي عليه، متأسية بذلك بفاطمـة بنـت              
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمهات املؤمنني، ونـساء الـصاحلني مـن              

قهم اهلادي املـستقيم،    الصحابة والتابعني، ومن تبعهم بإحسان وسار على طري       
والشواهد على مضار االختالط يف العامل أكثر من أن حتصى، وكلـها تقـدم              
الدليل الناصع على حكمة اإلسالم يف احلد من االختالط، وجتنيب اتمعـات            
اإلسالمية مضاره الوخيمة القاتلة، املبددة للطاقات، املزلزلة للقلوب واملـشاعر          

املسلمة اليت ليس من شأا االختالط بالرجال، لن        وبدهي أن املرأة    . والضمائر
ا رواه البخاري عن    ري حمارمها، متأسية يف ذلك مب     تصافح منهم من كان من غ     

كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل الـنيب       :عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، قالت      
 آمنـوا إِذَا    يا أَيها الَّـذين   " :صلى اهللا عليه وسلم  ميتحنهن بقول اهللا عز وجل         

                                                            
 .٩٣٢العدد : جملة اتمع الكويتية  )٦٠(
 .أى احلمقاوات) ٦١(
 .٩٣١العدد :  جملة اتمع  )٦٢(
 .املصدر السابق) ٦٣(
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   نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءكُمفمـن  : قالت عائشة . إىل أخر اآلية  " ج
  . )٦٤(أقر ذا الشرط من املؤمنات فقد أقر باملنحة

انطلقـن  :"فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك قال هلن           
 صلى اهللا عليه وسلم يد أمـرأة        ، ال واهللا ما مست يد رسول اهللا       "فقد بايعتكن 

واهللا ما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي          . قط، غري أنه بايعهن بالكالم    
   .)٦٥("قد بايعتكن كالما:"النساء إال مبا أمره اهللا، يقول هلن إذا أخذ عليهن

 بل  ،؛ ذلك أن السفر ال خيلو من املشقة       وال تسافري إال ومعك رجل حمرم     
 وليس من اخلري والـصواب أن       ، باملخاطر واملكاره والصعاب   قد يكون حمفوفا  

تواجه املرأة شيئا من هذا وحدها، وليس معها رجل من حمارمها، حيمل عنـها              
 النبوة بنهيها عـن الـسفر       ومن هنا جاء هدي   . رأ عنها األخطار  األعباء، ويد 

فر ال تسا : "ففي صحيح البخاري  : وحدها من غري حمرم، متعددا متنوعا متتاليا      
ال حيل المرأة تؤمن    :"ويف صحيح مسلم  . )٦٦("املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم      

  . )٦٧("باهللا واليوم األخر تسافر مسرية ثالث ليال إال و معها ذو حمرم
واألحاديث يف هذا الباب كثرية، وكلها تؤكد شرط احملرم لسفر املرأة، إال            

   .)٦٨(ددت فيها آراؤهميف حاالت الضرورة القصوى اليت بينها العلماء وتع
فال تقـل   : ومن الطاعة أن تشعري أختاه باملسؤولية عن أفراد أسرتك        

مسؤوليتك عنهم أمام اهللا عز وجل عن مسؤولية الرجل، بـل قـد تكـون               
مسؤوليتك كأم مثال أكرب من األب، ملا تعلمني من خفايا حياة األوالد الذين              

 يطلعون عليه األب واملرأة     يعيشون معك وقتا أطول، وقد يطلعونك على ما ال        
املسلمة الواعية تشعر ذه املسؤولية كلما ترامى إىل مسعها قول الرسول صلى            

اإلمـام راع   : كلكم راع، وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه        : "اهللا عليه وسلم  
ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن راعيته، واملرأة راعية            

، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن        يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها     
وشعورك باملـسؤولية يـدفعك     . )٦٩("رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته     

                                                            
 .أي فقد بايع البيعة الشرعية) ٦٤(
 .أو احلريبباب إذا أسلمت املشركة أو النصرانية حتت الذمي : كتاب الطالق٩/٤٢٠ فتح الباري )٦٥(
 .باب يف كم يقصر الصالة: كتاب تقصري الصالة٢/٥٦٦فتح الباري ) ٦٦(
 .باب سفر املرأة مع حمرم:  كتاب احلج٩/١٠٣صحيح مسام ) ٦٧(
 .باب سفر املرأة مع حمرم:  كتاب احلج١٠٩-٩/١٠٢انظر شرح صحيح مسام   )٦٨(
 .ب الراعي مسؤول عن رعيتهبا:  كتاب اإلمارة والقضاء١٠/٦١انظر شرح السنة .  متفق عليه)٦٩(
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ولـيس مـن اإلحـساس      . دوما إىل تقومي االحنراف، إن ملسته يف أحد منهم        
باملسؤولية أن تسكيت عن أي احنراف أو ضعف أو اون أو تقصري جتديـه يف               

 دليال على ضعف يف دينـك وقـصور يف          بيتك وأسرتك، وإال إن كان ذلك     
هكذا تكون املرأة املسلمة حبق مطيعة را، ممتثلة أمره، جمتنبة يـه،            . طاعتك

راضية حبكمه، ملتزمة بتعاليم دينها وشعائره وآدابه، تصرب على تكاليف الطاعة           
هللا عز وجل، ولو خالفت يف كثري منها املفاهيم االجتماعية السائدة، وكلـها             

إِنَّ الْإِنسانَ  * والْعصرِ  : "ني أا الناجية الفائزة، كما أكد القرآن الكرمي       ثقة ويق 
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا          * لَفي خسرٍ   

   )٣-١:العصر ("بِالصبرِ
 أختـاه أن أجـل      اعلمي: املرأة املسلمة مع را تعمل علي نصرة دينه       

األعمال التعبدية اليت تقوم ا املرأة املسلمة، هو نصرة دين اهللا، والعمل علـى              
وأن إعالء كلمة اهللا يف     . تطبيق منهجه يف حياة الفرد واألسرة واتمع والدولة       

يف واقع احليـاة لـيس      " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      : "األرض، وحتقيق معىن  
قب قـد   احلوأن أخواتك الفضليات من املسلمات عرب       مهمة الرجال وحدهم،    

أدركن هذا املعىن إدراكا عميقا، حىت تفوق بعضهن على كثري من الرجال يف             
فأمساء بنت عميس، زوجة جعفر بن أيب طالب، سارعت         . ميدان نصرة الدين  

إىل اإلسالم مع زوجها، يف أيام اإلسالم األوىل، أيام الشدة والكرب والـضيق             
ء، وهاجرت معه إىل احلبشة، على ما كان يكتنف تلك اهلجـرة مـن              واالبتال

وملا قال  . صعوبات ومشاق وخماطر، حمتسبة ذلك كله يف سبيل اهللا ونصرة دينه          
يا حبشية، سبقناكم باهلجرة،    : )٧٠( هلا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مفاكها       

م يطعم  كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل       : لعمري، لقد صدقت  : فقالت
جائعكم، ويعلم جاهلكم، وكنا البعداء الطرداء، أما واهللا آلتـني رسـول اهللا             

فأتت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،        . صلى اهللا عليه وسلم فألذكرن ذلك له      
يا رسول اهللا إن رجاال يغمزون علينا، ويزعمون أنا لسنا من املهاجرين            : فقالت
بل لكـم هجرتـان إىل أرض       : لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      . األولني
  . )٧١( وحنن مرهنون مبكة، مث هاجرمت بعد ذلك إيل،احلبشة

                                                            
 .أي ممازحا) ٧٠(
 .بريوت. ط٨/٢٨٠طبقات ابن سعد ) ٧١(
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وحني تآمرت قريش على قتل الرسول مبكة، مل يستشف خرب هذا التـآمر             
إال امرأة مسلمة نافت على املئة، فتحاملت على نفـسها، وجاءتـه فحدثتـه      

 اهللا صلى اهللا عليـه      حديث القوم، فبادر إىل اهلجرة لساعته، وملا غادر رسول        
وسلم وصاحبه مكة، وتواريا عن األنظار يف الغار عند قمة جبل ثور، كانـت              

، هي أمسـاء    ئةشاليت حتمل إليهما الطعام واملاء وأخبار القوم املترصدين صبية نا         
وكانت هذه الفتاة املسلمة الفذة تقطع      . بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما      

 وجبل ثور يف جوف الليل، مل يثنها عن مهمتها وحشة           املسافة الطويلة بني مكة   
الطريق، ووعورة املسلك، وترصد األعداء، ألا كانت تعلم أن يف اسـتنقاذ            
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه، وإجناح مقصدمها ووصوهلما إىل دار            

ويوم أحـاط   . اهلجرة، نصرة لدين اهللا، وإعالًء لكلمته، وإظهارا للحق وجنده        
             ا عن أبيها، أنكرت أمره، فأمعنوا يف الـشدةا رجال من املشركني، يسألو

عليها، حىت إن أبا جهل لطمها لطمة أطارت قرطها من أذا، فلم يوهن ذلك              
وملا دنت ساعة الرحيـل ـضت       . من عزميتها على االحتفاظ بسرها املكنون     

 شـقته بـاثنني     ، فلم جتد شيئاً تربط به سوى نطاقهـا،        )٧٢(لتربط سفرة الزاد  
  . )٧٣(فربطت بواحد السقاء، وباآلخر السفرة، ولذلك مسيت بذات النطاقني

والصحابية اجلليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أىب معيط اليت هاجرت من مكة             
وحيدة فرارا بدينها يف مدة صلح احلديبية، وهى املدة اليت كان العهد فيها بني              

ن من جاء منهم مسلماً إىل الرسول       الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملشركني أ      
.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعهده ورد رجلني إليهم          يفوقد أو . رده إليهم 

إين : فلما وصلت أم كلثوم إىل املدينة قالت للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم             
فررت إليك بديين، فامنعين، وال تردين هلم، يفتنوين ويعذبوين، وال صـرب يل             

ا أنا امرأة، وضعف النساء إىل ما تعرف، وقد رأيتـك رددت            على العذاب، إمن  
  . )٧٤("إن اهللا عز وجل قد نقض العهد يف النساء:"رجلني، فقال

هـا مـن    وعلم اهللا صدق إميان أم كلثوم بنت عقبة بن أىب معـيط وغري            
يـا أَيهـا    : (ن إال حباً هللا ولرسوله فأنزل يف شأن       املهاجرات اللوايت مل خيرج   

ينفَإِنْ           الَّذ انِهِنبِإِمي لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم 
                                                            

  .أى ما حيمل فيه الزاد) ٧٢(
  باب هجرة النىب :  كتاب مناقب األنصار٧/٢٣٣،٢٤٠انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى   )٧٣(

 .باب محل الزاد يف  الغزو:  كتاب اجلهاد٦/١٢٩       وأصحابه إىل املدينة، و 
 .٤٣٩: أحكام النساء البن اجلوزى) ٧٤(
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علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّـونَ              
نالسابقات إىل اإلسالم واملضحيات املستهينات     ، ومن   )١٠:املمتحنة...) (لَه

سمية بنت خباط، أم عمار بن      : مبا أصان يف سبيله من عذاب وتنكيل وآالم       
 املشركني بكلمة كفر واحـدة،      رضياليت اعتصمت بالصرب، وأبت أن ت     . ياسر

فما كان من أىب جهل إال أن طعنها حبربة فاضت ا روحها، وسجلها التاريخ              
  .  نور أول شهيد يف  اإلسالممبداد من
وقع :  جهاد أم شريك القرشية العامرية من أجل دينها قال ابن عباس           يفو

يف قلب أم شريك اإلسالم، وهى مبكة، فأسلمت، مث جعلت تدخل على نساء             
قريش سراً، فتدعوهن وترغبهن يف اإلسالم، حىت ظهر أمرها ألهـل مكـة،             

: قالت.  بك وفعلنا، ولكنا سنردك إليهم     لوال قومك لفعلنا  : فأخذوها وقالوا هلا  
فحملوين على بعري ليس حتيت شيء موطأ وال غـريه، مث تركـوين ثالثـاً، ال                

فما أتت علي ثالث حىت ما يف األرض شـيء          : قالت. يطعموين وال يسقوين  
وكانوا إذا نزلوا أوثقوين يف الشمس، واستظلوا، وحبسوا عىن الطعـام           . أمسعه

ولقد وردت أحاديـث كـثرية يف صـحيحي         . إخل.. .والشراب حىت يرحتلوا  
البخاري ومسلم، تتجلى فيها الصورة املشرقة للمرأة املسلمة ومنها مـا رواه            

غزوت مع رسول اهللا صـلى اهللا       :"اإلمام مسلم عن أم عطيه األنصارية، قالت      
عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم يف رحاهلم، فأصنع هلـم الطعـام، وأداوى             

  .)٧٥ ("رضيلى املاجلرحى، وأقوم ع
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم         : "وعن أنس بن مالك، قال    

. )٧٦("سليم، ونسوة من األنصار معه إذا غزا، فيسقني املاء، ويداوين اجلرحـى           
 صـلى اهللا    النيبكنا مع   : " عن الربيع بنت معوذ قوهلا     البخاريويروى اإلمام   

وروى عن  . )٧٧(" القتلى إىل املدينة  عليه وسلم نسقى ونداوى اجلرحى، ونرد       
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قسم مروطاً بني نساء           : "ثعلبة بن أىب مالك   

يا أمري املؤمنني، أعط هذا ابنة      : املدينة، فبقى مرط جيد، قال له بعض من عنده        
 )٧٨( يريدون أم كلثوم بنت علـى –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت عندك       

                                                            
 .باب النساء الغازيات:  كتاب اجلهاد والسري١٢/١٩٤انظر صحيح مسلم ) ٧٥(
 .باب غزوة النساء:  كتاب اجلهاد والسري١٢/١٨٨انظر صحيح مسلم ) ٧٦(
 .باب مداواة النساء اجلرحى يف  الغزو:  كتاب اجلهاد٦/٨٠انظر فتح البارى ) ٧٧(
  وهى أصغر بنات فاطمة عليها السالم، وهلذا قالوا هلا بنت ، ول صلى اهللا عليه وسلمأى حفيدة الرس) ٧٨(

 .        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 أم سليط أحق، وأم سليط من نساء األنصار ممن بايع الرسـول             : فقال عمر  –
  . )٨٠(" يوم أحد)٧٩(فإا كانت تزفر لنا القرب: قال عمر. صلى اهللا عليه وسلم

صـفية بنـت عبـد      : ومن النساء اللوايت ثبنت وقت الشدة يف غزوة أحد        
 يدها رمح تـضرب يف      يفاملطلب، عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ قامت و         

فلما رآهـا   ! ازمتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وه الناس وتقول  وج
الرسول صلى اهللا عليه وسلم أشار إىل ولدها الزبري بن العوام أن يرجعها كيال              

ومل؟ فقد بلغين أنه    : ترى ما حل بشقيقها محزة رضي اهللا عنه من متثيل، فقالت          
فما أرضانا مبا كان من ذلك،       ل بأخي، وذلك يف اهللا سبحانه وتعاىل قليل       ثِّم ،

وشهدت السيدة صفية غزوة اخلندق، وكـان      . ألحتسنب وألصربن إن شاء اهللا    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه من املدينة رفع أزواجـه               

فمـر  . ونساءه يف حصن حسان بن ثابت، وكان من أحصن اآلكام يف املدينة           
يا حسان، إن هـذا اليهـودي       :  فقالت رجل يهودي، فجعل يطيف باحلصن،    

يطيف باحلصن، وإين واهللا ما آمنه أن يدل علينا من وراءنا من يهـود، وقـد                
: شغل عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله، فقـال             

فلمـا  . يغفر اهللا لك يا ابنة عبد املطلب، واهللا لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا             
 ه قامت فأخذت عموداً مث نزلت من احلـصن، فـضربت          مسعت صفية كالم  

يا حسان، انزل إليـه     :  بالعمود فقتلته، مث رجعت إىل احلصن، وقالت       وديهالي
  .ما يل بسلبه من حاجة:  سلبه إال أنه رجل، فقال هلافاسلبه، فإنه مل مينعين من

نسيبة بيت كعب   :  ومن أبرز النساء ااهدات يوم أحد، بل أبرزهن طراً        
 فقد كانت يف أول املعركة تسقى الظمـاء،         ،ازنية، أم عمارة رضي اهللا عنها     امل

وتداوى اجلرحى كما يصنع غريها من النساء، إذ كانت كفة املسلمني هـي             
وملا وقعت خمالفة الرماة عن أمر الرسول الكرمي اليت بدلت نـصرهم             .الراجحة

مت إىل القلة   هزمية، تقدمت نسيبة، فاستلت سيفها، واحتملت قوسها، وانض       
الصامدة مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، فكانوا مبثابة جدار بشرى حيمى              

وكلما دنا اخلطر من رسول     . الرسول صلى اهللا عليه وسلم من سهام املشركني       
اهللا صلى اهللا عليه وسلم سارعت إىل الذود عنه، حىت إا لفتت نظر رسول اهللا            

                                                            
 .أى ختيطها) ٧٩(
   كتاب ٧/٣٦٦باب محل النساء القرب إىل الناس يف الغزو، و :  كتاب اجلهاد٦/٧٩فتح البارى   )٨٠(

 .باب ذكر أم سليط:        املغازى
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لتفت مييناً وال مشاالً إال وأنا أراهـا تقاتـل          ما ا : "صلى اهللا عليه وسلم، فقال    
جرحـت  : ومما حدث به ابنها عمارة يف هذا املوقف العصيب قولـه          ". دوين

، ومضى عـىن،    )٨١(ضربين رجل كأنه الرقل   . يومئذ جرحاً يف عضدي اليسرى    
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       . ومل يعرج على، وجعل الدم ال يرقأ      

، قد أعـدا  )٨٢(أمي إىل، ومعها عصائب يف حقويها  فأقبلت  . اعصب جرحك 
اض بين، فضارب :  واقف ينظر إىل، مث قالت    النيبللجراح، فربطت جرحى، و   

ومن يطيق ما تطـيقني يـا أم        :  صلى اهللا عليه وسلم يقول     النيبفجعل  . القوم
وأقبل الرجل الذي ضرب ابين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه           : عمارة؟ قالت 

: فاعترضت له، فضربت ساقه، فربك، قالت     : قالت. ذا ضارب ابنك  ه: وسلم
وقـال  . فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتسم حىت رأيـت نواجـذه            

 حىت أتينا على نفسه، فقـال       )٨٣(مث أقبلنا نعله بالسالح   . استقدت يا أم عمارة   
احلمد هللا الذي أظفرك وأقر عينك مـن عـدوك،          :  صلى اهللا عليه وسلم    النيب

يف هذا اليوم العصيب أثخن جسد نسيبة باجلراح، وهـى          . وأراك ثأرك بعينك  
ويراها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    . جتالد القوم وتضرب يف حنورهم    

. أمك أمك، اعصب جرحها، بارك اهللا عليكم من أهـل بيـت           : فينادى ابنها 
هللا فما مسعت أمه قول الرسول صـلى ا       . مقام أمك خري من مقام فالن وفالن      

اللهم اجعلهم رفقائي يف    : ادع اهللا أن نرافقك يف اجلنة، فقال      : عليه وسلم قالت  
  . )٨٤(ما أباىل ما أصابين يف الدنيا: اجلنة، فقالت

أن أم سليم اختذت يوم حنني خنجراً، فكان معهـا،          : " صحيح مسلم  يفو
يا رسول اهللا، هذه أم سليم معها خنجر، فقـال هلـا            : فرآها أبو طلحة، فقال   

اختذته إن دنا مىن أحد     : ما هذا اخلنجر؟ قالت   : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ر
. من املشركني بقرت به بطنه، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك            

، ازموا عنك، فقال رسول     )٨٥(يا رسول اهللا، اقتل من بعدنا من الطلقاء       : قالت
لقد ثبتت  . )٨٦(" وأحسن فيد ك يا أم سليم، إن اهللا ق     : اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

                                                            
 .أى النخل العاىل) ٨١(
 .اخلصر واإلزار: احلقو) ٨٢(
 .أى نتابع ضربه) ٨٣(
  انظر أخبار غزوة أحد يف سرية ابن هشام وإنسان العيون واآلثار احملمدية وطبقات ابن سعد، ) ٨٤(

 .       واإلصابة، وأسد الغابة
 .أى من أسلموا يوم فتح مكة  )٨٥(
 .باب غزوة النساء مع الرجال:  كتاب اجلهاد والسري١٢/١٨٧،١٨٨صحيح مسلم ) ٨٦(
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أم سليم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت الشدة والكرب والـضيق،              
 ومسلم وغريمها عن جابر بن عبد اهللا رضي         البخاريويف احلديث الذي رواه     

رأيتىن دخلت اجلنة، فإذا أنـا      : " صلى اهللا عليه وسلم    النيبقال  : اهللا عنه، قال  
  .)٨٨("أمرأة أىب طلحة بنت ملحان، )٨٧(بالرميصاء

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزور أم سليم، ويـزور أختـها أم               
وكما بشر أم سليم باجلنة، بشر أختها أم حرام بركـوب           . حرام بنت ملحان  

 عـن   البخاريفقد روى   . ثبج البحر مع ااهدين يف سبيل اهللا غازية جماهدة        
اهللا صلى اهللا عليه وسلم على      دخل رسول   :"أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال      

: مل تضحك يا رسول اهللا؟ فقال     : ابنة ملحان، فاتكأ عندها، مث ضحك، فقالت      
ناس من أمىت يركبون البحر األخضر يف سبيل اهللا، مثلهم مثل امللـوك علـى               

اللهم اجعلها  : " منهم، فقال  يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين      : فقالت. األسرة
: ل ذلك، فقالـت   مثل ذلك، فقال هلا مث    :  فقالت له  مث عاد فضحك،  ". منهم

  ". أنت من األولني ولست من اآلخرين: " منهم، قالادع اهللا أن جيعلين
وحتققت بشرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يقول أنس رضي اهللا             

فقد تزوجت عبادة بن الصامت، وسارت معه جماهدة، فركبت البحـر           : "عنه
 قفلت ركبت دابتها، فوقصت ا، فـسقطت عنـها          فلما. )٨٩(مع بنت قرظة  

وبقى قربها يف قربص إىل اليوم منارة حتكى قصة املرأة املـسلمة            . )٩٠("فماتت
هذا قرب املرأة الصاحلة رمحها     : ااهدة يف سبيل اهللا، ويقف الناس عنده يقولون       

  . )٩١(اهللا
لى ومنهن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية؛ فقد شاركت الرسول ص          

اهللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق، وخرجت معه إىل احلديبية وشـهدت بيعـة              
الرضوان، وشاركت يف غزوة خيرب، وظلت تقدم جهدها املشكور لإلسـالم           

ومل .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـو عنـها راض           يفوقضاياه حىت تو  
 مـن   تتوقف بعد وفاته عن نصرة اإلسالم، بل خرجت يف السنة الثالثة عشرة           

اهلجرة إىل بالد الشام، وشهدت معركة الريموك، تسقى العطـاش، وتـضمد            
                                                            

 .صفة ألم سليم، لرمص كان بعينها: الرميصاء بالتصغري) ٨٧(
 .باب فضائل عمر بن اخلطاب:  كتاب فضائل الصحابة١٤/٨٦انظر شرح السنة . متفق عليه) ٨٨(
 .هى زوج معاوية  )٨٩(
 .باب غزو املرأة يف  البحر:  كتاب اجلهاد٦/٧٦فتح البارى   )٩٠(
 .٢/٧٠ وصفة الصفوة ،٢/٦٢احللية ) ٩١(
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ومعركة الريموك من أشهر    . اجلرحى، وتشجع ااهدين على اإلقدام والصمود     
املعارك اإلسالمية اليت شاركت فيها املرأة املسلمة مشاركة فعلية مع ااهدين،           

ع بعـضهم، فكانـت النـساء       فقد زلزل فيها ااهدون زلزاالً شديداً، وتراج      
ااهدات يقاتلن من ورائهم، ويقبلن على املنـهزمني باخلـشب واحلجـارة            

  . حمرضات إياهم على اإلقدام والصمود
وقد نوه ابن كثري بشجاعة النساء املسلمات ودورهن املـشرف يف هـذه             

مـن  وقد قاتل نساء املسلمني يف هذا اليوم، وقتلوا خلقاً كثرياً  : "املعركة، فقال 
أين تـذهبون وتـدعوننا     : الروم، وكن يضربن من ازم من املسلمني، ويقلن       

  . )٩٢("للعلوج؟ فإذا زجرم ال ميلك أحد نفسه حىت يرجع إىل القتال
وقد كان ملوقف املسلمات احلسن وتثبيتهم ااهـدين أكـرب األثـر يف             

 العصيب  ويف هذا اليوم  . صمودهم وثبام حىت كتب اهللا هلم النصر على الروم        
أبلت البطلة أمساء بنت يزيد بالًء حسناً، وأظهرت من ضـروب الـشجاعة             
والبسالة واإلقدام ما مل يبده كثري من األبطال؛ فقد انغمرت يف صفوف القتال،             

أم : "وقد نوه بشجاعتها ابن حجـر بقولـه       . وأردت عدداً من رجال الشرك    
لريمـوك، وقتلـت    سلمة األنصارية هى أمساء بنت يزيد بن السكن، شهدت ا         

  . )٩٣("يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها، وعاشت بعد ذلك دهراً
وملا وافاها األجل عطرت ثرى دمشق جبثماا الطاهر الذي ثوى يف  مقربة             

هذه يا أختاه صفحات مشرقات من تاريخ املـرأة املـسلمة،           . الباب الصغري 
ـ         يهن، وواسـع   سطرا فتيات وسيدات فضليات بصدق إميان، وعميق وع

إدراكهن لرسالة املرأة املسلمة يف احلياة، فاختـذيهن قـدوة لـك، ونرباسـاً              
تستضيئني به، ومثاالً حياً ناطقاً، حترصني على التأسي به يف تكوين شخصيتك            

  .وفهمك لدورك يف نصرة دينك كمسلمة معاصرة
 لـو   :املرأة املسلمة مع را معتزة بشخصيتها اإلسالمية ودينها احلـق         

ما الذي يدعوين لالعتزاز بديين وبشخصييت املـصبوغة        : لت نفسك أختاه  سأ
  : بتعاليم هذا الدين، الستطعت أن تضعي يدك على حقائق ال مراء فيها

                                                            
 . وما بعدها دار الكتب العلمية٢/٣٣٥، وانظر تاريخ الطربى ٧/١٣البداية والنهاية ) ٩٢(
  رواه الطرباىن ورجاله : ، وانظر جممع الزوائد للهيثمى حيث أورد هذا اخلرب وقال٤/٢٢٩اإلصابة   )٩٣(

 .٢/٢٩٧وانظر سري أعالم النبالء .         ثقات
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أن اإلسالم أعلن حقوق املرأة منذ حنو مخسة عشر قرناً          : احلقيقة األوىل 
 لَهم ربهم   فَاستجاب(: ، حني نزل قوله تعاىل    من الزمان باملساواة مع الرجل    

آل ) (أَني الَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعـضكُم مـن بعـضٍ              
فكانت إعالنا حلقوق املرأة كاملة، وألول مـرة يف التـاريخ           ) ١٩٧:عمران

اإلنساين تتمتع املرأة املسلمة حبقوق اإلنسان، قبل أن تعرف الدنيا منظمـات            
لقد أعلن اإلسالم يف ذلك الوقت املبكر    .  بقرون طويلة  اإلنسانحقوق  ومواثيق  

أن النساء شقائق الرجال، يف وقت كانت فيه العديد من األوساط االجتماعية            
يف العامل تشك يف إنسانية املرأة وتتساءل عن طبيعة روحها، هل تتمتع بـروح              

بل إن  .. لكالبكروح الرجل، أم أن روحها كروح احليوانات مثل الثعابني وا         
أنه ال روح هلا على اإلطالق، وأا لـن         : أحد هذه االجتماعات يف روما قرر     

تبعث يف احلياة األخرى يف حني بايع رسول صلى اهللا عليه وسلم  النساء على               
تقلة عـن   وكانت بيعتهن مـس   . اإلسالم والسمع والطاعة، كما بايع الرجال     

كيد على استقالل شخصية املـرأة       ويف ذلك كله تأ    رجاهلن، وليست تبعاً هلم،   
  . املسلمة، وأهليتها لتحمل املسؤولية يف البيعة والعهد وإعطاء الوالء هللا ولرسوله

وكان هذا كله قبل قرون من اعتراف العامل احلديث للمرأة حبقها يف التعبري             
هذا إىل جانـب جمموعـة      . عن رأيها املستقل عن طريق االستفتاء واالنتخاب      

قوق، كاستقالهلا مباهلا وملكياا، وإعفائها من النفقة ولو كانت         كبرية من احل  
غنية، ومساواا بالرجل يف الكرامة اإلنسانية والتربية والتهذيب والتكـاليف          

ولو رحنا نستعرض احلقوق اليت أعطاهـا اإلسـالم للمـرأة،           . الشرعية عامة 
ختاه أن الثـورة    ويكفي أن تعلمي أ   . والتكرمي الذي أحاطها به لضاق بنا اال      

الفرنسية حني أعلنت يف أواخر القرن الثامن عشر وثيقة حقوق اإلنسان أعلنتها            
يولد الرجل  :"، فقد جاء يف املادة األوىل من هذه الوثيقة        "حقوق الرجل "بعنوان  

، غـري أن    "واملرأة"مث جرت حماوالت إلضافة كلمة      ". حراً، وال جيوز استعباده   
املادة األوىل من إعالن الثورة للحرية قاصـرة        هذه احملاوالت رفضت، وظلت     

ويأتى بعـد قـرن العـامل       ". يولد الرجل حراً وال جيوز استعباده     : "على قوهلا 
يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن        ) غوستاف لوبون (الفرنسى الكبري   

أن املرأة مل تكن قـط مـساوية        ): روح االجتماع (العشرين فيعلن يف كتابه     
 على من يطالب مبـساواة املـرأة        ه يف عهد االحنطاط، وذلك يف رد      للرجل إال 

  . بالرجل يف إعطائها حق االنتخاب أسوة بالرجال
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بعـد احلـرب العامليـة      ) عصبة األمم (وظل األمر كذلك حىت جاء عهد       
بعد احلرب العاملية الثانية، ومل يـنجح       ) منظمة األمم املتحدة  (األوىل، مث عهد    

؛ ألـم   )٩٤(رأة يف النص على مساواا بالرجل إال بعد ألي        العاملون حلقوق امل  
كانوا يصطدمون بأعراف وتقاليد ذات صفة دينية تقف عقبة يف وجـوههم،            
ومل يكن لديهم نصوص قانونية حملية أو دولية تنصف املرأة، ليتخذوها وسيلة            
شرعية للتغلب على تلك العقبات يف الوصول إىل حترير املرأة مـن رواسـب              

يف حني جاءت النصوص اإلسالمية قاطعة يف كتاب اهللا         . يها الكثيفة الثقيلة  ماض
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم منذ مخسة عشر قرناً تسوى بـني الرجـل               
واملرأة يف الثواب والعقاب، واملسؤولية واجلزاء، والعبادة والكرامة اإلنـسانية          

  . واحلقوق اإلنسانية مجيعاً
جـواهر الل   (رائع القدمية، فقد أمجله الزعيم اهلندى       أما وضع املرأة يف الش    

أما وضع املرأة القانوىن وفقاً ملا      : "، حيث قال  )اكتشاف اهلند (يف كتابه   ) رو
، فقد كان سيئاً من غري ريب، وكن يعتمدن دائماً علـى األب             )مانو(يقوله  

موتى ، إذ من املعلوم أن املرياث لديهم كان يذهب كله من            "والزوج أو االبن  
الذكور إىل أحيائهم دون اإلناث، أما املرأة يف جزيرة العرب قدميا، فقد كانت             
عاراً يف بعض القبائل حيرص كثريون من أوليائها على أال يلحق م، وذلـك              

  . بوأدها ساعة والدا
وقد نددت دعوة اإلسالم ذا الوضع األليم املهني للمرأة يف غري موضـع             

وإِذَا بشر أَحدهم   ( الشعور ومعرته     هذا ةطَّىل واصفاً ح  من كتاب اهللا، فقال تعا    
       يمكَظ وهّداً ووسم ههجبِاُألنثَى ظَلَّ و *        بِه رشا بوِء من سمِ مالْقَو نى ماروتي

-٥٨:حـل الن) (أَيمِسكُه علَى هون أَم يدسه يف الترابِ أَالَ ساء ما يحكُمونَ          
، وقال تعاىل مصوراً فظاعة جرمية دفنها حية بريئة طـاهرة،مل تقتـرف             )٥٩
  )٩-٨:التكوير" (بِأَي ذَنبٍ قُتلَت* وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت :"ذنباً

أن اإلسالم كما ساوى بينك وبني الرجـل يف التمتـع           : احلقيقة الثانية 
، إذ عهد إليكما معاً باخلالفة باتباحلقوق ساوى بينكما أيضاً يف القيام بالواج  

يف األرض وعمارا، وعبادة اهللا فيها، وجعل لكل منكما دوره املتميز يف إقامة             
اتمع اإلنساين الفاضل الراشد النظيف، وإما لدوران ملزمان ومتكامالن ال          

                                                            
 .قةأى بعد جهد ومش) ٩٤(
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متنابذان، فعلى كل منكما أن يقوم مبا هو مؤهل له أكثر من اآلخر يف بنـاء                
 واألسرة واتمع، حتقيقاً للتكافل والتآزر والتعاون بني اجلنسني، مـن           اإلنسان

غري حجر على أحد فيما يريد من عمل مشروع خلق له، إن ما حيكم الرجل               
واملرأة على السواء هو مقتضيات املصلحة العامة لإلنسان، القائمة على أمـا            

من عملَ صالحاً   : (عاىلجمزيان بدقة عن أعماهلما يف هذه احلياة، كما يف قوله ت          
من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما             

مـسؤول  ، وعلى أن كالً من الرجل واملرأة راع و        )٩٧:النحل( )كَانواْ يعملُونَ 
   .ى العظيم النبوعن رعيته، كما جاء يف اهلدي

، مما يفعم   أن اإلسالم جعل مقام األمومة فوق مقام األبوة       : احلقيقة الثالثة 
نفس املرأة املسلمة سعادة ورضا وطمأنينة واعتزازاً، و يزيـد مـن قـدرها              

يا رسول اهللا من    : ومكانتها، فقد جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال          
مث : قال". أُمك:"مث من؟ قال  : قال" كأُم:"أحق الناس حبسن صحابيت؟ فقال له     

ذلك أن املـرأة اختـصت      . )٩٥(" أَبوك: "مث من؟ قال  : قال". أُمك:"من؟ قال 
تها وتكوينها حبمل اجلنني، مث بإرضاعه وحضانته، وأنه جلهد شـاق           حبكم خلق 

وعمل عظيم، وكان على الرجل أن حيمل عبء القوامة على األسرة، وينهض            
  .واإلنفاق، وهو مع ذلك مل يدرك مقام األمومة يف اإلسالمبواجب الكسب 

أن اإلسالم رفع من قدر املرأة بعد اقتراـا بـالزوج           : احلقيقة الرابعة 
؛ فاملرأة املسلمة ال يلغى اسـم عائلتـها         باسم عائلتها بعد الزواج    باحتفاظها

ـ               ا ونسبها بعد الزواج، كما هو احلال يف اتمعات الغربية، فعلـى كثـرة م
 لزوجها وطاعة وإكرام وتقدير وحسن تبعل، مل يرد         أوصاها اإلسالم به من برٍّ    

هلا الذوبان الكامل يف شخصية الرجل، وأنت أيتها األخت املـسلمة الواعيـة             
املعاصرة حني تدركني ما لك من مكانة وحقوق يف هذا الدين، ال بد أن متتلئ               

لكامل الشامل لكل ما فيـه مـن        نفسك إعجاباً به، ويقينا بأنه املنهج الرباين ا       
إن ما حققه اإلسالم يف إصـالح وضـع         . سعادة اإلنسان، ذكراً كان أم أنثى     

املرأة منذ مخسة عشر قرناً دفعة واحدة، مل يستطع أحد يف التاريخ أن حيققـه               
حىت عصرنا احلايل، ويبقى أختاه أال تسلمي قياد عقلك ملن يريد أن يـصرفك              

ك حقا كرمك اهللا به، أو يرتع عنك مكانة أعزك          عن حقيقة هذا الدين ليسلب    
   .اهللا ا

                                                            
 .باب بر الوالدين:  كتاب االستئذان١٣/٤انظر شرح السنة . متفق عليه) ٩٥(
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، أن اإلسالم جعل والء املرأة هللا وليس ألحد غري اهللا         : احلقيقة اخلامسة 
ولو كان زوجك أو أباك، ومها أقرب الناس إليك، فكان يف ذلك غاية اإلعزاز              

م لشخصيتك، وستجدين قمة التعبري عن هذا الوالء يف صـنيع أم املـؤمنني، أ             
حبيبة رضي اهللا عنها، رملة بنت أىب سفيان، زعيم مكة، وقائد املشركني، فقد             
كانت زوجة البن عمة الرسول رضي اهللا عنه عبيد اهللا بن جحش األسـدي،              
أسلما معا وهاجرا إىل احلبشة معا على غري رغبة من أبيها سيد قومه، ولكـن               

  ة، فقد فجعت برِ املرأة املسلمة الصابرة املهاجر هلذه احلياة مل تصفة زوجهـا  د
وحاول أن يردها عن    !! عبيد اهللا عن اإلسالم ودخوله النصرانية دين األحباش       

دينها، فأبت، وثبتت على دينها، واعتصمت بالصرب، وكانت قد وضعت ابنتها           
، واعتزلت الناس، وكـادت     "أم حبيبة "حبيبة اليت كنيت ا، فصارت تدعى       

بنتها يف دار اهلجرة واالغتراب، انقطع مـا        لك غماً وأسى وحسرة، فهى وا     
بينها وبني زوجها وأبيها من أواصر، فهذا نصراين، وذاك مشرك يعلن حربـاً             

ومل ينقذها من احلـرية     . شعواء على النيب الذي صدقته، والدين الذي آمنت به        
والضياع والغم والكرب إال عني الرسول الكرمي الـساهرة علـى املـؤمنني             

تفقدة أمورهم وأحواهلم؛ فقد أرسل إىل النجاشى أن يزوجـه أم           املهاجرين، امل 
"!! أم املؤمنني "وباتت أم حبيبة بنت أىب سفيان وهي        . حبيبة بنت أىب سفيان،   

ودارت األيام، وأزف أجل فتح مكة، والحت نذر اخلطر دد قريشاً حينمـا             
يه وسلم  نقضت عهد احلديبية، فتشاور قادا، وأدركوا أن حممداً صلى اهللا عل          

 أن يغدر به أو ينقض له عهـد، واسـتقر           رضيلن يسكت على ضيم، ولن ي     
رأيهم على أن يوفدوا رسوالً منهم إىل املدينة، يفاوض حممداً صلى اهللا عليـه              
وسلم يف جتديد اهلدنة ومد أجلها، وكان رسوهلم إىل حممد صـلى اهللا عليـه               

يب لقاء حممد صـلى     وجاء أبو سفيان املدينة، و    . وسلم أبو سفيان بن حرب    
اهللا عليه وسلم، وعرف أن ابنته رملة يف  بيت الرسول صلى اهللا عليه وسـلم،                

وفوجئت به أم املؤمنني رضـي      . فتسلل إليها يستعني ا على ما جاء من أجله        
اهللا عنها يدخل بيتها، ومل تكن رأته مذ هاجرت إىل احلبشة، فوقفت تنظر إليه              

وأدرك أبو سفيان ما    . رى ماذا تفعل أو ماذا تقول     بادية الدهشة واحلرية، ال تد    
تعانيه ابنته من مباغتة املفاجأة بقدومه، فأعفاها من أن تأذن له باجللوس، وتقدم 

فاختطفت " رملة"من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش، فما راعه إال أن وثبت            
 بـه   يا بنية، ما أدرى أرغبت يب عن هذا أم رغبت         : الفراش وطوته عنه، فقال   

بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، وأنـت رجـل              : عين؟ قالت 
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لقد حمضت رملةُ بنت أىب سفيان والءها هللا،        ! مشرك، فلم أحب أن جتلس عليه     
فلم تأس على زوج تافه، باع دينه بدنياه، ومل تنسها مفاجأة لقائها ألبيها بعد              

، إذ ال مكان يف نفـسها       غياب طويل والءها هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم        
  .املترعة باإلميان لعصبية أو والء أمام الوالء هللا ولرسوله ولدينه

أن اإلسالم أعطى املرأة احلـق يف تقـدمي النـصح           : احلقيقة السادسة 
، وهذا  لآلخرين بل أمرها أن تقوم بواجب األمر باملعروف والنهى عن املنكر          

ادك بشخصيتك وثقتـك يف     ليس سوى مثرة من مثرات اعتزازك بدينك واعتد       
والْمؤمنـونَ والْمؤمنـات    : "احلق الذي حتملني، ولتتدبري أختاه قوله تعـاىل       

بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الـصالَةَ           
    رو ونَ اللّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيو        زِيـزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس كلَـئأُو ولَهس

يمكالذي أنزله اهللا منذ مخسة عشر قرناً، لقد وضعك اهللا يف            )٧١:التوبة" (ح ،
أعلى املنازل االجتماعية وقمة مستويات الفكر االجتماعي، بل رفعك إىل مقام           

 األمر باملعروف والنـهى     الوالية املتبادلة مع الرجل، وأشركك معه يف واجب       
عن املنكر، وكلفك باملسؤولية ومحل األمانة مع الرجل على حد سواء، وأفسح            
لك اال للنضج وحرية الفكر وإبداء الرأي بل وحرية التوجه بالنقـد حـىت              
للخليفة نفسه وهذا ما حدث مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه،              

نهى عن املغاالة يف املهور، ويـدعو إىل حتديـدها    إذ استمعت إليه امرأة وهو ي     
قـال ومل؟   !: ليس ذلك لك يا عمـر     : مببلغ معني، فانربت له تلك املرأة قائلة      

وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَـانَ زوجٍ وآتيـتم         :"ألن اهللا تعاىل يقول   : قالت
     ش هنذُواْ مأْخنطَاراً فَالَ تق ناهدبِيناً    إِحإِثْماً ماناً وتهب هذُونأْخئاً أَتفقال عمـر    "ي ،

  . )٩٦(امرأة أصابت، ورجل أخطأ: رضي اهللا عنه
لقد أنصت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إىل هذه املرأة، وملا تبني يف قوهلا              

وبذلك سجلت املرأة املسلمة أوىل     . احلق اعترف بأنه حق، وأنه وهو على خطأ       
التارخيية يف نقد رئيس دولة، وأي رئيس دولة؟ إنه خليفـة املـسلمني          املواقف  

وما . الراشد، أعظم حكام عصره، والرجل القوى املهيب، قاهر الفرس والروم         
كانت تلك املرأة لتجرؤ على معارضته ونقده؛ لوال وعيها وفقهها يف دينـها             

وبعد، فهذا . كرالذي أعطاها حق إبداء الرأي، واألمر باملعروف والنهى عن املن        
وإقبـال  . إميان باهللا عميق، وتسليم بقضائه وقدره     : شأن املرأة املسلمة مع را    

                                                            
 .٣٩٣: كتاب النكاح، وأخبار عمر للشيخ على الطنطاوى: انظر فتح البارى) ٩٦(
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صادق على عبادته، وطاعة مطلقة ألوامره واجتناب صارم لنواهيه، ومتثل واع           
ملعىن عبوديتها هللا، وعمل دائب على نصرة دينه، وحتقيق كلمتـه، واعتـزاز             

مياا ونقائه، وحسن تفهمها للهدف مـن       بشخصيتها املسلمة منبعث من قوة إ     
وما خلَقْت الْجِـن    :"وجود اإلنسان يف هذه احلياة الذي حدده اهللا تعاىل بقوله         

وندبعيإِلَّا ل الْإِنس٥٦:الذاريات" (و(  
  

  املرأة املسلمة مع نفسها: ثانيا
اس، أخيت املسلمة لقد حض اإلسالم املسلمني على أن يكونوا شامة يف الن           

متميزين يف زيهم وهيئام وتصرفام وأعماهلم، ليكونوا قدوة حسنة، جتعلهم          
جديرين حبمل رسالتهم العظمى للناس؛ ففي احلديث أن النيب صلى اهللا عليـه             

إنكم قادمون عـل إخـوانكم،      :"وسلم قال ألصحابه وكانوا قادمني من سفر      
امة يف النـاس؛    فأصلحوا رحالكم، وأحسنوا لباسكم، حىت تكونوا كأنكم ش       

 يعين اهليئة الرديئة، وإمهال العنايـة       )٩٧("فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش      
باملظهر، وإذا كان اإلسالم قد حض املسلمني بعامة على أن يكونوا شـامة يف              
الناس، فقد حض املرأة املسلمة خباصة على أن تكون شامة بارزة متميـزة يف              

ها النظيف احلسن املرتب يليق مبحتواها      شكلها ومظهرها وهيئتها؛ إذ إن شكل     
اجلليل ويعكس جوهرها النبيل، ومنهما معاً تتكون شخصيتها، فاملسلمة الذكية     

       ا مكونة مـن جـسم وعقـل        هي اليت توازن بني مظهرها وخمربها وتدرك أ
وروح، فتعطي لكل حقه، مستهدية دي اإلسالم احلنيف الذي حض علـى            

 بـني جـسمك      املنشود التوازنققني أختاه   ف حت فكي.  التوازن ورغب فيه   هذا
  وعقلك وروحك؟

  جسمك  . أ
ال يغيب عن بالك أختاه أن احتفاظك بلياقتك البدنية ونشاطك اجلسمي           
وصحتك العامة من األمور اليت حض عليها اإلسالم ورغب فيهـا، ولتبلغـي             

  : ذلك

                                                            
 .باب ما جاء يف إسبال اإلزار، وهو صحيح اإلسناد:  يف كتاب اللباس٤/٨٣رواه أبو داود ) ٩٧(
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، واعلمي أنه ما من امـرأة       عوِّدي نفسك االعتدال يف الطعام والشراب     
ى وجه األرض إال وهي تتمىن أال حترم نعمة الرشاقة والـصحة واجلمـال،              عل

وختشى أن تستيقظ ذات يوم فإذا هي ثقيلة الوزن مترهلة، ورشـاقتك أمـر              
صعب املنال، ألنه حيتاج ملثابرة وضبط لشهوة الطعام بدًءا مـن أيـام الـصبا     

راب والشباب، ولكن الصعب يسهل باالعتياد، واعتدالك يف الطعـام والـش          
وكُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ إِنه الَ      : (عبادة، أمل يقل رب العاملني يف حمكم كتابه       

 نيرِفسالْم بحوصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         )٣١:األعراف) (ي ،
ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه، فإذا كان ال حمالة فاعال، فثلـث              : "حني قال 

إيـاكم  :"ولقول عمر رضي اهللا عنه    . )٩٨(رابه، وثلث لنفسه  لطعامه، وثلث لش  
والبطنة يف الطعام والشراب، فإا مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن           

وإن . وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد، وأبعد من الـسرف         . الصالة
اهللا تعاىل ليبغض احلرب السمني، وإن الرجل لن يهلك حىت يؤثر شهوته علـى              

  .)٩٩("هدين
 فهي من العادات الدخيلة علـى       وابتعدي كل البعد عن تناول املنبهات     

جمتمع اإلسالم واملسلمني، وجنيب نفسك السيئ من العادات كالسهر الطويـل           
الفارغ يف اللهو والعبث وقتل الوقت؛ بل بكري النوم، وبكـري االسـتيقاظ             

ئ شعلة نـشاطك    لتزاويل نشاطك اليومي يف حيوية وفعالية وانشراح، فال يطف        
  . سهر طويل، وال تضعف قواك عادة سيئة

 ما يناسب جسمك ووزنك وسنك وبيئتـك        وزاويل من الرياضة البدنية   
، لتهب هذه التمـارين الرياضـية       ات حمددة، ومواعيد ثابتة   وجمتمعك، يف أوق  

جسمك الرشاقة واملرونة واجلمال، ومتنح صحتك القوة واملناعة مـن العلـل            
داء رسالتك يف   القيام بواجباتك، وأكثر لياقة أل     أقدر على    واألمراض، وجتعلك 

   .احلياة
 مستجيبة يف ذلك هلدي النيب صلى       واحرصي على نظافة بدنك وثيابك،    

اهللا عليه وسلم الذي حث على االسـتحمام والتطيـب وخباصـة يف يـوم               

                                                            
  باب ما جاء يف :  يف كتاب الزهد٤/١٨، والترمذى ٣/١٣٢حديث حسن صحيح رواه أمحد   )٩٨(

  .       كراهية كثرة األكل
  وانظر املقال املقيم يف مضار الشبع املفرط على اجلسم والعقل والنفس . ١٥/٤٣٣كرت العمال ) ٩٩(

 .١٥ من السنة ٥،٦:        للدكتور الطبيب حممد ناظم نسيمى يف جملة حضارة اإلسالم، العددين
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اغتسلوا يوم اجلمعة، واغسلوا رؤوسـكم، وإن مل تكونـوا جنبـا،            :"اجلمعة
. )١٠١("من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل      . ")١٠٠("ن الطيب وأصيبوا م 

وبلغ من شدة حضه على النظافة باالستحمام أن بعض األئمة ذهـب إىل أن              
ذلك أن النظافة من ألزم صفات اإلنـسان،        . االغتسال واجب لصالة اجلمعة   

ا وخباصة املرأة، وأكثرها داللة على شخصيتها السوية الذكية، وهي ال جتعلـه           
قريبة حمببة إىل نفس زوجها فحسب، بل إىل نفوس كل من عرفها من النساء،              

 اهللا عنه   رضيوقد روى اإلمام أمحد والنسائي عن جابر        . وحمارمها من الرجال  
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زائرا، فرأى رجال عليه ثيـاب             : أنه قال 

 لقد أنكر الرسول الكرمي     !".ما كان جيد هذا ما يغسل به ثوبه       " :وسخة، فقال 
أن يظهر اإلنسان على املأل بثياب وسخة ما دام قادرا على غسلها، وإذا كان              

 النبوي موجها إىل الرجل، فإنه باألحرى موجه إىل املرأة، ألا مظنة            اهلديهذا  
النظافة، وال ريب أن إحساس املرأة العميق الواعي بالنظافة يرتد علـى بيتـها              

فإذا هم مجيعا نظيفون مرتبون متجملون، تـضوع ثيـام          وزوجها وأوالدها   
ومما يلفت نظر   . بالطيب، وتفوح من أجسامهم الروائح النظيفة العطرة الزكية       

 النبوي العايل   اهلديالباحثني ويسترعى انتباههم يف كل زمان ومكان، أن هذا          
نيا باحلض على النظافة واالستحمام جاء منذ مخسة عشر قرنا، يوم مل تكن الد            

بل أن دنيا غري املسلمني مل تصل حىت بعد مرور . تعرف احلمامات واالستحمام
  . ألف سنة على اإلسالم إىل مستوى هذا اهلدي يف النظافة عند املسلمني

، فال يشم أحد منه رائحة مؤذيـة،        وتعهدي أيتها املسلمة الذكية فمك    
املطهـرات  وذلك بتنظيف أسنانك بعد كل وجبة طعام بالسواك والفرشـاة و          

واملنظفات، وتفقدي أسنانك، فاعرضيها على طبيب األسنان مرة كل سـنة           
على األقل، ولو مل تشعري بأمل، لتحفظي ألسنانك صحتها ونظافتها وبريقها،           
واستشريي طبيب احلنجرة والبلعوم، إن احتاج األمر إىل ذلك، حبيث تغـدو            

وقد كانـت   . ر وأمجل أنفاسك زكية معطرة، وهذا بال ريب أليق باملرأة وأجد        
السيدة عائشة رضي اهللا عنها شديدة العناية بأسناا، ال تتواىن عن تنظيفهـا             

                                                            
 .باب الدهن للجمعة:  كتاب اجلمعة٢/٣٧٠فتح البارى ) ١٠٠(
  حديث لعبد اهللا بن عمر عند أىب عوانة وابن خزمية وابن حبان يف صحاحهم، وانظر فتح البارى ) ١٠١(

 .باب فضل الغسل يوم اجلمعة:  اجلمعة كتاب٢/٣٦٥         
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 رضيبالسواك، جاءت بذلك الروايات ففي صحيح مسلم عن عطاء عن عروة            
  . )١٠٢(..."وإنا لنسمع ضرا بالسواك تسنت:"اهللا عنه

 عليه وسلم   أن رسول اهللا صلى اهللا    :"وتروى السيدة عائشة رضي اهللا عنها     
وتبلـغ  . )١٠٣("كان ال يرقد ليالً وال اراً، فيستيقظ إال تسوك قبل أن يتوضأ           

لوال أن أشق علـى أمـيت       :"عناية الرسول الكرمي بنظافة الفم حداً جيعله يقول       
وسئلت السيدة عائشة عن أي شـيء       . )١٠٤("ألمرم بالسواك عند كل صالة    

إنـه ملـن    . )١٠٥("بالـسواك : "يبدأ به الرسول الكرمي إذا دخل بيته، فقالـت        
املستغرب جداً، أن نرى بعض النساء املسلمات يهملن هذه اجلوانب، وهى من            
ألزم مستلزمات شخصية املرأة الرقيقة احملببة املوحية باألنس واألنوثة واألناقـة           

  . واجلمال
 فجمال شعر املرأة من أهم مقومـات مجاهلـا،          واهتمي بشعرك وأكرميه  

نه من أبرز عوامل اجلاذبية فيها، وقد روى أبو داود عـن            واحلفاظ عليه وحتسي  
من كان له   :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : اهللا عنه، قال   رضيأىب هريرة   

، وإكرام الشعر يف الذوق اإلسالمي يكون بتنظيفه ومتشيطه         )١٠٦("شعر فليكرمه 
 يـدع   وقد كره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن       . وتطييبه وحتسني شكله وهيئته   

اإلنسان شعره مرسالً مهمالً شعثاً منفوشاً يف احلديث الذي رواه اإلمام مالك            
كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        :"يف املوطأ مرسالً عن عطاء بن يسار، قال       

وسلم يف املسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول بيـده،            
، فقال النيب صـلى اهللا عليـه        كأنه يأمره بإصالح شعره وحليته، ففعل مث رجع       

. )١٠٧(!"أليس هذا خرياً من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟          :"وسلم
  .فاإلسالم يعتين حبسن املنظر ومجال اهليئة، وينكر التبذل وقبح املنظر

وال ، من غري تربج وال مغاالة       واحرصي على حسن اهليئة، وأناقة املظهر     
والدك وحمارمك وغريهم مـن النـساء        وأ سرف، فترتاح ملرآك عينا زوجك    

                                                            
  .عليه وسلم وزمانباب عدد عمر النىب صلى اهللا :  كتاب احلج٨/٢٣٦ صحيح مسلم )١٠٢(
 .باب السواك:  يف كتاب الطهارة١/٤٦، وأبو داود ٦/١٦٠ حديث حسن، رواه أمحد )١٠٣(
   كتاب ٣/١٤٣باب السواك يوم اجلمعة، وصحيح مسلم :  كتاب اجلمعة٢/٣٧٤ فتح البارى )١٠٤(

 .باب السواك:          الطهارة
 .باب السواك:  كتاب الطهارة٣/١٤٣ صحيح مسلم )١٠٥(
 .باب يف إصالح الشعر، وإسناده حسن:  يف كتاب الترّجل٤/١٠٧اه أبو داود  رو)١٠٦(
 .باب إصالح الشعر، وإسناده حسن:  كتاب الشعر٢/٩٤٩ املوطأ )١٠٧(
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املسلمات، وتأنس بك نفوسهم وتقتدي بك أخواتك وبناتك، قال القرطيب يف           
قُلْ من حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخرج لعباده والْطَّيبـات مـن            : (تفسري قوله تعاىل  

 نفـر مـن     كـان : روى مكحول عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       ): "الرزقِ
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم،            

فقلـت  . ته وشعره ويف الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر يف املاء، ويسوى حلي          
نعم، إذا خرج الرجل إىل إخوانـه،       : يا رسول اهللا، وأنت تفعل هذا؟ قال      : له

  . )١٠٨("فليهيئ من نفسه، فإن اهللا مجيل حيب اجلمال
األناقة؛ فرسول اهللا صـلى اهللا      واضع ال يتنافيان مع     واعلمي أن الزهد والت   

عليه وسلم، وهو سيد املتواضعني، كان يلبس اللباس احلسن، ويتجمل ألهلـه            
إن اهللا  :"وأصحابه، ويرى يف هذا التجمل وحسن اهلندام إظهاراً لنعمة اهللا عليه          

عـن  : )١١٠(قات ابن سـعد   ويف طب . )١٠٩("حيب أن يرى أثر نعمته على عبده      
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : " اهللا عنه قال   رضيجندب بن مكيث    

إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علْية أصحابه بذلك، فلقد رأيت رسـول              
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قدم وفد كندة، وعليه حلة ميانية، وعلى أىب بكر               

   ".وعمر رضي اهللا عنهما مثل ذلك
ال :" اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          رضيعن ابن مسعود    و

إن الرجل حيب   : فقال رجل " يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب         
أيعد هذا من الكرب؟ قال النيب صـلى        : يعىن. أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة     

ـ إن اهللا مجيل حيب اجلمال،    : " وسلم اهللا عليه   وغمـط  )١١١(ر احلـق  الكرب بط
   )١١٣(")١١٢(.الناس

وبدهي أن الدعاة إىل اهللا من الرجال والنساء ينبغي أن يكونـوا أحـسن              
هيئة، وأمجل مظهراً، وأمت أناقة، وأن يعنوا بنظافة أبدام وثيـام وأظـافرهم             
وشعورهم، ولو كانوا يف خلوة مع أنفسهم، مستجيبني بذلك لنداء الفطـرة            

: مخس من الفطـرة   :"مبستلزماا الرسول الكرمي يف قوله    السليمة اليت أخرب ا و    
                                                            

 . من سورة األعراف٣٢ اآلية ٧/١٩٧ انظر تفسري القرطىب )١٠٨(
 . باب أثر النعمة على العبد:  كتاب االستئذان٤/٢٠٦ حديث حسن رواه الترمذى )١٠٩(
)٤/٣٤٦ )١١٠. 
 . أى أن يتكرب اإلنسان على احلق فال يقبله)١١١(
 . أى احتقارهم واالستهانة م)١١٢(
 .باب حترمي الكرب:  كتاب اإلميان٢/٨٩ صحيح مسلم )١١٣(
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، ونتف اإلبط، وتقليم األظافر، وقـص       )أي خلق العانة  (اخلتان، واالستحداد   
فرعاية مجال الفطرة اإلنسانية مما حبب به هذا الدين، ورغب          . )١١٤("الشارب

  . فيه كل ذي طبع راق وذوق سليم
فتبدين زينتك إىل غـري     : الزينةوال ترتلقي أختاه إىل التربج واإلفراط يف        

زوجك وحمارمك، وال يغيب عن بالك أن اإلسالم الذي حض علـى الزينـة              
احلالل ورغب فيها، هو نفسه الذي حذر من اإلفراط واملبالغة فيهـا، حبيـث              
تستعبد املرأة يف هذه احلياة، وتغدو شغلها الشاغل ومهها الدائم الكبري، وذلك            

 )١١٥ (تعس عبد الـدينار والـدرهم والقطيفـة       :"يف احلديث الشريف القائل   
وقد استمالت  ". )١١٧(، إن أعطى رضي، وإن مل يعط مل يرض        )١١٦(واخلميصة  

بيوت األزياء الكثري من النساء بل أسرن حىت غدت املرأة املوسرة منـهن ال              
تلبس الثوب الثمني الغايل أكثر من مرة واحدة، ووقع كثري من املـسلمات يف              

ثر باملالبس واألزياء الفاخرة الباهظـة الـثمن وخاصـة يف         فخ التفاخر والتكا  
حفالت الزفاف اليت استحالت إىل عروض لألزياء، تـشتد فيهـا املنافـسة             
والتسابق إىل حد السرف واخليالء واملباهاة اجلوفاء بعيداً عن أي أثر للتعقـل             

مما يرهق اقتصاديات األسر ويؤذي رقيقـات احلـال         . والتماسك واالعتدال 
لئ نفسهن حسرة وأملاً وغماُ، أو غرية وحسدا، وما كان شيء من هـذا              فتمت

  .ليكون لو التزمنا مجيعا باالعتدال
   عقلـك-ب 

أما عقلك الذي هو موضع فكرك وإميانك وصلتك خبالقك، ودليلك لكل           
خري وحارسك من كل شر، والذي يرسم شخـصيتك، ويـشكل منطقـك             

  .  بعنايتكويضعك بني الناس حيث تستحقني فهو األوىل
طالع  وتنميه باالفعليك أختاه أن تثقفي عقلك وتزوديه باملعارف النافعة،   

على العلوم املتنوعة، فاملرأة املسلمة مكلفة كالرجل، وعليها طلب العلم الذي           
) وقُل رب زِدنِـي علْمـاً     : (ينفعها يف دينها ودنياها، وهى إذ تقرأ قوله تعاىل        

                                                            
  باب :  كتاب الطهارة٣/١٤٦باب قص الشارب، ومسلم :  كتاب اللباس١٠/٣٣٤ فتح الباري )١١٤(

 .         خصال الفطرة
 .ثوب الذي له مخلال:  القطيفة)١١٥(
 الكساء الرّبع من خّز أو صوف:  اخلميصة)١١٦(
 . باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا:  كتاب اجلهاد٦/٨١ فيض الباري )١١٧(
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طلب العلـم   : "ول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم     ، وتسمع قول الرس   )١١٤:طه(
 القرآن والسنة يـشمل الرجـل       ، تدرك أن هدي   )١١٨("فريضة على كل مسلم   

واملرأة على حد سواء، وأا تساوى الرجل يف علوم فرض العني وعلوم فرض             
الكفاية منذ وجد العلم يف اتمع اإلسالمي، ولقد أدركت املرأة املـسلمة يف             

اين قيمة العلم منذ األيام األوىل لإلسالم، فقالت نساء األنصار          ذلك اتمع الرب  
اجعل لنا يوما من نفسك نتعلم فيه، فقـد         : "للرسول الكرمي صلوات اهللا عليه    

فأتاهن فيهـا فـوعظهن     . موعدكن دار فالنة  : فقال هلن . غلبنا عنك الرجال  
  )١١٩(".وذكرهن وعلمهن

ال تستحيي من السؤال عن     وكانت املرأة املسلمة مقبلة على طلب العلم،        
أحكام دينها، ألا تسأل عن احلق، واهللا ال يستحيي من احلق، فعن عائـشة              

 سألت النيب صلى    )١٢٠(رضي اهللا عنها أن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية         
 )١٢١(تأخذ إحداكن ماءها وسـدرا    :"اهللا عليه وسلم عن غسل احمليض، فقال      

 )١٢٢(ليها املاء، مث تأخذ فرصـة ممـسكة       هر، فتحسن الطهور، مث تصب ع     فتطَّ
سـبحان اهللا،   : وكيف تطهر ا؟ فقال   : قالت أمساء رضي اهللا عنها    . فتطَّهر ا 

تتـبعني أثـر    : فقالت عائشة رضي اهللا عنها كأا ختفي ذلـك        . تطهرين ا 
تأخذين ماءك فتطهرين، فتحسنني    :"وسألته عن غسل اجلنابة، فقال    . )١٢٣("الدم

الطهور، مث تصب على رأسها، فتدلكه، حىت تبلـغ شـؤون           الطهور، وأبلغى   
نعم النـساء   :" فقالت عائشة رضي اهللا عنها     )١٢٤(".رأسها، مث تفيض عليها املاء    

   )١٢٥(".مل يكن مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين! نساء األنصار

                                                            
 .باب فض العلماء واحلث على طلب العلم:  يف املقدمة١/٨١ حديث حسن رواه ابن ماجه )١١٨(
 .اء يوم على حدة يف العلمباب هل جيعل للنس:  كتاب العلم١/١٩٥ فتح البارى )١١٩(
  ، وشهدت صلى اهللا عليه وسلم هى من أعالم النساء املسلمات، كانت خطيبة جماهدة، بايعت النىب )١٢٠(

 .          الريموك، وقتلت تسعة من الروم بعمود خيمتها
 .النبق، وهو نبات طيب الرائحة، يتطهر به:  الّسدرة)١٢١(
  املطيبة باملسك، ويتتبع ا أثر : واملمسكة. أو قطن أو خرقةقطعة من صوف :  الفرصة بكسر الفاء)١٢٢(

 .         الدم فيتحصل منه الطيب والتنشيف
 . أى قالت هلا كالما خفيا ال تكاد تسمعه وال يسمعه احلاضرون)١٢٣(
  باب دلك املرأة نفسها إذا تطهرت من احمليض، وصحيح :  كتاب احليض١/٤١٤ فتح البارى )١٢٤(

 .باب استحباب استعمال املغتسلة من احليض املسك:  كتاب احليض١٦، ٤/١٥         مسلم 
   كتاب ٤/١٦باب احلياء يف العلم، وصحيح مسلم :  كتاب العلم١/٢٢٨ انظر فتح البارى )١٢٥(

 .باب غسل املستحاضة وصالا:          احليض
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وجاءت أم سليم بنت ملحان، والدة أنس بن مالك إىل النيب صلى اهللا عليه              
يا رسول اهللا، إن اهللا ال يستحى من احلق، فهل على املرأة من             : وسلم، فقالت 

". نعم، إذا رأت املاء  :"غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
 نعم،:"يا رسول اهللا، وحتتلم املرأة؟ قال     : فغطت أم سلمة وجهها حياء، وقالت     

لمة تواقة إىل العلم،    وهكذا فاملرأة املس   ،)١٢٦("تربت ميينك، فبم يشبهها ولدها؟    
مقبلة عليه، مهتمة بتفهم مسائله، مدركة ألثره يف شخصيتها وأوالدها وأسرا           

أول ما ينبغى لك أيتها األخـت        ولكن ما الذي جيب عليها تعلمه؟        وجمتمعها؛
تالوة، وجتويدا، وتفسريا، مث    : واالبنة املسلمة الواعية أن تتقين كتاب اهللا تعاىل       

، والسرية، وأخبار الصحابيات والتابعيات مـن أعـالم         تلمي بعلوم احلديث  
النساء، وتطلعي على ما يلزمك من أحباث الفقه، إلقامة عباداتك ومعامالتك،           

مث التفيت بعد ذلـك إىل اختـصاصك        . ومعرفة أحكام دينك على أساس قومي     
األول يف احلياة، وهو بيتك وزوجك وأسرتك وأوالدك؛ فأنت املخلوق الذي           

 ليهب بيت الزوجية واألمومة األنس والسكينة والبهجة والبشاشة         خصصه اهللا 
والسعادة والنعيم، وأنت اليت ألقى عليها اإلسالم مسؤولية كـربى يف تربيـة             

لذا فليس مـن احلكمـة أن       . ة العبقريات شيءاألجيال، وصناعة األبطال، وتن   
يس يف  يكون تعليمك وثقافتك كتعليم الرجل وثقافته يف كل شيء، فاتمع ل          

حاجة إىل نسخ من الرجال، بل هناك أمور ختتص ا املرأة، وال يستطيع الرجل              
أن ينهض ا، وأمور خيتص ا الرجل، وال تستطيع املرأة أن تنهض ا، أمـا               
وقد فُتحت لك أبواب كافة االختصاصات، فأوصيك أن تضعي نصب عينيك           

ن ختتـاري مـن     ما جبِلت عليه من تكوين عقلي ونفـسي واجتمـاعي، وأ          
التخصصات ما يؤهلك للقيام باملهمة األساس اليت خلقت من أجلها والـيت ال             
بديل لك يف القيام ا، فتكوين منتجة بناءة يف أسرتك وجمتمعك وأمتك، وليس 

ففي تاريخ األعالم من النساء املسلمات      . يف ذلك حجر على نبوغك يف العلم      
د كانت أم املؤمنني السيدة عائشة رضي       مناذج نادرة يف اإلقبال على العلم، فق      

اهللا عنها املرجع األول يف احلديث والسنة املطهرة، والفقيهة األوىل يف اإلسالم،            
  . وهى يف ميعة الصبا وريعان الشباب، مل ختطُ إىل التاسعة عشرة

                                                            
   كتاب ٢٢٤، ٣/٢٢٣باب احلياء يف العلم، وصحيح مسلم :  كتاب العلم١/٢٢٨ فتح البارى )١٢٦(

  .باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املىن منها:          احليض



 
 

٤٤

لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أزواج النيب صلى اهللا       :"قال اإلمام الزهرى  
 وكم من مـرة     )١٢٧(".م مجيع النساء، لكان علم عائشة أفضل      عليه وسلم وعل  

فزع كبار الصحابة إليها، ليسمعوا منها القول الفصل يف أصول الدين ودقائق            
ومل يكن نفاذ رأيها ورجاحة عقلها يف قضايا الدين فحـسب،           . الكتاب املبني 

بل كان ذلك شأا يف رواية الشعر واألدب والتاريخ والطب، وغري ذلك من             
العلوم املعروفة يف عصرها، يشهد لذلك قول فقيه املسلمني عروة بن الزبري، إذ             

ما رأيت أحدا أعلم بفقه وال بطـب وال بـشعر مـن             :"روى ابنه هشام قوله   
   )١٢٨(".عائشة

وكانت عائشة رضي اهللا عنها إىل جانب هذا العلم كله فصيحة اللسان،            
. م، وأخذت مبجامع قلوم   إذا حتدثت ملكت على الناس مسامعه     . بليغة املقال 

مسعت خطبة أىب بكـر وعمـر       : وهذا ما دعا األحنف بن قيس إىل أن يقول        
وعثمان وعلى واخللفاء من بعدهم، فما مسعت الكالم من فم خملوق أفخم وال             

ما رأيت أحدا أفصح مـن      :"وقال موسى بن طلحة   . أحسن منه من يف عائشة    
  )١٢٩(".عائشة

 يف العلم ابنة سعيد بن املسيب، عامل عصره،         ومن أعالم النساء اللوايت نبغن    
الذي أىب أن يزوج ابنته البن أمري املؤمنني، عبد امللك بن مروان، وزوجها أحد              
تالمذته الصلحاء وهو عبد اهللا بن وداعة، فقد دخل عبد اهللا هذا على زوجته،              
فإذا هي أمجل الناس، وأحفظهم لكتاب اهللا، وأعلمهم بسنة رسول اهللا صـلى             

وملا أسفر الصبح ض عبد اهللا يريد اخلروج،        .  عليه وسلم وحبقوق الزوجية    اهللا
أتعلم العلم،  .. إىل جملس أبيك سعيد بن املسيب     : إىل أين؟ قال  : فقالت زوجته 

فمكث عبد اهللا شهرا ال حيضر حلقة العلم        . اجلس أعلمك علم سعيد   : فقالت
  . مستغنيا بعلم هذه الصبية احلسناء عن مساع أبيها

ف ومن هؤالء العاملات النابغات فاطمة بنت عالء الدين السمرقندي، مؤل         
وقد .  فقد كانت فقيهة عالمة، تفقهت على أبيها وحفظت حتفته         حتفة الفقهاء، 

 األصـول    الدين الكاساين الذي برع يف علمـي       زوجها والدها تلميذه عالء   
لفقهـاء،  ، وهو شرح حتفـة ا     )بدائع الصنائع (والفروع، وصنف كتابه العظيم     
                                                            

 .٨/١٤٠، واإلصابة ٤/١٨٨٣ االستيعاب )١٢٧(
 .٤/١٨٨٥، واالستيعاب ٨٢: ، والسمط الثمني٥٨حوادث سنة :  تاريخ الطربى)١٢٨(
 .ح غريبحسن صحي: باب من فضل عائشة، وقال:  يف كتاب املناقب٥/٣٦٤ أخرجه الترمذى )١٢٩(



 
 

٤٥

وعرضه على شيخه، ففرح به كثريا، وجعله مهرا البنته، اليت طلبها مجاعة من             
ملوك بالد الروم، فامتنع والدها، وآثر تلميذه هذا عليهم، وقـال الفقهـاء يف              

وكانت قبل زواجها تشارك والدها الفتوى،      ". شرح حتفته فزوجه ابنته   :"عصره
ما تزوجت صاحب البدائع كانت     لف. فتخرج الفتوى وعليها خطُّها وخط أبيها     

الفتوى خترج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها، وكان زوجها خيطـئ،            
   )١٣٠ (.فترده إىل الصواب

يات احلديث من   اووقد عقد ابن سعد جزءا من كتابه الطبقات الكربى لر         
النساء، أتى فيه على ذكر أكثر من سبعمئة امرأة روين احلديث عن رسول اهللا              

ليه وسلم، أو عن الثقات من أصحابه، وروى عنـهن مجـع مـن    صلى اهللا ع  
  . األعالم وأئمة املسلمني

ومما يزيد صفحة املرأة املسلمة تألقا ونضارة ونقاء، أا كانت صادقة أمينة            
يف روايتها حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعيدة عن مزالـق التـهم               

ري من الرجال، يشهد بذلك ما قاله والظنون إىل حدمل يوفق إىل الوصول إليه كث      
اإلمام احلافظ الذهىب يف كتابه ميزان االعتدال يف نقد رجال احلديث، إذ خرج             

وما علمت مـن    :"فيه أربعة آالف متهم من الرواة الرجال، مث أتبع ذلك بقوله          
  )١٣١(".النساء من امت وال من تركوها

ماك يف الدراسـة أو     وال يصرفك عنها ا   وال تنقطعي أختاه عن املطالعة،      
يف شواغل البيت وأعباء األمومة فاملطالعة هي املورد الذي يرفد العقل باملعرفة،            

ولو أنك استـسلمت    . وميده بالغذاء الذي يهبه التفتح والنضج والنمو والتألق       
هلذه الشواغل دون أن ختتلسي بني احلني واحلني حلظات ختلدين فيها إىل كتاب             

فيدة ألهدرت عمرك وأنت تتراجعني للوراء حىت يـأيت         نافع، أو جملة علمية م    
عليك الوقت الذي لن جتدي فيه فرقا بينك وبني من مل تدخل مدرسة ومل تقرأ               

