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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 آية السِّيماء

 

ُم ك  أَنزَل نَال قَا    آَدمَ  بَاِ   يَال: )ىلتعال قال  ِِ  لَِباًسيا َعلَييك ََا ُم ك  ييمي َءاِِ َك ِِيًشيا َسي  َولِبَيا م  .َو

ََىَ  ر   َذِلكَ  .التيَّقك ُرن َ  َلَعلَُّهام   الّلهِ  آيَلتِ  ِمن   َذِلكَ  .َخيا  ُم م  لَ  آَدمَ  بَنِي  يَيا .يَاََََّّّّ ِتنَيينَّ ييكََا م  يَيفك  الشَّ
ََ َ  َكَميا ي ُم  َأخك ََيك ِِ م  .الكَجنَّيةِ  مِّي َ  أَبَيي همَميا يَني َِيَيهمَميا لَِباَسيهمَما َعنيك َءاِِِهَما لِيم َك  ُها َ  يَاارَاَُّم   ِإنَّاهُ  .َسي
 .(62:األعراف()يُاؤ ِمُن  َ  لَ  لِلََِّّينَ  َأن لَِيلءَ  الشََّيلِطيَ  َجَعل َنل ِإنَّل .تَاَرن نَاُهم   لَ  َحي ثُ  ِمن   َنقَِبيُلهُ 

 
 مقدمة

هلل حنماا  و ننسااهعينهو ننسااهونر و ننعاا ذ باالهلل ماان  اارنا أننساانلو ن ااي لت  احلماا  إ 
نأ اااه  أ  ل إلاااه إل اهلل . يهااا   اهلل ماا  م،ااان لاااهو نماان ي،ااالن مااا  هاالد  لاااه مااانأعمللناالو 
لاااهو نأ اااه  أ  بمااا ا عبااا   نا ااا لهو بلااام الر ااالل و نأد  األملنااا و نن ااا    اااريكنحااا   ل 
 .يف اهلل حق جهلد  حىت أتل  اليقي نجله األم و 

هاا   بماا  ااال  اهلل  اهلاا  بعاا ف مااص  أااا ث احلاا يث َّهاال  اهلل تعاالىلو نخاا   أماال
 .يف النلا ض ل و نَّن ض ل  ب ع عليه ن لمو ن ر األم ا ب ثلهتلو نَّن ب ث  ب ع و نَّن 

َا : )مث أماال بعاا ف مهااَّ  ا االل  اااو نو يف  لساالهنل ال ع ياا  َآ  اليير ال ميي و (ميي  القيي
أ رعت بصخراجهل هبَّا الخه لاو نق  َّل  العازم معقا دا علا  أاث أطا  و يساه عا ق،اليل 
نمبلحث أن عو لكن   ن ال  م و ن رع  الهنيلا اليت آ  إليهل نضع املرأن املسالم  يف هاَّ  

نالسق ط اخللقي الَّ  تع   الشبل  إىل األطنل و نالهسلبق حن  إعا   النا احيف يف األيلمو 
َِ السياسيي الشا اا  نالررقاالت علا  املااةو ا باا  مان ال اانل  الكباالا  َّمال ييناال  ماان   - للفجيي

يف تربيااااع ا هماااااع ا  اااا مي علااااا  الهعهاااارو نمقاااا ا  الشاااااع ا بااااللقيم األخ قيااااا   -( 1)قباااان
األااايل و ن االنه ماان ه يهااهو ن رياا   ماان َّاان مق ماالت املقلنماا  نال اام دف  اال  احل،االاات 
األخاار  الولةياا ف َّاان ذلااك جعلاا  أ اار  بااصخرايف هااَّ  ال اقاالت يف َّلماالت ق  اانو لكنهاال إ  

َع لَ  َمن ََّل َ لِ ) لء اهلل َّلمي   لمي و نلكن   !(73:ث()ُهَ  َ ِهي   نَ ُه قَال ا  َأن  أَل َق  السَّم 
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َأةيمَ سِ : )لق  جعلت عن ا  هَّ  الر الل  ِةف  اإلسالم   اء الم (. بي  النفس والصيَ
اايَملء)ن - اايِمَيلء)ن( السِّ نذلااك ولنلاا  الكشااف عماال ترمااز  -مهاال ىنعااح ناحاا  َّماال  اا   ( السِّ

مااان النلحيااا  ( أنثااا  ا نسااال )مبلعهبلاهااال ( ننسااال)مأمااال . إلياااه املااارأن يف ا  ااا مف ننسااال  ناااا ان  
 – هاال مبلعهبلاهال هياأن ِخل ِقيَّا و ذات  ليالت مةهريا  خلاا و نمال ح( اا ان  )ال ج ديا و نأمال 

نمال معاح ذلاك  . ا   م به من لبلسو تهحقق إ  ميهه بشارنطه نمقلاا   الشارعي  -لَّلك 
إنناال  ؟ماان النلحياا  الساايميل ي و نماال دللهااه الهعب ياا  ماان النلحياا  الهعب ياا ( الااننو نال اا ان)َّلااه 

 نه  أ  ل  يء من م ج دات هَّا الكا   النساي  إل لاه دللا : ننرلق من مب أ قرآين عةيم
نَااالنَ ): قااال  تعااالىل. اخلِلقيااا ( حكمهاااه)نهااا  مسااام  .  اايميل ي و نمعاااح اماااز  ل جااا د   َمااال َخَلق 

نَاُهَمل َلِعِبيَ ا َا َض َنَمل بَايا  نَلُ  ِمان لَّاُ نَّل ِإ  َُّنَّال مَالِعِليَ لَّ    اهَل اَل   أََاد نَال أَ  ناَّهَِّناََّ  .لسََّملَء َناأل  َاَّ   .خَّتَّ
قِّ  َمُوُه مَاِصَذا ُهاَ  ةَاِهاق  َنَلُكاُم ال َ ي اُن ِتَّال َتِ اُن  َ عَ  َبن  نَاق َُِّف بِلحلَ  -12:األنبيالء( )َل  ال َبلِطِن مَاَي  

ممال خلاق اهلل  اي لو نمال جعلاهو نل  ارعهف إل حلكما و هاي مواز  نجا د و أن َجع لِاهو . (11
( حكايم)نه مها   ابحل(. احلكايم: )نمن هنل َّل  من أيلء اهلل احلسح اياه تعالىل. أن تشريعه

مصاادتااه اخللقياا  الهك ينياا و نإاادتااه الهشااريعي  الهكلينياا ف َّلهلمهاال ل ته اارف إل . َخل قاال  نتشااريعل
تكلينااال أااا ند  -منلاااق األنثااا  علااا  هي ههااال َّااال  بصاادتاااه الهك ينيااا و ن ااا هل . أكمااا  بللوااا 

نمجاال  . نَّاان ذلاك ماان محكاا  اخلاللق جاان نعاا . َّال  بصاادتااه الهشااريعي   -معل ما  ماان اللباالس 
مكام ها   انيع خراأ أنل اك الاَّين يةنا   أ  مساأل  . ذلك َّله أنه  يملء ابلني  حلكم  بللوا 

نأ   اكن يف ال جا د ل يعان عان م،ام  ؟ با ءا بأبسا  ! اللبلس يف ا  ا م مساأل   اكلي 
 !ندننك العل م نالنلسنلت ناحل،لاات عن الهلايخو ملنةر !األ يلء حىت أعق هل

السااايميل ي يف اللبااالس ا  ااا ميو ننهيجهاااه أي،ااالو َّ مهااال مااارتب  إ  منرلاااق البحاااث 
 ا اء تعلاق ذلاك بللرجال  أن بللنسالء علا  السا اءو لكان لكان منهمال  !بأا   العقيا ن أ ل ال

 !ن ل  من حي ر ذلك يف جمل  الهشريع مق .  يملؤ  اخللا 
 عقيييد مااان تااا م  ( حرَّااا  الهعااار )نمااان هنااال يهباااي مااا   اخلرااار الاااَّ  تاااؤد  إلياااه 

