
فيا عباد اهلل : أخذت األرض زخرفها وزينتها وظن أىلها أنهم قارون عليها ، وانصرف الناس عن دينهم إليها ، وانقادوا لغرورىا 
وافتتنوا بحضارة الغرب وزخارف الشرق ، وصادف ىذا كلو غفلة دعاة الحق ، لكن أعداء اإلسالم لم يغفلوا عنا ، فحملوا 

ت المللمة بلهام الشهوات وسموم الشبهات لتيي  ف  قلوب المللمين فلادا ، وجررس بخيلهم ورجليهم ، وجردوا الحمال
 خالل ديارىم ، لتللخهم من دينهم الحق الذي ارجضاه اهلل لهم .

وقد كان ىؤالء األعداء خبثاء ماكرين ف  حربهم إذ جفرسوا ف  أسباب قوة المللمين وحددوىا ، ثم اجتهدوا ف  جوىينها 
 ما أوجوا من مكر ودىاء .وجحطيمها بكل 

علموا أن المرأة من أعظم أسباب القوة ف  المرتمع اإلسالم  وىم ييلمون أنها سالح ذو حدين وأنها قابلة ألن يكون أخطر 
أسلحة الفتنة والتدمير ، ومن ىنا كان لها النصيب األكبر من حرم المؤامرات على جمزيق األمة وجضييع طاقاجها ، إن المرأة 

أنو قال : عن النب  موعة من المواىب الضخمة الرديرة بأن جبن  أمة ، وأن جهدم أمة ، فين أب  سييد الخدري جملك مر
)) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن اهلل ملتخلفكم فيها فينظر كيف جيملون ، فاجقوا الدنيا واجقوا النلاء ، فإن أول فتن بن  إسرائيل  

)) ما جركت بيدي ف  الناس فتنة أضر قال ، وعن أسامة بن زيد وسييد بن زيد رض  اهلل عنهما عن النب   كانت ف  النلاء((
 . على الرجال من النلاء((

لقد أراد أعداء اإلسالم أن يفتنوا المللمين عن دينهم فريلوا من المرأة أىم مياول ىذا المهدم وىم يتظاىرون بالشفقة عليها 
لاء من نلاء المللمين بذلك لرهلهن بدينهم ىذا الدين الذي ييتبر المرأة قليمة الرجل لها والحرص على حقوقها وخدعت ن

ملكو من الحقوق ، وعليها من الواجبات ما يالئم جكوينها وطبييتها ، وعلى الرجل بما اختص بو من شرف الرجولة ، وقوة الرلو 
ا ، يحوطو بقوجو ، ويذود عنها بدمو ، وينفق عليها من كلب يده ، وبلطة اليد واجلاع الحيلة أن يل  رياستها ، فهو بذلك وليه

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللجر ذلك ما أجملو اهلل عز وجل وضم أطرافو وجمع حواشيو بقولو جباركت آياجو 

ىذا ف  وقت كانت المرتميات الغير إسالمية جيتبر المرأة رجلا أو جيتبر االقتران بها شرا البد منو ال بل ظل  درجة عليهن
 ن أم حيوان ولم جيطها حق التملك إال قريبا .يناقش أمر المرأة عند أولئك إلى عصور متأخرة أى  جحمل روح إنلا

ولقد وعت المرأة المللمة جكريم اإلسالم لها فاعتزت بو وأسهمت ف  بناء المرتمع اإلسالم  وف  نشر اإلسالم واالعتزاز بو 
ن على فكانت النلاء مغارس حكمة ومغاوص آداب إنهن أمهات صدق أقامهن اهلل على نشئو واستخلفهن على صنائيو وائتمنه

صفية إذ انقلبت لترى ما فيل المشركين بأخيها حمزة ف  ميركة أحد وقد بناة ملكو وحماة حقو ، لقد كان منهن عمة رسول اهلل 
جدعت أنفقو وسلمت أذنيو ، وجاء أبو سفيان يطينو برمحو ف  فمو حتى نفذت إليو ىند بنت عتبة فبقرت بطنو ونزعت كبده و 

)) دونك البنها الزبير بن اليوام وأبصر عمتو مقبلة لتنظر ما فيل القوم بأخيها فقال رسول اهلل مزقو ، فاشتد حزن رسول اهلل 
فلما وقف ابنها ييترضها قالت : دونك ال أرض لك ، ال أم لك فرجف بطل قريش واعتقل للانو وكر رجاعا إلى  أمك فامنيها ((

فأجت أخاىا فنظرت إليو ، فصلت عليو واسترجيت ، واستغفرت لو ،  )) خل سبيلها((فحدثو حدي  أمو فقال رسول اهلل 
 . )) قل لرسول اهلل ما أرضا بما كان ف  سبيل اهلل ألحتلبن وألصبرن إن شاء اهلل ((وقالت البنتها 

استقرئ أسماء عظماء ف  ىذه األمة ومن كان وراءىم لطال ف  األمر اقرؤوا جاريخكم : اقرؤوا عن أبناء أسماء بنت ولو ذىبت 
وجاريخ مياوية الذي كان إذا نوزع الفخر يقول : أب  بكر عبد اهلل المنذر وعروة أوال عبد اهلل بن الزبير واقرؤوا جاريخ عل  

w وأنا ابن ىند (( واقرؤوا جاريخ عمر بن اليزيز وجاريخ عبد الرحمن الناصر وجاريخ سفيان الثوري أمير المؤمنين ف  الحدي  وجاريخ
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ابن حنبل وجاريخ األوزاع  وجاريخ ربيية الرأي ، كلهم قامت عليهم نلاء فضليات عرفن حق اهلل عليهن فرعين أبناءىن خير رعاية 
 ونشأنهم خير جنشئة . 