فقـد ظلـم     يوما كتاب، فلكل يوم علمه ومن استوى يف العلم يومه وأمسه          
نفسه، وظلم من هو عنهم مسؤول، فلتثري فكرك باجلديد مما أبدعته قـرائح             

دباء واملفكرين من حبوث فكرية واجتماعيـة وأدبيـة وعلميـة،           العلماء واأل 
وامسحي لنفسك أن تستفيدي دوما مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل اطـالع            

                                                            
 .١/١٢ ختفة الفقهاء )١٣٠(
 .٣/٣٩٥ ميزان االعتدال )١٣١(



 
 

٤٦

فلم تعد األمية كما عهدناها قدميا أمية القراءة والكتابة، بل أصبحت اتمعات            
  . ةتسعى للتخلص من أنواع من األمية كاألمية الثقافية والتكنولوجي

 فاملرأة املسلمة املقبلة على العلم بعيدة       وابتعدي أختاه عن تعاطي اخلرافات    
كل البعد عن لوثة اخلرافات واألساطري واخلزعبالت اليت تعشش عادة يف أذهان   
األميات اجلاهالت من النساء، بل إن املسلمة الواعية هلدي دينـها تـؤمن أن              

 والكهانة والسحر من الكبائر اليت      الركون إىل أهل البدع واخلرافات واألساطري     
حتبط عمل املؤمن، ودد آخرته؛ فقد روى مسلم عن بعض أزواج النيب صلى             

من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني           :"اهللا عليه وسلم أنه قال    
 وروى أبو داود يف سننه من حديث أىب هريرة عن النيب صـلى اهللا               )١٣٢(".ليلة

من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول، فقد بريء مما أنزل علـى            :"لعليه وسلم أنه قا   
   )١٣٣(".حممد

، وكوين يقظة للمحاوالت الدؤوبة اليت يبذهلا أعداء        واحذري املخدرات 
األمة للقضاء على الشباب والشابات من خالل مـا يروجونـه مـن تعـاط            
للمهدئات واملهلوسات واملخدرات فهي فضال عن كوا من احملرمات، خطر          

هم يدمر خاليا الدماغ، ويعطل وظائف العقل، ويهدم القوى، ويفسد القيم،           دا
  .ويزري باإلنسان، ويطيح بكل ما يعتز به من شخصية ومكانة ودور يف احلياة

   روحـك-ج 
اإلنسان مكون من جسم وعقل وروح، ولكل حقه، وبراعتك تكـون يف            

انب على جانب؛   إحكام التوازن بني اجلسم والعقل والروح، حبيث ال يطغى ج         
   .وهذا هو مفتاح الشخصية السوية املعتدلة الناضجة املتفتحة

 والـذكر واحملاسـبة     وتقوية الروح وتزكية النفس تكون بدوام العبادة      
واستحضار خشية اهللا ومراقبته يف أعماهلا كلها، فـإذا صـليت أختـاه أدي              

اين ما  صالتك يف هدأة من النفس، وصفاء من الفكر، حبيث تتشرب نفسك مع           
تلفظني به يف صالتك من قرآن وذكر وتسبيحات، وبعيدا عـن الـضوضاء،             
سبحي ربك، واتلي آيات من كتابه، وتأملي وتدبري معانيه واجعلي ما بـدا             
منك يف حق اهللا من تقصري ماثل أمامك، فاملرأة املسلمة التقية الـصادقة، قـد            

                                                            
 . عن عائشة رضى اهللا عنها٤/٣٣٤ حديث حسن رواه البيهقى يف شعب اإلميان )١٣٢(
 .باب يف الكاهن:  يف كتاب الطب٤/٢١ حديث حس أخرجه أبو داود )١٣٣(



 
 

٤٧

 تنخلع من زلتـها،     ختطيء، وقد تقصر، وقد تزل ا القدم، ولكنها سرعان ما         
وتستغفر اهللا من خطئها، وتتربأ من تقصريها، وتتوب من ذنبها، وهذا شـأن             

إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم             : (الصاحلات
ل وهلذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقـو        ) ٢٠١:األعراف) (مبصرونَ
يا رسـول اهللا، وكيـف جنـدد أمياننـا؟          :"قيل". جددوا إميانكم :"ألصحابه

  )١٣٤(".أكثروا من قول ال إله إال اهللا:"قال
 ولـزوم جمـالس اإلميـان،       وتقوية الروح تكون باختيار الرفقة الصاحلة     

اختاري أختاه الرفيقة التقية النقية الصاحلة، اليت ختلص لك الود والنـصح، وال             
واعلمي أن للرفيقة الصاحلة أثر كبري يف استقامة        . أو حديث تغشك يف معاملة    

أمر الفتاة املسلمة، وحتليها بالعادات احلسنة والشمائل الرفيعة؛ فالرفيقة القرينة          
  . صورة مماثلة هلا يف أخالقها وسجاياها- يف الغالب -

 الـيت   وتقوية الروح تكون حبرصك أخيت املسلمة على حضور االس        
حاديث عن اإلسالم وعظمته يف بناء الفرد واألسـرة واتمـع،           تدور فيها األ  

وتتذاكر فيها احلاضرات قدرة اهللا العظيم، ونعمه السابغات على املخلوقـات،           
ويتعاهدن على االلتزام بأوامر اهللا واجتناب نواهيه، واإلقبـال علـى طاعتـه             

اجلوارح، واإلخبات له؛ فبمثل هذه االس ترق النفس، وتزكو الروح، ختشع           
وهلذا كان عبد اهللا بن رواحـة       . ويسمو اإلنسان، وختالط قلبه بشاشة اإلميان     

رضي اهللا عنه إذا لقى الرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
 :ويبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم فيقـول   " تعال نؤمن بربنا ساعة   :"قال

  )١٣٥(".تتباهى ا املالئكةيرحم اهللا ابن رواحة، إنه حيب االس اليت "
وكان اخلليفة الراشد سيدنا عمر الفاروق رضي اهللا عنه ينتزع نفسه مـن             

قم بنـا   : "شواغل اخلالفة وأعباء احلكم، ويأخذ بيد الرجل والرجلني، فيقول        
 إن املسلم مسؤول عن تقوية روحه       )١٣٦(.، فيذكرون اهللا عز وجل    "نزداد إميانا 

: ىل أعلى، ومحايتها أبدا من االرتكاس إىل أدىن       وتزكية نفسه، ودفعها، دوما إ    
وقَـد  * قَد أَفْلَح من زكَّاها     * فَإهلمها فُجورها وتقْواها    * ونفْسٍ وما سواها    (

، ومن هنا كانت املرأة املسلمة مطالبـة        )١٠-٧:الشمس) (خاب من دساها  
                                                            

 .٢/٣٥٩ رواه أمحد بسند جيد )١٣٤(
 .٣/٢٦٥ رواه أمحد بإسناد حسن )١٣٥(
 .٣/٣٢٩ياة الصحابة  ح)١٣٦(



 
 

٤٨

اليت ال تزيدها إال مسوا يف روحها،       حبسن اختيار الصديقات والبيئات واالس      
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهـم  : (وتقوى يف أعمإهلا، وصفاء يف نفسها 

بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولَا             
 نم عططاًتفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْب٢٨: الكهف) (أَغْفَلْن(  

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف        واحفظي بعض األدعية والصيغ املأثورة    
كل عمل من األعمال يعينك على تقوية روحك وربط قلبك باهللا عز وجـل،              

ئعات من الدعاء للخروج من البيـت،       فلقد أثر عنه صلوات اهللا عليه صيغ را       
وللدخول فيه، وللشروع يف الطعام، ولالنتهاء منه، وللبس الثـوب اجلديـد،            

 ، والسـتقباله  ستيقاظ من النوم، ولوداع املسافر    ولالضطجاع يف الفراش، ولال   
 األعمـال إال    وهكذامل يكد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم بعمل مـن           

ه به إىل اهللا أن يبارك له يف مسعاه، وجينبـه الزلـل،             يتوجوكان له فيه دعاء،     
ويلهمه الصواب، ويكتب له اخلري، ويقيه من الشر، وإن املرأة املسلمة املعاصرة            
اليوم لفي أمس احلاجة إىل هذا الزاد الروحي، تزود به روحها، وتصقل نفسها،             

كـثري مـن    وتنأى ا عن فنت العصر وموبقاته وآفاته اليت أطاحت باملرأة يف            
  .اتمعات الشاردة عن هدى اهللا

  
  املرأة املسلمة مع والديها: ثالثا

؛ إن أبرز ما تتميزين به أخيت املسلمة برك بوالديك وإحسانك إليهمـا           
ذلك أن اإلسالم حض على بر الوالدين يف العديد من النصوص القاطعة مـن              

رتبة ما عرفهـا    كتاب اهللا وسنه رسوله صلى اهللا عليه وسلم ورفع مرتلتهما مل          
البشر إال يف هذا الدين، إذ جعلها تلي مرتبة اإلميان باهللا والعبودية له، وجعـل               

واعبدواْ اللّه والَ تشرِكُواْ بِـه      : (اإلحسان إليهما رأس الفضائل بعد اإلميان باهللا      
سلمة الواعية  ، ومن هنا كانت الفتاة امل     )٣٦:النساء) (شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً  

 فتاة يف الوجود؛ إذ ال يتوقف برها لوالـديها          هدي دينها أبر بوالديها من أي     
عند انتقإهلا إىل عش الزوجية وحمضن األوالد، بل يستمر ما تنفس ا العمـر              

، وتـأيت   )٨:العنكبـوت ) (ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً   (وامتدت ا األيام،    
فة تترى مواكبة اآليات الكرمية، مؤكدة فضل بر الوالـدين،          األحاديث الشري 

فعن عبد اهللا بـن     : حمذرة من عقوقهما أو اإلساءة إليهما مهما تكن األسباب        



 
 

٤٩

سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أحب         : مسعود رضي اهللا عنه قال    
مث : لت، ق "بر الوالدين :"؟ قال مث أي : ، قلت "الصالة على وقتها  :"لإىل اهللا؟ قا  
   )١٣٧(".اجلهاد يف سبيل اهللا:"أي؟ قال

 األجر من   الكرمي على اهلجرة واجلهاد، يبتغي    وقد أيت رجل ليبايع الرسول      
هل من والديك أحـد     :"اهللا تعاىل، تريث صلى اهللا عليه وسلم يف قبوله، وسأله         

فتبتغى األجر مـن    :"نعم، بل كالمها، فقال الرسول الكرمي     :، قال الرجل  "حي؟
فـارجع إىل   :"نعم، فقال الرسول الـرب الـرحيم      : ، فأجابه الرجل  "ىل؟اهللا تعا 

  ) ١٣٨(".والديك، فأحسن صحبتهما
ويف قصة جريج العابد عربة بالغة يف أمهية بـر الوالـدين واملـسارعة يف               

اللهم أمي وصاليت، واختار صالته،     : طاعتهما، إذ نادته أمه وهو يصلى، فقال      
 صالته، ونادته ثالثة، فلما مل جيبـها دعـت   ونادته ثانية، فلم جيبها واستمر يف     

وحدث أن ارتكبـت مـومس      . عليه أال مييته اهللا حىت يريه وجوه املومسات       
: فلما خشيت انفضاح أمرها قال هلا الراعي      . فاحشة الزنا مع راعٍ فحملت منه     
وهب الناس خيربـون    . جريج العابد، فقالت  : إن سئلت عن أيب املولود فقويل     

تاده احلاكم للساحة، فبينما هو يف الطريق تذكر دعاء أمـه           صومعة جريج، واق  
وملا قدم للعقاب استمهل حىت يصلى ركعتني، مث طلب الغالم ومهـس            . فتبسم
: ، فهلل الناس وكـربوا وقـالوا  )١٣٩(أىب فالن الراعي   : من أبوك؟ فقال  : بأذنه

ال، بل أعيدوها كما كانت من تراب       : نعيد بناء صومعتك فضة وذهبا، فقال     
: يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث الذي رواه البخـاري            . طنيو
  . )١٤٠("لو كان جريج عاملا لعلم أن إجابته أمه أوىل من عبادة ربه"

ومن هنا رأى الفقهاء أن املرء إذا كان يف صالة النفل، وناداه أحد والديه              
املسلمات وجوب  ولقد وقر يف أخالد املسلمني و     . فعليه أن يقطع صالته وجييبه    

واألخبار . بر الوالدين، فسارع األبناء والبنات إىل برمها يف حياما وبعد مماما  
أن أمرأة من جهينة جاءت إىل النيب صلى اهللا         :"واألحاديث يف ذلك كثرية، منها    
                                                            

 .باب فضل الصلوات اخلمس: كتاب الصالة ٢/١٧٦انظر شرح السنة .  متفق عليه)١٣٧(
 . باب بر الوالدين١٩١: انظر رياض الصاحلني.  متفق عليه)١٣٨(
  عيسى بن مرمي، والغالم الذى كان مع أمه :  هذا الغالم أحد الثالثة الذين نطقوا يف املهد، واآلخران)١٣٩(

 . أهل األخدود         يف
   ٥/١٣٦باب إذا دعت األم ولدها يف الصالة، و :  كتاب العمل يف الصالة٣/٧٨ انظر فتح البارى )١٤٠(

 .باب إذا هدم حائطا فلينب غريه:          كتاب املظامل



 
 

٥٠

إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت، أفأحج عنها؟           : عليه وسلم، فقالت  
قْضوا ات لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟         نعم، حجي عنها، أرأي   : قال

إنه كان عليهـا صـوم      : قالت:" ويف رواية ملسلم   )١٤١(".اهللا، فاهللا أحق بالوفاء   
إا مل حتج قط، أفأحج عنها؟      : قالت. صومي عنها : شهر، أفأصوم عنها؟ قال   

  )١٤٢(".حجي عنها: قال
، حبيـث   واعلمي أيتها األخت العادلة أن التوازن يف بر الوالدين واجب         

ال يكون بر أحدمها على حساب اآلخر، مع وجوب تقدمي بـر األم علـى               
يا رسول اهللا،   : فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءه رجل فسأله         . األب

، "أمك:"يا رسول اهللا، من أحق الناس حبسن صحابيت، فأجابه الرسول الكرمي          
: مث مـن؟ قـال    : ، قـال  "أمك:"مث من؟ قال  : قال". أمك:"مث من؟ قال  : قال

 ففي هذا احلديث تأكيد من الرسول الكرمي على أن بر األم مقدم             )١٤٣ (".أبوك"
الذي صدره  ) األدب املفرد (على بر األب، وهلذا رأينا اإلمام البخاري يف كتابه          

بباب بر الوالدين يقدم باب بر األم على باب بر األب، حمققا بذلك التناسـق               
ولقـد اسـتثار    .  نبوي كرمي  من من هدي  ضواالنسجام بني تبويبه هذا وما ت     

القرآن مشاعر الرب والعرفان يف نفوس األبناء، فوصى بالوالدين، ونوه بفـضل            
: األم يف احلمل والرضاعة، وما تكابد من مشاق بالبذل النبيل، واحلنو املطلـق            

 فـي   )١٤٥(، وفـصإله  )١٤٤(ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ       (
      ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنياموهذا ابـن عمـر      )١٥:لقمان) (ع ،

 هلـا بعريهـا     إين: لبيت احلرام، حيمل أمه ويقول    يشهد رجال ميانيا يطوف با    
، أتراين جزيتها يا ابن عمر؟ فأجابه ال، وال         ذلل، وقد محلتها أكثر مما محلتين     امل
وقد تبتسم الدنيا للفتاة، وتتقلب يف بيـت الزوجيـة يف           ،  )١٤٦(! فرة واحدة بز

ة، فتشغل عن   شيءأعطاف النعيم، وتنصرف إىل الزوج، وتلتفت إىل الذرية النا        
د أحواهلما، ولكن املـرأة     قٌّالوالدين، ويقل اهتمامها ما واإلحسان إليهما وتفَ      

 وعصمة، إذ تطالع توصـيات      املسلمة الواعية الراشدة يف جنوة من هذه الغفلة       

                                                            
 .باب احلج والنذور:  كتاب جزاء الصيد٤/٦٤ انظر فتح البارى )١٤١(
 .ء الصوم عن امليتباب قضا:  كتاب الصيام٨/٢٥ صحيح مسلم )١٤٢(
  .باب بر الوالدين:  كتاب الرب والصلة١٣/٤انظر شرح السنة .  متفق عليه)١٤٣(
 . أى ضعفا على ضعف)١٤٤(
 . أى فطامه)١٤٥(
 . باب جزاء الوالدين١/٦٢ أخرجه البخارى يف األدب املفرد )١٤٦(



 
 

٥١

القرآن الكرمي واحلديث الشريف بالوالدين فإذا هى مقبلة عليهما، تتفقد دوما           
أحواهلما، وتسارع إىل برمها واإلحسان إليهما، ما أسعفها جهـدها ووقتـها            

   .وظروفها، وما استطاعت إىل ذلك سبيال
مث إن عليك أختاه أن ختتاري أمثـل الطـرق وأرقـى األسـاليب يف               

، ومعاملتهما بكل احترام وتقدير وتأدب، وإحاطتهما بكل أسـباب         خماطبتهما
الرعاية والتكرمي واإلجالل، خافضة هلما جناح الذل من الرمحة، كما أمر رب            
العزة يف كتابه الكرمي، وال تند عنك كلمة تضجر أو تأفف أو ضيق منـهما،               

وقَضى ربك أَالَّ    (:مهما كانت الظروف واألحوال، مستهدية دوما بقوله تعاىل       
تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كالَهمـا             

واخفض لَهما جنـاح    * فَالَ تقُل لَّهمآ أُفٍّ والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَرِميا           
  )٢٣،٢٤:اإلسراء) (لذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغرياا

لقد فهمت آية بـر     : وقد سأل رجل سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه قائال         
، فكيف يكـون القـول      )وقُل لَّهما قَوالً كَرِمياً   : (الوالدين كلها إال قوله تعاىل    

  . يعىن خاطبهما كما خياطب العبد سيده: يدالكرمي؟ فأجابه سع
وكان ابن سريين رضي اهللا عنه يكلم والدته بصوت ضعيف، كأنه صوت            

وقد يكون الوالدان أو أحدمها يف احنـراف عـن          . مريض إجالال هلا واحتراما   
جادة احلق والصواب، فواجب الفتاة املسلمة البارة يف مثل هذه احلالة أن حتسن             

ما، وتسلك معهما مسلك الرفق والتؤدة والتلطف واإلقنـاع،  التأتى إىل نفسيه 
ال تقسو، وال جتور، وال خترج عن دائرة األدب والتهذيب، بل حتاول إقناعهما             
بالسبل اليت تراها جمدية معهما، وسالحها يف سبيل الوصول إىل هدفها الصرب،            

، واألسـلوب   والكلمة الطيبة، والبسمة الودود، واحلجة القوية، واملنطق السليم       
   .املهذب احلكيم

ـَبةٌ برب والديك واإلحسان إليهما           واعلمي أيتها املؤمنة التقية أنك مطال
، وذلك فيما حدثتنا به أمساء بنت أىب بكـر          ولو كانا على غري دين اإلسالم     
قدمت علي أمي، وهى مـشركة يف عهـد         : الصديق رضي اهللا عنهما قالت    

 فاستفتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،     
نعـم، صـلي    :"، أفأصل أمي؟ قـال    )١٤٧(قدمت على أمي، وهى راغبة    : قلت

                                                            
 . أى راغبة فيما عندى)١٤٧(



 
 

٥٢

 أنت مطالبة ذا الرب كله حنو والديك، حىت لو كانا مـشركني،             )١٤٨(".أمك
)    أُم هلَتمح هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصوا    وصفنٍ وهلَى وناً عهو ـي  هله ف    نِ أَنيـامع 

      ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش *         لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو
               ثُـم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه

 كُمجِعرم لُونَ    إِلَيمعت ما كُنتئُكُم بِمبإن بر الوالدين يف     )١٤-١٣:لقمان) ( فَأُن ،
اإلسالم ألمر عظيم؛ ألنه نابع من أمنت الوشائج اإلنسانية، من رابطة البنـوة             

ولكن هذه الرابطة على جاللة قدرها، تأتى بعـد رابطـة           . باألبوة واألمومة 
ابنهما أو ابنتهما بالشرك، فال طاعة      العقيدة، فإن كان الوالدان مشركني، وأمرا       

   .هلما عليهما؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 ذلك  وعالمة برك بوالديك شدة خوفك من الوقوع يف جرمية عقوقهما؛         

أن هذه اجلرمية تعد من الكبائر، فكما اقترن الرب ما باإلميـان بـاهللا اقتـرن                
قال رسول اهللا   : يع بن احلارث، قال   عقوقهما باإلشراك باهللا، فعن أىب بكرة نف      

بلى يا رسول اهللا    : قلنا. ثالثا" أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟   :"صلى اهللا عليه وسلم   
        )١٤٩(".اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين: "قال

وال ينقطع الرب بوفاة الوالدين، وإمنا وجب عليك أيتها االبنـة الوفيـة             
هما، وقضاء ما عليهما من ذمة إن كانا         بالدعاء هلما، والتصدق عن    وصل الرب 

مدينني هللا أو للناس، فإن كان قد فاتك شيء من بر والديك أحياء، فعوضـيه               
ومها بني يدي اهللا، وال حترميهما من هداياك اليت مها أحوج إليها من أي وقت               

إن بر الوالدين واإلحسان إليهما خلليقة أصيلة من أخـالق املـسلمني            . مضى
 من حتجر القلب، وجفاف العاطفة، ومعرة اجلحود والكفران،         واملسلمات تقي 

وتربهن على الوفاء للجيل الذي أنفق وضحى، اجليل املتجه إىل اية احليـاة،             
وهو يف أمس احلاجة إىل الكلمة املواسية املؤنسة، واليد احلانية، والقلب احملب،            

  .ب اجلنانوهى بعد خليقة تطيل العمر وتوسع الرزق وتفتح لإلنسان أبوا
  
  
  

                                                            
 .باب صلة الوالد املشرك: ة كتاب الرب والصل١٣/١٣انظر شرح السنة .  متفق عليه)١٤٨(
 .باب حترمي العقوق:  كتاب الرب والصلة١٣/١٥انظر شرح السنة .  متفق عليه)١٤٩(
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  املرأة املسلمة مع زوجها:رابعا
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُـِسكُم أَزواجـاً          : "تأملي أختاه قوله تعاىل   

، إن اهللا تعاىل خلق آدم      )١٢:الروم" (لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً     
    أوال مث خلق حواء، خلقك منه وجعلك له سكنا، وجعله لك طمأنينـة         أنت 

وأمنا، وقضى أن تكون املودة والرمحة مها جوهر العالقة بينكما، ومـع كـل              
اقتران بني رجل وامرأة يستدعي الناس ذكرى أول عقد للزواج، الوثيقة الـيت             
مجع اهللا ا بني آدم وحواء، يا حواء أنت من آدم فلتقبليه ولتثقي به وتدعميه               

ري بانتمائك إليه، ويا آدم حواء منك فلترعهـا وحتمهـا وتطمئنـها             ولتفخ
ولتحترمها ألا بضعة منه، تلك هي الشروط األهم واألوىل بالعناية واالعتبار           
لدى النساء والرجال ليصبح عقد الزواج مباركا وتنتج عنه أسـرة مـسلمة             

رادها أعـضاء   صاحلة تكون لبنة صلبة يف بناء اتمع املسلم الراشد، ويكون أف          
أنت أيتها األخت أو االبنة عماد      منتجني بنائني، متعاونني على الرب والتقوى، و      
  األسرة، فكيف تسهمني يف بناء األسرة الصاحلة؟

، فليس للوالـدين أن     اعلمي أوال أن اإلسالم أعطاك حق اختيار الزوج       
سع يكرهاك على زواج ال تريدينه، ولكنك ال تستغنني عن نصحهما ألما أو           

: منك خربة باحلياة والناس، وقد روى اإلمام البخاري عن اخلنساء بنت خدام           
إن أىب زوجين من ابن أخيه، وأنا لذلك كارهة، فشكوت ذلك إىل رسول اهللا              "
ما يل رغبة   : ، فقلت "أجيزي ما صنع أبوك   : "، فقال يل  )صلى اهللا عليه وسلم   (

قد : فقلت". تشيءمن   انكحي   اذهيب، فال نكاح له،   : "فيما صنع أيب، فقال   
أجزت ما صنع أىب، ولكنين أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء مـن أمـور                

   )١٥٠(."بنام شيء
  هلا أن تعيش يف صـحبة رجـل        رضي، وال ي  )١٥١(ت املرأة نفاإلسالم ال يع  

تكرهه، ألنه يريد للزواج أن يكون ناجحا مبنيا على أسس متينة من الكفـاءة              
ملخرب، والتقارب يف األمزجـة والعـادات وامليـول         بني الزوجني يف املظهر وا    

فإذا حدث خلل يف بناء صرح الزوجية، ومل يطب العـيش بـني             . واألهداف
الزوجني، وأحست املرأة أا ال ميكن أن متحض زوجها احلـب واإلخـالص             

                                                            
 كتاب ١/٦٠٢باب إكراه البنت على الزواج، وابن ماجه :  كتاب النكاح٩/١٩٤ انظر فتح البارى )١٥٠(

 . ٥/٢باب من زوج ابنته وهى كارهة، واملبسوط : النكاح
 . قة أى ال حيملها مش)١٥١(



 
 

٥٤

والوفاء، وخشيت على نفسها من الوقوع يف إمث العقوق وخمالفة الزوج الـذي             
، )صلى اهللا عليه وسلم   (لب الطالق، وهذا ما أقره الرسول       ال حتبه، فلها أن تط    

:  أىب، فقالت   امرأة ثابت بن قيس بن مشاس، مجيلة أخت عبد اهللا بن           هإذ جاءت 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين، ولكـىن أكـره              . يا رسول اهللا  

  وكان مهرها حديقة   –" أتردين عليه حديقته؟  : "فقال. )١٥٢(الكفر يف اإلسالم  
اقبل احلديقـة   : "إليه) صلى اهللا عليه وسلم   (فأرسل رسول اهللا    . نعم:  قالت –

  . )١٥٣("وطلقها تطليقة

فال يشغلك مجال اهليئة، وأناقة املظهـر، ورفعـة         : أحسين اختيار الزوج  
املنصب، ومظاهر الثراء، عن الوقوف عند دينه وخلقه، فهمـا عمـاد بيـت              

وقد نص هدى اإلسالم احلنيف     . لزوجالزوجية الناجح، وأمثن حلية يتحلى ا ا      
على لزوم هاتني الصفتني يف اخلاطب، فإذا ما توافرتا فيه وجب تزوجيـه، وإال              

إذا أتاكم من ترضون دينـه وخلقـه        : "عمت الفتنة اتمع، وساد فيه الفساد     
فال يستهويك  . )١٥٤("فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض        

 األرعن، ولو حسن مظهره وراقت هيئته، وإمنا يعجبـك          الشاب الالهي املائع  
الشاب املؤمن اجلاد، الواعى املتفتح الذهن، احلسن الدين واخللـق والـسرية،            
وليس معىن هذا أن دري مجال الشكل وحسن اهليئـة، وترضـي بـالقبح              
والدمامة وقماءة املظهر، فمن حقك أن تظفري بالرجل الذي ميـأل نفـسك،             

ومشاعرك، ويستحوذ على إعجابك وتقـديرك، واملـرأة         أحاسيسك   رضيوي
تصرفها عن رؤية   املسلمة الواعية الراشدة ال تعشى بصرها أضواء املظهر، وال          

: فإذا كان للرجل حق القوامة على املرأة بنص القرآن الكرمي         . احلقيقة واجلوهر 
"       ضعب لَ اللّها فَضاء بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر     ا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مه ن

هِمالويف إال إىل رجل تعتزين بقوامته عليك، وتفرحني          فال ؛)٣٤: النساء" (أَمزت
باقترانك به، لتضعي يدك يف يده، مث تنطلقان معا لتؤديا رسالتكما يف احليـاة،              

 مـن   ولك يف الصحابية اجلليلة أم سليم بنت ملحان خري قدوة، فقد كانـت            
وكانت متزوجة من مالـك بـن النـضر،         . أسرع نساء األنصار إىل اإلسالم    

 أسلمت امتعض زوجها مالك مـن إسـالمها،         وأجنبت منه ابنها أنسا، فلما    
                                                            

 . أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضى الكفر)١٥٢(
 .باب اخللع:  كتاب الطالق٩/٣٩٥ فتح البارى )١٥٣(
  باب :  كتاب النكاح١/٦٣٣، وابن ماجه ٣:  أبواب النكاح٢/٢٧٤ حديث حسن رواه الترمذى )١٥٤(

 .األكفاء         



 
 

٥٥

 يف  وجاءها بعد ذلك نعيه، وهي    . سالمهاوتركها مغاضبا، وأصرت هي على إ     
ت إىل  واحتسبت ذلك كله يف سبيل اهللا، وانصرف      . ميعة الصبا وريعان الشباب   

صـلى اهللا   (ولدها أنس، وحني بلغ العاشرة من عمره سعت به إىل رسول اهللا             
وتقدم إليها أبو طلحة، قبل أن يسلم، وكـان         . ليكون يف خدمته  ) عليه وسلم 

مهوى أفئدة فتيات يثرب مباله وشبابه وقوته، فحِسب أن أم سليم ستطري فرحا             
تعلم أن إهلك الذي تعبـد،      يا أبا طلحة، ألست     : ولكنه فوجئ ا تقول له    . به

. بلـى : إمنا هو شجرة تنبت من األرض، وإمنا جنرها حبشي بين فالن؟ قـال            
أما تستحيي أن تسجد خلشبة تنبت من األرض، جنرها حبـشي بـين             : قالت

ولكنها أصرت  . فالن؟ وكابر أبو طلحة، ولوح هلا باملهر الغايل والعيش الرغد         
 أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل        على موقفها، وصارحته قائلة، واهللا يا     

كافر، وأنا امرأة مسلمة، وال حيل يل أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما              
وثبتت أم  . وعاد يف اليوم الثاين مينيها مبهر أكرب وعطاء أغزر        . )١٥٥(أسألك غريه 

سليم، وكان ثباا يزيدها يف عينيه مجاال وجاذبية ورصانة وحصافة، وراحت           
أما تعلم يا أبا طلحة أن آهلتكم اليت تعبدون ينحتها عبـد آل فـالن         : تقول له 

  م لو أشعلتم فيها نارا الحترقت؟ النجار؟ وأنك
كانت كلماا مبثابة صدمة اهتزت هلا أحاسيس أىب طلحة، فإذا هو يسأل            

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد       : هل حيترق الرب؟ وينطلق لسانه مرددا     : نفسه
هنالك، قالت أم سليم البنها أنس، والفرحة تغمر كياا         .  اهللا أن حممدا رسول  

  . قم يا أنس، فزوج أبا طلحة: كله
وكان من فرحة أىب طلحة أنه عزم على نثر ثروته كلها بني يدي أم سليم،               

يا أبا  : ولكنها وقفت يف مشوخ املؤمنات الصادقات العزيزات العفيفات تقول له         
خذ صداقا غريه، وإا لتعلم أـا بإسـالم أىب          طلحة، إين تزوجتك هللا، ولن آ     

طلحة مل تظفر بالزوج الكرمي الكفء فحسب، بل ظفرت بثواب من اهللا عـز              
 وجل، يفوق ما يف الدنيا من امتالك محر النعم، كما مسعت من الرسول الكرمي             

ألن يهدى اهللا بك رجال خري من أن يكون لك محر           ): "صلى اهللا عليه وسلم   (
  .)١٥٦("النعم

                                                            
 .تزويج على اإلسالمباب ال:  كتاب النكاح٦/١١٤ أخرجه النسائى بإسناد صحيح )١٥٥(
 .باب غزوة خيرب:  كتاب املغازى٧/٤٧٦ فتح البارى )١٥٦(



 
 

٥٦

 اعتين به يف املأكل واملـشرب وامللـبس         :عتين بزوجك وبيتك وبنيك   ا
واحلديث، واعتين مبطالبه اخلاصة، واحرصي على إرضائه وإدخال السرور على          
نفسه، ولو كان فقريا معسرا، ال تتذمري من ضيق ذات اليد، وال تضيقي ذرعا              

رسلني صلى  بأعمال البيت، وتذكري السيدة فاطمة الزهراء، ابنة حممد سيد امل         
 اهللا عنه؛ فقد كانت تـشكو       رضياهللا عليه وسلم، وزوجة على بن أىب طالب         

لقد جاء أبـوك بـسيب،      : ما تلقى يف يدها من الرحى، فقال هلا زوجها يوما         
فاذهيب إليه فالتمسي واحدة ختدمك، وذهبت إىل أبيها، ولكن احلياء منعها أن            

عنه فسأله خادمـا البنتـه       اهللا   رضيتسأله ما جاءت من أجله، مث ذهب علي         
ولكن الرسول العظيم مل يستطع أن يستجيب ألحـب         . احلبيبة إىل قلب أبيها   

أال أعلمكما  : "الناس إليه، ومينع فقراء املسلمني، وجاء إىل ابنته وزوجها، فقال         
خريا مما سألتماين؟ إذا أخذمتا مضاجعكما، فسبحا اهللا ثالثا وثالثني، وامحـدا            

، مث ودعهمـا    "ا أربعا وثالثني، فهو خري لكما من خـادم        ثالثا وثالثني، وكرب  
. ومضى، بعد أن علمهما هذا املدد الرباين الذي ينسى املتاعب ويهزم الصعاب           

وسأله رجل  . فو اهللا ما تركتهن منذ علمنيهن     :  اهللا عنه يقول   رضيوطفق على   
  .)١٥٧(وال ليلة صفني: وال ليلة صفني؟ فقال: من أصحابه

تزوجين الزبري،  : "ىب بكر كما روى عنها الشيخان قالت      وهذه أمساء بنت أ   
فكنت أعلف  : قالت. وماله يف األرض من مال وال مملوك، وال شيء غري فرسه          
، وأعلفه، وأستقى   )١٥٨(فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه      

، وأعجن، ومل أكن أحسن أخبز، وكان خيبز يل جارات          )١٥٩(املاء، وأخرز غربه  
وكنت أنقل النوى من أرض الزبري      : قالت. األنصار، وكن نسوة صدق   يل من   

على رأسي، وهى علـى ثلثـي       ) صلى اهللا عليه وسلم   (اليت أقطعه رسول اهللا     
صلى اهللا  (فجئت يوما، والنوى على رأسي، فلقيت رسول اهللا         : قالت. فرسخ

، لـيحملين   )١٦٠(إخ إخ : ، ومعه نفر من أصحابه، فدعاين، مث قال       )عليه وسلم 
فاسـتحييت، وعرفـت    : ما حدث له  وهي حتكي   لزوجها  قالت أمساء   . خلفه
. واهللا حلملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معـه         : ، فقال )١٦١(غريتك

                                                            
  باب مناقب على بن أىب طالب، وصحيح مسلم :  كتاب فضائل الصحابة٧/٧١فتح البارى انظر ) ١٥٧(

 .باب التسبيح أول النهار وعند النوم:  كتاب الذكر والدعاء١٧/٤٥          
 .أى مجله) ١٥٨(
 .أى أصلح دلوه) ١٥٩(
 .هى كلمة للبعري ليربك) ١٦٠(
 .أى غرية زوجها الزبري) ١٦١(
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حىت أرسل إىل أبو بكر بعد ذلك خبادم، فكفتين سياسة الفرس، فكأمنا            : قالت
  .)١٦٢(أعتقتين

كـبري،   فأقبلي أختاه على خدمة بيتك وزوجك، واعلمي أن حقه عليك           
ال يصلح لبشر أن يـسجد      : "يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم   ( أكده رسول اهللا  

لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، لعظم             
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن        : "وقوله. )١٦٣("حقه عليها 

ـ (وسألت السيدة عائشة رسـول اهللا       . )١٦٤("تسجد لزوجها  لى اهللا عليـه    ص
فأي النـاس   : قالت". زوجها: "أي الناس أعظم حقا على املرأة؟ قال      ): وسلم

  .                        )١٦٥("أمه: "أعظم حقا على الرجل؟ قال
 من أن   )١٦٦(ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن اجلوزي يف كتابه أحكام النساء          

يدعى شعيب بـن    رجال صاحلا صواما قواما من رجال القرن الثاين اهلجري،          
إىن سيئ اخللق، فقالـت لـه       : حرب، أراد أن يتزوج امرأة، فقال هلا متواضعا       

أسوأ منك خلقا من أحوجك أن تكون سيئ اخللق، فأدرك أنـه            : بلباقة وفطنة 
ا أنـت امـرأيت، وهكـذا       إذً: أمام امرأة راشدة ناضجة ذكية، فقال من فوره       

 يرضيه وما يسخطه، يكسبك     ك نفسية زوجك، ومعرفتك لعاداته، وما     مهفتفَ
قلبه وإعجابه وتقديره، ويوصد كل منافذ اخلالف، ويعينه على حسن اخللـق،            

          ين، دين حياسبك   وليس هذا خلقا اجتماعيا تفخرين به بني قريناتك، وإمنا هو د
  . اهللا عليه، فيثيبك إن أحسنت، ويؤاخذك على التقصري فيه

م املرأة وبعلها شاهد    وال تص  ":والزمي يف كل األحوال قول الرسول الكرمي      
وما أنفقت من كسبه من غري      . إال بإذنه، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه         

وإذن الزوج رضـاه، وال يتحقـق التفـاهم         . )١٦٧("أمره، فإن نصف أجره له    
واالنسجام بني الزوجني إال يف التنسيق بينهما يف مثل هذه األمور، حبيـث ال              

أو إزعاج مما يفسد صفاء احلياة الزوجية اليت بناهـا          يلحق أحد الطرفني ضرر     
أما إذا كان الزوج خبيال، يقتـر عليهـا وعلـى            .اإلسالم على املودة والرمحة   

                                                            
 .باب الغرية:  كتاب النكاح٩/٣١٩فتح البارى  انظر) ١٦٢(
 . باب حق الزوج على املرأة٩/٤انظر جممع الزوائد . رواه أمحد والبزار، ورجاله رجال الصحيح) ١٦٣(
 .١٠:  ىف أبواب الرضاع٢/٣١٤حديث حسن صحيح، رواه الترمذى ) ١٦٤(
 . باب حق الزوج على املرأة٤/٣٠٨انظر جممع الزوائد . واه البزار بإسناد حسنر) ١٦٥(
 .٣٣١ص ) ١٦٦(
 .باب أجر اخلازن واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها:  كتاب الزكاة٧/١١٥صحيح مسلم ) ١٦٧(



 
 

٥٨

أوالدها يف النفقة، فلها أن تنفق من ماله على نفسها وعياهلا بـاملعروف مـا               
 هلنـد   )صلى اهللا عليه وسلم   ( وقد صرح بذلك رسول اهللا    . يكفيهم بغري علمه  

يا رسول اهللا، إن أبا سـفيان       : نت عتبة زوجة أىب سفيان، إذ جاءته فقالت له        ب
رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي، إال ما أخذت منه، وهـو ال              

فأنت مسؤولة عـن    . )١٦٨("خذي ما يكفيك وولدك باملعروف    : "فقال. يعلم
ة تدرك  واملرأة املسلمة احلصيف  . حسن تصرفك يف إدارة شؤون البيت باملعروف      

مسؤوليتها اليت كلفها ا اإلسالم يف رعاية بيت زوجها وولـده، إذ جعلـها              
راعية على بيت زوجها وولده، وخصها بالذكر يف املسؤولية، تقديرا منه هلا يف             
حتملها هذه املسؤولية، وذلك يف احلديث املتفق عليه الذي جعل الرسول فيـه             

 حوزته وحتت إدارته، حبيـث ال       كل فرد يف اتمع اإلسالمى مسؤوال عما يف       
كلكـم راع،   : "يفلت من قبضة املسؤولية أحد، سواء أكان رجال أم امـرأة          

وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف            
أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها،            

ن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عـن       واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول ع      
  .)١٦٩("رعيته

واعلمي أن حنوك على أوالدك، ورعايتك لزوجك، مها أمجل ما تتجملني           
خري نساء ركنب اإلبـل  : "به وقد أشاد ما الرسول الكرمي ممتدحا نساء قريش      

. )١٧٠("نساء قريش، أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه على زوج يف ذات يده            
ريش ودعوة لكل امرأة مسلمة أن تكون مثلهن يف حنوهـا  إا لشهادة لنساء ق   

فبهاتني الصفتني العظيمتني ينجح الزواج،     . على أوالدها، ويف رعايتها لزوجها    
  . ويسعد الفرد، وتنعم األسرة، ويتقدم اتمع

وإنه لشرف للمرأة كبري أن حتف زوجها وـتم بـشؤونه وترعـاه، يف              
ة أم املؤمنني أسوة حـسنة، إذ كانـت         مصبحه وممساه، ولك يف السيدة عائش     

 يف حجه، وحتيطه بعنايتـها ورعايتـها،        )صلى اهللا عليه وسلم   (ترافق الرسول   
 بيدى هاتني حـني أحـرم،       )صلى اهللا عليه وسلم   ( طيبت رسول اهللا  : "تقول

: وروي عنها أا قالت   . )١٧١("وحلله حني أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها       
                                                            

 .باب نفقة األوالد واألقارب:  كتاب العدة٩/٣٢٧انظر شرح السنة . متفق عليه) ١٦٨(
 . باب الراعى مسؤول عن رعيته:  كتاب اإلمارة والفضاء١٠/١٦ر شرح السنة انظ. متفق عليه) ١٦٩(
 .باب من فضائل نساء قريش:  كتاب فضائل الصحابة١٦/٨١انظر صحيح مسلم ) ١٧٠(
 .باب الطيب:  كتاب احلج٣/٥٨٥فتح البارى ) ١٧١(
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إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله، وكان ال        ) وسلمصلى اهللا عليه     (النيبكان  "
كنت أغسل رأس رسول اهللا     : "وقالت". )١٧٢(يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان    

  ". )١٧٣(، وأنا حائض)صلى اهللا عليه وسلم(
وتشتد السيدة عائشة يف توصية النساء بـأزواجهن ومبعرفتـهن حقـوق            

مة واخلطورة واألمهية   أزواجهن عليهن، حىت إا لترى هذه احلقوق من الضخا        
يا معشر النساء، لو تعلمن حبق أزواجكن عليكن، جلعلـت          : "ما جعلها تقول  

  ". )١٧٤(املرأة منكن متسح الغبار عن قدمى زوجها حبر وجهها
إنه لتصوير معرب عن أمهية حق الزوج على املرأة، أرادت أم املـؤمنني أن              

علـى أزواجهـن ذلـك      تقرب فيه إىل أذهان النساء املستكربات املستعليات        
الشعور اجلايف الغليظ النشاز الذي كثريا ما يودى بصرح احلياة الزوجيـة، أو             

إن إكرام الزوج واحلفاوة به خلق أصيل يف أمتنـا،          . يقبلها إىل جحيم ال يطاق    
وهو من مكارم األخالق اليت كانت سائدة يف اجلاهليـة وأقرهـا اإلسـالم،              

   .وتوارثتها األجيال العربية املسلمة
 وال يغب عن بالك أيتها املسلمة الواعيـة         :أطيعي زوجك وكوين به بارة    

إذا صلت املرأة مخسها، وصامت     : ")صلى اهللا عليه وسلم   ( قول الرسول الكرمي  
ادخلي اجلنـة مـن أي      : شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها، قيل هلا      

اهللا قال رسـول    : وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت      . )١٧٥("تئاألبواب شي 
أميا امرأة ماتـت وزوجهـا عنـها راض دخلـت           : ")صلى اهللا عليه وسلم   (

وال تغب عن خميلتك تلك الصورة الوضيئة املشرقة الـيت رمسهـا            . )١٧٦("اجلنة
أال أخـربكم   : "للزوجة الصاحلة حـني قـال     ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول  

، إذا غـضبت، أو     ود ود لودو: قال. بلى يا رسول اهللا   : بنسائكم يف اجلنة؟ قلنا   
هذه يدي يف يدك، ال أكتحل بغمـض        : أسئ إليها، أو غضب زوجها، قالت     

                                                            
 .باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجليه:  كتاب احليض٨/٩٩ صحيح مسلم )١٧٢(
  :  كتاب احليض٣/٢٠٩باب مباشرة احلائض، وصحيح مسلم :  كتاب احليض١/٤٠٣ح البارى  فت)١٧٣(

 .          باب جواز غسل احلائض رأس زوجها
  انظر أحكام النساء البن .  رواه ابن حبان ىف صحيحه، والبزار بإسناد جيد، روانه ثقات مشهورون)١٧٤(

  ٣١١          اجلوزى ص 
 . باب حق الزوج على املرأة٤/٣٠٦انظر جممع الزوائد . ، ورواته ثقاترواه أمحد والطرباىن) ١٧٥(
   كتاب الرب ٤/١٧٣باب حق الزوج على املرأة، واحلاكم :  كتاب النكاح١/٥٩٥رواه ابن ماجه ) ١٧٦(

 .  صحيح اإلسناد:           والصلة، وقال
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 أن اإلسالم الذي أجزل لك املثوبة بطاعتك         أختاه واعلمي. )١٧٧("رضيحىت ت 
لزوجك، هو نفسه الذي توعد كل امرأة تنكبـت سـبيل طاعـة الـزوج،               

ففـي  : ئكةوأعرضت عنه، ومل تبال به، توعدها باإلمث والسخط ولعنات املال         
إذا دعا  : " قال )صلى اهللا عليه وسلم   (الصحيحني عن أىب هريرة أيضا أن النيب        

الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها املالئكـة حـىت              
  . )١٧٨("تصبح

:  قـال  )صلى اهللا عليه وسـلم    ( النيبويف صحيح مسلم عن أىب هريرة أن        
امرأته إىل فراشه، فتأىب عليه، إال كـان        والذي نفسى بيده ما من رجل يدعو        "

  . )١٧٩(" عنهارضيالذي يف السماء ساخطا عليها، حىت ي
لقد حلت اللعنة على كل امرأة نافرة ناشـزة شرسـة، ومل تـنج منـها                

لعن اهللا املسوفات اليت يدعوها     : "املتثاقالت املتباطئات عن أزواجهن املسوفات    
  . )١٨٠("ه عيناهسوف، حىت تغلب: زوجها إىل فراشه، فتقول

لقد كان الزواج يف اإلسالم إلحصان الرجل واملرأة على السواء، ومـن مث        
كان على املرأة أن تستجيب لرغبة زوجها إذا سأهلا نفسها، وال تتذرع بعلـل              
واهية، متهربة منه؛ وهلذا وردت أحاديث حتض على هـذه االسـتجابة مـا              

ائق، إال إذا كان هنـاك      استطاعت إىل ذلك سبيال، مهما تكن الشواغل والعو       
صلى اهللا عليـه    ( عذر قاهر مانع ال سبيل إىل دفعه، ومن تلك األحاديث قوله          

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلتجب وإن كانـت علـى ظهـر              : ")وسلم
إذا دعا الرجل زوجته حلاجته، فلتأته، وإن كانت علـى          : "وقوله. )١٨١("قتب
إبعاده عن الفتنة أهم مـن كـل        ذلك أن قضية إحصان الرجل و     . )١٨٢("التنور

عمل تقوم به املرأة؛ ألن اإلسالم يريد للرجل واملرأة على السواء أن يعيـشا يف    
جو، كله نقاء وصفاء وطهر وبعد عن أي أثارة من آثار الفتنـة والتطلـع إىل                

                                                            
 .٤/٣١٢انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن، ورواته حمتج م ىف الصحيح) ١٧٧(
باب إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زوجها، وصحيح مسلم :  كتاب النكاح٩/٢٩٤فتح البارى ) ١٧٨(

 .باب حترمي امتناع املرأة من فراش زوجها:  كتاب النكاح١٠/٨
 .باب حترمي امتناع الرأة عن فراش زوجها:  كتاب النكاح١٠/٧صحيح مسلم ) ١٧٩(
   باب فيمن يدعوها ٤/٢٩٦انظر جممع الزوائد . الكبريحديث صحيح رواه الطرباىن ىف األوسط و) ١٨٠(

 .           زوجها فتعتل
 .٤/٣١٢انظر جممع الزوائد . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح) ١٨١(
  ، وابن حبان ىف صحيحه ١٠:  أبواب الرضاع٢/٣١٤حديث حسن صحيح رواه االترمذى) ١٨٢(

 .  كتاب النكاح٩/٤٧٣         
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وال يطفئ سعار الشهوة، ويطرد خاطرة اجلنوح إىل احلـرام، إال           . اللذة احلرام 
ويزداد وعيد املرأة   . بيعية يف مصرفها احلالل الطبيعي املشروع     تفريغ الطاقة الط  

الساخط عليها زوجها، حىت يبلغ حدا، ينخلع له قلب كل زوجة تقية، ترجو             
صلى اهللا عليه   (قال رسول اهللا    : "اهللا واليوم اآلخر، فعن جابر بن عبد اهللا، قال        

العبد اآلبق  : حسنةثالثة ال تقبل هلم صالة، وال تصعد هلم إىل السماء           : )وسلم
حىت يرجع إىل مواليه، فيضع يده يف أيديهم، واملرأة الساخط عليها زوجها حىت            

  .  )١٨٣("، والسكران حىت يصحورضيي
واملقصود بسخط الزوج على زوجته، حني يكون الزوج على حق، وهى           

أما حني يكون الزوج هو الظامل، فسخطه ال يضرها بشيء، بـل            . على خالفه 
تبقى الزوجة مطالبـة مبحاسـنة      رغم ذلك    يثيبها على صربها، و    إن اهللا تعاىل  

زوجها وطاعته يف غري معصية، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ويف ذلك              
ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن تأذن يف بيت زوجها وهو           : "يقول الرسول الكرمي  

. وال تضربه كاره، وال خترج وهو كاره، وال تطع فيه أحدا، وال تعزل فراشه،             
فإن كان هو أظلم، فلتأته حىت ترضيه فإن قبل منها فبها ونعمت، وقبـل اهللا               

، وال إمث عليها، وإن هو مل يرض، فقد أبلغت عند           )١٨٤(عذرها، وأفلج حجتها  
  .)١٨٥("اهللا عذرها

 فإن كنت أختاه من ذوات الغـىن، فـال          :زوجك وبنيك أوىل بالصدقة   
الل االقتصادي الذي تتمتعني به، بـل        بصرك فتنة املال والغىن واالستق     ييغش

ابقي راعية حقوق زوجك، حمسنة عشرته مهما بلغت من السعة والغـىن، وال             
تنسي واجب الشكر هللا عز وجل على ما أعطاك من جزيل نعمه، وأكثري من              
الصدقة تبتغني ا وجه اهللا عز وجل، وأول من ختـصني بعطائـك املغـدق               

ذلك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة،      زوجك، إن كان معسرا، فيكون لك ب      
 اهللا عنه، رضيفي احلديث الذي روته زينب الثقفية، امرأة عبد اهللا بن مسعود ف

تصدقن يا معشر النساء، ولـو      ) صلى اهللا عليه وسلم   (قال رسول اهللا    :  "قالت
إنـك رجـل    : فرجعت إىل عبد اهللا بن مسعود، فقلت      : قالت". من حليكن 

قد أمرنا بالـصدقة،    ) صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول اهللا    خفيف ذات اليد، وإن   

                                                            
 . فصل ىف األشربة:  كتاب األشربة١٢/١٧٨ىف صحيحه رواه ابن حبان ) ١٨٣(
 .أى أظهرها وقواها) ١٨٤(
 . صحيح اإلسناد:  كتاب النكاح، وقال٢/١٩٠رواه احلاكم ) ١٨٥(
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فقال عبـد   . فائته، فاسأله، فإن كان ذلك جيزئ عىن، وإال صرفتها إىل غريكم          
صلى اهللا  (فانطلقت، فإذا امرأة من األنصار بباب رسول اهللا         . بل ائته أنت  : اهللا

قد ) مصلى اهللا عليه وسل   (مثل حاجتها حاجىت، وكان رسول اهللا       ) عليه وسلم 
ائت رسول اهللا   :  اهللا عنه، فقلنا له    رضيألقيت عليه املهابة، فخرج علينا بالل       

أجتزئ الـصدقة   : ، فاخربه أن امرأتني بالباب يسأالنك     )صلى اهللا عليه وسلم   (
: قالـت . عنهما على أزواجها وعلى أيتام يف حجورمها؟ وال ختربه من حنـن           

فسأله، فقال له رسول اهللا     ) مصلى اهللا عليه وسل   (فدخل بالل على رسول اهللا      
فقال رسول  . امرأة من األنصار وزينب   : من مها؟ قال  ): صلى اهللا عليه وسلم   (

  امرأة عبد اهللا بن مـسعود،      : قال"أي الزيانب؟   ): "صلى اهللا عليه وسلم   (اللَّه
أجر القرابـة، وأجـر     : هلما أجران ): "صلى اهللا عليه وسلم   (فقال رسول اهللا    

زوجك وولدك أحق من تـصدقت بـه        : " رواية للبخارى  ويف". )١٨٦(الصدقة
 النعمة إن غمرا    ىبه دوما للشكر عل   تتنإن املرأة املسلمة الواعية     ". )١٨٧(عليهم

السراء، وال خيوا الصرب إن مستها الضراء، وال يغيب عنها حتـذير الرسـول              
 لذي رواه الشيخان عن ابـن     للنساء عامة، يف احلديث ا    ) صلى اهللا عليه وسلم   (

يا معشر النساء،   : "قال) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب أن   ا اهللا عنهم  عباس رضي 
: ومب ذلك يا رسـول اهللا؟ قـال       : فقلن. تصدقن، فإىن رأيتكن أكثر أهل النار     

يا رسول  : قال رجل : "ويف رواية ألمحد  ". )١٨٨(وتكفرن العشري . تكثرن اللعن 
 ولكنـهن إذا أعطـني مل       بلـى، : اهللا، أولسن أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال     

  ". )١٨٩(يشكرن وإذا ابتلني مل يصربن
واملرأة املسلمة الراشدة التقية، إذ تتأمل هذه األحاديث الصحاح تبقـى يف            
حذر دائم من الوقوع يف إمث كفران العشري، وكثرة اللعن، وجحود اإلحسان،            

ىل ونسيان الشكر يف السراء، فقدان الصرب يف الضراء، وتسارع يف كل حـني إ             
وهذا . التعبري عن تقدير الزوج، والتنويه بفضائله، وذكر مشائله، ونشر حماسنه         

هو الوفاء اخلليق باملرآة املسلمة الوفية، ويف تاريخ املرأة املسلمة مواقف خالدة            
  . تنضح بالوفاء واالعتراف بالفضل وذكر الشمائل الرفيعة للزوج

                                                            
  باب الزكاة على الزوج واأليتام ىف احلجر، وصحيح مسلم :  كتاب الزكاة٣/٣٢٨ فتح البارى )١٨٦(

 .قاربباب الزكاة على األ:  كتاب الزكاة٧/٨٦         
 . كتاب الزكاة على األقارب٣/٣٢٥ فتح البارى )١٨٧(
  كتاب . ٢/٦٥باب الزكاة عل األقارب، وصحيح مسلم :  كتاب الزكاة٣/٣٢٥فتح البارى ) ١٨٨(

  .الزوج: والعشري. باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات:          اإلميان
 .، ورجاله رجال الصحيح٣/٤٢٨ رواه أمحد )١٨٩(
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 إحـدى عظيمـات     يه التاريخ عن أمساء بنت عميس، وه      ومنها ما وعا  
النساء يف اإلسالم، من السابقات املهاجرات النجيبات، وكانت جلعفر بن أىب           

 اهللا عنـهم    طالب، مث ألىب بكر الصديق من بعده، مث خلفهما علـي، رضـي            
أنا : لداها حممد بن جعفر، وحممد بن أيب بكر، كل يقول         أمجعني، فتفاخر مرة و   

: اقضي بينهما يا أمساء، فقالت    : ليأكرم منك، وأيب خري من أبيك، فقال هلا ع        
. ما رأيت شابا من العرب خريا من جعفر، وال رأيت كهال خريا من أىب بكر              

: فقالت أمساء ! ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غري الذي قلت ملقتك         : فقال علي 
ويا لفطنة اإلجابة ولباقـة     ! فيا لرجاحة العقل  . )١٩٠(إن ثالثة أنت أقلهم خليار    

أعطت كال منهم ما يستحق من التقـدير، وأرضـت عليـا، إذ             لقد  ! التعبري
  . أدخلتهم مجيعا يف زمرة األخيار

 وقد وعى تراثنا العرىب نصوصا بليغة يف توصية األمهات بنـان برعايـة         
ومن أبرزها وأمجلها ما    . الزوج وبره وإكرامه، تعد وثائق اجتماعية مثينة راقية       

ات الفـصاحة والبالغـة والـرأي     روي عن أمامة بنت احلارث، وهى من رب       
والعقل وصيتها البنتها وهى على أبواب الزواج، بصيغة رائعة، جـديرة بـأن             

ملا زوج عوف بن حملم الشيباىن، وكـان سـيدا          : قيل. تكتب مبداد من ذهب   
مطاعا من أشراف العرب يف اجلاهلية، ابنته أم إياس من احلارث بـن عمـرو               

 الكندى، فجه، دخلت عليها أمها أمامة لتوصـيها،       زت وحضرت لتحمل إلي   ه
يا بنية، إن الوصية لو تركت لفضل يف األدب، أو مكرمة يف احلسب،             : فقالت

  .لتركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل
ـ  ميها وشدة حاجته  وأي بنية، لو استغنت املرأة عن زوجها بغىن أب         ، اا إليه

  . قن للرجال، كما هلن خلق الرجاللكنت أغىن الناس عنه، ولكن النساء خل
أي بنية، إنك قد فارقت اجلو الذي منه خرجت، والعـش الـذي فيـه               
درجت، إىل وكر مل تعريفيه، وقرين مل تألفيه، فأصبح مبلكه عليـك مليكـا،              

  : كرا خصاال عشرا، تكن لك ذخرا وذامحلي عين. فكوىن له أمة يكن لك عبدا
 بالقناعة، واملعاشرة حبسن السمع والطاعة؛      فالصحبة له : األوىل والثانية أما  

  .فإن يف القناعة راحة القلب، ويف حسن السمع والطاعة رضا الرب

                                                            
 .٢٠٩-٧/٢٠٨الكربى  الطبقات )١٩٠(
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فالتفقد ملوضع أنفه، والتعهد ملوضع عينه، فال تقـع         :  الثالثة والرابعة  ماوأ
وإن الكحل أحـسن  .  أنفه منك إال أطيب ريح  معينه منك على قبيح، وال يش     

  . اء أطيب الطيب املفقودن املوجود، واملساحلُ
فالتعهد لوقت طعامه، واهلدوء عند منامه؛ فـإن    :  اخلامسة والسادسة  وأما

  .حرارة اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة
فاإلرعاء على حشمه وعياله، واالحتفاظ مباله؛ فإن       :  السابعة والثامنة  وأما

  .حسن التدبرياالحتفاظ باملال حسن التقدير، واإلرعاء على احلشم والعيال 
 له أمرا؛ فإنـك أن      ي له سرا، وال تعص    يفال تفش : التاسعة والعاشرة وأما  

  .أفشيت سره، مل تأمين غدره، وإن عصيت أمره، أوغرت صدره
مث اتقى يا بنية الفرح لديه إذا كان ترحا، واالكتئاب إذا كان فرحـا؛              

د ما تكونني له    وكوين أش . فإن اخلصلة األوىل من التقصري، والثانية من التكدير       
إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونني له موافقـة، يكـن               

 إىل ما حتـبني منـه   يواعلمي يا بنية أنك لن تصل  . أطول ما تكونني له مرافقة    
حىت تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، واهللا            

ا عنده، وولدت له امللـوك      ومحلت إليه، فعظم موقعه   . )١٩١(خيري لك وحيفظك  
وواضح أن هذه الوصية جامعة شاملة كل ما خيطر علـى            .الذين ملكوا بعده  

البال، مما حتتاج إليه الفتاة يف حياا الزوجية من مكارم األخـالق، وحـسن              
العشرة، وذكاء التصرف والتعامل، ومن مث صلحت أن تكون دستورا لكـل            

  . فتاة مقبلة على الزواج
 اعلمي أن أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأن          : وبري أمه  أكرمي أهله   

أفضل ما تربين به زوجك هو أن تعينيه على إكرام أمه والرب ا، وأن تكرميها               
أنت أيضا وتربيها وحتترميها وتقدريها، فتكسيب بذلك حسنة لـك، وحـسنة            

ـ             رآن لزوجك، فأنت املعينة على الرب والتقوى والعمل الصاحل الذي أمر به الق
الكرمي وأنت احلبيبة إىل قلب زوجك، الذي يقدر إكرامك وبرك ألهله عامة،            

         ر الكرمي الشهم من أن يرى      وألمه خاصة، إذ ما من شيء أثلج لقلب الرجل الب
أواصر الود واالحترام والتقدير والتواصل معقودة بني زوجه وأهله، وما مـن            

                                                            
 ١/١٤٥ مجهرة خطب العرب )١٩١(
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واصر واستحكام الشر   شيء أبغض لقلب الرجل الكرمي من أن يرى تفكك األ         
  .والبغض واحلقد والكيد بني زوجه وأهله

 أو بأمحاء ليسوا على خلق حـسن،        )١٩٢(وقد تبتلى الزوجة املسلمة حبماة    
فواجبها يف مثل هذه احلالة أن حتسن التعامل معهم بشيء غري قليل من اللباقـة            

 ن يفحبيث حتفظ التواز. والكياسة وااملة والتلطف والدفع باليت هى أحسن
 اخـتالل   ينتج عن ، وجتنب نفسها وحياا الزوجية أي أثر قد         صالا بأمحائها 

وال حتسنب املرأة املسلمة أا هي املطالبة وحدها يف بر الـزوج            . ذلك التوازن 
ورعايته وحسن معاشرته، فمن واجب الزوج املسلم أن حيسن القوامة علـى            

رجال ناجحا يف قيادته لبيتـه      زوجته، وال يتحقق له هذا اإلحسان إال إذا كان          
وأسرته، مبا اتصف به من صفات رجولية حمببة للمرأة، كقوة يف الشخصية من             
غري عنف، ولني يف اجلانب من غري ضعف، وخلق عال نبيل، ومساحة، وإغضاء             
عن اهلفوات، وقيادة بارعة حكيمة لبقة لدفة احلياة الزوجية، وبذل وسخاء يف            

ام ملشاعر الزوجة وإشعارها باملـسؤولية معـه يف         غري سرف وال تبذير، واحتر    
تدبري شؤون البيت، وتربية األطفال، والتعاون على بناء األسرة املسلمة الراقية،           

  . كما أراد هلا اإلسالم أن تكون
، وأمسعيه الكالم الطيب املفـرح    :  لزوجك واحرصي على رضاه    يتودد

يه األنباء السارة، وجنبيه     املكدر، وقدمي إل   وأمسكي عن الكالم اجلارح املؤذي    
األخبار احملزنة، ما استطعت إىل ذلك سبيال، أو أجليها إىل وقت مناسب خيف             
فيه وقعها عليه وتلمسي السبل واألساليب املناسبة للدخول ا إىل نفسه، ولك            

 أسـوة   ليلة أم سليم بنت ملحان، زوجة أيب طلحة األنصاري        يف الصحابية اجل  
، وكان أبو طلحة مسافرا، فكان هلا هـذا املوقـف           فقد فجعت بابنها  ،  حسنة

ولنستمع إىل ابنـها    . الفريد لوال ثبوته يف صحيح مسلم لعددناه من األساطري        
مات ابـن ألىب    : " قصة أمه العجيبة وموقفها الفريد، قال      يأنس بن مالك حيك   

ال حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت أكـون أنـا          : طلحة من أم سليم، فقالت ألهلها     
مث تصنعت له أحسن    : فجاء فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب قال      : قال. أحدثه

ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع ا، فلما رأت أنه قد شبع، وأصـاب منـها،                
يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيـت، فطلبـوا              : قالت

 فغـضب، : قال. فاحتسب ابنك : ال، قالت : هلم أن مينعوهم؟ قال   أعاريتهم،  
                                                            

 .أهل الزوج عامة:  هى أم الزوج، واألمحاء)١٩٢(
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، فانطلق حىت أتـى رسـول اهللا        كتىن حىت تلطخت، مث أخربتىن بابين     تر: وقال
 :صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا كان، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              

فكان رسول اهللا صلى    : فحملت، قال : قال". بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما     "
ى اهللا عليه وسـلم إذا       معه، وكان رسول اهللا صل     ياهللا عليه وسلم يف سفر وه     

أتى املدنية من سفر ال يطرقها طروقا، فدنوا من املدنية، فـضرا املخـاض،              
يقول أبـو   : فاحتبس أبو طلحة، وانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

إنك تعلم يا رب أنه يعجبىن أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخـل              : طلحة
وضرا املخـاض حـني قـدما،       : قال. وقد احتبست مبا ترى   . معه إذا دخل  

يا أنس، ال يرضعه أحد حىت تغدو بـه علـى           :  أمى فولدت غالما، فقالت يل   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أصبح احتملته، فانطلقت به إىل رسـول   
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعجوة من عجوة املدينة، فالكها يف فيه حىت ذابـت،               

صـلى اهللا   (فقال رسول اهللا    : قال. صىب يتلمظها مث قذفها يف الصىب، فجعل ال     
فمسح وجهه، ومساه عبد    : قال". انظروا إىل حب األنصار التمر    ): "عليه وسلم 

وما أكـرب   ! وما أروع صربك  ! ما أعظم إميانك  ! هللا أنت يا أم سليم    . )"١٩٣(اهللا
ـ    ! وما أحسن جتملك لزوجك وتوددك له     ! فضلك  يكيف استطعت أن تبتلع

فلذة كبدك؟ وكيف متاسكت نفسك الثكلى الوهلى املولعة        مرارة حزنك على    
على الفقيد احلبيب، وأنت تقضني تلك اللحظات مع زوجك صابرة حمتسبة،            

إنـه  ! تبتغني بصربك واحتسابك وحسن تبعلك زوجك مرضاة اهللا عز وجل؟         
  . اإلميان احلق الصادق العميق

 هذا املولود، إذ    وقد حتققت بركة دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف          
ال جرم أن اهللا علم صدق إميانـك،        . جاء من نسله عشرة رجال علماء أخيار      

دخلـت اجلنـة،    : "فجاءتك البشرى على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم        
هذه الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن    : فسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ قالوا     

  )".١٩٤(مالك
مـا قالتـه أم     : املرأة املسلمة لزوجها  ومن املواقف الذكية احملببة يف تودد       

املؤمنني عائشة للنىب صلى اهللا عليه وسلم حني عودته اىل نسائه بعد أن اعتزهلن              
. من شدة موجدته علـيهن    " ما أنا بداخل عليهن شهراَ    : "شهرا، وكان قد قال   

                                                            
 .باب فضائل أم سليم:  كتاب فضائل الصحابة١٦/١١ صحيح مسلم )١٩٣(
 .باب فضائل أم سليم:  كتاب فضائل الصحابة١٦/١١ انظر صحيح مسلم )١٩٤(
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إنك : فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة، فبدأ ا، فقالت له عائشة           
خل علينا شهرا، وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلـة، أعـدها           أقسمت أن ال تد   

، وكـان ذلـك     "الشهر تسع وعشرون  " صلى اهللا عليه وسلم      النيبفقال  . عدا
:  اهللا عنها  رضي ففي قول أم املؤمنني السيدة عائشة        ).١٩٥(الشهر تسعا وعشرين  

إنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة، أعدها عدا، تعبري موح بتعلق قلـب الزوجـة              
بة الودود بزوجها، وترقب عودته إليها ليلة ليلة، وساعة ساعة، وفيه تـودد             احمل

  .وحتبب واستمالة لقلب الزوج احملب املشتاق، إذ بدأ ا قبل غريها من نسائه
واملرأة املسلمة احلصيفة الودود تتعرف على ميول زوجها ورغباته وعاداته،          

ابتغاء التفاهم واالنسجام   وتعمل على مراعاا، ما استطاعت إىل ذلك سبيال،         
يف مسرية احلياة الزوجية، ودفعا للسأم والتذمر من رتابتها، وهذا ما تفعله كل             
امرأة ذكية واعية ناة؛ فقد روى عن شريح القاضى الفقيه أنه تزوج امرأة من              
بىن حنظلة، ويف ليلة الزفاف صلى كل من الزوجني ركعتني، وسأال اهللا هلمـا              

إىن امـرأة غريبـة، ال علـم يل         : الزوجة على شريح قائلـة    اخلري، مث أقبلت    
مكثـت  : بأخالقك، فبني ىل ما حتب فآتيه، وما تكره فأبتعد عنه، قال شريح           

. كنت هلا ظاملـا   ومعى عشرين سنة، مل أعتب عليها يف شيء، إال مرة واحدة            
لزوجها،  ةة الودود اليت يريدها اإلسالم، راعية لبيتها، وفي       ر الزوجة الب  يهذه ه 

وإذا ما هبت على حياما الزوجية ريـاح        . حريصة على دوام العشرة بينهما    
مكدرة سارعت إىل تنقية اجلو بالتودد الصادق والتفاهم احلكيم، وال تسمع إىل       
وسوسات الشيطان ونزغات النفس األمارة بالسوء، فتسارع إىل طلب الطالق          

أن تنفصم عراها خلـالف     من زوجها؛ ذلك أن عقدة الزوجية أجل وأكرب من          
عارض أو سوء تفاهم ناشز، ولذلك توعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة             
اخلفيفة الطائشة احلمقاء املسارعة إىل طلب الطالق من زوجها لغري ما سـبب             

أميا امرأة سألت زوجها طالقها     : "شرعى قاهر حبرماا من رائحة اجلنة إذ قال       
  ".)١٩٧(ائحة اجلنةفحرام عليها ر)١٩٦(من غري بأس

                                                            
  باب الغرفة والعلية :  كتاب املظامل٥/١٦بارى انظر فتح ال.  من حديث طويل ىف البخارى ومسلم)١٩٥(

 . باب بيان أن الشهر يكون تسعا وعشرين:  كتاب الصيام٧/١٩٥  املشرفة، وصحيح مسلم   
 . أى عذر شرعى أو سبب قوى)١٩٦(
   كتاب ٩/٤٩٠، وابن حبان ١١:  أبواب الطالق٢/٣٩٢ حديث حسن صحيح، رواه الترمذى )١٩٧(

 .ة الزوجنيباب معاشر:           النكاح
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أيتها األخت التقية احلصان ال     : ال تفشي سر زوجك مهما صغر أو كرب         
تنشري سر زوجك، وال تتحدثي إىل أحد مبا يكون بينكما من أعمال وأسرار؛         

أكرب وأرفع من التدين إىل مستوى االسـتهتار واـون واخلـوض يف             فأنت  
املتدنية، وإن وقتك ألمثن من     األحاديث الرخيصة التافهة اليت تكون يف البيئات        

أن يضيع يف مثل هذه األعمال الوضيعة اليت ال تـصدر إال عـن الفـارغني                
فاربئي بنفسك أن تكوين من هذا النمط من        . والفارغات والتافهني والتافهات  

إن : "هالناس الذين وصفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر الناس يف قول            
ة يوم القيامة الرجل يفضى إىل امرأته وتفضى إليه، مث من شر الناس عند اهللا مرتل   
  ". )١٩٨(ينشر أحدهم سر صاحبه

وهناك أسرار ليس إفشاؤها يف هذه الدرجة من القبح واالستهجان، ولكنه             
إفشاء مكروه مستنكر على كل حال؛ ألن حفظ السر يف حد ذاته من الفضائل        

 صلى اهللا عليه وسـلم      النيبوالكماالت، ولقد أدى إفشاء احلديث الذي أسره        
إىل زوجه السيدة حفصة، فنقلته إىل السيدة عائشة، وما تبعه من اضطرابات يف             

 صلى اهللا عليه وسلم نساءه      النيببيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل اعتزال         
وإِذْ أَسـر   ": ويف ذلك يقول اهللا تعـاىل      . )١٩٩(شهرا من شدة موجدته عليهن    

  عإِلَى ب بِيالن             هـضعب فـرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثاً فَلَمدح اجِهوضِ أَز
              ـبِريالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعو" 

  ). ٣:التحرمي(
خبطئهما، ودعامها إىل التوبـة، لتعـود       لقد واجه الرسول الزوج زوجتيه        

قلوما إىل اهللا، بعد أن بعدت عنه مبا كان منهما، وإال فإن اهللا هـو مـواله                 
إِن تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِن        ": وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة   
برِيلُ وصالح الْمؤمنِني والْملَائكَةُ بعد ذَلـك       تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِ      

ن شرف االقتـران           )٣:التحرمي" (ظَهِريديدا صرحيا خميفا بفقدا مث وجه هلن ،
عـسى ربـه إِن     ": برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أصررن على أخطائهن         

                                                            
   ٣/٨٦باب حترمي إفشاء سر املرآة، والترغيب والترهيب :  كتاب النكاح١٠/٨ صحيح مسلم )١٩٨(

 .باب إفشاء السر بني الزوجني:           كتاب النكاح
  انظر فتح البارى .  روى حديث اعتزال النىب صلى اهللا عليه وسلم نساءه البخارى ومسلم وغريمها)١٩٩(

  سورة التحرمي، :  كتاب التفسري٨/٦٥٦باب الغرفة والعلية املشرفة و : املظلم كتاب ٥/١١٦         
 . باب بيان أن الشهر يكون تسعا وعشرين:  كتاب الصيام٧/١٩٥         وصحيح مسلم 
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منكُن مسلمات مؤمنات قَانِتات تائبات عابِدات      طَلَّقَكُن أَن يبدلَه أَزواجاً خيراً      
  ). ٣:التحرمي" (سائحات ثَيبات وأَبكَاراً

إن يف هذا احلادث لتوجيها بليغا للمرأة املسلمة بقيمة حفظ املـرأة سـر              
ولقد كان من   . زوجها، وأثر هذا احلفظ يف استقرار النفوس والضمائر والبيوت        