إ  ناقاع األما  اليا مو يف هاَّا املقهان ا ا هر  علا  جلناا مان . َّمل     أ   اهلل  !لإل  م
ملقااا  اأينااال أ  ق،ااي  اللبااالس ىنااال ترماااز إليااه مااان دللت  ااايميل ي ف هاااي حااار  . اخلراار عةااايم

إ  ذلااك . ح،االاي  تشاان علاا  ا  اا مف لهاا م  م اقعااه ال ج انياا  يف بنياا  الهاا ين الجهماالعي
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بساالط ماان لاات َّاان أ ااكل  العماان الاا ي  الهج ياا   يف الااب د ا  اا مي و يعاا   ااحا ال
ماااص   َّااال  يف هاااَّ  ال اقااا  مااان ج يااا  تكشاااف عناااهف مهااا   !نجعلاااه ي،ااار  يف النااارا   ااا  

 (2)!هَّا
نعاامو لقاا   اابق أ  حااَّانل ماان هااَّا ال ضااع ماان قباانو منااَّ أ  َّلناات م بااه األنىل يف 

   إىل خرااا ان مااال هااام مقبلااا   علياااه مااان ب ايااا  تشاااكلهلف عسااا  أ  ينهباااه أهااان الشاااأ  الااا ع
ل يلتو لكن عن مل خيهن ميزا  األنل يالتو ني،ارر  تنل اق الهكلمان يف العمان ا  ا ميف 

خسالان يف بنيا  الها ين الجهمالعي  : يك   ت جيه ا ها د إىل ا بهالت ال مهيا و نتكا   النهيجا 
ي ي ل جيهااه القل ماا  علاا  ننربرااه بنلساانهه نأ !نلااَّلك مصنناال اف  نن،ااحه !َّماال ناار  ننشااله 

الايت ههارت يف تالايخ ا  ا م ( أرَّا  الزن قا )و هاي أ ابه مال تكا   (الزن ق  العق ي )ن   من 
نلكنناال اف  ههناال لاان نعااح هبااَّا أااالل ف بقاا ا ماال نعااح ببياال  النماا ذيف الرا اا  لساايملء . قاا  ل

تعرينااال ( الزن قااا  املعلاااارن)نلنااال أااا   اهلل عااا دن يف داا ااا  مقبلااا و لةااالهرن . املااارأن يف ا  ااا م
 .ناهلل املسهعل . نت اينل

النااااَّيرو لكشااااف خراااا ان هاااالهرن الهعاااار  /ماااان هناااال إذ ف انرلقناااال لهقاااا   هااااَّ  ال اقاااا 
ا ساامي نالننساايو الاايت تلااههم نلاهاال الياا م األخ،اار نالياالبو يف ا همااعو حااىت امهاا ت ألساان  

كله علاا  نمااق امل ضاالت نال اايحلت هليبهاال إىل لباالس النهاالن اوجباا  ذاهتاال مساانل نلريناالف لهشاا
 !ا ع مي  املهنجرن من معلب  الشيرل  يف َّن مكل 

ماان نهاال س عكسااي  لسيل اا   -إذا ا ااهمر ااانل  اخلاارا  يف ااانلعههم  –إناا  أخشاا  
إنا  . الهنسيقو لكنهل نهل س ل ت اة  هلل نل ان،بلطو هي اف  تهنمر يف الننساي  الجهملعيا 

 !معان  اعغ  ا  بكا م نل ما ةن و يربعاه ا هانو نتومار  الن ضاا أناَّا بارد معان خرا و اد 
ينرلااق علاا  ماا   مه  اا ف ضاا  م جاا   الهنساايق املنرنضاا  علاا  الااب د نالعباالدو الاايت تق دهاال 
الشاارذم  املهررماا و ماان ال دينيااي النرنك ماا نييو نالشااي عييو امل    ااي يف بنياا  املؤ ساالت 

                                                   
2
م،ااايل  الااا َّه ا أمحااا  األباااي  اله نسااايو يف َّهلباااه الرا ااا   -ب جاااه آخااار  –لقااا   ااابق إىل هاااَّا املعاااح   
:  ااااان  6:الااااا اا البي،ااااالءو ضااااامن  لسااااال  احلااااا اا اقااااام/الربعااااا  الثلنيااااا  بااااالملور ()ملسااااان  الاااااز  ا  ااااا مي)

ماااان خااااا   الن ااااا   الشااااارعي و علااااا  (  ااااايملء املااااارأن)  أننااااال ههنااااال اَّزنااااال أَّثاااار علااااا  بيااااال  و بياااا(1992
 .الننسي نال  ا و نبيل  مقلا  األحكلم الشرعي  من َّن ذلك: املسه يي
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لنج ا السيل اي العالمليف نا اهجلب  لنازنن ال اهمهل  الشايرلين الريي  ناحلزبي ف ا هجلب  لر ب  ا
 !يف الثقلم  نا همع
بان إ  هلال يف ا  ا م ااتبلطال ! ليسات عما   ارحيلو َّا (  يميلء العر )إ  داا   

َّماال أ  هلاال جااَّناا ق  اا  يف ق اا  الاا ينو أ  منااَّ باا ء اخللااق . نثيقاال هاا هر الااننو ا نساالني 
ِهنَاااانَُّكمُ : )لقاارآ  العةااايمو تاال يف مثاان قاا   اهلل تعااالىلالبشاار  َّماال نادت يف ا  يَاال بَااِ  آَدَم لَ يَان 

ريََف أَبَاَ ي ُكم مِّنَ ا َنَّاِ   لشَّي رَلُ  َََّمل َأخ  همَما لَِباَسهمَماا   ِِ م َعنيك َءاِِِهَمالِ  يَن َك َِيَيهمَميا َسي ِإنَّاُه يَاارَاَُّم  ُهاَ   يم
ااَيلِطَي َأن لِيَاالءَ إِ  َنقَِبيلُااُه ِماان  َحي ااُث لَ تَاااَرن نَاُهم   (. 62:األعااراف)(لِلَّااَِّيَن لَ يُاؤ ِمنُاا  َ  نَّاال َجَعل نَاال الشَّ

مك مهااال تعبااا  عااان . خلاااا  َّمااال أ  اللبااالس لاااه دللااا   وماااللعر  لاااه دللااا  خلاااا  يف ا  ااا م
 .أ   اهلل هبَّ  ال اقلت َّمل  يأيت تن يله !يلنح،لان معين ف عقي ن  نمنهَس ح

 نا   مانهاي ةنا   أ  هالهرن الهعار  يالاَّين  وخيرئ َّث ا أنل ك السَّيف من املسالمي
َّماال   –بان إهنال . الهحا لت الجهملعيا  البساير و الايت ل واو جا هر األما  بشايء مان الهويا 

 ااايميلء ملساااني و ترجاااع إىل ت ااا ا أيااا ي ل جي معااايو منااالق   – ااا   إ   ااالء اهلل ب ليلاااه 
 (.3)ألا   املنهس ا   مي يف عرض منه م احليلن

إ   يميلء الهعر   ين مان احلار  احل،الاي و الايت تشانهل اليه ديا  العلمليا و ناملسايحي  
 !ال هي ني  عل  ا   م لهعريهه مث ت م  

ق  بهنسيق الشابل  مقا و نلكناه ما مر لبنيا  إ  هَّا اخلرر اخللقي ال اهم ليو له ع 
إناااه ا ااا اتيجي  علمليااا  خبيثااا  لوااازن العااالا ا  ااا مي علااا  مساااه يلت مهعااا دنو  !الهااا ين َّلهااال

 !ناحاه   ال جاا ا  ا نسالين ميااهو نتا م   ن اايهه علا  املسااه يي الننساي نالجهماالعي معاال
 !نذلك أخرر أن ا  الحه  و نأ   نج   ال هنرا 

و ناملهعالنني ماع  ا نهه الكباالاو (النجا ا السيل اي)املسالمي املشالاَّي يف اانلع  إ  
 ِإ َّ ): مناااي مااثلهم قاال  اهلل عااز نجااان !ماان األمريكاال  نالنرنك ماا نيي ناليهااا دف إةاال هاام خ ناا 