كان يقرأ عليو الموطأ فإن لحن القارئ ف  حرف أو زاد لقد كان منهن من بلغن المنزلة الرفيية ف  اليلوم ، ىذا اإلمام مالك 
 أو نقص جدق ابنتو الباب فيقول أبوىا للقارئ : ارجع فالغلط ميك ، فيرجع القارئ فيرد الغلط .

تحفة ألبيها ، واطلبها جماعة من الملوك وكان ليالء الدين اللمرقندي صاحب جحفة الفقهاء ابنتو فاطمة الفقهية اليالمة حفظت ال
فلما صنف أبو بكر الكاسان  كتابو ))البدائع(( وىو شرح التحفة ، عرضو على شيخو وىو أبوىا ، فازدا بو فرحا ، وزوجو ابنتو ، 

 وجيل مهرىا منو ذلك ، فقالوا ف  عصره )) شرح جحفتو وجزوج ابنتو(( .

 رىن وعلمهن وجهادىن وحلن جربيتهن ألبنائهن ورعايتهن ألزواجهن .وما أكثر أسماء من حفظ لنا جاريخنا سي

فهل نقرأ ىذا التاريخ ، ىل جقرأ بناجنا ىذه األسفار فينشأن جلك النشأة ويحفظن حق اهلل عليهن أم أنهم مشغوالت بمتابية ماال 
سموما قاجلة جورد وبأسلوب خبي   يزيدىن إال بيدا عن إسالمهن من ملللالت ىابطة ف  أشرطة فاسدة ومرالت ال جحمل إال

خادع أن لفالنة مشكلة جيرضها وجقدم المرلة الحلول الت  ال نصيب لكرامة المرأة فيها ش ء وليل األمر كلو افتراض وجخيل 
يدي إلثارة قضايا جدعو المرأة إلى سلوك غير سبيل اإلسالم ، ال بل لتخرج المرأة من عفتها وأخالقها فتكون سلية جتقاذفها األ

 القذرة ويلهل اصطيادىا ف  مكان .

لقد جيل اهلل الرجال قوامين على النلاء ، وىؤالء القوام أوصياء أناء ومن حق الوص  أن يرعى الوصاية ، ويطلب لها الخير 
النلاء  والصالح ، وإن ف  طليية ما يرب أن يين  بو من حقوق ىذه الوصاية جوجيو النلاء إلى القدوة الحلنة والتأس  بفضليات

ف  الحشمة ، و الترفع عن مرالس اإلثم ومزالق الخطيئة ، فالمرأة ف  بيتها يرب أن جكون مثال الزوجة الصالحة الت  وصفها 
 إليو أسرجك وإذا أمرجها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك ف  نفلها ومالك(()) خير النلاء امرأة إذا نظرت بقولو رسول اهلل 

. 

فاجقوا اهلل ف  أنفلكم وف  نلائكم وبنائكم فأحلنوا التوجيو والتربية والقوامة فإن أخطر الفلاد ما أصاب ىذا النصف من 
 المرتمع. 

 بو علينا فإن نهضنا بذلك سيدنا ف  حياجنا الدنيا ورجونا نحن جمييا أمناء وملؤولية عن جطبيق أحكام ىذا الدين الذي أنيم اهلل
أن جكون من الفائزين ف  اآلخرة وإن فرطنا ف  ذلك فالبد من أن ندفع الثمن من أعصابنا وأبنائنا ومن أعراضنا ، إن كل واحد منا 

لرجال ف  األسواق ويتحدثن لغير على ثغر فليحذر أن يؤج  اإلسالم من قبلو ، إن جرك النلاء ويخرجن من البيوت ويزاحمن ا
المحارم وجكشف بيضهن عما ال يروز كشفو من أجلادىن إن كل ذلك حرام وعار ومصيره الدمار ، ولقد كان أول جرم بن  

 إسرائيل انطالق نلائهم متبرجات للفتنة فابتالىم اهلل بالطاعون .

ها االحتشام ويمنيها من التبرج وإظهار وما حرم اهلل إظهاره على إذا دعت الضرورة المرأة إلى اللوق فمن حق القيم عليها أن يلزم
أنو قال ، وقد رأى اختالط األجانب ومن لبس أفخر الثياب ومن المرور وسط مرالس الرجال ، فقد صح عن رسول اهلل 

w، فكانت المرأة جلتصق  )) استأخرن فإنو ليس لكن أن جحتضن الطريق ، عليكن بحافات الطريق((رجال بالنلاء ف  الطريق ال
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)) أيما امرأة استيطرت ، فمرت على قوم ليردوا ريحها نو قال أبالردار حتى إن ثوبها ليتيلق بالردران من لصوقها بو ، وعنو 
) صنفان )، إن جفريطا ظاىرا من جانب النلاء بتيدي حدود اهلل وبالتبرج وإظهار الزينة فليلهن ما قال رسول اهلل  فه  زانية((

من أىل النار لم أرىما : قوم ميهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونلاء كاسيات عاريات ، أي يلبلن ثيابا رقاقا 
جكشف عما جحتها ، مميالت مائالت ، أي زائغات عن الطاعة ، فمتبخترات ف  مشيتهن ، مميالت للقلوب بتكلره ، رؤوسهن  

 . خلن الرنة وال يردن ريحها وإن ريحها ليوجد من مليرة كذا وكذا ((كأسنمة البخت المائلة ، ال يد

فاجقوا اهلل عباد اهلل وقوموا بما أوجو اهلل عليكم من حقوق على نلائكم وبما أمركم بو من رعاية أىليكم والبيد بهن عما يوجب 
 غضب اهلل وعذابو.
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