مة اهللا الكربى على املسلمني خباصة، وعلى البشرية بعامة، أن جعل حيـاة             نع
الرسول صلى اهللا عليه وسلم اخلاصة والعامة كتابا مفتوحا ألمتـه وللبـشرية             

ومن مث  . كلها، تقرأ فيه قيم هذه العقيدة، وترى تطبيقاا العملية يف واقع احلياة           
ض يف القـرآن والـسنة      مل يكن فيها سر خمبوء، وال ستر مطوي، بـل تعـر           

واحلوادث واألحوال اليت يطويها الناس عادة يف حيام العادية، وحيرصون على           
كتماا، حىت مواضع الضعف البشرى الذي ال حيلة فيـه لبـشر، تعرضـها              
نصوص اإلسالم للناس، ليتعلموا منها احلق من الباطل، والصواب من اخلطـأ،            

وان اهللا عليهم أن حياة الرسول صلى       والرشد من الغي، ولقد فهم الصحابة رض      
اهللا عليه وسلم كلها هللا ولدعوته، فعالم يطوون جانبا من حياته أو يكتمونـه؟   
وأن الوقائع املروية عنه يف حياته وبيته وأزواجه هى التطبيق العملى ملا يأمرهم             

 أدق تفـصيالت حياتـه      - جزاهم اهللا خرياَ     -به بلسانه، ولذلك نقلوا للناس      
، فلم يغادروا صغرية وال كبرية يف حياته اليومية العادية          )هللا عليه وسلم  صلى ا (

  .إال سجلوها ونقلوها
واعلمي أن اإلسالم حث علـى  : قفي إىل جانب زوجك وشاركيه الرأي      

التعاون بني الرجل واملرأة يف كل شيء؛ فالرجل يعاون زوجه، ما استطاع إىل             
ه وسلم، وهو قدوة املسلمني طرا،      ذلك سبيال، وكان رسول اهللا صلى اهللا علي       

 اهللا  رضـي يف مهنة أهله حىت خيرج إىل الصالة، كما تقول أم املؤمنني عائشة             
وكما كان الرجل يف اإلسالم جياذب املرأة أمر العمل وتدبري املرتل،           . )٢٠٠(عنها

. كذلك كانت املرأة جتاذبه شؤون العامل وجد احلياة بالقول والرأي والعمـل           
  اهدات من سارت مع الرجل جنبـا إىل جنـب يف الغـزوات             فمن النساء ا

واملعارك، تروى العطاش، وتأسو اجلراح، وجترب الكسر، وترقأ الـدم، وتـثري            
احلمية، ورمبا غشيت غمار احلرب، واصطلت بنارها، وصالت وجالت بـني           
السيوف والقنا، وثبتت حني فر بعض األبطال، وكان هلا مواقف صادقات أثىن            

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث إا وقفت إىل جانـب الرجـل يف                عليها رسو 
                                                            

 .باب من كان ىف حاجة أهله:  كتاب األذان٢/١٦٢ انظر فتح البارى)٢٠٠(
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السلم، متده بالرأي السديد، وتثبت جنانه وقت الشدة، وتـشد عـضده يف             
ولقد وعى التاريخ أمساء عديد مـن الرجـال العظمـاء يف            . املوقف العصيب 

اإلسالم، كانوا يستمعون إىل مشورة زوجام، وعلى رأسهم رسول اهللا صلى           
 عليه وسلم، إذ كان يصدر أحيانا عن رأي خدجية وأم سـلمة وعائـشة               اهللا

وغريهن من أزواجه، وكان عبد اهللا بن الزبري يصدر عـن رأي أمـه أمسـاء،      
ويصدر الوليد بن عبد امللك عن رأي زوجه أم البنني بنت عبد العزيـز بـن                
مروان، والرشيد يصدر عن رأي زوجه زبيدة، وغريهم يف تـاريخ اإلسـالم             

  . ثريك
ذلك أن املرأة املسلمة الواعية الراشدة تدرك ضخامة املسؤولية اليت ألقاها             

 رضـي اإلسالم على عاتقها، إذ كلفها حبسن تبعل زوجها، وأحاطته بكل ما ي           
بشريته، ويغذى قلبه، وميتع وجدانه، وجيدد نشاطه، وجيعله قـادرا علـى أداء             

رأي حني تراه حباجة إىل هـذا       ومن مث كانت ال تضن عليه ب      . رسالته يف احلياة  
الرأي، وال تتواىن عن الوقوف إىل جانبه، تشجعه، وتثبته، وتواسيه، وتـشري            

  . عليه
ولقد كانت املرأة املسلمة األوىل أم املؤمنني خدجية بنت خويلـد املثـال               

األمثل للمرأة املؤثرة يف حياة زوجها؛ إذ جاءها الرسول الكرمي يوم نزل عليـه              
: ، وترتعد أوصـاله، وهـو يقـول       )٢٠١(ضطربا، ترجف بوادره  الوحى فزعا م  

زملوىن زملوىن، فهبت من فورها ملساندته والوقوف إىل جانبه بالرأي والعمل           
  . والتدبري والتشجيع

ولنستمع إىل أم املؤمنني عائشة، حتكى لنا قصة بدء نزول الـوحى علـى                
مـن الرسـول    الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وصنيع خدجية الرائع، األمثـل           

كان أول ما بدئ به رسول اهللا       : " ومسلم، قالت  البخاريالكرمي، كما رواها    
صلى اهللا عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال               
جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، فكان خيلو بغار حراء يتحنـث              

بل أن يرجع إىل أهله، ويتزود لذلك، مث        فيه، وهو التعبد، اللياىل أوالت العدد ق      
      جاءه أه احلق، وهو يف غار حراء، و      يرجع إىل خدجية، فيتزود ملثلمها، حىت فج

  حىت بلغ مين   )٢٠٢(فأخذىن فغطىن : ما أنا بقارئ، قال   : أقرأ، قال : امللك، فقال 
                                                            

 . والعنقمجع بادرة، وهى اللحمة بني املنكب:  البوادر)٢٠١(
 . أى عصرىن وضمىن)٢٠٢(
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فأخذىن فغطىن  : ما أنا بقارئ، قال   : قلت: أقرأ، قال : اجلهد، مث أرسلىن، فقال   
 ما أنا بقارئ، فأخذين   : أقرأ، فقلت :  فقال  اجلهد، مث أرسلين   ية حىت بلغ مين   الثان

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق     : ( فقال  اجلهد، مث أرسلين    الثالثة حىت بلغ مين    فغطين
 علَّـم   * الَّذي علَّم بِـالْقَلَمِ      * اقْرأْ وربك الْأَكْرم     * خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ      *

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس(  
، حىت دخل   )٢٠٣(فرجع ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترجف بوادره         

، فزملوه حىت ذهب عنه الروع، مث قال        )٢٠٤(زملوين زملوين : على خدجية، فقال  
، وأخربها اخلـرب، قالـت      يأي خدجية مايل؟ لقد خشيت على نفس      : خلدجية
 ال خيزيك اهللا أبدا، واهللا إنك لتصل الرحم، وتصدق          كال، أبشر، فواهللا  : خدجية

 الضيف، وتعني على    ي، وتقر )٢٠٦( وتكسب املعدوم  )٢٠٥(احلديث، وحتمل الكل  
حىت أتت به ورقة بن نوفل ، وهو ابن عـم   فانطلقت به خدجية،. نوائب احلق

خدجية أخي أبيها، وكان امرءا تنصر يف اجلاهلية، وكـان يكتـب الكتـاب              
ة ما شاء اهللا أن يكتب، وكان شيخا كبريا         ربانيب من اإلجنيل بالع   ، ويكت رباينالع

قال ورقـة بـن     . يا ابن عم امسع من ابن أخيك      : قد عمي، فقالت له خدجية    
يا ابن أخى، ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما              : نوفل

سالم، يا   الذي أنزل على موسى عليه ال      )٢٠٧(هذا الناموس : رآه، فقال له ورقة   
قال رسـول اهللا  . ، ياليتىن أكون حيا حني خيرجك قومك )٢٠٨(ليتىن فيها جذعا  

نعم، مل يأت رجل قط مبـا       : قال ورقة .  هم  خمرجي أو: صلى اهللا عليه وسلم   
  ". )٢٠٩(جئت به إال عودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا

العظيمـة  لى كمال الزوجة    إن يف هذا النص لدليال عظيما وحجة بالغة ع        
 اهللا عنها، وعلى جزالة رأيها، وقوة شخصيتها، وثبـات قلبـها،   خدجية رضي 

وعظم فقهها، وبعد نظرها؛ فقد رأت يف الرسول الكرمي من املكرمـات مـا              
جعلها توقن أن رجال مثله ال خيزيه اهللا أبدا، وال حتل بـه مـصارع الـسوء،                 

                                                            
 . أى يضطرب جسمه)٢٠٣(
 .  أى غطوىن بالثياب ولفوىن ا)٢٠٤(
 . أى حتمل ثقل اإلنفاق على احملتاجني)٢٠٥(
 . أى الرجل احملتاج)٢٠٦(
 .جربيل عليه السالم. واملراد نه هنا. صاحب سر اخلري:  الناموس ىف اللغة)٢٠٧(
 . أى شابا قويا)٢٠٨(
  باب حديث عائشة أول ما بدئ به الوحى، وصحيح مسلم : ب بدء الوحى كتا١/٢٣ فتح البارى )٢٠٩(

 . كتاب اإلميان باب بدء الوحى٢/١٩٧         
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ت رسول اهللا صلى اهللا     وأدركت بفطنتها أن وراء هذه احلالة اجلديدة اليت غشي        
عليه وسلم أمرا عظيما، أعد اهللا له رسوله، فانطلق صوا العذب احلنون يزجى             

بشر يا ابن عـم،     أ: "لثقة واألمن واهلدوء واليقني   إليه البشرى، ويبث يف قلبه ا     
مث ". )٢١٠(واثبت، فوالذي نفس خدجية بيده إىن ألرجو أن تكون نىب هذه األمة           

ا ورقة بن نوفل الذي عنده علم من التوراة واإلجنيـل،      انطلقت به إىل ابن عمه    
  . حبقيقة ما رأي الرسول الكرميافأخربمه

 اهللا عنها للرسول الكرمي وزيـر       رضيلقد كانت أم املؤمنني األوىل خدجية       
وحسبها شرفا ورفعة وخلودا أا كانت أول من آمـن          . صدق على اإلسالم  

سول صـلى اهللا عليـه وسـلم،        باهللا ورسوله، ووقفت إىل جانت زوجها الر      
تنصره، وتشد أزره، وتعينه على احتمال أقسى ضروب األذى واالضطهاد اليت           

. القاها يف فجر دعوته، وحتتمل معه ما القى من عنت وقرح ونصب ولغـوب   
وآمنت خدجية بنت خويلد، وصدقت مبا جاءه من        " :يقول ابن هشام يف السرية    

من آمن باهللا ورسوله، وصدق مبا جاءه       اهللا، ووازرته على أمره، وكانت أول       
ال يسمع شيئا مما يكرهه     . به، فخفف اهللا بذلك عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم         

من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إال فرج اهللا عنه ا إذا رجع إليهـا،                
  ".)٢١١(رمحها اهللا تعاىل. تثبته، وختفف عنه، وتصدقه، وون عليه أمر الناس

النساء، وقامت بأعباء الصديقية حبق، فال غرو أن تستحق من          إا صديقة   
اهللا تعاىل التكرمي والرضوان والتقدير، كما يف احلديث املتفق عليه الـذي رواه             

 صلى اهللا عليه وسلم، فقال يا رسـول اهللا،          النيبأتى جربيل   : "أبو هريرة، قال  
فإذا هـى أتتـك   هذه خدجية قد أتتك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب،            

فاقرأ عليها السالم من را ومين، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب              
  ".)٢١٢(فيه وال نصب

وأنت أيتها املسلمة الراشدة ال ملي هذا الدور اهلام يف حياة زوجـك،             
أعملي عقلك، واقدحي زناد فكرك، وأشريي عليه حني يكون يف أمس احلاجة            

 املواقف اليت خلدها التاريخ برزت فيها مـشورة         إىل من يشري عليه، فكثري من     
مـا أبدتـه أم     من ذلك موقف املسلمني يوم صلح احلديبية، و       : املرأة الصائبة 

                                                            
 ١/٢٥٤ السرية )٢١٠(
 ١/٢٥٧:  املصدر نفسه)٢١١(
 .باب مناقب جدجية:  كتاب فصائل الصحابة١٤/١٥٥انظر شرح السنة .  متفق عليه)٢١٢(
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 اهللا عنها من حكمة عالية، ورأي سديد، فقد كانت أم           املؤمنني أم سلمة رضي   
رة، يف رحلته إىل مكة معتمرا،      سلمة يف صحبة الرسول يف العام السادس للهج       

رحلة اليت صدت فيها قريش الرسول وصحبه عن دخول البيت احلرام،            ال وهي
ومت فيها عهد احلديبية بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم قريش، وهـو عهـد               
نصت شروط الصلح فيه على وضع احلرب عن الناس عشر سنني، يأمن فيهن             

 من قريش بغري إذن     ضهم عن بعض، وعلى أن من أتى حممدا       الناس، ويكف بع  
 رده عليهم، ومن جاء قريشا من املسلمني مل يردوه عليه، وعلى أن يرجع              وليه

املسلمون عامهم هذا فال يدخلون مكة وشروط أخرى تبدو جمحفة، وكـان            
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدرك بثاقب بصريته املستنرية داية اهللا أن هـذا              

ـ             صر املـؤزر   العهد الذي بدا يف ظاهره صلحا جمحفا حبق املسلمني، هـو الن
أما الصحابة، فقد دخل عليهم أمر عظيم حني بلغهم نص          . لإلسالم واملسلمني 

العهد، ورأوا فيه إجحافا وخبسا حلقوقهم، وهم املنتصرون الغالبون، وقد عـرب            
ألـيس  : عن مشاعر الصحابة الغضىب عمر بن اخلطاب، إذ أتى أبا بكر، فسأله           

أوليـسوا  : قـال . بلـى : مني؟ قال أولسنا باملسل : قال. بلى: برسول اهللا؟ قال  
: فعالم نعطى الدنية يف ديننا؟ فحذره أبو بكر قائال        : قال. بلى: باملشركني؟ قال 

وأنا أشهد أنـه    : ؛ فإىن أشهد أنه رسول اهللا، قال عمر       )٢١٣(يا عمر، الزم غرزه   
مث مضى عمر، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله مثل ما             . رسول اهللا 

أجابه الرسـول   " فعالم نعطى الدنية يف ديننا؟    :"حىت إذا بلغ قوله   سأل أبا بكر،    
". )٢١٤(أنا عبد اهللا رسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعىن         :صلى اهللا عليه وسلم   

ما زلـت أتـصدق     : هناك، أدرك عمر خطأ اندفاعه يف املعارضة، فكان يقول        
به، فة كالمي الذي تكلمت     ى وأعتق من الذي صنعت يومئذ، خما      وأصوم وأصل 

  .)٢١٥(حىت رجوت أن يكون خريا
وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إبرام عهـد الـصلح أمـر                
أصحابه أن يقوموا، فينحروا، مث حيلقوا، فما قام منهم رجل، فعل ذلك ثالث             

فدخل على زوجه أم سلمة، فذكر هلا ما لقى من          . مرات، وما منهم من جميب    
يا رسـول اهللا،    :  وتبدى ذكاؤها، إذ قالت    وهنا جتلت فطنة أم سلمة،    . الناس

                                                            
 . أى الزم أمره)٢١٣(
  باب حديث سهل بن :  كتاب اجلزية واملوادعة٦/٢٨١نظر فتح البارى ، وا٣/٣٣١ السرية )٢١٤(

 .باب صلح احلديبية:  كتاب اجلهاد والسري١٢/١٤          حنيف، وصحيح مسلم 
 ٣/٣٣١ السرية )٢١٥(
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وأخذ رسـول اهللا صـلى اهللا   . أخرج ال تكلم أحدا منهم، تنحر بدنك وحتلق       
فلما رأي الصحابة ذلـك قـاموا       . عليه وسلم مبشورا، وفعل ما أشارت به      

مسرعني متدافعني، فنحروا، وجعل بعضهم حيلق رؤوس بعض، حـىت كـاد            
 ثاب املسلمون بعد ذلـك إىل رشـدهم،   .)٢١٦(بعضهم يقتل بعضا غما وندما    

وأدركوا عمق نظرة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف عقد هذا الـصلح              
الذي كان فتحا عظيما؛ إذ دخل يف دين اهللا بعد صلح احلديبية أكثـر ممـن                

، "إنا فتحنا لك فتحاَ مبيناَ    : "ويف صحيح مسلم أنه نزل قوله تعاىل      . دخلوا قبله 
: لح احلديبية، فأرسل الرسول الكرمي إىل عمر، فأقرأه، فقال        وكان الفتح هو ص   

  .)٢١٧(نعم، فطابت نفسه ورجع: يا رسول اهللا، أوفتح هو؟ قال
علـى البـذل والـصدقة      : شجعي زوجك على اإلنفاق يف سـبيل اهللا         

واإلحسان يف سبيل اهللا، ال على التبذير واإلسراف وبعثرة املـال يف وجـوه              
، كما نرى عند كثريات مـن النـساء اجلـاهالت           الترف والسفاهة واخليالء  

ذلك أن املرأة املسلمة الواعية التقية حتـب        . التافهات الشاردات عن هدى اهللا    
لزوجها دوما الرب واخلري والفالح، وحتضه على الـصاحلات مـن األعمـال،             
وتشجعه على اإلكثار منها، إميانا منها بأن دفع زوجها إىل األعمال الصاحلات            

  . رفا يف الدنيا، وثوابا جزيال يف اآلخرةيزيدها ش
: ومن مجيل ما يروى يف تشجيع املرأة زوجها على النفقـة يف سـبيل اهللا                

  أنه تصدق بالبستان الذي تسكنه هي       زوجها يعلنها  هاموقف أم الدحداح جاء   
ويف . ربح البيع ربح البيـع    :  يف اجلنة، فكان جواا    )٢١٨(وعياهلا طمعا يف عذق   

كم من عذق رداح ألىب الدحـداح       :"ول صلى اهللا عليه وسلم    ذلك يقول الرس  
  ".)٢١٩(يف اجلنة، قاهلا مرارا

وال : وأعيين زوجك على طاعة اهللا يف كل ضروب الطاعـة وأشـكاهلا            
سيما قيام الليل؛ فإنك تسدين إليه نفعا عظيما؛ إذ تذكريه مبا قـد يغفـل أو                

  . اك يف رمحة اهللايكسل عنه أو يتهاون فيه، وتكونني سببا يف دخوله وإي
                                                            

 ٢/١٢٤، والطربى ٣/٢٩٥ زاد املعاد )٢١٦(
 .باب صلح احلديبية:  كتاب اجلهاد والسري١٢/١٤١صحيح مسلم ) ٢١٧(
  باب اللحد :  كتاب اجلنائز٧/٣٣انظر صحيح مسلم . كالعنقود من العنب:  التمر العذق من)٢١٨(

 .          ونصب اللنب على امليت
  باب :  كتاب املناقب٩/٣٢٤ رواه أمحد والطرباىن، ورجاهلما رجال الصحيح، وانظر جممع الزوائد )٢١٩(

 .          ما جاء ىف أىب الدحداح
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وما أمجل الصورة الرضية اليت رمسها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
 اهللا،  رضـي للزوجني املتعاونني على الطاعة يف احلديث الذي رواه أبو هريرة           

رحم اهللا رجال قام مـن الليـل        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال
ورحم اهللا امرأة   . يف وجهها املاء  فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح        

  ".)٢٢٠(قامت فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أىب نضحت يف وجهه املاء
وال يغيب عنك أيتها الواعيـة      :  وادخلي قلبه  أختاه املئي نفس زوجك     

احلصيفة أن من أجل أعمالك يف احلياة، بعد عبـادة ربـك، أن تنجحـي يف                
حبيث حيس يف قرارة نفـسه أنـه        الدخول إىل قلب زوجك، وأن متلئي نفسه،        

استخدمي ذكاءك يف   . سعيد باقترانه بك، هينء يف عيشه معك، متيم بصحبتك        
، لتدلفي إليه بيـسر     سباب اليت تفتح مغاليق قلب زوجك     معرفة الوسائط واأل  

  . ومساحة وغبطة، ولتجلسي على عرشه منعمة هانئة سعيدة
الرجل، كمـا جـاء يف      ولتعلمي أنك خري متاع يف احلياة الدنيا يف حس            

 اهللا عنه عن رسول اهللا      رضياحلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص          
  ". )٢٢١(الدنيا متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة: "صلى اهللا عليه وسلم

ـ  يا، إن عرفت كيف تدخلني قلب زوجـك       وأنت خري متاع الدن      ئني  ومتل
 مصدر شقاء لزوجهـا وتعاسـة       ن يف الغالب  نفسه، ومن مل توفق يف ذلك تك      

من سعادة ابـن    : "وهذا ما أكده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله         . ونكد
املـرأة الـصاحلة،   : من سعادة ابـن آدم . آدم ثالثة، ومن شقوة ابن آدم ثالثة      
املرأة السوء، واملسكن   : ومن شقوة ابن آدم   . واملسكن الصاحل، واملركب الصاحل   

   ".)٢٢٢(السوء، واملركب السوء
ومن هنا كان حسن تبعل املرأة زوجها، ودخول قلبه من الـدين، ألن يف                

ذلك عفة للرجل وحصانة، وتوطيدا لدعائم األسرة، وسعادة هلـا ولزوجهـا            
وإذا كانت املرأة بفطرا حتب غزو قلب الرجل، وجتد يف ذلـك            . وألوالدها

ة املسلمة ال تقف    ن املرأ إرضاء ألنوثتها، وإرواء لرتعة اجلاذبية واإلغراء فيها، فإ       
 واألسباب والرتعات، وإمنا جتد يف استمالة قلـب زوجهـا           عند هذه الدواعي  

                                                            
   كتاب صالة التطوع، ١/٣٠٩باب قيام الليل، واحلاكم : تاب الصالة ىف ك٢/٤٥ أخرجه أبو داود )٢٢٠(

 .صحيح على شرط مسلم:          وقال
 .باب استحباب نكاح البكر:  كتاب الرضاع١٠/٥٦ صحيح مسلم )٢٢١(
 .، ورجاله رجال الصحيح١/١٦٨ رواه أمحد )٢٢٢(
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وجها دينا، حتاسب عليه ومـن      إرضاء هللا عز وجل الذي جعل حسن تبعلها ز        
 ال تألو جهدا يف توددها لزوجها وحتببها إليه، باملظهر احلسن، والكلمة            مث فهي 

  .حلصيفة احملببةالطيبة، واملعاشرة الراقية ا
، حبيث تبدين مجيلة أنيقة فاتنة،      بكل ضروب الزينة واحللي   : تزيين لزوجك   

تسرين عينه، وتدخلني السرور على قلبه، وهذا ما كانت عليه نساء الـسلف             
سـهن أم   الصاحلات، العاكفات على عبادة رن، وتالوة كتابـه، وعلـى رأ          

ـ    .  اهللا عنهما وغريها   املؤمنني السيدة عائشة رضي    دين الثيـاب   فقد كـن يرت
  . يف احلضر والسفر، جتمال ألزواجهناملبهجة، ويتخذن احللي

 اهللا عنـها    على أم املؤمنني السيدة عائشة رضـي      دخلت بكرة بنت عقبة     
وسـألتها عـن    . شجرة طيبـة ومـاء طهـور      : فسألتها عن احلناء، فقالت   

تيـك  نتزعى مقل إن كان لك زوج، فاستطعت أن ت      : ، فقالت هلا  )٢٢٣(احلفاف
أال فلتـسمع الزوجـات املهمـالت       . )٢٢٤(ا فافعلى فتضعيهما أحسن مما مه   

املتساهالت يف زينتهن ألزواجهن توجيه أم املؤمنني السيدة عائشة، وليعلمن أن           
زينتهن جيب أن تكون يف املقام األول ألزواجهـن، ال لرفيقـان ولـدان              

هن آمثات؛ ألـن    وصوحيبان، وأن املتساهالت املقصرات يف التزين ألزواج      
خيللن بواجب كبري من واجبات الزوجية، وقد يكن بإمهاهلن هـذا سـببا يف              

  . احنراف أزواجهن عنهن، ومد أبصارهم إىل غريهن
إن الزوجة اليت ال يقع بصر زوجها منها إال على الشعر األشعث املنفوش،             

  زوجة عاقـة غبيـة     شاحب، والثوب القميء املهلهل، هلي    والوجه األصفر ال  
محقاء، وليس مبغن عنها فتيال أن تسارع إىل زينتها يوم تستقبل الـضيوف، أو              

تبقى يف معظم أيامها مهملة مظهرهـا       بينما  تذهب حلفلة جتتمع فيها النساء،      
وأحسب أن املرأة املسلمة املستنرية دى دينها يف جنوة مـن           . وزينتها لزوجها 

تمع الرب بالزوج والتقصري حبقه     هذا التقصري وعصمة؛ ألا بارة بزوجها، وال جي       
  . يف قلب زوجة مسلمة حصيفة واعية ودود

لقد كان من هدى هذا الدين للمرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل، حبيث ال             
ولذلك حرم عليها أن تظهر يف مالبس احلداد القامتـة          . يرى منها إال ما حيب    

                                                            
 . أى إزالة الشعر)٢٢٣(
 ٣٤٣:  أحكام النساء البن اجلوزى)٢٢٤(
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أربعة أشهر وعشرا،   فوق ثالثة أيام، إال على زوجها، فقد أذن هلا باحلداد عليه            
:  عن زينب بنت أم سلمة، قالـت       يوجند ذلك يف احلديث الذي رواه البخار      

 صلى اهللا عليه وسلم حـني تـويف         النيبدخلت على زينب بنت جحش زوج       
 ما ىل بالطيب من حاجة، غـري أين       : تأخوها، فدعت بطيب فمست، مث قال     

ال حيل المرأة تـؤمن     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب يقول         
باهللا واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالث ليـال إال علـى زوج أربعـة أشـهر                 

  ". )٢٢٥(وعشراَ
فهذا لون من جتملك لـه  : كوين مرحة مؤنسة شاكرة حني تلقني زوجك     

إذ جتعلني حياته يجة سعيدة مؤنسة، فتلقينه حني يؤوب إىل البيت، كاال من             
ه، بوجه طلق، وابتسامة مشرقة، وكلمـة       عمل يده، أو جمهدا من إعمال فكر      

طيبة، تطوين مهومك ساعة تلقينه، لتنسيه بذلك بعض مهومه، وتفتحي نفـسه            
على السعادة وهناءة العيش، وتسمعيه كلمة الشكر والعرفان باجلميل، كلمـا           
بدرت منه حنوك بادرة خري، أو قدم لك شيئا حسنا، أو فعل ما يستحق عليـه               

ن املرأة املسلمة الواعية وفية منصفة، ال تعرف اجلحـود          ذلك أ . الشكر والثناء 
والكفران ألحد من الناس؛ ألن هلا من هدى دينها ما يعصمها عن التـردي يف   
مهاوى األخالق الشرسة املنكرة للمعروف اجلاحدة للفضل، فكيف مع زوجها       
احلبيب، ورفيق درا الطويل؟  لقد فقهت من هدى دينها قـول رسـول اهللا               

، فكل صانع خري    ")٢٢٦(ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس      "هللا عليه وسلم    صلى ا 
ومعروف وبر من الناس يستحق الشكر والعرفان، فكيف تتوانني أو تترددين يف      

ال : "إزجاء الشكر لزوجك، وأنت تسمعني قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
  ".)٢٢٧(ينظر اهللا إىل امرأة ال تشكر لزوجها، وهى ال تستغىن عنه

 :أختاه شاركي زوجك أفراحه وأتراحه لتدخلي قلبـه ومتلئـي نفـسه        
فمشاركتك إياه يف مهومه ومسراته وبعض هواياته وأعماله اليومية، كـالقراءة           
والرياضة واالستماع إىل بعض األحاديث املفيدة، وغري ذلك، يشعره أنه ليس           

 املترعة زوجـة    وحده يف استمتاعه بطيبات احلياة، وإمنا تبادله كؤوسها الشهية        
وفيه مرحة حصيفة ودود، ويف مسابقة الرسول الكرمي صلوات اهللا عليه السيدة            

                                                            
 .باب إحداد املتوىف عنها زوجها:  كتاب الطالق٩/٤٨٤لبارى  فتح ا)٢٢٥(
 . باب من ال يشكر الناس١/٣١٠ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٢٢٦(
 .حديث صحيح اإلسناد:  كتاب النكاح، وقال٢/١٩٠ أخرجه احلاكم ىف مستدركه )٢٢٧(
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دليل على حض اإلسالم الزوجني كليهما على املشاركة ملا هلا          : عائشة غري مرة  
وكما . من أثر كبري يف رى العاطفة الزوجية، وتوطيد أواصرها، وتوثيق عراها          

ه أفراحه ومسراته شاركيه   شارمهومه وأحزانه وأتراحه، وكوين إىل جانبـه        كْت 
بالكلمة الطيبة املؤنسة املواسية، والرأي السديد الناضج الناصح، والتعـاطف          

  .القلىب الصادق امللطف
 :ففي هذا عمل بقوله تعاىل    : وغضي طرف عن غري زوجك من الرجال        

"    نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْمملسلمة التقية غضيضة الطرف     واملرأة ا  "و
 ف، وهـي  ال حتد النظر إىل الرجال من غري احملارم، وهي من قاصرات الطـر            
فته، وسالمة  الصفة احملببة إىل الرجال يف املرأة؛ ألا تدل على نظافة الشعور وع           

.  من أمجل صفات املرأة املسلمة الطاهرة العفيفة احلصان        النظر وأمانته، بل هي   
لقرآن الكرمي يف سياق احلديث عن نساء اجلنة وصفان احملببة          ولذلك نوه ا ا   

 "فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمـثْهن إِنـس قَـبلَهم ولَـا جـانٌّ              ":للرجال
  .)٥٦:الرمحن(

صوحيباتك أو معارفك؛ ألن ذلك     من  واحذري أن تصفي لزوجك امرأة        
ال تباشـر املـرأة     : " اهللا عليه وسلم    عنه يف اإلسالم بقول الرسول صلى      منهي

ذلك أن اإلسالم يريد للضمائر     ". )٢٢٨(املرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها     
أن تقر، وللقلوب أن دأ، ولألفكار واخلواطر والتخيالت املـثرية أن حتـد،             
لينطلق اإلنسان يف حياته سويا مطمئنا هانئا، ميسرا ملا خلق له من تكـاليف              

 ينشغل فكره يف مقارنات تافهة بني الواصفة واملوصوفة، وال يطيش  وأعمال، ال 
 به إىل الغواية والفتنة     من تلك املقارنات اليت قد تفضي     صوابه ملا يزينه له خياله      

  .والضالل
وال تكتفي أيتها الواعيـة بتجملـك       حققي له اهلدوء والراحة والسكن        

حرصـي علـى أن     لزوجك ومشاركته فيما حيب من هوايات وأعمال، بل ا        
حتققي له اهلدوء والراحة والسكينة يف البيت، واحرصي على أال يقع بصره إال             
على ما يسره من بيت نظيف مرتب، يرى فيه النظام والذوق، وأوالد مهذبني             
مؤدبني نظيفني، ومائدة مجيلة منسقة، وال يغيب عـن بالـك أن الـزواج يف      

كنا للزوج وراحـة وطمأنينـة      اإلسالم آية من آيات اهللا، إذ جعل الزوجة س        

                                                            
 .لزوجهاباب ال تباشر املرآة فتنعتها :  كتاب النكاح٩/٣٣٨ انظر فتح البارى )٢٢٨(
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ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيهـا           ": وأنسا وسلوى 
   .)٢١:الروم("وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

إا صلة النفس بالنفس يف أعمق روابطها، يعقدها اهللا بني النفسني، لتنعما              
وإن الزوجة هلي املثابة    . كينة والطمأنينة واالستقرار واملتاع احلالل الطيب     بالس

واألمن والراحة للرجل يف بيت الزوجية احملبب، العامر باملودة اخلالصة والرمحة           
واملرأة املسلمة الراشدة خري من يفهم هذه املعاىن العالية، وخري          . الظليلة احلنون 

  . نس مبهج سعيدمن يعمل على ترمجتها إىل واقع مؤ
ولْيعفُـوا  : "ومتثلـي قولـه تعـاىل     : عاملي زوجك بالتسامح والصفح     

      لَكُم اللَّه رفغونَ أَن يبحوا أَلَا تفَحصلْيتـساحمي واصـفحي    ،  )٢٢:النور(" و
وجتاوزي عن اهلفوات إن وقعت من زوجك، وال تذكريه ـا بـني احلـني               

اليق قلب الرجل مثل صفة التسامح والعفـو        واحلني، فما من صفة تنفتح هلا مغ      
والغفران، وما من صفة توصد أبواب قلب الرجل مثل صفة حفـظ اهلنـات،              

  . وتعداد السيئات، والتذكري باهلفوات
فهذه خالئق تتحلى   : كوين قوية الشخصية جادة حكيمة ناضجة التفكري        

ها، ووعيها لرسالتها   ا املرأة املسلمة قبل زواجها وبعده؛ ألا نتاج فهمها لدين         
إا قوية الشخصية يف مرحلة اختيار الزوج، ال تذوب شخصيتها وال   . يف احلياة 

تضمحل أمام رغبة والديها إن جنفا عن احلق، وأرادا إرغامها علـى زواج ال              
وال تضعف شخصيتها أيضا أمام الرجل املتقدم خلطبتها، مهما بلغ          . ترغب فيه 

وهـى قويـة    . افر فيه صفات الزوج املسلم احلـق      من املال واجلاه، إذا مل تتو     
، وسـلوك دمـث،     رضيالشخصية بعد الزواج، على ما متيزت به من خلق          

وطاعة حمببة للزوج وتربز قوة شخصيتها على وجه اخلصوص حني حيتاج األمر            
إىل متيز يف املوقف يتعلق بعقيدا ودينها، كنا رأينا يف إصرار أم سـليم بنـت                

م هي وابنها أنس، مع بقاء زوجها مالك بن النضر علـى            ملحان على اإلسال  
، وكما رأينا أيضا يف ثبات أم حبيبة بنت أىب          )٢٢٩(الشرك ومعارضته إلسالمها  

سفيان على عقيدا ودينها، يوم ارتد زوجها عبيد اهللا بن جحش األسـدى،             
، وكما رأينا يف إصرار بريرة على مفارقة زوجها         )٢٣٠(ودخل يف دين األحباش   

                                                            
 .١٥٦ انظر ص )٢٢٩(
 .٩٤ انظر ص )٢٣٠(



 
 

٨٠

، وكما رأينا يف طلب     )٢٣١( صلى اهللا عليه وسلم    النيبال حتبه، مع شفاعة     الذي  
 )٢٣٢(امرأة ثابت بن قيس بن مشاس طالقها من زوجها الذي ال حتبـه أيـضا              

لقد كان الدافع األساس وراء     . واستجابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لطلبها      
ـ             المة هذه املواقف القوية هو حرص كل واحدة من هؤالء الفاضالت على س

الدين، ونقاء العقيدة، ومرضاة اهللا عز وجل يف اية املطـاف، ولـوال قـوة               
شخصيتها، وشعورها بغزة نفسها املؤمنة، النصاعت ألمر الـزوج الـضال،           
وضاعت يف متاهات ضالالته، أو جترعت غصص التعاسة والشقاء مع الـزوج          

ستنرية دى دينها   الذي مل ينفتح قلبها للعيش معه، وهذا شأن املرأة املسلمة امل          
  . يف كل زمان ومكان

وليس املطلوب أخيت املسلمة أن خترجك قوة الشخصية عن طاعة الـزوج              
وحسن معاشرته وبره وإكرامه وتوقريه، بل أن تكوين شخصية متوازنة حكيمة           
يف أقوالك وأفعالك، بعيدة عن الطيش والتهور واخلفـة، حـىت يف سـاعات              

اة زوجني، متلكني زمام نفسك، فما تنـد منـك          الغضب اليت ال ختلو منها حي     
وهذا شأن الشخصية القويـة املتزنـة   . عبارة مسيئة لزوجك، جارحة ملشاعره    

وقد روت السيدة عائشة أم املؤمنني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه            . املتماسكة
إىن ألعلم إذا كنت عين راضية، وإذا كنت علـى غـضىب،            : "وسلم قوله هلا  

ال، : أما إذا كنت عين راضية، فإنك تقولني      : عرف ذلك؟ قال  ومن أين ت  : قالت
أجل، واهللا يا   : قالت. ال، ورب إبراهيم  : وإذا كنت غضىب قلت   . ورب حممد 

ويا ! ويا للود اخلالص  ! فيا لألدب العاىل  ". )٢٣٣(رسول اهللا، ما أهجر إال أمسك     
 أقوى   اهللا عنها  رضيوقد برزت قوة شخصية أم املؤمنني عائشة         !للذوق الرفيع 

ما تكون يوم طعنت يف شرفها فيما عرف مبحنة اإلفك، ولست أجد أمجـل              
وأوضح من عرض ابن قيم اجلوزية هلذه الصفحة من حياة شخصية قوية واثقة             

واقتضى متام االمتحان واالبتالء أن حـبس  : "قال ابن القيم. بعدل اهللا وإنصافه 
          ا، ال يوحى إليـه يف      عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحى شهرا يف شأ

ذلك شيء، لتتم حكمته اليت قدرها وقضاها، وتظهر على أكمـل الوجـوه،             
ويزداد املؤمنون الصادقون إميانا وثباتا على العدل والصدق، وحسن الظن باهللا           
ورسوله، وأهل بيته، والصديقني من عباده، ويزداد املنافقون إفكـا ونفاقـا،            

                                                            
 .١٥٢ انظر ص )٢٣١(
 .١٥٢ انظر ص )٢٣٢(
 .باب فضائل أم املؤمنني عائشة:  كتاب فضائل الصحابة١٥/٢٠٣انظر صحيح مسلم ) ٢٣٣(
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ولتتم العبودية الرادة من الصديقة وأبويها،      ويظهر لرسوله وللمؤمنني سرائرهم،     
وتتم نعمة اهللا عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، واالفتقـار إىل             

  ".اهللا، والذل له، وحسن الظن به
وأيضا فكان من حكمة حبس الـوحى شـهرا، أن القـضية حمـصت              "  

 اهللا إىل   ومتحضت، واستشرفت قلوب املؤمنني أعظم استشراف إىل ما يوحيـه         
 الوحى أحوج ما كان إليـه  يفرسوله فيها، وتطلعت إىل ذلك غاية التطلع، فوا       

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأهل بيته، والـصديق وأهلـه، وأصـحابه              
واملؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على األرض أحوج ما كانت إليه، فوقع            

ء، فلو صل هلم به غاية اهلنا  منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أمت السرور، وح        
ة احلال من أول وهلة، وأنزل الوحى على الفـور          أطلع اهللا رسوله على حقيق    

  ".بذلك، لفاتت هذه احلكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها
وأيضا فإن اهللا سبحانه أحب أن يظهر مرتلة رسوله وأهل بيتـه عنـده،              "  

وىل هو بنفسه الدفاع    وكرامته عليهم، وأن خيرج رسوله عن هذه القضية، ويت        
مهم وعيبهم بأمر ال يكون له فيه عمـل،         نافحة عنه، والرد على أعدائه، وذ     وامل

  ".  ذلك، الثائر لرسوله وأهل بيتهوال ينسب إليه، بل يكون هو وحده املتويل
وأيضا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان هو املقـصود بـاألذى،     "  

ن يشهد برباءا مع علمه، أو ظنه الظـن         والذي رميت زوجته، فلم يكن له أ      
املقارب للعلم برباءا، ومل يظن ا سوءا قط، وحاشاه وحاشاها، ولذلك ملـا             

 يف رجل بلغين أذاه يف أهلـي،        )٢٣٤(من يعذرىن : "استعذر من أهل اٍإلفك، قال    
واهللا ما علمت على أهلي إال خريا، ولقد ذكروا رجال ما علمـت عليـه إال                

فكان عنده من القرائن اليت تشهد      ". يدخل على أهلي إال معي    ا، وما كان    خري
رفقه، وثقته  برباءة الصديقة أكثر مما عند املؤمنني، ولكن لكمال صربه وثباته، و          

، حىت جاءه الوحي مبا أقر       الصرب والثبات، وحسن الظن باهللا     يف مقام بربه، بقي   
  . واعتناؤه بشأنهعينه، وسر قلبه، وعظم قدره، وظهر ألمته احتفال ربه به، 

 إىل  يقـوم : ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءا، فقال هلا أبواها         "
واهللا ال أقوم إليه، وال أمحـد إال        : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت       

 ذلك  ، علم معرفتها، وقوة إمياا، وتوليتها النعمة لرا، وإفراده باحلمد يف          "اهللا

                                                            
 .  أى من يقوم بعذرى إن كافأته على سوء صنيعه فال يلومىن)٢٣٤(
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مل تفعل ما يوجب قيامها يف مقام الراغب        فهي  ءة ساحتها،   دالهلا بربا إ و املقام،
يف العلم، الطالب له، ولثقتها مبحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا قالت ما               

دالال للحبيب على حبيبه، وال سيما يف مثل هذا املقام الذي هو أحسن             إقالت،  
ال أمحد  : قالتمقامات اإلدالل فوضعته موضعه، وهللا ما كان أحبها إليه حني           

إال اهللا، فإنه هو الذي أنزل براءتى، وهللا ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب              
قلب حبيبها شـهرا، مث صـادفت       هلا  شيء إليها، وال صرب هلا عنه، وقد تنكر         

، مع شدة حمبتها    القيام إليه، والسرور برضاه   الرضا منه واإلقبال، فلم تبادر إىل       
  ".)٢٣٥(قوةله، وهذا غاية الثبات وال

 اهللا عنها   رضيوال حتسيب أخيت املسلمة أن هذا املوقف من السيدة عائشة           
فاملسلمة الواعية متواضعة   .  الزوج رضييعىن االستعالء والتكرب واالمتناع عما ي     

لزوجها، بارة به، متوددة إليه، مطيعة إياه، ولكن شخصيتها ال تذوب أمامـه،       
ا دامت على احلق، مستمـسكة      ولو كان أحب حبيب، وأشرف اخللق طرا، م       

 اهللا عنها برهان على العزة      رضيوإمنا كان موقف أم املؤمنني      . بالعروة الوثقى 
اليت أسبغها اإلسالم عليك، والتكرمي الذي أحاطك به، ما دمت ملتزمة شرع            

، هذا وحده الطريق    دينك احلق، مطبقة تعاليمه السمحة    اهللا، مستمسكة دى    
  . كرامكإىل قوة شخصيتك وعزتك و

  :من أجنح الزوجاتكوين أختاه : اخلالصة  
لعله قد تبني لك مما تقدم أن املرأة املسلمة الناة بصفاا الفكرية والنفسية             
واالجتماعية واجلمالية، ومبا وعت من هدى دينها، يف القيام بوجباـا حنـو             

. زوجها، زوجة من أجنح الزوجات، وأكثرهن بركة ومينا وخريا على الرجـل           
إذا دخل البيت تلقته بابتسامتها املشرقة وحتيتها الطبية، وأقبلت عليـه إقبـال             
الربيع، تنضر حياته بالكلمة الطيبة، والعبارة املؤنسة، واللفتة البارعة، والدعابة          
احللوة، والزينة املبهجة، واهليئة األنيقة املعجبة، والبيـت النظيـف املرتـب،            

طيبة، وكانت يف جل أحواهلا فيما يرضـيه،        واحلديث الطلى السار، واملائدة ال    
  .ويدخل البهجة والسرور إىل نفسه

إا مطيعة لزوجها، بارة به، متوددة إليه، حريصة على رضاه، ال تفشى له             
سرا، وال تفسد له أمرا، تقف إىل جانبه يف وقت الشدة، متده بالرأي السديد،              

                                                            
 ٢٦٤-٣/٢٦١ زاد املعاد )٢٣٥(
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 متأل نفسه يف مظهرها     ومتحضه النصيحة اخلالصة، تفرح لفرحه، وحتزن حلزنه،      
وخمربها، وتترع حياته بالسعادة والبهجة والسرور، تشجعه على الطاعة بألواا          
املتعددة، وتنشطه للقيام ا مبشاركتها إياه، ترب والديه وحتترم أهله وأقاربـه،            
تغض طرفها عن الرجال، وتسمو عن الـسفاسف واللغـو وردئ الكـالم،             

حة والسكينة واالستقرار لزوجها وأوالدهـا،      وحترص على توفري اهلدوء والرا    
وهى بعد، قوية الشخصية يف غري خشونة وال جالفة طبع، رقيقة املـشاعر يف              
غري مسكنة وال ضعف، حتمل من خياطبها على احترامها وتقديرها، متـساحمة            

  .صفوح، تنسى اإلساءة، وتطرح الضغينة
 وكانت من نعم    ومن هنا كانت الزوجة املسلمة حبق من أجنح الزوجات،        

اهللا الكربى على الرجل، ومتعته اليت ال يدانيها يف حياته متاع، وصدق رسول             
الـدنيا متـاع، وخـري متـاع الـدنيا املـرأة       : "اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

  )".٢٣٦(الصاحلة
  املرأة املسلمة مع أوالدها :خامسا

ياته، إن األوالد قرة عني اإلنسان، ومصدر سعادته وجة ح: أخيت املسلمة
وإذا . م يطيب العيش، ويستجلب الرزق، وتعقد اآلمال، وتطمئن النفوس

 أوالده العون والرفد والتكاثر واالمتداد وقوة اجلانب، فهم يفكان األب يرى 
لك كأم أمل حياتك، وسلوى نفسك، وفرحة قلبك، وجة عيشك، وأمان 

ينهم وإعدادهم غري أن هذا كله منوط حبسن تربيتهم، وسالمة تكو. مستقبلك
للحياة، حبيث يكونون عناصر بناءة فعالة، يعود خريهم على والديهم، وعلى 

: وبذلك يكونون كما قال اهللا تعاىل فيهم. جمتمعهم، وعلى الناس أمجعني
 تربيتهم، ت، أما إن أهملَ)٤٦:الكهف...." (الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا "

شخصيام، كانوا وباال على الوالدين، وشرا مستطريا على وأسيء تكوين 
  .اتمع والناس

، وأن فاعلمي أختاه أنك مسؤولة عن تربية أوالدك وتكوين شخصيتهم  
مسؤوليتك عنهم أكرب من مسؤولية األب لقرم منك، ولكثرة الوقت الذي 

نشأة  فترة الالدقيقة بكل أحواهلم وحتركام يفيقضونه معك، وملعرفتك 
 حياة الطفل العقلية والعاطفية والسلوكية، وقد عرب القرآن يفواملراهقة اخلطرية 

                                                            
 .باب استحباب نكاح البكر: رضاع كتاب ال١٠/٥٦ صحيح مليم )٢٣٦(
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يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم : " الكرمي عن هذه املسؤولية بقوله
كرمي ، وعرب عنها الرسول ال)٦: التحرمي..." (ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ 

 ومسؤول عن كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع: بقوله
 مال سيده ومسؤول عن رعيته، يفأهله ومسؤول رعيته، والرجل راع يف 

  )٢٣٧(".فكلكم راع ومسؤول عن رعيته
 طوق ا اإلسالم أعناق أبناء احلياة مجيعا، فلم اليتإا املسؤولية الشاملة   

 –قتضاها الوالدين مسؤولني عن تربية أوالدمها تغادر منهم أحدا، وجعل مب
ة الصاحلة، القائمة شيءم التنشيء تربية إسالمية دقيقة، وتن–وخباصة الوالدة 

 أخرب الرسول الكرمي أنه ما بعث إال لتتميمها اليتعلى مكارم األخالق، 
  .)٢٣٨("إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: " حياة الناسيفوتأصيلها 

ى عظم مسؤولية الوالدين جتاه أبنائهما، وتربيتهم التربية وليس أدل عل
أن كل بيت يسمع قول الرسول : الالئقة باملسلمني األتقياء من تقرير العلماء

مروا أوالدكم بالصالة، وهم أبناء سبع سنني، " ):صلى اهللا عليه وسلم(
 ال يسارع الوالدان فيه إىلمث ، )٢٣٩(..."واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر

ا  بلغوىتتطبيقه وتنفيذه على الوجه األكمل، وذلك بأمر األوالد بالصالة م
 تركها مىت بلغوا العاشرة، هو بيت آمث مقصر مفرط، السابعة، وباحلزم مع من

ذلك أن البيت الذي . والوالدان مسؤوالن أمام اهللا عن تقصريمها وتفريطهما
ه نفسيات األفراد، وتتكون تعيش فيه األسرة هو اتمع الصغري الذي تصاغ في

عقوهلم وميوهلم، وهم أفراخ زغب، مستعدون لتلقى الكلمة اهلادية والتوجيه 
  . السديد

 تربية أوالدها على مر يفوقد أدركت املرأة املسلمة الواعية مسؤوليتها 
 تكوين الرجال، والتأثري فيهم، والنفاذ إىل قلوم، يفاألزمان، وكانت بارعة 

 نفوسهم، وليس أدل على ذلك من أن الناات يفنبيلة وغرس القيم ال
املمتازات من النساء ربني أوالدا أنبل وأفضل من أبناء الناني املمتازين من 
الرجال، حىت إنك ال تكاد جتد عظيما من عظماء أمتنا، إال وهو مدين بذلك 

                                                            
 .باب الراعى مسؤول عن رعيته:  كتاب اإلمارة والقضاء١٠/٦١انظر شرح السنة .  متفق عليه)٢٣٧(
 .باب حسن اخللق: ١/٣٧١رواه البخارى ىف األدب املفرد ) ٢٣٨(
 باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، وإسناده:  كتاب الصالة١/١٩٣، وأبو داود ٢/١٨٧رواه أمحد ) ٢٣٩(

 .حسن
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املطلب إىل أمه العظيمة، فالزبري بن العوام مدين بعظمته ألمه صفية بنت عبد 
وعبد اهللا واملنذر وعروة أبناء .  غرست فيه طباعها الغر وسجاياها احلساناليت

الزبري مثرات غرس أمهم أمساء بنت أىب بكر، وكل واحد منهم له أثره اخلالد 
لقن احلكمة والفضل )  اهللا عنهرضي(وعلى بن أىب طالب  .ومقامه احملمود

 وجليل اخلالل، فاطمة بنت ومكارم األخالق من صدر أمه احلافل باحلكمة
وعبد اهللا بن جعفر، سيد أجواد العرب وأنبل فتيام،  حرم من أبيه  .أسد

صغريا، فتعاهدته أمه أمساء بنت عميس، وأسبغت عليه من الفضائل واملكارم 
  . كانت ا أمساء من نساء اإلسالم اخلالداتاليت

قوة الشخصية ومعاوية بن أىب سفيان، ورث عن أمه هند بنت عتبة من 
وأملعية الذهن ما مل يرثه عن أبيه أىب سفيان، وملا رأت خمايل النبل والذكاء على 

ثكلته إن مل يسد إال : إن عاش ساد قومه، قالت: مالحمه، وهو وليد، وقيل هلا
هو من ومل يستطع معاوية أن يودع يزيد ابنه وخليفته ما كان يتمتع به . قومه

مرأة أعرابية ساذجة، تزوجها معاوية زيد كانت ارأى وحلم وسياسة، ألن أم ي
  .جلماهلا وملكان قبيلتها وعشريا

 ولقد خلد التاريخ رجلني عظيمني من بىن أمية، عرف أوهلما باحلول 
والطول والعقل واحلكمة واحلزم، وج ثانيهما سنن العدل واخلري والصالح 

 أوهلما فعبد امللك بن أما. والتقوى، وكالمها مثرة املرأة احلصيفة العظيمة
مروان، وأمه عائشة بنت املغرية بن أىب العاص بن أمية املعروفة بقوة الشخصية، 

، ) اهللا عنهرضي(ونفاذ العزمية، وذكاء القلب، وأما ثانيهما فعمر بن عبد العزيز 
 اليتخامس اخللفاء الراشدين، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب 

 اليتها كماال وأكرمهن خالال، وأمها املرأة العابدة التقية  أهل دهركانت أوفر
ستقامة ناطقة، اختذها عمر زوجة البنه عاصم؛ إذ رأى فيها الصدق جمسدا واال

وإذا ما . ق اللنب باملاء كما طلبت منها أمها، ألن اهللا يراهايوم مل ترض أن متذ
العظيم، أمري املؤمنني ولينا وجوهنا شطر األندلس ألفينا الرجل الطموح األملعى 

 املغرب، خضع يفعبد الرمحن الناصر الذي انطلق من مهد اليتم ليؤسس دولة 
هلا عواهل أوروبا وملوكها، واختلف إىل معاهد العلم فيها علماء األمم 

وإذا ما . وفالسفتها، وكانت شطرا كبريا من حضارة األمة اإلسالمية العاملية
 عرفت كيف اليتفينا املرأة األم العظيمة فتشنا عن سر عظمة هذا الرجل أل

 العهد العباسى يفوتستوقفنا . تغرس فيه روح التوثب والعظمة والطموح
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 ابنيهما روح السمو وروح النبوغ والتفوق، يفامرأتان عظيمتان، أودعتا 
أوالمها أم جعفر بن حيىي، وزير اخلليفة هارون الرشيد، وثانيتهما أم اإلمام 

.  ير أباه؛ إذ مات وهو رضيع وتولت أمه تربيته والعناية بهالشافعى الذي مل
 أبنائهن سر النبوغ، وأصلن يف تارخينا من نوابه النساء كثريات، أودعن يفو

 كل ما نالوه من أجماد، وما بلغوه من يففيهم خليقة العظمة، وكن وراءهم 
  .مكارم، وما حققوه من أعمال عظيمة

ي اختالف أمزجتهم وميوهلم تعريف على نفسيات أطفالك وقدر  
فمعرفتك م تساعدك على التسرب إىل :  تربيتهم أجنع األساليبيفواسلكي 

 عواملها الصافية الربيئة، لتغرسي فيها القيم العليا يفداخل نفوسهم، والتوغل 
 صقل يفوالشمائل الرفيعة واألخالق العالية، متبعة أبرع األساليب وأذكاها 

ألم بطبيعتها قريبة من األوالد، حمببة إليهم، جذابة وشخصية ا. تلك النفوس
هلم، تنفتح هلا نفوسهم وقلوم، فيفضون إليها مبا يعتلج فيها من خواطر 
ومشاعر فتقبل على تسديدهم وصقل طباعهم ومشاعرهم، مراعية مستواهم 
العقلى والزمىن، مالعبة إياهم تارة، وممازحة تارة أخرى، وجماملة إياهم تارة 

 أمساعهم عبارات احملبة والعطف واحلنان واإليثار، فإذا هم يفثة، ملقية ثال
يزدادون هلا حبا، وعلى مساع توجيهاا وتسديداا إقباال، إذا هم ميتثلون أمرها 
وتوجيهاا امتثاال نابعا من القلب، وشتان بني طاعة صادقة نابعة من القلب، 

ة، وبني طاعة كاذبة قائمة على قائمة على احلب واالحترام والتقدير والثق
الكبت والعنف والقهر واالنصياع الزجرى، فاألوىل طاعة دائمة وجيدة مثمرة، 
والثانية طاعة مؤقتة هشة عقيم، سرعان ما تزول وتتالشى بزوال الشدة والقهر 

  .والكبت والعنف والزجر
فاألوالد حيتاجون إىل حضنك الدافئ، : شعري أوالدك حببك وحنانكأ  
ك الغامر، وحنانك الصادق، لينشؤوا نشأة نفسية صحية، خالية من وحب

األمراض واألزمات والعقد، يعمر نفوسهم التفاؤل، وتغمر قلوم الثقة، ومتتلئ 
م باألمل والطموح، ومن مث تأذهاكل يفر األم املسلمة الواعية أوالدها شع 

إسالمى أصيل، حض مناسبة باحلب واحلنان والعطف والرمحة، إذ الرمحة خلق 
 رضي(بأقواله وأفعاله، كما أخربنا أنس ) صلى اهللا عليه وسلم(عليه الرسول 

صلى اهللا (ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول اهللا : "إذ قال) اهللا عنه
 عواىل املدينة، فكان ينطلق، يفكان إبراهيم مسترضعا له : ، قال)عليه وسلم
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   )٢٤٠(".ه فيقبله، مث يرجعوحنن معه، فيدخل البيت، فيأخذ
كان كلما مر ) صلى اهللا عليه وسلم (النيبأن )  اهللا عنهرضي(ويروى أنس     

ليس منا : "كان من أقواله التربوية اخلالدة)٢٤١(. بصبيان هش هلم وسلم عليهم
 رضي( هريرة ن أيب ويروى ع)٢٤٢(".من مل يرحم صغرينا، ويعرف حق كبرينا

ل احلسن بن على، فقال األقرع بن قب)  عليه وسلمصلى اهللا (أن النيب) اهللا عنه
صلى اهللا (إن ىل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول اهللا : حابس

   )٢٤٣(".من ال يرحم ال يرحم): "عليه وسلم
لقد كان الرسول املرىب العظيم حياول دوما، وهو يصوغ النفوس أن يفجر   

على احلب واحلنان، أخص خصائص فيها ينابيع الرمحة، ويفتح كوامنها 
 النيبفقال . لون صبيانكم؟ فما نقبلهمبقَأت: جاءه يوما أعراىب فقال. اإلنسان

  )٢٤٤(".أو أملك لك أن نزع اهللا من قلبك الرمحة): "صلى اهللا عليه وسلم(
 النيبأن فاطمة كانت إذا دخلت على : "وتروى السيدة عائشة أم املؤمنني

.  جملسهيف قام إليها، فرحب ا، وقبلها، وأجلسها )صلى اهللا عليه وسلم(
وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده، فرحبت به، وقبلته، وأجلسته 

 فيه، فرحب ا، يف مرضه الذي تويفوأا دخلت عليه .  جملسهايف
   )٢٤٥(".وقبلها

بنساء قريش، ألن أحىن النساء ) صلى اهللا عليه وسلم(ويشيد الرسول 
م والقيام على أمورهم شيء أوالدهن، وأكثرهن اهتماما بتربيتهم وتنعلى

 عن البخاري سبيلهم، مع رعايتهن ألزواجهن، وذلك فيما رواه يفوالتضحية 
نساء قريش : "يقول) صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا : أىب هريرة، قال

  )٢٤٦(".ت يده ذايفخري نساء ركنب اإلبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج 
  العايلي النبواهلديإن املرأة املسلمة املستنرية دى دينها ال متلك إزاء هذا 

                                                            
 .وتواضعه) صلى اهللا عليه وسلم(باب رمحته :  كتاب الفضائل١٥/٧٥صحيح مسلم ) ٢٤٠(
 .باب التسليم على الصبيان:  كتاب االستئذان١٢/٢٦٤انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٤١(
 . كتاب اإلميان، وإسناده صحيح١/٦٢، واحلاكم ٢/١٨٥رواه أمحد ) ٢٤٢(
 .باب رمحة الولد وتقبيله: كتاب الرب والصلة ١٣/٣٤انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٤٣(
 .باب رمحة الولد وتقبيله:  كتاب األدب١٠/٤٢٦فتح البارى ) ٢٤٤(
  ووفاته، أبا داود ) صلى اهللا عليه وسلم(باب مرضه :  كتاب املغازى٨/١٣٥انظر فتح البارى ) ٢٤٥(

 .باب ما جاء ىف القيام:  كتاب األدب٤/٤٨٠          
 . من آل عمران٤٨-٤٥: باب قوله تعاىل:  كتاب أحاديث األنبياء٦/٤٧٢فتح البارى ) ٢٤٦(
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 طبعها من شدة يفأن تكون متجهمة قاسية شديدة على أوالدها، مهما كان 
 البد إال أن يالمس شغاف قلب األم، فيفجر فيه يوجفاف، ذلك أن هذا اهلد

 الذي حتسه األم املسلمة في العاطيوال ريب أن هذا الر .نبع احلنان والعطف
 اليت احلياة، وهذا ما فقدته املرأة الغربية يف سعادا يحنو أوالدها من أكرب دواع

امتصتها احلياة املادية، وأكها عملها اليومى املستمر، ففقدت الشعور ذا 
، وقد عربت عن هذا كله السيدة سلمى احلفار إحدى ي األسرفي العاطيالر

من : " بالد الشام بعد زيارا إىل أمريكا، فقالتيفحلركات النسائية عضوات ا
، وأعىن )٢٤٧(ى ما منحتها إياه الطبيعةأعز وأغلاملؤسف حقا أن تفقد املرأة 

أنوثتها، مث سعادا، ألن العمل املستمر املضىن قد أفقدها اجلنات الصغريات 
 ال ميكن أن تفتح اليتو هى امللجأ الطبيعى للمرأة والرجل على حد سواء، اليت

 الدور وبني أحضان األسرة فيف. براعمها ويفوح شذاها بغري األم وربة البيت
  )٢٤٨(".سعادة اتمع واألفراد، ومصدر اإلهلام، وينبوع اخلري واإلبداع

 يف فال تفضلي أحدا منهم على آخر :حتري العدل واملساواة بني أوالدك  
 شرعة اإلسالم، وملا يترك يفر مكروه األمور كلها، ألن تفضيل ولد على آخ

 نفس الولدين املفضل واملفضل عليه، فاملفضل ينشأ أنانيا يفمن أثر سيئ 
معتديا على حقوق غريه، واملفضل عليه ينشأ معقدا حاقدا قلقا، تأكل الغرية 

وعلى النقيض من ذلك ينشأ الولد الذي يشعر بالتسوية . واحلقد واحلسد قلبه
 نشأة صحية نقية بريئة من عقد النقص، بعيدة عن احلقد بينه وبني إخوته

واحلسد والضغينة والغرية، وقد أترعت نفسه بالتفاؤل والرضا واحملبة واإليثار 
  . والتسامح، وهذا ما يريده اإلسالم من الوالدين وحيضهم عليه

أن أباه )  اهللا عنهرضي(وقد روى الشيخان وغريمها عن النعمان بن بشري   
إىن حنلت ابىن هذا غالما كان : فقال) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا أتى به 

: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال):"صلى اهللا عليه وسلم(ىل، فقال رسول اهللا 
 يفو.  فرد تلك الصدقة، فرجع أيب" أوالدكميفاتقوا اهللا واعدلوا : "ال، قال
 ألك ولد سوى يا بشر،): "صلى اهللا عليه وسلم(فقال رسول اهللا : رواية
فال : "ال، قال: قال" أكلهم وهبت له مثل هذا؟: "نعم، قال: قال" هذا؟

 الرب يفأيسرك أن يكونوا لك : "، مث قال"تشهدىن إذا، فإنىن ال أشهد على جور
                                                            

 . املانح هو اهللا، وليست الطبيعة، وهذا التعبري أثر من آثار التغريب)٢٤٧(
 .٣/٩/١٩٦٢من مقال لسلمى احلفار ىف جريدة األيام الدمشقية ىف ) ٢٤٨(
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     )٢٤٩(".فال إذا: "بلى، قال: قال" سواء؟
ال  أوالدها مجيعا، يفومن هنا كانت املرأة املسلمة التقية احلصيفة عادلة   

 النفقة أم اهلبة أم املعاملة، يفتفضل أحدا منهم على آخر، سواء أكان ذلك 
وبذلك تنفتح هلا قلوم مجيعا، وتلهج ألسنتهم بالدعاء هلا، ومتتلئ نفوسهم 

  .بربها وإجالهلا
 كما تفعل بعض النسوة : حنوك ورعايتك بني البنني والبناتيفال تفرقي   

اهلية، بل انظري إىل البنني والبنات بعني واحدة الالئى مل يربأن من العقلية اجل
من الرمحة والعدل والرعاية واحلنو، واعلمي أن األوالد هبة من اهللا، وأن هبة 

يهب لمن يشاُء إِناثاً : "اهللا من البنني والبنات نعمة ال مدفع هلا وال مغري وال راد
 اُء الذُّكُورشن يمل بهيو *وزي يماً أَوقاُء عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهج

 يرقَد يملع هوال يغيب عن فطنتك ذلك الثواب )٥٠-٤٩: الشورى" (إِن ،
 عديد يفالعظيم الذي أعده اهللا ملمن ترىب البنات وحتسن تربيتهن، كما جاء 

 اهللا رضيعائشة  ومسلم عن البخاريمن األحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه 
جاءتىن مسكينة حتمل ابنتني هلا، فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت : "عنها، قالت

كل واحدة منهما مترة، ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، 
 كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبىن شأا، فذكرت اليتفشقت التمرة 

إن اهللا قد أوجب هلا : ، فقال)ه وسلمصلى اهللا علي(الذي صنعت لرسول اهللا 
عن )  اهللا عنهرضي(وعن أىب هريرة )٢٥٠(".ا اجلنة، أو أعتقها ا من النار

من كان له ثالث بنات فصرب على ألوائهن : "قال) صلى اهللا عليه وسلم (النيب
أو اثنتان : وضرائهن وسرائهن، أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهن، فقال رجل

أو : أو واحدة يا رسول اهللا؟ قال: أو اثنتان، فقال رجل: هللا؟ قاليا رسول ا
  )٢٥١(".واحدة

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال)  اهللا عنهرضي(وعن ابن عباس   
  يعين–من ولدت له ابنة فلم يئدها ومل يهنها، ومل يؤثر ولده عليها ): "وسلم

محة الرسول الكرمي  وتتسع ر)٢٥٢(". أدخله اهللا عزوجل ا اجلنة–الذكور 
                                                            

لرجوع ىف هبة الولد والتسوية باب ا:  كتاب العطايا واهلدايا٨/٢٩٦انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٤٩(
 .بني األوالد ىف النحل

 .باب اإلحسان إىل البنات:  كتاب الرب والصلة١٦/١٧٩صحيح مسلم ) ٢٥٠(
 .صحيح اإلسناد:  كتاب الرب والصلة، وقال٤/١٧٦، واحلاكم ٢/٣٣٥رواه أمحد ) ٢٥١(
 .صحيح اإلسناد:  كتاب الرب والصلة، وقال٤/١٧٧رواه احلاكم ىف املستدرك ) ٢٥٢(
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 احلديث الذي يفباإلناث، فتشمل إىل جانب البنات األخوات أيضا، وذلك 
صلى ( األدب املفرد عن أىب سعيد اخلدرى أن رسول اهللا يف يارخأخرجه الب

ال يكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث أخوات، فيحسن : "قال) اهللا عليه وسلم
 من أحد يكون له ما من أميت: "اىن رواية للطربيف و)٢٥٣(".إليهن إال دخل اجلنة

 اجلنة يف يثالث بنات، أو ثالث أخوات، يعوهلن حىت يبلغن إال كان مع
فهل تتأفف األم العاقلة احلصيفة )٢٥٤(".هكذا، ومجع أصبعيه السبابة والوسطى

الرزينة من تربية البنات، أو تفضل الذكور عليهن، بعدما مسعت هذا التوجيه 
فل اإلسالم للبنت حياة الصون واإلعزاز والكفاية، مهما  العايل، لقد كيالنبو

 بيت والديها، أو إخوا، أو غريهم ممن جيب عليهم كفالتها، وسواء يفأقامت 
انتقلت إىل بيت الزوجية أم مل تنتقل ووقاها حياة التبذل واإلذالل واحلاجة 

 اهللا، إذ يعن هد اتمعات البشرية الضالة الشاردة يفوالضياع، مما تلقاه املرأة 
ما تكاد تبلغ الثامنة عشرة من عمرها حىت خترج من حضن أبويها الدافئ، 

 أشد احلاجة إىل يف يلتلقى احلياة املادية القاسية، احلافلة باملكاره واملخاطر، وه
إنه الفرق البعيد الشاسع بني تشريع اهللا الذي . احلماية واحلنو والرعاية والصون

وليس .  به اإلنساني وتشريع البشر القاصر الذي شقجاء لسعادة اإلنسان،
 الغرب، نتيجة هلذا التشريع املادى، جيوش املنحلني التائهني يفغريبا أن جند 

من الشبان، ومجوع العاثرات من األمهات غري املتزوجات من الفتيات 
  . تصاعد مستمر على مر األياميفالبائسات الضائعات، وأعداد هؤالء وأولئك 

صلى اهللا عليه (امتثاال ألمر رسول اهللا : على أوالدكري الدعاء واحذ  
ال تدعوا على : "الذي ورد يف حديث جابر الطويل الذي قال فيه) وسلم

أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا 
د  ذلك أن الدعاء على األوال)٢٥٥(".ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

 ساعة غضب إال وندمت يفليس بعادة حسنة وال خبلق كرمي، وما فعلته أم 
وما أحسبك أيتها . على فعلتها حينما سكت عنها الغضب وعادت إىل رشدها

األم املستنرية دي دينك تفقدين وعيك واتزانك فتدعني على أوالدك، مهما 
النساء ت منهم، إذ كيف ترضني لنفسك أن تتورطي فيما تتورط به يرأ

  .العصبيات اخلفيفات الطائشات
                                                            

 . باب من عال ثالث أخوات١/١٦٢أخرجه البخارى ىف األدب املفرد ) ٢٥٣(
 .٨/١٥٧انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ىف األوسط بإسنادين، ورجال أحدمها رجال الصحيح) ٢٥٤(
 .باب حديث جابر الطويل:  كتاب الزهد١٨/١٣٩صحيح مسلم ) ٢٥٥(
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ارقيب  : تكوين أوالدك وتوجيههميفوانتبهي أختاه إىل كل ما يؤثر   
ون وما يكتبون، وما يتخذون ؤحتركام ونشاطام وهوايام، واعريف ما يقر

 أوقات الفراغ، من حيث ال يشعرون يفمن صداقات، وما يرتادون من أمكنة 
 أو اجتاه أو مطالعة أو ي رأيفوجدت منهم احنرافا برقابتك عليهم، فإذا ما 

هواية، أو تعلق برفيق سوء، أو ارتياد ألماكن غري مرغوب فيها، أو اعتياد 
بعض العادات الضارة كالتدخني وغريه، أو العكوف على األلعاب املكروهة أو 

 شيء خلق املسلم، ويقتل الوقت، ويهدر الطاقة، ويعود النايفاحملرمة، مما ينا
 أوالدك، يفعلى الفراغ واللهو والتفاهة، إذا ما أحسست شيئا من ذلك 

سارعي إىل تقومي االحنراف، وردهم إىل اجلادة برفق وأناة وحكمة وحزم، 
وسدديهم إىل الصواب بلباقة وحصافة وإقناع وجد، واعلمي أن كل مولود 

 احلديث يفء يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما جا
ة أوالدك شيء تنيف، وأن مسؤوليتك كبرية البخاريالصحيح الذي رواه 

ة الصاحلة فأنت أقدر على هذا كله من الوالد، حبكم قربك من األوالد شيءالتن
، وانفتاح نفوسهم وميلهم إىل اإلفضاء لك مبا يعتمل فيها وطول مكثك بينهم
 صياغة عقل املولود يفر كبري  ما للوالدين من أثفيوال خي. أكثر من والدهم

وتكوين شخصيته وتربية نفسه، فالكتاب الذي يعكف على مطالعته األوالد 
ينبغى أن يكون مفتحا ألذهام، مكونا لنفوسهم على مكارم األخالق، مزودا 
شخصيام باملثل العليا، ال أن يكون مغتاال لعقوهلم، مفسدا لفطرهم، مطفئا 

 يفواهلوايات ينبغى أن تكون منمية جوانب اخلري .  نفوسهميفجذوات اخلري 
 أفئدم ال مجرات الباطل، يفنفوسهم ال جوانب الشر، مشعلة مجرات احلق 

والرفيق ينبغى أن يكون قائدا إىل . مربية فيهم الذوق السليم ال الذوق السقيم
امى اجلنة ال إىل النار، مرشدا إىل احلق ال إىل الباطل، هاديا إىل الرشد والتس

 واهلبوط واخليبة والعقوق، وكم من رفيق جر رفاقه يوالنجاح والرب ال إىل الغ
 الرذيلة، واآلباء واألمهات عن يإىل مزالق السوء ومنحدرات الشر ومهاو

   .ونلأوالدهم غاف
وهكذا فلتبق عينك احلريصة مفتحة على أبنائك، تلحظني يف تربيتهم 

واية واملدرسة واألساتذة والنادي وتوجيههم الكتاب والة والرفيق واهل
 وتربية عقوهلم ك تكوين شخصيات أبنائيفووسائل اإلعالم، وكل ما له تأثري 

ونفوسهم وعقيدم، تتدخلني عند اللزوم سلبا أو إجيابا، وتستعينني باألب إذا 
اقتضت احلاجة، وختتارين األسلوب احلكيم الناجع الذي يضمن سالمة العملية 
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كم من أسرة يعود . الد، ويقيها العراقيل واألمراض وردود األفعالالتربوية لألو
 اليت جناح تربية أوالدها إىل األم الذكية اللبقة النبيهة احلصيفة يفالفضل 

أدركت مسؤوليتها جتاه أوالدها، فقامت ا خري قيام، فأنشأت أوالدا عادوا 
 تربية يفخفقت باخلري على والديهم وعلى اتمع والناس، وكم من أسرة أ

أبنائها، ألن األم مل تدرك مسؤوليتها جتاه أوالدها، فأمهلتهم، فكانوا شرا 
وما كان األوالد . مستطريا وعذابا واصبا على والديهم وعلى اتمع والناس

ليكونوا شرا حمضا لو أن الوالدين، والسيما األم، عرفا مسؤوليتهما إزاء 
  .لية خري قيامأوالدمها، وقاما بتبعات تلك املسؤو

كحب اخلري للناس، وصلة : اغرسي يف نفوس أبنائك مكارم األخالق  
لألرحام، واحلدب على الضعفاء، واحترام الكبري، والرمحة بالصغري، وااالرتياح 

 احلكم، وما يف القول والعمل، والوفاء بالوعد، والعدل يفلفعل اخلري، والصدق 
  . حلميدةإىل ذلك من األخالق الرفيعة والسجايا ا

وإن املرأة املسلمة احلصيفة الذكية تعرف كيف تتسرب إىل كوامن نفوس   
 ذلك يفأبنائها، وتغرس فيها هذه السجايا الغر واخلالئق احلسان، مستخدمة 