نا َيل يف  أَلِاايم   َعااََّا    هَلُام   آَمنُاا ا الَّااَِّينَ  يف  ال َنلِحَشا ُ  َتِشاايعَ  أَ  حيُِبُّاا  َ  الَّاَِّينَ  ِخااَرنِ  الا ُّ  يَاع لَاامُ  َناللَّااهُ  َناف 
نتعالنن ا ماع العاا ن  !لقاا  خالن ا اهلل نا ا لهو نخالن ا األماا  َّلهال .(النا ا91)(تَاع َلُما  َ  َل  َنأَناُهم  

                                                   
3
مقلاب  : املرأن/املرأن: " م رن  املراب  مقلل مهميزا يف بيل  هَّ  احلقيق  جعله بعن ا  َّها األ هلذ   

 (1461/6222– 12-13:ع د مزدنيف. 37-42:منش ا ىنجل  املنعرف املوربي و  " ح،لاي 



 

 

3 

3 

لقا   بالع ا عرضاهل يف  ا ث املازاد العا ملي با ااهم معا ندات نَّالن ا ميااه  !لها م هل مان داخلهال
 لماانو ضاال ع بااي امل هااي  –ذَّراناال نإنلثاال  –و نالشاابل  ناألماا  لهياا   االهي  !ماان الزاهاا ين

ناخلماااالااتو  اااالا  يف الررقاااالتو هاااال م علاااا  نجهااااهو  ااااة أذنيااااه ىن  اااايق  الراق ااااي علاااا  
 !جراحنلو نلهَّها الب د نالعبلد بع هل إىل ا حيم

نقبان الاا خ   يف الهأااين النقهااي لسايميلء املاارأن يف ا  ا مف ل باا  مان نضااع  ااؤا   
مباا  يو عليااِك أخاايت القلا اا و بلعهباالاِو أناات م ضاا   اخلراال  ا  اا مي يف الشااأ  النساا   
خلااا ف نأي،اال علياااَك أنااَت أخااي القااالاخو بلعهباالاَو أخاال هلااالو أن أباالو أن ةنجاالو أن ابنااالو أ  

جساام ناحااا  ل  -يف القاارآ  العةاايم  –هجاازأ منهاالو مصةاال األ ااارن املساالم  بلعهباالاو جاازءا ل ي
 فكٍس َواِحيَدةٍ نيَّ النَّلُس اتاَُّق ا  َابَُّكُم الََِّّ  َخَلَقُكم مِّان ل أَياَُّهل يَ : )قل  عز نجن !يهجزأو نل يهبع 

َها َِِجالً زَ  َوَخَلَق ِمنيك همَما  ًَا َوِنَساءً   وكَجَها َوَبثَّ ِمنيك ِه َناأَلا َحالَم ِإ َّ بِا َناتاَُّق ا  الّلَه الََِّّ  َتَسلءُل  َ  َكِثي
 (.9:النسلء) (الّلَه ََّلَ  َعَلي ُكم  َاِقيب ل
 ؟هن تؤمني بلهلل حقل: نالسؤا  ه 
هن تعرمي اهلل؟ هن تعارمي معاح َّ ناه خللقال لكان  ايءو نأناه َخَلَقاِك :  لي ننسك
نهيجهاه عليااك إذ ؟ هان ولكاي أمار ننسااك يف ممال مقه،اا  ذلاكو نمال  !أناِت؟ أنات بللاَّات

هَّا الك  ف نلدن  نم تل؟ مل حقيق  هَّا العمر الاَّ  ولكيناه نل ولكيناه؟ مان أناِت إذ ؟ نمال 
 !م قعك يف َّ ٍ  نا ع اهياو  لكه ا  عةيم؟ َّ    ه  من علا الشاهلدن إىل عالا الوياا

 مل طبيع  نج دو أنت ميه نمل معنل ؟
مااان تقريرهااالو مث لقيقهاااالف لنهااام طبيعااا  اخلراااال  القااارآين عم ماااالو تلاااك أ ااا ل  لباااا  

 (4)!ناملهعلق منه بَّاتِك أنِت خ  ال
َّمل  ا ين أا   اهلل   -إ  أنََّ  حقيقٍ  قرآنيٍ  تُاع َرُض يف  يلث افيلت املهعلق  بللنسلء 

قنياًة كا   هي أ  الق   الهشريعي من ا م معلا اا ان املارأن يف القارآ  نالسان ف إةال ها  له -
َا التييدي  فيي  المجتميي  تلااك نهينههاال الجهملعياا  الكاان و مَااَأع ِةم  هباال ماان  !أساسيييًة لسييتم

ماااا طَن ةحاااالم النلساااانلتو نتاااا امع  -ننساااال  نااااا ان   -نلااااَّلك َّلناااات  ن اااايههل  !نهيناااا 
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 .ب   الر لل  القرآني  :َّهلبنل –إ    ت  -اقر ي  فبُِّر هَّ  األ  ل  نتأملهل َ لهَ   
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نلك هناال َّااَّلكف  !مهااأملي هااَّ  احلقيقا  إ  َّناات مب ارن !األيا ي ل جيلتو نت االا  احل،الاات
َىقنيييياة التييييدأ   ف جعلهاااال ا  اااا م اماااازا  اااايميل يل للعناااا  نالكراماااا و نماااا ادا ترب ياااال ي  الُبيييي

 .لةجيل 
إ  عنههااال  !نمااان هنااال مهاااي ل خَّتاااريف إىل الشااا اا  علايااا  األطاااراف نال ااا نا نالنحااا ا

الايت مال تازا  لاهن   -ململرأن املسلم   !ونعهل من أ  تعرض حلمهل يف   ث الشه ات احلي اني 
تسااع  لَّهساال  َّملهلاال الرنحاايو نل تاا د  يف مهاالن   -هملهلاال الننساايو نطهرهاال الباا ين 

السق ط األخ قيو نل تهعهار يف الشا اا  نالررقالتف نل تكشاف للنالس عان تنلااين با هنلو 
 اابل  ل ياا او  !عماا نل خَّتللاان الشاابل  ال،اال و ال،االا  يف مهلهاالت ال !نا اا ملت ع اهتاال

من مسؤنليهه  ل  أمهه  ي لو  بل  يعهن نج د  ثق  ةا ا ا علا  َّلهان األما و نَّأناه مال نجا  
 . بل   غ يلهث نااء الشه ات العنن  !إل ليبهليه اهلل نيبهلي به

مناااي حااااي خَّتاااا ض األماااا  أ اااارس معلاَّهااال الهلاخيياااا  ضاااا  النجاااا ا العاااا مليو نالهاااا م  
إذلهلال نترَّيعهالو نيف حاي  ا ت أبنلؤهال الانان  اه اء يف َّان مكال و الشم يل لقيمهلف ق   

يف م امعاا  حرَّاا  هت ياا  العاالاف ياانومو هاا  بكاان  اار  ن باالنن يف تناالن  الرُّعاام ال ااهي ين تاال 
اأس أماهو ليان هنالاو  م ثنال ََّّلَّ  األمريكي  لرم خن ته نعرضه  !يعرض عليه يف م ا   احلرام
تَاااارَاُهم  نَ ) :قااا  ااا ث علياااه قاا   اهلل تعااالىل يف القاارآ  العةااايم ! ااي لنهاا  يااار  لكنااه ل يب ااار 

أين يعاييف هاَّا الشابل ؟ إناه يعاييف خالايف  (911:األعراف()!ب ِ ُرن َ ياُ يَنةُُرنَ  إِلَي َك َنُهم  لَ 
 !الهلايخ

 !أل  هل   هل  بي  بل  يعييف يف القم ف ن بل  يعييف يف القملم 
إهناال ت اا    ! اارمهلو نل تبيعااه اخي اال يف  ا ث الننل اا إ  النهالن املؤمناا  تاا او قيما  

 .ننسهلو نتعهز بلنهمل هل ال ي و نويزهل احل،لا 
إ  املااارأن الااايت لااار  علااا  إباااراة منلتنهااالف عااان منعرنااالت جسااامهلو نحرَّااا  حلمهااالو 

نتنلااين  !نتع ر    ن ث هبال علا  با هنلف إمعلنال يف ا اهعراض مساللك ع اهتال نحجام َناََِِّهال
ِبَرن و تشههي يل  َّلم   لقر  من  ال   الق أن ث ِبَل   نُم   ل : )أن َّمال قللات العار  !ههل ُمق 

باان أضاان ماان  !إهناال خَّتهااز  إنساالنيههل يف ااا ان حياا ا ! هلااي اماارأن  بياا  حقاال( !تَاااُردُّ يَااَ  َلِمااو
إهنااال أ ااابه مااال تكااا   بهملثيااان الب  اااهيك املهياااأن لعااارض األةيااالء علااا  ةجاااليف املعااالاض  !ذلاااك
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تعاارض حلمهاال نَّرامههاال للناالسو لكاان  -مااع األ ااف  –جلاياا  يف الشاا اا  الكاان و إل أهناال اله
إهنااال تقاااع يف م اااي ن اليهااا د العلمليااا و م اااي ن الهعااار و لهجريااا  ح،ااالان ا  ااا م مااان  !النااالس

 !العن  نالكرام : م  ا ق هتل
قاا  أذناات  يف حرياا  الناارنيفو نيف حرياا  الهعهاار علاا  املااةف( حرياا  املاارأن)إ  الاايت خَّتهااز  

َنَلَقا    : ) نسلنيههل أ  ت د  يف داو البَاَهِميَّ و ننزلت عن  رف اخلرل  ا هلي يف ق له تعالىل
نل َبِ  آَدمَ   (.07:ا  راء()ََّرَّم 

هااي َّساار أ اا   العب دياا  الاايت تربرااك إىل  –لاا  تب اارينو بنياايت  -نإةاال حرياا  املاارأن  
ناماع ااياا  ا  ا مو اايا  العناا   !ما ذيف الواارل للحيالن اه ات الاننو البَاَهِميَّا و نالهماارد علا  الن
إ  احلريااااا  هاااااي أ  تر اااااي بقااااا مك ا بااااالت الهعااااار   !نالكرامااااا  يف اللبااااالس ا  ااااا مي العاااااليل

مهنهقماااي باااَّلك لشااارمك ! الشااايرلني و نالهعهااار احليااا اينو نور اااي طويلهنااال الشاااه اين يف الااا ا 
 !نال ااهي ين العاالملي لقيمهاال نح،االاهتل نلشاارف األماا  ا  اا مي  َّلهاالف ماان ا ذل  األمريكااي

 (!    احلرن نل تأَّن بث ييهل: )نمن قبن نرقت العر  أكمههل الرميع 
أنيييت متةجبيييةأ ا   أنيييت : )م ااا و ال جااا د  أق لاااه لاااك يف َّلمااا  ناحااا ن !بنيااايت

َدة َج  (!م
 !نإل معل  دينك الس م

هباَّ  الا نيل النلنيا ؟ إ  َّام تا نم ن،الان جسامك؟ نَّام تا نم حيلتاك َّلهال : هن مكرت ي مال
مماال قيماا  اللااَّن  !الياا م الااَّ  تسااهزي ينه ماان عيشااك ياانقي ماان عمااروو نيقربااك ماان أجلااك

إذا َّلنات  ليا  مرحههال  –أ  مهعا   -ال ني ي  إذا َّلنت تنههي ىنجارد با ايههل؟ مال قيما  املهعا  
ه ا باال  الكلذبا  إىل  اا يعلت تنههااي؟ مث تهحا   إىل ناا م  اارم  و ن اام أبا  و ل تريااق محلاا

ااال َ  َعااانُ مَ ) !الاارناس اااَملءُ  .ل  ِل ااَ اَ  ِ ااايب لا َكي اااَف تَاهاَُّقااا َ  ِإ  َََّنااار ُم  يَا  م  ُمنَنِرااار  بِاااِه ََّااالَ  َنع اااُ ُ   السَّ
عُاا ل   َااََّ ِإىَل َابِّاااِه َ ااِبي   إِ  .َمن  العماار البشااار  (. 91-90:املزمااان () َّ َهااَِِّ  تَاااَّ ََِّرن  َمَماان َ ااالء اخَّتَّ

مهااي إماال لااك نإماال  !ناحاا نو نل  كنااِك أ  تعيشااي اللحةاا  ال احاا ن ماارتيباا ندو نمراااهه 
 !مكر  قبن الورن  !..منكر  بنييت !عليك

ملماالذا الهساالبق حناا  اهللنيااا   !هااَّ  هااي احلقيقاا  ال ج ديااا  لإلنساال  لاا  َّناات تب ااارين
 إذ ؟ أ  عم  هَّا الَّ  ضر  عل  عينيكو ملم تب ر  من حقل ق ال ج د    ب نك؟
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 مهن تب رين؟ !ن يب رن  حقل ي اَّ   أ  العر  نالهعر  لعب  يه دي إ  الَّي
 إ  األم  تنهلا مه   لاَّت يف البنلء؟ !بنييت

 ِ  :الةجاب ال ا
إ  النهااالن الااايت احهجباات حقااال ناااا قلو ل تنهنهااال إ ااا اءات : مث بعاا  هاااَّا نذاو نقااا  

ما  ترتا  علاا  أدبلاهال لههحلياان علا  حجلهباالو  !الشايرل و نإ اراءات امل ضاالت امله مقا  بااللنن
بللهشاااكين نالهجميااانف تااال ينقااا  اللبااالس ا  ااا مي مق ااا   الشااارعي مااان الهسااا  نالهننااايو 

إ  املرأن املؤمن  بلهلل ناليا م افخار تعبا  اهبال بلبل اهلو نل يقبان اهلل مان  !نحن  الكرام  ناحليلء
أ  يكا   اا ابلو :   خلل ل لاه تعالىلو نالثالينأ  يك  : األن . العبلدن إل مل َّل  عل   رطي

 !و ب  تب ين نل لريفأ  من،برل حل ند اهللو َّمل نادت يف َّهل  اهلل ن ن  ا    اهلل
نالساارانين الاايت ل يساا هل  !إ  النهاالن املؤمناا  ل خَّتااريف بللبنرل ناالت ناملعاالطف الق اا ن

ت األنانبياا و مهشااابه  بللرجاال  علااا  نإ  النهاالن املؤمنااا  ل خَّتااريف علاا  النااالس بللبااَّل !جلباال 
نإةاال  !طريقا  اليه دياالت نالن اارانيلتو مث ت،ااع علاا  اأ ااهل خرقاا  لهاا هم ننسااهل أهناال مهحجباا 

نإ  النهاالن املؤمناا  ل . احلجاال  عباالدنو نل يعباا  اهلل إل ىناال  اار و ل بااأه اء الناالس نم ضاالهتم
ف يف أ  القا م تال  اا علا  نل خا  !ت،ع خرق  ق  ن ما ث اأ اهل مث تعار  َّعلهبال للنالس

نل ااا ن ملاان ااالت نَّعبهاال عاالٍاو َّل اان   !املاارأن  اا  ف إل خ ماال لاايو لااه حاا  ماان النةاار
 (5)!هه ا ق ميهل

نإ  النهاالن املؤمناا  ل خَّتااريف بللثياال  النلعماا  املهم جاا و الاايت تله ااق بل ساامو لهكشااف 
 !لسالحلت بلل انا نالقهقهالتنإ  النهالن املؤمنا  ل واة ا !عن مهنهه عان َّان خرا ن نحرَّا 
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ماالذا ت االي ميااه املاارأن ماان :  ااألت أم  االم  ةنيف النااغ)ان  مللااك امحااه اهلل يف م ط ااه أ  اماارأن    

َِ قييدميهاالثياال ؟ مقللاات ت االي يف اخلماالا نالاا ا  الساالبم  نانا  أي،اال  1/146: امل طااأ( ا ا غيييظ وهيي
نميم ناااا  يف نان  مللاااك مثااان ذلاااك عااان عل شااا  . أبااا  داند نالبيهقاااي نالااا ااقر  نعبااا  الااارةاث يف م ااااننه