أبرع األساليب وأذكاها، من قدوة مثلى حمببة، وتبسط وخمالطة وحسن 
تمام وتشجيع، معاملة، ورمحة ورفق وتعهد وتواضع ومساحة وحب وحنو واه

 لني من غري ضعف، يفوعطف ومساواة وعدل ونصح وتسديد وإرشاد، 
 غري إمالل، وتغاض عن بعض يفوشدة من غري عنف، ومناقشة وحماسبة 

 غري إخالل، وبذلك ينشأ األوالد نشأة سوية راشدة، مفتحى يفاهلفوات 
، مهيئني العقول، ناضجى األفكار، صاحلني، أوفياء، بررة، قادرين على العطاء

 شىت حقول احلياة، وال بدع أن تثمر تربية األم املسلمة أينع يفللبناء واإلعمار 
 األستاذ األول للعباقرة ي تربية الشعوب، وهيف املدرسة األوىل يالثمرات، فه

  )٢٥٦(:  احلضارات، كما يقول الشاعر حافظ إبراهيميصانع
 أعدت شعبا طيب األعراق  األم مدرسة إذا أعـددا

 شغلت مآثرهم مدى اآلفاق  ألم أستاذ األساتذة األىلا
  

                                                            
 .ة، ط دار الكتب املصري٢٨٢: ديوان حافظ إبراهيم) ٢٥٦(
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   املرأة املسلمة مع زوجات أبنائها وأصهارها:سادسا
   مع زوجات األبناء-أ

انظري أيتها املسلمة الواعية اخللوقه إىل زوجة ابنك نظرتك إىل واحدة من 
أنت على أم زوجك، فاصنعي هلا ما متنيت أن بناتك، وتذكري يوم وفدت 

  . لك، لقد ساقتها األقدار لتكون زوجة البنك، وفردا من أسرتكيصنع
وحتري فيمن تقبلني على مصاهرم أو : فأحسين اختيار زوجة ابنك  

مصاهرن الدين واخللق والتربية القومية والسمعة احلسنة، فاملسلمة احلصيفة إذ 
ا ستضم  حساا دوما أيفختطب البنها، وتفتش عن الفتاة الالئقة به، تضع 

إىل أسرا بنتا جديدة إىل بناا، هلا ما هلن من إعزاز وتقدير وود، وعليها ما 
 حميط األسرة الكبرية، تريد لزوجة ابنها املقبلة يفعليهن من واجبات ينهض ا 

 يف حياا الزوجية، ولذلك ال تستهويها يفالنجاح والسعادة واالستقرار 
ة فحسب، من مجال وخفة روح وجاذبية، الفتيات املخطوبات املظاهر اخلالب

بل تتطلب إىل جانب ذلك كله وقبله الدين القومي، واخللق احلسن، والشخصية 
تنكح املرأة : " ذلك كله دى الرسول الكرمي القائليفاملتزنة الرزان، مستهدية 

ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت : ألربع
  )٢٥٧(".يداك
 فال خيطر : بيت الزوجية وقدري دورهايف تفهمي حقيقة وجودها مث  

على بالك أيتها احلماة املسلمة التقية املتشبعة بأدب اإلسالم وقيمه أن زوجة 
 تربيته يفابنك قد خطفت منك االبن الذي ربيته سنني طويلة، وأنفقت 
ى رجال والسهر عليه بياض أيامك وسواد لياليك، حىت إذا ما بلغ أشده واستو

قادرا على العطاء والتضحية، أخذت الزوجة بيده إىل عش الزوجية السعيد، 
من سنن اهللا ، واعلمي أنك أمام سنة حيث ينسى أمه يف جوه العطر الوريف

 الذي غذيته بلبان اإلسالم منذ نعومة أظافره ال ميكن نك هذه احلياة، وأن ابيف
زوجته اليت ختريا من الفتيات أن تنسيه الزوجة احلسناء أمه، كما ال ميكن ل

 لزوجها هذا النسيان الذي هو العقوق بعينه، وقد رضياملؤمنات الطيبات أن ت
 حلظة من يفحرمه اإلسالم، وإذا ما ساورك شعور بالغرية من زوجة ابنك 

حلظات الضعف البشرى، فما عليك إال أن تلوذي بدينك وتقواك وورعك، 
                                                            

 .باب اختيار ذات الدين:  كتاب النكاح٩/٨انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٥٧(
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ة اليت شيء وجناح هذه األسرة الناوحتكمي عقلك وعدلك وحبك لسعادة
تنتمي إليك، وهذا شأن األتقياء من املؤمنني واملؤمنات، إذا مسهم طائف من 

إِنَّ الَّذين اتقَواْ . "الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون احلقيقة الناصعة الراشدة
م مواْ فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ مهسونَإِذَا مرص٢٠١:األعراف(" ب.( 

 حياة األسرة بني احلماة واالبن وزوجته، وتسري األمور يفمن هنا يقوم التوازن 
 جمراها الطبيعي اهلادئ الذي ال تتحكم فيه األهواء والشهوات والضالالت، يف

  .بل يتحكم فيه الدين والعقل واحلكمة
اللحظة  حسابك منذ يف وضعي : اخلصوصياتيف وال تتدخلي ينصحا  

 أن تعيش حياا الزوجية يف تزف فيها زوجة ابنك إليه أن هلا احلق اليتاألوىل 
 احلدود املشروعة املباحة، يف نطاق احلالل، ويفبكل أبعادها ومعانيها، مادامت 

 اخلصوصيات بني الزوجني، إال ما دعت إليه احلاجة يفوليس ألحد أن يتدخل 
بة من كل مسلم، عمال بقول الرسول والضرورة، على سبيل النصيحة املطلو

 وضابط هذا السلوك احلكيم عند احلماة )٢٥٨(....". الدين النصيحة: "الكرمي
صنيعها مع ابنتها، فكما أا تريد البنتها أن تعيش حياا : املسلمة التقية

الزوجية بكل جوانبها هانئة سعيدة مستقلة راضية، ال ينغص عيشها تدخل 
كذلك تريد لزوجة ابنها ما تريد البنتها من غري  خصوصياا، يفمزعج 
  .استثناء

 واجعلي زوجة ابنك تشعر حببك وتقديرك، :وبادري بالرب وحسن املعاملة  
واستمعي إليها وأعطها الفرصة لتعرب عن آرائها، مث أقري الصائب منها، 

 رد غري الصائب من أقوال وأفعال يفوامتدحيه وشجعيها عليه، وتلطفي 
 ذلك كله اإلنصاف والعدل واإلحسان، واحلكم يفرفق، ورائدك وصححيه ب

وال يفوتك بني احلني واحلني أن تعربي عن السعادة .مبا حتكمني به على ابنتك
تغمر نفسك إذ ترين ابنك سعيدا مع زوجته، كما ال يفوتك أن حتسيب اليت 

 املناسبات كما تفعلني مع بناتك، فتصحبيها معهن، يفحساب زوجة ابنك 
وتشعريها أا واحدة منهن، بل هى فرد حبيب من أفراد األسرة منذ دخلت 

  .عش الزوجية واقترنت بابنك احلبيب
إذا رأيت جتنيا ف:  حكمك على زوجة ابنكيفمتسكي باحلكمة والعدالة   

                                                            
 .باب بيان أن الدين النصيحة:  كتاب اإلميان٢/٣٧صحيح مسلم ) ٢٥٨(
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ه على باطل، عمال بقوله يمن ابنك على زوجته، فال حتابيه على ظلم، وال متالئ
: ، وقوله تعاىل)١٥٢:األنعام" (م فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربىوإِذَا قُلْت: "تعاىل

، واملرأة املسلمة )٥٨:النساء" (وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ"
 يف رضي إمث اجلور، وال تيف العظيم ال تقع واعية الراشدة املتأملة هذا اهلديال

 إن أما.ولو كان احلكم لزوجة ابنك على ابنك احلبيبحكمها إال بالعدل، 
الصاحلة بزوحة ابن على غري خلق حسن، فظة أو سيئة ابتليت أيتها احلماة 

 هي أحسن، عمال بقوله اليتاملعاملة، فاستفيدي من خربتك وحنكتك وادفعي ب
 هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي: " تعاىل

 يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبا إِلَّا ذُو * ولَقَّاها يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمو
   ).٣٥-٣٤فصلت" (حظٍّ عظيمٍ

ومن الدفع باليت هي أحسن أن تزوي احلماة عن ابنها سلبيات زوجته   
طاءها ما استطاعت إىل ذلك سبيال، وأن تنصحها على انفراد، مبينة هلا وأخ

 يفحرصها على بقاء بيتها معمورا باخلري والود والعمل الصاحل، وتستمر 
نصحها حىت تتخلص من تلك السلبيات أو تتخفف منها، وبذلك حتس زوجة 

لدوائر، االبن أن محاا صديقة محيمة حمبة، وليست عدوا لدودا متربصا ا ا
اجلاهلية املتخلفة الشاردة عن  اتمعات يفعلى النقيض مما نرى وهذا بالطبع 

، حىت صارت تلك العداوة زوجة ابنهابني احلماة و هدي اهللا من بغضاء وكيد
ظاهرة تقليدية حتمية، صيغت فيها أمثال، وغنيت فيها أغان، وكأن العداوة 

ذلك ليكون، لو أن كال من احلماة بينهما أمر ال فكاك منه، وما كان شيء من 
 احلياة كما رمسه اإلسالم، ووقفت عند يفأقرت حبق األخرى زوجة ابنها و

احلد الذي أمرها بالوقوف عنده، هلذا تالشت تلك العداوة التقليدية بني احلماة 
 دينها، إلسالمية الواعية، املستمسكة دي األوساط والبيئات ايف زوجة ابنهاو

  .كامه وقيمه وأعرافهامللتزمة بأح
  : مع األصهار أي أزواج البنات-ب

فكما نظرت إىل زوجة ابنك على أا ابنتك، وجب عليك أيتها احلماة   
املسلمة املستنرية أن تنظري إىل زوج ابنتك نظرتك إىل ابنك، تريدين له كما 

  .تريدين البنك أن يكون من أحسن الناس
 ترضينه إال من أصحاب الدين  وال:حسين أختاه اختيار زوج ابنتكفأ  

إذا : "واخللق والسمعة العطرة، كما حض على ذلك الرسول الكرمي بقوله
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 األرض وفساد يفأتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة 
 خطيب ابنتك املظهر األنيق أو املركز الرفيع يفوال يستهوينك . )٢٥٩("عريض

تضمني بتزوجيه ابنتك ولدا إىل أوالدك، أو املال الغزير فحسب، ألنك س
تستأمنينه على عرض ابنتك وحياا وسعادا، وال يصون هذا كله وال يرعاه 

  .إال رجل ذو خلق ودين وشرف ومروءة
 كل مناسبة أنك أم ثانية يفوقدريه، وأشعريه وأكرمي زوج ابنتك وبريه   

تك، تودين له والبنتك له، وأنه أصبح فردا من أفراد األسرة منذ اقترانه بابن
 درما الطويل، وأنه العزيز املؤمتن على العرض الغاىل، يفالسعادة والتوفيق 

واملؤمل املرجى لتحقيق ما تصبو إليه ابنتك من آمال عزيزة وأمنيات كبار، ال 
 توفري أسباب السعادة له ولزوجه يف عليه بنصح، وال تألني جهدا تضنني
  .وأوالده

انصحيها وزوديها بكل نافع هلا : ى حسن تبعلها زوجهاوأعيين ابنتك عل  
ظرها لكل ما يسر زوجها يت نفـْ شؤون بيتها وزوجها وأوالدها، واليف

 على القيام بواجباا الزوجية واألسرية على أحسن وجه، اهيشجعويسعده، و
ت من ابنتك شيئا من تقصري أو تراخ أو ال مباالة، سارعي إىل يوإن رأ

 ذلك التقصري، حبيث ال تتركني لصهرك على ابنتك مأخذا يفالمساعدا لت
ني واحلني  عينه، وال تنسى أن تنوهي بني احليفيهون من شأا، أو يصغرها 

منه وحبا  ، تردديها على مسامع ابنتك، لتزيديها قربامبزايا وإجيابيات صهرك
  . له، ورضا مبا قسمه اهللا

شب خالف أو سوء تفاهم بني إن ن: الزمي العدل وال تتحيزي البنتك  
 يف حسن تبعلها زوجها، أو يفابنتك وزوجها، أو رأيت منها تقصريا خمال 

 مراعاة رغبات الزوج املشروعة، فال تتحيزي يفقيامها بواجباا املرتلية، أو 
وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ : "البنتك، بل انطقي بكلمة احلق والعدل، عمال بقوله تعاىل

 لَوىوبقُولُوا : "، وقوله)١٥٢:األنعام( "كَانَ ذَا قُرو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي
، وإن رأيت من ابنتها ميال إىل االبتزاز واإلسراف )٧٠:األحزاب" (قَوالً سديداً

 نصيحتك هلا، قويل كلمة احلق، وبيين دجـُواإلنفاق بغري حساب، ومل ت
 شخصية ابنتك قوة طاغية، وجورا على كرامة الرجل يفما رأيت اخلطأ، وإذا 

                                                            
  :  كتاب النكاح١/٦٣٣، وابن ماجه ٣:  أبواب النكاح٢/٢٧٤حديث حسن رواه الترمذى ) ٢٥٩(

 .          باب األكفاء
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أن قيادة األسرة للرجل لقوله : وقوامته، سارعي إىل إفهام ابنتك بصريح العبارة
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما : "تعاىل

، وأن القوامة للرجل على املرأة لسببني )٣٤:النساء" (مأَنفَقُواْ من أَموالهِ
: األفضلية واإلنفاق: جوهريني، ال ينبغى للمرأة أن تنسامها أبدا، ومها

 يف، واحلماة املسلمة الذكية ال تفرق )٢٢٨:البقرة" (وللرجالِ علَيهِن درجةٌ"
ريد البنها أن حيقق قوامته موقفها احلكيم العادل بني ابنها وصهرها، فكما أا ت

على زوجته، وأن يسري دفة حياته الزوجية برجولته وحزم ومنطق وحكمة، 
وإِذَا قُلْتم : " من شدةشيءتريد ذلك لصهرها أيضا، ولو أصاب ابنتها منه 

  ).١٥٢:األنعام" (فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى
فقد : باحلكمة واللباقة مواجهة املشكالت واتسمي يفأحسين التصرف   

يكون الصهر ذا عقلية خاصة أو مزاج خاص ال يالئم مزاج ابنتك، فيحصل 
 مثل هذه يففواجبك أيتها احلماة املسلمة . بينهما التنافر واخلالف والشقاق

 معاملته، يف خماطبة صهرك، واستخدمي احلكمة يفاحلالة أن حتسين التأيت 
 بلوغ فسيته وعقليته، وال تيأسي من الوصول إىل نيفوكوين لبقة حصيفة 

 من الصرب واملثابرة وحسن التصرف، واحذري كل احلذر من هدفك بشيء
تضخيم سلبيات صهرك البنتك، بل حاويل التهوين من شأا ما استطعت إىل 

 معاجلة تلك السلبيات ما دامت ال جترح يفذلك سبيال، واسعي جاهدة 
 هدم صرح يفتحق أن تكون سببا  خلق وال دين، وال تسيفشخصية الزوج 

 املستنرية دى دينها خريا وبركة على زوجية، وهكذا تكون احلماةاحلياة ال
ابنتها وزوجها، ودعامة راسخة من دعائم احلياة الزوجية، وليست عدوة 

 بعض األوساط اجلاهلية املتخلفة، ويتندر يفتقليدية لألزواج، كما يشاع 
 احلقيقة إال يفئمة األبدية املستحكمة، وما هى املتندرون بتلك العداوة الدا

  .  التزامهم بأخالقه وقيمهيفنتيجة لسوء تطبيق املسلمني ألحكام دينهم، وخلل 
إنك حبكمتك وتقواك وعدلك ولباقتك وحسن معاملتك لزوج ابنتك 
ولزوجة ابنك، تضفني أجواء السعادة على حيام، وحتققني ألسرهم الصفاء 

املؤمنة الذكية املسلمة ينة، فما أمجل صنيعك أيتها احلماة والراحة والطمأن
  !!الفطنة، وما أحوج أسر البنني والنبات إليك
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  املرأة املسلمة مع أقربائها وذوى رمحها: سابعا
املستنرية دى دينك احلنيف، اعلمي أن لرمحك أيتها األخت املسلمة   

هم : يهم وأرحامكعليك حقا، وأنك مطالبة بصلتهم وبرهم واإلحسان إل
أقاربك الذين يرتبطون معك بنسب، سواء أكانوا ممن يرثونك أم ممن ال 

 يف اإلسالم بالرحم حفاوة فريدة، ما عرفتها اإلنسانية فييرثونك، وقد احت
 صلتها، وشدد يفغريه من الشرائع والنظم والفلسفات، فأوصى ا، ورغب 

الصحيح املتفق عليه الذي رواه  احلديث فيالنكري على من تنكر هلا وقطعها، ف
إن اهللا تعاىل خلق : "قال) صلى اهللا عليه وسلم(أبو هريرة عن رسول اهللا 

هذا مقام العائد بك من : اخللق، حىت إذا فرغ منهم، قامت الرحم فقالت
: نعم، أما ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: قال. القطيعة
اقرأوا إن ): "صلى اهللا عليه وسلم(سول اهللا مث قال ر". فذلك لك: بلى، قال
* فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفِْسدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم : "متشيء

مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كلَئ٢٦٠(".أُو(   
 اإلسالم، وحتض يفمي، تؤكد مرتلة الرحم كما توالت آيات القرآن الكر  

واتقُواْ اللّه : "على اإلحسان إليها، وحتذر من اإلساءة إليها، ومنها قوله تعاىل
امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تفقد أمر بتقوى اهللا، وثىن باألرحام، ). ١:النساء" (الَّذ

صلتها وبرها واإلحسان  كثري من اآليات بيفإعظاما هلا، كما أمر اهللا تعاىل 
وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه : "إليها بعد اإلميان باهللا واإلحسان بالوالدين

وآت ذَا الْقُربى حقَّه : "مث يقول بعد قليل). ٢٣: اإلسراء" (وبِالْوالدينِ إِحساناً
، ولقد كان من حفاوة )٢٦:اإلسراء"(ر تبذيراًوالْمسكني وابن السبِيلِ والَ تبذِّ

اإلسالم بالرحم أنه جعل صلتها من املبادئ اإلسالمية األوىل واألصول الكربى 
 طلع ا هذا الدين على البشرية منذ اليوم األول الذي صدع فيه رسول اهللا اليت

ل مع  حديث أىب سفيان الطوييفبأمر ربه، جند ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم(
اعبدوا اهللا : "يقول: فماذا يأمركم نبيكم؟ فأجابه: هرقل، حني سأل أبا سفيان

وحده وال تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة، 
 حديث عمرو بن عبسة الطويل يف و)٢٦١(".والصدق، والعفاف، والصلة

صلى  (النيب على دخلت: املشتمل على مجلة من قواعد اإلسالم وآدابه، قال فيه
                                                            

 .باب ثواب صلة الرحم وإمث من قطعها:  كتاب الرب والصلة١٣/٢٠ح السنة انظر شر. متفق عليه) ٢٦٠(
 . باب الصدق٥١: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٢٦١(
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". نىب: "ما أنت؟ قال:  أول النبوة، فقلت لهيفمبكة، يعىن ) اهللا عليه وسلم
أرسلىن : "بأى شيء أرسلك؟ قال: ، فقلت"أرسلىن اهللا: "وما نىب؟ قال: فقلت

   )٢٦٢(".بصلة األرحام، وكسر األوثان، وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيء
ز ألهم مبادئ اإلسالم قدم صلة  شرحه املوجيفوواضح أن الرسول الكرمي   

 منهج هذا الدين الذي أنزله اهللا يفاألرحام ملا هلا من مرتلة كبرية ومكانة عالية 
يا رسول اهللا، أخربىن : وعن أىب أيوب األنصارى أن رجال قال.رمحة للعاملني

تعبد اهللا وال تشرك به ): "صلى اهللا عليه وسلم (النيببعمل يدخلىن اجلنة، فقال 
  . )٢٦٣("، وتقيم الصالة، وتؤتى الزكاة، وتصل الرحمشيئا
إا لتأتى مع عبادة اهللا وتوحيده وإقامة الصالة ! فما أعظم صلة الرحم  

صلى (أن رسول اهللا )  اهللا عنهرضي(وعن أنس .  سياق واحديفوإيتاء الزكاة 
 أثره، يف رزقه، وينسأ له يفمن أحب أن يبسط له : "قال) اهللا عليه وسلم

 يف رزقه، وبركة عليه يف إا إذا بركة على واصل الرحم )٢٦٤(". رمحهفليصل
 أجله وتبارك فيه، وال يغيب عنك أختاه يف ماله وتنميه، وتنسأ يفعمره، تزيد 

أن صلة الرحم مطلوبة من املرأة كما هى مطلوبة من الرجل على السواء، شأن 
قية تقبل على صلة الرحم عامة التكاليف الشرعية، ومن مث فإن املرأة املسلمة الت

بصدق وجد وحرارة، ال تصرفها عنها الشواغل واألعباء واملسؤوليات، مهما 
 رزقها وعمرها، ورمحة يففصلة املرأة رمحها تكون بركة عليها . كانت كثرية

 دنياها وأخراها، وجملبة حملبة الناس والثناء عليها، يفهلا من اهللا تتغشاها 
محها شؤما عليها وبالء ومقتا هلامن اهللا والناس، وباملقابل تكون قطيعتها ر

وحسبك أختاه أن تسمعي قول الرسول .  دار القراريفوبعدا هلا عن اجلنة 
  )٢٦٥(".ال يدخل اجلنة قاطع رحم): "صلى اهللا عليه وسلم(

، وهلذا كان "إن الرمحة ال ترتل على قوم فيهم قاطع رحم ")٢٦٦ (:وقوله  
 جملس فيه يف أن يدعو اهللا رضيال ي)  اهللا عنهضير(الصحاىب اجلليل أبو هريرة 
إن أعمال بين : "يقول) صلى اهللا عليه وسلم (النيبقاطع رحم، ويقول مسعت 

                                                            
 .باب األوقات الىت ى عن الصالة فيها:  كتاب صالة املسافرين٦/١١٥صحيح مسلم ) ٢٦٢(
 .رحام باب بر الوالدين وصلة األ١٩٥: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٢٦٣(
 .باب ثواب صلة الرحم:  كتاب الرب والصلة١٣/١٩انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٦٤(
  باب ثواب صلة الرحم وإمث من : ، كتاب الرب والصلة١٣/٢٦انظر شرحا لسنة . متفق عليه) ٢٦٥(

 .         قطعها
 . باب ال ترتل الرمحة على قوم فيهم قاطع رحم١/١٤٤) ٢٦٦(
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آدم تعرض على اهللا تبارك وتعاىل عشية كل يوم مخيس ليلة اجلمعة، فال يقبل 
  )٢٦٧(".عمل قاطع رحم

لتهزها هذه  أرهفت تعاليم اإلسالم أحاسيسها، اليتإن املرأة املسلمة 
النصوص من أعماقها، وتربز هلا فظاعة قطيعة الرحم، إذ حتجب عن قاطعة 

 اء، وتعمل فال يرفع هلا عمل، وتفيءالرحم الرمحة، تدعو فال يستجاب هلا دع
 اليتإىل رمحة را فتبتعد عنها، ومن هنا ال ميكن أن تكون املرأة املسلمة 

صوصا إذا علمت أن قطيعة وخ. خالطت بشاشة اإلسالم قلبها قاطعة رحم
 الدنيا قبل اآلخرة، كما أشار يف يعجل اهللا ا العقوبة اليتالرحم من الذنوب 

ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة : "إىل ذلك احلديث الشريف
 ذلك )٢٦٨(". من البغى وقطيعة الرحم– اآلخرة يف مع ما يدخر له – الدنيا يف

صلى اهللا عليه (نوان، ولذلك مجع بينهما رسول اهللا  صأن قطيعة الرحم والبغي
رى  حديثه، مؤكدا الصلة الوشيجة بني قطيعة الرحم والظلم، ولعميف) وسلم

 ظلم أشد من تقطيع وشائج القرىب، وفصم إن قطيعة الرحم لظلم عظيم، وأي
  عرى احملبة، وقطع حبل الود؟ 

بل امنحيهم : محكفال تغفلي أيتها األخت املسلمة الواعية عن صلة ر  
ودك اخلالص، وصلتك الدائمة، وبرك املوصول وال تشغلك عنهم أعباء 
األمومة والبيت والزوج، رتيب أوقاتك لزيارم وتتبعي هدي اإلسالم فابدئي 

 النبوي  فاألقرب، كما يرشد إىل ذلك اهلديبصلة األم، مث األب، مث األقرب
يا رسول اهللا، : ، فقال)عليه وسلمصلى اهللا  (النيبالشريف، فقد جاء رجل إىل 
أمك، مث أمك، مث أمك، مث أبوك، مث أدناك : "من أحق حبسن الصحبة؟ قال

   )٢٧٠( ".)٢٦٩(أدناك
 بر ذوي قرباك وصلتهم أجران، أجر القرابة، يفواعلمي أن لك أختاه   

وأجر الصدقة، فإذا كنت من أهل اليسار والغىن، وأمددم مبا حيتاجون إليه من 
مت عند اهللا األجرين، وخفقت قلوب أرحامك حببك والدعاء لك، مال، غن

): صلى اهللا عليه وسلم(وهذا ما حث عليه اإلسالم، وقال فيه الرسول 

                                                            
 . باب بر األقرب فاألقرب١/١٤٢ب املفرد أخرجه البخارى ىف األد) ٢٦٧(
 . كتاب الزهد، باب البغى، بإسناد صحيح٢/٣٧، وابن ماجه ٥/٣٨رواه أمحد ) ٢٦٨(
 .أى األقرب إليك فاألقرب) ٢٦٩(
 . باب بر الوالدين وصلة األرحام١٨٩: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٢٧٠(
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 يف و)٢٧١(".صدقة وصلة: الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان"
 اهللا عنها أخربت رضي أن ميمونة بنت أم احلارث أم املؤمنني البخاريصحيح 

فلما كان يومها . أا أعتقت وليدة ومل تستأذنه) صلى اهللا عليه وسلم (نيبال
: أشعرت يا رسول اهللا أنىن أعتقت وليدتى؟ قال: الذي يدور عليها فيه قالت

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم : "نعم، قال:قالت" أو فعلت؟"
   )٢٧٢(".ألجرك

 كل يفأفضلية بر األقربني يؤكد ) صلى اهللا عليه وسلم(لقد كان الرسول و  
آل (" لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ: "فرصة تسنح، فلما نزلت اآلية

يا : فقال) صلى اهللا عليه وسلم(، قام أبو طلحة إىل رسول اهللا )٩٢:عمران
 تنفقُواْ مما لَن تنالُواْ الْبِر حتى: "رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول

، وإا صدقة هللا تعاىل أرجو برها )٢٧٣(، وإن أحب مايل إيل بريحاء"تحبونَ
صلى (وذخرها عند اهللا فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا، فقال رسول اهللا 

وقد مسعت ما ! ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح)٢٧٤(بخ): "اهللا عليه وسلم
أفعل يا رسول اهللا، : ، فقال أبو طلحة"ألقربني ايفقلت، وإىن أرى أن جتعلها 

  . )٢٧٥(" أقاربه وبين عمهيففقسمها أبو طلحة 
أوصى  )صلى اهللا عليه وسلم(وبلغ من عظم حق الرحم أن رسول اهللا 

 احلديث الذي رواه يفبالرحم املتحدرة عرب القرون، إذ أوصى بشعب مصر 
رياط، فإذا فتحتموها إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض ميسى فيها الق: "مسلم

وقال . )٢٧٦("ذمة وصهرا: فأحسنوا إىل أهلها، فإن هلم ذمة ورمحا، أو قال
كون مارية أم : كون هاجر أم إمساعيل منهم، والصهر: الرحم اليت هلم: العلماء

! فيا لوفاء النبوة الكبري. منهم) صلى اهللا عليه وسلم(إبراهيم ابن رسول اهللا 
د حىت يشمل الذرارى املتحدرة من هاتني الرمحني ميت! وبرها الواسع الودود

  . الكرميتني على مر السنني واألحقاب

                                                            
 . حسنحديث: ، وقال٢٦:  أبواب الزكاة٢/٨٤رواه الترمذى ) ٢٧١(
 .باب فضل الصدقة على األوالد واألقارب:  كتاب الزكاة٦/١٩٥انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٧٢(
 .حديقة خنل: بريحاء) ٢٧٣(
 .كلمة تقال لإلعجاب باألمر وتفخيمه: بخ) ٢٧٤(
 .باب فضل الصدقة على األقارب:  كتاب الزكاة٦/١٨٩انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٧٥(
  بأهل ) صلى اهللا عليه وسلم(باب وصية النىب : اب فضائل الصحابة كت١٦/٩٧صحيح مسلم ) ٢٧٦(

 .          مصر
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 احلديث الذي رواه عبد هللا فيف: وصلي أرحامك ولو كانوا غري مسلمني  
) صلى اهللا عليه وسلم (النيبمسعت : قال)  اهللا عنهرضي(بن عمرو بن العاص 
وليائى، إمنا ولىي اهللا وصاحل إن آل أىب فالن ليسوا بأ: "جهارا غري سر يقول

وأَنذر : "وملا نزل قوله تعاىل. )٢٧٨(")٢٧٧(املؤمنني، ولكن هلم رحم أبلها ببالهلا
بِنيالْأَقْر كتريشصلى اهللا عليه وسلم(، دعا رسول اهللا )٢١٤:الشعراء" (ع (

يا بين كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم : "قريشا، فاجتمعوا، فعم وخص، فقال
ار، يا بين مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد مشس، من الن

أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين 
هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد املطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، 

من اهللا شيئا، غري أن يا فاطمة، أنقذى نفسك من النار، فإين ال أملك لكم 
   )٢٧٩(".لكم رمحا سأبلها ببالهلا

 يفولقد سرى هذا اهلدي النبوي العايل إىل مسامع املسلمني واملسلمات   
 نفوسهم، فكانوا يربون أرحامهم وذوى قرباهم يفالصدر األول، وفعل فعله 

 االستيعاب وابن يفمن غري املسلمني، ومن شواهد ذلك ما رواه ابن عبد الرب 
 اإلصابة أن جارية لصفية أم املؤمنني أتت أمري املؤمنني عمر بن يفر حج

يا أمري املؤمنني، إن صفية حتب السبت وتصل : فقالت)  اهللا عنهرضي(اخلطاب 
أما السبت فإىن مل : "فبعث عمر إىل صفية يسأهلا عن ذلك، فأجابت. اليهود

مث ". هم رمحا فأنا أصلهاأحبه منذ أبدلين اهللا به اجلمعة، وأما اليهود فإن يل في
: انثنت إىل جاريتها فسألتها عما محلها على مثل ذلك االفتراء، فأجابت اجلارية

   )٢٨٠ (.اذهىب فأنت حرة: وكان رد صفية! الشيطان
حرجا من أن يهدى حلة بعث ا إليه )  اهللا عنهرضي(ومل جيد عمر   

 ومن هنا ترى )٢٨١ (.إىل أخ له من أمه مشرك) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
املرأة املسلمة أن ندى العاطفة اإلنسانية ال ينقطع من قلب إنسان نطق 
بالشهادتني، بل ميتد بره وصلته إىل ذوي القرىب، ولو كانوا على غري دين 

غري أن لكم ): "صلى اهللا عليه وسلم(ولقد جاء تعبري الرسول الكرمي . اإلسالم
                                                            

 .املاء، شبه صلة األرحام بالنداوة والرى: والبالل. أى أصلها باملعروف الالئق ا) ٢٧٧(
 .باب ثواب صلة الرحم:  كتاب الرب والصلة٢٩*١٣انظر شرح السنة . متفق عليه) ٢٧٨(
 .باب من مات على الكفر ال تلحقه الشفاعة: إلميان كتاب ا٣/٧٩صحيح مسلم ) ٢٧٩(
 .٨/١٢٧، وابن حجر ىف اإلصابة ٤/١٨٧٢االستيعاب ) ٢٨٠(
 .باب صلة األخ املشرك:  كتاب األدب١٠/٤١٤فتح البارى ) ٢٨١(
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العربية، إذ شبه الرحم باألرض، تندى  قمة البالغة يف" رمحا سأبلها ببالهلا
بالصلة والرب، فتثمر احلب والتعاطف، وجتف بالقطيعة واهلجران، فتنبت اجلفوة 

  . والبغضاء
حيث تتسع جماالا، وتتنوع أساليبها : تفهمي صلة الرحم مبعناها الواسع  

 وأشكاهلا، فتارة تكون باملال الذي يدفع الفاقة، ويسد اخللة، وينفس الكرب،
وتارة تكون بالزيارة الودود اليت توطد أواصر القرىب، وتفجر ينابيع احملبة 
واملودة، وتارة تكون بالكلمة الطيبة والبسمة احلانية واللقاء احلسن، وتارة 

ل الرب واخلري تكون بالنصيحة والعطف واإليثار، وتكون يف غري ذلك من أعما
 مشاعر األلفة والتراحم  العاطفة اإلنسانية، وتنمىوالتعاطف اليت تذكي

 وهلذا جاء التوجيه النبوى .والتكافل واحلب والوداد بني ذوى الرحم والقرىب
 أبسط أشكاهلا وأقلها يف حاضا على استمرار هذه الصلة، ولو كانت العايل

  .)٢٨٢("بلوا أرحامكم ولو بالسالم: "كلفة ومؤونة
 إن وصولك، فال تعامليهم باملثل، تصليهم: صلي رمحك وإن مل يصلوك  

وتقطعيهم إن قطعوك، وتذكري أنك إمنا تبتغني بصلتهم وجه اهللا عزوجل 
ومثوبته، وال تريدين على صلتك مكافأة باملثل، وال مبادلة بالصلة، عمال بقول 

ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل الذي ): "صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
نساىن الرفيع الذي حيرص فهذا هو اخللق اإل )٢٨٣("إذا قطعت رمحه وصلها

وإنه ملرتقى عال .  نفوس املسلمني واملسلماتيفاإلسالم دوما على تأصيله 
. صعب إال على الذين هدى اهللا وانقادت نفوسهم إىل مرضاته عز وجل

يا رسول اهللا، : فقال) صلى اهللا عليه وسلم(ويروى أن رجال جاء إىل الرسول 
، وأحلم عنهم  إليهم ويسيئون إيليقطعوىن، وأحسنإن ىل قرابة أصلهم و
، وال يزال )٢٨٤(لئن كنت كما قلت، فكأمنا تسفهم املل: "وجيهلون على، فقال

  )٢٨٥(".معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك
ب الواصلة اوما أعظم ثو!  ميزان العبد املؤمنيفما أثقل صلتها ! فيا للرحم

 حىت إن اهللا ليمدها بظهري !رمحها، الصابرة على جفاء ذوى قرباها وقطيعتهم
                                                            

  ، وطرقه يقوى بعضها بعضا ٢/٣٧٣رواه البزار عن ابن عباس كما ىف كشف األستار للهيثمى ) ٢٨٢(
 .١٤٦: قاصد احلسنة للسخاوى          كما ىف امل

 .باب ليس الواصل باملكافئ:  كتاب األدب١٠/٤٢٣فتح البارى ) ٢٨٣(
 .أى الرماد احلار) ٢٨٤(
 .باب حترمي التحاسد والتباغض:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١١٥صحيح مسلم ) ٢٨٥(
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من عنده يعينها عليهم، وميأل قلبها بالصرب على أذاهم، ويثبتها على االستمرار 
وما أشد اإلمث الذي يلحق قاطعي الرحم  .يف خلقها اإلنساىن النبيل

مبا يلحق آكل الرماد ) صلى اهللا عليه وسلم(إذ مثله الرسول ! والقاطعات
من هنا ! حق من وصلها من املسلمني واملسلمات يفاحلار، جزاء قطيعة الرحم 

كانت املرأة املسلمة الصادقة واصلة رمحها على كل حال، ال تقطعهم وإن 
قطعوها، مبتغية بذلك مرضاة را، مترفعة عن اجلهاالت واحلماقات 
واإلساءات، تبدر بني احلني واحلني من بعض ذوى القرىب، معرضة عن الصغائر 

 ىل هذا الدرك، وهي تصغي إموقنة بأا أكرب من أن بط اليت توغر الصدور،
من : رحم معلقة بالعرش، تقولال). "صلى اهللا عليه وسلم( إىل قول الرسول

  )٢٨٦(". قطعه اهللاوصلين وصله اهللا، ومن قطعين
   املرأة املسلمة مع جرياا:ثامنا

 باجلريان فاهتمي بأمرهم وأحسين جوارهم وال يف  أوصاك اإلسالم  
 سلم يففقد أحلهم اإلسالم مكانة ما عرفتها اإلنسانية : طعي ودهمتق

لقد جاء أمر اهللا  . هذا الدين اإلنساىن السمح املعطاءيفالعالقات البشرية إال 
واعبدواْ اللّه والَ : " حمكم كتابه صرحيا حارا باإلحسان إىل اجلاريفتعاىل 

 إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ تشرِكُواْ بِه شيئاً وبِالْوالدينِ
 لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ بِاجلَنبِ واحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرذ

كُمانمواجلار ذو القرىب هو الذي جيمعك به مع اجلوار آصرة ، )٣٦:النساء(" أَي
ن، واجلار اجلنب هو الذي ال جتمعك به صلة من نسب أو دين، النسب أو الدي

  .  أمر اهللايفوالصاحب باجلنب هو الرفيق 
ن كل من جاور اإلنسان املسلم له عليه حق اجلوار، ولو مل ومن هنا كا  

 هذا تكرمي للجار، يفيكن بينهما وشيجة من نسب، أو رابطة من دين، و
ولقد جاء عن رسول . م السمحة الغراء شرعة اإلساليفوإعالء لعالقة اجلوار 

ما زال جربيل يوصيىن باجلار حىت ظننت أنه : "قوله) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
مسعت : "فيقول)  اهللا عنهرضي(، أما الصحاىب اجلليل أبو أمامة )٢٨٧("سيورثه

                                                            
 . باب بر الوالدين وصلة األرحام١٩١: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٢٨٦(
 .باب حق اجلار:  كتاب الرب والصلة١٣/٧١انظر شرح السنة . فق عليهمت) ٢٨٧(
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 حجة الوداع، يف، وهو على ناقته اجلدعاء )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  . )٢٨٨("إنه يورثه: كم باجلار حىت أكثر، فقلتأوصي: يقول
يستجيش مشاعر الصحابة أحيانا ) صلى اهللا عليه وسلم(وكان رسول اهللا   
من كان يؤمن باهللا : " احلض على العمل الصاحل، فيصدر موعظته بقولهيف

، ويكرر هذه العبارة املثرية آمرا "واليوم األخر فليفعل كذا وليفعل كذا
 سلك فيها اليتومن األحاديث . على مكرمة من املكارممبعروف، أو حاضا 

من كان يؤمن باهللا واليوم األخر فيحسن إىل جاره، : "هذا األسلوب املؤثر قوله
ومن كان يؤمن باهللا واليوم األخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم 

اهللا من كان يؤمن ب:  رواية للبخارىيفو. )٢٨٩("األخر فليقل خريا أو ليسكت
 صدر يف فقد أوصى باإلحسان إىل اجلار )٢٩٠("واليوم األخر فال يؤذ جاره

احلديث الشريف، وجعل هذا اإلحسان عالمة من عالمات اإلميان باهللا واليوم 
  .واألخر، ومثرة يانعة من مثراته احلسان

افرحي لفرحهم، وتأملي ألملهم، استجابة : أحيب جلريانك ما حتبني لنفسك  
ال يؤمن ): "صلى اهللا عليه وسلم(حلس املرهف لقول الرسول منك يا ذات ا

 رواية ملسلم عن أنس عن يف و)٢٩١("أحدكم حىت حيب ألخية ما حيب لنفسه
والذي نفسى بيده ال يؤمن عبد حىت جيب : "قال) صلى اهللا عليه وسلم (النيب

 وال يغيب عن فطنتك أن تتعهدي )٢٩٢("جلاره أو قال ألخية ما حيب لنفسه
 املعسرين بني الفينة والفنية، بالعطاء واهلدية واهلبة، أو كلما انبعثت جريانك

روائح الطبخ والشواء من مرتلك، فقدري شهوم إىل الطعام الشهي، وهم 
مملقون غري قادرين على حيازة مثله، فأرسلي إليهم منه، مؤكدة التكافل 

 حديث ألىب يف) صلى اهللا عليه وسلم(االجتماعى الذي حض عليه رسول اهللا 
إذ كيف  ،)٢٩٣("يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، وتعاهد جريانك: "ذر

 فاقة وعسر وحرمان، فال متدين هلم يدا مبعروف، يف تطيقني أن تري جريانك
 من  شيءيفأو تقدمني هلم شيئا من رفد وإكرام وإطعام، وخصوصا إذا كنت 

                                                            
 .٨/١٦٥انظر جممع الزوائد . رواه الطراىن بإسناد جيد) ٢٨٨(
 . باب ىف حق اجلار والوصية به١٨٥:  متفق عليه انظر رياض الصاحلني)٢٨٩(
 .ؤذ جارهباب من كان يؤمن باهللا واليوم األخر فال ي:  كتاب األدب١٠/٤٤٥ فتح البارى )٢٩٠(
 . باب حق اجلار:  كتاب الرب والصلة١٣/٦٠انظر شرح السنة .  متفق عليه)٢٩١(
 .باب من خصال اإلميان أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك:  كتاب اإلميان٢/١٧ صحيح مسلم )٢٩٢(
 .باب الوصية باجلار واإلحسان إليه:  كتاب األدب٦/١٧٧ صحيح مسلم )٢٩٣(
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  الوقت نفسهيف عليك، وتسمعني السعة واليسار والغىن، تستمتعني مبا أنعم اهللا
 جائع إىل جنبه، وهو ما آمن يب من بات شبعان، وجاره: "قول الرسول الكرمي

   )٢٩٥(".ليس املؤمن الذي يشبع، وجاره جائع: " وقوله)٢٩٤("يعلم
 فال تستصغري: اإلحسان إىل اجلريان يكون على قدر طاقة اإلنسان  

تستطيعني مهما قل، وال مينعك معروفا تسديه إىل جارتك، بل قدمي إليها ما 
 حوزتك، بدعوى أنه غري يفاخلجل أو حب التفاخر من تقدمي القليل الذي 

الئق فتحرمني بذلك نفسك وجارتك من اخلري املتاح، وتضيعني فرصة فعل 
النساء على وجه ) صلى اهللا عليه وسلم(اخلري، وهذا ما نبه إليه الرسول الكرمي 

سلمات، ال حتقرن جارة جلارا، ولو فرسن يا نساء امل"اخلصوص، فقال 
 ال حتقرن جارة ظلفها، وهو كناية عن القلة، أي: ةوفرسن الشا، )٢٩٦("شاه

أسدت إىل جارا شيئا من معروف، ولو كان قليال، فهو خري من العدم، واهللا 
ول اهللا وقال رس. )٧:الزلزلة" (فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره"تعاىل يقول 

رة، فإن مل جتدوا فبكلمة متاتقوا النار ولو بشق ): "صلى اهللا عليه وسلم(
املرأة خاصة عن احتقار ) صلى اهللا عليه وسلم(ى رسول اهللا   وقد)٢٩٧("طيبة

 مثل هذه يفة حساسية و من جارا مهما صغرت، ألن للمرأاهلدية جلارا أ
 املرأة شاعرها حنو جارا، الفتا نظر وم نفسيتهايفاملواقف واملناسبات، قد تؤثر 

 اهلدية املعىن اإلنساىن النبيل الذي يكمن وراء اهلدية، ال يفاملسلمة إىل أن املهم 
 مثن اهلدية املادية، وال ينبغى للمرأة املسلمة الواعية أن تغفل عن هذا املعىن يف

 إليها، ألن اإلنساىن، فتستصغر اهلدية املقدمة منها إىل جارا، أو من جارا
  . نظر اإلسالم مقدمة على املادياتيفاملعنويات 

متشيا مع هدى اإلسالم : أحسين إىل جريانك ولو كانوا من غري املسلمني  
العظيم ومساحته وتوصيته وبره بالناس مجيعا، على اختالف أديام وحنلهم، ما 

ه عنِ الَّذين لَم لَا ينهاكُم اللَّ": مل يبدر منهم أذى على املسلمني أو اعتداء
يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ 

نيقِْسطالْم بحي ومن هذا املنطلق اإلنساىن الرحيب كان . )٨:املمتحنة(" اللَّه
أهديت : "حبت له شاة سأل غالمهالصحاىب اجلليل عبد اهللا بن عمرو إذا ذُ

                                                            
 .٨/١٦٧انظر جممع الزوائد . حسن رواه الطرباىن والبزار بإسناد )٢٩٤(
 .٨/١٦٧انظر جممع الزوائد .  رواه الطرباىن وأبو يعلى، ورواته ثقات)٢٩٥(
 .باب التصديق بالشئ اليسري:  كتاب الزكاة٦/١٤١انظر شرح السنة .  متفق عليه)٢٩٦(
 .باب التصدق بالشئ اليسري:  كتاب الزكاة٦/١٤٠انظر شرح السنة .  متفق عليه)٢٩٧(
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صلى اهللا (جلارنا اليهودى؟ أهديت جلارنا اليهودى؟ فإىن مسعت رسول اهللا 
   )٢٩٨(".مازال جربيل يوصيىن باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: "يقول) عليه وسلم

 يفوما أرفقه بالرعايا الذين يعيشون ! أال ما أوسع رمحة اإلسالم بالناس  
 يفإن التاريخ ليشهد أن أهل الكتاب عاشوا ! ارفة اآلمنةكنفه وحتت ظالله الو

 كثري من بقاع اإلسالم آمنني مطمئنني على أنفسهم يفجوار املسلمني 
وأعراضهم وأمواهلم ومعتقدام، ينعمون حبسن اجلوار، وكرم املعاملة، وحرية 

 قرى مسلمة معلقة فوق رؤوس يفالعقيدة، وكنائسهم قائمة منذ أقدم العصور 
جلبال، وحوهلا أالف املسلمني حييطون جريام من أهل كتاب بالرعاية ا

  .                             واحلماية والرب والعدل وحسن اجلوار
 اهللا رضي( فعن عائشة : إحسانك جلريانك األقرب فاألقربيفقدمي   
: ليا رسول اهللا، إن ىل جارين، فإىل أيهما أهدى؟ قا: قلت: عنها قالت) عنها

، فهذا هدي اإلسالم الذي يراعي قوة العالقة بني اجلارين )٢٩٩("إىل أقرما بابا"
املتالصقني، وما يكون بينهما عادة من حساسيات جيدر مراعاا، استبقاء 
لأللفة واملودة والوئام، على أن هذا ال يعىن أن تصريف نظرك عن االهتمام 

 دائرة بيتك من اجلارات يفان باجلريان األبعدين واإلحسان إليهم، فكل من ك
  . ذمة اجلوار، وهلن عليك حق اجلواريفالصاحلات داخل 

فافتحي :  إسداء املعروف إليهميفكفي أذاك عن جريانك وال تقصري   
 يفهلن أبواب الرب واخلري واملعروف على مصاريعها، وحاذري من التقصري 

إليهن، خشية أن حقهن كلما دعا الداعي إىل رعايتهن وإكرامهن واإلحسان 
 شأن اجلار الشانئ يف) صلى اهللا عليه وسلم(يصدق عليك ما بينه رسول اهللا 

يا : كم من جار متعلق جباره يوم القيامة، يقول: " قولهيفالكنود قليل املعروف 
ويا خلسارة !  فيا لسوء العاقبة)٣٠٠("رب، هذا أغلق بابه دوىن، فمنع معروفه

لى جاره، ويا خليبته يوم يقوم الناس لرب اجلار املمسك الضنني مبعروفه ع
 نظر اإلسالم بناء سامق متراص، لبناته يفإن املسلمني واملسلمات !. العاملني
كون متينه متماسكة، شديدة االرتباط ء هذه األمة، وكل لبنة ينبغى أن تأبنا

                                                            
 . كتاب الرب والصلة باب حق اجلار١٣/٧١انظر شرح السنة . ليه متفق ع)٢٩٨(
 . باب دى إىل أقرم بابا١/١٩٨ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٢٩٩(
 . باب من أغلق الباب على اجلار١/٢٠٠ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٠٠(
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باللبنات األخرى، ليتوافر للبناء متاسكه وقوته وصموده، وإال فإنه يتعرض 
  . والتداعى وااليارللوهن 

ومن مث أحاط اإلسالم لبناته برباط وثيق من الزاد الروحى، حيفظ متاسكها   
وتساندها ومقاومتها، ليبقى بناء املسلمني قويا، ال تزعزعه عوارض األحداث، 

وما أروع التمثيل النبوى لتماسك املسلمني . وال يهز من كيانه عاتى األعاصري
املؤمن للمؤمن : " قول الرسول الكرمييفندهم واملسلمات وتكافلهم وتسا
 توادهم وترامحهم يفمثل املؤمنني : "وقوله. )٣٠١("كالبنيان، يشد بعضه بعضا

عضو تداعى له سائر اجلسد ل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه وتعاطفهم كمث
د األمة هذا التماسك  إن دينا حيرص على متاسك أفرا)٣٠٢("بالسهر واحلمى
ن يوثق عالقة اجلار جباره، ويقيمها على أساس ثابت ركني  أالعجيب لبدهي

  .من املودة والرب والتكافل وحسن املعاملة
فال : اصربي على هنات جاراتك وأذاهن ما استطعت إىل ذلك سبيال  

تقابلي سيئتهن مبثلها، وال تستشيطي غضبا إن بدرت منهن هنة من اهلنات، 
ائهن، بل خذي نفسك بالعفو وال حتصي عليهن زالن وتقصريان وأخط

والتسامح، حمتسبة صربك وعفوك ومساحمتك عند اهللا، واثقة أن هذا لن يضيع 
عند اهللا، بل إنه ليكسبها حمبته ورضوانه، يشهد لذلك احلديث الذي رواه أبو 

يا أبا ذر، كان يبلغىن عنك : "ذر حني لقيه مطرف بني عبد اهللا، فقال له
: قلت. قد لقيتىن! هللا تبارك وتعاىل أبوك: قال. حديثك، وكنت أشتهى لقاءك

حدثك، فمن هؤالء الثالثة ) صلى اهللا عليه وسلم(حديثا بلغىن أن رسول اهللا 
 حمتسبا، فقاتل  سبيل اهللا صابرايفرجل غزا : "الذين حيبهم اهللا عز وجل؟ قال

ب إن اهللا حي:" اهللا عز وجل، مث تال كتابيفدونه عندكم حىت قتل، وأنتم جت
رجل : "ومن؟ قال: قلت". يان مرصوصن سبيله صفا كأم بيفلذين يقاتلون ا

كان له جار سوء يؤذيه، فصرب على أذاه حىت يكفيه اهللا إياه حبياة أو 
أال فلتسمع اجلارات من بعض النسوة اللواتى يفقدن صوان إذا ، )٣٠٣("موت

ويقذفن غمضن أعينهن تشاجر ولد من أوالدهن مع ابن للجريان، فإذا هن ي
 الكالم ولواذع القول وموجع الشتيمة، ضاربات بوشائج اجلوار جاران بنايب

                                                            
 .املؤمنني وترامحهمباب تعاون :  كتاب الرب والصلة١٣/٤٧انظر شرح السنة .  متفق عليه)٣٠١(
 .باب تعاون املؤمنني وترامحهم:  كتاب الرب والصلة١٣/٤٦انظر شرح السنة .  متفق عليه)٣٠٢(
 .٨/١٧١انظر جممع الزوائد .  رواه أمحد والطرباىن بإسناد صحيح)٣٠٣(
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 حلظة غضب، يفعرض احلائط، مقطعات أواصر املودة والعشرة والتقارب 
 معاملة اجلريان، ورضني ألنفسهن يفلتسمع هؤالء أن خالفن هدي اإلسالم 

ت املتحليات بالصرب ولتقر أعني اجلارات املهذبا. أن يكن من جارات السوء
واحللم واألناة والرزانة وحسن التصرف، اللواتى مل يقابلن إساءات جاران 

 اهللا عن سلوكهن الراشد رضيمبثلها، بأن من اجلارات الصاحلات اللواتى 
  .احلكيم

خري األصحاب عند اهللا " إذا كان :جوارك الطيب دليل صدق إسالمك  
 فإن اجلارة األكثر ،)٣٠٤("اهللا خريهم جلارهخريهم لصاحبه، وخري اجلريان عند 

إحسانا جلارا خري اجلريان عند اهللا، واهلدي النبوي يؤكد أن اجلرية الصاحلة 
 احلياة؛ ملا تضمن للجار من قرة عني يفركن من أركان سعادة اإلنسان املسلم 

صاحل،  الدنيا اجلار اليفمن سعادة املرء املسلم : "وهناءة وارتياح وأمن وطمأنينة
 ولقد كان السلف الصاحل يقدرون قيمة )٣٠٥("ب اهلينءواملرتل الواسع، واملرك

 ال يعدهلا اليت ال تقدر مبال، ومن الغنائم اليتاجلوار الصاحل، ويعدونه من النعم 
عرض من أعراض احلياة الدنيا، يشهد لذلك ما حكاه التاريخ من أن جار 

هذا مثن : داره، مث قال للمشترى يفسعيد بن العاص ساوم على مئة ألف درهم 
الدار، وبكم تشترى جوار سعيد؟ فلما علم سعيد بذلك بعث إليه بالثمن 

فما هى .  الصفحة الوضيئة املشرقة للجارة الصاحلةهذه هي.  دارهيفواستبقاه 
  صفحة جارة السوء؟

فقد أقسم رسول : جارة السوء سوداء الصفحة عارية من نعمة اإلميان  
من يا : واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قيل: "قائال)  عليه وسلمصلى اهللا(اهللا 

ال : " رواية ملسلميف، و)٣٠٧)"(٣٠٦(الذي ال يأمن جاره بوائقه: "رسول اهللا؟ قال
! وما أعظمه إمثا! فما أكربها جرمية. )٣٠٨("يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه

 اإلميان، وحيرم من  اإلنسان إذ يسيء إىل جاره، فينسلخ من نعمةيفيرتكس 
 هذه النصوص مة الصادقة النقية السريرة لتتأملإن املرأة املسل!! دخول اجلنان

 النفس من ظالل قامتة، يف الذهن من أحكام صارمة، وما ختلعه يفوما تلقيه 
                                                            

 .باب ما جاء ىف حق اجلوار:  أبواب الرب والصلة٣/٢٢٤ رواه الترمذى بإسناد صحيح )٣٠٤(
 . ىف كتاب الرب والصلة٤/١٦٦كم بإسناد صحيح  رواه احلا)٣٠٥(
 .الغوائل والشرور:  البوائق)٣٠٦(
 . باب ىف حق اجلار والوصية به١٨٥: انظر رياض الصاحلني.  متفق عليه)٣٠٧(
 .باب بيان حترمي إيذاء اجلار:  كتاب اإلميان٢/١٧ صحيح مسلم )٣٠٨(
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حتيط جبارة السوء، فال خيطر هلا على بال أن تسيء إىل جرياا، مهما تكن 
 كيد يفساءة إىل جاراا والدخول معهن الظروف واألحوال؛ ذلك أن اإل

ومكر وشحناء وخصام، ليس من الذنوب الصغرية واهلفوات الطفيفة، بل هو 
 اآلخرة، وهل بعد يف تطيح باإلميان، ودد مصريها اليتمن الذنوب الكبرية 

فقدان اإلميان وخسارة اآلخرة من مصيبة ينهلع هلا قلب املرأة املسلمة، وترتعش 
  هتز كياا؟نفسها، وي

وإذا كانت جارة السوء قد فقدت  :جارة السوء أمرأة حبط عملها  
 احلديث السالف الذكر، فإا أمرأة حبط عملها كله، فما يفاإلميان كما 

تنفعها بعد اليوم طاعة تقوم ا، وال يرفع هلا عمل صاحل، ما دامت مصرة على 
 أصلها على اإلميان باهللا، يفإيذاء جرياا؛ ذلك أن األعمال الصاحلات ترتكز 

واإلميان ليس كلمة طائرة يلغو ا اللسان وإمنا هو تنفيذ دقيق ملا يريده اهللا من 
فإذا ما فقدت جارة السوء إمياا باستمرارها وإصرارها على إيذاء . عباده

جرياا، فال تطمع بعد ذلك أن يتقبل اهللا منها عمال صاحلا مهما بلغ، بل 
قيل للنىب .  له أثرا، ولو أفنت فيه بياض أيامها وسواد لياليهاميحقه وال يبقى

يا رسول اهللا، إن فالنة تقوم الليل، وتصوم النهار، ): صلى اهللا عليه وسلم(
ا، فقال رسول اهللا دق، وتؤذيوتفعل، وتصا بلساهللا عليه صلى ا( جريا

 املكتوبة، وفالنة تصلي: قالوا" ال خري فيها، هي من أهل النار): "وسلم
صلى اهللا عليه وسلم(ل اهللا  أحدا فقال رسووال تؤذي )٣٠٩(دق بأثواروتص :(

جار ) صلى اهللا عليه وسلم(، ووصف رسول اهللا )٣١٠(" من أهل اجلنةهي"
إمام إن أحسنت : ثالثة هن العواقر: " حددها بقولهاليتالسوء بأنه من العواقر 

ى خري دفنه، وإن رأى شرا مل يشكر، وإن أسأت مل يغفر، وجار سوء إن رأ
  . )٣١١("مرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك، واأذاعه
 تشمئز منها نفس اليتوهكذا ترسم النصوص الصورة البشعة جلارة السوء   

 إمث اإلساءة للجوار، يفاملرأة املسلمة الصافية، فإذا هى حذرة واعية من الوقوع 
 ال يربح ،ريان خبصومة أو كيدمستحضرة حتذير الرسول الكرمي من أذى اجل

                                                            
 .مجع ثور، وهى قطعة من اللنب اجلامد املستحجر: األثوار) ٣٠٩(
 . باب ال يؤذى جاره١/٢٠١ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣١٠(
 .، ورجالة ثقات١٨/٢٦٧ رواه الطرباىن ىف الكبري )٣١١(
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مسعها، وال يغيب عنها كلما استطار شرر الغضب والشقاق واملنازعة بني 
  )٣١٢("أول خصمني يوم القيامة جاران"): صلى اهللا عليه وسلم( قوله اجلريان

  
  املرأة املسلمة مع أخواا وصديقاا: تاسعا

فالتآخى يف اهللا،  :أخيت املسلمة أحيب صديقاتك واختذيهن أخوات يف اهللا  
إنه رباط اإلميان . أمسى ر باط يربط بني إنسان وإنسان، رجل كان أو أمرأة

" إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ: "باهللا الذي عقده اهللا بني املؤمنني كافة بقوله
وأخوة اإلميان أمنت روابط القلوب، وأوثق عرى النفوس،  . )١٠:احلجرات(

تقوم على احلب يف اهللا، وهو احلب األمسى . واحوأعلى صالت العقول واألر
 ه احلب ارد عن كل منفعة، الربيء من أيإن. واألطهر واألنقى يف حياة البشر

غرض، النقى من كل شائبة؛ ألنه يستمد صفاءه وشفافيته ونقاءه من مشكاة 
الوحى وهدى النبوة، وهو احلب الطاهر الذي جيد فيه املسلمون واملسلمات 

  . اإلميانحالوة 
 ورسوله أحب إليه أن يكون اهللا: ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان"  
ا سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن مم

  )٣١٣("أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار
ف شر كرمي، للن ومقامه:واعلمي أن مرتلة املتحابات يف اهللا عظيمة  

أين : "، فينادى يوم يقوم الناس لرب العاملنيالرفيع الذي يسبغه اهللا عليهن
فما أعظمه  )٣١٤("املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي

من شرف وما أعزها من مرتلة وما أرفعه من تكرمي يلقاه املتحابون واملتحابات 
 ك أن احلب ارد النظيف النقي ذل.يف اهللا يوم اهلول والشدة والكرب العظيم

خيه اإلنسان، ال يبغي به إال وجه نسان حنو أاخلالص الذي خيفق به قلب اإل
اهللا، مرتقى عسري صعب، ال يبلغه إال من صفت نفوسهم، وطهرت أرواحهم، 
وهانت عليهم الدنيا وما فيها من متاع، فارتفعوا عن جوانب احلياة املادية 

ها، وآثروا ما عند اهللا من نعيم مقيم، ورضوان منه وشهواا ومتعها ومنافع
                                                            

 .٨/١٧٠انظر جممع الزوائد .  رواه أمحد والطرباىن بإسناد حسن)٣١٢(
 .باب حالوة اإلميان:  كتاب اإلميان١/٤٩إنظر شرح السنة .   متفق عليه)٣١٣(
 .باب فضل احلب ىف اهللا:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٣ صحيح مسلم )٣١٤(
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أكرب فال غرو أن يرفع اهللا هذا النمط الفذ من البشر إىل أعلى املراتب، ويعد 
هلم من املرتلة والنعيم ما يليق بسموهم وارتفاعهم وجتردهم هللا عز وجل، جند 

 صلى اهللا عليه(مسعت رسول اهللا : قال ذلك يف احلديث الذي رواه معاذ
م منابر من نور، املتحابون يف جالىل هل: قال اهللا عز وجل: "يقول) وسلم

بل ال غرو أن ما هو أجل وأعظم وأمسى من ، )٣١٥("  والشهداءيغبطهم النبيون
 العزيز الذي تتقطع دونه لنعيم، أن حيبوهم اهللا حبه الغايلتلك املرتلة وذلك ا

دنيا واآلخرة، وذلك يف أعناق البشر، وتنتهى عنده معسوالت أمانيهم يف ال
أن رجال ): "صلى اهللا عليه وسلم (النيب عن ه اهللا عنرضي هريرة يث أيبحد

 ملكا، فلما أتى )٣١٦(زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصد اهللا تعاىل على مدرجته 
هل لك عليه من : أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: أين تريد؟ قال: عليه قال
فإين رسول اهللا : ال، غري أين أحببته يف اهللا تعاىل، قال: قال عليه؟) ٣١٧(نعمة ترا

 فما أبركة من حب على )٣١٨("إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه
  !يرفعه إىل الدرجة اليت يستحق فيها حمبة اهللا ورضوانه! اإلنسان

صلى اهللا ( فلقد كان رسول اهللا :بينهم يف اهللابأنك حتأخربي أخواتك   
 يدع مناسبة متر إال وحيض املسلمني على التحابب والتقارب ال) عليه وسلم

والتصايف، ويأمرهم أن يعلنوا هذا التحابب، لتنفتح مغاليق القلوب، وتشيع 
 اهللا عنه أن رجالً كان عند رضيفعن أنس : املودة واأللفة والصفاء يف النفوس

 ألحب هذا، يا رسول اهللا، إين:  به رجل، فقال فمرصلى اهللا عليه وسلم النيب
، "أعلمه: "ال، قال: قال" أأعلمته؟" ):صلى اهللا عليه وسلم( النيبفقال له 
  . )٣١٩("أحبك اهللا الذي أحببتىن له: إىن ألحبك يف هللا، فقال: فلحقه فقال

 يفعل هذا بنفسه أيضا،  معلما صلى اهللا عليه وسلموكان رسول اهللا   
، فقد أخذ يوما بيد معاذ، ءفااملسلمني كيف يبنون جمتمع احملبة والتآخى والص

ال تدعن يف دبر كل : يا معاذ، واهللا إىن ألحبك، مث أوصيك يا معاذ: وقال
 وقد انطلق )٣٢٠("اللهم أعىن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: صالة تقول

                                                            
 .حديث حسن صحيح:  باب ما جاء ىف احلب ىف اهللا، وقال٤/٢٤ رواه الترمذى )٣١٥(
 . أى على طريقه)٣١٦(
 . أى تقوم ا)٣١٧(
 .باب فضل احلب ىف اهللا:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٤ صحيح مسلم )٣١٨(
 .باب أخبار الرجل مبحبته إليه:  كتاب األدب٤/٤٥٢  رواه أبو داوود بإسناد صحيح)٣١٩(
 . بإسناد صحيح٥/٢٤٥ رواه أمحد )٣٢٠(
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معاذ ينشر هذا احلب الطاهر بني املسلمني يف ديار اإلسالم، فيحدثهم مبا مسع 
عما أعده اهللا للمتحابني فيه من ثواب ) يه وسلمصلى اهللا عل(من رسول اهللا 

صحيح عن أىب ى اإلمام مالك يف موطئه بإسناد جزل، وحمبة منه أكرب؛ فقد رو
ذا ، وإ)٣٢١(دخلت مسجد دمشق، فإذا فىت براق الثنايا: "إدريس اخلوالىن، قال

 أسندوه إليه، وصدروا عن رأيه، فسألت عنه، الناس معه، فإذا اختلفوا يف شيء
، )٣٢٢( اهللا عنه، فلما كان من الغد هجرترضيهذا معاذ بن جبل : يلفق

فوجدته قد سبقىن بالتهجري، ووجدته يصلى، فانتظرته حىت قضى صالته، مث 
آهللا؟ : واهللا إىن ألحبك، فقال: جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، مث قلت

: إليه، فقالآهللا، فأخذىن حببوة ردائى، فجذبين : آهللا؟ فقلت: آهللا، فقال: فقلت
: قال اهللا تعاىل: "يقول) صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا : أبشر، فإىن

وجبت حمبىت للمتحابني يف، واملتجالسني يف، واملتزاورين يف، واملتبادلني 
  )٣٢٣("يف

جاء اإلسالم  فما: واعلمي أن للحب يف اهللا أثرا عميقا يف حياة اتمع  
ئم على احملبة والتآخى والتناصح، فكان البد من إال ليبين اتمع األمثل القا

زرع احملبة يف قلوب األفراد الذين يتألف منهم اتمع، ولذلك جعل هذه احملبة 
بني املؤمنني وبني املؤمنات شرطاً من شروط اإلميان الذي به يدخلون اجلنة، 

:  قالمصلى اهللا عليه وسل النيب هريرة أن ذلك فيما رواه اإلمام مسلم عن أيبو
والذي نفسى بيده ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال "

إا النظرة ، )٣٢٤("أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
النبوية الصائبة الثاقبة، املدركة أنه ال يستل سخائم احلقد من النفوس، وال 

ور إال أخوة صادقة نبيلة عالية، تسود يغسل أدران التنافس واحلسد من الصد
حياة املسلمني واملسلمات ومتلؤها باحملبة، والتواد والتناصح والتآلف والتصايف، 

احلسد، والسبيل إىل ذلك ة والتنابذ والغش والغل واحلقد ووتنقيها من الكراهي
ل كله إفشاء السالم، ليكون مفتاح القلوب، ذه احملبة النقية الناصعة بين رسو

 نفوس جيل الرعيل األول من املسلمني واملسلمات، صلى اهللا عليه وسلماهللا 

                                                            
 . أى أبيض الثغر حسن املبسم)٣٢١(
 . أى بكرت)٣٢٢(
 .باب ما جاء ىف املتحابني ىف اهللا:  كتاب الشعر٢/٩٥٣ رواه مالك ىف املوطأ )٣٢٣(
 .نة إال املؤمنونباب بيان أنه ال يدخل اجل:   كتاب اإلميان٢/٣٥ صحيح مسلم )٣٢٤(
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فكانوا حبق القاعدة الصلبة اليت قام عليها صرح اإلسالم الشامخ، والنجوم 
  . املتأللئة يف مساء البشرية اليت أضاءت الطريق لألمم والشعوب

 إن عليه وسلمصلى اهللا وذه احملبة الصافية الصادقة استطاع رسول اهللا   
يبين اتمع اإلنساىن األمثل القائم على أخوة اإلميان، فكان أعجوبة يف صالبته 
وصموده وحتمله تبعات اجلهاد وتقدمي التضحيات، لنشر اإلسالم، كما كان 

صلى اهللا عليه (أعجوبة يف متاسكه وتسانده وتكافله الذي صوره رسول اهللا 
 )٣٢٥(" لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤمن ل: "أروع تصوير بقوله) وسلم

وقد شاركت املرأة املسلمة يف أيامها األوىل وعرب تارخيها الطويل يف بناء ذلك 
الصرح الشامخ لإلسالم على أساس من أخوة اإلميان، وال تزال تشارك يف 
ذلك البناء املبارك، بنشر أنداء احملبة يف اهللا، وإشاعة شذاها العطر يف اتمعات 

المية، فتقبل على أخواا وصديقاا بقلبها ومشاعرها، فتوطد أواصر اإلس
  .األخوة يف اهللا، وتوثق عرى احملبة فيه

حرم اإلسالم التقاطع والتدابر  فقد: ال تقاطعي أخواتك وال جريهن  
بات الصادقات يف اهللا؛ وات العارضات ال تفرق بني املتحاواهلجر، وأكد أن اهلن

أقوى وأوثق من أن تنفصم من أول ذنب ة يف اهللا أشد ولك أن عروة احملبذ
ما تواد ): "صلى اهللا عليه وسلم( تقترفه إحدامها، يشهد لذلك قول الرسول

اثنان يف اهللا جل وعز، أو يف اإلسالم، فيفرق بيهما أول ذنب حيدثه 
 غضب يف حلظات الضعف وقد تعصف بنفس املرأة نزوة. )٣٢٦("أحدمها

 إىل أختها، وقد يؤدي بينهما الغضب واالنفعال إىل  األختالبشرى، فتسيء
املقاطعة، وهنا ينبغى أال يغيب عن بالك أيتها األخت املسلمة أن هدي اإلسالم 
مل يغفل طبيعة النفس البشرية، وكوا عرضة لالنفعال ولرتوات العاطفة 
دأ ثور ا، ولذلك وضع حدا للمدة اليت ميكن للنفس اإلنسانية أنا وتقلبا

ال حيل ملسلم أن يهجر ): "صلى اهللا عليه وسلم(فيها، ويف ذلك يقول الرسول 
أخاه فوق ثالثة أيام، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخريمها الذي يبدأ 

 فاملسلمة اليت صاغ مشاعرها اإلسالم وهذب نفسها هديه )٣٢٧("بالسالم
 األسباب، بل احلكيم ال تقيم على قطيعة ألخت من أخواا، مهما كانت

                                                            
 .باب تعاون املؤمنني وترامحهم:  كتاب الرب والصلة١٣/٤٧انظر شرح السنة :  متفق عليه)٣٢٥(
 . باب هجرة املسلم١/٤٩٣ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٢٦(
 .باب النهى عن هجران اإلخوان:  كتاب الرب والصلة١٣/١٠٠انظر شرح سنة :  متفق عليه)٣٢٧(
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تسارع إىل مصافاا والتسليم عليها، وإا لتعلم أن خريمها اليت تبدأ بالسالم، 
: يقول) صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا : ويف احلديث أن أبا هريرة قال

ال حيل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثالثة أيام، فإذا مرت ثالثة أيام فليلقه 
سالم فقد اشتركا يف األجر، وإن مل يرد عليه فقد فليسلم عليه، فإن رد عليه ال
، وكلما زادت مدة القطيعة زاد اإلمث )٣٢٩("")٣٢٨(برئ املسلم من اهلجرة

صلى  (النيبواستفحلت اخلطيئة واشتد الوعيد للمتنازعني املتصارمتني، فقد قال 
  . )٣٣٠("من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه): "اهللا عليه وسلم

رها على وما أثقل وز! المطعة و اهلجر يف شرعة اإلسفما أبشع جرمية املقا  
ات أن ينتفي من حيام ومن مث يريد اإلسالم من املسلمني و املسلم! مرتكبها

 من تلك  أن يعكر صفو حيام شيءرضيوالتحاسد والتدابر، وال يالتباغض 
اً األخالق الوضيعة اانبة ألخوة اإلميان، ولذلك ينسكب هديه يف األمساع رامس
: أروع منهج لألخالق عرفته البشرية منذ كان على ظهر هذه األرض إنسان

ال تقاطعوا، وال تدابروا، و ال تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا إخواناً كما "
إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال : " وبقوله)٣٣١("أمركم اهللا
 تباغضوا، وال حتاسدوا، وال وال جتسسوا، و ال تنافسوا، وال، )٣٣٢(حتسسوا

ال حتاسدوا، وال تناجشوا : " وبقوله)٣٣٣("تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا
، وال تبغاضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد )٣٣٤(

-التقوى ههنا . نا املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقرهاهللا أخوا
. حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم -ويشري إىل صدره ثالث مرات

  )٣٣٥("كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه
     واملسلمة اليت هذب اإلسالم مشاعرها حني تتأمل هذه النصوص من اهلدي 
النبوي، احملتوية على مكارم األخالق كلها، ال ميكن أن تطوي صدرها على 

 فما تقيم على شحناء وتصر على شحناء، وال ميكن أن تقيم على قطيعة،
                                                            

 .جرة أى من إمث اهل)٣٢٨(
 .  باب إن اإلسالم جيزئ من الصرم١/٥٠٥ أخرجه البخارى ىف األبد املفرد )٣٢٩(
 . باب من هجر أخاه سنة١/٤٩٧ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٣٠(
 .باب حترمي الظن والتجسس والتنافس:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٠ صحيح مسلم )٣٣١(
 ..وها أى ال تبحثوا عن عيوب الناس وال تتبع)٣٣٢(
 .باب ما ال جيوز من الظن:  كتاب الرب والصلة١٣/١٠٩انظر شرح السنة :  متفق عليه)٣٣٣(
 .أن يزيد املرء ىف السلعة وال رغبة له ىف شرائها، بل ليغر غريه ىف شرائها:  التناجش)٣٣٤(
 .باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٠ صحيح مسلم )٣٣٥(
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القطيعة إال أمرأة يف قلبها مرض، ومن هنا جاء الوعيد شديداً لقساة القلوب، 
صلى اهللا عليه (متحجري العقول، من الرجال والنساء، يف قول الرسول 

تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس، فيغفر لكل عبد ال يشرك ): "وسلم
روا هذين حىت ظأن: باهللا شيئاً، إال رجالً كانت بينه وبني أخيه شحناء، فيقال