 .امل طأ أي،ل
نإ  َّلنات اماارأن . نقا  أمجعا ا أناه ماان اال  مساه ا العا ان ماا  إعالدن علياه: )نقال  ابان عبا  الان يف الهمهياا 

َِ قيدميهامكن ثا    نيسا  مجياع جسا هل ن اعرهل مجال ز هلال ال ا ن مياهف ألهنال َّلهال عا ان إل  يغيظ وه
 .2/423:الهمهي ( عل  هَّا أَّثر أهن العلم. ال جه نالكني
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نإ  النهالن املؤمنا  ل خَُّت ِ،اع ! نل تزاحم النهيل  بأَّهلمهال ناا ناهل! نل ولةح الََّّ ا ب  حيلء
نل تقهااا   ىنحجبااالت  !لبل اااهل الشااارعي مل ضااالت األلااا ا و تااال تهنهاااق عناااه عبقريااا  الشااايرل 

َّماااال يقه،اااايه ذنث ا خاااارايف نامللَّيااااليفو نن اااال     !الهلنزياااا  و املهزيناااالت بكاااان ألاااا ا  الريااااف
نلكاان علاا  مقاالييو الهلنزياا  و ن ااه ن ( حجاال )ذلااك  !مهناا س الاا يك او نماا ير اله اا ير

 !إنه إذ ف احلجل  العلا  !امليكرنم  
مااَّلك هاا   !نإ  النهاالن املؤمناا  ل تنهااف حلجبيهاالو نل تنمقهماال ىناال ا خيلااق اهلل ميهاال

ُي  !يث ا اا   اهللامللعاا   يف حاا ( الانَّم يُ ) نهااف : هاا  يف اللواا  –بهسااكي املاايم  -نالاانَّم 
الااارييف ال ااو  نالشاااعر : نالاانََّمُي بنهحهااايو هاا  يف األااان.  ااعر ال جااه بااالمللق  أن املنقاال 

نهاا  علاا  . مكااأ  املاارأن إذ تَاان ِمُي حلجَبهاال تاا هم أهناال علا  تلااك ال اا ان طبيعا   نِخل َقاا   . الرقياق
 !لعاان اهلل ال اتاالت: )قاال  ا اا   اهلل .هللو نإههاالا  ىناال لاايو ميااهالهحاار  أ  توياا  خلااق ا

اااهَا  ِتَلتِ  َ ااالتِ  !نالنَّلِمَ ااالتِ  !ناملس  اااِنو املوااا اِت خلاااق اهلل !نال ُمهَاَنمِّ  ( 6()!نال ُمهَاَنلَِّجااالِت للُحس 
نهااي الاايت تاانقيف ال  اام : ال اتاا  لعاان ميااه ا اا   اهلل! نهااَّا حاا يث  اا ي و ننعياا  اهيااا

نهاي الايت تقا م باللنمي : نهاي الايت ترلاا ذلاك لننساهلو نلعان النلم ا : املساه ت للنسالءو ن 
مهاي الايت : نأمال املهنلجا  !هي اليت ترلا ذلاك لننساهل: ناملهنم   !للنسلء نتنميق ح اجبهن

 (7.)للن  إح اث ملجلت بي أ نلهنل بلملند الرغ أن    ف لهحسي منةرهل
اقها اء  ىنان  !الش ي  ينهشر النمي بي بع  املهحجبالتنالوريا أنه ا م هَّا ال عي  

 !أل شتا  شتا  بي  الناهضات وال اِضات !ل خ ث هلن من ُدَم  الهلنزي  
إذ حاارم علاايهم  !نإ  ذلااك َّلااه لعماار  أ اابه ماال يكاا   أياان اليهاا د مااع ا  العاالملي

أماااع اهلل ا   !ال ااي  يااا م الساابت  م ضاااع ا الشاابلو مسااالء ا معاا و مث مجع هااال ااابلح األحااا 
َع ااااُيِ خَ يَاع لَاااُم )العااالملي  ااالاس العباااا  ال،اااعيف لعبااا  الهحياااان؟ نهااا  تعاااالىل  َنَمااال خَُّت ِنااااي  ل ِنَاااَ  األ 

 (.91: لمر()ال ُُّ ناُ 
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 مهنق عليه  

7
. نل ي خن ميه طبعل عملي  تق   الع جليف لة نل و أن أل  ع،  من األع،لء به عيا معل م  

 .توي ا خللق اهللمَّلك تربيا مشرن  نع يف مأذن و نليو 



 

 

12 

12 

نإةل النهلن املؤمن  هي الايت وار َّمال وار امل  كا و  اه ن حييا و تزينهال الساكين  ن للهال 
 !َّل  ِ  ِّهل ق ن الشمو يف تب ي  الة م  مصذا مزحت مزحت بأد و نإذا ج ت !ال قلا

نإةل النهالن املؤمنا  هاي الايت ترماع اايا  ا  ا م بلبل اهل الشارعيو نخلقهال الجهمالعيو 
ماا  تنهنهاال األضاا اء النلضااح و نل الاا عليلت الكل اان و باان  لهاا  يف اهلل ماان أجاان بناالء قاايم 

با ينهلو نتعلام  ارا ع اهبالو للعمان هبال يف ا   م يف ا همع من ج يا و نتساع  لرلاا العلام 
نإ  النهالن املؤمنا  . ننسهل أنلو مث تعليمهل لو هلف دعا ن نتربيا  ألبنل هال نعشا هتل نَّان بيرهال

نمناالا اهل اياا  . هااي الاايت تعلقاات باالهلل ا باا  ناهباا ف مكلناات مثاال  ال اا ح نالهقاا   نالعناالف
 . يلهلو نللجين الَّ  ي ىب عل  ي هل

لن املؤمن  هي اليت ل تهحليان علا  اهبال بلبل اهلف مهةهار ةينههال مان حياث هاي نإ  النه
تاازعم الهاا ين نالنهماالء ألهاان ال اا حو باان النهاالن املؤمناا  هااي الاايت تلاابو جلبلهباال الشاارعي ث باال 

يساا هل نل ين،ااحهلو نيرمعهاال نل ي،ااعهلو نيكرمهاال نل . هلد اال  االَّنلو خل ااعل علاا  باا هنل
اهبااال نل يبعااا هلو نيرمعهاال يف ا نااا  إىل مناالة  ال ااالحلي نال ااالحللتو  مث يقرهبااال ماان ! ساانهل

 .نال  يقي نال  يقلت
نلاايو معاااح ذلاااك أ  تلااابو أاذ  الثياال و نأل هتاااهم بنةلمههااالو نإاااا حهل بااالملك انو  

ملايو ا  ا م أ  تهباَّ  املؤمنا  يف مةهرهالف حاىت تبا ن َّاللعج ة الايت ل ينل ابهل ثا    !َّا 
مهناريف علا  النالس يف مازث  !َّل  أهان املرقعالت مان جهال  الُعبَّالد أن ال اعلليك  أن َّمل !البه 

إ  النهاالن املؤمناا  ل يرياا  هلاال ا  اا م أ  يكاا    !ماان األثاا ا و بلدياا  الهجلعياا  نالنكمل االت
منةرهااال بشاااعلو نل منناااراو بااان  اااا أ  يكااا   ب مااالو يااا حي بل ااا و نينااارض علااا  النااالهرين 

نذلاك حقال . نإةل حيرم عليهل أ  يك   لبل هل إ ا اءو أن إ اراء. ر ناله ق ا ج   هللو نالهق ي
  !ه  دنا الشيرل 

نأماال إ  َّلناات ترياا  اهلل نالاا اا افخاارنو نترياا  الهعباا  الساايميل ي ال االدث عاان مقلااا  
الهعباا و نامااع ااياا  النهماالء العقاا   لإل اا م باارييف اللباالسف مصةاال  ز هاال علاا  العماا م جلباال  

لترو هالدخ اللا  و ل ي اف نل يشافو نل خيراف األنةالا مان بعيا  بأل اناه نبريقاهو  نا ع  
نل يكا   ةينا  : )نذلاك معاح قا   النقهالء. َّمل  يأيت ب ليلاه أا   اهلل يف مان هاَّ  الر الل 

نمخاالا علا  نةانااه ن ارطهو هاا نءا ن ااكين  تال ذَّرناال و ل تشاهعن أل انااهو نل خَّتللااه (. يف ننساه
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نل ىناال يلمااع ماان احللااي ناخلاا لتو نل ت،اانر طرمَاي ااه علاا  جبينهاالو ب اا ان  ااالحبهه بااَّهاو
ال،ن ن من الشعرو َّمل ينعله بع،هن من تشكيله نتزييناهف حاىت ليكالد ي ارا يف املاة ىننةار  

نلكنااه مخاالا  ضاالٍف ناٍفو  ل ااع  َّاالٍفو ي،اار  علاا  جياا    !هاال أناال ذ  انةاارنين: نبريقااه
نل تعق   الحبهه علا  اأ اهل مان جها  القنالف ىنال يةهار .   االعنق نالنحرو نيوري هيأن ال

نل يشا ط مياه أ  يوراي  !هيأن الشاعر نحجماهو َّمال ينعلاه بعا  ا اله ت مان املهحجبالت
 .نإ  َّل  ذلك من َّمل  ال ا و َّمل  يأيت بيلنه. ال جه

مث جااا اا  للقااا مي يف  ااا  لااا   ا سااام البشااار ف حاااىت ل تااا هم العااار  ا ز ااايو نل 
نتكاااا   النهاااالن املؤمناااا  بااااَّلك علاااا  أَّماااان ماااال تكاااا   العناااا  . لر بااا  اخلنياااا  يف إههاااالا الزيناااا ا

نعليهال آن اَّ أ   لها  ننساهل يف اهلل للرقاي بكماللت العنا  البلطنا و نإةال امل مقا  (. 8)الةلهرن
 .من نمقهل اهلل

َ  ُ اا َملت بااا
يف هااَّا الزماال  الاارد ءف ا ( املهحجباالت)إ  أ لااا ماال يلبسااه َّثاا  ماان امل

َّماال  اا ين   -إل ألبساا  داخلياا  لاا   نساالء الساالف ال اال   -يف خ ل  ااه العلماا   –يكاان 
 ممل بللك بللعلايلت من املهنجلت ناملهمجنلت؟ -ب ليله أ   اهلل 

 نل احلقيقي ؟ملنةر  بنييت أ  ه ن تن ن بيننل نبي قيم
أطاااللع  –يف  ااايلث إعاا اد ماالدن هااَّا الكهاال   -نأحااا أ  أ ااجن ههناال أناا  َّناات 

و الَّ  ألنه الع م  أب  األعل  املا دند  امحاه اهللو نأجاز  لاه (احلجل )انحلت من َّهل  
مكنت أقرأ مل َّهبه امحه اهللو نه  ينع  مال ناالت  !ذلك الكهل  الرميع ملدن  نللي  !الث ا 
رأن املسلم  يف الب د العربي و من داَّالت الحنرالط اخللقايو مقلانال هلال بالملرأن املسالم  يف إليه امل

إ  ح،االان أهان الوار  نماا نيههم : )قال  امحااه اهلل يف مق ما  ال مجا  العربيا . اهلنا  نالبلَّساهل 
حيالهتمو ا تهولون يف ب دنلو نا تؤثر يف حيلتنلف مثلمل ق  تولولت يف ب د العر و نأثارت يف 

يف ماا ن ل تكاالد تااََّّر بللنسااب  لمهاا اد نطااأن ال ااهعملا عليناالو نخلااا  أ  النساالء يف بلاا نل 
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الهأاين النقهي لسيملء ال  ان يف )انةر  ذلك من   بأدلهه يف املبحث الثلين من الن ن الثلين   
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قلماااال ت جاااا  ناحاااا ن ماااان ألااااف اماااارأن تهاااانيف يف الراااارث ناأل اااا اثو نتهعاااارض للرجاااال و )...( 
 (.9()!نجس هل مكش ف م ث َّعبيهلو أن ي اهل مكش مهل  إىل منكبيهل

مسه   العر  الَّ  نعل  املا دند  علا  املارأن العربيا  مهَّا ! قرأت هَّا نتبسمت مراان
 بأ  لو   كنه ناف عر  النسلء نالنهيلت الي م؟  ؟آنَّاوو مكيف ل  عل  لزملننل هَّا

نإةاال احللااان أ  الااب د العربياا  عم ماال بلعهبلاهاال جماال  الهاا ان  الجهماالعي لكهاال  اهلل 
 !لن  اهل م عليهل أ  و نأقر  إىل مهمهمل من   هلف َّلنت معن ن  ا  له

َأة  َكة ِصةيةية ف  مجال الم َن مي  المجيالت   –انن  أدعَ الر ح كميا في  غيي
َِليييي ْ ِو ويييي  الجييياهلي  – َيييي  الغَيييالِي ْ وانتةيييال الممبك َكييية ِنفييي  عنهيييا ِة َِقييي   !ح ِو

َةً  َدًة ووفييي َفيييي  جييي َ   التيييدي  فييي  النسييياء المسيييلماتأ الييير قمييية اإلنتيييا  ال علييير  !بنمييي
ِةأمسيتَى اليينفس و  َ   ليي  بيدء ميييالد جدييدْ لجييي   علير مسييتَى الصيَ عسيير أ  يُي

ييدينا َآنيي ْ فقهييا ِو َي ْ وأخبييَ . النصييَ الق َآ  الُيي َن ار فيي  القيي  ليي  الجييي  الييه   كيي
َآ ْ فقييال  ِاة وفيي  اإلنجييي ْ ايي  فيي  القيي َييية ال فيمييةْ فيي  التييَ بسيييما و ودللِهييا الت بي

انَاُهم  اَُّ  ُ  اللَِّه َنالَّاَِّ  مَّ   بَُّ : )سبةانو رَاُهم  اََُّّع ال ُ اجَّ  ا تَاا .يَن َمَعاُه َأِ ا َّاءُ َعلَا  ال ُكنَّالِا ُامَحَالءُ بَايا 
ااا    اااَ ان ل يَاب هَاوُااا َ  َم،  اااَن اللَّاااِه َنِاض  اااُج دِ يف  ِ ااايَملُهم   .مِّ ااان  أَثَاااِر السُّ َذلِاااَك َماااثَاُلُهم  يف  . ُنُجااا ِهِهم مِّ

ِِجيااِن  يف  َنَمااثَاُلُهم   .الهاَّاا  اَانِ  ااهَاَ   ا  ِ ااهَاو َلَ  مَل   ااريََف َ اار َأُ  مَاافَةَاُ  مَل   لَاا  ُ اا ِقِه يُاع ِجااُا عَ  ََّااَزا ٍ  َأخ 
اااالاَ  اااار ا آ َنَعااااَ  اللَّااااُه الَّااااَِّينَ  .الاااازُّاَّاَ  لَِيوِاااايَ  هِبِااااُم ال ُكنَّ ُهم مَّو ِنااااَرن  َنَأج  اااالحِلَلِت ِماااانا  َمنُاااا ا َنَعِملُاااا ا ال َّ

 !ملقرأ نت بر تلك  يملء جين الن رو(. 69:النه )(َعِةيم ل
مااان هناااال إذ ف نبلعهبااالا هااااَّ  احليثياااالت ن  هااالف أ اااارعت يف إخااارايف هااااَّ  ال اقاااالتف 
إ اااهلمل مااا  يف إنقااالذ األمااا و نضاااربل يف ا ااال  إعااالدن الهااا اة  للعمااان الااا ي و نا بااا  يف م،ااا  
خلنياااالت النجاااا ا السيل اااايو يف جماااال  املاااارأن خلااااا و نَّشااااف جااااَّنا  الشاااايرلني و نطبيعهااااه 