، )٣٣٦("أنظروا هذين حىت يصطلحايصطلحا، أنظروا هذين حىت يصطلحا، و
ا هو خري لكم من أال أخربكم مب: "داء يقولوكان الصحاىب اجلليل أبو الدر

. )٣٣٨(")٣٣٧(أال وإن البِغضة هي احلالقة. الصدقة والصيام؟ صالح ذات البني
فقد رأى هذا الصحاىب اجلليل الذي كان موضع ثقة الرسول الكرمي يف حسن 
تفكريه وسداده نظرته، أن التباغض حيبط العمل، وميحق األجر، ويبدد 

 أيتها املسلمة على أختك احلسنات؛ ومن هنا كان صالح ذات البني، وإقبالك
خري لك من الصدقة والصيام؛ إذ إن إصرارك على القطيعة واهلجر والتباغض 

  .يودي مبا جتنيه يف عباداتك من حسنات
واكظمي غيظك إن مسك : تساحمي مع أخواتك وقدمي العفو عنهن  

غيظ من إحدى أخواتك، واعفي عن أختك املسيئة، يف عفوية وبساطة ويسر، 
 بأثارة يدي يف نفسك غضاضة من جراء هذا العفو، ودون أن حتسدون أن جت

: من مذلة أو هوان، بل هو إحسان حيبه اهللا من عباده، ويقرم منه زلفي
"ِسنِنيحالْم بحي اللّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظآل ("و

 النفس اإلنسانية، وكبتها ذلك أن مراجل الغضب إذا فارت يف ).١٣٤:عمران
صاحبتها، ومل يتبعها بعفو، استحالت إىل إحنة وحقد وضغينة، وهذا أصعب 

أما إذا أتبعها اإلنسان بالعفو والصفح . وأخطر على اإلنسان من الغضب
والغفران، فإنه خيمد جذوة الغضب، ويغسل النفس من أدران الغل واحلقد 

 حيب اهللا من يسمو إليها من عباده واملوجدة، وهذه هى مرتبة اإلحسان اليت
واملرأة املسلمة اليت صاغها ". واللّه يحب الْمحِسنِني: "املؤمنني واملؤمنات

اإلسالم على هدية من هذا النمط من احملسنني، ال حتتفظ بالغيظ يتأجج يف 
صدرها؛ بل تسارع إىل العفو والصفح والغفران، وبذلك حتس برد الطمأنينة 

 على قبلها، والراحة والسالم والغبطة تغمر ضمريها ووجداا، ويعينها ينسكب
على بلوغ هذا املرتقى األخالقى الصعب إدراكها أن صفحها عن أختها املسيئة 

                                                            
 .باب النهى عن الشحناء:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٢ صحيح مسلم )٣٣٦(
 . أى املاحية للثواب)٣٣٧(
 . باب الشحناء١/٥٠٥ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٣٨(
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ما زاد اهللا عبداً بعفو ): "صلى اهللا عليه وسلم(لن يلحق ا ذلة وال عاراً، لقوله 
، ويعينها أيضا إدراك قيمة )٣٣٩( "إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعة اهللا

العفو وصفاء القلب ونقاء النفس من هذه األدران اخلبيثة يف ميزان اهللا ومغفرته 
ثالث من مل : "بقوله) صلى اهللا عليه وسلم(ورضوانه، كما بينها رسول اهللا 
من مات ال يشرك باهللا شيئاً، ومل يكن : يكن فيه غُفر له ما سواه ملن شاء

  .)٣٤٠(" السحرة، ومل حيقد على أخيهساحراً يتبع
صلى اهللا عليه ( كما أرشدك رسول اهللا: أقبلي على أخواتك بوجه طليق  
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه : "بقوله) وسلم
ذلك أن طالقة الوجه صفة حسنة، حض عليها اإلسالم، وجعلها . )٣٤١("طليق

حمبة الناس، وعدها من األعمال الصاحلات حلية مثينة لإلنسان يف الدنيا تكسبه 
اليت تكسب صاحبها املثوبة واألجر، ألن الوجه الطليق السمح يدل يف الغالب 
على صفاء السريرة، وهذا الصفاء يف املظهر واملخرب مما حرص اإلسالم على 

وهلذا كان من هدي . حتلي املسلمني واملسلمات به، واختاذه خلقاً دائماً هلم
وكان رسول اهللا . )٣٤٢("تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة: "كرميالرسول ال

صلوات اهللا عليه طليق الوجه، كما حدث بذلك الصحاىب اجلليل جرير بن 
منذ أسلمت، و  )صلى اهللا عليه وسلم(ما حجبين رسول اهللا : "عبد اهللا البجلى
  . )٣٤٣("ال رآىن إال تبسم

أواصر الود بينهم معقودة، لقد أراد اإلسالم للمسلمني واملسلمات أن تبقى   
ووشائج األخوة متينة صلبة؛ ولذلك حبب إليهم إفشاء السالم، وطالقة الوجه، 
ولني الكالم، وحسن اللقاء، لتبقى النفوس منفتحة صافية مقبلة على التعاون 
والرب والعمل الصاحل، قادرة على النهوض بتكاليف اإلسالم وما تتطلب من 

  .جهود وتضحيات
 فكما ورد يف احلديث :اتك الناصحة األمينة املخلصة هلنكوين ألخو  

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة : "ملن؟ قال: قلنا" الدين النصيحة"الصحيح 
                                                            

 .باب استحباب العفو والتواضع:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤١ صحيح مسلم )٣٣٩(
 . باب الشحناء١/٥٠٥ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٤٠(
 .باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٧٧ صحيح مسلم )٣٤١(
 .حسن غريب: ، وقال٣٦:  أبواب الرب٣/٢٢٨ وراه الترمذى )٣٤٢(
   كتاب ١٦/٣٥باب التبسم والضحك، وصحيح مسلم :  كتاب األدب١٠/٥٠٤ فتح البارى )٣٤٣(

 .فضائل جرير بن عبد اهللاباب :          فضائل الصحابة
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فانصحي ألخواتك أيتها األخت املخلصة، ال .)٣٤٤("املسلمني وعامتهم
تغشيهن، وال ختدعيهن، وال تزوي عنهن خرياً، وليس ذلك جماملة هلن، وال 

لدماثة االجتماعية، وإمنا اعتقاداً منك بأن النصيحة من أمهات قواعد تظاهراً با
) صلى اهللا عليه وسلم(اإلسالم اليت كان املؤمنون األولون يبايعون رسول اهللا 

بايعت رسول اهللا : " اهللا عنهرضيعليها، يؤكد ذلك قول جرير بن عبد اهللا 
 والنصح لكل  على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة،صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه ولقد رأينا آنفا يف مستهل هذه الفقرة أن الرسول . )٣٤٥("مسلم
وهذا تأكيد منه أن النصيحة " النصيحة" عرف الدين بكلمة واحدة هى وسلم

عمود الدين، ومرتكزه األصيل، وأساسه الراسخ، وهى من شروط صحة 
 يؤمن أحدكم حىت ال: "اإلميان وكماله، كما يفهم من قول الرسول الكرمي

  ". )٣٤٦(حيب ألخيه ما حيب لنفسه
وبدهى أن اإلنسان ال ميكن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه إال إذا كان حمبا   

وحب اإلنسان ألخيه ما حيب لنفسه ليس باألمر السهل، بل هو . نصوحاً
مرتقى صعب عسري املنال، ال يناله من الرجال والنساء إال من هذب اإلسالم 

واستل سخائم األنانية من صدورهم، ونقى قلوم وسرائرهم من مشاعرهم، 
  . احلقد واحلسد والكراهية، وزرع فيها حب اآلخرين

وأنت أيتها املسلمة الصادقة مرآة صادقة ألخواتك، تنصحينهن، وال تتمنني 
املؤمن مرآة أخيه، إذا رأى : " اهللا عنهرضيهلن إال اخلري، كما يقول أبو هريرة 

 هريرة إمنا هو قبس من أقباس  وهذا الكالم العايل من أيب)٣٤٧(" صلحهفيه عيبا أ
املؤمن مرآة أخيه، واملؤمن أخو املؤمن، يكف عليه : " الكرمي وهديه القائلالنيب

، لذا فينبغي أن تكون صالتك بأخواتك )٣٤٨(" ضيعته وحيوطه من ورائه
ملا كنت جديرة وصديقاتك ومواقفك منهن يف هذا املستوى العاىل الرفيع، وإال 

بالعيش يف هذه األجواء الطاهرة النظيفة املفعمة بشذا احلب، وعبري الوفاء 
وندى األخوة، وهلبطت إىل درك الكراهية واخليانة واحلقد واألنانية والغرية 

                                                            
 .باب بيان أن الدين النصيحة:  كتاب اإلميان٢/٣٧ صحيح مسلم )٣٤٤(
 .باب البيعة على اإلسالم:  كتاب اإلميان١/٦٣انظر شرح السنة :  متفق عليه)٣٤٥(
 .باب حيب ألخيه ما حيب لنفسه:  كتاب الرب والصلة١٣/٦٠انظر شرح :  متفق عليه)٣٤٦(
 . باب املسلم مرآة أخيه١/٣٣٣دب املفرد  أخرجه البخارى ىف األ)٣٤٧(
 . باب املسلم مرآة أخيه١/٣٣٣ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٤٨(
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املقيتة؛ فكل إناء بالذي فيه ينصح، واملسك ال ينفخ إال الشذا، والتربة الطيبة ال 
   .خترج إال النبات الطيب

 اهللا عن أن رضيفقد روي عن أبن عمر : كوين بارة بأخواتك وفية هلن  
، )٣٤٩("إن أبر الرب أن يصل الرجل ود أبيه: "قال) صلى اهللا عليه وسلم(النيب 

فاإلسالم مل يكتف حبض أبنائه وبناته على بر األصدقاء والصديقات، بل حض 
والرب يف النفس على بر أصدقاء الوالدين، تأكيداً منه على فضيلة الوفاء 

ولقد وضع الرسول الكرمي للمرأة . اإلنسانية، وتأصيال هلا يف احلياة اإلسالمية
املسلمة نرباساً تستهدى به يف الوفاء والرب، إذ كان يرعى صديقات خدجية 

 هللا عنها بعد موا، فال ينساهن أبداً من بره وإحسانه، وكان هذا رضي
بصديقات خدجية مما يغيظ أم ) ليه وسلمصلى اهللا ع(اإلهتمام من رسول اهللا 

وهذا ما جنده يف حديث السيدة عائشة . املؤمنني السيدة عائشة، فتغار منها
ما ) صلى اهللا عليه وسلم( النيبما غرت على أحد من نساء : "الذي تقول فيه

 اهللا عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، رضيغرت على خدجية 
:  يقطعها أعضاء، مث يبعثها يف صدائق خدجية، فرمبا قلت لهورمبا ذبح الشاة مث

إا كانت وكانت، وكان ىل : "فيقول! كأن مل يكن يف الدنيا أمرأة إال خدجية
تأصيل للوفاء والرب، ) صلى اهللا عليه وسلم(ففي هدي الرسول . )٣٥٠("منها ولد

وات، فكيف ميتد فيشمل األصدقاء والصديقات األبعدين لآلباء والزوجات األم
  بالصديقات القريبات من األحياء؟

 وال تستعلي عليهن :ترفقي أيتها األخت املسلمة بأخواتك وصديقاتك  
وال تتجهمي هلن، وال تغلظي هلن القول، بل كوين معهن دوماً رفيقة لطيفة 

يف وصف  وحسبك أن تقرئي قوله تعاىل. آلفة مألوفة حسنة املعشر لينة القول
ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ ): "ى اهللا عليه وسلمصل(رسوله الكرمي 
كلوح نلَى : " ويف صفة املؤمنني واملؤمنات،)١٥٩: آل عمران(" مع لَّةأَذ

رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤا احلالة املثلى من التواضع ولني ،)٥٤:املائدة(" الْمإ
وإذا . تعامل اليت تصل إىل القمة يف الرفق، حىت إا لتشبه الذلةاجلانب وحسن ال

نسان، حىت إنه ما التفت إىل التوجيه النبوي ألفيته آية يف حتبيب الرفق إىل اإل

                                                            
 .باب فضل صلة األصدقاء األب واألم:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١١٠ صحيح مسلم )٣٤٩(
  خدجية ) مصلى اهللا عليه وسل(باب تزويج النىب :  كتاب مناقب األنصار٧/١٣٣ فتح البارى )٣٥٠(

 .باب فضائل خدجية:  كتاب الفضائل١٥/٢٠١         وفضلها، وصحيح مسلم 
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إن الرفق ال : " الكرمي يف احلياة، وذلك يف قول الرسولليجعله زينة كل شيء
وها هو ذا أنس ، )٣٥١(" إال شانهشيء إال زانه، وال يرتع من يكون يف شيء

لقد : " اهللا عنه خادمه ومالزمه يصف أخالقه ومشائله الرفيعة بقولهرضي
أف، : عشر سنني، فما قال يل قط)  عليه وسلمصلى اهللا(خدمت رسول اهللا 
. )٣٥٢(!"أال فعلت كذا؟:  مل أفعلهمل فعلته؟ وال لشيء: وال قال لشيء فعلته
سباباً وال فحاشاً وال )  عليه وسلمصلى اهللا (النيبمل يكن : "ويقول أنس أيضا

  ؟)٣٥٤)(٣٥٣( ما له ترب جبينه: قول عند املعتبةلعاناً، كان ي
:  خباصةعن الغيبة بعامة وعن غيبة أخواتك وصديقاتكأمسكي لسانك   

ولَا يغتب بعضكُم بعضاً أَيحب أَحدكُم ": ألن الغيبة حرام بنص القرآن الكرمي
أْكُلَ لَحأَن ييمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ م "

واملسلمة التقية حتفظ لساا دوماً عن اخلوض يف األحاديث . )١٢:احلجرات(
أن اللسان هو الذي يكب صاحبه أو صاحبته يف بة، وتدرك املوقعة يف الغي

معاذ ) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا النار، وذلك يف احلديث الذي حذر فيه
يا نيب اهللا وإنا : ، فقال معاذ"كف عليك هذا: "بن جبل، إذ أخذ بلسانه وقال
ثكلتك أمك، وهل ): "صلى اهللا عليه وسلم (النيبملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال 

على مناخرهم، إال حصائد : يكب الناس يف النار على وجوههم، أو قال
  . )٣٥٥("ألسنتهم؟

إن الغيبة خلق ذميم، ال تتصف به املرأة املسلمة املستنرية دى دينها،   
وتأىب عليها شخصيتها اليت ارتوت من فضائل هذا الدين أن تكون بوجهني 
ولسانني، تتلون وتتكيف وتنافق وجتامل، فتغتاب أخواا وصديقاا يف 

لصداقة؛ ألا االس، فإذا لقيتهن هشت هلن وبشت وتظاهرت هلن باملودة وا
تعلم أن هذا التلون حرام يف شرعة اإلسالم اليت قامت على االستقامة والصدق 
والوضوح، وطبعت املؤمنني واملؤمنات بذلك، وكرهت إليهم التذبذب والتلون 

                                                            
 .باب فضل الرفق:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤٦ صحيح مسلم )٣٥١(
 . باب حسن اخللق٣٣٦: انظر رياض الصاحلني:  متفق عليه)٣٥٢(
  دعاء له بكثرة السجود، ففى ذلك أراد النىب صلى اهللا عليه وسلم ا :  قيل ىف تفسري هذه العبارة)٣٥٣(

  .         هداية له وإصالح
  فاحشاً وال ) صلى اهللا عليه وسلم(باب مل يكن النىب :  كتاب األدب١٠/٤٥٢ فتح البارى )٣٥٤(

 .  متفحشاً    
 . كتاب الفنت٢/١٣١٥ حديث حسن صحيح رواه ابن ماجه )٣٥٥(
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والنفاق، بل نفرت من تلك اخلالئق تنفرياً شديداً، حني جعلت من يتخلق ا 
جتد ): "صلى اهللا عليه وسلم(لرسول من ذوي الوجهني، وهم من قال فيهم ا

من شرار الناس يوم القيامة عند اهللا ذا الوجهني، الذي يأتى هؤالء بوجه، 
، واملرأة املسلمة الصادقة هلا وجه واحد، وإنه لوجه أغر )٣٥٦("وهؤالء بوجه

أزهر أبلج مشرق واضح، ال يتلون وال يتغري، تلقى به الناس مجيعاً، أما ذات 
  .ة، واإلسالم والنفاق ال جيتمعانالوجهني فمنافق

االتزان : جتنيب مع أخواتك املخاصمة واملزاح املؤذى واإلخالف بالوعد  
واحلكمة والفطنة هي شعارك يف معاشرة أخواتك وصديقاتك، مستهدية دى 

، وال تعده موعداً )٣٥٨(،  وال متازحه )٣٥٧(ال متار أخاك : الرسول الكرمي القائل
املخاصمة توغر الصدور، وتورث النفور رة اجلدل و ذلك أن كث)٣٥٩("فتخلفه
عكر صفو العالقة بن األختني، ي ت وكثرة املزاح اجلارح املؤذ،والبغضاء

وإخالف املواعيد يوهن وشيجة األخوة والصداقة ويقلل من االحترام املتبادل 
واملرأة املسلمة النبيهة بعيدة عن الوقوع يف مثل هذه املخالفات . بينهما
  .اعية املزرية بشخصية اإلنساناالجتم

فقومي بدعون : أكرمي أخواتك وكوين جوادة سخية مبسوطة اليد  
ذلك أن اللقاءات الودية على الطعام توثق . واستقباهلن وإكرامهن وإطعامهن

عرى األخوة، وتوطد أواصر املودة بني األخوات، وتشيع يف حيان ندى 
ته املرأة الغربية اليت ربتها احلضارة املادية العاطفة اإلنسانية النبيلة الذي افتقد

احلديثة، فنمت يف نفسها روح النفعية واألنانية والفردية، فإذا هى تعاىن خواء 
روحياً وجفافاً عاطفياً، نتج عنهما شعور باحلرمان من الصداقة والصديقات 

  . وهذا شأن اإلنسان الغرىب بعامة، واملرأة الغربية خباصة. املخلصات
ر الكرماء األجواد األسخياء من الرجال والنساء بأن من الداخلني وبش

أفش السالم، وأطعم الطعام، وصل األرحام، وقم بالليل والناس : "اجلنة بسالم
، وخص هؤالء األجواد بغرف متميزة خاصة يف )٣٦٠("نيام، تدخل اجلنة بسالم

                                                            
   ١٦/١٥٧الوجهني، وصحيح مسلم باب ما قيل ىف ذى : كتاب األدب/ ١٠/٤٧ فتح البارى )٣٥٦(

 .باب ذم ذى الوجهني:          كتاب الرب والصلة واآلداب
 . أى ال جتادلة خماصماً)٣٥٧(
 . أى ال تفر صفى املزاح)٣٥٨(
 . باب ال تعد أخاك شيئا فتخلفه١/٤٥٨ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٥٩(
 .طعمة كتاب األ٤/١٢٩، واحلاكم ٢/٢٩٥ حديث صحيح رواه أمحد )٣٦٠(
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ن ظاهرها، أعدها إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها م: "اجلنة
اهللا تعاىل ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس 

  .)٣٦١("نيام
دعوة غائبة لغائبة، مفعمة : وخري ما دين ألخواتك الدعاء بظهر الغيب  

حبرارة األخوة الصادقة، صادرة عن قلب حمب صدوق، فمثل هذه الدعوة 
لته من صدق ابتهال، وحرارة شعور، ومسو أسرع الدعوات إجابة، ملا مح
أسرع الدعاء إجابة : "صلى اهللا عليه وسلم غرض، يؤكد ذلك قول الرسول

قر هذا املعىن يف نفوس الصحابة الكرام، فكانوا استوقد  )٣٦٢("غائب لغائب
يطلبون الدعاء من أخوام كلما وقفوا موقفا يستجاب فيه الدعاء، فقد أخرج 

ملفرد عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان، وكانت حتته  يف األدب االبخاري
قدمت عليهم الشام، فوجدت أم الدرداء يف البيت، ومل أجد أبا : الدرداء، قال
 صلى النيبفادع لنا خبري؛ فإن : نعم، قالت: أتريد احلج؟ قلت: الدراداء، قالت

ر الغيب، إن دعوة املرء املسلم مستجابة ألخيه بظه: "اهللا عليه وسلم كان يقول
  . )٣٦٣("آمني، ولك مبثل: عند رأسه ملك موكل، كلما دعا ألخيه خبري قال

فلقيت أبا الدرداء يف السوق، فقال مثل ذلك، ولقد كان رسول اهللا : قال  
صلى اهللا عليه وسلم يؤصل الروح االجتماعية يف نفوس املسلمني واملسلمات، 

 له، لتترسخ يف حياة اتمع وجيتث نزعة الفردية واألنانية يف كل مناسبة تسنح
املسلم مشاعر الود والترابط والتكافل واحلب والتواصل واإليثار، ومن 

اللهم اغفر يل وحملمد وحنا، قال : توجيهاته الرائعة ما قاله لرجل هتف داعيا
) صلى اهللا عليه وسلم(، ورسول اهللا )٣٦٤("لقد حجبتها عن ناس كثريين: "له

وية ال يسدد هذا الرجل الداعي فحسب، وإمنا يؤصل يف مثل هذه اللفتات الترب
ألمة اإلسالم قاطبة الروح اجلماعية فيها، ويعلم كل مسلم ومسلمة يف كل 
زمان ومكان أنه ال ينبغى لكل من نطق بالشهادتني أن يستأثر باخلري وحده، 

  . ألن املؤمن ينبغى دوما أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه

                                                            
  باب إفشاء السالم :  كتاب الرب واإلحسان٢/٢٦٢، وابن حبان ٥/٣٤٣ حديث حسن رواه أمحد )٣٦١(

 .          وإطعام الطعام
 . باب دعاء األخ بظهر الغيب٢/٨٣ أخرجه البخارى ىف األدب املفرد )٣٦٢(
 . باب الدعاء بظهر الغيب٢/٨٤:  أخرجه البخارى ىف األدب املفرد)٣٦٣(
 . باب الدعاء بظهر الغيب٢/٨٥ األدب املفرد  البخارى ىف)٣٦٤(



 
 

١٢٣

ب أخواا وتؤاخيهن سلمة اليت رباها اإلسالم، حتوبعد، فهذه هى املرأة امل  
 يف حمبتها ومؤاخاا هلن صادقة خملصة ناصحة حريصة على كل يف اهللا، وهي

ما ينفعهن، حتب هلن ما حتب لنفسها، حريصة على بقاء حبل األخوة والود 
عفو عن ت متساحمة يموصوال بينها وبينهن، ال تقاطعهن وال جرهن، وه

ن، ال حتمل يف نفسها عليهن شيئا من غل أو حسد أو ضغينة، أخطائهن وزال
قة ن، وال تلقاهن دوما بوجه متهلل متألق طليق، وهى برة وفية هلن، رفي

نة، سخية عليهن، تكرمهن، وتدعو اخلصام واجلدل واملشاحجترح مشاعرهن ب
وال عجب أن تتصف املرأة املسلمة اليت هذب اإلسالم . ن بظهر الغيبهل
                   .اعرها وصاغ شخصيتها ذه الصفاتمش

  جمتمعها مع املسلمة املرأة: عاشرا 
إذا كان عدد النساء يف اتمعات جياوز عدد الرجال حىت          : أخيت املسلمة   

يصل يف بعضها إىل الضعف أو يزيد، فداللة ذلك أن املرأة موجودة يف اتمع              
 العددي ومهامها اجلليلة، والدين مل يفـرق        ومؤثرة فيه تأثريا يتناسب مع ثقلها     

  اإلسالم وأعباء الدعوة إليه،    رسالةبينك وبني الرجل يف التكاليف، وال يف محل         
 ظروف كسعفت مابقدر   مؤثرة، فعالة اجتماعيةشخصية   تكوين أن وجب لذا
 ،كاسـتطاعت  قـدر  علـى  النساء نيتخالطف وإمكانياتك، كوأسرت كحيات
 نـسائى  جمتمـع  كل يف ينتربز الذي مييزك، و   الرفيع سالماإل خبلق هنينوتعامل
 يف القـيم  هلـذه  العملـى  كبتطبيق احلسان، ومشائله احلق، كدين قيم جمسدة
  . للناس كومعاملت االجتماعى كسلوك
 الرسول خبلق مؤتسية :فتعاملي أختاه مع حميطك االجتماعي خبلق حسن        
 ،)٤:القلـم  ("عظـيمٍ  خلُقٍ لَعلى وإِنك:"تعاىل بقوله ربه وصفه الذي الكرمي

 مـن  إن "صحابتهإمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق، وكان يقول ل       : الذي قال و
 يوم جملسا مين وأقربكم إيل أحبكم من إن"، و )٣٦٥("أخالقا أحاسنكم خياركم
 الثرثارون القيامة يوم مين وأبعدكم إيل ضكمغأب وإن أخالقا، أحاسنكم القيامة

                                                            
   كتاب ١٥/٧٨باب حسن اخللق، وصحيح مسلم :  كتاب األدب١٠/٤٥٦فتح البارى  )٣٦٥(

  باب : الفضائل      
 )صلى اهللا عليه وسلم(كثرة حيائه          
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 واملتشدقون، الثرثارون علمنا قد اهللا، رسول يا: قالوا". تفيهقونوامل واملتشدقون
  .)٣٦٦("املتكربون: "قال املتفيهقون؟ فما

 إال أحـد  يأتيه ال وكان رحيما، النيب كان): " اهللا عنه  رضي (أنس يقول  
 بثوبـه  فأخـذ  أعراىب وجاء الصالة، وأقيمت. عنده كان إن له وأجنز وعده،
 مـن  فـرغ حىت   معه فقام أنساها، وأخاف سرية،ي حاجيت من بقى إمنا: فقال

 حرجـا ) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول جيد مل )٣٦٧("فصلى أقبل مث حاجته،
 يـضق  ومل الـصالة،  أقيمت وقد حاجته، ويقضى األعراىب، إىل يستمع أن يف

 الـصالة؛  قبل حاجته قضاء على وأصر بثوبه، أخذ الذي األعراىب بذاك صدره
 كيف بفعله املسلمني ويعلم األخالق، جمتمع يبىن كان عليه، اهللا صلوات ألنه،
 أن ينبغـى  الذي اخللقى املبدأ هلم ويقرر اإلنسان، أخاه املسلم يعامل أن جيب
   .املسلمني جمتمع يسود
 وسـالمة  التربية حسن إىل يرجع املسلمني غري عند اخللق حسن كان وإذا  
 قبل يعود املسلمني عند اخللق حسن ناعلمي أختاه أ  ف التعليم، يورق ةشيءالتن
 اإلنسان يف أصيلة سجية لقاخل حسن  من جعل يالذ الدين يهد إىل كله هذا

 أخـرب  كماو األخرة؛ يف ميزانه كفة وترجح الدنيا، يف مرتلته من ترفع املسلم،
 القيامـة  يوم املؤمن ميزان يف أثقل يءش ما) "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول
 اإلسـالم  إن بل ،)٣٦٨("يءالبذ الفاحش ليبغض تعاىل هللا فإن حسن؛ خلق من
 أكمـل ): "صلى اهللا عليه وسلم   (قال   إذ اإلميان، كمال من اخللق حسن جعل

   .)٣٦٩("خلقا أحسنهم إميانا املؤمنني
 حـديث  ذلكب يشهد إليه، اهللا عباد أحب من خلقا الناس أحسن وجعل  
 كأمنـا ) هللا عليه وسلم  صلى ا  (النيب عند جلوسا كنا: "قال شريك، بن أسامة
 عبـاد  أحب من: فقالوا ناس جاءه إذ متكلم منا يتكلم ما الطري، رؤوسنا على
صلى اهللا   (اهللا رسول قرر كما .)٣٧٠("أخالقا أحسنهم: قال تعاىل؟ اهللا إىل اهللا

                                                            
 .حديث حسن: ، وقال٧٠:  ىف أبواب الرب٣/٢٤٩رواه الترمذى  )٣٦٦(
 . باب سخاوة النفس١/٣٧٥دب املفرد أخرجه البخارى ىف األ )٣٦٧(
 . حديث حسن صحيح: باب حسن اخللق، وقال:  ىف أبواب الرب٣/٢٤٤رواه الترمذى  )٣٦٨(
 .حديث حسن صحيح: ، وقال١١:  ىف أبواب الرضاع٢/٣١٥رواه الترمذى  )٣٦٩(
 .، ورجاله رجال الصحيح١٨٣، ١/١٨١رواه الطرباىن ىف الكبري )٣٧٠(



 
 

١٢٥

 حـسن  وإن اخللق، حسن من أثقل امليزان يف يوضع ال: "قوله يف) وسلم عليه
  . )٣٧١("والصالة صومال درجة بصاحبه ليبلغ اخللق
 للصحابة اخللق أمهية يؤكد) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول كان مث ومن  

 قولـه  من شىت بأساليب نفوسهم إىل وحيببه به، التجمل على وحيضهم الكرام،
 وجتميـل  النفوس، وتزكيه الطباع، ذيب يف الكبري ألثره منه إدراكا وفعله،
 مهـا  خـصلتني،  على أدلك أال ذر، أبا يا: "ذر ألىب قوله ذلك ومن اخلالئق،
: قال اهللا، رسول يا بلى: قال". غريمها؟ من امليزان يف وأثقل الظهر، على أخف

 اخلالئـق  جتمل ما بيده نفسى فوالذي. الصمت وطول اخللق، حبسن عليك"
 يف زيـادة  والـرب  شؤم، اخللق وسوء مناء، اخللق حسن: "وقوله )٣٧٢("مبثلهما
صـلى اهللا عليـه      (دعائـه  من وكان .)٣٧٣("السوء ميته نعمت والصدقة العمر،
   .)٣٧٤("يخلق فأحسن ،يلقخ أحسنت اللهم): "وسلم

 يزكي اإلنـسان   كرمي خلق كل حتتها يندرج جامعة، كلمة اخللق وحسن
 جيـد  اإلسالم، يف االجتماعى التوجيه نصوصل املستقصى أن بيد به، سمويو

 هـذه  من خلق كل على حتض اليت النصوص من جدا كبري حشد أمام نفسه
ـ  اإلسالم اهتمام على يدل مما الرفيعة، االجتماعية األخالق  تكـوين ب شديدال
 االسـتيعاب  وهذا ،متكامال دقيقا تكوينا االجتماعية املسلم اإلنسان شخصية
 هذا منهج يف توافره االجتماعية التربية مناهج من منهج يف يتوافر مل والشمول
 الوقـوف  من املسلمة املرأة شخصية لتجليةوأنا أسعى    لذا كان البد يل      .الدين
لك أختاه مـا     ألبني وتشريع، وتوجيه هدى من تضمنته ا مب النصوص هذه عند

  .صفاتأخالق وو عاطبجيب أن تتميز به شخصيتك من 
 الـصدق،  على ضحت اإلسالممبادئ   ألن مجيعا الناس  مع :صادقةكوين    

 واملفاسـد،  الرذائـل  منبع تعدهو الكذب، عن وتنهي الفضائل رأس وتصوره
 إن: " صلى اهللا عليه وسلم    الكرمي الرسول مبا ورد عن    تؤمنني مسلمةك كوألن

 حـىت  ليـصدق  الرجل وإن. اجلنة إىل يهدى الرب وإن الرب، إىل يهدى الصدق
 إىل يهدى الفجور وإن الفجور، إىل يهدى الكذب وإن صديقا، اهللا عند يكتب

                                                            
 .، ورجاله ثقات٦١:  أبواب الرب والصلة ىف٣/٢٤٥رواة الترمذى  )٣٧١(
 .٨/٢٢انظر جممع الزوائد . رواه أبو يعلى والطرباىن ىف األوسط، ورجال أىب يعلى ثقاب )٣٧٢(
 .، ورجاله ثقاب٣/٥٠٢رواه أمحد  )٣٧٣(
 .، ورجاله رجال الصحيح١/٤٠٣رواه أمحد  )٣٧٤(



 
 

١٢٦

 أن علـى  يحرصفا) ٣٧٥("كذابا اهللا عند يكتب حىت ليكذب الرجل وإن. النار
 وإـا  وأفعاهلا، أقواهلا يف به وتلتزم الصدق، تتحرى  اليت يقةصدتلك ال  تكوين
  .سريرا بصدق التقية املسلمة املرأة تبلغها عالية سامقة ملرتبة
 قَـولَ  واجتنِبـوا  : "اإلسالم شرعة يف حرام  ذلك ألن :الزور يتشهد ال  
 وتـربزه  بصاحبها، تزرىوبالشرف   ختل الزور وشهادة .)٣٠:احلج (" الزورِ
 عبـاد  عن الصفة هذه الكرمي القرآن نفي ولذلك ،الناس أعني يف تافها اعوضي

 وإِذَا الـزور  يشهدونَ لَا والَّذين : "قال إذ كبائر، من عنهم نفي فيما الرمحن،
 املعـصية  هذه فداحة على أدل وليس ،)٧٢:فرقانال ("كراماً مروا بِاللَّغوِ مروا
: قلنا الكبائر؟ بأكرب أنبئكم الأ: "قال )صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول أن من
 فجلس، متكئا وكان الوالدين، وعقوق باهللا، اإلشراك: قال اهللا، رسول يا بلى
 ليتـه : قلنـا  حـىت  يكررهـا  زال فما الزور، وشهادة الزور وقول أال: فقال
   )٣٧٦("سكت

 عـن  شـردن  اللوايت النساء من إليها، نيتصل مرأةا لكل :حةينصال ابذيل  
 ينـصحها،  من ىلإ حباجة فهي نفسها، على أسرفت مرأةا من وكم. اهللا يهد

 إسـداء اعلمي أن   و .بسلوكها اهللا أمر اليت املستقيمة اجلادة إىل نظرها ويلفت
 الكرمي الرسول أخرب كما واجب هو وإمنا ،كمن وتكرماأ تطوعا ليس النصيحة
 وألئمـة  ولرسـوله،  ولكتابـه،  اهللا: "قال ملن؟: قلنا. النصيحة الدين: بقوله

  . )٣٧٧("وعامتهم املسلمني
صـلى   (اهللا رسول بايعت:" يقول ) اهللا عنه  رضي (اهللا عبد بن جرير وكان  

 فمـا  )٣٧٨("مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصالة إقام على) اهللا عليه وسلم  
 يف النصيحة اختفت وما املستقيم، الطريق إىل هدوا إال قوم يف حةالنصي فشت
 عامة اإلسالم يف املسئولية أن مت أختاه عل ما وإذا .كبريا ضالال ضلوا إال قوم

 النصح تقدمي يف سئوليةجانبا من امل   ت أن عليك    أدرك ،والنساء الرجال شاملة
  .هب ينتفع من لكل كحميط يف

                                                            
 . باب الصدق٥٠: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٣٧٥(
 . باب غلط حترمي شهادة الزور٦٨٩: انظر رياض الصاحلني. ليهمتفق ع )٣٧٦(
 .باب بيان أن الدين النصيحة:  كتاب اإلميان٢/٣٧صحيح مسلم  )٣٧٧(
 .باب النصيحة:  كتاب الرب والصلة١٣/٩٢انظر شرح السنة : متفق عليه )٣٧٨(



 
 

١٢٧

 على دل من: "قال) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسولألن  : اخلري على ديل  
 إىل ليخـرج  بـه،  علمت مىت اخلري على نيتدل ،)٣٧٩("فاعله أجر مثل فله خري
 على اخلري فعل أمت يكلد وسيان به الناس،  فعتاتمع وين  يف خلريا عيشوي النور،
 اخلـري  زاحتجـا  عـن  بعيدة تقيةألنك كمسلمة    ؛كغري يدى على أم كيدي
 القاتلـة  النفسية اآلفات هذه حجبت كمف الناس، أمام بفعله يباهلتت ،كلنفس
 بفعـل  سـواهم  دون هم يقوموا أن يودون أصحاا  ألن ؛اتمعات عن اخلري
 واملصاحل موءودا، اخلري به فيبقى  القيام من متكنهم القد   ظروفهم ولكن اخلري،

 أختاه كحسبف ،املظلمة الرؤوستلك   حبيس واخلري العمر، ينتهيقد  معطلة، و 
 السمعة من وأعظم أكرب يكلد اهللا وثواب احلالني، يف ثابت اهللا عند كأجر أن

  . الظهور وحب والشهرة
 دى املتشبعة تكفطرو ،ةدقاصألنك  : يتغدر وال يختدع وال يتغش ال  

 األخـالق  هـذه  يف وترى والغدر، واخلداع شغال من تنفر احلنيف اإلسالم
 ملسلم رواية فيف لإلسالم، االنتساب من احبهاص انسالخ على أمارة ةوضيعال
 يـده  فأدخل طعام، )٣٨٠(صربة على مر) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول أن

 أصـابته : قـال " الطعام؟ صاحب يا هذا ما: "فقال بلال، أصابعه فنالت فيها،
 من! الناس يراه حىت الطعام فوق جعلته أفال: "قال .اهللا رسول يا )٣٨١(السماء
   )٣٨٢("ىنم فليس غش
 تـزرى  الـيت  البشعة اجلرائم من والغدر واخلديعة الغش اإلسالم عد ولقد  

صـلى اهللا    (اهللا رسول أعلن إذ ،ةخراآل يف وجهة وتسود الدنيا، يف بصاحبها
 فيا )٣٨٣("فالن غدرة هذه: يقال القيامة، يوم لواء غادر لكل: "أنَّ) عليه وسلم 

 هـي  فإذا األيام، طوا غدرام أن حسبوا الذين والغدارات الغدارين ةخلجل
 محتـرمه  ،بأيـديهم  مرفوعة وألويتها األشهاد، رؤوس على القيامة يوم تنشر
 رجـل : القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة تعاىل اهللا قال: "الكرمي رسولال شفاعة
 فاسـتويف  أجريا استأجر ورجل مثنه، فأكل حرا باع ورجل غدر، مث يب أعطى

                                                            
 .باب فضل إعانة الغازى ىف سبيل اهللا:  كتاب اإلمارة١٣/٣٨صحيح مسلم  )٣٧٩(
 .أى كومة )٣٨٠(
 .أى املطر )٣٨١(
 .باب من غشنا فليس منا:  كتاب اإلميان٢/١٠٩صحيح مسلم  )٣٨٢(
   باب وعيد الغدر، ورياض :  كتاب اإلمارة والقضاء٧٣-١٠/٧١انظر شرح السنة . متفق عليه )٣٨٣(

 . باب حترمي الغدر٧٠٥: الصاحلني         



 
 

١٢٨

 يهد من ارتوت اليت الصادقة املسلمة أيتها ابتعديف )٣٨٤("أجره يعطه ومل منه
 يف لكـثرية  وإا صورها، بكل والغدر واخلديعة الغش خالئق عن احلق دينها
 اهللا رسـول  عدهن اللواتىتكوين مع    أن كبنفس ئيرباو املعاصرة، املرأة عامل

 خالـصا،  منافقا كان فيه كن من أربع" :املنافقات من) صلى اهللا عليه وسلم   (
 اؤمتن إذا: يدعها حىت النفاق من خصلة فيه كان منهن خصلة فيه كانت نوم

  .)٣٨٥("فجر مصخا وإذا غدر، عاهد إذا كذب، حدث وإذا خان،
 يرق على تدل محيدة، خصلة بالوعد الوفاء  ألن :بالوعد كوين من املوفني    

 النـاس  حمبـة  وتكـسبها  حياـا،  يف النجاح على وتعينها ا،من تتحلى   
 يف وردت وقد ،اانوب ئهاأبنا يف والنفسية اخللقية الفضائل غرس وت .واحترامهم

 أَوفُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا:"اهللا كتاب من كثرية الوفاء بالوعد آيات   على احلض
قُود١:املائدة ("بِالْع(،" ْفُواأَوو دهإِنَّ بِالْع دهمسئوالً كَانَ الْع")  ٣٤:اإلسـراء( ،
 بالعهـد  بالوفـاء  واملؤمنـات  املـؤمنني  لعباده قاطع رباىن أمر اآلياتففي  

 علـى  داللة وجل، عز اهللا ىلإ اآليات بعض يف العهد أضيف وقد ،ومسلتزماته
   )٩١:النحل( "عاهدتم إِذَا اللّه بِعهد وأَوفُواْ:"به الوفاء ووجوب وجالله قدسيته

 والقـوالني  واملتبجحـات،  عودبـالو  املتبجحني ميقت اإلسالم أن ذلك  
 لَـا  مـا  تقُولُـونَ  لم َآمنوا الَّذين أَيها يا" :إجناز وال وفاء غري من والقواالت،
 قـت امل )٣-٢:الصف ("تفْعلُونَ لَا ما تقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتاً كَبر * تفْعلُونَ
. يفعلون ال ما يقولون إذ فيه، كسوايرت أن املؤمنني لعباده اهللا يكره الذي الكبري
 كـذب،  حدث إذا: ثالث املنافق أية): "صلى اهللا عليه وسلم    (الرسول ويقول
 وصـلى  صام وإن: "ملسلم رواية ويف )٣٨٦("خان اؤمتن وإذا أخلف، وعد وإذا
   .)٣٨٧("مسلم أنه وزعم
 وإمنـا  فحـسب،  بالعبادات القيام يف ليس املسلمة أخيت كإسالم حسنو  

 إال كعن يصدر ال حبيث أيضا، الرفيعة أخالقةو اإلسالم تعاليمب نفسك بامتزاج
 خيانـة  وال التعامل، يف غش وال بالوعد، إخالف فال وجل؛ عز اهللا يرضي ما

 غـرس إمنا ت ف ،اوعوده لفخت مث ،اأوالده دع، واعلمي أن من ت    واملواثيق للعهود

                                                            
 .باب إمث من باع حرا:  كتاب البيوع٤/٤١٧فتح البارى  )٣٨٤(
 .باب عالمات النفاق:  كتاب اإلميان١/٧٤انظر شرح السنة . متفق عليه )٣٨٥(
 .باب عالمات النفاق:  كتاب اإلميان١/٧٢انظر شرح السنة . متفق عليه )٣٨٦(
 .باب بيان خصال املنافق:  كتاب اإلميان٢/٤٨صحيح مسلم  )٣٨٧(



 
 

١٢٩

 اباستهتاره دخلو ت  بالوعد، واإلخالف الكذب بذور همنفوس يف هذه ابأفعاهل
  .النار من األسفل الدركحتجز مكاا يف و املنافقات، زمرة يف بالعهد بالوفاء

ألن النفـاق    الكـاذب  واملديح احملرمة وااملة واملداهنة :النفاق جتنيبا  
ولك يف رسول اهللا أسوة      ،كوأحكام كأقوال يف واضحة صرحيةحرام، وألنك   

 ،"اهللا السيد: "فقال سيدنا، أنت: بقوهلم دحونهمي عامر بنو حسنة إذ أقبل عليه   
 قولكم، بعض أو بقولكم قولوا:"فقال طوال، وأعظمنا فضال، وأفضلنا: وقالوا
 أنزلنيها اليت مرتلىت فوق ترفعوىن أن أريد ال إىن. الشيطان) ٣٨٨(يستجرينكم وال
  .)٣٨٩("ورسوله وعبده اهللا، عبد بن حممد أنا تعاىل، اهللا

 أن املـادحني  علـى  الطريق) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول قطع لقد  
 علـى  فتح إذا املديح باب أن يعلم كان ألنه للناس، املديح كيل يف يسترسلوا
 النقيـة  اإلسالم روح يغهاستست ال النفاق، من خطرية مزالق إىل أدى مصرعيه
 عـن  الصحابة ىينه وكان الدين، هذا عليه قام الذي احلق يقبلها وال الربئية،
 واالسـتعالء  التيـه  نـشوة  املمـدوح  تأخذ لكيال وجهه، يف اإلنسان مدح

 أثـىن : قال)  اهللا عنه  رضي (بكرة أىب عن الشيخان أخرج،  بالنفس واإلعجاب
 عنق قطعت! وحيك: "فقال ،)صلى اهللا عليه وسلم    (النيب عند رجل على رجل

 مادحـا  أحـدكم  كان إذا: "قال مث ".مراراً صاحبك، عنق قطعت صاحبك،
 أحدا، اهللا على أزكى وال حسيبه، واهللا فالنا، أحسب: فليقل ةحمال ال صاحبه
   )٣٩٠("وكذا كذا ذاك يعلم كان إن أحسبه،

 اهللا  رضي (األسلمى حمجن عن رجاء عن املفرد األدب يف البخاري وأخرج  
 فـرأى  املـسجد،  يف كانا جناحمو) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول أن) عنه

 الرسول فقال ويركع، ويسجد يصلى رجال) اهللا عليه وسلم  صلى   (اهللا رسول
 اهللا، نـىب  يا: ويقول يطريه، حمجن فأخذ" هذا؟ من): "صلى اهللا عليه وسلم   (

   .)٣٩١ (!"فتهلكه تسمعه، ال أمسك،: "املدينة فقال أهل أحسن من فالن هذا

                                                            
  م، وال تنطعوا، وال تتكلفوا، تكلموا مبا حيضرك: من اجلرى، وهو الوكيل، يقول: ال يستجرينكم )٣٨٨(

 .كأنكم وكالء الشيطان ورسله، كأمنا تنطقون بلسانه         
 .٣/٩٩حياة الصاحبة  )٣٨٩(
   ١٨/١٢٦باب ما يكره من التمادح، وصحيح مسلم :  كتاب األدب١٠/٤٧٦فتح البارى  )٣٩٠(

 .باب اى عن اإلفراط ىف املدح :كتاب الزهد         
 . باب حيثى ىف وجوه املداحني١/٤٣٣رد انظر األدب املف )٣٩١(
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 يف التـراب  حيثـوا  أن صحابته) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول أمروقد    
 يفـشو  وبكثـرم  اإلسالمى، اتمع يف سوادهم يكثر لكيال املداحني، وجه

 صاحبتهاب وي حمرمة، جماملة هناك أن أختاه واعلمي التزلف، ويكثر النفاق،
 حـني  وذلك املمقوت، املهلك النفاق من سحيق قرار إىل رشعت ال حيث من
 إذا فاملدح،  لناسا من يستحقه ال ملن املديح نيليكت أو احلق، تبيان عن نيسكتت

 أن وينبغـى  املمدوح، واقع على منطبقا صادقا يكون أن فينبغى منه البد كان
 النفـاق  أوباء من اتمع ينقى وحده وذلك فيه، غلو ال متحفظا معتدال يكون

   .وااراة والرياء والتزلف واملخاتلة والكذب
 واالبتعاد قبيح،ال ترك على دوما الباعث النبيل اخللق ذلك :باحلياء جتملي  
 رسول اهللا   اخلدرى سعد أبو وصفوقد  . احلقوق أصحاب حق يف التقصري عن
 يف العـذراء  مـن  حيـاء  أشد) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول كان: "فقال
   .)٣٩٢("وجهه يف عرفناه يكرهه شيئا رأى فإذا رها،دخ

 صـلى اهللا   (اهللا رسول قال: قال ،) اهللا عنه  رضي (حصني ان بن عمر عنو  
 أن)  اهللا عنه  رضي (هريرة أىب وعن. )٣٩٣("خبري إال يأتى ال احلياء): "عليه وسلم 
 بضع أو شعبة، وسبعون بضع اإلميان: "قال) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول
 الطريـق،  عن األذى إماطة وأدناها اهللا، إال إله ال قول هاالأع شعبة، وستون
   .)٣٩٤("اإلميان من شعبة واحلياء

 يصدر ال الشعور، مرهفة دمثة مهذبة حيية التقية الصادقة املسلمة املرأة إن  
 منـهم  وخجـال  حياء ال كرامام خيدش أو. الناس يؤذى فعل أو قول عنها

 شعبة احلياء إذ بظلم، إمياا تلبس أن وحترجا تعاىل، اهللا من حياء وإمنا فحسب،
  . اإلميان شعب من

ـ  أن يف إطالقا يتفكر الو :في عن املسألة  عفت    املـسألة  موقـف  يتقف
 باملسلمة يربأ اإلسالم نأل فاقة؛ كدمهت وأ ضيق،من   كب أمل مامهواالستجداء  

 وتـستغىن  تـستعف  أن ا ويهيب املوقف، هذا يف نفسها تضع أن الصادقة

                                                            
 .باب ىف احلياء وفضله:  كتاب األدب٣٦٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٣٩٢(
 .باب ىف احلياء وفضله:  كتاب األدب٣٦٣: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٣٩٣(
 .٣٦٣باب :  كتاب األدب٣٦٣: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٣٩٤(
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 اهللا، يصربه يتصرب ومن ،اهللا يغنه نغيست ومن. اهللا يعفه يستعفف ومن. "وتصرب
  )٣٩٥("الصرب من سعوأو خريا عطاء أحد أعطى وما

 أمـوال  يف جعـل  الذي اإلسالم أن لتعلم دينها دى املستنرية املرأة إن  
 يف للفقراء أراد غضاضة، وال أذى وال منه بغري يتقاضونه للفقراء، حقا األغنياء
اهللا  صـلى  (اهللا رسول كان هنا ومن احلق، هذا عن يستغنوا أن نفسه الوقت
 أن املسألة، عن والتعفف الصدقة يذكر وهو املنرب، على من يعلن) وسلم عليه

 هـي  والـسفلى  املنفقـة،  هي العليا واليد السفلى، اليد من خري العليا اليد"
   .)٣٩٦("السائلة

  .وأكرم وأليق كب أجدر ذلك السفلى؛  يدكتكون أال فاجتهدي  
  مـن  تخصوصيا عن باحثة كعيني يمتد وال :كيعني ال فيما يتتدخل ال  
 الثرثـرة  عن كنفس وصوين شؤون، يف كأنف يتدس وال النساء، من كحول

 يعـود  وقد بعيد، أو قريب من كيهم ال أمر يف كنفس يحتشر وال الفارغة،
   .)٣٩٧("يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن من. "واملؤاخذة باإلمث كعلي

صـلى اهللا عليـه      (اهللا رسول قال: قال)  اهللا عنه  رضي (هريرة أىب وعن  
 أن: لكـم  رضـي ي. ثالثا لكم ويكره ثالثا لكم رضيي تعاىل اهللا إن): "وسلم
 ويكره. تفرقوا وال مجيعا اهللا حببل صمواتتع وأن شيئا، به تشركوا وال تعبدوه،
  وليكن شـغلك الـدائم     )٣٩٨("املال وإضاعة السؤال، وكثرة وقال، قيل: لكم
 وقتـا  جيـدون  الفمثلك  الناس، بني اإلسالم قيم نشر هي   احلياة يف كرسالتو

  .اآلثام تلك يف للخوض
 الَّذين إِنَّ" :فاهللا تعايل يقول   :العورات وتتبع األعراض يف وضاجتنيب اخل   
 "والْـآخرة  الدنيا في أَليم عذَاب لَهم آمنوا الَّذين في الْفَاحشةُ تشيع أَن يحبونَ

 يف الفاحشة أخبار وينشر الناس، أعراض يف خيوض الذي أن ذلك) ١٩:النور(

                                                            
 . باب الصرب٣٥: نظر رياض الصاحلنيا. متفق عليه )٣٩٥(
 .باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى:  كتاب الزكاة٧/١٢٤صحيح مسلم  )٣٩٦(
  باب كف :  كتاب الفنت٢/١٣١٦، وابن ماجه ٨:  أبواب الزهد٣/٣٨٢أخرجه الترمذى  )٣٩٧(

 .اللسان عن الفتنة         
 .ى عن كثرة املسائل من غري حاجةباب النه:  كتاب األقضية١٢/١٠صحيح مسلم  )٣٩٨(
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):  اهللا عنه  رضي (طالب أىب بن على يقول كما سواء، الفاحشة كفاعل اتمع
   .)٣٩٩("سواء اإلمث يف ا يشيع والذي الفاحشة القائل"

 بتتبع يكون ال املقصرات، بعض لدى البشرى الضعف معاجلة أن واعلمي  
 علـى  ظـة املوع عـرض  حبسن يكون وإمنا ن، والتشهري وعيون عوران
 دومنـا  نفوسهن، إىل املعصية وتكريه هلن، وجل عز اهللا طاعة وتزيني أمساعهن،
 احلـسنة  واملوعظـة  الطيبة فبالكلمة جماة؛ أو مواجهة وال جتريح وال تصريح
 تعـاىل  اهللا ى وهلذا اجلوارح، وختشع النفوس، وتنقاد القلوب، مغاليق تنفتح
 "تجسـسوا  ولَـا : "بقولـه  لماتواملس املسلمني عورات وتتبع التجسس عن

  .)١٢:احلجرات(
 فحـسب،  عليهم باألذى يرتد ال واملقصرات، باملقصرين التشهري أن ذلك  
صـلى اهللا    (اهللا رسول اشتدوقد  . فيه يعيشون الذي الكبري اتمع ييؤذ وإمنا

 اهللا، عبـاد  تؤذوا ال": حىت قال  راضعاأل يف الولوغ عن النهي يف) عليه وسلم 
 اهللا طلب املسلم أخية عورة طلب من فإنه عورام، تطلبوا وال روهم،تعي وال

صـلى اهللا عليـه      (اهللا رسول خطب" وقد   .)٤٠٠("بيته يف يفضحه حىت عورته
 بلسانه، منآ من معشر يا: فقال خدورهن، يف العواتق أمسع حىت خطبة) وسلم
 تتبـع  مـن  فإنه رام؛عو تتبعوا وال املؤمنني، تؤذوا ال قلبه، اإلميان يدخل ومل
 جـوف  يف ولو يفضحه، عورته يتبع ومن ستره، اهللا هتك املسلم أخية عورة
صلى اهللا   (اهللا رسول جعل! إمث من أكربه وما خطأ، من أفدحه فما .)٤٠١("بيته
 نعمة من الناس أعراض على واملتطاوالت املتطاولني هؤالء يعرى) وسلم عليه
  !اإلميان
 اإلخالص هو الدين هذا لباب لب ألن واملباهاة، روالتفاخ :الرياء اجتنيب  
 أو ريـاء،  من شائبة املسلمة املرأة عمل شاب ومىت والعمل، القول يف تعاىل هللا

 وباءت ثواا، وحمق. عملها بطل وشهرة، ثناء أو لسمعة، وطلب ظهور حب
 لمتـبعني ل الـصريح  القرآىن التحذير ذلك مصداق املبني، باخلسران صاحبته
 واألذَى بِـالْمن  صدقَاتكُم تبطلُواْ الَ آمنواْ الَّذين أَيها يا": واألذى باملن نفقتهم
 كَمثَـلِ  فَمثَلُـه  اآلخـرِ  والْيومِ بِاللّه يؤمن والَ الناسِ رِئَاء مالَه ينفق كَالَّذي

                                                            
 . باب من مسع بفاحشة فأفشاها١/٤١٩أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٣٩٩(
 .، وإسناده حسن٥/٢٧٩رواه أمحد  )٤٠٠(
 . ٨/٩٤انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ورجاله ثقات )٤٠١(
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انفْو٤٠٢(ص( هلَيع ابرت هابابِلٌ فَأَصو)٤٠٣( كَهرلْداً فَتص)ونَ الَّ )٤٠٤رقْدلَـى  يع 
  )٢٦٤:البقرة( "الْكَافرِين الْقَوم يهدي الَ واللّه كَسبواْ مما شيٍء
 الكـافرين  زمـرة  يف وعد املنانون  الصدقات، هذه بثواب املن ىأود لقد  

 بالعمل اسالن أمام التظاهر املرائني هؤالء شأن أن ذلك .حمرومني من هدى اهللا   
 إِالَّ اللّـه  يـذْكُرونَ  والَ الناس يرآؤونَ" وجل عز مرضاة مههم وليس الصاحل،
 مع أشركوا ألم عليهم؛ مردودا عملهم كان هنا ومن )١٤٢:النساء( "قَليالً
صـلى اهللا    (اهللا رسول مسعت: قال هريرة، أىب حديث يف جاء كماو غريه، اهللا
 عمـل  من الشرك، عن الشركاء أغىن أنا: تعاىل اهللا قال: "يقول) وسلم عليه
   )٤٠٥("وشركته تركته غريى، معى فيه أشرك عمال
 إن: "يقول) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول مسعت أيضا ةهرير أىبوعن    
 فعرفه نعمه فعرفهـا     به، فأتى استشهد عليه رجل  القيامة يوم يقضى الناس أول

حىت استشهدت قال كـذبت ولكنـك       قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك        
قاتلت ليقال فالن جريء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف               
النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما              
عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك            

قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل مث أمر به فسحب          تعلمت العلم ليقال عامل و    
 أصـناف  مـن  وأعطاه عليه، اهللا وسع ورجل .على وجهه حىت ألقي يف النار     

 من تركت ما: قال فيها؟ عملت فما: قال فعرفها، نعمه، فعرفه به، فأتى املال،
 فعلـت  ولكنـك  كذبت،: قال لك، فيها أنفقت إال فيها ينفق أن حتب سبيل
  )٤٠٦("النار يف ألقى حىت وجهه على بحسف به أمر مث قيل، فقد! جواد: ليقال
 املرتلـق  هذا اخلرية أعماهلا يف لتحذر دينها دى املستنرية املسلمة املرأة إن  
 ال حيـث  من اخلرية احلقول يف العامالت من كثريات فيه وى الذي اخلطري
 يف ن واإلشادة أمسائهن وذكر جبهودهن التنويه إىل أحيانا يتطلعن إذ يدرين،
 التجرد على فاحرصي أختاه .املريع والسقوط املرتلق يكون هنا ومن. املناسبات

                                                            
 .أى حجر أملس ناعم )٤٠٢(
 .أى مطر غزير )٤٠٣(
 .أى أملس )٤٠٤(
 .باب حترمي الرياء:  كتاب الزهد١٨/١١٥صحيح مسلم  )٤٠٥(
 .باب من قاتل للرياء والسمعة:  كتاب اإلمارة١٣/٥٠صحيح مسلم  )٤٠٦(
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اهللا  صـلى  (الرسول بقول مستهدية الكرمي، وجهه مبتغية ،كأعمال مجيع يف هللا
   ).٤٠٨("به هللا يرائى يرائى من ،)٤٠٧(به اهللامسع  عمس من): "عليه وسلم

 يتـصدر  أو رأيـا  تقويل أن كمن يطلبحني   :كحكم يف عادلةكوين    
 مـع  متيـل  وال تتحريز، وال جتور ال ،بالعدل حتكم الراشدة ملسلمةفا حكما
 العـدل  أن دينها هدى من تعلم ألا واألحوال؛ الظروف كانت مهما اهلوى،
 اللّـه  إِنَّ: "اهللا كتـاب  آيات به أمرت وصميمه، الدين لب من الظلم وجمانبة
كُمرأْمأَن ي ؤدواْت اتانا إِلَى اَألمهلإِذَا أَهم وتكَمح نيـاسِ  بـواْ  أَن النكُمحت 
 احلبمع   ميزانه مييل الالذي   دقيقال ردا ضحملا العدل،  )٥٨:النساء ("بِالْعدلِ
 كُونـواْ  آمنـواْ  الَّذين أَيها يا: "نسب أو قرابة نصاعته يف يؤثر وال والبغض،
نيامقَو لّهاء لدهش طسالَ بِالْقو كُمنرِمجآنُ ينمٍ )٤٠٩(شلَى قَولُواْ أَالَّ عدعلُواْ تداع 
وه بى أَقْرقْولتقُواْ لاتو إِنَّ اللّه اللّه بِريا خلُونَ بِممع٨:املائدة ("ت(  ،"  مإِذَا قُلْتو

بكَانَ ذَا قُر لَولُوا ود١٥٢:األنعام ("ىفَاع .(  
 العـدل  يف األعلـى  املثل) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول ضرب ولقد  
 وعـزم  سـرقت،  اليت املخزومية املرأة يف يستشفع يزيد بن أسامة جاء حينما
 من حد يف أتشفع: "له فقال: يدها قطع على) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول
   .)٤١٠("يدها لقطعت سرقت حممد بنت فاطمة أن لو اهللا وامي اهللا؟ حدود
 والسوقة، واألمري والصغري، الكبري على يطبق الذي املطلق العام العدل إنه  

 العدل بني الطريق مفرق وهذا. أحد تهقبض من يفلت وال املسلم، وغري واملسلم
  .اتمعات من وغريه اإلسالمى اتمع يف

 التأويـل  أو لالجتهاد جمال ال قاطعا، حترميا الظلم حرم اهللا ألن :يتظلم ال  
 نفـسى،  على الظلم حرمت إىن عبادى، يا: "القدسى احلديث يف وذلك فيه،

 اتقـوا : "الكرمي النبوى لهدىوامتثاال ل .)٤١١("تظاملوا فال حمرما، بينكم وجعلته
 العزيـز  امللك اخلالق اهللا كان وإذا )٤١٢("القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم،

                                                            
 .أى من أظهر عمله للناس رياء فضحه اهللا يوم القيامة )٤٠٧(
 .أى من أظهر للناس عمله ليعظم عندهم أظهر اهللا سريرته على رؤوس اخلالئق )٤٠٨(
 .أى بغضهم )٤٠٩(
  باب قطع يد الشريف واملرآة والشفاعة ىف :  كتاب احلدود١٠/٣٢٨ر شرح السنة انظ. متفق عليه )٤١٠(

 .احلد         
 .باب حترمي الظلم:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٣٢صحيح مسلم  )٤١١(
 .الظلم حترمي باب: واآلداب والصلة الرب كتاب ١٦/١٣٤ مسلم صحيح )٤١٢(
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 للعبد أفيسوغ العباد، بني حمرما وجعله نفسه، على الظلم محر قد املتكرب اجلبار
 الرسول ىنف لقد اإلنسان؟ أخيه على ظلم منه يقع أن ذلك بعد الفاين الضعيف
 العقيـدة  إخوان على واملسلمات املسلمني من اخلذالن أو الظلم وقوع الكرمي
 حاجـة  يف كان ومن ،)٤١٣(يسلمه وال يظلمه، ال املسلم، أخو املسلم":والدين
 مـن  ةكرب عنه اهللا فرج ةكرب مسلم عن فرج ومن حاجته، يف اهللا كان أخيه

   )٤١٤("القيامة يوم اهللا ستر مسلما ستر ومن القيامة، يوم كربات
 تطبيـق  يعـىن  وهذا أيضا، املطلق الظلم عن نهيما ي  النصوصمن   ورأينا  
 غـري  مـن  كـان  ولو إنسان، لكل الظلم واجتناب إنسان، كل على العدل
 لكل واإلساءة الظلم عن نهيوي واإلحسان، بالعدل يأمر تعاىل فاهللا سلمني؛امل

 مـن  يخرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاكُم لَا": الناس
ارِكُميأَن د موهربقِْسطُوا تتو هِمإِنَّ إِلَي اللَّه بحقْ يالْمني٨:املمتحنة( "ِسط(  

 مـن  نيحتـب  ال من عشرة يكعل احلياة تفرض قدف :نيحتب ال من ينصفأ  
 واقـع  أمـر  وهذا. هلا كقلب ينفتح مل مرأةاب واحد بيت كجيمع كأن النساء،
 فكيف اختلف، منها تناكر وما ائتلف، منها تعارف فما جمندة، جنود فاألرواح
 ـدى  اسـتنارت  اليت املسلمة أيتها    ينتظر منك  احلالة؟ هذه مثل يف نيتكون

 دمثة، لبقة منصفة تكوينأن   الغراء، السمحة إشعاعاته روحها وتلقت اإلسالم،
 شعور من كنفس يف يعتمل مبا يشي فعل رد أو موقف أو تصرف كعن يند ال
  . القول هلا ليينأو معها، يتلطف بل ،نيحتب ال اليت املرأة حنو بارد
 وصحابته) صلى اهللا عليه وسلم    (الرسول عليه كان الذي اخللق هو وهذا  

 الـنيب  على استأذن  رجال أن أخربته عائشة أن الزبري بن عروة عنف األكرمون؛
 خـو أ بـئس  أو العشرية، ابن فبئس له، ائذنوا: "فقال )صلى اهللا عليه وسلم   (

 مث قلـت،  ما قلت اهللا، رسول يا: فقلت الكالم، له أالن دخل فلما ،"العشرية
 -تركة من اهللا عند مرتلة الناس شر إن عائشة، أى: "فقال القول، يف هل ألنت
   .)٤١٥("فحشه اتقاء الناس -ودعه أو

 بل كره، أو حب يف عاطفتها وراء تنساق ال اإلسالم صاغها اليت املسلمةو  
 ال من على حكامهاأو مواقفها يف منصفة واقعية عادلة موضوعية معتدلة تكون

                                                            
 .أى ال خيذله )٤١٣(
 .باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه: املظامل كتاب ٥/٩٧فتح البارى  )٤١٤(
 .باب املداراة مع الناس:  كتاب األدب١٠/٥٢٨فتح البارى  )٤١٥(
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 تشهد فال وخلقها، ومروءا ودينها عقلها كله ذلك يف حتكم النساء، من حتب
 مواقفها يف متأسية باإلنصاف، إال تدىل وال بالقسط، إال حتكم وال باحلق، إال

 يف والتقـوى  والعدل اإلنصاف قمة يف كن اللواتى املؤمنني بأمهات وأحكامها
   .بعض على بعضهن حكم
:  بنت جحـش   بزينالسيدة   عن عائشة السيدة تقول مسلم صحيح ففي  

صـلى اهللا عليـه      (اهللا الرسـول  عند املرتلة يف )٤١٦(تساميىن كانت اليت هي"
 حديثا، واصدق هللا، وأتقى زينب، من الدين يف خريا قط مرأةا أر ومل ،)وسلم
 به تصدق الذي العمل يف لنفسها ذاالًبتا وأشد صدقه، وأعظم للرحم، وأوصل
 تـسرع  فيهـا،  كانت )٤١٧( حدة من سورة عدا ما ، تعاىل اهللا إىل به وتقرب
   .)٤١٩(")٤١٨(الفيئة منها
 برأها الذي اإلفك عن حديثها سياق يف عائشة تقول البخاري صحيح ويف  
اهللا  صـلى  (اهللا رسول وكان" :فيها زينب بشهادة منوهة سوء كل من فيه اهللا

 ؟ علمت ما ،بزين يا: فقال ،يأمر عن جحش بنت زينب يسأل) عليه وسلم 
 عليهـا  علمت ما واهللا ،يوبصر يمسع يمحأ اهللا، رسول يا: فقالت رأيت؟ ما
 اهللا فعـصمها  ،تـساميين  كانت اليت يوه: "عائشة السيدة قالت مث" خرياً إال

 اهللا رضي املؤمنني أمهات من والعدل واإلنصاف اخللق هذا كان.)٤٢٠(" بالورع
 أن لنـا  و.وحـساسية  وتنافس ةغري من بينهن ما وبينهن الضرائر، مع عنهن
  . النساء من ضرائرهن غري مع سامية أخالقهن كانت كم نتصور

 املـرأة  يف يكون ال جارح مؤذ وضيع خلق الشماتة إذ :بأحد تشميت ال  
 من وحذر) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب عنه ي وقد. دينها يهد ةفالعار التقية
   .)٤٢١("ويبتليك اهللا فريمحه ألخيك، الشماتة تظهر ال: "بقوله فيه رتكاساال

 لتعطـف  إا بل نفسها، يف للشماتة مكان ال اإلسالم هذا اليت املسلمةو  
 ألملهن، وتأمل عنهن، التخفيف إىل وتسارع حلاهلن، يوترث ابتلني، اللوايت على

 الوضـاء،  بنوره املستنرية اإلسالم، دى املهتدية النفوس يف تظهر ال فالشماتة
                                                            

 .أى تعادلىن وتضاهيىن ىف احلظوة واملرتلة الرفيعة )٤١٦(
 .أى شدة خلق وسرعة غضب )٤١٧(
 .أى الرجوع عن احلدة وعدم اإلصرار عليها )٤١٨(
 .باب فضائل أم املؤمنني عائشة: الصحابة كتاب فضائل ١٥/٢٠٦صحيح مسلم  )٤١٩(
 .باب لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خرياً:  كتاب التفسري٨/٤٥٥فتح البارى  )٤٢٠(
 .حديث حسن صحيح: ، وقال٥٤:  ىف كتاب صفة القيامة٤/٦٦٢رواه الترمذى  )٤٢١(
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 علـى  ابولة احلقود، املتحجرة القاسية الصلدة املظلمة النفوس يف تظهر وإمنا
 التقية املسلمة واملرأة. واالنتقام واألذى. الوقيعة وحب واحلقد والتشفي الكيد
  .البعد كل بعيدة الرباءة، كل بريئة كله هذا من

 اجتنِبوا آمنوا الَّذين أَيها يا" :كتابه حمكم يف اهللا أمر كما :السوء ظن جتنيب  
 قد بالظن الناس رجم نأل ).١٢:احلجرات("إِثْم الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثرياً
 اشتد وهلذا براء، منها هم ماً، م ويلصق بالعيب، الناس فيصم اإلمث،يف   يوقع
 بالغيـب  الناس ورجم الظن من التحذير يف) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول
 أكـذب  الظـن  فـإن  والظـن،  إيـاكم " :لفقا واليقني، احلقيقة عن بعيداً

   .)٤٢٢("احلديث
 لـساا  على جيرى فال أقواهلا، يف الصدق تتحرى التقية الصادقة واملسلمة  

 النبـوى  يواهلد احلديث؟ أكذب يف تقع فكيف كذب، من إثارة فيه حديث
 والبعـد  الناس، أعمال من بالظاهر األخذ إىل واملسلمات املسلمني وجهي العايل
 بـن  عتبة بن اهللا عبد عنف واألوهام، واألقاويل والشكوك بالظنون رميهم عن

إن ناساً كـانوا    : "يقول عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر مسعت: "قال مسعود،
       ول اللَّهسوإن الوحي قـد     )صلى اهللا عليه وسلم   (يؤخذون بالوحي يف عهد ر

ا خرياً أمنـاه    انقطع وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لن           
وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، اللَّه حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً              

   .)٤٢٣("مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة
 متس ا تتفوه كلمة كل يف متحفظة متحرزة املسلمة املرأة كانت هنا ومن  
 النـاس،  حق يف قهتطل حكم كل من مثبتة بعيد، أو قريب من املسلمة أختها
 والْبـصر  الـسمع  إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف والَ " :تعاىل قوله دوماً ذاكرة
ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولـئ هنوالً عؤس٣٦:اإلسراء( "م.(   

 عـن  تنـد  كلمة كل بإحصاء املوكل الرقيب امللك ذلك دوما ةستشعرم  
 مـسؤولية  تقـدر  ).١٨:ق( "عتيد رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من فظُيلْ ما" :لساا
 إن" ):صلى اهللا عليه وسـلم     (اهللا رسول يقول ذلك ويف ا؛ تتفوه اليت الكلمة
 يكتب بلغت، ما تبلغ أن يظن كان ما اهللا، رضوان من بالكلمة ليتكلم الرجل

                                                            
 .باب ما ال جيوز من الظن:  كتاب الرب ة والصلة١٣/١٠٩انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٢٢(
 .٢/١٥١/ حياة الصحابة )٤٢٣(
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 مـا  اهللا، سخط من بالكلمة كلمليت الرجل وإن يلقاه، يوم إىل رضوانه ا اهللا
  . )٤٢٤("القيامة يوم إىل سخطه ا له اهللا يكتب بلغت، ما تبلغ أن يظن كان
 يترو أن كلنفس يترض وال االس يف يدور ما ألكثر باال ي أختاه تلق الف  
 هـذه  مـن  نيتسمع ما نقل واعلمي أن   قاطع دليل كلدي يقم مل إذا منه شيئا

صلى  (اهللا رسول عليه نص الذي الكذب من صحته من التثبيت قبل األقاويل
  .)٤٢٥("مسع ما بكل حيدث أن كذبا باملرء ىفك" :بقوله) اهللا عليه وسلم

 واقرئي  مستكرهة بشعة جرميةألا   :والنميمة الغيبة عن كلسان يمسكأ  
 ميتاً أَخيه لَحم يأْكُلَ أَن أَحدكُم أَيحب بعضاً بعضكُم يغتب ولَا: "تعاىل قوله

وهمتقُوا فَكَرِهاتو إِنَّ اللَّه اللَّه ابوت يمحكلـسان  زل إنف ،)١٢:احلجرات ("ر 
 إىل ئـي جلاو اآليـة،  ا اهللا ذيل اليت التوبة إىل يسارع ألحد غيبة من يءبش

 بالـشهادتني،  نطقت اليت باملسلمة يليق ال ذنب الغيبةف ،كذنب من االستغفار
 وعـن  .الـصاحلات  املسلمات عداد يف ليست جمالسها يف ةبيالغ اعتادت نوم

 مـن  حسبك): صلى اهللا عليه وسلم    (للنىب قلت: قالت عنها اهللا رضي عائشة
 كلمة قلت لقد: "فقال – قصرية أا تعين: الرواة بعض قال -وكذا كذا صفية
  . )٤٢٧(")٤٢٦(ملزجته البحر مباء مزجت لو

 رسول يا: قيل املوبقات، السبع اجتنبوا" : قال )لمصلى اهللا عليه وس   (وعنه    
 باحلق، إال اهللا حرم اليت النفس وقتل والسحر، باهللا، الشرك: قال هن؟ وما اهللا،
 الغافالت احملصنات وقذف الزحف، يوم والتوىل الربا وأكل اليتيم، مال وأكل

 الغيبـة  من ي أختاه قفف  وكثريا ما تكون األعراض مادة للغيبة،      )٤٢٨("املؤمنات
 ألحـد  يتسمح وال أشكاهلا، من شكل يف بالوقوع يتتورط الو جاداً، موقفا
ـ او والعـدوان،  البغى ألسنة كأخوات عن ذيب بل ،كجملس يف يغتاب أن  يدفع

 عـن  ذب من": )صلى اهللا عليه وسلم    (الرسول بقول عمال السوء، قاله عنهن

                                                            
  باب ما يؤمر به من التحفظ مفى :  كتاب الكالم٢/١٩٨٥حديث صحيح رواه مالك ىف املوطأ  )٤٢٤(

 .الكالم          
 .باب النهى عن احلديث بكل ما مسع:  املقدمة١/٧٣: صحيح مسلم )٤٢٥(
 .أى خللطته وكدرته )٤٢٦(
  :  كتاب صفة القيامة٤/٦٦٠باب ىف الغيبة، والترمذى :  كتاب األدب٤/٣٧١رواه أبو داوود  )٤٢٧(

 .حديث حسن صحيح: ، وقال٥١         
 .باب الكبائر:  كتاب اإلميان١/٨٦انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٢٨(
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 كلسان يحفظوا .)٤٢٩("النار من يعتقه أن اهللا على حقا كان بالغيبة أخيه حلم
 اتمع، يف والفساد والسوء الشر فشو يفملا هلا من خطورة      أيضا، النميمة عن

صلى اهللا عليه    (اهللا رسول ذلك بني كما أفراده، بني والتواد احملبة عرى وتقطيع
ـ ذُ رؤوا إذا الذين اهللا عباد خيار" :بقوله)  وسلم اهللا عبـاد  وشـرار  اهللا، رك 

ويف  .)٤٣٠("العنـت  للـرباء  البـاغون  األحبة، بني املفرقون بالنميمة املشاءون
   .)٤٣١("منام اجلنة يدخل ال": الصحيح احلديث

 عـن ف قربه، يف يوسد أن منذ منام كل على ينصب اهللا عذاب أن واعلمي  
 إمـا  أمـا : فقال قربين، على اهللا رسول مر: "قال :عنه اهللا رضي عباس ابن

 اآلخـر  وأمـا  بالنميمة، ميشى فكان أحدمها أما. كبري يف يعذبان وما يعذبان،
 مث اثـنني،  فـشقه  ،)٤٣٢(رطب بعسيب فدعا: قال. بوله من يستربئ ال فكان
 مل ما عنهما خيفف أن لعله: قال مث واحداً، هذا وعلى واحداً، هذا على غرس
  .)٤٣٣("ييبسا
 اليت املسلمة باملرأة تليق ال صفات األ :يءالبذ والكالم السباب جتنيبا  
، وألن توجيهات اإلسـالم     ومشاعرها لساا السمحة الشريعة تعاليم بتهذ

 رسول قال: قال عنه اهللا رضي مسعود ابن فعن شديداً، تنفرياً كذل من نفرت
: وقـال  .)٤٣٤("كفر وقتاله فسوق، املسلم سباب): "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا
 يـبغض  تعـاىل  اهللا إن: "وقـال  .)٤٣٥("متفحش فاحش كل حيب ال اهللا إن"

  .)٤٣٦("يءالبذ الفاحش
 رخيـصة  مـشاحنة  أو مهاترة كل عن بعيدة املسلمة كانت املرأة  مث ومن  

صلى اهللا   (رسولب ويزيدها قوة تأسيها   الرخيص، والكالم الشتائم فيها تتقاذف
 الـذي  عنه اهللا رضي مالك بن أنس يقول العطرة؛ وسريته وأفعاله) وسلم عليه

                                                            
 . بإسناد حسن٦/٤٦١رواه أمحد  )٤٢٩(
 . بإسناد صحيح٤/٢٢٧رواه أمحد  )٤٣٠(
 .باب وعيد النمام:  كتاب الرب والصلة١٣/١٤٧انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٣١(
 .أى غصن أخضر )٤٣٢(
 .باب االستتار عند قضاء احلاجة:  كتاب الطهارة١/٣٧٠انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٣٣(
 .باب عالمات النفاق:  كتاب اإلميان١/٧٦انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٣٤(
 .٨/٦٤وائد انظر جممع الز: رواه أمحد والطرباىن ورجاله ثقات )٤٣٥(
 .٨/٦٤انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ورجاله ثقات )٤٣٦(
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) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب يكن مل" :طويلة سنني ميالكر للرسول مالزما كان
   .)٤٣٧("جبينه ترب ماله؟: املعتبة عند يقول كان لعانا، وال فحاشا وال سباباً
 املـشركني  لعـن  عن لسانه نزه) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول إن بل  
 يـا : قيل: قال إذ هريرة، أبو اجلليل الصحاىب بذلك أخرب عنه، أعرضوا الذين
 بعثـت  وإمنـا  لعانـا،  أبعـث  مل إىن: "قال املشركني، على ادع. اهللا رسول
   .)٤٣٨("رمحة
 الـشر  شـأفة  اجتثـات  يف) صلى اهللا عليه وسـلم     (اهللا رسول ويسمو  

 يقـول  إذ الـذروة،  يبلغ حىت النفوس من والعدوان احلقد جذور واستئصال
 متـاع،  وال له همرد ال من فينا املفلس: قالوا املفلس؟ نم روندأت: "ألصحابه
 وقـد  ويأتى وزكاة، وصيام بصالة القيامة يوم يأتى أميت من املفلس إن: فقال
 فيعطى هذا، وضرب هذا، دم وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم
 عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا
بئي بنفـسك    فـار  .)٤٣٩("النار يف طرح مث عليه فطرحت خطاياهم، من أخذ

 علـى  قـائم وكوين أداة بناء تمـع راق        الفارغة، التفاهات هذهأختاه عن   
  .املشاعر واحترام والتهذيب الفضيلة

بغـض  و التواضعإليك   ببح يالذ القرآين ياهلدف :أحد من يتسخر ال  
 واحتقـارهن  بالنـساء  السخرية من كعصمسي الذينفسه   هو الكرب، إليك

 يكُونـوا  أَن عسى قَومٍ من قَوم يسخر لَا آمنوا الَّذين هاأَي يا: "ن واالستهزاء
 تلْمـزوا  ولَـا  مـنهن  خيـراً  يكُـن  أَن عسى نساء من نِساء ولَا منهم خيراً

كُم٤٤٠(أَنفُس( لَاوا وزابنبِالْأَلْقَابِ ت)بِ)٤٤١ئْس مساال وقالْفُس دعب انن الْإِميمو لَّم 
بتي كلَئفَأُو مونَ همأخواتـك   احتقـار  واعلمي أن    .)١١:احلجرات( "الظَّال

 من امرئ حبسب" ):صلى اهللا عليه وسلم    (الرسول قول ل حمض شر املسلمات
  .)٤٤٢("املسلم أخاه حيقر أن الشر

                                                            
 باب من لعنة النىب صلى اهللا عليه وسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٥٠صحيح مسلم  )٤٣٧(
 باب من لعنه النىب صلى اهللا عليه وسلم:  كتاب الرب  والصلة واآلداب ١٦/١٥٠صحيح مسلم  )٤٣٨(
 .باب حترمي الظلم: كتاب الرب والصلة واآلداب ١٦/١٣٥صحيح مسلم  )٤٣٩(
 .أى ال يعيب بعضكم بعضا )٤٤٠(
 .اى ال يدع بعضكم بعضا  باللقب السوء )٤٤١(
 .باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره:  كتاب الرب١٦/١٢١صحيح مسلم  )٤٤٢(
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بل كوين على طبيعتك فأنت خملوق جمبـول علـى           :بالناس كوين رفيقة   
 دماثـة  أشـد جيعلك  و النساء، من كحميط يف مبن رفقاً الرفق، اإلسالم يزيدك  

 السيئَةُ ولَا الْحسنةُ تستوِي ولَا"فتجنني حمبة اهللا وحمبتهن      معاشرن، يف ولطفا
فَعي ادبِالَّت يه نسي فَإِذَا أَحالَّذ كنيب هنيبةٌ واودع هكَأَن يلو  ـيممـا  * حمو 
 .)٣٥-٣٤:فـصلت ( "عظـيمٍ  حظٍّ ذُو إِلَّا يلَقَّاها وما صبروا الَّذين إِلَّا يلَقَّاها

: كلها األمور يف لعباده أحبها اليت العليا تعاىل اهللا صفات من الرفق أنواعلمي  
 ال ومـا  العنف، على ييعط ماال الرفق على يويعط الرفق، حيب رفيق اهللا إن"

   .)٤٤٣("سواه ما على ييعط
 زانـه،  إال يءش يف يكون ال الرفق إن" : فيقول  بالرفق يدااهل النيب ويشيد  
 املسلمني يعلم) صلى اهللا عليه وسلم    (وكان .)٤٤٤("شانه إال شيء من يرتع وال
 فعـن  .واالمشئزاز الغضب إىل داعيا املوقف كان مهما الناس، معاملة يف الرفق
 فقال الناس، فتناوله املسجد، يف فبال أعراىب قام: "قال عنه اهللا رضي هريرة أىب
 أو مـاء  من سجال بوله على وهريقوا دعوه): "صلى اهللا عليه وسلم    (النيب هلم
  . )٤٤٦("معسرين تبعثوا ومل ميسرين، بعثتم فإمنا ماء، من ،)٤٤٥(ذنوباً
 ا،تنفرو وال بشروا" :القلوب مغاليق تفتح والسماحة واللني والتيسري رفقفال  

 ويـألفون  الفظاظـة،  من بطبائعهم ينفرون الناسف .)٤٤٧("تعسروا وال ويسروا
 فَظّاً كُنت لَوو" :الكرمي لنبيه وتعاىل تبارك اهللا قول كان هنا ومن والرفق، نيلال

  .)١٥٩:آل عمران ( "حولك من الَنفَضواْ الْقَلْبِ غَليظَ
جعلي هذه اآلية دسـتورك     فإن كنت أختاه ممن يقومون بدعوة النساء؛ ا         

 املـدعوات  من تيالق ولو واللني، والدماثة واللباقة الرفق وليكن أسلوبك هو  
 تأخـذ  أن مـن  بد ال الودود اللينة الطيبة فالكلمة واإلعراض؛ واافاة الصد
 هارون وأخاه السالم عليه موسى هينب اهللا به أوصى ما وهذا النفس إىل سبيلها
 طَغى إِنه فرعونَ إِلَى اذْهبا" :فرعون املتغطرس العايت يةالطاغ إىل امأرسله حني

   .)٤٤-٤٣:طه( "يخشى أَو يتذَكَّر لَّعلَّه لَّيناً قَوالً لَه فَقُولَا *

                                                            
 .باب فضل الرفق:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤٦صحيح مسلم  )٤٤٣(
 .باب فضل الرفق:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤٦صحيح مسلم  )٤٤٤(
 .الدلو املمتلئة، وكذلك الذنوب: السجل )٤٤٥(
 .باب صب املاء على البول ىف املسجد:  كتاب الوضوء١/٣٢٣فتح البارى  )٤٤٦(
 .باب ما على الوالة من التيسري:  كتاب اإلمارة والقضاء١٠/٦٧انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٤٧(
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 الرسـول  وبالرفق أوصـى     .)٤٤٨("اخلري حيرم الرفق حيرم من" :واعلمي أن   
 إذا اهللا فـإن  يارفق عائشة يا" :هلا  السيدة عائشة فقال   )صلى اهللا عليه وسلم   (

 من تقي خليقة من أعظم خري يأو .)٤٤٩("الرفق على دهلم خريا بيت بأهل أراد
 أو النـار،  على حيرم مبن أخربكم أال" :الكرمي الرسول بذلك أخرب كما النار؟
 ياهلـد  ويسمو )٤٥٠("سهل لني هني قريب كل على حترم النار؟ عليه حترم مبن

 كتـب  اهللا إن "الذبيح، باحليوان حىت بالرفق فيطالبه ان،باإلنس الكرمي النبوى
 فأحـسنوا  ذحبـتم  وإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا ،يءش كل على اإلحسان
  . )٤٥١("ذبيحته ولريح شفرته، أحدكم وليحد الذحبة،

 وعلـى  يذحبه، الذي اإلنسان نفس رقة على دليل األعجم باحليوان الرفقو  
 مـع  تعامله يف املعاىن هذه نفسه يف وقرت ومن روح، ذى بكل الرمحة متثلها
   .وألطف أرفق باإلنسان كان األرواح، يذو

 الرمحـة  النـسكاب  سبب الناس من كحول من كمحتفر :رحيمة كوين  
 األرض يف مـن  ارحم" :الكرمي الرسول هدى يف جاء كما السماء، من كعلي

 ترتع ال" .)٤٥٣("اهللا يرمحه مل الناس يرحم مل من" .)٤٥٢("السماء يف من يرمحك
 أهلها على التقية املسلمة نفس يف الرمحة تقتصر وال .)٤٥٤("شقى من إال الرمحة

وجيعلها رسول   ،الناس عامة تشمل ل تتسع بل ورمحها، قرابتها وذوى وأوالدها
 ترامحوا، حىت تؤمنوا لن" :اإلميان شروط من شرطا )صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  
 ولكنها صاحبه، أحدكم برمحة ليس إنه: قال حيم،ر كلنا اهللا، رسول يا: قالوا
   .)٤٥٥("العامة رمحة الناس، رمحة
 أفـراده،  وسائر وفقرائه، أغنيائه ونسائه، برجاله اإلسالمى اتمع ليغدو  
 .أجوائـه  التعاطف ويسود أرجائه، يف األخوة تشيع مترامحاً، متكافالً جمتمعا
 اخلالـصة  للرمحة فريدا فذا ثاالم) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول كان ولقد

                                                            
 .باب فصل الرفق:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦٥/١٤٥م صحيح مسل )٤٤٨(
 .، ورجاله رجال الصحيح٦/١٠٤رواه أمحد  )٤٤٩(
 .حديث حسن: ، وقال٤٥:  ىف كتاب صفة القيامة٤/٦٥٤رواه الترمذى  )٤٥٠(
 .باب األمر باإلحسان الذبح:  كتاب الصيد١٣/١٠٦صحيح مسلم  )٤٥١(
 . باب رمحة الناس٨/١٨٧ر جممع الزوائد انظ: ورجاله رجال الصحيح: رواه الطربىن )٤٥٢(
 . باب رمحة الناس٨/١٨٧انظر جممع الزوائد . رواه الطربىن بإسناد حسن )٤٥٣(
 . باب ارحم من ىف األرض١/٤٦٦أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٤٥٤(
 . باب رمحة الناس٨/١٨٦انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن، ورجاله رجال الصحيح )٤٥٥(
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) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب أن عنه اهللا رضي أنس عن الشيخان يروى املرهفة،
 يف فأجتوز الصىب، بكاء فأمسع إطالتها، أريد وأنا الصالة، يف ألدخل إىن: "قال

 الـنيب  إىل أعـراب  وجاء )٤٥٦("بكائه من أمه وجد شدة من أعلم مما صاليت
 واهللا الصبيان؟ أتقبلون اهللا، رسول يا: منهم رجل فقال ،)سلمصلى اهللا عليه و   (
 نزع اهللا كان إن أملك أو" ):صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول فقال. نقبلهم ما
   .)٤٥٧("الرمحة؟ قلبك من

 إنه: ليقو فسمعه املسلمني، على رجال يوىل أن عنه اهللا رضي عمر وأراد  
 بالرمحة بضنت ال نفسك تكان إذا: ائالق توليته عن عمر فعدل صبيانه، يقبل ال

 الرسول وسع ولقد .أبداً أوليك ال واهللا بالناس؟ رحيماً تكون فكيف ألوالدك،
 علـى  تقتصر ال جعلها إذ واملسلمات؛ املسلمني نفوس يف الرمحة دائرة الكرمي
 األحاديـث  مـن  عديـد  يف وذلك أيضا، احليوان تشمل بل اإلنسان، رمحة

 اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أىب عن الشيخان رواه ما ومنها الصحيحة،
 العطـش،  علبيـه  اشتد بطرق ميشى رجل بينما" :قال) صلى اهللا عليه وسلم   (

 مـن  الثرى يأكل يلهث، كلب فإذا خرج، مث فشرب، فيها فرتل بئرا، فوجد
 بلـغ  كـان  الذي مثل العطش من الكلب هذا بلغ لقد: الرجل فقال العطش،
 الكلـب،  فـسقى  رقى حىت بفيه، امسكه مث ماء، خفه فمأل لبئر،ا فرتل مىن،
 كبـد  كل يف: "قال ألجراً؟ البهائم يف لنا وإن: قالوا ".له فغفر له، اهللا فشكر
صلى اهللا   (اهللا رسول أن عمر ابن عن أيضا الشيخان وروى .)٤٥٨("أجر رطبة

 لتفـدخ  جوعاً، ماتت حىت حبستها هرة يف مرأةا عذبت" :قال) عليه وسلم 
 حـني  هاتسـقي  وال أطعمتـها  أنت ال: -أعلم واهللا -فقالوا: قال. النار فيها

 كـان  ولقـد . )٤٥٩("األرض خشاش من فأكلت أرسلتها، أنت وال حبستها،
 مـن  كـثري  يف يفتأ ال وكان واحليوان، لإلنسان رمحه ذوب عليه اهللا صلوات
ـ  نفـوس  يف ويعمقهـا  الناس، بني بالرمحة يرغب السامية هتوجيهات  سلمنيامل

 صـفحة  أسـباب  من وسبب بعباده، اهللا رمحة مفتاح أا مؤكدا واملسلمات،
 مـسلم  صحيح ففي .املذنبني العصاة من كانوا ولو للرمحاء، ومغفرته ومثوبته
 يطيف كلب بينما): "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول قال: قال هريرة يبأ عن

                                                            
 .باب التخفيف ألمر حيدث:  كتاب الصالة٣/٤١٠انظر شرح السنة : عليهمتفق  )٤٥٦(
 .باب رمحة الولد وتقبيله:  كتاب الرب والصلة١٣/٣٤انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٥٧(
 =باب فضل صالة العشاء والفجر:  كتاب الصالة٢/٢٢٩انظر شرح السنة: متفق عليه )٤٥٨(
 .باب فضل سقى املاء: ب الزكاة كتا٦/١٧١انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٥٩(
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 فرتعت إسرائيل، بين بغايا من يبغ تهأر ذإ العطش، يقتله كاد قد ،)٤٦٠(بركيه
   .)٤٦٢("به هلا فغفر إياه، فسقته به، له فاستقت )٤٦١(موقها
 خليقـة  أمجلها ما! للرمحة ويا! اإلنسان على بركتها عظمأ ما! للرمحة فيا  
 له اختذ واجلالل العزة رب أن وفضال ورفعة شرفا وحسبها! اإلنسان ا يتخلق
  !الرمحن الرحيم فكان امسا، منها
 سـبيال،  ذلك إىل استطعت ما :عنهم الضر ودفع الناس نفع لىع تعمل  
 اخلري فعل نأل .)٧٧:احلج( "تفْلحونَ لَعلَّكُم الْخير وافْعلُوا" :تعاىل بقوله عمال
 مفتحـة  اخلـري  فعل وأبواب. تعاىل اهللا وجه به نيتبتغ دمت ما عبادة، للناس

 كـل " .كأعمال سجل يف صدقة يسجل هللا نهيتسبحت خري عمل وأى ،كمامأ
 الواسعة اهللا رمحة إن بل .)٤٦٤("صدقة الطيبة الكلمة "و. )٤٦٣("صدقة معروف
 عملـت  إن فتـدركها  هللا، نيتها وأخلصت سريرا صفت مسلمة كل تشمل
 لـساا  تكفو الشر عن اإلمساك تنوى أن شريطة خرياً، تعمل مل وإن خرياً،

صلى اهللا عليـه     (النيب عن هعن اهللا رضي موسى أىب فعن :هفعل عن وجوارحها
 جيد؟ مل إن أرأيت اهللا، رسول يا: قالوا ،"صدقة مسلم كل على: "قال) وسلم
 مل أو يـستطع  مل إن أرأيت: وقالوا ،"ويتصدق نفسه فينفع بيديه يعمل: "قال

 يأمر: "قال يفعل؟ مل إن أرأيت: "قالوا" امللهوف احلاجة ذا يعني: "قال يفعل؟
 له فإا الشر عن ميسك: "قال يفعل؟ مل إن أرأيت: قالوا ،"باخلري أو باملعروف
 يتم أن وترجو اخلري، فعل إىل دوماً املسلمة املرأة تتطلع هنا ومن .)٤٦٥("صدقة
 محدأ اإلمام ىرو فيه، تتورط اال على وتصمم الشر، نع وتعرض يديها، ىعل
 أخـربكم " :فقـال  جلوس، ناس على وقف) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب أن

 مـن  رجل فقال مرات، ثالث فأعادها القوم، فسكت ،"شركم؟ من خبريكم
ـ  خـريه،  يرجى من خريكم: "قال اهللا، رسول يا بلى: القوم  شـره،  منؤوي

   .)٤٦٦("شره يؤمن وال خريه، يرجى  المن وشركم

                                                            
 .أى بئر )٤٦٠(
 .أى خفها )٤٦١(
 .باب فضل سقى البهائم:  كتاب قتل احليات وحنوها١٤/٢٤٢صحيح مسلم  )٤٦٢(
 .باب كل معروف صدقة:  كتاب الزكاة٦/١٤٢انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٦٣(
 .ف صدقةباب كل معرو:  كتاب الزكاة٦/١٤٥انظر شرح السنة : من حديث متفق عليه )٤٦٤(
 .باب كل معروف صدقة:  كتاب الزكاة٦/١٤٣انظر شرح السنة : متفق عليه )٤٦٥(
 . باب فيمن يرجى خريه٨/١٨٣انظر جممع الزوائد : رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح )٤٦٦(
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 هديـه  معني من وارتوت إسالمها، وعت اليت املسلمة أنت أيتها األخت  و  
ـ  فعل علىفأقبلي  . شره ويؤمن خريه، يرجى الذي الصنف من الطهور،  رياخل
 من ما" :هأن اعلميو ،وال يف اآلخرة   الدنيا يضيع يف  لن كجهد نبأ ةقنوأنت مو 

 فقـد  فتربم،  إليه الناس حوائج جعل مث عليه، فأسبغها ةنعم عليه اهللا أنعم عبد
   .)٤٦٧("للزوال النعمة تلك عرض
 اهللا مرضاة إىل يتسابقوا نأ واملسلمات املسلمني على ن،اوجه خلريعمل ا لو  
 قولـه ل عنهم والضر األذى ودفع للناس، والنفع اخلري تقدمي: بفعلهما وجل عز
 من قطعها شجرة يف اجلنة يف يتقلب رجال رأيت لقد" ):صلى اهللا عليه وسلم   (

 دفع يف العالية اإلسالم توجيهات ومن )٤٦٨(".الناس تؤذى كانت الطريق، ظهر
 رسول يا قلت: قال برزة، أبو يرويه ما واملسلمات املسلمني عن والضر األذى
 لـك  فهـو  الطريق عن األذى أمط: "قال اجلنة، يدخلين عمل على دلين اهللا،
 ييلق إذ اإلسالم، يبنيه الذي اتمع هذا راق مهذب جمتمع يفأ .)٤٦٩( "صدقة
 وتـدخل  ،هللا مـن  تقرب اليت الصاحلة األعمال من نأ فيه فرد كل حس يف

   الناس؟ طريق عن ذىاأل إماطة نة،اجل صاحبها
ـ  على حق كل كان ما فإذا :املعسرةأختك   عن يسـِّنف    وأزف كأخت
 حـىت  آخـر،  أجل ىلإ هايأنظر معسرة، املدينة األخت وكانت أدائه، موعد
 ذُو كَـانَ  وإِن" : تعـاىل  بقوله عمال ميسرة، إىل منها وخترج عسرا، تذهب
ةرسةٌ عرظإِلَى فَن يمةر٢٨٠:البقرة ("س(.   
 حتقيقـاً  فيـه  ألن سالم؛اإل عليه حض كرمي، خلق املعسر نظارإ أن ذلك  

 رضي قتادة أىب عنف .واتك، وألنه طريق إىل اجلنة    أخ مع تعاملال يف تكإلنساني
 أو معـسراً،  أنظـر  من): "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول قال: قال عنه اهللا

   .)٤٧٠("ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل حتت مةالقيا يوم اهللا أظله له، وضع
 إن الوضـاء،  املعـارج  هذه يف تسمو أن الصادقة املسلمة املرأة وتستطيع  
 منـه،  جزء عن أو الدين، عن املدينة ألختها فتتنازل سعة، ذات موسرة كانت
أيت : ( حذيفة رضي اللَّه عنه قـال      عنف عظيم، بثواب فتظفر أدائه، من فتعفيها

                                                            
 . باب فضل قضاء احلوائج٨/١٩٢انظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ىف األوسط وإسناده جيد )٤٦٧(
 .باب فصل إزالة األذى عن الطريق:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٧١صحيح مسلم  )٤٦٨(
 .٤/٤٣٢حديث صحيح رواه أمحد  )٤٦٩(
 .باب ما جاء ىف أنظار املعسر:  ىف كتاب البيوع٣/٥٩٠حديث حسن صحيح، رواه الترمذى  )٤٧٠(
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وال -ماذا عملت يف الدنيا قال      : تعاىل بعبد من عباده آتاه اللَّه ماالً فقال له        اللَّه  
يا رب آتيتين مالك فكنت أبايع الناس وكان مـن          :  قال -يكتمون اللَّه حديثاً  

أنا أحق : فقال اللَّه تعاىل  . خلقي اجلواز؛ فكنت أتيسر على املوسر وأنظر املعسر       
ة بن عامر وأبو مـسعود األنـصاري        فقال عقب ) بذا منك، جتاوزوا عن عبدي    

 ).٤٧١()صلى اهللا عليه وسلم( هكذا مسعناه من يف رسول اللَّه: رضي اللَّه عنهما
 يمـان  احلاجـة،  وذوى للمعسرين ي يداك بسطوا :سخية كرميةكوين    

 حيمـد  مناسبة وجاءت البذل، إىل الداعى دعا كلما باخلري، وتسحان بالعطاء
 ومـا ": اهللا عند يضيع لن خري من نيتقدم مابأن  ثقةعلى   تأنو. السخاء فيها
ـ  بـل  .)٢٧٣:البقرة( "عليم بِه اللّه فَإِنَّ خيرٍ من تنفقُواْ  عنـه  اهللا كسيعوض
  :اآلخرة يف عميم وثواب الدنيا، يف عظيم بشرف ينتفوز إذ مضاعفة؛ أضعافا

 كُلِّ في سنابِلَ سبع أَنبتت حبة كَمثَلِ اللّه سبِيلِ يف أَموالَهم ينفقُونَ الَّذين مثَلُ"
لَةنبئَةُ سم ةبح اللّهو فاعضن يماُء لشي اللّهو عاسو يملا" .)٢٦١:البقرة("عمو 
 ومـا  فَألنفُِسكُم خيرٍ من تنفقُواْ وما") ٣٩:سبأ("يخلفُه فَهو شيٍء من أَنفَقْتم
 "تظْلَمـونَ  الَ وأَنتم إِلَيكُم يوف خيرٍ من تنفقُواْ وما اللّه وجه ابتغاء إِالَّ تنفقُونَ

   .)٢٧٣:البقرة(
 تصابال بد من أن      وكرته، املال مجع على حرصها غلبهاواعلمي أن من ي     
صـلى اهللا عليـه      (اهللا رسول لكبذ أخرب كما وتبديده، ونقصانه ماهلا بتلف
 اللهم: أحدمها فيقول يرتالن، ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما" ):وسلم
 احلـديث  ويف ،)٤٧٢("تلفا ممسكا أعط اللهم: اآلخر ويقول ،اخلف منفقا أعط

 أن توقن الصادقة املسلمة واملرأة .)٤٧٣("عليك ينفق آدم ابن يا أنفق: "القدسى
 إذ ويباركه؛ ويزكيه ينميه بل شيئا، ماهلا من ينقص ال اهللا بيلس يف املال إنفاقها
 مـن  صـدقة  نقصت ما" :بقوله) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول ذلك أكد
   .)٤٧٤ (...."مال
 إىل واملسلمات املسلمني نظر) اهللا عليه وسلم   صلى (اهللا رسول لفت وقد  
 اهللا رضي عائشة لسيدةا سأل حني واجلود والسخاء البذل يف العاىل املعىن هذا

                                                            
 .باب فضل أنظار املعسر:  كتاب املساقاة واملزارعة١٠/٢٢٥صحيح مسلم  )٤٧١(
 .باب ما يكره من إمساك املال:  كتاب الزكاة٦/١٥٥انظر شرح السنة : همتفق علي )٤٧٢(
 . باب الكرم واجلود واإلنفاق ىف وجوه اخلري٣٠١: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٤٧٣(
 .باب استحباب العفو والتواضع:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤١صحيح مسلم  )٤٧٤(
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ـ  ما: قالت" منها؟ يبق ما: "املذبوحة الشاة من يبق عما عنها  إال منـها  يبق
   .)٤٧٥("كتفها غري كلها يبق: "فقال كتفها،

 البـذل،  إىل مسارعة دينها بأحكام البصرية املسلمة املرأة كانت كله هلذا  
 ومقتنيات، تلكاتمم من يدها إليه تصل مبا اجلود إىل سباقة العطاء، إىل مندفعة

 يـوم ) صلى اهللا عليه وسـلم     (النيب خرج: "قال عنه اهللا رضي عباس ابن عنف
 بالـصدقة،  فأمرهن النساء أتى مث بعد، وال قبل يصل مل ركعتني فصلى عيد،

 يلقـني  فجعلـن  رواية ويف )٤٧٧( وسحاا )٤٧٦(خبرصها تصدق املرأة فجعلت
 املـرأة  فجعلت :ثالثة ةرواي ويف .)٤٧٩( بالل ثوب يف واخلواتيم) ٤٧٨(الفتخ
   .)٤٨١(")٤٨٠(قرطها تلقى
 الـسخاء  يف األعلـى  املثـل  السلف ونساء املؤمنني أمهات ضربت ولقد  
 ألم ترمجتـه  يف )٤٨٢(النـبالء  أعـالم  سري كتابه يف الذهيب رواه مامف ،واجلود
 وإـا  درهم، ألف بسبعني تصدقت أا عنها اهللا رضي عائشة السيدة املؤمنني
 أمهات بني فقسمتها ألف، مبئة بقالدة إليها معاوية وبعث .هادرع جانب لترقع
 فدعت ألف، مئة يكون ،)٤٨٣(غرارتني يف مبال إليها الزبري ابن وبعث .املؤمنني
 فطـورى،  جارية يا هايت: قالت أمست فلما. الناس يف تقسم فجعلت بطبق،
 استطعت أما املؤمنني، أم يا: اجلارية فقالت ،صائمة عنها اهللا رضي كانت فقد
 وكانـت  .لفعلت رتىنكأذ لو يىن،فتعن ال: قالت بدرهم؟ حلما لنا تشترى أن

 عنـها  اهللا رضـي  الزبري بن اهللا عبد أخرب فقد عنها؛ جوداً تقل ال أمساء أختها
 أمـا . خمتلـف  وجودمها وأمساء، عائشة من أجود قط تنيأأمر رأيت ما: قال

 أمسـاء،  وأمـا ،  قسمت اعنده اجتمع إذا حىت ،يءالش جتمع فكانت عائشة،
  . لغد شيئاً متسك ال فكانت

                                                            
 .٣٣: لقيامة ىف كتاب صفة ا٤/٦٤٤رواه الترمذى  )٤٧٥(
 .القالدة:  حلقة صغرية من ذهب أو فضة والسخاب: اخلرص )٤٧٦(
 .باب القالئد والسخاب للنساء:  كتاب اللباس١٠/٣٣٠فتح البارى  )٤٧٧(
 .أى اخلواتيم الىت ال فصوص هلا )٤٧٨(
 .باب اخلامت للنساء:  كتاب اللباس١٠/٣٣٠فتح البارى  )٤٧٩(
 .أو فضة، صرفا أو مع لؤلؤ وغريهما حتلى به األذن، ذهبا كان : القرط )٤٨٠(
 .باب القرط للنساء:  كتاب اللباس١٠/٣٣١فتح البارى  )٤٨١(
)٢/١٨٧ )٤٨٢. 
 .وعاء من اخليش وحنوه: الغرارة )٤٨٣(
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 اليت احلسني بنت سكينة: وسخائهن جبودهن التاريخ شهد اللواتى النساء ومن
 احللـى  معـصمها  من نزعت املال جتد مل فإن يداها، ملكت مبا جتود كانت
   .واحملرومني للعفاة وقدمته

 الكـرم  يف يـة آ كانـت  فقد العزيز، دبع بن عمر أخت البنني أم ومنهن  
 وكانـت  اإلعطاء، يف مىت و يءش يف )٤٨٤(مة قوم لكل: تقول والسخاء،

 أف: ، تقـول  وجـل  عز اهللا سبيل يف فرس على وحتمل رقبة، مجعة كل تعتق
   .)٤٨٥(سلكته ما طريقاً كان ولو لبسته، ما قميصاً كان لو للبخل،

ـ           اومنهن زبيدة      ة مرأة اخلليفة هارون الرشيد الـيت حفـرت ألهـل مك
 بعني زبيدة، الـيت     يمساقط املطر، مس  وللحجاج را جاريا متصال مبنابع املاء و      

وملا استكثر خازـا تكـاليف هـذا        . تعد من عجائب الدنيا يف ذلك العصر      
اعمل ولو كلفتـك ضـربة الفـأس        : "املشروع العظيم قالت كلمتها اخلالدة    

   ".دينارا
لصدقة مهما قلت، مـسترشدة      دينها ال حتقر ا    ياملرأة املسلمة الواعية هد   و  

صلى ( الرسول   ألمر مستجيبة، و "الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها     : "بقوله تعاىل 
يا عائشة، استترى   ":  ولقوله .)٤٨٦("اتقوا النار ولو بشق مترة    ): "اهللا عليه وسلم  

  . )٤٨٧("من النار، ولو بشق مترة؛ فإا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان
لمرأة املسلمة أن تتصدق مما يف حوزا من طعام بيتها أو مال زوجهـا،     ول  

إذا " :مىت آنست منه رضا بالصدقة والعطاء، كما جاء يف عديد من األحاديث           
 غـري   –من بيـت زوجهـا      :  ويف رواية ملسلم   –أنفقت املرأة من طعام بيتها      

زن مثـل   مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت، ولزوجها أجره مبا كسب، وللخا          
  . )٤٨٨("ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا

لقد أراد اإلسالم للمسلمني واملسلمات أن يكونوا عناصر بناء وخري ورفد             
وعون يف جمتمعام، يفيض خريهم دوما على العفاة واحملرومني حسب قدرام           

صلى اهللا  (وإمكانام، وجعل هلم يف فعل كل خري صدقة، كما قرر رسول اهللا             
                                                            

 .أى شهوة وولع )٤٨٤(
 .٤٤٦: أحكام النساء البن اجلوز )٤٨٥(
 . باب اتقوا النار ولو بشق مترة:  كتاب الزكاة٣/٢٨٣انظر فتح البارى  )٤٨٦(
 .٦/٧٩واه أمحد بإسناد صحيح ر )٤٨٧(
 . باب من أمر خادمه بالصدقة:  كتاب الزكاة٣/٢٩٣فتح البارى  )٤٨٨(
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 اهللا، فمن مل جيـد؟      نيبيا  : على كل مسلم صدقة، فقالوا    " :بقوله) وسلمعليه  
يعني ذا احلاجة : فإن مل جيد؟ قال: قالوا. يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق  : قال

فليعمل باملعروف، وميسك عن الشر، فإن له       : فإن مل جيد؟ قال   : قالوا. امللهوف
  . )٤٨٩("صدقة
 ،)٤٩٠("كل معروف صدقة  " وجعل    أبواب املشاركة،  اإلسالمفتح  وهكذا    

 واملسلمة الكرمية   . بإنفاقه وبذله  فقري بفعله، كما يثاب عليها الغين     يثاب عليها ال  
 الذين ال يسألون الناس إحلافا، وحيسبهم       املساكنيختص بعطائها   الفطنة  السخية  

الناس أغنياء من التعفف، فتتحراهم ما أمكنها ذلك؛ فهم أوىل الناس بالرفـد             
لـيس  " :بقولـه ) صلى اهللا عليه وسلم   (وهم الذين عناهم الرسول     والعطاء؛  

 ياملسكني الذي ترده التمرة والتمرتان، وال اللقمة واللقمتان، إمنا املسكني الذ          
وختص بعطائها اليتيم ما استطاعت إىل ذلك سبيال، فتكفلـه إن            )٤٩١("يتعفف

ة بـشؤونه،   كانت ذات يسار وسعة، وتقوم على تربيته والنفقة عليه، والعناي         
أنا وكافـل   : "قولهيف اجلنة ل  ) صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول اهللا    مستبشرة جبوار 

  .)٤٩٣("وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا"  يف اجلنة هكذا)٤٩٢(اليتيم
كما ختص املرأة املسلمة التقية احملسنة بعطائها األرملة واملسكني، كما أخرب             

" لى األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا      الساعى ع " :بذلك الرسول الكرمي  
  .)٤٩٤("وكالقائم ال يفتر، وكالصائم ال يفطر: "وأحسبه قال

ذلك أن اإلحسان إىل األرملة واملسكني، وكفالة اليتيم وتعهده من أشرف             
األعمال، وأنبل املربات اإلنسانية اليت تناسب شخصية املرأة املسلمة، وتزيدها          

 .        ونبالرقة وإنسانية وتزكية
خالـصا  ك   على أن يكون عطاؤ    يحرصابل  : همن على من تعطي   ينمال تَ   

الَّذين ينفقُونَ أَمـوالَهم    " : ممن صح فيهم قوله تعاىل     تكوينعلى أن   لوجه اهللا، و  
              مهرأَج مالَ أَذًى لَّهّناً وا أَنفَقُواُ مونَ مبِعتالَ ي ثُم بِيلِ اللّهي سالَ    فو هِـمبر ندع

لى املـرأة املـسلمة     وال خيفي ع   )٢٦٢:البقرة("خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ    
                                                            

 .باب كل معروف صدقة:  كتاب الزكاة٦/١٤٣انظر شرح السنة . متفق عليه )٤٨٩(
 .باب كل معروف صدقة: كتاب الزكاة ٦/١٤٢انظر شرح السنة . متفق عليه )٤٩٠(
 .  باب مالطفة اليتيم واملساكني١٦٧: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٤٩١(
 .أى القائم بأموره )٤٩٢(
 .باب ثواب كافل اليتيم:  كتاب الرب والصلة١٣/٤٣انظر شرح السنة . متفق عليه )٤٩٣(
 .باب الساعى على األرملة:  كتاب الرب والصلة١٣/٤٥انظر شرح السنة . متفق عليه )٤٩٤(
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 لقولـه    ميحق ثواب الصدقة مثل املن واألذى      شيء دينها أن ال     ياملستنرية د 
 )٢٦٤:البقرة( "األذَىيا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن و        " :تعاىل
املن على اإلنسان الفقري الذي أجلأته احلاجة إىل األخـذ إهانـة إلنـسانيته،              ف

وهذا كله حمرم يف شرعة اإلسالم اليت تعـد  . وامتهان لكرامته، وحط من قدره 
يف و واآلخذ أخوين، ال فرق بينهما إال بـالتقوى والعمـل الـصاحل،              ياملعط

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامـة، وال        " :ذر احلديث الذي رواه مسلم عن أيب     
صلى اهللا عليـه    (ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم، قرأها رسول اهللا           

: خابوا وخسروا، من هم يا رسول اهللا؟ قال       : ثالث مرات، قال أبو ذر    ) وسلم
  .)٤٩٦("، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب)٤٩٥(املسبل"

 على العفو والدفع باليت هي أحسن، عمـال         فسك ن ودريب :حليمةكوين    
آل ( "والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحِسنِني     " :بقوله تعاىل 
ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحـسن          " :وقوله )١٣٤:عمران
 وما يلقَّاها إِلَّا الَّذين صـبروا       *ذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم        فَإِذَا الَّ 

   )٣٥-٣٤:فصلت("وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظّ عظيمٍ
ذلك أن ضبط النفس عند الغضب، وأخذها باحللم واألناة وكظم الغيظ،             

 اليت حيبها اهللا لعباده املؤمنني، وهذا مـا         من أمجل خالئق املسلمني واملسلمات    
إن فيك  " :ألشج عبد القيس  حني قال   ) صلى اهللا عليه وسلم   (أكده رسول اهللا    
   )٤٩٧(".احللم واألناة: خصلتني حيبهما اهللا

صلى اهللا عليه   ( الرسول    فأوصاه رجل يستوصيه كلمة واحدة   حني جاءه   و  
ـ أوصىن، وكان   : لهوردد الرجل مراراً قو   " ال تغضب : "قائال )وسلم  واباجل
   )٤٩٨(".ال تغضب: " يف كل مرة هذه الكلمة اجلامعة ملكارم األخالقالنبوي

هذا ما كان عليه رسول اهللا      ف هللا،   كغضبتغضبت فلتكن   إن   وأنت أختاه   
ما انتقم رسول اهللا    " : ومسلم عنه  البخاري، فيما يرويه    )صلى اهللا عليه وسلم   (
   )٤٩٩(". أن تنتهك حرمة اهللا، فينتقم هللا النفسه، إال) صلى اهللا عليه وسلم(

                                                            
 .لخيالءأى املسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبني ل )٤٩٥(
 .باب حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية:  كتاب اإلميان١١٤/ ٢صحيح مسلم  )٤٩٦(
 .باب مبايعة وفد عبد القيس:  كتاب اإلميان١٨٩/ ١صحيح مسلم  )٤٩٧(
 .باب احلذر من الغضب:  كتاب األدب١٠/٥١٩فتح البارى  )٤٩٨(
  ، وصحيح مسلم )عليه وسلمصلى اهللا (باب صفة النىب :  كتاب املناقب٥٦٦/ ٦فتح البارى  )٤٩٩(
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لقد كان صلوات اهللا عليه يغضب، ويتلون وجهه الشريف حني جيد إساءة              
 بغض .لسمعة الدين، أو خطأ يف تطبيق أحكامه، أو تساهالً يف إقامة حدوده           

إىن ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا،           : وم جاءه رجل فقال   ي
 فلم ييا أيها  : " الكرمي غضب يف موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال          نيبال ر

     الناس فليوجز، فإن مـن ورائـه الكـبري          الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم 
  )٥٠٠(".والصغري وذا احلاجة

وغضب يوم قدم من سفره على عائشة فرأى يف بيتها ستراً رقيقـا فيـه                 
يا عائشة، أشد الناس عذابا عند      : "متاثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال      

   )٥٠١(".اهللا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا
وغضب يوم كلمه أسامة بن زيد يف شأن املرأة املخزومية اليت سـرقت،               

أتشفع يف حد من حدود اهللا تعاىل؟ مث قـام، فاختطـب، مث             : "مغضباًله  فقال  
هم الشريف تركـوه، وإذا  إمنا أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق في     : "قال

وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت        ! سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد     
   )٥٠٢(".لقطعت يدها

، وهـذه هـي     )صلى اهللا عليه وسلم   (هكذا كان الغضب عند رسول اهللا         
 حينمـا    فاغضيب أختاه  .مسوغاته يف شرعة اإلسالم؛ أن يكون هللا، ال للنفس        

يه،  اإلسالم، وحتلال من تعاليمه وأحكامه، وجرأة وقحة عل         استهتاراً بقيم  ينجتد
  . عند الغضبك نفسيلكبأن مت  رسولك الكرمي توجيهك نصب عينييضعو

 حرباً ال هوادة فيهـا       جاء اإلسالمألن   : وال تضطغين  يال حتقد و يتساحم  
على اجلهالة والعصبية واحلقد والثأر والعداوة واالنتقام، وحبـب إىل نفـوس            

 : واملسلمات العفو والصفح والتواد واإلحـسان، فقـال اهللا تعـاىل           املسلمني
"            ـِسنِنيحالْم ـبحي اللّـهـاسِ وـنِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظآل ("و

 أعمـاق   إىل الرفيـع أن يتغلغـل       اهلدي ذا   أنت أختاه أوىل  و )١٣٤:عمران
 رانت عليها املوجدة    قلوب اليت المن قبل   حول  كما  ، فيطهرها وينقيها،    كنفس

                                                                                                                                                     
 .لآلثام) صلى اهللا عليه وسلم(باب مباعدته :  كتاب الفضائل٨٣/ ١٥         

 .باب اإلمام خيفف الصالة، واللفظ ملسلم:  كتاب الصالة٤٠٩/ ٣أنظر شرح السنة . متفق عليه )٥٠٠(
 .سلمباب التصاوير، واللفظ مل:  كتاب اللباس١٢٨/ ١٢أنظر شرح السنة . متفق عليه )٥٠١(
  باب قطع يد الشريف واملرأة والشفاعة :  كتاب احلدود٣٢٨/ ١٠أنظر شرح السنة . متفق عليه )٥٠٢(

 .ىف احلد      
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ومن أبرز الـشواهد    ،  والعداوة واحلقد إىل قلوب ختفق باحملبة والنصرة والوالء       
على ذلك التحول العجيب ما طرأ على قلب هند بنت عتبة، فقد كان قلبـها               

صلى اهللا عليـه    (قبل إسالمها مفعماً بسموم احلقد ونريان العداوة لرسول اهللا          
أهـدر  ) صلى اهللا عليه وسـلم    (به، حىت إن رسول اهللا      وآل بيته وصح  ) وسلم

. يوم أحـد  )  اهللا عنه  رضي(دمها يوم فتح مكة جزاء متثيلها جبثمان عمه محزة          
صلى اهللا  (فلما أسلمت وتغلغل اإلسالم يف مسارب نفسها، جاءت رسول اهللا           

يا رسول اهللا ما كان على ظهر األرض من أهل خباء أحب            : تقول) عليه وسلم 
ذلوا من أهل خبائك، مث ما أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خبـاء              ن ي  أ إيل

  )٥٠٣ (. أن يعزوا من أهل خبائكأحب إيل
قرر أن من أصابه البغى له      حني  ولقد سلك القرآن الكرمي أبرع األساليب         

 واالنتقام، وإمنا أخـذ بيـده       يلعاطفة التشف يتركه   ولكنه مل    ،أن ينتصر لنفسه  
والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغـي هـم       ":  والتسامح والغفران  برفق إىل مرتقى العفو   

 وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَـا              *ينتصرونَ  
   نيمالظَّال بحا      *يم كلَئفَأُو هظُلْم دعب رصنِ انتلَمبِيلٍ      ون سهِم ملَيـا   * عمإِن 

السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئك لَهـم             
   يمأَل ذَابورِ         *عمِ الْـأُمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو ربن صلَم٣٩:الـشورى ( " و-

يف )  اهللا عنـه   رضـي (احلزن نفس أىب بكر الصديق      وملا غشيت موجة    ،  )٤٣
حديث اإلفك، آىل على نفسه أن يقطع عونه ورفده عن أولئك الذين خاضوا             
فيه ممن كان حيسن إليهم ويتعهدهم بالعطاء والبذل؛ ولكن اهللا تعـاىل العـامل              

ية أىب بكر، وجترده هللا ولرسوله، رده إىل جوهره األصـيل، ونقـاء             وصدق ط 
ة، ودفع به إىل معارج الصفح والتسامح والغفران، فـأنزل قولـه            نفسه املؤمن 

ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني           : "تعاىل
         ونَ أَن يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو    اللَّهو لَكُم اللَّه رفغ

 يمحر ومقابلة  نريان العداوة    ئطفت السيئة باحلسنة    ةبلاق، وم )٢٢:النور( "غَفُور
ولَـا  " شعل بني الناس نريان العداوة والبغضاء والشحناء      تالسيئة دوما بالسيئة    

       سأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسةٌ      تاودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ ن
    يممح يلو هـيمٍ            *كَأَنظظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمو " 

  .)٣٥-٣٤:فصلت(

                                                            
 .باب ذكر هند بنت عتبة:  كتاب مناقب األنصار١٤١/ ٧فتح البارى  )٥٠٣(



 
 

١٥٣

هذا هو خلق املؤمنات الصادقات يف اتمع الرباىن املسلم الذي قام على            و  
والتواد والتسامح، تضافرت نصوص القرآن الكرمي واحلديث الـشريف         احملبة  

على تأصيله يف النفوس، وتدريبها دوماً على الصفح اجلميل الـذي ال يتـرك              
، )٨٥:احلجر( "فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ  " :وراءه أثراً لضغينة أو حقد أو كراهية      

وأفعاله ترمجة حية هلـذا     بأقواله  ) صلى اهللا عليه وسلم   (ولقد كان رسول اهللا     
 :اخللق اإلنساىن العاىل النبيل، خلق التسامح والعفو، يتمثل توجيه رب العزة له           

"      نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذويتمثـل  ،  )١٩٩:األعراف ("خ
 آية فريدة مـن  ، فإذا هو)١٩٩:األعراف( "ادفَع بِالَّتي هي أَحسن   " :قوله تعاىل 

آيات اخللق الرباىن، يسع الناس خبلقه العظيم، فال يقابل إساءم بإساءة، بـل             
فعـن   :يقابلها خبلق العفو واإلعراض عن اجلاهلني، ويدفعها باليت هي أحسن         

) صلى اهللا عليه وسلم   (كنت أمشى مع رسول اهللا      : قال)  اهللا عنه  رضي(أنس  
ركه أعراىب فجبذه بردائه جبذة شـديدة،       راىن غليظ احلاشية، فأد   جنوعليه برد   

وقد أثرت ـا حاشـية   ) صلى اهللا عليه وسلم  (النيب عاتق   ةفنظرت إىل صفح  
يا حممد مر ىل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت          : الربد من شدة جبذته، مث قال     
   )٥٠٤(".إليه، فضحك، مث أمر له بعطاء

شـاة  ) هللا عليه وسلم  صلى ا ( أهدت رسول اهللا      اليت يهوديةالرأة  وقصة امل   
صلى اهللا عليـه    (أكل رسول اهللا    إذ  ،   دليل على أصالة هذا اخللق فيه      مسمومة
صـلى  (وأكل رهط من أصحابه معه، مث قال هلم رسول اهللا           من الشاة   ) وسلم

صلى ( باملرأة إىل رسول اهللا      يءوج". أمسكوا فإا مسمومة  ): "اهللا عليه وسلم  
أردت أن أعلم   : قالت" محلك على ما صنعت؟   ما  : "، فقال هلا  )اهللا عليه وسلم  

وإن مل تكن نبيا استرحنا منك،      . إن كنت نبيا فسيطلعك اهللا عليه، ولن تضرك       
  )٥٠٥ (.وعفا عنها" ال: "أال نقتلها؟ قال: قالوا
وملا عصت دوس، وأبت اإلذعان ألمر اهللا ورسوله، جاء الطفيل بن عمرو              

إن دوساً قـد    : فقال)  عليه وسلم  صلى اهللا  (النيبإىل  )  اهللا عنه  رضي(الدوسى  
) صلى اهللا عليه وسـلم    (عصت وأبت، فادع اهللا عليهم، فاستقبل رسول اهللا         

صـلى اهللا   (هلكت دوس، ولكن رسول اهللا      : القبلة، ورفع يديه، فقال الناس    
                                                            

 . باب العفو واإلعراض عن اجلاهلني٣٤٤: أنظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٠٤(
  / ٥باب املسمومة، و:  كتاب املغازى٤٩٧/ ٧أنظر فتح البارى . ن بنحو هذا اللفظرواه الشيخا )٥٠٥(

  :  كتاب السالم١٧٨/ ١٤باب قبول اهلدية من املشركني، وصحيح مسلم :  كتاب اهلبة٢٣٠         
 .باب السم          
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الرحيم احلاىن السمح املشفق على العباد أن ميسهم عذاب اهللا راح           ) عليه وسلم 
للهم اهد دوسا وائت م، اللهم اهد دوساً وائت ـم،           ا: "يدعو لدوس قائالً  

  )٥٠٦(". اللهم اهد دوساً وائت م
 ألن التيسري هو اخللق األفضل الذي ارتضاه اهللا تبارك          :يعسرت ي وال يسر  

: البقـرة ( "يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر       " :وتعاىل لعباده املؤمنني  
 النبوى الكرمي حاضاً املسلمني واملسلمات علـى        اهلدي هنا جاء    ومن .)١٨٥

علموا ويسروا وال تعـسروا، وإذا غـضب        " :التيسري، ناهياً إياهم عن التعسري    
  . )٥٠٧("أحدكم فليسكت

 ي تلجأ للتعسري وتعقيد األمور بعد أن استبان هلـا هـد           منن  واعلمي أ   
سلمة السوية الطائعة را، فال     مرأة تقية وال سوية؛ أما املرأة امل      ااإلسالم ليست   

تعرف التعسري وال التعقيد، وال تلجأ إىل عرقلة األمور وتصعيبها، مستهدية يف            
ذلك خبلق الرسول الكرمي الذي أخربت به أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا             

بني أمـرين قـط إال      ) صلى اهللا عليه وسلم   (ما خري رسول اهللا     " :عنها بقوهلا 
ا ما مل يكن إمثا، فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه، وما انـتقم               اختار أيسرمه 

 قط إال أن تنتهك حرمة اهللا،       شيءلنفسه يف   ) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
   )٥٠٨(".فينتقم هللا تعاىل

وما أكثر ما تقع املرأة العادية يف احلسد، إذ ترى كثريا ممن هن        :يال حتسد   
ـ        دوا مجاال وعلما وعقال، قد غ       يرقن يف الثراء والنعمة والنعيم، ومل حتظ ه

ولكن املرأة املسلمة الناة الرشيدة مبنجاة مـن        . بقليل مما يف حيان وأيديهن    
هذا املرتلق اخللقى وعصمة، مبا لقنت من أحكام دينها احلق الذي علمهـا أن              

 يف هذه احلياة جيرى بقضاء وقدر، وأن متاع احلياة الدنيا مهما بلـغ              شيءكل  
فهو قليل، جبانب ما أعده اهللا للمؤمنات القانعات الراضيات مبا قسم اهللا هلن،             
وأن قيمة املرأة احلقيقية برجحان كفتها يف ميزان التقوى والعمـل الـصاحل،             

  . وليس فيما حازته من أعراض احلياة الدنيا املؤقتة الزائلة

                                                            
 .يةباب الدعاء للكفار باهلدا:  كتاب الدعوات١٥٠/ ٥أنظر شرح السنة . متفق عليه )٥٠٦(
 . باب العفو والصفح عن الناس٣٤٢/ ١أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٥٠٧(
  صلى اهللا(باب اختياره أيسر األمرين :  كتاب الفضائل٢٦٠/ ١٣أنظر شرح السنة . متفق عليه )٥٠٨(

 ).عليه وسلم         
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 اهللا  كنا جلوسا مـع رسـول     " :، قال ) اهللا عنه  رضي(عن أنس بن مالك     ف  
فطلـع  " يطلع اآلن عليكم رجل من أهل اجلنة      : "فقال) صلى اهللا عليه وسلم   (

رجل من األنصار، تنظف حليته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما             
مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثـل       ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبكان الغد قال    

مثل مقالته  ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيباملرة األوىل، فلما كان اليوم الثالث قال        
صلى اهللا عليـه   (النيبفلما قام . أيضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله األوىل   

إىن : ، فقـال  ) اهللا عنـه   رضي( عبد اهللا بن عمرو بن العاص        )٥٠٩(تبعه) وسلم
ويىن إليك  ؤ أىب فأقسمت إىن ال أدخل عليه ثالثاً، فإن رأيت أن ت           )٥١٠(الحيت

بـات معـه    هنفكان عبد اهللا حيدث أ : نعم، قال أنس  : ل فعلت، قا  يحىت متض 
 وتقلـب   )٥١١( فلم يره يقوم من الليل شيئا، غري أنه إذا تعار          تلك الثالث الليايل  

: قال عبد اهللا  . وكرب، حىت يقوم لصالة الفجر    ) عز وجل (على فراشه ذكر اهللا     
ر عمله   وكدت أحتق  فلما مضت الثالث الليايل   .  مل أمسعه يقول إال خريا     غري أين 
 غضب وال هجرة، ولكـن مسعـت        يا عبد اهللا، مل يكن بيىن وبني أيب       : قلت

يطلع عليكم اآلن رجل    : "يقول ثالث مرات  ) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
 إليك فأنظر مـا     ي، فطلعت أنت الثالث مرات، فأردت أن آو       "من أهل اجلنة  
ك ما قـال     بلغ ب  ي بك، فلم أرك عملت كبري عمل، فما الذ        يعملك فأقتد 
 ما هو إال ما رأيت، فلما وليت دعاين       : ؟ قال )صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   

 ال أجد يف نفسى ألحد من املسلمني غـشا          ما هو إال ما رأيت، غري أين      : فقال
 بلغت بك،   هذه اليت : وال أحسد أحدا على خري أعطاه اهللا إياه، فقال عبد اهللا          

   .)٥١٢(" ال نطيق اليتيوه
ـ            اإل هوذلك      يفانسان الذي ترجح كفته دوما يف ميـزان اإلسـالم، ص
أما  .نفس من الغل واحلقد واحلسد والضغينة، ولو قلت عبادته        ال، نقي   ةسريرال
 يكثر من العبادة، ونفسه مليئة مبشاعر الغيظ واحلسد والغل، فإن عبادته آلية        من

ف عبـد  ال جيتمع يف جـو " :  إذشكلية، مل تستند إىل قاعدة صلبة من اإلميان       
   .)٥١٣("اإلميان واحلسد

                                                            
 .أى تبع الرجل )٥٠٩(
 .أى خاصمت )٥١٠(
 .أى استيقظ من نومه )٥١١(
 .١٦٦/ ٣مسند أمحد  )٥١٢(
 .باب فضل اجلهاد:  كتاب السري٤٦٦) ١٠(رواه ابن حبان ىف صحيحه  )٥١٣(
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صلى اهللا عليه   (قال رسول اهللا    : ، قال ) اهللا عنه  رضي(وعن ضمرة بن ثعلبة       
   .)٥١٤("ال يزال الناس خبري ما مل يتحاسدوا" ):وسلم
 جتمع بني حسن العبـادة،      الواعية احلصيفة اليت  فكوين أختاه تلك املسلمة       

 حبب يجات العلى، وتفوز  الدر ك عند رب  وصفاء النفس من كدر احلسد فتنايل     
  .يهرق اتمع ومتاسكوتسامهي يف الناس وتقديرهم، 

متواضـعة  وكوين كما أرادك دينك      : عن املباهاة وحب الظهور    يعدتبا  
ـ      ي، وال تدع  ك مبا ليس عند   يواقعية صادقة، فال تتكثر    ، وال  ك مـا لـيس ل

)  عليه وسلم  صلى اهللا  (النيبمرأة إىل   ا؛ فقد جاءت    ك بالباطل أمام أتراب   يتنتفض
إن زوجها أعطاها ما مل يعطها، تريد بذلك املفاخرة واإلدالل          : تسأله أن تقول  

 كالبس  طَعاملتشبع مبا مل ي   " ):صلى اهللا عليه وسلم   (واملباهاة، فأجاا الرسول    
إن اإلسالم دين يكره الكذب والغش والتـشامخ والتكـرب            .)٥١٥(" زورثويب

مث كره ألبنائه وبناته خلق التفاخر بالباطـل،        ومن  . واخليالء واالدعاء بالباطل  
والتشامخ على العباد، والزهو والتكاثر وحب الظهور، واشتد يف ذم اإلنـسان            

  .املتخلق ذا اخللق
، والتنطع ممجـوج    شيء كل   فالتكلف ممقوت يف   : التنطع والتكلف  جتنيب  

صنع يف  مرأة يف كالمها، أو تتكلف وتت     اوما تتنطع   .  الفطر السليمة  يلدى ذو 
تصرفاا، إال ويف طبيعتها خلل، ويف فطرا التـواء، ويف تكوينـها اخللقـى              

  . والنفسى نقص
على املتنطعني واملتنطعات،   ) صلى اهللا عليه وسلم   (ولذلك اشتد رسول اهللا       

وتابعه يف هذه الشدة من بعده صاحباه اجلليالن أبو بكر وعمـر رضـي اهللا               
والذي ال إله إال هو ما رأيت أحدا        " :يقولعنهما حىت إن عبد اهللا بن مسعود        

، وال رأيت أحدا )صلى اهللا عليه وسلم  (كان أشد على املتنطعني من رسول اهللا        
أشد عليهم من بعده من أىب بكر، وإىن ألظن عمر كان أشـد أهـل األرض                

 فاحذري أختاه من التكلف واملبالغة يف الكالم والتحاذق         .)٥١٦("عليهم، أو هلم  
  .التشدد والبحث فيما ال طائل من ورائهيف السؤال، و

                                                            
 . باب ما جاء ىف احلسد والظن٧٨/ ٨أنظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ورجاله ثقات )٥١٤(
 .باب النهى عن التزوير ىف اللباس وغريه:  كتاب اللباس والزينة١١٠/ ١٤صحيح مسلم  )٥١٥(
   باب ما جاء ىف املتنعمني ٢٥١/ ١٠أنظر جممع الزوائد .  ورجاهلما ثقاترواه أبو يعلى والطرباىن، )٥١٦(

 .واملتنطعني         
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ا مبنافع، و ك ال أثروصاحل،  ال كملبع : حمببة للناس  احرصي على أن تكوين     
 دليل على حمبة    كحمبة الناس ل  اعلمي أن   و . من مسعة حسنة   كه يف جمتمع  ينتشيع

إن اهللا إذا أحب عبـدا      ). "صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا؛ ويف ذلك يقول الرسول      
إىن أحب فالنا فأحبه، فيحبه جربيل، مث ينادى يف الـسماء           : لدعا جربيل فقا  

إن اهللا حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبـول يف              : فيقول
إىن أبغض فالنا فأبغضه، فيبغضه      :وإذا أبغض عبدا دعا جربيل، فيقول     . األرض

:  قـال  إن اهللا يـبغض فالنـا فأبغـضوه،       : جربيل، مث ينادى يف أهل السماء     
  ".)٥١٧(فيبغضونه، مث توضع له البغضاء يف األرض

ني واملسلمات مـن    مهذا هو السر اإلهلي الغيىب فيما يتمتع به بعض املسل           
ولن تكون البشرى مبحبة اهللا ورضوانه إال للمؤمنني واملؤمنات،         . حمبة الناس هلم  

ل اهللا  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، ومحدهم الناس على أعماهلم، فهؤالء يعج         
هلم البشرى باخلري يف حيام، فيحمدهم الناس وحيبوم، كمـا يف احلـديث             

صلى اهللا عليـه    (قيل لرسول اهللا    : الصحيح الذي رواه مسلم عن أىب ذر، قال       
تلك : "أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده الناس عليه؟ قال         ): وسلم

واملرأة  ".)٥١٨(به الناس عليه  وحي: "ويف رواية ملسلم أيضا   ". عاجل بشرى املؤمن  
املسلمة املتحلية مبكارم األخالق، الوقافة عند حدود اهللا، املتبعة ما أمـر بـه،              

عاجل البشرى هذه، وهي احملببة إىل      بواملنتهية عما ي عنه، هي املرأة اجلديرة        
   .من عرفهاكل 
 وهذا أرقى ما تصل إليه املرأة من صفات اجتماعيـة،         : آلفة مألوفة كوين    

تؤهلها لالتصال باتمعات النسائية، وكسب ثقتها والتأثري فيها؛ ذلك أن هذه           
وال . اتمعات ال تسمع إال ملن تألفها من النساء، وتثق ا، وتطمـئن أليهـا             

مرأة حتمل هلا هذه اتمعات شيئا من الثقة والود         اتقتنع بكالم إال إذا صدر من       
  .واالحترام والتقدير

إال أخـربكم   : " أنه قـال   )صلى اهللا عليه وسلم   (ول اهللا   وقد ورد عن رس     
:  جملسا يوم القيامة؟ فأعادها ثالثا أو مرتني، قـالوا         ، وأقربكم مين  بأحبكم إيل 

: وزادت بعـض الروايـات    ". )٥١٩(أحسنكم خلقـا  : نعم يا رسول اهللا، قال    
                                                            

 .باب إذا أحب اهللا عبدا:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٨٤صحيح مسلم  )٥١٧(
 .باب إذا أثىن على الصاحل فهى بشرى:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٨٩صحيح مسلم  )٥١٨(
 .٢/١٨٥ناده جيد رواه أمحد وإس )٥١٩(
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 املسلمة الواعيـة    أخيت كوهذا شأن  ".ون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون    ؤاملوط"
ملستنرية دى دينها، آلفة مألوفة، ومن مل تكن كذلك فال خري فيها، كما جاء         ا

املؤمن يألف ويؤلف، وال خـري فـيمن ال يـألف وال            : "يف احلديث الشريف  
   ".)٥٢٠(يؤلف
كان صلوات اهللا عليه دائم البشر، سهل اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ،            و  

واحد يأمر بذلك، يعطى كل      به الس، و   يإذا انتهي إىل قوم جلس حيث ينته      
جلسائه نصيبه، ال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من سأله حاجة             من  

         ا، أو مبيسور من القول، قد و مل يرده إالع الناس منه بسطه وخلقه، فصار      س
هلم أبا وصاروا عنده يف احلق سواء، الناس يف جملسه متعـادلون، يتفاضـلون              

ون الكبري ويرمحون الصغري، يؤثرون ذا احلاجـة،        بالتقوى، متواضعون، ويوقر  
ملـراء،  ا: وكان صلوات اهللا عليه قد ترك نفسه من ثـالث ، وحيفظون الغريب 

واإلكثار، وماال يعنيه، ال يذم أحدا، وال يعريه، وال يطلب عورته، وال يتكلم             
إال فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري، فإذا             

ت تكلموا، وال يتنازعون عنده، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما           سك
إذا رأيتم  : يتعجبون منه، ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته، ويقول         

، وال يقبل الثناء إال من مكافئ، وال يقطع علـى           )٥٢١(صاحب حاجة فارفدوه  
ار النـاس،   كان يتقى شر  و )٥٢٢(أحد حديثه حىت جيوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام       

 املتفتحـة   وال ريب أن املرأة املسلمة    ،  ويستميلهم بلني الكالم وحسن املعاملة    
 معاملته الناس،    النبوة، تترسم خطا نبيها األمني صلوات اهللا عليه، يف         يعلى هد 
وطاحلهم، فتكون حمبوبة مألوفة مقبولة مقدرة يف اتمعات النـسائية           صاحلهم

  . عرفتها أو مسعت عنهااليت
 يتحلـى ـا     حفظ السر من أمجل اخلالئق والسجايا اليت       ف : السر يفظحا  

 يدل على نضج الشخصية، ومتانة اخللـق،        ألنهمرأة؛  ااإلنسان، رجال كان أو     
ومن شواهد حفظ السر عند الـصحابة مـا          ،ورزانة املسلك، ورجاحة العقل   

أن عمـر بـن      ) اهللا عنـه   رضي(  بن عمر   عن عبد اهللا   ي األمام البخار  يهيرو
  عفان نلقيت عثمان ب  : "حني تأميت بنته حفصة قال     ) اهللا عنه  رضي( اخلطاب

                                                            
  باب املؤمن يألف ٨/٨٧انظر جممع الزوائد . رواه أمحد والبزار، ورجال أمحد رجال الصحيح )٥٢٠(

 .ويؤلف         
 .أى أعينوه )٥٢١(
 .١/٢٣،٢٢انظر حياة الصحابه  )٥٢٢(
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ت أنكحتك حفصة بنت    ئشإن  : فعرضت عليه حفصة، فقلت   )  اهللا عنه  رضي(
قـد بـدا ىل أن ال       : ، فقال فلبثت لياىل، مث لقيين   . سأنظر يف أمرى  : قال. عمر

ـ إن  : فقلت)  اهللا عنه  رضي(  هذا، فلقيت أبا بكر الصديق     يأتزوج يوم  ت ئش
 ، فلم يرجـع إيل    ) اهللا عنه  رضي( فصمت أبو بكر  . أنكحتك حفصة بنت عمر   

 مث خطبها الـنيب   . فلبثت ليايل .  على عثمان   مين )٥٢٣(شيئا، فكنت عليه أوجد   
: فقـال )  اهللا عنه  رضي(  أبو بكر  فلقيين. فأنكحتها إياه ) صلى اهللا عليه وسلم   (

ـ         )٥٢٤(لعلك وجدت  ك شـيئا؟    على حني عرضت على حفصة فلم أرجع إلي
كنت   إال أنينيفإنه مل مينعىن أن أرجع إليك فيما عرضت عل    :نعم، قال : فقلت

  سر رسول اهللا   يذكرها، فلم أكن ألفش   ) صلى اهللا عليه وسلم   ( علمت أن النيب  
   ".)٥٢٥(لقبلتها )صلى اهللا عليه وسلم( النيبولو تركها ) صلى اهللا عليه وسلم(

 من السلف، بل مشلت النـساء       ومل تقتصر فضيلة حفظ السر على الرجال        
واألطفال الذين عبوا من هدى اإلسالم، واستنارت قلوم وعقـوهلم بنـوره            

أتى :" ، قال) اهللا عنهرضي( فيما يرويه األمام مسلم عن أنس كالألالء، وجند ذل  
، وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينـا،        )صلى اهللا عليه وسلم   (على رسول اهللا    

. إا سر  ما حبسك؟ : فلما جئت قالت  . يأت على أم  فبعثىن إىل حاجة، فأبط   
: قلت ما حاجته؟ : فقالت بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجة،       : قلت

قـال  . أحدا) صلى اهللا عليه وسلم   ( ال ختربن بسر رسول اهللا    : قالت إا سر، 
   ".)٥٢٦(واهللا لو حدثت به أحدا حلدثتك به يا ثابت: أنس
صلى اهللا عليـه    (حريصا على حفظ سر رسول اهللا       لقد رأت أم أنس ابنها        
، فعززت فيه هذا احلرص، ومل يدفعها حب اإلطالع إىل استدراج ابنها            )وسلم

الصغري، لتعرف ذلك السر الذي طواه عنها، وهذه هي تربية اإلسالم، وهـذا             
   .مرأة أو طفالاهو املستوى الرفيع الذي رفعت إليه اإلنسان، رجال كان أو 

 أبشع أنواع إفشاء األسرار ما كان من متعلقات احليـاة           ختاه أن واعلمي أ   
إن مـن أشـر     " :بقوله) صلى اهللا عليه وسلم   (الزوجية، كما بني رسول اهللا      
                                                            

 .أى أشد غضبا )٥٢٣(
 .أى غضبت )٥٢٤(
   اإلنسان ابنته على باب عرض:  كتاب املغازى٧/٣١٧ كتاب والنكاح و ٩/١٧٥فتح البارى )٥٢٥(

 .أهل اخلري          
  هو التابعى الذى روى : وثابت. باب فضائل أنس:  كتاب فضائل الصحابة١٦/٤١صحيح مسلم  )٥٢٦(

 احلديث عن أنس           
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 عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجل يفضى إىل املرأة، وتفضى إليـه، مث              )٥٢٧(الناس
   ".)٥٢٨(ينشر سرها

ـ     ذلك أن اخلصوصيات ينبغى أن تبقى يف         ز، ال يعلمهـا إال     حـرز حري
 ينشر خصوصياته على الناس إنسان يف عقله لوثة من جنـون،            نأصحاا، وم 

واملسلمون واملسلمات يف جنوة    . ويف شخصيته ضرب من ميوعة وديوثة وتفاهة      
من هذا كله وعصمة مبا لقنوا من هدى دينهم، وما حتلوا به من خالئقه الغـر                

  . احلسان
ن أهـم   ك، فهذا م  رير، تعلو االبتسامة حميا   مفترة األسا : طلقة الوجه كوين    

  االجتماعية العامـة   كحياتيف  ، و ك اخلاصة مع زوج   ك حيات  يف كعوامل جناح 
ال حتقرن من   : "قال) صلى اهللا عليه وسلم    ( صحيح مسلم أن النيب    قد ورد يف  ف

   ".)٥٢٩(ى أخاك بوجه طليققاملعروف شيئا، ولو أن تل
صـلى اهللا عليـه     ( جبىن رسول اهللا  ما ح : " جرير بن عبد اهللا أنه قال      نعو  
   ".)٥٣٠(منذ أسلمت، وال رآىن إال تبسم يف وجهي )وسلم
 شـيء  فيه؛ إذ ما من      ني تعيش ي يف اتمع النسوى الذ    ك أختاه وهذا شأن   

بـاش، والـنفس    اليشيع املودة والتعاطف والتحابب يف اتمع مثل الوجـه          
سمات أليق ما تكون بـاملرأة      ، وإا ل  ياملنشرحة املفتوحة، واخللق العاىل الرض    

  . النفوس تستطيع النفاذ إىل القلوب، والتغلغل يففبهااملسلمة الداعية؛ 
 مـن ممازحـة     يال تأنف وة املعشر عذبة احلديث،     طيب :خفيفة الظل كوين    
املزاح، وتلطـف املداعبـة،     فيها   نحيساليت  وقات  األ  يف ك وصديقات كأخوات

 بالصبغة اإلسـالمية    حكمزايصطبغ  ن   أ  شريطة .ويستحب الترفيه عن النفوس   
يـداعب صـحابته    ) صلى اهللا عليه وسـلم    ( ولقد كان رسول اهللا      ،املشروعة

ـ أ مزاحه ومداعبته عن دائرة احلق، وقـد         الكرام، ولكنه ال خيرج يف     ر عـن   ث

                                                            
  هو خري منه وشر : ال جيوز أشر وأخري، وإمنا يقال: والنحاة يقولون). أشر(هكذا جاءت الرواية  )٥٢٧(

 .وقد جاءت األحاديث الصحيحة بالوجهنيمنه،           
 .باب حترمي إفشاء سر املرآة:  كتاب النكاح١٠/٨صحيح مسلم  )٥٢٨(
 .باب استحباب طالقة الوجه:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٧٧صحيح مسلم  )٥٢٩(
   كتاب ١٦/٣٥باب التبسم والضحك، وصحيح مسلم :  كتاب األدب١٠/٥٠٤فتح البارى  )٥٣٠(

 .باب فضائل جرير بن عبد اهللا: ئل الصحابةفضا          



 
 

١٦١

فقـال ال أقـول إال      : "إنك تداعبنا، فقـال   : الصحابة قوهلم للرسول الكرمي   
   .)٥٣١("حقاً
صلى  (النيبيستحمله، فقال له    ) صلى اهللا عليه وسلم    (يبالنجاء رجل إىل    و  

يا رسول اهللا، مـا     : أنا حاملك على ولد ناقة، فقال     : "ممازحاً) اهللا عليه وسلم  
 إال  وهل تلد اإلبـلَ   ): "صلى اهللا عليه وسلم   (أصنع بولد ناقة؟ فقال الرسول      