لهعالن  علاا  بنالء النما ذيف ا  اا مي للنهالن املؤمنا و نللجياان الرا ا  ال ال  تبعاال الع نانيا و مث ا
ماا خ  اااار حيل يف  –بعاا  هااَّ  املق ماا   –مكلناات لااَّلك هااَّ  ال اقاا  ته،اامن . أاا   اهلل

و نلقشااات ميااااه ق،اااايهي يف املاااارأن ن ااايملء الااااننويف  األن  :منهااا م الساااايملءو نم ااالي اثنااااي
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 .2: احلجل  للم دند   
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 لننساي  ال ب يا  السايملءيف  الثالين املبحاثن و املارأن نالاننو ال احا ن يف األن  املبحاث :مبحثاي
نلقشاات ميااه هاا  أي،اال ق،اايهي يف . ال اا ان ن اايملء املاارأن مكاال  يف الثاالين الن ااننأماال . املاارأن

و ناملق اا د ال ا ان يف الها امع احل،الا  لء ايم حلنلات أ  أداس مياه األن  املبحاث :مبحثاي
لهر  للمااارأنو تاااال يشاااكن هيأهتااال اخللاجيااا و مااان أمااا ا لبل ااااهل الشاااكن الةااا: هنااال( ال ااا ان)باااا

 النقهاااي الهأااااين خل ااات مياااه الثااالين املبحاااثن  .نت ااارمهل ال ااا ا و َّ مااال نحرَّااا  يف ا هماااع
 .مث مجعت خ ا  ال اق  َّلهل يف خلو  ق  ن. ا   م يف ال  ان لسيملء

أ  نسااهثمر  –َّماال هاا  معهاا د منهجناال   -هااَّا نقاا  آليناال علاا  أننساانل يف ذلااك َّلااه 
مااللقرآ  هاا  م ا ا تعباا  الرماا ة . املاارأن نَّشااف دللهاه(  ايميلء)اخلرال  القاارآين أنلف لهعباا  

السيميل ي  يف ا   مف إذ ه  مرتكاز الر الل  ا هليا  نأ الس مقلاا هلو نأ  نشانعه بللبيلنالت 
و نأل نا اد لاَّلك (10()القارآ َّال  خلقاه)مصةل . للنم ذيف البشر  عل  نمقه السني  املكين 

مان احلاا يث إل مال ااا   ان  و ماا  نبا  حكماال  ارعيل علاا  حا يث ضااعيفف بلاه أ  يكاا   
 .ناهلل املسهعل . م ض عل

مريااا  بااان احلسااان : ن نرانااهو النقااا  إىل امحهاااه ناضاا انه  عنااا   عبااا  اباااه ااجااي نَّهبااه
نقاا  نامااق واالم تبيي،ااه  .اهلل لااه نل ال يااه نللمااؤمني  ناارو السجلمل ااي األن االا  اخلزاجااي

ماان  ااهر  64ليلاا  ا معاا   –ىنكنل اا  الزيهاا  و ماان ح اضاار املواار  األق اا   -نت ااحيحه 
 .م69/11/6226/ ها1467: ام،ل  املعةمو لعلم

 
َم السِّيَماء  مدخ  اصَالح  ف  مفه

 

اايِمَيلءو بيالء ةا اا ن ايَملء نالسِّ لكناال . ل  م ادماال  ملعااح ناحا و َّماال  ايأيت بيلنااهلنةا: السِّ
ايَملءو ألناه اللنا  القارآين أ ل ال مقا  ناد يف َّهال  اهللو لكان . اخ نل عن ن  هَّا الكهال  بللسِّ

مِّان أَثَاِر  مهِ  هِ ُجا نُ يف   ك اهم يمَ ِسي) :قال  تعالىل(. ِ ايَم : )مق  اا    ت ندو أ  ب  مهز هكاَّا
ااُج دِ  إذ هااا  يق ااار (. 604:البقااارن()ِسااايَملُهمبِ ع اارِمُاُهم تاَ : )نقااال   ااابحلنه(. 61:الناااه ()السُّ
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لكنل ق  نسهعمن أح مهل ب   افخر عل   بين ال ادف اللوا   ناملنها ميو يف السايلث . ن  
 ".ل مشلح  يف الار ح: "نيف مثن هَّا قين. العلم من هَّ  ال اا  

نداخااان هاااَّا املنهااا م  .نا نسااال  مااان حياااث هااا  َّااال ن نجااا د  لاااه  ااايملؤ  اخللاااا 
ن لإل ااا م  !ِجااا  املاارأن َّللرجااانو هلاال نناااو ناااا انو نلكاان منهمااال  اايملء خلاااا ( لإلنساال )

نذلاك مال أحببنال أ  نعارض مان خ لاه ق،اي  . ت  ير مهميز لسايملء الاننوو نلسايملء ال ا ان
اث لكن لبا  قبان ذلاك مان بيال  املنها م اخلال  ىن ارل  السايملءو يف الا  . املرأن يف ا   م

نلان نُاع اَح بللسايميلء يف . اللو   العرل نا   ميو الَّ  ن    من خ له ق،ليل هَّ  ال اقا 
عا نن علا  أننال لسانل ماؤهلي  –نها  . الار ح اللسلين الورل احلا يثو ماَّلك جمال  آخار

ليو ق   هَّا البحث أالل و نإ  َّلنت تارب  بيننال نبيناه اال  مال تبعالو  –للبحث ميه نةريل 
نلااَّلك مساانبق  بعياا ين عنااهو قااريبي . ماان حيااث املنهاا م ال جا د  العاالم( الع ماا )ل  هاي ااا

منهف ىنل ةلا ه من تربيقلت للن    الشرعي و يف بيال  دللا  املارأن الرمزيا  يف ا  ا مو علا  
 .املسه   الننسي نا سمي

لرمازو امل ضا   نيرجع لن  السيملء أن السيميلء يف اللو  العربي  إىل معح الع م و أن ا
بيالء منه حاا  نتا ندن بعا  املايم املكساا انو  -َّمال ذَّارت   –نها  يسااهعمن . للهنلطاا ق ا ا

يقا   . و نَّ مهال يف املعاح ادياف االحبه(ِ ايَملء)و نيساهعمن با نهنل مينراق (ِ ايِمَيلء)مينراق 
ان  ناحا  و يا   علا  أثَاٍر نَمع  : ال ان نالساي ناملايم(: )ن م)ابن ملاس يف ملدن  نَنَي اُت . لَامٍ َأا 

اال   نيااي )...( أن  املراارف ألنااه َيِسااُم األاَض بللنباالت : نالااَ ي َ . أثاَّاار ُت ميااه ِبِسااَم : الشاايَء َني 
: نم ناا  ذات ِميَساامٍ . نماا   َم  ُ اا م  باالخل . َم  ِ اُم احلااس م ياالف ألنااه َمع لَاام   همااع إلياه الناالس

يَاااالٍت ف  َّ يف َذلِااااكَ إِ : "نق لااااه تعاااالىل)...( ماااال  ا : نالَ َ اااالَم ُ . إذا َّاااال  عليهاااال أثاااار ا ماااال 
يَ لِّ  ااَمِ  ال َّالَّاا  (:07:احلجاار)" ل ُمهَاااَ يِِّ السااايملء : )نقاال  الرا ااا األااانهلين( 11.()الناالهرين يف السِّ

 :قل  الشلعر. الع م : نالسيميلء
 " ل تشق عل  الب ر لء  يَ يمِ  ِ له " 

                                                   
11

 (.ن م: )املقلييو  
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ُهه أ و نقا  َ ا(61:الناه )"مان أثار الساج د  يملهم يف نج ههم": قل  تعلىلن   .أعلمهاه:  َّم 
 "ميمسااا ِّ "ن .مااايمعلَّ : و أ (967:آ  عمااارا ) "َسااا َّميمُ : "نق لاااه عاااز نجااان يف امل  كااا 

َسا َُّم ا ماص  تَ ": لي هللو نان  عناه علياه السا م أناه قال ر ِ أن خلي هلمو أن مُ  ومي ألننسهممعلِّ 
  .(12()"َس ََّمت  امل  ك  ق  تَ 