من أهل  أن رجالً   )  اهللا عنه  رضي(وأخرج اإلمام أمحد عن أنس       .)٥٣٢("النوق؟
البادية كان امسه زاهراً، وكان يهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم اهلديـة               

صـلى اهللا   (وكان  فيجهزه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج،            
صـلى  (كان رسول اهللا    و ، إن زاهرا باديتنا وحنن حاضروه     :لوق ي )عليه وسلم 

صـلى اهللا عليـه     (اه رسول اهللا    حيبه وكان رجالً دميما، فأت    ) اهللا عليه وسلم  
! أرسلىن: وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، وال يبصره الرجل، فقال         ) وسلم

فجعل ال يألو ما ألـصق       )صلى اهللا عليه وسلم    (النيبمن هذا؟ فالتفت فعرف     
حني عرفه وجعل النيب صلى اهللا عليه        )صلى اهللا عليه وسلم   ( ظهره بصدر النيب  

 كاسداً، يا رسول اهللا، إذن واهللا جتدين: ؟ فقال"ى العبد من يشتر : "وسلم يقول 
، أو  "لكن عند اهللا لـست بكاسـد      ): "صلى اهللا عليه وسلم   (فقال رسول اهللا    

  . )٥٣٣("اهللا أنت غال لكن عند: "قال
يا رسـول اهللا، أدع اهللا  : فقالت) صلى اهللا عليه وسلم  (النيبوأتت عجوز     

، "م فالن، إن اجلنة ال يدخلـها عجـوز        يا أ : "فقال مداعبا . أن يدخلىن اجلنة  
أخربوها أا ال تدخلها، وهي عجـوز، إن اهللا         : "فولت العجوز تبكى، فقال   

   .)٥٣٤(" فَجعلْناهن أَبكَاراً* إِنا أَنشأْناهن إِنشاًء: "تعاىل يقول
وبعد، فإن هذه الشواهد واآلثار لدليالً ناصعاً على مساحة اإلسالم وأهله،             
ى ما يريده اإلسالم ألبنائه وبناته من خفة ظل، ومرح نفـس، وعذوبـة              وعل

روح، وإا لصفات حمببة للمرأة املسلمة املعاصـرة اجلـادة، تـضفي علـى              
  .شخصيتها مزيداً من اجلاذبية واجلمال والتأثري

                                                            
 . باب املزاح٣٦٥/ ١أخرجه البخارى ىف األدباملفرد  )٥٣١(
 . باب املزاح٣٦٦/ ١أخرجه البخارى ىف األدباملفرد  )٥٣٢(
 . باب ما جاء ىف زاهر بن حزام٣٦٨/ ٩أنظر جممع الزوائد . رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح)٥٣٣(
 .، وهو حسن بشواهده١١١: لرواه الترمذى ىف الشمائ )٥٣٤(
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فإدخال السرور على القلوب يف إطار مـا         : السرور على القلوب   يدخلأ  
 عليه الشرع احلنيف، ورغب يف فعله، لتبقـى         أحل اهللا مطلب إسالمى حض    

أجواء املؤمنني واملؤمنات عامرة باملودة، ندية بأنسام املسرة، مترعـة بالبـشر            
، ويف  ل العمل اجلاد وما يتطلب من تضحيات وتكـاليف        بوالتفاؤل، مهيأة لتق  

) عز وجل (ه بذلك، سره اهللا     رمن لقى أخاه املسلم مبا حيب اهللا ليس       " :احلديث
 ضـروبا مـن     يناملسلمة الذكية اللبقة لتجـد     وأنت أيتها    .)٥٣٥("م القيامة يو

، بالتحية احلـارة،    كها على قلوب أخوات   ي أن تدخل  نياملسرات احلالل تستطيع  
والكلمة الطيبة، واللفتة الذكية، والنكتة البارعة، والبشرى السارة، والبـسمة          

لدائمة، والرفد الـصادق،    الودود، والزيارة اخلالصة، واهلدية املفرحة، والصلة ا      
واملواساة املسلية، مما يفتح مغاليق القلوب، ويلقى بذور احملبة، ويـصل حبـل             

  .الود، ومينت وشائج األخوة
شرع احلنيف، ورخـص    ال أمور أباحها     يف يال تتشدد و : متزمتة ال تكوين   

 املناسبات، كالغناء املباح يف األعياد واألعراس واألفراح، وشهود بعض          ا يف 
ـ   ولكن   . ال يصاحبها فساد وال تنجم عنها فتنة       األلعاب املرفهة اليت    يال جتعل

 م أن الـسيدة عائـشة أ      ي صحيح البخـار   وقد ورد يف   ك، وديدن كاللهو مه 
مرأة، كانت يتيمة يف حجرها، إىل رجل من األنـصار، فقـال            ااملؤمنني زفت   

، فإن األنصار   يا عائشة، ما كان معكم هلو     ): "صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
   .)٥٣٦("يعجبهم اللهو

 رسول  يدخل عل : "شة أيضا قوهلا  ئ عن السيدة عا   يويروى اإلمام البخار    
، فاضطجع )٥٣٧( جاريتان تغنيان بغناء بعاثي، وعند)صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

مزمار الـشيطان   :  وقال ينرودخل أبو بكر، فانته   .  وحول وجهه  على الفراش، 
) صلى اهللا عليه وسلم   (فأقبل عليه رسول اهللا     )! ليه وسلم صلى اهللا ع   (النيبعند  
   .)٥٣٨("فلما غفل غمزما فخرجتا. دعهما: فقال

                                                            
 . باب فضل قضاء احلوائج١٩٣/ ٨أنظر جممع الزوائد . رواه الطرباىن ىف الصغري وإسناده حسن )٥٣٥(
 .باب النسوة الالتى يهدين املرأة إىل زوجها:  كتاب النكاح٢٢٥/ ٩فتح البارى  )٥٣٦(
   اإلسالم، ومسيت بيوم موضع ىف نواحى املدينة دارت فيه حرب بني األوس واخلزرج قبل: بعاث )٥٣٧(

 .بعاث، وللشعراء فيه شعر كثري يغىن          
 .باب احلراب والدرق يوم العيد:  كتاب العيدين٤٤٠/ ٢فتح البارى  )٥٣٨(
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يا أبـا   ): صلى اهللا عليه وسلم   (فقال رسول اهللا    :  أيضاً يويف رواية للبخار    
 قـول الـسيدة     البخاريوروى   .)٥٣٩("بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا      

 واحلراب، فإمـا    )٥٤٠(يلعب فيه السودان بالدرق   وكان يوم عيد    : "عائشة أيضاً 
. نعـم : تشتهني تنظرين؟ فقلت  : وإما قال ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبسألت  
حـىت  . )٥٤١( أرفدة دونكم يا بين  : ، وهو يقول  ي خده على خد   ، وراءه فأقامين

   .)٥٤٢("فاذهيب: قال. نعم: حسبك؟ قلت: إذا مللت قال
 أحواهلـا،  أغلـب  جادة يف  دينها دى البصرية الواعية املسلمةوهكذا ف   

 تلـهو  أن مينع ال هذا ولكن سفسافها، عن معرضة األمور، معايل إىل منصرفة
 فسحة واملسلمات للمسلمني فيها وجعل احلنيف، الشرع أباحها مناسبات، يف

 التخفـف  إىل وميلـها  النفوس، جبالت يعلم احلكيم املشرع أن ذلك وسعة،
 وهـي  اجلد، إىل كلذ بعد لتعود واحلني، احلني بني والترفيه والتسلية والترويح
  .باملسؤوليات لنهوضل استعدادا وأكثر عزمية، وأمضى نشاطا، أوفر
  هـن  ممن النساء، من كغري على استعالء كبأنف يتشمخ وال: يتتكرب ال  
 ـدى  املستنرية املسلمة املرأة ألن مقاما، أو نسبا، أو ماال، أو مجاال، كدون
 نعـيم  مـن  صاحبته حيرم الدنيا يف والتشامخ واالستعالء التكرب نأ تعلم دينها
 فَساداً ولَا الْأَرضِ في علُّواً يرِيدونَ لَا للَّذين نجعلُها الْآخرةُ الدار تلْك" :اآلخرة
 :فخور خمتال كل حيب ال اهللا أن أيضا وتعلم،  )٨٣:القصص ("للْمتقني والْعاقبةُ

 مختالٍ كُلَّ يحب لَا اللَّه إِنَّ مرحاً الْأَرضِ في تمشِ ولَا للناسِ خدك تصعر ولَا"
  )١٨: لقمان (".فَخورٍ
صـلى اهللا    (الرسول عناية لشدة يدهش املطهرة السنة نصوص يتأمل ومن  
 رواه الـذي  احلديث يف كما النفوس، من الكرب شأفة باستئصال) وسلم عليه
 إن رجـل،  فقال كرب، من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة يدخل ال" :مسلم
 حيـب  مجيـل  اهللا إن: "قـال . حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن حيب الرجل
   )٥٤٥(.)٥٤٤("الناس وغمط ،)٥٤٣(احلق بطر الكرب اجلمال،

                                                            
 .باب سنة العيدين ألهل اإلسالم:  كتاب العيدين٤٤٥/ ٢فتح البارى  )٥٣٩(
 .مجع درقة، وهى الترس: الدرق )٥٤٠(
 .هو لقب للحبشة )٥٤١(
 .باب احلراب والدرق يوم العيد:  كتاب العيدين٤٤٠/ ٢البارى فتح  )٥٤٢(
 .أى دفعه )٥٤٣(
 .أى احتقارهم )٥٤٤(
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صـلى اهللا    (اهللا رسول مسعت: قال)  اهللا عنه  رضي (وهب بن حارثة وعن  
 ،)٥٤٧(جـواظ  ،)٥٤٦(عتـل  كل: النار بأهل أخربكم أال: "يقول )وسلم عليه

 املهانـة  قرينان على املختاالت املستعليات املتكربات وحسب .)٥٤٨("مستكرب
): صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول يقول اآلخرة، يف هلن اهللا أعدها اليت املعنوية

 ال ثالثـة ": ويقـول  .)٥٤٩("بطـرا  إزاره جر من إىل القيامة يوم اهللا ينظر ال"
 شيخ: أليم عذاب وهلم إليهم، ينظر وال يزكيهم، وال القيامة، يوم اهللا يكلمهم
  )٥٥١(".مستكرب )٥٥٠(وعائل كذاب، وملك زان،
 املخلـوقني،  شأن من وليس وجل، عز اإلله شأن من الكربياءواعلمي أن     
 وينـازع  األلوهيـة،  مقام على يعتدى التكرب النفس له تسولخملوق   كل نأو

 يف الـشديد  والعـذاب  باخلزى ويبوء العليا، صفاته من صفة يف العظيم اخلالق
 ،يإزار العـز : وجل عز اهللا قال" :مسلم رواه يالذ احلديث يف كما اآلخرة،
   )٥٥٢(".عذبته منهما يءبش نازعين فمن ،يردائ والكربياء

 املـؤمنني  حمـذرة  متوالية متتابعة املطهرة السنة نصوص جاءت هنا ومن  
 والضعف الغفلة حلظات من حلظة يف كرب من نزوة تالبسهم أن من واملؤمنات
 أو نفـسه،  يف تعظـم  من" :)صلى اهللا عليه وسلم   (ومن ذلك قوله     البشرى،
  )٥٥٣(".غضبان عليه وهو وجل، عز اهللا لقى مشيته، يف اختال
  اهللا رسولقال   كمار، ف املعش رقيقة النفس، مسحة اجلانب، لينة :متواضعةكوين  

 اهللا إن: "وقوله )٥٥٤(".اهللا رفعه إال هللا أحد تواضع ما" ):عليه وسلم صلى اهللا   (
 علـى  أحـد  ييبغ وال أحد، على أحد يفخر ال حىت تواضعوا أن إيل أوحى
جتـد يف   ) صلى اهللا عليه وسـلم     (املصطفي سرية املتأملة واملسلمة )٥٥٥(".أحد

                                                                                                                                                     
 .باب حترمي الكرب:  كتاب اإلميان٢/٨٩صحيح مسلم  )٥٤٥(
 .أى غليظ شديد )٥٤٦(
 .أى خمتال ىف مشيته )٥٤٧(
 . باب حترمي الكرب واإلعجاب٣٣٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٤٨(
 .باب تقصري الثياب:  كتاب اللباس١٢/٩انظر شرح السنة . متفق عليه )٥٤٩(
 .أى فقري )٥٥٠(
 .باب بيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة:  كتاب اإلميان٢/١١٥صحيح مسلم  )٥٥١(
  باب حترمي الكرب، وأخرجه البخارى ىف :  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٧٣صحيح مسلم  )٥٥٢(

 . باب الكرب٢/٩األدب املفرد          
 . باب الكرب٢/٧أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٥٥٣(
 .باب استحباب العفو والتواضع:  كتاب ابر والصلة واآلداب١٦/١٤١صحيح مسلم  )٥٥٤(
   باب الصفات الىت يعرف ا ىف الدنيا :لهاهوأ كتاب اجلنة وصفة نعيمها ١٧/٢٠٠صحيح مسلم  )٥٥٥(



 
 

١٦٥

 إذا كان إنه حىت اجلناح وخفض التواضع يف فريدا حيا مثاال العظيمة شخصيته
 هـذا  عن حيجبه ال ممازحا، متبسطا مسلما عليهم وقف يلعبون، بالصبيان مر

 علـى  مـر  أنـه )  اهللا عنه  رضي (أنس ذكر فقد،  النبوة مقام العظيم التواضع
 يفعـل ) صـلى اهللا عليـه وسـلم       (النيب كان: "وقال عليهم، فسلم الصبيان
   )٥٥٦(".ذلك
 أن) صلى اهللا عليه وسـلم    ( النيب تواضع من)  اهللا عنه  رضي (أنس ويروى  
 بـه  فتنطلق ،)اهللا عليه وسلم   صلى (النيب بيد تأخذ كانت املدينة إماء من أمة

 إىل قدومـه  قصة أسيد بن متيم كيوحي )٥٥٧ (.حاجتها هلا يقضى شاءت، حيث
اهللا  صلى (اهللا رسول إىل انتهيت" :لوقفي اإلسالم، أحكام عن ليسأل املدينة،
 عن يسأل جاء غريب رجل اهللا، رسول يا: لتفق خيطب، وهو ،)وسلم عليه
 وتـرك  ،)صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول يعل فأقبل دينه؟ ما يدرى ال دينه،
 مث اهللا، علمه مما يعلمين وجعل عليه فقعد ،يبكرس فأيت ،إيل انتهي حىت خطبته
   )٥٥٨(".خرهاآ فأمت خطبته أتى

 قبولـه  التواضع ب   يضرب ألصحابه املثل يف    )صلى اهللا عليه وسلم    (وكان  
 )٥٥٩(كـراع  أو ذراع إىل دعيت لو" : فيقول وهداياهم، البسطاء الناس دعوة

   )٥٦٠(".لقبلت كراع أو ذراع إيل يأهد ولو ألجبت،
ـ  علـى  يحرصوا :كومظهر كلباس يف معتدلةكوين      حـسن و كأناقت
ـ  الو خيالء، وال مبالغة وال سرف بالولكن   ،كمظهر  تقليعـات  وراء يهث تل

 الفارغـات  املسرفات النسوة بعض تفعل كما حد، عند تقف ال يتال) املوضة(
 الكرمي، القرآن بينه الذي االعتدال حدود عند كله ذلك يف يقف لب اجلاهالت،
 لَـم  أَنفَقُوا إِذَا والَّذين" :واملؤمنات املؤمنني من الرمحن عباد صفات من وجعله
   )٥٦١(".قَواماً لكذَ بين وكَانَ يقْتروا ولَم يسرِفُوا

صلى اهللا عليه    (اهللا رسول منها حذر اليت  للمال والثياب  العبودية يحذروا  
                                                                                                                                                     

 .أهل اجلنة          
 . باب التواضع٣٣١: انظر رياض الصاحلني. عليهمتفق  )٥٥٦(
 .باب الكرب:  كتاب األدب١٠/٤٨٩فتح البارى  )٥٥٧(
 .باب التعليم ىف اخلطبة:  كتاب اجلمعة٦/١٦٥صحيح مسلم  )٥٥٨(
 .ما بني الركبة إىل الساق: الكراع من الدابة )٥٥٩(
 .باب القليل من اهلبة:  كتاب اهلبة٥/١٩٩فتح البارى  )٥٦٠(
 .٦٧: الفرقان )٥٦١(
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 أعطـى  إن ،)٥٦٢(واخلميـصة  والقطيفة والدرهم الدينار عبد تعس" ):وسلم
   )٥٦٣(".يرض مل يعط مل وإن رضي،

 واإلعجـاب  واخلـيالء  التبختر يمهاو يف االنزالق من دينك كعصمولي  
 رجل بينما" :قال إذ) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول اعنه أخرب اليت باملظهر،
 فهـو  األرض، بـه  اهللا فخـسف  نفسه، أعجبته قد برديه، يف ميشى يتبختر،
   )٥٦٤(".القيامة يوم إىل فيها يتجلجل

 فهـي : والتفريط اإلفراط عن ومظهرها ملبسها يف بعيدة الواعية املسلمةو  
 شكلها يف مقترة مفرطة وال وهيئتها، هاوملبس زينتها يف مسرفة مفرطة ليست
 احلـسن،  واملظهر واألناقة الزينة يف الزهد أو البخل، حد إىل ومظهرها وثياا
 علـى  وتيهـا  وخيالء وزهوا فخرا اجلميلة املالبس ترتدى اليت املرأة أن ذلك
 إظهـارا  ترتـديها  اليت أما فخور، خمتال كل حيب ال اهللا ألن آمثة، يه قريناا
 مجيـل  عن تعزف واليت .مأجورة طائعة يفه طاعته، على واستعانة اهللا، ةلنعم

 وال النـاس،  نفوس يف احترام وال هلا مكانة فال باملال، خبال وتتركها الثياب،
 را تتعبد أا تظن وهي زهدا، اجلميلة املالبس تترك اليت أما اهللا، عند هلا أجر

 ابـن  اإلسـالم  شيخ يقول كما ،أيضا آمثة فهي نفسها، على املباحات بتحرمي
  . )٥٦٥(اهللا رمحه تيمية
 فلباسها واالعتدال، والتوسط القصد: ودنياها دينها يف املرأة سعادة ومالك  
 سـرف  غري من عليها، اهللا نعمة مظهر بأمثاهلا، الئق مرتب أنيق مجيل نظيف
  .مباهاة وال زهو وال

 الرخيصة التافهة يفةالسخ األمور عن كنفس واربئي ب  :األمور مبعاىل يهتما  
ـ  بـىن او واالهتمام، العناية اجلاد الراقى اإلنسان من تستحق ال اليت  كعالقات

 فـال  واألهداف، املقاصد ونبل هتماماتاال مسو من األساس هذا على بالنساء
 كلـدي  وقت وال التافهات، الثرثارات الفارغات اتقيصدلل كحيات يف مكان
 يف وتعاىل تبارك اهللا حيبه ما وهذا واهلبوط، غوالفرا واللغو التفاهة يف لتمضيته
صـلى اهللا عليـه      (الكرمي الرسول بذلك أخرب كما واملؤمنات، املؤمنني عبادة

                                                            
 .ثوب خز أو صوف معلم، وكان من لباس الناس قدميا: اخلميصة )٥٦٢(
 .باب احلراسة ىف الغزو ىف سبيل اهللا:  كتاب اجلهاد٦/٨١فتح البارى  )٥٦٣(
 .باب حترمي التبختر ىف املشى:  كتاب اللباس والزينة١٤/٦٤صحيح مسلم  )٥٦٤(
 .١٣٩، ٢٢/١٣٨فتاوى ابن تيمية  )٥٦٥(
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 األمـور  معـاىل  وحيب الكرماء، حيب كرمي وجل عز اهللا إن" :بقوله) وسلم
  )٥٦٦(".سفسافها ويكره
 العظـيم  الدين هذا يد عمال أخبارهم، يبعاوت :املسلمني بأمر يهتما  
 وتعـاطفهم  وتـرامحهم  توادهم يف وشبههم إخوة، مجيعا املسلمني عد الذي

. )٥٦٧(واحلمـى  بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا باجلسد،
    .)٥٦٨("بعضا بعضه يشد بالبنيان مجعيهم وشبه
ـ  الفـرد  بأمر الواعية املعاصرة املسلمة املرأة اهتمام كان هنا ومن    لمسامل

 باملسؤولية شعورها من نابعا اإلسالمية واألمة املسلم واتمع ملسلمةا واألسرة
 ويف .للنـاس  أحكامه وتبيان إبالغه يف ومسلمة مسلم بكل اإلسالم ناطها اليت
 يف باهتمـامهن  عـرفن  النساء، فضليات من كثرية مناذج املسلمة املرأة تاريخ
  . ومجاعات أفرادا واملسلمات، املسلمني شؤون

 اهللا  رضـي  (اخلطاب بن عمر طعن ملاالسيدة عائشة،    النماذج تلك ومن  
 وأقرئهـا  عائـشة،  إىل اذهب: اهللا عبد البنه قال منيته، بقرب وأحس ،)عنه

 ومـع ) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول مع بيتها يف أقرب أن واستأذا السالم،
 أبلغ بىن، يا: قالت مث وكرامة، نعم: فقالت فأعلمها، اهللا، عبد فأتاها بكر، أىب
 تدعهم وال عليهم، استخلف راع، بال حممد أمة تدع ال: له وقل سالمى، عمر
  . )٥٦٩(الفتنة عليهم أخشى فإين مهال، بعدك
 نـرباس  عائشة السيدة املؤمنني أم كلمات من هلا املعاصرة املسلمة واملرأة  
 عن هامسؤوليت مفه يف ا تدى ومنارات اإلسالم، جوهر فهمها يف به تدى
 النـهوض  علـى  العمـل  يف واجبها أداء يف بصرية على لتنطلق وأمتها، دينها

 أمـة  خـري  رم هلم أراد كما يعودوا أن إىل ودعوم واملسلمات، باملسلمني
  .للناس أخرجت

 كما اآلخر، واليوم باهللا إمياا نداء إىل ذلك يف مستجيبة :الضيف يكرمأ  
 فليكـرم  اآلخـر  واليـوم  باهللا يؤمن نكا من: "بقوله الكرمي الرسول وصفه

                                                            
 . باب مكارم األخالق٨/١٨٨انظر جممع الزاوئد . الكبري ورجاله الثقاترواه الطرباىن ىف  )٥٦٦(
 .باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٤٠صحيح مسلم  )٥٦٧(
 .باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٣٩صحيح مسلم  )٥٦٨(
 .٣/٣٦٣طبقات ابن سعد  )٥٦٩(
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". جائزتـه  ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من" وقوله )٥٧٠(".ضيفه
 فمـا  أيام، ثالثة والضيافة وليلته، يومه: "قال اهللا؟ رسول يا جائزته وما: قالوا
 عزيـزا  عمال الضيف إكرام كان هنا ومن )٥٧١(".صدقة فهو ذلك وراء كان
 وتكـسب  اهللا، مـن  عليه تثاب اآلخر، واليوم باهللا تؤمن ةمسلم كل إىل حمببا
 أمرا اإلسالم يف الضيف إكرام وليس الناس، بني الذكر ومجيل األحدوثة حسن
 واجـب  هو وإمنا الشخصية، واالجتهادات والنفسيات األمزجة يتبع اختياريا
 رق،طا باما قرع ما إذا تأديته إىل يبادرا أن عليهما ومسلمة، مسلم كل على
 أصبح فمن مسلم، كل على واجب حق الضيف ليلة" :ضيف بفنائهما نزل أو

   )٥٧٢(".تركه شاء وإن اقتضاه، شاء فإن عليه، دين فهو بفنائه
 فـال  األبواب، دونه ويغلقون الضيف، باستقبال ذرعا يضيقون الذين أما  
 اهللا صـلى  (النيب عن أمحد اإلمام رواه الذي احلديث يف جاء كما فيهم، خري

 الشيخان رواه الذي احلديث يف و .)٥٧٣("يضيف ال فيمن خري ال): "عليه وسلم 
 مبقـو  فنرتل تبعثنا إنك اهللا، رسول يا: قلت: قال عامر، بن عقبة عن وغريمها
 ينبغـى  مبـا  لكـم  رفأم بقوم نزلتم إن" :فقال ذلك؟ يف ترى فما يقرونا، فال

   )٥٧٤(".هلم ينبغى يالذ ضيفال حق منهم فخذوا يفعلوا مل فإن لوا،بفاقْ للضيف
 الـضيف،  إكرام عن تنعمت ممسكة  أو خبيلة ،إسالمها حسن مسلمةوما من     
 وحالـة  حالتـها  كانـت  مهما وإكرامه، ضيفه استقبال عن زوجها ذلخت أو

صـلى اهللا عليـه      (اهللا رسول مسعت: قال)  اهللا عنه  رضي (جابر فعن زوجها،
 األربعـة،  يكفـي  االثنني وطعام االثنني، يكفي الواحد طعام: "يقول) وسلم
   .)٥٧٥("الثمانية يكفي األربعة وطعام
 ال العاىل هديه طباعها وهذب اإلسالم، نفسيتها صاغ اليت املسلمة املرأةو  
 تعد مل ضيفا تستقبل ال اليت الغربية املرأة شأن الطعام، على األيدى كثرة ختاف
 يف وهـا ؤفاج ولـو  فهاضيو لتستقبل املسلمة املرأة إن بل قبل، من طعاما له

 حظ نقص إن عليها وما أسرا، وطعام طعامها شاركتهممب وترحب زيارم،
                                                            

 .باب حفظ اللسان:  كتاب الرقاق١٤/٣١٢ انظر شرح السنة .متفق عليه )٥٧٠(
 .باب إكرام الضيف:  كتاب األدب٣٧٩: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٧١(
 . باب جائزة الضيف٢/٢٠٧أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٥٧٢(
 .، ورجاله رجال الصحيح٤/١٥٥رواه اإلمام أمحد  )٥٧٣(
 . باب إذا أصبح الضيف حمروما٢/٢١٠األدب املفرد رواه الشيخان وغريمها؟ انظر  )٥٧٤(
 .باب فضيلة املواساة ىف الطعام القليل:  كتاب األشربة١٤/٢٢صحيح مسلم  )٥٧٥(



 
 

١٦٩

 إكـرام  يف األعلى املثل الصاحل سلفنا ضرب ولقد معدودات، لقيمات معدا
 الضيف، إكرام يف بعضهم صنيع من عجب وتعاىل تبارك اهللا إن حىت الضيف،
 اهللا  رضـي  (هريرة أىب عن مسلمو يالبخار رواه الذي احلديث يف ذلك وجند
 مـا : فقلن نسائه، على فبعث ،)صلى اهللا عليه وسلم    (النيب أتى رجال أن) عنه
 يـضيف  أو يضم من): "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول فقال. املاء إال عندنا
 ضـيف  أكرمى: فقال امرأته إىل به فانطلق أنا،" األنصار من رجل فاق" هذا؟
 فقـال  الصبيان، قوت إال عندنا ما فقالت ،)عليه وسلم صلى اهللا    (اهللا رسول
 فهيـأت  عشاء، أرادوا إذا صبيانك يونوم سراجك، يوأصلح طعامك، يهيئ

 سراجها تصلح كأا قامت مث صبياا، ونومت سراجها، وأصلحت طعامها،
 رسول إىل غدا أصبح فلما. طاويني وباتا يأكالن، أما يريانه وجعال فأطفأته،

 من اهللا عجب لقد): "صلى اهللا عليه وسلم    (فقال ،)ى اهللا عليه وسلم   صل (اهللا
ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ     : "تعاىل اهللا وأنزل ،"الليلة بضيفكما صنيعكما

 املسلمة املرأةف .)٥٧٦("بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ        
 طروقـه  مـن  ختشى وال جاء، وقت يأ يف بالضيف ترحب مضياف، كرمية

 مـضيافا  كرميا أيضا يكون أن على لزوجها معوان خري بذلك وهي املفاجئ،
   .إكرامه إىل ويسارع للضيف، يهش مثلها،
 هـدى  مـن  ارتوت اليت املسلمة ملرأةفا :منفسهأ على ونؤثركوين ممن ي    

 ذلـك  الوفري، املال متلك ال مقلة تكان ولو نفسها، على تؤثر احلنيف اإلسالم
 ـا،  التخلق يف ورغب اإلسالم، ا أشاد حمببة، سامية نبيلة خليقة اإليثار أن

 رضوان األنصار كان ولقد،  النبيل الصادق املسلم اإلنسان ا يتميز مسة لتكون
 يتلى، قرآن فيهم نزل إذ الكرمي، الرسول بعد لإليثار األوائل الرواد عليهم اهللا

 لألجيـال  خالدة منارة جعلهم الذي الزمان، وجه على الفريد بإيثارهم يشيد
  .اجلود يكون كيف تعلمها اإلنسانية،

وال تتمسكي أبدا بالعادات اليت خترج       : ملقاييس اإلسالم  ك عادات يخضعأ  
صلى اهللا   (اهللا رسول قدم: قالت عنها اهللا رضي عائشة عنعن هذه املقاييس، ف   

 فلمـا  متاثيل، فيه )٥٧٨(بقرام يل )٥٧٧(سهوة سترت وقد ،سفر من) وسلم عليه
                                                            

       باب ويؤثرون على أنفسهم، وصحيح مسلم :  كتاب التفسري٨/٦٣١، فتح البارى ٩: احلشر )٥٧٦(
 .باب إكرام الضيف:  كتاب األشربة٤/١٢         

 .افذة صغريةأى ن )٥٧٧(
 .أى ستر )٥٧٨(
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 أشـد  عائشة، يا: "وقال! وجهه تلون) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول رآه
 فقطعناهـا، : قالت!" اهللا خبلق يضاهون الذين القيامة يوم اهللا عند عذابا الناس
: قـال )  اهللا عنه  رضي (عباس ابن وعن )٥٧٩(".وسادتني أو وسادة منه فجعلنا
 لـه  جيعل النار يف مصور كل: "يقول) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول عتمس
 البـد  كنت فإن: عباس ابن قال". جهنم يف فيعذبه نفس، صورها صورة بكل
 أن)  اهللا عنه  رضي (طلحة أىب وعن )٥٨٠ (.فيه روح ال وما الشجر فاصنع فاعال
 وال كلـب  فيه تابي املالئكة تدخل ال: "قال) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول
اهللا  صـلى  (اهللا رسول واعد: قالت عنها اهللا رضي عائشة وعن )٥٨١(".صورة

 ومل الساعة تلك فجاءت فيها يأتيه ساعة يف) عليه السالم  (جربيل) عليه وسلم 
 اهللا خيلـف  مـا : "يقول وهو يده، من فطرحها عصا بيده وكان: قالت! يأته
 دخـل  مىت: "فقال. سريره تحت كلب جرو فإذا التفت، مث ،"رسله وال وعده
عليه  (جربيل فجاءه فأخرج، به فأمر به، دريت ما واهللا: فقلت" الكلب؟ هذا

 ومل لك، فجلست وعدتىن): "صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول فقال ،)السالم
 كلـب  فيه بيتا ندخل ال إنا بيتك، يف كان الذي الكلب منعىن: "فقال ،"تأتىن
  )٥٨٢(".صورة وال

. التماثيـل  ونـصب  الصور نشر حترم وكلها كثرية، ذلك يف والنصوص  
 مخسة منذ واجلاهلية الشرك أوثان وحطم التوحيد، بعقيدة جاء الذي اإلسالمف

 املـسلمني  حيـاة  إىل أخـرى  مـرة  تعود أن األوثان هلذه ليأىب قرنا، عشر
 واتمـع ،  أديـب  أو شاعر أو عاملأو   فنانأو   زعيم ختليد باسم واملسلمات،

 مث ومن هللا، إال والتبجيل والتقديس التعظيم يعرف ال موحد، جمتمع المىاإلس
   .واألنصاب األوثان هذه ملثل فيه مكان ال

 يف كما أرض، أو ماشية أو لصيد كان إذا منه مانع فال الكلب، اقتناء أما  
صـلى اهللا عليـه      (اهللا رسول مسعت: قال ،) اهللا عنه  رضي (عمر ابن حديث
 أجـره  من ينقص فإنه ماشية، أو صيد كلب إال كلبا اقتىن من: "يقول) وسلم
   )٥٨٣(".قرياطان يوم كل

                                                            
 .باب حترمي الصور:  كتاب األمور املنهى عنها٧٤٢: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٧٩(
 .باب حترمي الصور:  كتاب األمور املنهى عنها٧٤٢: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٨٠(
 .رمي الصورباب حت:  كتاب األمور املنهى عنها٧٤٣: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٨١(
 .باب حترمي تصوير احليوان:  كتاب اللباس والزينة١٤/٨١صحيح مسلم  )٥٨٢(
  باب حترمي اختاذ الكلب إال :  كتاب األمور املنهى عنها٧٤٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٨٣(
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 وتدليلـها،  ا والعناية البيوت، يف الغربية الطريقة على الكالب اقتناء وأما  
 غـري  إىل ا، خاصة محامات وإنشاء هلا،) شامبو (وصابون أطعمة وختصيص

 اإلسـالم  مـن  فليس العام، يف الدوالرات مباليني الغرب عليه ينفق مما ذلك
 واحلياة الغرب، يف النفسية القوم ظروف كانت وإذا .يءش يف السمحة وعاداته
 الكـالب،  تربيـة  يف التطـرف  هذا إىل م احنرفت حييوا اليت اجلافة املادية

 احليـاة  فـإن  االجتماعيـة،  حيام يف فقدوه يذال اإلنساىن احلب ليعوضوا
 هلـذا  ـا  حاجـة  وال اإلنـسانية،  بالعاطفـة  ريـا  اإلسالم يف االجتماعية
  . )٥٨٤(االحنراف

وهو والفضة   الذهب آنية يف لشرباو كلومن العادات املنافية لإلسالم األ      
 أم فعن .القاطعة الصحيحة) صلى اهللا عليه وسلم    (الرسول أحاديث تهحرمأمر  
 يف شرب من:"قال) صلى اهللا عليه وسلم    (اهللا رسول أن عنها اهللا رضي سلمة
  . )٥٨٥("جهنم من نارا بطنه يف جيرجر فإمنا فضة، أو ذهب من إناء

 املألوفة العادات من عادة كل تعرض مكان كل يف الواعية املسلمة املرأةو  
 ومـا  قبلتـه،  منها وافقه فما ومفاهيمه، وقيمه اإلسالم حكم على جمتمعها يف

 البيت حياة يف أم والزواج، اخلطبة يف ذلك أكان سواء ونبذته، أطرحته خالفه
 متباينة، كثرية اإلسالمية واألقطار الشعوب يف فالعادات واتمعات، واألسرة
 بـني  وسـرياا  شيوعها يف ال لإلسالم، موافقتها العادة مشروعية يف والعربة
  .األنام
صـلى   (الرسول بقول عمال :والشراب الطعام يف اإلسالم بأدب التزمي  
 أنـسيت  وإذا )٥٨٦(".يليك مما وكل بيمينك، وكل اهللا، سم): "وسلم عليه اهللا
روت السيدة عائشة،    ماك ي ذلك استدرك كطعام أول يف تعاىل اهللا اسم قول
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم     " ):صلى اهللا عليه وسلم   (قال رسول اهللا    : قالت

ـ : اهللا، فإن نسى أن يذكر اسم اهللا تعـاىل يف أولـه فليقـل              سم اهللا أولـه    ب
إذا " ):صلى اهللا عليه وسـلم    (ل الرسول   اقبيمينك كما   مث كلي   . ")٥٨٧(وآخرة

                                                                                                                                                     
 .لصيد أو ماشية         

 .٢٧٥-٢٧٣: انظر حتليال هلذا االحنراف ص )٥٨٤(
 .باب حترمي استعمال أواىن الذهب والفضة: اب اللباس والزينة كت١٤/٣٠صحيح مسلم  )٥٨٥(
  باب التسمية ىف أوله واحلمد ىف :  كتاب آداب الطعام٣٩٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٥٨٦(

 .أخره         
  باب :  كتاب األطعمة٤/٢٨٨باب التسمية، والترمذى :  كتاب األطعمة٣/٤٧٥ داود رواه أبو )٥٨٧(
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أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكـل            
  ".)٥٨٨(بشماله ويشرب بشماله

إذا رأى أحدا يأكل بـشماله ـاه        ) صلى اهللا عليه وسلم   (وكان الرسول     
: إصرارا على فعلتـه   ووعظه وأدبه، ورمبا اشتد ودعا عليه إذا رأى منه كربا و          

صـلى  (أن رجال أكل عند رسول اهللا       )  اهللا عنه  رضي(فعن سلمة بن األكوع     
ال : "قـال . ال أسـتطيع  : قال". كل بيمينك : "بشماله، فقال ) اهللا عليه وسلم  

ذلك أن الرسول الكرمي     .)٥٨٩ (فما رفعها إىل فيه   ! ما منعه إال الكرب   "! استطعت
عن سهيل بن سـعد     ف. لى األخذ به  ، وحيض ع  شيءكان حيب التيامن يف كل      

بشراب، فشرب منـه،    ) صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول اهللا    أيت" :رضي اهللا عنه  
"  هؤالء؟ ي أن أعط  أتأذن يل : "، فقال للغالم  وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ     

صـلى  ( رسول اهللا    )٥٩٠(ال واهللا، ال أوثر بنصيىب منك أحدا، فتله       : فقال الغالم 
  .)٥٩١(" يدهيف) اهللا عليه وسلم

لتيامن أدب هام جدا من آداب اإلسالم، يأخذ اإلنسان املسلم احلق بـه             فا  
 املـسلمات اللـواتى     وأقول ألخوايت نفسه دومنا تساهل أو ترخص أو تراخ،        

 جبعل الشوكة على اليسار، والسكني علـى        يخذن بنظام املائدة الغربية القاض    أ
يساره، فاتبعنه، دومنا تعديل، فإذا     اليمني، ليقطع اآلكل بيمينه، ويتناول اللقمة ب      

 دينهن، ومل يكلفن أنفسهن أن ينقلن       ين يأكلن بيسارهن خمالفات بذلك هد     ه
الشوكة إىل اليمني، والسكني إىل اليسار، ليأكلن بأميان خـشية أن خيـدش             

هذا لون من ألوان اهلزمية النفسية اليت منيـت         أقول هلن إن    . الغرىب) اإلتيكيت(
م ما يفد إلينا من أشياء مستحدثة، نعكف على تطبيقها دومنا تعديل            ا أمتنا أما  

املسلمة الواعيـة البـصرية     و. أو تكييف يوائم شخصيتنا وديننا وقيمنا األصيلة      
املعتزة دى دينها القومي وأدبه العاىل الرفيع لتعمد إىل األكل باليمني، داعيـة             

 واتمعات حىت يتنبه الغافلون     النساء إىل ذلك، وال ختجل أن جتهر به يف احملافل         
 السنة النبوية املطهـرة يف      ي مجعيا إىل رشدهم يف أتباع هد      اوالغافالت، ويثوبو 

  . التيامن يف الطعام والشراب
                                                                                                                                                     

 .ا جاء ىف التسمية على الطعامم          
 .باب آداب الطعام والشراب:  كتاب األشربة١٣/١٩١صحيح مسلم  )٥٨٨(
 .باب آداب الطعام والشراب:  كتاب األشربة١٣/١٩٢صحيح مسلم  )٥٨٩(
 .أى وضعه )٥٩٠(
 . باب البداءة باألمين:  كتاب األشربة١١/٣٨٦انظر شرح السنة . متفق عليه )٥٩١(



 
 

١٧٣

ق باملسلمة الواعية املهذبة إذا تناولت طعامها بيدها، أن تتناوله برفـق            يليو  
) لى اهللا عليه وسلم   ص(، كما كان رسول اهللا       وأن تأكل مما يليها    ولطف وتؤدة 

صلى (رأيت رسول اهللا    : "، قال ) اهللا عنه  رضي( كعب بن مالك     ىيفعل، حك 
   ".)٥٩٢(يأكل بثالث أصابع، فإذا فرغ لعقها) اهللا عليه وسلم

 ،)٥٩٣(يأمر بلعق األصابع وسلت الـصحفة     ) صلى اهللا عليه وسلم   (وكان    
ـ  أمـر بل   )صلى اهللا عليه وسلم   (أن رسول اهللا    )  اهللا عنه  رضي(عن جابر   و ق ع

 ".)٥٩٤(إنكم ال تدرون يف أى طعـامكم الربكـة        : "األصابع والصحفة وقال  
ومسح اآلنية من بقايا األطعمة أليق باإلنسان املهذب النظيـف، وأدل علـى             

وقد وصل الغرب اليوم إىل األخذ ذه العـادة         . نظافته وترتيبه وذوقه املرهف   
املسلمة املهذبة املرهفة  ورنا؛  احلسنة اليت قررها الرسول الكرمي منذ مخسة عشر ق        

احلس املتأدبة بأدب اإلسالم ال تتمطق يف أكلها، وال تشخر، وال تنفخ أثنـاء              
مضغها الطعام، حمدثة أصواتاَ منفرة مزعجة، وال تكرب اللقمة حبيث يصبح منظر            

حىت إذا فرغـت    .  جبمال األنوثة ورقتها ولطفها    الفمها منتفخا مزريا قبيحا خم    
أن )  اهللا عنه  رضي( فعن أىب أمامة     ،ج لساا باحلمد هللا عز وجل     من طعامها، هل  

احلمد هللا كثريا طيبـا     : "ان إذا رفع مائدته قال     ك )صلى اهللا عليه وسلم    (النيب
   ".)٥٩٥(مباركا فيه، غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه، ربنا

صـلى اهللا عليـه     (رسـول اهللا    : قال)  اهللا عنه  رضي(وعن معاذ بن أنس       
 هذا ورزقنيه من غـري      احلمد هللا الذي أطعمين   : من أكل طعاما فقال   " ):موسل

  ". )٥٩٦( وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبهحول مين
وال تعيب املرأة املسلمة املتأدبة بأدب اإلسالم الطعام مهما كان، أخـذا               
ما عـاب   : "عنه قال )  اهللا عنه  رضي( يف ذلك، فعن أىب هريرة       ي النبو اهلديب

إن اشتهاه أكلـه، وإن كرهـه       :  قط اطعام) صلى اهللا عليه وسلم   (  رسول اهللا 
   ".)٥٩٧(تركه

                                                            
 .باب استحباب لعق األصابع: كتاب األشربة ١٣/٢٠٤صحيح مسلم  )٥٩٢(
 .أى مسحها )٥٩٣(
 .باب استحباب لعق األصابع:  كتاب األشربة١٣/٢٠٧صحيح مسلم  )٥٩٤(
 .باب ما بقول إذا فرغ من طعامه:  كتاب األطعمة٩/٥٨٠فتح البارى  )٥٩٥(
  : ال، وق٥٦:  كتاب الدعوات٥/٥٠٨والترمذى )١( كتاب اللباس باب ٤/٦٣رواه أبو دواود  )٥٩٦(

 .حديث حسن          
 .باب ال يعيب الطعام:  كتاب األطعمة١١/٢٩٠انظر شرح السنة . متفق عليه )٥٩٧(
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الرسول قد ي   ف ،وأما آداا يف الشراب فمستمدة أيضا من أدب اإلسالم          
ال تشربوا واحدا كـشرب الـبعري،       : "دة بقوله حالكرمي عن الشراب دفعة وا    

ذا أنـتم   ولكن اشربوا مثىن وثالث، ومسـوا إذا أنـتم شـربتم، وامحـدوا إ             
) صلى اهللا عليه وسـلم     (النيب سعيد اخلدرى أن     يبيف حديث أ   و ".)٥٩٨(رفعتم
صـلى اهللا    (النيبأرى القذاة فيه، قال     :  عن النفخ يف الشراب، فقال رجل      ى

إىن ال أروى من نفس واحد، فقـال الرسـول          : ، قال "فأهرقها): "عليه وسلم 
ومن استعرض   ".)٥٩٩(سفأبن القدح عن فيك مث تنف     ): "صلى اهللا عليه وسلم   (

األحاديث الواردة يف أدب الشراب يتبني أن األحسن صنعا واألمثل طريقة أال            
تشرب املسلمة من فم السقاء ما أمكنها ذلك، وأن تشرب قاعدة ما استطاعت             
إىل ذلك سبيال، فذلك أمثل وأكمل وأفضل، كما تدل على ذلك األحاديـث             

من فم السقاء ويف حالـة القيـام        الواردة يف هذا املوضوع، وإن كان الشرب        
  .شرب يف هذه احلاالت مجيعا) صلى اهللا عليه وسلم(جائزين؛ ألن الرسول 

 أصيل حمدد منظم،    يإفشاء السالم أدب إسالم   ألن   :اإلسالم بتحية يلتزما  
أمر به رب العزة يف كتابه الكرمي، ونظمه ووضع أصوله وقواعده رسوله األمن             

لقد  ".كتاب السالم "ردها احملدثون بباب مستقل مسوه      يف أحاديثه الثرة اليت أف    
يا أَيها الَّذين آمنـوا لَـا       ": أمر اهللا تعاىل املؤمنني بالسالم يف حمكم كتابه فقال        

 .)٢٧:النـور ("تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها        
وإِذَا حييتم بِتحية فَحيواْ بِأَحسن منها      ": بأحسن منها أو مبثلها   وأمر برد التحية    

   .)٨٦:النساء("أَو ردوها
 فعن عبـد اهللا بـن       ، النبوى حيض حبرارة على إفشاء اإلسالم      اهلديوجاء    

): صلى اهللا عليه وسلم    (النيبأن رجال سأل    )  اهللا عنه  رضي( عمرو بن العاص  
تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومـن مل          : "م خري؟ قال  أى اإلسال 
 وكان السالم إحدى الوصايا السبع اليت عددها الرباء بن عازب          ".)٦٠٠(تعرف

بعيـادة  : بسبع) صلى اهللا عليه وسلم   (أمرنا رسول اهللا    " :، قال ) اهللا عنه  رضي(
ظلـوم،  تباع اجلنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون امل       ااملريض، و 

ضية الـسالم   قلقد أعطى الرسول الكرمي      ".)٦٠١(وإفشاء السالم، وإبرار املقسم   
                                                            

 . حيث حسن: ، وقال١٣:  كتاب األشربة٤/٣٠٢رواه الترمذى  )٥٩٨(
 .حديث حسن صحيح: ، وقال١٥:  كتاب األشربة٤/٣٠٤رواه الترمذى )٥٩٩(
 .باب فضل السالم: االستئذان كتاب ١٢/٢٦٠انظر شرح السنة . متفق عليه )٦٠٠(
  باب فضل السالم، واللفظ من إحدى :  كتاب السالم٤٣٧: انظر رياض الصاحلني.متفق عليه )٦٠١(
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جانبا كبريا من اهتمامه، ملا يعلم من أثره الكبري يف تفجري ينـابيع احلـب يف                
والذي نفسى بيده ال تدخلون     " :النفوس، وتوثيق عرى القلوب، وذلك يف قوله      

 إذا فعلتمـوه    شيء أوال أدلكم على     اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا،      
إن أوىل الناس باهللا مـن بـدأهم        : "قالو ".)٦٠٢(بينكم حتاببتم؟ أفشوا السالم  

يغدو إىل السوق   )  اهللا عنه  رضي( ولذلك كان عبد اهللا بن عمر      ".)٦٠٣(بالسالم
ـ     : وسئل يوما . فال مير على أحد إال سلم عليه        ال  تما تصنع يف السوق، وأن

تسأل عن السلع، وال تسوم ا، وال جتلـس يف جمـالس            تقف على البيع، وال     
والـسالم يف    ".)٦٠٤(إمنا نغدو من أجل السالم على من لقينـا        : السوق؟ فقال 

وإمنا هو أدب إسـالمي حمـدد يف         قابال للتغيري،    اإلسالم ليس تقليدا اجتماعيا   
صيغته وقواعده وأصوله، وله صيغة واحدة يلتزمها املـسلمون واملـسلمات،           

، بقوهلا املبتدئ أو املبتدئة بالـسالم       "لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ا: "وهي
م عليه واحدا أو واحـدة، ويقـول        ـَّلسمـهكذا بضمري اجلمع، ولو كان ال     

واملرأة املسلمة احلريصة    ".وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته    : "ايب أو ايبة  
أي  عنها   ي املباركة، وال تبغ   على متيز شخصيتها املسلمة تستمسك ذه التحية      

ثة كصباح اخلري، اليت هي ترمجة      د أخرى قدمية مثل عم صباحا، أو مستح       ةصيغ
تحية اإلسـالم   ف بالفرنسية،   Bonjor باإلنكليزية، أو    morning Good ـحرفية ل 

ـ      اهذه هي التحية اليت اصطفاها اهللا تع       ، ويف اىل خللقه منذ خلق آدم، علمه إياه
صلى اهللا عليـه    (ملا خلق اهللا آدم     " ):صلى اهللا عليه وسلم   (ذلك يقول الرسول    

 فاستمع ما   - نفر من املالئكة جلوس    -اذهب فسلم على أولئك     : قال) وسلم
السالم عليك  : السالم عليكم، فقالوا  : حييونك، فإا حتيتك وحتية ذريتك، فقال     

ة هـي   ال بدع إذا أن تكون هذه الصيغ       ".)٦٠٥(ورمحة اهللا : ورمحة اهللا، فزادوه  
التحية املباركة الطيبة؛ ألا جاءتنا من عند اهللا تعاىل، وأمرنا أن نتخذها حتيتنا،             

فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحيةً مـن         " :وال نعدل عنها إىل سواها    
ها جربيل عليه   ومن أجل ذلك التزم بصيغت     .)٦١:النور("عند اللَّه مباركَةً طَيبةً   

: عائشة رضي اهللا عنها قالـت     عن  : "السالم كما جاء يف احلديث املتفق عليه      

                                                                                                                                                     
 .روايات البخارى          

 . باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون:  كتاب اإلميان٢/٣٥٢صحيح مسلم  )٦٠٢(
 .باب ىف فضل من بدأ السالم: ب كتاب األد٥/٣٨٠رواه أبو داود بإسناد جيد  )٦٠٣(
 . باب من خرج يسلم ويسلم عليه٢/٤٦٥أخرجه البخارى ىف األدب امل فرد  )٦٠٤(
 .باب ىف فضل السالم:  كتاب السالم٤٣٧: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٦٠٥(
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هذا جربيل يقرأ عليـك الـسالم       ): "صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول اهللا    قال يل 
  . ")٦٠٦(وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته: قلت: قالت
وتطبيقهـا   قواعد السالم  دينها حترص على إتقان      ياملسلمة امللتزمة د  و  

رسـول اهللا   : قال)  اهللا عنه  رضي( هريرة   عن أيب فبدقة يف حياا االجتماعية،     
 علـى القاعـد،   ي، واملاشييسلم الراكب على املاش" ):صلى اهللا عليه وسلم   (

 ".)٦٠٨(والصغري على الكـبري   : "يويف رواية للبخار  ". )٦٠٧(والقليل على الكثري  
ت ن، يشهد لذلك حديث أمساء بوالسالم يكون على الرجال وعلى النساء أيضا  

مر يف املسجد يوما،    ) صلى اهللا عليه وسلم   (يزيد رضي اهللا عنها أن رسول اهللا        
ويكون السالم أيضا على     ".)٦٠٩(وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم      

ومن قواعد السالم وآدابه يف      الصبيان، تعويدا هلم على آداب التحية والسالم؛      
يثه يف حد )  اهللا عنه  رضي( الليل برفق وتؤدة يروي املقداد       اإلسالم أن يلقى يف   

نصيبه من اللنب، فيجـئ     ) صلى اهللا عليه وسلم    (كنا نرفع للنيب  : "الطويل، قال 
صلى اهللا   (النيبمن الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما، ويسمع اليقظان، فجاء           

ل إىل  ويكون السالم عنـد الـدخو      ".)٦١٠(فسلم كما كان يسلم   ) عليه وسلم 
إذا " ):صلى اهللا عليه وسلم   ( ويف ذلك يقول الرسول   . الس وحني القيام منه   

انتهي أحدكم إىل الس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليـست األوىل             
   ".)٦١١(بأحق من اآلخرة

األصيل تـستوعب هـذا     واملرأة املسلمة الواعية املتميزة خبلقها اإلسالمى         
 اخلاصـة    يف السالم وآدابه، وتطبيقه بدقـة يف حياـا         ايل الع يالتوجيه النبو 

  . ة وااللتزام بقواعدهوالعامة، وحتض على تطبيق
االستئذان أمر رباىن، ال جيوز     ألن   : إال باستئذان  ك غري بيت  ي بيتا ال تدخل   

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تـدخلُوا       " : عنه يالتهاون أو التساهل يف شأنه أو التغاض      

                                                            
 .باب كيفية السالم:  كتاب السالم٤٣٩: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٦٠٦(
 . باب ىف آداب السالم:  كتاب السالم٤٤٠: ظر رياض الصاحلنيان. متفق عليه )٦٠٧(
 .باب ىف آداب السالم:  كتاب السالم٤٤٠: انظر رياض الصاحلني. روى البخارى )٦٠٨(
  حديث : باب ما جاء ىف التسليم على النساء وقال:  ىف كتاب االستئذان٥/٥٨رواه الترمذى  )٦٠٩(

 .حسن          
 وانظر . باب إكرام الضيف: األشربة كتاب ١٤/١٤صحيح مسلم  )٦١٠(
  :  ىف كتاب االستئذان٥/٦٢باب ىف السالم، والترمذى :  ىف كتاب األدب٥/٣٨٦رواه أبو داود  )٦١١(

 .حديث حسن: ، قال١٥         
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 وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر لَّكُـم         )٦١٢(بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا    
 فَإِن لَّم تجِدوا فيها أَحداً فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن             *لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   

    وا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمق      يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ٢٧:النور( "و-
٢٨(  ،"           هِملن قَبم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح نكُملَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو" 

وال يدور يف خلد املسلمة أن تستأذن للدخول إىل بيت ال جيـوز             ،  )٥٩:النور(
فاسـتئذاا  . خول إليه، كأن يكون بيتا ليس فيه سوى رجال أجانـب          هلا الد 

يكون للدخول إىل النساء، أو إىل من جيوز له رؤيتها من الرجال، وال بد منه،               
ولالستئذان آداب حرص اإلسـالم علـى جتليتـها          .تنفيذا ألمر اهللا ورسوله   

ىل زيـارة   للمسلمني واملسلمات، وأمرهم بالتحلى ا كلما قادم أقـدامهم إ         
  . إنسان

 رضي( رش؛ فعن عبد اهللا بن ب      مباشرة أال تقف املستأذنة أمام الباب    : وأوهلا
إذا أتى بابا يريـد أن يـستأذن مل         ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبأن   ":)اهللا عنه 

ذلـك أن    ".)٦١٣(يستقبله، جاء ميينا أو مشاال، فإن أذن لـه، وإال انـصرف           
 اهللا رضـي (يف حديث سهل بن سـعد  االستئذان جعل من أجل البصر، كما     

إمنا جعل االستئذان من أجـل      ): "صلى اهللا عليه وسلم   (، قال رسول اهللا     )عنه
مرأة، أن يقـف يف     اومن هنا ال جيوز للمستأذن، رجال كان أو          ".)٦١٤(البصر

  .مواجهة الباب حيث ينصب البصر حني فتحه
نا رجل من   حدث: " ربعى بن حراش قال    فعنالسالم فاالستئذان،   : وثانيها

: ، وهو يف بيت، فقـال     )صلى اهللا عليه وسلم    (النيببىن عامر أنه استأذن على      
خرج إىل هذا فعلمـه     ا: "خلادمه) صلى اهللا عليه وسلم   (أأجل؟ فقال رسول اهللا     

السالم : فسمعه الرجل فقال  " السالم عليكم، أأدخل؟  : قل: االستئذان، فقل له  
  ".)٦١٥(، فدخل) عليه وسلمصلى اهللا (النيبذن له أعليكم، أأدخل؟ ف

مـن  : أن تسمى نفسها مبا تعرف به من اسم أو كنية، إذا قيل هلا            : وثالثها
أتيت : قال)  اهللا عنه  رضي(عن جابر   فأنا،  : أنت؟ وال تقول كلمة غامضة مثل     

أنـا،  : فقلت" من هذا؟ : "، فدققت الباب، فقال   )صلى اهللا عليه وسلم    (النيب
                                                            

 .أى تستأذنوا )٦١٢(
 . باب كيف يقوم عند الباب٢/٥١٣أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٦١٣(
 .باب االستئذان وآدابه:  كتاب السالم٤٤٥: لصاحلنيانظر رياض ا. متفق عليه )٦١٤(
  وانظر رياض . أدخل؟ ومل يسلم:  باب إذا قال٢/٥١٨أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٦١٥(

 .٤٤٥: الصاحلني          
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لقد علمنا الرسول الكرمي بذلك أن الـسنة         ".)٦١٦(كأنه كرهها ! أنا أنا؟ : فقال
عن ف ،بتهايف أدب االستئذان ذكر االسم الصريح، وهذا ما كان عليه هو وصح           

، وهو يغتسل،   )صلى اهللا عليه وسلم    (النيبأتيت  : أم هانئ رضي اهللا عنها قالت     
  ".)٦١٧(أنا أم هانئ: فقلت" من هذه؟: "وفاطمة تستره، فقال

ارجع، دون أن جيد يف نفسه شـيئا مـن          : إذا قيل له  أن يرجع   : ورابعها    
وإِن قيـلَ لَكُـم ارجِعـوا       ": غضاضة؛ إذ بذلك جاء أمر اهللا يف كتابه العزيز        
       يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوبذلك أيضا جاء    )٢٨:النور( "فَار

: قـال )  اهللا عنه  رضي(شعرى  في حديث أىب موسى األ    ف النبوى العاىل،    اهلدي
، )٦١٨(االستئذان ثالث، فإن أذن لك    "  ):صلى اهللا عليه وسلم   ( قال رسول اهللا  

 - ثالثا   - استأذنت على عمر فلم يؤذن يل     " :قال أبو موسى  ".)٦١٩(وإال فارجع 
؟ اعلم  هللا، اشتد عليك أن حتتبس على بايب      يا عبد ا  : ، فقال فأدبرت، فأرسل إيل  

بـل اسـتأذنت    : هم أن حيتبسوا على بابك، فقلت     أن الناس كذلك يشتد علي    
ممـن مسعـت    : فقال). وكنا نؤمر بذلك  (، فرجعت   عليك ثالثا، فلم يؤذن يل    

 الـنيب أمسعت من   : ، فقال )صلى اهللا عليه وسلم    (النيبمسعته من   : هذا؟ فقلت 
 على هذا ببينـة ألجعلنـك       ما مل نسمع؟ لئن مل تأتين     ) صلى اهللا عليه وسلم   (

ىت أتيت نفرا من األنصار جلوسا يف املسجد، فـسألتهم،          نكاال، فخرجت ح  
قوم معك إال   يال  :  يف هذا أحد؟ فأخربم ما قال عمر، فقالوا        كشيأو: فقالوا
: إىل عمـر، فقـال     -أو أبو مـسعود   -ي  فقام معى أبو سعيد اخلدر    . أصغرنا

ه، ، وهو يريد سعد بن عبادة، حىت أتـا        )صلى اهللا عليه وسلم   ( النيبخرجنا مع   
قـضينا مـا    :  الثالثة، فلم يؤذن له، فقال     مث سلم الثانية    مثفسلم، فلم يؤذن له،     

يا رسول اهللا، والذي بعثك بـاحلق مـا         : مث رجع، فأدركه سعد، فقال    . علينا
ولكن أحببت أن تكثر من الـسالم       سلمت من مرة إال وأنا أمسع وأرد عليك،         

ت ألمينا علـى حـديث      واهللا إن كن  : أبو موسى : فقال.  وعلى أهل بييت   يعل
أجـل، ولكـن أحببـت أن       : ، فقـال  )صلى اهللا عليه وسـلم    (رسول اهللا   

                                                            
  باب ىف بيان أن السنة أن يسمى املستأذن :  كتاب السالم٤٤٧: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٦١٦(

 .فسهن          
  باب ىف بيان أن السنة أن يسمى املستأذن :  كتاب السالم٤٤٧: انظر رياض الصاحلني. متفق علي )٦١٧(

 .نفسه         
 .أى فإن أذن لك فادخل )٦١٨(
 .باب ىف االستئذان وآدابه:  كتاب السالم٤٤٥: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه  )٦١٩(



 
 

١٧٩

فسه حني ثبت لـه      قال معاتبا ن   رويف رواية ملسلم أيضا أن عم      ".)٦٢٠(أستثبت
 أهلـاين ! ؟)صلى اهللا عليه وسلم   ( هذا من أمر رسول اهللا       يأخفي عل : "احلديث

هـذه هـي آداب      ".)٦٢١(عنه الصفق باألسواق؛ يعىن اخلروج إىل التجـارة       
هـا يف   يالناة وطبق فالتزمي ا أخيت املسلمة     االستئذان وقواعده يف اإلسالم،     

 هـذه   يمـِّ للدخول على أهله، وعل    ني كلما طرقت بابا، تستأذن    كواقع حيات 
  .بناتال وكاآلداب أبناء

شيت جملسا، فيـه جالـسات      غكلما  :  الس ك حيث ينتهي ب   سيجلا  
 الرسول الكرمي فعن    ي من هد  ىقدب اجتماعي عال مست   وإنه أل .  إليه كسبقن

) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبا إذا أتينا    نك: "، قال ) اهللا عنه  رضي(جابر بن مسرة    
  . )٦٢٢ ("جلس أحدنا حيث ينتهي

املرأة املسلمة النبيهة تتحاشى إقحام نفسها بني اثنتني، تفرق بينهما إال إذا            و  
صلى اهللا عليـه    (  الرسول الكرمي  لقوللك  دعت إىل ذلك ضرورة، وبإذما؛ ذ     

إقحـام املـرأة     ف ".)٦٢٣(ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذما        ): "وسلم
ري جملس، مـن األمـور      غنفسها بني اثنتني، سواء أكان ذلك يف جملس أم يف           

. املستكرهة املستهجنة اليت اشتد اإلسالم يف تبيان قبحها، والتنبيه إىل جتنبـها           
: ما يرويه سعيد املقربى، يقـول     منها  ألثار يف ذلك كثرية جدا،      ا و ديثاواألح

 يمررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، فلطم يف صـدر            "
إذا وجدت اثنني يتحدثان فال تقم معهما، وال جتلس معهمـا، حـىت             : فقال

أصلحك اهللا يا أبا عبد الرمحن، إمنا رجوت أن أمسع منكما           : تستأذما، فقلت 
   )٦٢٤(".خرياً
 مكاا، فـاألكرم    ك إحدى اجلالسات لتجلس   ك عند قدومك  وقد تقوم ل    

 أشبه مبـا كـان عليـه        ذاهف  على اجللوس فيه      يواألفضل واألمثل أال توافق   

                                                            
   ١٤/١٣٠تسليم واالستئذان، وصحيح مسلم باب ال:  كتاب االستئذان١١/٢٦فتح البارى  )٦٢٠(

 .باب االستئذان: كتاب اآلداب         
 .باب االستئذان:  كتاب اآلداب١٤/١٣٤صحيح مسلم  )٦٢١(
  : ٢٩:  كتاب االستئذان٥/٧٣، والترمذى ١٦:  ىف كتاب االستئذان٥/١٦٤رواه أبو داود  )٦٢٢(

 .حديث حسن صحيح غريب         
  حديث : ، وقال١١:  كتاب األداب٥/٤٤، والترمذى ٢٤:  كتاب األدب٥/١٧٥رواه أبو دواد  )٦٢٣(

 .حسن صحيح         
 . باب إذا رأى قوماً يتناجون فال يدخل معهم٥٨٠/ ٢أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  )٦٢٤(
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قـال  : قال)  اهللا عنه  رضي(فعن ابن عمر     .الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم    
جال مـن جملـسه، مث      ال يقيمن أحدكم ر   " ):صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   

وكان ابن عمر إذا قام له رجل من        . )٦٢٥("جيلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا    
   .)٦٢٦(جملسه مل جيلس فيه

تعاليم اإلسالم جاءت لتـصوغ     ن  أل : ثالثاً نتمرأة ثانية إذا كن   ا يال تناج   
وقـد  . اإلنسان الراقى املرهف احلس، الدقيق املالحظة، املقدر شعور اآلخرين        

احلكيم لتحقيق ذلك القواعد األخالقية واألساليب االجتماعية،       وضع املشرع   
   .وجعلها من صلب الدين وصميمه، وأمر بالتحلى ا وتطبيقها يف واقع احلياة

إذا كنتم  " ):صلى اهللا عليه وسلم   (ومن تلك القواعد اليت رمسها رسول اهللا          
أجـل أن ذلـك     ثالثة، فال يتناج اثنان دون اآلخر، حىت ختتلطوا بالناس، من           

ما ثالثة،  كها باحلديث، وبين  ين على واحدة، فتخص   ي أختاه ال تقبل ف .)٦٢٧("حيزنه
ه يف  ي على شعور هذه األخت الثالثة، وضع      يحرصا، بل   متضايقةتقف منفردة   

 ي الثالثة، وأوجز  ، فإن كان هناك داع للحديث بني االثنتني، استأذين        كحساب
   . إليهاييف احلديث، واعتذر

 ىاملرأة املسلمة اليت تزودت باحلصافة والكياسة واللباقة، رو       هذا هو خلق      
كنت أنا وابن عمر عنـد      : "اإلمام مالك يف املوطأ عن عبد اهللا بن دينار، قال         

دار خالد بن عقبة اليت يف السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابـن                
 وللرجل  عمر أحد غريى، فدعا ابن عمر رجال آخر، حىت كنا أربعة، فقال يل            

) صلى اهللا عليه وسلم   (استأخرا شيئا، فإىن مسعت رسول اهللا       : الثالث الذي دعا  
 أن يستمع إىل سائله      ابن عمر  مل يرض .)٦٢٨("ال يتناج اثنان دون واحد    : "يقول

صـلى اهللا عليـه     (حىت استدعى رابعا، وأفهم اجلميع أن هذه سنة رسول اهللا           
وما أعظم  !  حض عليه اإلسالم   ،فما أرقى هذا األدب االجتماعى الذي     )وسلم

  !وما أدق احترامه ملشاعره وأحساسيسه! تكرمي اإلسالم لإلنسان

                                                            
  باب ال يقيم الرجل من جملسه :  كتاب االستئذان٢٩٧، ٢٩٦/ ١٢أنظر شرح السنة . متفق عليه )٦٢٥(

 .إذا حضر         
 .باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه:  كتاب السالم١٦١/ ١٤صحيح مسلم  )٦٢٦(
 .باب ال يتناجى اثنان دون الثالث:  كتاب الرب والصلة٩٠/ ١٣أنظر شرح السنة . متفق عليه )٦٢٧(
 ).٦( كتاب الكالم ٢/٩٨٨املوطأ  )٦٢٨(
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إجالل الكـبري وتقـديره،      ف : الكبرية وصاحبة الفضل   ـِّي السيدة لجِأ  
 ها قرر  اليت ري من القواعد األخالقية   ق الفضل حقه من االحترام والتو     يوإعطاء ذ 
 من أمىت من مل جيل كبرينا، ويـرحم         ليس): "صلى اهللا عليه وسلم   ( رسول اهللا 

   .)٦٢٩("صغرينا، ويعرف لعاملنا حقه
 دينها ال يفوا األخذ ذه القواعد       يلمة الناة املغترفة دوما من هد     واملس  

واألصول اإلسالمية العريقة اليت تعطى للمسلمة هويتها األصـلية يف اتمـع            
قامهن، وتقدميهن علـى    احترام السيدات الكبريات يف سنهن أو م      فاإلسالمى،  

من هن أصغر منهن، دليل على رقى اتمع، وعالمة على مسو نفوس أعـضاء              
على  )صلى اهللا عليه وسلم    ( الرسول ذلك اتمع وذيبها، ومن شواهد حرص     

قوله لعبد الرمحن بن سهل إذ رآه يتكلم، وكان أصـغر القـوم يف              : هذا املعىن 
، فسكت عبد الرمحن، وتكلم     )٦٣٠(" كرب كرب،: "الوفد املاثل بني يدى الرسول    

   .)٦٣١(من هو أكرب منه
إجالل الكبار وأصحاب الفضل من إجالل اهللا تعاىل، كما قال رسـول            و  
إن من إجالل اهللا تعاىل إكرام ذى الشيبة املسلم،         " ):صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

، وإكـرام ذى الـسلطان      )٦٣٢(وحامل القرآن غري الغاىل فيه واجلـايف عنـه        
: قالتأا   عن عائشة رضي اهللا عنها،        اإلمام مسلم  وذكر .)٦٣٤(")٦٣٣(سطاملق
  .)٦٣٥("أن نرتل الناس منازهلم) صلى اهللا عليه وسلم(أمرنا رسول اهللا "

وال يغيب عن فطنة املرأة املسلمة الناة أن إنزال الناس منازهلم يعىن معرفة               
 وأصـحاب العقـول     أقداراهم وتقدميهم، فيقدم الكبار والعلماء ومحلة القرآن      

  .الراجحة وأهل الفضل
   ال تحمنقبة متفحصة حمتوياته،    ك بصر يتنقلوال   :ك يف بيت غري   ك نظر يد 

ن، بل إنه من اخللـق      افهذا ليس من اخللق احلميد املالئم للمسلمة املؤدبة الرز        
 )صـلى اهللا عليـه وسـلم      (وقد توعد الرسول     .املمقوت املستهجن املذموم  

                                                            
 . باب توقري الكبري ورمحة الصغري٨/١٤انظر جممع الزوائد . رواه أمحد والطرباىن بإسناد حسن )٦٢٩(
 .أى ليتكلم األكرب )٦٣٠(
 . باب توقري العلماء والكبار وأهل الفضل٢٠٧: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه )٦٣١(
 .أى التارك له، البعيد عن تالوته والعمل مبا فيه )٦٣٢(
 .أى العادل )٦٣٣(
 .٢٣:  كتاب األدب٥/١٧٤حديث حسن رواه أبو داود  )٦٣٤(
 .١/٥٥ح مسلم صحي )٦٣٥(
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تنقلة يف االس، املنقبة عن عوراا وثغراا، وأحـل فـقء           أصحاب العيون امل  
من اطلع يف بيت قوم بغري إذم، فقد حل هلـم أن يفقـؤوا              " :عيوم إذ قال  

  .)٦٣٦("عينه
هذا ما أرشد الرسول الكرمي إليه      ف:  التثاؤب يف الس ما استطعت     جتنيب  
كـان التثـاؤب    أما إذا    .)٦٣٧("إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع     : "بقوله

، وذا أمـر الرسـول      ك على فم  ك يد يأقوى من أن يكظم أو يدفع، فلتضع      
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيـه، فـإن الـشيطان            : "الكرمي بقوله 

ومن مث البـد    . إن التثاؤب قبيح منفر، ال يليق باإلنسان املهذب        .)٦٣٨("يدخل
، وحجـب منظـره عـن       من دفعه أو حتاشيه بستر الفم الفاغر املتثائب باليد        

 النبوى الكرمي معلما املسلمني واملسلمات التصرف       اهلدياجلالسني، بذلك جاء    
االجتماعى اللبق الذي ال ينفر اجلالسني واجلالـسات، وال يـشعرهم مبلـل             

. الشخص املتثائب من جمالستهم، ورغبته يف انصرافه عنهم أو أنصرافهم عنـه           
  .      ة بأدب اإلسالموهذا ما تفعله املرأة املسلمة املتأدب

أن )  اهللا عنـه   رضي(فعن أىب هريرة     : بأدب اإلسالم عند العطاس    يخذ  
إن اهللا حيب العطاس ويكره التثاؤب، فـإذا        " :قال) صلى اهللا عليه وسلم    (النيب

: عطس أحدكم، ومحد اهللا تعاىل، كان حقا على كل مسلم مسعه أن يقول له             
ن الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما       وأما التثاؤب فإمنا هو م    . يرمحك اهللا 

فإذا ما عطـست     .)٦٣٩("استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان       
صلى اهللا  ( ما أرشد إليه حديث رسول اهللا        وتتبعياحلمد هللا،   :  أن تقويل  كفعلي

احلمد هللا، وليقل   : إذا عطس أحدكم فليقل   : "البخاريالذي رواه   ) عليه وسلم 
يهـديكم اهللا   : يرمحك اهللا فليقل  : فإذا قال له  . يرمحك اهللا : هله أخوه أو صاحب   

تسمى التشميت، وتقال   " يرمحك اهللا : وصيغة هذا الدعاء   .)٦٤٠("ويصلح بالكم 
صلى  (النيبللعاطس على سبيل االستحباب إذا محد اهللا تعاىل، ويف ذلك يقول            

 اهللا فال   إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشمتوه، فإن مل حيمد        " ):اهللا عليه وسلم  

                                                            
 .باب حترمي النظر ىف بيت غريه:  كتاب اآلداب١٤/١٣٨صحيح مسلم ) ٦٣٦(
باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، وصحيح مسلم :  كتاب األدب١٠/٦١١فتح البارى ) ٦٣٧(

 .باب كراهة التثاؤب:  كتاب الزهد١٨/١٢٣
 . باب كراهة التثاؤب:  كتاب الزهد١٨/١٢٢صحيح مسلم ) ٦٣٨(
 . باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه:  كتاب األدب١٠/٦١١ارى فتح الب) ٦٣٩(
 .باب إذا عطس كيف يشمت:  كتاب األدب١٠/٦٠٨فتح البارى ) ٦٤٠(
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 الـنيب عطس رجالن عنـد     : "قال)  اهللا عنه  رضي(وعن أنس    .)٦٤١("تشمتوه
فشمت أحدمها، ومل يشمت اآلخر، فقـال الـذي مل          ) صلى اهللا عليه وسلم   (

هـذا محـد اهللا،     : "عطس فالن فشمته، وعطست فلم تشمتىن؟ فقال      : يشمته
 رضـي (عن أىب هريرة    كما ورد   ومن أدب العطاس    . )٦٤٢("وإنك مل حتمد اهللا   

إذا عطس وضع يده أو     ) صلى اهللا عليه وسلم   (كان رسول اهللا    : "قال) اهللا عنه 
  . )٦٤٣("شك الراوى.  ا صوته– أو غض –ثوبه على فيه، وخفض 

واملرأة املسلمة الواعية املؤدبة بأدب اإلسالم ال تنسى يف مثل هذه احلاالت              
صلى اهللا عليه    (اليت تفاجئ اإلنسان أن تتصرف التصرف الذي رمسه رسول اهللا         

للمسلمني واملسلمات، وحتفظ الصيغ املأثورة عن الرسـول الكـرمي          ) وسلم
بنصها، لتقوهلا إن دمهها العطاس، أو دهم غريها، أو لتجيـب أختـها الـيت               

يف أدب  ) صلى اهللا عليـه وسـلم     (تشمتها، طبقا لتوجيهات الرسول الكرمي      
  .  اإلسالم عند العطاس

طلع ت ت  أن   من أبشع األخالق  ف : حملها ي لتحل ك إىل طالق غري   يال تتطلع   
 ويعـود   هلااملرأة إىل رجل متزوج، بغية خطفه من زوجته بعد تطليقها، ليفرغ            

واملرأة املسلمة التقية بعيدة كل البعد عن هذه اخلليقة         . خريه كله عليها وحدها   
يف احلـديث    )صلى اهللا عليه وسلم   ( عنها رسول اهللا     ىعة اليت   يالسيئة الوض 

قـال رسـول اهللا     : ، قال ) اهللا عنه  رضي( هريرة   الذي رواه الشيخان عن أيب    
، )٦٤٥(، وال يبع املرء على بيع أخيـه       )٦٤٤(ال تناجشوا " ):صلى اهللا عليه وسلم   (

، وال خيطب املرء على خطبة أخيه، وال تسأل املـرأة           )٦٤٦(وال يبع حاضر لباد   
مـرأة   حيـل ال   ال: "ويف رواية  .)٦٤٨(")٦٤٧(طالق األخرى لتكتفئ ما يف إنائها     

   .)٦٥٠("، فإمنا هلا ما قدر هلا)٦٤٩(تسأل طالق أختها، لتستفرغ صحفتها

                                                            
 .باب تشميت العاطس:  كتاب الزهد١٨/١٢١صحيح مسلم ) ٦٤١(
 .باب استحباب تشميت العاطس:  كتاب السالم٤٤٨: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٦٤٢(
حديث : ، وقال٦:  كتاب األدب٥/٨٦، والترمذى ٩٨:  كتاب األدب٥/٢٨٨اود رواه أبو د) ٦٤٣(

 . حسن صحيح
 . أن يزيد املرء ىف السلعة وال رغبة له ىف شرائها، بل ليغر غريه ىف شرائها: التناجش) ٦٤٤(
 .أى ال يطلب ممن اشترى شيئا فسخ البيع ليبيعه هذا الشئ بأرخص من مثنه) ٦٤٥(
 . يتحكم ىف األسعار مبا يضرأى ال يكن له مسسارا) ٦٤٦(
أى ال تسأل رجال طالق امرأته ليتزوجها هى، فيصري هلا من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان ) ٦٤٧(

 .للمطلقة
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ذلك أن املسلمة أخت املسلمة، وهي مؤمنة بأن ما قدره اهللا هلا البـد أن                 
إمنا وهي  يصيبها، وأا ال تكون مؤمنة حبق إال أن حتب ألختها ما حتبه لنفسها،              

مرمها، وليس حترزا مـن الفـضيحة       تفعل ذلك طاعة هللا ولرسوله واستجابة أل      
ة الشنيعة، فقد تستطيع املرأة أن      لاالجتماعية اليت تلحق املرأة من جراء تلك الفع       

ختفي فعلتها وتدبريها، وتنجو من املأخذ االجتماعى، ولكنها ال تـستطيع أن            
  .  تفلت من يدى رب العزة الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور

املرأة املسلمة الواعيـة ال تتطلـع إىل        ف :كاسب ألنوثت  العمل املن  يختارا  
العمل خارج بيتها إال إذا كانت حباجة إىل الكسب؛ إذ ال معيل هلا يضمن هلا               
العيش احلر الكرمي، أو كان جمتمعها حباجة إليها لتقوم بعمل ختصصت فيـه،             

ذلـك أن اإلسـالم     . يالئم أنوثتها، وحيفظ كرامتها، ويصون دينها وأخالقها      
كلف الرجل باإلنفاق على األسرة، ومحله مسؤولية العيش وتكاليفه، لتتفـرغ           
املرأة للحياة الزوجية واألمومة، فتكون رحيانة البيت، وأنسه، ومجاله، وعطـره           
وبشاشته، وتكون العقل املنظم لشؤونه، والعاطفة السارية يف أرجائه، والروح          

لمرأة واألسرة، وهـذه هـي      هذه نظرة اإلسالم ل    .املرفرفة حول فلذ األكباد   
   .فلسفته يف احلياة الزوجية واألسرية

وعلى النقيض من ذلك تقوم فلسفة الغرب يف شأن املرأة والبيت واألسرة              
واألوالد؛ فالبنت مىت بلغت سنا معينة، هي يف الغالب سبع عـشرة سـنة، ال               

تفتش عـن   زم أبوها أو أخوها أو أحد أقارا باإلنفاق عليها، بل عليها أن             تيل
عمل لتنفق على نفسها، وتدخر منه ما تقدمه لزوجها املرتقب، فإذا تزوجت،            

فإذا شاخت، وكانت ال . كان عليها أن تشارك زوجها يف نفقة البيت واألوالد  
تزال قادرة على الكسب، وجب عليها أن تستمر يف العمل لكسب قوا، ولو             

كرين الغربيني مما آلت إليـه      ولقد تتابعت شكوى املف    .كان لديها أوالد أغنياء   
، وراحوا ينـذرون    التاسع عشر حالة املرأة الغربية من سوء، منذ أواخر القرن         

ة عن خـروج    ئشأقوامهم بايار حضارة الغرب، إذا ما استمرت األخطاء النا        
وقد مجع الداعية اإلسـالمى      .املرأة من بيتها، وتفكك األسرة، وتشرد األوالد      

املـرأة بـني الفقـه      (السباعى، رمحه اهللا، يف كتابه      الكبري الدكتور مصطفي    
                                                                                                                                                     

 ٩/١٩٨باب ال يبيع على بيع أخيه، وصحيح مسلم :  كتاب البيوع٣٥٣، ٤/٣٥٢فتح البارى ) ٦٤٨(
 .  اللفظ ملسلمباب حترمي خطبة الرجل على خطبة أخيه، و: كتاب النكاح

 .أى إناءها) ٦٤٩(
 .باب الشروط الىت ال ختل ىف النكاح:  كتاب النكاح٩/٢١٩فتح البارى ) ٦٥٠(
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، طائفة من أقوال املفكرين الغربيني يف هـذا املوضـوع، تعكـس             )والقانون
 ، ومن ذلـك مـا قالـه        مما وصلت إليه حالة املرأة يف الغرب       هم وأمل همسخط

قـد  ل":  تعليقا على عمل املرأة    )جول سيمون (الفيلسوف االقتصادى الفرنسى    
دريهمات، ولكنهن يف مقابل ذلك قد قوضن دعائم أسـرهن          اكتسنب بضعة   

نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرأته، ولكن بإزاء ذلك قل            ". "تقويضا
مرأة، فإا ـذه الـصفة      اجيب أن تبقى املرأة     " ."كسبه ملزامحتها له يف عمله    

فلنصلح حال النـساء، ولكـن ال       . تستطيع أن جتد سعادا وأن بها لسواها      
 رجاال؛ ألن بذلك يفقدن خريا كثريا، ونفقد حنن         نهِبِغريها، ولنحذر من قلْ   ن

، فلندرسـها ولنـسع يف      )٦٥١(؛ فإن الطبيعة قد أتقنت كل ما صنعته       يءكل ش 
وتقـول الكاتبـة    . )٦٥٢("حتسينها، ولنخش كل ما يبعد عن قوانينها وأمثلتها       

 املسلمني، فيها احلشمة    أال ليت بالدنا كبالد   ): "  رورد أين(اإلنكليزية الشهرية   
نعم إنه لعار على بالد اإلنكليز أن جتعل بناا مثال          ". "والعفاف والطهارة رداء  

فما بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل مبا          . للرذائل بكثرة خمالطة الرجال   
يوافق فطرا الطبيعية من القيام يف البيت، وترك أعمال الرجال للرجال سالمة            

ولقد استقرت هذه احلقيقة يف أذهـان زعيمـات احلركـة           . )٦٥٣(!"لشرفها؟
النسائية يف البالد العربية، وال سيما املنصفات منهن، فها هـي ذى الـسيدة              
سلمى احلفار الكزبرى اليت زارت أوروبا وأمريكا أكثر من مـرة تكتـب يف              

 م معلقة علـى     ١٩٦٢) سبتمرب( أيلول   ٣جريدة األيام الدمشقية الصادرة يف      
حـول شـقاء املـرأة      ) أرض الـسحر  (م األستاذ شفيق جربى يف كتابه       كال

يالحظ األديب الرحالة مثال أن األمريكان يوجهون أطفاهلم منـذ          " :األمريكية
نعومة أظفارهم حلب اآللة والبطولة يف ألعام، كما يالحظ أن النساء أصبحن            

أمل لـشقاء   ميارسن أعمال الرجال يف مصانع السيارات، وتنظيف الطرقات، فيت        
. املرأة يف صرف شباا وعمرها يف غري ما يناسب األنوثة والطبيعـة واملـزاج             

ولقد أسعدىن ما قاله األستاذ جربى ألنىن عدت من رحلىت للواليات املتحـدة             
 حلال املرأة اليت جرفها تيار املـساواة األعمـى،          يرثمنذ مخسة أعوام، وأنا أ    

قدت حىت حريتها، هذه احلرية     فأصبحت شقية يف كفاحها لكسب العيش، وف      
لقد أصـبح   . املطلقة اليت سعت طويال لنيلها؛ إذ أمست أسرية لآللة وللدقيقة         

                                                            
 .بدال من اهللا اخلالق عز وجل، بعد أن أدار الغرب ظهره للدين) الطبيعة: (هذا تعبري الغرب امللحد) ٦٥١(
 .١٧٨: املرأة بني الفقه والقانون) ٦٥٢(
 .١٧٩: املصدر السابق) ٦٥٣(
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التراجع أمرا صعبا، ومن املؤسف حقا أن تفقد املرأة أعز وأمسى ما منحتها إياه              
 قـد أفقـدها     أنوثتها، مث سعادا؛ ألن العمل املستمر املـضين        الطبيعة، وأعين 
 للمرأة والرجل على حد سواء، واليت       يت اليت هي امللجأ الطبيع    اجلنات الصغريا 

ال ميكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغري املرأة وربة البيت، ففي الـدور              
وبني أحضان األسرة سعادة اتمع واألفراد، ومصدر اإلهلام وينبـوع اخلـري            

، تزاحم الرجال، إن زج املرأة يف أتون العمل ويف قلب معترك احلياة         ".واإلبداع
لتحتل أماكنهم، أو تشاركهم فيها، من غري حاجة إليها تقتـضيها املـصلحة             
العامة، هلو الضالل بعينه، وهلو التخبط املقيت الذي تصاب به األمم والشعوب            

 يواملرأة املسلمة املستنرية ـد    . يف عهود االنتكاس والفتنة والشرود والضالل     
 أن تـزج يف ذلـك       ىرضال ت )  عليه وسلم  صلى اهللا (كتاب را وسنة رسوله     

األتون املستعر، وتأنف أن تكون سلعة رخيصة يتهافت على ابتالعها اجلشعون           
من أصحاب رؤوس األموال، أو دمية براقة يتسلى بصحبتها الرقعاء من أشباه            
الرجال، وترفض بكل إباء ومشم تلك التقدمية املزيفة اخلرقاء الداعية إىل خروج            

شفة كاسية عارية متربجة، لتعمل إىل جانب الرجـل يف مكاتـب            املرأة متك 
التوظيف، وإا مبوقفها املشرف الرصني العاقل احلكيم تؤدى لبالدها وجمتمعها          
وأمتها خدمة كربى، بدعوا إىل إلغاء هذه املهزلة الكبرية يف مزامحـة املـرأة              

  . للرجال يف أعماهلم
يف األخالق، وإمهال لألسـرة، وتبديـد       إن ما يتبع هذه املهزلة من فساد             

للمال، هلو أكرب مما تقدمه املرأة من منافع يف عملها، يدل على ذلك ما قالـه                
إننـا  : "١٩٧١حاكم كوريا الشمالية يف مؤمتر االحتاد النسائى يف بالده سنة           

جنعل النساء يدخلن اتمع، وليس مرد هذا قطعا إىل النقص يف اليد العاملـة،              
ا قلناها صراحة، فإن ما تتحمله الدولة اآلن من أعباء النساء هو أكرب مم            وإذا ما   

تقدمه النساء من املنافع للدولة عن طريق املشاركة يف العمل بعـد دخـوهلن              
وإذن ملاذا نريد أن تنشط النساء يف انطالقهن إىل اتمع؟ ذلك           : اتمع، مث قال  

، وحتويلهن على منط الطبقة     ألن انطالقهن يستهدف بوجه رئيسى تثوير النساء      
، حزبنا انطالق النساء إىل اتمـع     العاملة من خالل احلياة االجتماعية، يشجع       

  ".مهما ثقلت أعباء الدولة
 ألن تشبه املرأة بالرجال، وتشبه الرجال باملرأة حرام         : بالرجال يالتتشبه  

ـ           . يف شرعة اإلسالم   اة ذلك أن حكمة اهللا وسنته اخلالـدة يف الكـون واحلي
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واإلنسان قضتا أن للرجل شخصيته املتميزة عن املرأة، وللمـرأة شخـصيتها            
وقد وضع اإلسالم األمور يف نصاا حني حدد لكل مـن           . املتميزة عن الرجل  

 خـروج   يومن هنا كان أ   . الرجل واملرأة مهمته يف احلياة، ويسره ملا خلق له        
طر اهللا الناس عليها،    على هذا التحديد الرباىن خروجا على سنن الفطرة اليت ف         

وتزويرا لطبيعة اإلنسان واحنرافا ا عن األصالة اخللقية الثابتة، وهذا ما ميقتـه             
كال اجلنسني، وليس أدل على ذلك من أن املرأة تكره الرجل املخنث املتهالك             

. املتشبه بالنساء، والرجل يكره املرأة اخلشنة املـسترجلة املتـشبهة بالرجـال           
ادة البشرية ال يتمان على الوجه الصحيح إال بتميز كل من           وعمارة الكون وسع  

اجلنسني، واستمتاع كل منهما مبيزات اجلنس اآلخر، وتعاوما معا على إعمار           
هلذا كله، جاءت نصوص اإلسالم شديدة قاطعـة يف          .الكون وإسعاد البشرية  

 ابـن   فعن،  وعيد الرجال املتشبهني بالنساء، ووعيد النساء املتشبهات بالرجال       
املتشبهني ) صلى اهللا عليه وسلم   (لعن رسول اهللا    : "قال)  اهللا عنه  رضي(عباس  

:  أيضا قـال   نهوع .)٦٥٤("من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال      
املخنثني من الرجال، واملترجالت من النساء،      ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبلعن  "

) صلى اهللا عليـه وسـلم      (النيبفأخرج  : ، قال "أخرجوهم من بيوتكم  : "وقال
لعـن  : قـال )  اهللا عنه  رضي(وعن أىب هريرة     .)٦٥٥("فالنا، وأخرج عمر فالنة   

الرجل يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة       ) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
   .)٦٥٦ ("الرجل
 جمتمعـام   يءعافية، حتكمهم شريعة اهللا، وتستض    ويوم كان املسلمون يف       

م، ما كان هناك أثر ملشكلة تشبه النساء بالرجال، وتشبه الرجـال            بنور اإلسال 
أما اليوم، وبعد أن احنسر ظل اإلسالم عن املسلمني، وخبا نـوره يف             . بالنساء

جمتمعام، أصبحنا جند يف كثري من تلك اتمعات فتيات يلبسن البنطـاالت            
ـ      ضيقة اسمة، والقمصان املشتركة   ال د كـشفن    بني الرجال والنـساء، وق

روؤسهن، وحسرن عن سواعدهن، حىت غدون كالشبان من الرجال، كمـا           
جند نفرا من الشباب املخنث املائع، قد علق يف عنقه سلسلة من ذهب، تدلت              

      على صدره املكشوف، وقد أطال شعره وره، حبيث غدا رأسـه كـرأس       لَج
                                                            

 .باب املتشبهني بالنساء واملتشبهات بالرجال:  كتاب اللباس١٠/٣٣٢انظر فتح البارى ) ٦٥٤(
 .باب إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت:  كتاب اللباس١٠/٣٣٣انظر فتح البارى ) ٦٥٥(
 كتاب احلظر ٦٣) ١٣(، وابن حبان ٣١:  كتاب اللباس٤/٨٦حديث صحيح رواه أبو داود   )٦٥٦(

 .نباب اللع: واإلباحة
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يف بعض البالد   إن هذه املشاهد املزرية     . الفتاة، حىت إنه ليصعب التمييز بينهما     
اإلسالمية اليت منيت بالغزو الفكرى، وأصيب كثري من شباا باهلزمية الروحية،           
هلي مشاهد دخيلة على األمة اإلسالمية وجمتمعاا وقيمها وأعرافها اإلسالمية،          
ولك أخيت املسلمة دور كبري يف التصدي ملثل هذه الظواهر وابدئي بنفـسك             

  .وأسرتك
أن اإلنسان مل خيلق يف هذه الدنيا عبثا،         واعلمي   :قدعو إىل احل  سكي بال مت  

وما خلَقْـت الْجِـن     "وإمنا خلق ليؤدى رسالة، وحيمل أمانة، ويقوم بفريضة،         
  وندبعيإِلَّا ل الْإِنسوعبادة اهللا تتمثل يف كل حركـة مـن          .)٥٦:الذاريات ("و

يق كلمة اهللا يف األرض،     حركات اإلنسان اإلجيابية البناءة، إلعمار الكون، وحتق      
وهذا كله من احلق الذي جيـب علـى املـسلمني           . وتطبيق منهجه يف احلياة   

ومن هنا حتس املرأة املسلمة الصادقة بواجبها        . الناس إليه  اواملسلمات أن يدعو  
يف دعوة من تستطيع من النساء إىل احلق الذي آمنت به، مبتغية بذلك الثواب              

صـلى اهللا    (النيبدعاة إىل اهللا، كما جاء يف حديث        اجلزيل الذي وعد اهللا به ال     
فواهللا ألن يهدى اهللا بك رجال واحدا خري        ): " اهللا عنه  رضي (يلعل) عليه وسلم 

  .)٦٥٧ ("من أن يكون لك محر النعم
 املسلمة يف جمتمع من النساء غافل، أو        أيتها األخت ها  نإن كلمة طيبة تلقي     

 بثواب  عليك فعلها يف النفوس، تعود       اهللا، فتفعل  يمرأة شاردة عن هد   ايف أذن   
   ويضاف إىل هذا الثواب مثل أجر املرأة اليت         ،س األموال فَجزل عظيم، يفوق أن 

من دعا إىل هدى كان     " :، كما أخرب بذلك الرسول الكرمي     يكاهتدت على يد  
   .)٦٥٨("له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا

 مـا   ي أن تبلغ  ك من العلم ، فحسب    كاعية بضاعت  الد يتها أ يوال تستصغر   
 من املوعظة واهلداية، وهذا ما أوصى       كحصلته من العلم، أو ما وصل إىل مسع       

فقـد  . )٦٥٩("بلغوا عىن ولـو آيـة     " :أصحابه) صلى اهللا عليه وسلم    (النيببه  
أو الكلمة مكمنا من مكامن اإلميان فإذا شـرارة اهلدايـة            تصادف هذه اآلية  

 حياا كلها بنوره    يء املرأة السامعة، فتقبل على احلق، وتستض      تنقدح يف نفس  
   .الوهاج

                                                            
 . باب غزوة خبري:  كتاب املغازى٧/٤٧٦فتح البارى   )٦٥٧(
 .باب من سن سنة حسنة:  كتاب العلم١٦/٢٢٧صحيح مسلم   )٦٥٨(
 .باب ما ذكر عن بىن إسرائيل:  كتاب أحاديث األنبياء٦/٤٩٦فتح البارى   )٦٥٩(
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ومن هنا ال تألو املرأة املسلمة الداعية جهدا يف دعوة النـساء إىل احلـق،                 
مل يكتـب هلـن      مبتغية وجه اهللا، مشيعة الوعى يف صفوف النساء اللـواتى         

صـلى اهللا عليـه     (رسول اهللا   يكفيها ثناء   اكتساب الوعى والثقافة والتوجيه،     
نصر اهللا امرءا مسع منا شيئا فبلغه كما مسعه، فرب          " : هلا بقوله  ئه، ودعا )وسلم

   .)٦٦٠("مبلغ أوعى من سامع
إن املرأة املسلمة املستنرية دى الكتاب والسنة كاملصباح املـنري، الـذي              

يضئ الطريق للسالكات يف الليلة احلالكة السواد، وال ميكن أن حتجب نورهـا             
خواا املتخبطات يف عتمة الليل البهيم، بعد أن رأت الثواب العظيم الذي            عن أ 

  .أعده اهللا للداعيات الصادقات
فهذه املهمـة ليـست      :نهي عن املنكر  المر باملعروف و  ال تتواين يف األ     

 على السواء، كما جاء يف      نساءل وال اشمل الرج تل، وإمنا   اعلى الرج مقصورة  
ونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِـالْمعروف        والْمؤمن" :قوله تعاىل 

            ـولَهسرو ونَ اللّـهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقينكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيو
يمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس كلَـئ٧١:التوبة( "أُو(.   

لقد بوأ اإلسالم املرأة مكانة اجتماعية عالية إذ كلفهـا ـذا الواجـب                
االجتماعى العظيم، واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذ جعلها ألول           

واألمر  .مرة يف التاريخ آمرة، وما كانت تعرف يف غري دنيا اإلسالم إال مأمورة            
د واألوساط اليت تالئم أنوثتـها،      يف احلدو يكون  باملعروف والنهي عن املنكر     

وتدخل يف نطاق جماهلا وختصصها، فتتصدى للمنكر، وهو غري قليل يف دنيـا             
النساء، إن رأته، فتنهي عنه بعقل وروية وحكمة ودماثة وحسن تأت، فتزيلـه             
بيدها إن استطاعت ومل يترتب على إزالته فتنة أشد، فإن مل تـستطع إزالتـه               

ساا وبياا، فإن مل تستطع، أنكرت الباطل بقلبها،        بيدها، بينت وجه احلق بل    
. وراحت تفكر بالوسائل واألسباب املؤدية إىل إزالته واستئصاله من جـذوره          

) صلى اهللا عليه وسلم   (وهذا األسلوب يف إزالة املنكر هو الذي أمر به الرسول           
مل من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلـسانه، فـإن              : "بقوله

   .)٦٦١("يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

                                                            
 .حديث حسن صحيح: ، وقال٧:  ىف كتاب العلم٥/٣٤رواه الترمذى   )٦٦٠(
 .باب كون النهى عن املنكر من اإلميان:  كتاب اإلميان٢/٢٢صحيح مسلم   )٦٦١(
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 ياملقـصرات يف اتبـاع هـد       واملرأة املسلمة ناصحة ألخواا املسلمات      
) صلى اهللا عليه وسلم   (الدين النصيحة، كما قرر رسول اهللا       فاإلسالم احلنيف،   

يف إجياز شديد وبالغة آسرة، إذ أخرب عن الدين كله بكلمـة واحـدة هـي                
الدين النصيحة، فالبد من القيام بواجب األمر بـاملعروف         وإذا كان    .النصيحة

: قلنا" الدين النصيحة : "والنهي عن املنكر، لتتحقق النصيحة اليت ا قوام الدين        
واملرأة املسلمة  . )٦٦٢("هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     : "ملن؟ قال 

، وتبيـان   بني النساء  واألوضاع املخالفة لشرع اهللا      إذ تتصدى لتقومي العادات   
 تمعها وأمتها خري عمل، وتكون هي من خيـار          يرأى اإلسالم فيها، تسد   

يـا  : ، وهو على املنرب، فقال    )صلى اهللا عليه وسلم   ( النيبقام رجل إىل     :الناس
خري الناس أقـرؤهم وأتقـاهم، وآمـرهم        : " الناس خري؟ قال   يرسول اهللا، أ  

هكذا تكـون املـرأة      .)٦٦٣(" للرحم باملعروف، وأاهم عن املنكر، وأوصلهم    
املسلمة الناة، صاحبة قضية، ال تسكت عن باطل، وال تقعد عن تبيان احلق،             

صعد املنرب، فحمد اهللا،    )  اهللا عنه  رضي(ملا وىل أبو بكر     .  باالحنراف رضيوال ت 
ـ    "ون هذه اآلية  ؤيا أيها الناس، إنكم تقر    : مث قال  يكُم يا أَيها الَّذين آمنـواْ علَ

      متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضالَ ي كُما يف غري مواضـعها     ". أَنفُسوإنكم تضعو .
إن الناس إذا رأوا املنكر     : "يقول) صلى اهللا عليه وسلم   (وإىن مسعت رسول اهللا     

  . )٦٦٤("وال يغريونه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب
من القـضايا متـس الـدين       إن املسلمة الصادقة ال تتهاون أبدا يف قضية           

وشعائره، وجتانب هديه وروحه؛ فأمور الدين والعقيدة جد ال هزل فيها، وال            
جيوز السكوت عن أى احنراف أو خطأ فيها، وإال وقعنا فيما وقع فيه اليهـود               
يوم غضب اهللا عليهم؛ إذ رأى منهم التراخى والقعود والالمبـاالة يف أمـور              

 إسرائيل إذا عمل فيهم العامـل اخلطيئـة،         إن من كان قبلكم من بىن     : "دينهم
فنهاه الناهي تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنه مل يـره              

فلما رأى اهللا تعاىل ذلك منهم ضرب قلـوب بعـضهم   . على خطيئته باألمس  
.  على لسان داود وعيسى بن مرمي، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون           ،على بعض 

ن املنكر، ولتأخذن على أيدى     تأمرن باملعروف، ولتنهن ع   والذي نفسى بيده ل   
                                                            

 .باب بيان أن الدين النصيحة:  كتاب اإلميان٢/٣٧صحيح مسلم   )٦٦٢(
   باب ىف أهل املعروف وأهل ٧/٢٦٣انظر جممع الزوائد . رواه أمحد والطرباىن، ورجاهلما ثقات    ) ٦٦٣(

 .املنكر             
 .٣/٢٣٣حياة الصحابة     ) ٦٦٤(
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، ولتأطرنه على احلق أطرا، أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض،            يءاملس
  .     )٦٦٥("ويلعنكم كما لعنهم

ي  الفكـرى واالجتمـاع    ىستوامل يقدر :كلبقة حكيمة يف دعوت   كوين     
، كحسن موعظت  و ك الدخول إىل قلون وعقوهلن حبكمت     حسينوأ،  ألخواتك

 "ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة      " :كما أوصى القرآن الكرمي   
   .)١٢٥:النحل(

 هلن الفكرة   يقدمبل   اإلطالة واإلمالل واإلثقال على املستمعات،       يحذراو  
  مشرق غري ممـل،    ي إبالغها بإجياز واضح غري خمل، وبأسلوب طل       يناليت تريد 

وعلى دفعات، حبيث تستوعب املدعوة الفكرة املعروضة وتتمثلها بيسر ورضا          
فقد كان عبد اهللا بن مسعود يتعهد الناس باملوعظة كل يوم مخـيس،   . وتشوق

أما إنه  : "نا كل يوم، فقال   رتلوددت أنك ذكَّ  : فقال له رجل يا أبا عبد الرمحن      
 كمـا كـان     )٦٦٦(ملوعظة أختولكم با   أكره أن أملكم، وإين     من ذلك أين   مينعين

   .)٦٦٧("يتخولنا ا خمافة السآمة علينا) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
هن، متأسية يف ذلك كله بسيد الدعاة والداعيات، رسول ين مبن تدع يترفقو  
، الذي كان آية يف الصرب واألناة واحللم واللطـف          )صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

نس، واملعلـم    إقبال املرشد احملب املـؤ     وسعة الصدر، واإلقبال على السائلني    
ق ذرعا ببطء فهمهم، وال ميل من كثرة أسئلتهم، وال من       ياملسدد املصلح، اليض  

 .تكرار إجابته عنها، حىت يفهموها، وينصرفوا راضني فامهني مقتنعني مغتبطني         
: ؛ قال ) اهللا عنه  رضي( معاوية بن احلكم     ومن شواهد ذلك ما يرويه الصحايب     

إذ عطـس رجـل مـن       ) صلى اهللا عليه وسلم   ( أصلى مع رسول اهللا      بينا أنا "
ه، واثكل أميـا  :  القوم بأبصارهم، فقلت   يرمحك اهللا، فرماين  :  فقلت )٦٦٨(القوم

؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتـهم         ما شأنكم تنظرون إيل   
، )صلى اهللا عليه وسـلم    (فلما صلى رسول اهللا     . سكت  لكنين )٦٦٩(يصمتونىن

فواهللا ما  . ، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه         )٦٧٠(ي هو وأم  أيبفب
                                                            

 .١٠/١٤٦ رواه أمحد والطرباىن ورجاله رجال الصحيح )٦٦٥(
 .أى أتعهدكم ا ىف أيام متفرقة) ٦٦٦(
 . باب ىف الوعظ واالقتصاد فيه:  كتاب األدب٣٧٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٦٦٧(
 . أى من املصلني) ٦٦٨(
 .أى يسكتونىن غضبت) ٦٦٩(
 .أى أفديه ما) ٦٧٠(
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 من  شيءإن هذه الصالة ال يصلح فيها       : "ىن وال ضربىن وال شتمىن، قال     هكر
أو كما قال رسول اهللا     " كالم الناس، إمنا هي التسبيح والتكبري، وقراءة القرآن       

حديث عهد جباهلية، وقد جاء     يا رسول اهللا إىن     : قلت). صلى اهللا عليه وسلم   (
ومنا : قلت". فال تأم : "قال! )٦٧١(اهللا باإلسالم، وإن منا رجاال يأتون الكهان      

 جيدونـه يف صـدورهم فـال        شـيء ذاك  : "قـال ! )٦٧٢(رجال يـتطريون  
ومن أخالق الداعية احلكيمة الناجحة وأسـلوا املـؤثر          )٦٧٤(.)٦٧٣("يصدم
ن، وال املقـصرات بتقـصريهن، بـل        ه املسيئات بإساءا  بجأا ال ت  : اجلذاب

تتلطف وحتسن التأتى يف خماطبتهن، ملمحة غري مصرحة حرصا على مشاعرهن           
وهذا األسلوب اللبق احلكـيم     . أن ختدش، وعلى نفوسهن أن تنفر من الدعوة       

أوقع يف النفوس، وأكثر تأثريا يف القلوب، وهو األسلوب الذي كـان يتبعـه              
تقول السيدة عائشة رضـي اهللا       :يف وعظه ) لمصلى اهللا عليه وس   (رسول اهللا   

مـا  :  مل يقل  شيءإذا بلغه عن رجل     ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبكان  : "عنها
   .)٦٧٥("ما بال أقوام يقولون كذا وكذا: بال فالن يقول؟ ولكن يقول

اإلبانة والوضوح  : ومن صفات الداعية املهمة الكفيلة بنجاحها يف دعوا         
صلى اهللا  (كان رسول اهللا    :" قال ) اهللا عنه  رضي( أنس   فعن،  والتكرار غري اململ  

إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا، حىت تفهم عنه، وإذا أتى على قـوم             ) عليه وسلم 
 :وتقول السيدة عائشة رضي اهللا عنـها      . )٦٧٦("فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا    

  .)٦٧٨("، يفهمه كل من يسمعه)٦٧٧(كان كالم رسول اهللا كالما فصال"
 نتأنـس ل أخوات وصديقات،    واختذي منهن  :النساء الصاحلات  يعاشر  
 على احلـق  ، ولتقبلن    على الرب والتقوى والعمل الصاحل      معا تعاونَّلت، و ةصداقالب

واصبِر نفْسك مع   " : العظيم  القرآين يتفقه يف الدين؛ ولذا جاء يف اهلد      وعلى ال 
    شالْعو اةدم بِالْغهبونَ رعدي ينالَّذ         رِيـدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي ي

                                                            
 .عى معرفة الضمري وخيرب عن املستقبلمجع كاهن، وهو رجل يد: الكهان) ٦٧١(
 .أى يتشاءمون) ٦٧٢(
 .أى فال مينعهم ذلك عن وجهتهم فإنه ال يؤثر نفعا وال ضرا) ٦٧٣(
 .باب حترمي الكالم ىف الصالة:  كتاب املساجد٥/٢٠صحيح مسلم ) ٦٧٤(
 .٣/١٢٩حياة الصحابة ) ٦٧٥(
 .فهم عنهباب من أعاد احلديث ثالثا لي:  كتاب العلم١/١٨٨فتح البارى ) ٦٧٦(
 .أى بينا ظاهرا) ٦٧٧(
 . ، وإسناده صحيح٢١:  كتاب األدب٤/٣٦٠رواه أبو داود ) ٦٧٨(
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           هـركَـانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين
  .    )٢٨:الكهف( "فُرطاً
لتقيـات الفاضـالت   واملرأة املسلمة الصادقة ال تـألف إال الـصاحلات ا     

ولو كن يف الظاهر دون مستواها االجتماعى أو املـادى؛ فـالعربة            ،  الكرميات
عليه جبوهر الشخصية، ال مبظهرها وشكلها وثرائها؛ فقد سعى نىب اهللا موسى            

هلْ أَتبِعك  : " وراء العبد الصاحل ليتعلم منه، قائال له بكل تواضع وأدب          السالم
   نِ ملِّمعلَى أَن تداً  عشر تلِّما عوعندما أجابه العبد الصاحل   . )٦٦:الكهف( "م :

 بـود   عليه السالم ، قال له موسى     )٦٧:الكهف( "إِنك لَن تستطيع معي صبراً    "
 "ستجِدنِي إِن شاء اللَّه صابِراً ولَا أَعـصي لَـك أَمـراً           "قَالَ  : بالغ وأدب جم  

   .)٦٩:الكهف(
بال املرأة املسلمة الواعية، وهي ختتار صديقاا من صاحلات         وال يغيب عن      

النساء، أن الناس كاملعادن، منها النفيس ومنها اخلسيس، بذلك أخرب الرسول           
الناس معادن كمعادن الفضة والـذهب،      " :الكرمي يف تصنيفهم وتبيان معادم    

 جمندة، فما   خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، واألرواح جنود         
  . )٦٧٩("تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

جليسة صاحلة، وجليسة سوء، وقد مثل ذلك رسول        : اجلليسات صنفان و  
إمنا مثل اجلليس الصاحل وجليس     : " أروع متثيل بقوله   )صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  
ن إما أن حيذيك، وإمـا أ     : كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك     : السوء

إما أن حيرق ثيابك، وإما     : ونافخ الكري . تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة       
   .)٦٨٠("أن جتد منه رحيا منتنة

ومن هنا كان الصحابة الكرام حيرصون على زيارة أهل اخلري من الصاحلني              
ون القلوب، ويـستدرون    قوالصاحلات الذين يذكرون باهللا واليوم اآلخر، ويرق      

 اهللا  رضـي (ويف ذلك يروى أنس     . ظة واالعتبار من املآقى   دموع اخلشية والع  
 الـنيب قال أبو بكر لعمر رضي اهللا عنهما بعد وفاة          : " هذه القصة الواقعة   )عنه

 نزورها كما كان رسول اهللا      )٦٨١(انطلق بنا إىل أم أمين    ): صلى اهللا عليه وسلم   (
                                                            

 .باب األرواح جنود جمندة:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٨٥صحيح مسلم ) ٦٧٩(
 . باب زيارة أهل اخلري وجمالستهم٢١١:انظر رياض الصاحلني. متفق عليه) ٦٨٠(
 حني كرب، وزوجها )صلى اهللا عليه وسلم( طفولته، أعتقها النىب هى حاضنة رسول اهللا وخادمته ىف) ٦٨١(

 ".  أم أمين أمى: "يكرمها، ويربها، ويقول) صلى اهللا عليه وسلم(زيد بن حارثة وكان 



 
 

١٩٤

ما يبكيـك؟   : فلما انتهيا إليها بكت، فقاال هلا     . يزورها) صلى اهللا عليه وسلم   (
، ولكن أبكى أن الوحى قد      )صلى اهللا عليه وسلم   (ما عند اهللا خري لرسول اهللا       

   .)٦٨٢("انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعال يبكيان معها
إن جمالس الصاحلات من النساء اليت يذكر فيها اهللا، وتـدور األحاديـث               

سبحانه برمحته؛ ومبثل هذه االس     النافعة اجلادة، حتفها املالئكة، ويظلها املوىل       
تزكو النفوس، وتنجلى العقول، وتصقل األرواح؛ فخليق بالنسوة املؤمنـات          
الصاحلات أن يكثرن منها، وجينني مثارها اليانعة، نفعا وفائدة يف الدنيا، ومقاما            

  .       حممودا يف اآلخرة
 ومتيـزه   اتمع اإلسالمى علـى فـضله     ف : بالصلح بني املسلمات   ْيسَعا  
يبقى جمتمعا بشريا، ال خيلـو يف بعـض   ،  والتفاهم والتسامح والصفاء   األخوةب

بيد .الشقاق والتخاصم واملقاطعة  تؤدي إىل   األحيان من منازعات ومشاحنات،     
 يأن هذه املنازعات ال تلبث أن تزول، مبا يتلقى أفراد هذا اتمع مـن هـد               

إلسالم أبناءه على القيام ـا      مساوى حمكم، وبفضل املساعى اخلرية اليت حض ا       
للصلح بني املسلمني واملسلمات، كلما نزغ الشيطان بني اإلخـوة، وحـدث            

وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن        " :بينهم تقاطع وخصام  
غي حتى تفيَء إِلَى أَمرِ اللَّـه فَـإِن         فَقَاتلُوا الَّتي تب  بغت إِحداهما علَى الْأُخرى     

             نيقْـِسطالْم ـبحي أَقْـِسطُوا إِنَّ اللَّـهلِ وـدا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَاءت "
ذلك أن جمتمع املؤمنني واملؤمنات ينبغى أن يـسوده العـدل           ،  )٩:احلجرات(

مـا الْمؤمنـونَ إِخـوةٌ      إِن" :واحلب والوئام، وترف فيه األخوة بنداها العطر      
   .)١٠:احلجرات( "فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

املتنازعـات   مطالبة باإلصالح بـني األخـوات        املسلمةومن هنا كانت      
وقد رخص اإلسالم هلا أن تتزيـد       .  اإلسالم احلنيف  ياملتخاصمات، عمال د  

اهلا ابتغاء استمالة النفوس املتخاصمة املتنافرة، وتليني القلوب املتـصلبة          يف أقو 
:  اهللا عنـهما، قالـت     ي معيط رض  بة بن أيب  أم كلثوم بنت عق   فعن  املتحجرة،  

لكذاب الذي يـصلح    ليس ا : "يقول) صلى اهللا عليه وسلم   (مسعت رسول اهللا    
ومل : "سلم زادت ويف رواية مل  " )٦٨٤(أو يقول خريا   ،)٦٨٣( خريا يبني الناس، فينم  

                                                            
 .باب فضائل أم أمين:  كتاب فضائل الصحابة١٦/٩صحيح مسلم ) ٦٨٢(
 .أى يبلغ خربا فيه خري  )٦٨٣(
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 احلرب واإلصالح بني    تعين: ا يقوله الناس إال يف ثالث      مم يءأمسعه يرخص يف ش   
  ".)٦٨٥(ته، وحديث املرأة زوجهاأمراالناس وحديث الرجل 

ال بد للمرأة املسلمة العاملة     إذ كان   :  على أذاهن  يصربا النساء و  يخالط  
مـن  نكر؛ فالبد هلا    من القيام بواجب الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن امل        

الصرب على مواقف بعض النساء وردود أفعاهلن الفجة، وسوء تقديرهن ملهمتها           
النبيلة، وسخرية بعضهن من الدعوة إىل االلتزام بآداب اإلسـالم وأحكامـه،            
وسطحية تفكريهن، وبطء استجابتهن إىل احلق، ودوراـن حـول ذواـن            

انصرافهن إىل الدنيا وما فيها من      ومصاحلهن، واهتمامان السخيفة الرعناء، و    
هلو ولعب، دون حساب لآلخرة وال وقوف عند أوامر الدين، إىل غري ذلك مما              

هات، تضيق هلا صدور الداعيات، فـإذا أنفـسهن         قد يبدر من البشر من تفا     
حتدثهن يف حلظات الضيق والسأم واإلعياء باالعتزال واالنزواء وترك العمل يف           

هلذا، . اجهه الدعاة من رجال ونساء يف كل زمان ومكان        هذا ما يو  . سبيل اهللا 
يشد من عزمات الـدعاة العـاملني،       ) صلى اهللا عليه وسلم   (كان رسول اهللا    

املؤمن الذي خيالط الناس    : "ويربط على قلوم، ويثبت منهم األقدام، فيعلن أنَّ       
 ".)٦٨٦(ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهـم             

 ىواألنبياء من قبله آية يف الصرب عل      ) صلى اهللا عليه وسلم   (كان رسول اهللا    وقد  
 الـنيب  ومن مناذج ذلك الصرب الكبري ما رواه الشيخان من أن            ،رعونات الناس 

قسم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجـل مـن           ) صلى اهللا عليه وسلم   (
لـة  ووبلغت تلك الق  . لواهللا إا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا عز وج         : األنصار

: الظاملة مسامع الرسول الكرمي فشق ذلك عليه، وتغري وجهه، وغضب، مث قال           
ذه الكلمات القلية سـكت عـن        ".قد أوذى موسى بأكثر من ذلك فصرب      "

الرسول الكرمي الغضب، وانقشع الغيظ، وهدأت النفس الكرميـة الـسمحة           
قصها اللباقة وال يعوزها الذكاء     واملرأة املسلمة الداعية احلصيفة ال تن     . الصفوح

يف تقدير نفسيات املخاطبات ومداركهن ومستويان الفكرية واالجتماعيـة،         
  . يف جذبه والتأثري فيهي صنف باألسلوب الذي يناسبه، وجيدوخماطبة كل

                                                                                                                                                     
باب بيان ما جيوز من :  كتاب األمور املنهى عنها٦٨٧ :انظر رياض الصاحلني. متفق عليه  )٦٨٤(

 .الكذب
 .باب حترمي الكذب وبيان ما يباح منه:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٥٧صحيح مسلم   )٦٨٥(
 . باب الذى يصرب على أذى الناس١/٤٧٨أخرجه البخارى ىف األدب املفرد   )٦٨٦(



 
 

١٩٦

صـلى اهللا عليـه     (عمال بقول الرسول    :  عليه يشكرا املعروف و  يقدر  
فاعله جزاك اهللا خريا، فقـد أبلـغ يف         نع إليه معروف، فقال ل    من ص " ):وسلم
 ومـن أتـى إلـيكم معروفـا     ،من استعاذ باهللا فأعيذوه  : "وقوله ".)٦٨٧(الثناء

   ".)٦٨٨(فكافئوه
ين وليس خليقة اجتماعية متقلبة،     أن الشكر على املعروف د    واعلمي أختاه     

فصاحبة املعروف جديرة بالشكر، وأن      .تتحكم فيها األمزجة وألهواء واملصاحل    
تحقق املنافع واملصاحل على يديها؛ فحسبها أا استجابت لداعى اخلري والرب           مل ت 

 والنبل واملروءة، وأقبلت على فعل املعروف، فاستحقت عليه الـشكر علـى           
 املروءة، واملبادرة إىل صنع املعروف، بصرف       يالتوجه النبيل، واالستجابة لداع   

ولقد بلغ   .ملنافع والرغبات النظر عن النتائج وما تسفر عنه من حتقق املصاحل وا         
من حرص اإلسالم على تأصيل خليقة تقدير املعروف والشكر عليه يف نفـس             

ال بشكر الناس على مـا      إ ال يتم على الوجه األكمل       املسلم أنه جعل شكر اهللا    
   .قدموه
ال يشكر اهللا من    " ):صلى اهللا عليه وسلم   (ويف هذا املعىن يقول رسول اهللا         

وال يغيب عن بال املرأة املسلمة النبيهة أن يف شكر من            ".)٦٨٩(ال يشكر الناس  
أسدت إليها معروفا إشاعة لفعل اخلري، وتشجيعا عليه، وترغيبا فيه، وفيه أيضا            

وهـذا  . تعويد لإلنسان على حفظ اليد، وتقدير املعروف، واالعتراف باجلميل        
غتها كله من مشائل الشخصية املسلمة الراقية اليت حيرص اإلسالم علـى صـيا            

  .وتكوينها يف اتمع اإلسالمى
، وحق لكل مـسلم      واجب على املسلمني   رضيعيادة امل ف :رضي امل يعود  

على أخيه، إن قصر فيه وغفل عنه، فهو آمث مفرط ظامل لنفسه، كما بني رسول        
ن هما  : قيل: حق املسلم على املسلم ست    " :بقوله) صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

جبه، وإذا استنصحك   أا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك ف      ذإ: "يا رسول اهللا؟ قال   
ـ            فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته، وإذا مـرض فعه، وإذا مـات    د

   ".)٦٩٠(فاتبعه

                                                            
 .٨٧: لرب والصلة كتاب ا٤/٣٠٨حديث حسن جيد عريب، رواه الترمذى   )٦٨٧(
 .، وإسناده صحيح٢/٦٨، وأمحد ٥٤٨:  كتاب الزكاة٢/١٧٢رواه أبو دواد   )٦٨٨(
 .  باب من مل يشكر الناس١/٣١٠أخرجه البخارى ىف األدب املفرد   )٦٨٩(
 .باب من حق املسلم للمسلم رد السالم:  كتاب السالم١٤/١٤٣صحيح مسلم   )٦٩٠(
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 عملها تفضال أو تطوعـا أو  دمة الراشدة إذ تعود املريض ال تعفاملرأة املسل   
أمر مـن   جماملة، وإمنا تعده قياما بواجب إسالمى، حض عليه الدين احلنيف ب          

أطعموا اجلائع، وعودوا املـريض،     : "القائل) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
ال جتد يف عيادا هذه ثقال أو تربما أو تضجر، ملـا             و .)٦٩٢(")٦٩١(وفكوا العاىن 

 من كآبة وسقم وأحزان وهم وكرب، وإمنـا حتـس يف            رضييكتنف جو امل  
امرة، ال حيسهما إال من      انتعاشا روحيا ممتعا، ونشوة نفسية غ      رضيزيارا للم 
 هذه العيادة وما تشتمل     يث الشريف الرائع الذي يصور جالل      احلد تدبر معاين 

إن اهللا  ): "صلى اهللا عليه وسلم   (قال رسول اهللا    : عليه من خري وثواب وبركات    
يا رب كيف   : قال! يا بن آدم مرضت فلم تعدين     : لقيامةعز وجل يقول يوم ا    

!  فالنا مرض فلم تعده؟    يأما علمت أن عبد   : أعودك وأنت رب العاملني؟ قال    
يا رب كيف أطعمك وأنـت رب       : قال! يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين     

أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما علمـت           : قال! العاملني؟
: قال! ي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين      أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عند     

استسقاك عبدي فـالن فلـم      : ب العلمني؟ قال  يا رب كيف أسقيك وأنت ر     
فما أبركها من    .)٦٩٣ ("تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي؟         

تقوم به املرأة املسلمة جتاه     ! وما أعظمه من عمل   ! وما أجلها من زيارة   ! عيادة
أخواا املستضعفات املريضات، فإذا هي يف حضرة رب العزة، يشهد عملـها            

ها من مؤاخذة يعلنها رب العـزة       شدا عليه الثواب اجلزيل، وما أ     اجلليل، ويثيبه 
 ا وتبعـث     وما أكربها من شقوة حتيق     ،املرأة املتقاعسة عن هذه العيادة    على  

ن املريض يف اتمع اإلسالمى ليحس يف       إ .احلسرة يف نفسها حني ال ينفع الندم      
 حولـه    مـن  وهدوعمن ي لكرب أنه ليس وحده، وأن عواطف       ساعة الشدة وا  
، وقمـة مسـو      اإلنـساين  يه ختفف من بلواه، وهذه ذروة الرق      ودعوام تغمر 

قد جيد املستشفي الـذي يـضمه،       فاملريض يف الغرب    أما  . املشاعر اإلنسانية 
والطبيب الذي يسعفه ويداويه، ولكنه قلما جيد اللمـسة احلانيـة، والـدعوة             

ة املادية اليت غـشيت     ذلك أن الفلسف  ،  املخلصة، واملشاركة الوجدانية الصادقة   
اإلنسان الغرىب   وجعلت   حياة الغربيني، أطفأت فيها نورانية العاطفة اإلنسانية،      

 دافع يدفعه لعيادة املريض، إذا مل تربطه به مصلحة تعود عليه بالنفع    يال حيس أ  
                                                            

 .أى األسري  )٦٩١(
 . باب كلوا من طيبات ما رزقناكم:  األطعمة كتاب٩/٥١٧فتح البارى   )٦٩٢(
 .باب فضل عيادة املريض:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٥صحيح مسلم   )٦٩٣(
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 العاجل أو اآلجل، يف حني جند اإلنسان املسلم مندفعا لعيادة املـريض             ياملاد
 ويف احلديث عـن     .ذي أعده اهللا ملن غرب قدمه يف هذا السبيل        ابتغاء الثواب ال  

ن املسلم إذا عاد أخاه املـسلم مل        إ" : أنه قال  )صلى اهللا عليه وسلم    ( اهللا رسول
ما من مسلم يعود مـسلما      : " وقال ".)٦٩٥( حىت يرجع  )٦٩٤(يزل يف خرفة اجلنة   

 عـشية إال    هسبعون ألف ملك حىت ميسى، وإن عاد       إال صلى عليه     )٦٩٦(غدوة
   .)٦٩٨(")٦٩٧(صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح، وكان له خريف يف اجلنة

صـلى اهللا    (النيبكان غالم يهودى خيدم     " ): اهللا عنه  رضي(أنس  ويروي    
يعوده، فقعـد عنـد      )صلى اهللا عليه وسلم    (النيب، فمرض، فأتاه    )عليه وسلم 

قاسم، فأسلم،  أطع أبا ال  : أسلم، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال      : رأسه، فقال له  
احلمد هللا الذي أنقـذه مـن       : ، وهو يقول  )صلى اهللا عليه وسلم    (النيبفخرج  
 هذا الغالم اليهودى     يعود ، وهو )صلى اهللا عليه وسلم    (النيبمل يفت   ".)٦٩٩(النار

املريض، أن يدعوه إىل اإلسالم، إذ كان يدرك وقع زيارته الشريفة يف نفـس              
كرمه وفضله ولطفه، فإذا مها يـستجيبان       الغالم وأبيه اللذين غمرمها الرسول ب     

ألمر الرسول الكرمي، وإذا العيادة تثمر هداية، وخيرج الرسول الكـرمي منـها،        
ذ به نفسا من النار، ومن حفاوة الرسول الكـرمي      قولسانه يلهج حبمد اهللا أن أن     

بعيادة املريض واهتمامه بشأا أنه وضع هلا أصوال وسننا، حفظها عنه الصحابة            
 ابن عباس رضي اهللا عنـه       هبنا  ومنها ما أخرب  . ام، وسجلتها السنة املطهرة   الكر

إذا عاد املريض جلس عند رأسه،      ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبكان  : "حني قال 
   ".)٧٠٠(أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك: مث قال سبع مرار

صـلى اهللا عليـه      (نيبالكان  : قائلة)  اهللا عنه  رضي( تروى السيدة عائشة  و    
اللهم رب الناس، أذهب البأس،     : يعود أهله، فيمسح بيده اليمىن ويقول     ) وسلم

وعن ابن   ".)٧٠١(اشف، أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما          

                                                            
 .أى جناها  )٦٩٤(
 .باب فضل عيادة املريض:  كتاب الرب والصلة واآلداب١٦/١٢٥صحيح مسلم   )٦٩٥(
 .أى صباحا  )٦٩٦(
 .الثمر املخروف، أى اتىن: اخلريف  )٦٩٧(
 .حديث حسن: ، وقال٢:  ىف كتاب اجلنائز٣/٢٩٢لترمذى رواه ا  )٦٩٨(
 باب هل يعرض على الصىب اإلسالم؟:  كتاب اجلنائز٣/٢١٩فتح البارى   )٦٩٩(
 . باب إين يقعد العائد١/٦٣٣أخرجه البخارى ىف األدب املفرد   )٧٠٠(
 .ضباب فيما يدعى به للمري:  كتاب عيادة املريض٤٥٤: انظر رياض الصاحلني. متفق عليه  )٧٠١(
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ه، ددخل على أعراىب يعو   ) صلى اهللا عليه وسلم    (النيبعباس رضي اهللا عنه أن      
   ".)٧٠٣( إن شاء اهللا)٧٠٢(ال بأس، طهور: "وكان إذا دخل على من يعوده قال

إن املرأة املسلمة اليت أرهف اإلسالم مشاعرها، وفجر يف قلبـها ينـابيع               
 من معـىن نبيـل حتـسه يف         ااإلنسانية النبيلة، لتسارع إىل عيادة املريض ملا هل       

 وترمجته النساء الفضليات يف اإلسـالم، سـلوكا         حاديثأعماقها، صورته األ  
محيدا، مل يقتصر على عيادة النساء فحسب، بل تعداه إىل عيادة           عمليا إنسانيا   

 البخـاري ففي صحيح    .الرجال أيضا يف إطار من التستر واحلشمة وأمن الفتنة        
عـن  : وفيه أيـضا   .ال من أهل املسجد من األنصار     جأن أم الدرداء عادت ر    

 أبو  كوع ،املدينة) صلى اهللا عليه وسلم   (ملا قدم رسول اهللا     : "عائشة أا قالت  
يا أبت كيـف    : قالت. فدخلت عليهما : بكر وبالل رضي اهللا عنهما، قالت     

لقد أدركت املرأة املسلمة يف صدر اإلسالم        ؟)٧٠٤(جتدك؟ ويا بالل كيف جتدك    
 من تواصل وتواد وتراحم وتعاطف وتكافـل،        همعىن عيادة املريض، وما حتمل    

أة املـسلمة املعاصـرة أن      فسارعت إىل القيام ذا الواجب النبيل، وخليق باملر       
  .احلميدةية تتأسى ا يف إحياء هذه السنة اإلسالم

ألن النياحة ليست من أعمال املسلمني، وإمنا هـي          : على امليت  يال تنوح   
وقد اشتدت النصوص يف تغلـيظ حتـرمي        . من أعمال الكفار وأخالق اجلاهلية    

 الطعن يف النـسب،     :اثنتان يف الناس مها م كفر     : "النياحة، حىت عدا كفرا   
 )صـلى اهللا عليـه وسـلم      (ولقد أخرج الرسول     ".)٧٠٥( والنياحة على امليت  

ليس منا  : "النائحني والنائحات والنادبني والنادبات من زمرة املسلمني يف قوله        
   ".)٧٠٧( ، أو دعا بدعوى اجلاهليه)٧٠٦( من ضرب اخلدود، أو شق اجليوب

وأن كل من عليها    . ن املوت حق  إن املسلمة البصرية بأحكام دينها لتؤمن إ        
ومن مث فال  . فان، وأن احلياة ممر إىل اآلخرة، حيث اخللود يف جوار رب العاملني           

معىن هلذا اجلزع األهوج الذي يفقد فيه اإلنسان توازنه، ويطيش صوابه، فـإذا             
وقد فقـه    .هو يضرب وجهه، وميزق ثيابه، ويصيح بالويل والندب والتهويل        

                                                            
 . أى مرضك مطهر لذنبك  )٧٠٢(
 .باب عيادة األعراب:  كتاب املرضى١٠/١١٨فتح البارى   )٧٠٣(
 . باب عبادة النساء الرجال:  كتاب املرضى١٠/١١٧فتح البارى   )٧٠٤(
 .باب إطالق الكفر على الطعن ىف النسب والنياحة:  كتاب اإلميان٢/٥٧صحيح مسلم   )٧٠٥(
 .فتحة الصدر: اجليب     )٧٠٦(
 .باب النهى عن النياحة والندب:  كتاب اجلنائز٥/٤٣٦انظر شرح السنة .  عليهمتفق  )٧٠٧(
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 الشرعى، وهم حديثو عهد جباهلية، فكانوا ينهون نساءهم         الصحابة هذا احلكم  
عن الندب ورفع الصوت والعويل وشق الثياب، مما كانت تفعلـه النـساء يف              

ون منها كما   ؤيقر أعمال اجلاهلية، وكانوا يترب    ، مبينني أن اإلسالم ال      ةاجلاهلي
وجع : لوسى قا  م  بردة بن أيب   يبفعن أ  ):صلى اهللا عليه وسلم   (تربأ رسول اهللا    

مرأة امرأة من أهله، فصاحت     ا عليه، ورأسه يف حجر      يأبو موسى وجعا، فغش   
 مما برئ منه يءأنا بر: "ما أفاق قال لف. من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا       

برئ ) صلى اهللا عليه وسلم   (، فإن رسول اهللا     )صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   
   )٧١١(".)٧١٠(ةاقَّ والش)٧٠٩(  واحلالقة)٧٠٨( من الصالقة

على أن اإلسالم الذي حرم أفعال اجلاهلية اهلوجاء، أقر احلزن يعـتلج يف               
القلب، والدمع اهلتون ينسكب من العني، على امليت احلبيب الراحل؛ فهذا كله            
من العاطفة اإلنسانية املشروعة املركوزة يف النفوس، والرمحة الربانية الـشفيفة           

صلى اهللا عليـه    ( عرب عن هذا كله رسول اهللا        وقد. اليت غرسها اهللا يف القلوب    
صلى اهللا عليـه     (النيبكنا عند   : فعن أسامة بن زيد قال     .بقوله وفعله ) وسلم
فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وختربه أن صبيا هلـا أو ابنـا هلـا يف                ) وسلم

ارجع إليها فأخربها أن هللا ما أخذ وله ما أعطى، كـل            : املوت، فقال الرسول  
:  الرسول فقـال    إىل فعاد. ه بأجل مسمى، فمرها فلتصرب ولتحتسب      عند يءش

، وقام معه   )صلى اهللا عليه وسلم   (فقام رسول اهللا    : إا قد أقسمت لتأتينها، قال    
سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الـصىب، ونفـسه              

سول اهللا؟  ما هذا يا ر   : ، ففاضت عيناه، فقال له سعد     )٧١٢(تقعقع كأا يف شنة   
هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده، وإمنـا يـرحم اهللا مـن عبـاده                : "قال

  ". )٧١٣(الرمحاء
اشتكى سعد بن عبادة شكوى : قال)  اهللا عنهرضي (ر بن عم وعن عبد اهللا    

يعوده مع عبد الرمحن بن عـوف       ) صلى اهللا عليه وسلم   (ى رسول اهللا    تله، فأ 
 يف  هفلمـا دخـل عليـه وجـد       . دوسعد بن أىب وقاص وعبد اهللا بن مسعو       

                                                            
 .أى الىت ترفع صوا عند املصيبة  )٧٠٨(
 .أى الىت حتلق شعرها عند املصيبة  )٧٠٩(
 .أى الىت تشق ثوا عند املصيبة  )٧١٠(
 .باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب:  كتاب اإلميان٢/١١٠صحيح مسلم   )٧١١(
 .صوت وحشرجة كصوت املاء إذا ألقى ىف القربه الباليةأى هلا   )٧١٢(
 .باب البكاء على امليت:  كتاب اجلنائز٦/٢٢٥،٢٢٤صحيح مسلم      )٧١٣(
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صلى (ال يا رسول اهللا، فبكى رسول اهللا        : قالوا" أقد قضى؟ "فقال  . )٧١٤(ةغشي
بكوا، ) صلى اهللا عليه وسلم   (فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا       ). اهللا عليه وسلم  

ن اهللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلـب، ولكـن            إأال تسمعون؟   : "فقال
  ".)٧١٥( أو يرحم- لسانه وأشار إىل-يعذب ذا 

دخل على  ) صلى اهللا عليه وسلم   (وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           
) صلى اهللا عليه وسلم   (ابنه إبراهيم، وهو جيود بنفسه، فجعلت عينا رسول اهللا          

ـ  : "وأنت يا رسول اهللا؟ فقال    : تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عوف        نيا اب
إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال      : "، فقال مث أتبعها بأخرى  " عوف، إا رمحة  

لقد أقر رسول    ".)٧١٦(نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون         
ال قبـل    التعبري عن احلزن بانسياب دمع العني، إذ      ) صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

لإلنسان حببسه عند املصيبة، وي عن كل فعل يزيد نار احلزن اشتعاال؛ ذلك             
أن انسكاب الدمع بعفوية واعتدال يساعد على إطفاء مجرة احلزن، ويعني على            

فيف من توهج وقدة األمل، ويسعف يف التهوين من وقع املـصيبة، أمـا              خالت
الندب والنياحة والعويل والتصويت، وما إىل ذلك من أعمال اجلاهلية، فكـل            

وع اهللع واجلزع   ذلك يزيد يف ضرام احلزن، ويؤجج نريان األمل، ويزيد يف شي          
وااليار يف النفوس، وهذا ما كانت تفعله العـرب يف اجلاهليـة؛ إذ كـانوا               
يوصون به، فينوحون على امليت، ويندبونه بتعداد شكائله وحماسنه، ويهولون           

وهذا كله مما حرمه اإلسالم واشتد يف حترميه؛ إذ فيه تبديـد            ،  من وقع املصيبة  
بقضاء الرمحن، وفتح لباب الغوايـة والفتنـة        لطاقة اإلنسان، وخمالفة للتسليم     

يف احلديث الذي    )صلى اهللا عليه وسلم   (للشيطان، وقد أشار إىل هذا الرسول       
غريـب، ويف   : ملا مات أبو سلمة قلت    : روته أم سلمة رضي اهللا عنها، قالت      
 فكنت قد يأت للبكاء عليه، إذ أقبلت     ،أرض غربة، ألبكينه بكاء يتحدث عنه     

صلى اهللا  (ستقبلها رسول اهللا    ا، ف )٧١٨(عدىنا، تريد أن تس   )٧١٧(صعيدمرأة من ال  ا
أتريدين أن تدخلى الـشيطان بيتـا أخرجـه اهللا منـه            : ، وقال )عليه وسلم 

                                                            
 . غسية وغيشة وغاشية: أى ما يغساه من كرب املوت، ويرى  )٧١٤(
 .باب البكاء على امليت:  كتاب اجلنائز٥/٤٢٩انظر شرح السنة . متفق عليه  )٧١٥(
  باب جواز البكاء على :  كتااب عيادة املريض٤٦٣: انظر رياض الصاحلني. انرواه الشيخ  )٧١٦(

 .امليت بغري ندب وال نياحة             
 .أى من عواىل املدينة  )٧١٧(
 .أى تساعدىن ىف البكاء والنوح  )٧١٨(
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قد بلغ من اهتمام رسـول      و ".)٧٢٠(؟ فكففت عن البكاء، فلم أبك     )٧١٩(مرتني
تحرمي النياحة يف أوساط النساء خاصة أنه كـان         ب) صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  
ني يأخذ البيعة من النساء يطلب منهن أن يعاهدنه على حترمي النوح وجتنيـه،         ح

أخذ علينا رسول   : "وذلك يف احلديث الذي رواه الشيخان عن أم عطية، قالت         
   ".)٧٢١(مع البيعة أال ننوح) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
 إذا مل تتب قبل موا    النائحة  ) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   توعد  قد  و

النائحة إذا مل تتـب قبـل       : "أن تبعث يوم القيامة يف صورة بشعة مزرية خميفة        
 ".)٧٢٢ (موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع مـن جـرب            

ا هلا، ما دامت مصرة     وأنذرها باحتجاا عن مالئكة الرمحة وحرماا من دعائه       
صلى املالئكـة علـى     ال ت " :، وذلك يف احلديث الذي رواه أمحد      على النياحة 

 الصريح القاطع بتحرمي النياحة والعويل      اهلديوإزاء هذا    ".)٧٢٣(نائحة وال مرنة  
والندب وشق اجليوب، وما إىل ذلك من أعمال اجلاهلية، ال يسع املرأة املسلمة             
التقية إال االمتثال واإلذعان ألمر اهللا ورسوله، واالبتعاد عن كل مـا خيـدش              

   ذا، بل تدعو النساء          حسن إسالمها ونقاء إميا ا بقضاء اهللا وقدره، وال تكتفي
م كاجلاهالت أيضا إىل االلتزام بشرع اهللا وأمره يف جتنب النياحة، بعد تبيان ح            

  .اهللا ورسوله فيها
كمـا  ) صلى اهللا عليه وسـلم    (امتثاال ألمر رسول اهللا      : اجلنازة يال تتبع   

تباع اجلنـائز، ومل يعـزم      ا ينا عن " :أخربت أم عطية رضي اهللا عنها بقوهلا      
فهي يف هذه املسألة على النقيض من الرجل؛ فقد حض اإلسـالم             ".)٧٢٤(علينا

الرجل على شهود اجلنازة وتشييعها حىت دفنها، على حني كره ذلك للمرأة، ملا       
قد يترتب على حضورها اجلنازة من مآخذ أو أوضاع غري الئقة جبالل املوت،             

                                                            
  صلى اهللا (حينما أسلم أبو سلمة روحه ضج ناس من أهله، فقال هلم رسول اهللا :  املرة األوىل  )٧١٩(

  ال تدعوا على أنفسكم إال خبري، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون، مث دعا ألىب ) عليه وسلم             
 .عندما حدثت نفس أم سلمة أن تبالغ ىف البكاء عليه، مث كفت عن ذلك: واملرة الثانية. سلمة             

 .باب البكاء على امليت:  كتاب اجلنائز٦/٢٢٤صحيح مسلم   )٧٢٠(
   ٦/٢٣٧باب ما ينهى من النوح والبكاء، وصحيح مسلم :  كتاب اجلنائز٣/١٧٦فتح البارى   )٧٢١(

 .باب حترمي النياحة: كتاب اجلنائز            
 .باب حترمي النياحة:  كتاب اجلنائز٦/٢٣٥صحيح مسلم   )٧٢٢(
 .، ورجاله ثقات٢/٣٦٢مسند األمام أمحد   )٧٢٣(
   كتاب ٧/٢ باب أتباع النساء اجلنائز، وصحيح مسلم : كتاب اجلنائز٣/١٤٤فتح البارى   )٧٢٤(

 .باب ى النساء عن أتباع اجلنائز: اجلنائز            
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تشييع حىت الدفن من عربة وعظة للمـشيعني،        وتشييع امليت، وما يصاحب ال    
أَينما تكُونواْ  " :واستغفار للميت، واستحضار ملعىن املوت الذي يدرك كل حى        

ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمد٧٨:النساء ("ي(.   
نـائز  تباع اجلاقد ي النساء عن ) صلى اهللا عليه وسلم (وإذا كان الرسول      

كاف ) صلى اهللا عليه وسلم   ( عليهن عزم حترمي، فإن يه       مي كراهة، ومل يعز   
 تأخذ به، ومتتثله وتسري عليه، مقدمة الدليل  يللمرأة املسلمة العاقلة احلصيفة، ك    

على حسن إسالمها، وصدق طاعتها هللا ولرسوله وأخذها باألوىل من املواقف           
  .واألحكام

  هللا احلمد واملنةو مت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٠٤

  أهم املصادر واملراجع
 .١٤١٢مؤسسة الرسالة، . اإلحسان يف تقريب بن حبان  .١
 .١٤٠٥املكتبة العصرية، صيدا بريوت . أحكام النساء البن اجلوزي .٢
 .فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد للبخاري: األدب املفرد .٣
 .١٤١٣دار القبلة، جدة . األذكار النووية .٤
 .دار النهضة مصر، بدون تاريخ. ة األصحاب البن عبد الرباالستيعاب يف معرف .٥
 .مصر بدون تاريخ. ثري اجلزريأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األ .٦
 .دار ضة مصر، بدون تاريخ. اإلصابة يف متييز الصحابة .٧
 .املصورة عن دار الكتب مبصر، بدون تاريخ. األغاين أليب الفرج األصبهاين .٨
 .دار املعارف مبصر بدون تاريخ. ذريأنساب األشراف للبال .٩
 .١٤٠٩علمية، بريوت دار الكتب ال. البداية والنهاية البن كثري .١٠
 .١٤٠٧دار الكتاب العريب، بريوت . تاريخ اإلسالم للذهيب .١١
 .١٤٠٧دار الكتب العلمية، بريوت . تاريخ الطربي .١٢
  بقطر بدون إدارة إحياء التراث اإلسالمي. حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي .١٣

  .      تاريخ
  دار الكتاب العريب، بريوت. تراجم سيدات بيت النبوة للدكتورة بنت الشاطىء .١٤

  .      بدون تاريخ
 .قطر بدون تاريخ. الترغيب والترهيب للمنذري .١٥
 .املكتبة العلمية، بريوت بدون تاريخ. مجهرة خطب العرب ألمحد زكي صفوت .١٦
 .١٤٠١مد بن سعود اإلسالمية، الرياض جامعة اإلمام حم. احلماسة أليب متام .١٧
 .١٤٠٣دار القلم . حياة الصحابة للكندهلوي .١٨
 .دار الكتب العلمية بريوت، بدون تاريخ. دالئل النبوة للبيهقي .١٩
 .بريوت، بدون تاريخ. رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني .٢٠
    ة املنار  مؤسسة الرسالة ومكتب.زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية .٢١

 .١٤٠١ اإلسالمية      
 .١٣٨٨، ودار احلديث، سورية ١٣٦٩مطبعة السعادة، مصر . سنن أيب داود .٢٢
 .سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، مصر بدون تاريخ .٢٣
 .دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ. سنن الترمذي، وهو اجلامع الصحيح .٢٤
 .١٤١١ بريوت دار الكتب العلمية،. السنن الكربى للنسائي .٢٥
 .١٣٩٨، والبايب احلليب  مصر ١٤٠٦دار البشائر اإلسالمية، بريوت . سنن النسائي .٢٦
 .١٤٠١مؤسسة الرسالة، بريوت . سري أعالم النبالء للذهيب .٢٧
 .دار القلم، بريوت، بدون تاريخ. السرية النبوية البن هشام .٢٨
 .١٣٩٠املكتب اإلسالمي . رح السنة للبغويش .٢٩



 
 

٢٠٥

 .١٤٠٥دار احلديث، بريوت . رمذيالشمائل احملمدية للت .٣٠
 .١٤٠١دار الفكر، بريوت . صحيح مسلم شرح النووي .٣١
 .١٣٨٩دار الوعي حبلب . صفة الصفوة البن اجلوزي .٣٢
 .١٣٩٨دار بريوت . الطبقات الكربى البن سعد .٣٣
 .١٤٠٠دار البشائر اإلسالمية . حياته وشعره للدكتور اهلامشي: طرفة بن عبد .٣٤
 .١٤٠٨ة السنة مبصر مكتب. عشرة النساء للنسائي .٣٥
 .١٣٨٤دار الكتاب العريب، بريوت . العقد الفريد البن عبد ربه .٣٦
 .دار املعرفة، بدون تاريخ. فتح البارى شرح صحيح البخاري البن حجر .٣٧
 فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد للبخاري، فضل اهللا اجليالين، املكتبة  .٣٨

  . ١٤٠٧السلفية       
 .١٤٠٤ مؤسسة الرسالة .كشف األستار للهيثمي .٣٩
     ١٣٩٩مؤسسة الرسالة . كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال حلسام الدين اهلندي .٤٠
 م١٩٦٧دار الكتاب العريب، بريوت . جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي .٤١
 .١٤٠٢دار القرآن الكرمي . خمتصر تفسري ابن كثري .٤٢
 .١٤٠٤املكتب اإلسالمي . عيللدكتور مصطفى السبا املرأة بني الفقه والقانون .٤٣
 .١٤٠٩دار النفائس . املرأة يف اإلسالم للدكتور معروف الدوالييب .٤٤
 . بدون تاريخاضمكتبة النصر احلديثة، الري. بورياملستدرك للحاكم النيسا .٤٥
 .دار صادر، بريوت بدون تاريخ. مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٤٦
 .١٤٠٦مطبعة الزهراء، املوصل . املعجم الكبري للطرباين .٤٧
 .عامل الكتب، بريوت، بدون تاريخ. املغازي للواقدي .٤٨
 .١٤٠١مكتبة الرياض احلديثة . املغين البن قدامة .٤٩
 .١٣٧٥مكتبة اخلاجني مبصر . املقاصد احلسنة للسخاوي .٥٠
 DAMLAنشر . من الرق إىل السيادة تأليف ساحمة آي ويردي .٥١
 .تاريخدار إحياء الكتب العربية مبصر، بدون . املوطأ لإلمام مالك .٥٢
  . ١٣٨٢دار إحياء الكتب العربية مبصر . ميزان االعتدال للذهيب .٥٣

   
  
  
  
  
  



 
 

٢٠٦

  احملتويات

 
 
 
 

 

  

  الصفحة  املوضوع
  ٣  مقدمة املؤلف

  ٥  . املرأة املسلمة مع را-١
  ٣٦  . املرأة املسلمة مع نفسها-٢
  ٤٨  . املرأة املسلمة مع والديها-٣
  ٥٣  . املرأة املسلمة مع زوجها-٤
  ٨٣  .سلمة مع أوالدها املرأة امل-٥
  ٩٣  . املرأة املسلمة مع كنائنها وأصهارها-٦
  ٩٨  . املرأة املسلمة مع أقربائها وذوي رمحها-٧
  ١٠٤  . املرأة املسلمة مع جرياا-٨
  ١١١  . املرأة املسلمة مع أخواا وصديقاا-٩
  ١٢٣  .   املرأة املسلمة مع جمتمعها-١٠

  ٢٠٤  أهم املصادر واملراجع
  ٢٠٦  توياتاحمل