ااا  َمُ  بلل،ااام): نجااالء يف رهااالا ال اااحلح نيف احلااار   والع مااا   عااان علااا  الشااالن :السَّ
َُساا َّم ُ  ناخلياانُ  ".تساا م ا مااص  امل  كاا  قاا  تساا مت"نيف احلاا يث  .تقاا   منااه َتَساا َّمَ  .أي،اال

 :امل
 وماااييكااا   معلِّ  :قااال  األخنااايف "ميمسااا ِّ " :نق لاااه تعااالىل.  ُ َمااااملعلَّ  :أي،ااال  ُ مَ  َّ ناملَسااا واملرعيااا 

اال ِم ُ  .َ اا ََّم ميهاال اخلياان أ  أا االهل :ماان ق لااك ولينيكاا   مرِ اا  :نق لااه تعاالىل )...( نمنااه السَّ
اايمَ  .أ  عليهاال أمثاال  اخلاا اتيم ":ماان طااي مساا َّم    حجاالان  " قاال  اهلل  و  مق اا ا ماان الاا اننالسِّ

 (13()ت نديننق   يء السِّيَملءُ ن السِّيِمَيلءُ  " يملهم يف نج ههم" :تعلىل
ااايمِ : )نقااال  ابااان منةااا ا ااايملء نالسِّ ااايمُ  نالسِّ ااا َمُ  نالسِّ : لنااارسَ ا نَ ااا َّمَ . الع مااا : َيلءُ السُّ
اااااااايم  بااااااااك ا حجاااااااالان  ماااااااان طااااااااٍي ُمَساااااااا ََّم   عناااااااا  : "نق لااااااااه عااااااااز نجاااااااان. جعاااااااان عليااااااااه السِّ

اارمي قاال  ن  ان  عاان احلساان َأهناال ُمَعلَّماا  ببياالض نمحاارنو: قاال  الزجااليف (:43:الااَّاايلت")للُمس 
سيملهل َأهنال تال َعاَََّّ  اهللُ ب نيعلم وُمَس َّم  بع م  يعلم هبل َأهنل ليست من حجلان ال نيل:    
قا هلم علياه ِ ايمل : قال  أَبا  بكار )...( مثال  اخلا اتيمأَ  ُمَسا َّم  َأ  عليهال: ا  هر [ قل ] .هبل

َانِ  اان يف  ايملناألَ : عنال  ع ما و نهاي ماأخ ذن مان َنَي اُت َأِ اُمو قال مَحَسَن    لات  ِّ  و محُ ي 
 وط َيبَاُه نأَي رَبَاهو م الا ِ ا  م أَ  م ضاعت يف م ضاع العايو َّمال قالل ا مال وال ان مان م ضاع النالء

َُساا َّم : نقياان)...( بلهاال ق نجعلاات الاا ان ياالء لسااك هنل نانكساالا ماال
 هااي الاايت عليهاال :اخلياان امل

 (14()ل  ُا ف الونمعالع ملُت  :السَِّيمُ : رالنقل  ابن اأَلع. لسِّيمل نالسُّ مُ و نهي الع م ا

                                                   
  مال َّال  إ  أن : عان عما  بان إ احق قال  الاَّ  أناد  األاانهلين ها  احلا يثن  (. الم): يف املناردات 12

( تساا م ا مااص  امل  كاا  قاا  تساا متو مهاا  أن  ياا م نضااع ال اا ف: )قاال  ا اا   اهلل .ال اا ف لياا م باا ا
نها  ضااعيف معما  تاالبعي : قلاات. 4/16: الراان  يف تنسا   ناباان جرياريف م اننه أخرجاه ابان أل  اايب  

 !نميه جهلل  نق  أا ن احل يث
 (.  م: )رهلا ال حلح 13

14
 (.  م: )اللسل   
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ااااا: )نيف القااااالم س اااااالسِّ ااااايمَ يَمُ  نالسِّ َ ااااا ََّم الَناااااَرَس ن  .الَع َمااااا ُ : َيلُءو بكسااااارِِهنَّ يمِ لءُ نالسِّ
ِ  ل    (.15(.)يَم    ِ َجَعَن عليه : َتس 

يييَماء: والخالصيية يييِمَياء فيي  اللغييةْ أو السِّ َمييِ : أ  السِّ الييدال هيي  ال المييةْ أو ال
َاصيي  مييا َبم ِ َدأ ليي ِية للتخا ييظ بييي  جهتييي  أو . عليير م نيير مقصيي ِسييالية اشييا فهيي  ا

 .فال صدفة فيها ول اعتباط. أكثَ
لاااه  –يف املنة مااا  ا  ااا مي   –نمااان هنااال َّااال  َّااان م جااا د . تلاااك هاااي ال للااا  اللو يااا  إذ 

ع ما  علا  معاح يا   علياه نجا د و نتلاك حكمهاه .  يميلء نج دي و أ  أنه ع ما  يف ذاتاه
: نها  قا   اهلل تعاالىل. اخلَل قيا و نمعنال   الهكا ي و ن ليهاه ال هينيا و مان حياث َّين نهاه نم ا  

َنلنَ ) نَاُهَمال َلِعبِايَ ا َمل َخَلق  َا َض َنَمال بَايا  نَلُ  ِمان لَّاُ نَّل ِإ   لَّ    اهَل الَا   أََاد نَال أَ  ناَّهَِّناََّ  .لسََّملء َناأل  َاَّ  خَّتَّ
قِّ  .َُّنَّاال مَاالِعِليَ  ااَُِّف بِاالحلَ  َموُااُه مَااِصَذا ُهااَ  ةَاِهااق  َنَلُكااُم ال َ ي ااُن ِتَّاال َتِ ااُن  َ عَ  بَاان  نَاق  ( لَاا  ال َبلِطااِن مَاَي  

 َمام  أُ يف اأَلا ِض َنلَ طَل ٍِر َيِراُ  ِهََنلَحي اِه ِإلَّ  ن َدآبَّ ٍ مِ  َنَمل: )و نق له  بحلنه(11-12:األنبيلء)
ثَالُلُكم  ِاام  حُي َشاُرن َ مَّاأَم  ٍء مُثَّ ِإىَل َاهبِّ نا نسال  ترجااع (. 71:األنعاالم()ل مَارَّط نَاال يف الِكهَالِ  ِماان َ اي 

(. 72:البقارن()ِليَنا خَ يف اأَلا ِض  ِإذ  قَالَ  َابُّاَك لِل َم َِ َكاِ  ِإينِّ َجلِعان  نَ : ) يميلؤ  إىل ق له تعالىل
اااَنل إِ : )نق لاااه عااااز نجااان ََملنَاااا َ انَّاااال َعَرض  ااااَملَناِت  أل  َ أَ  حَي ِمل نَاَهاااال نَ َعلَااا  السَّ ِبَااالِ  مَااااأَبَاي  َا ِض َنا   األ 

َهل َنمَحََلَهل َن ِمنا  َنق  نَسلُ  ِإنَّاُه ََّالَ  هَُل م ال َجُها ل  ا َنَأ   ماز اخل ما  مها  إذ  ا (. 36:األحازا ()  ِ
 .الهعب ي  هلل ال اح  القهلاو حلمن أملن  الهكليف الر ليل يف ا   م

علاا  حسااا جاانو ا نساال   -داخلياال  -إل أ  الساايميلء ا نساالني  يف القاارآ  تهناار  
مكااال  للرجااان  ااايميلء . مااان ذَّااا ان نأن ثااا و لكااان يف إطااالا السااايميلء الكليااا  الااايت بينلهااال آننااال

. أخاار  خلااا و نَّ مهاال مناا ايف يف الساايميلء ا نساالني  الكاان  خلااا و نَّاال  للماارأن  اايميلء
أ  خ اااااهل الرمزيااا  نال لليااا  يف ال جااا دو . نناقهنااال هاااَّ  خلاااا  بسااايميلء املااارأن يف ا  ااا م
. نهااا  ق ااا نل بساااايملء املااارأن يف هاااَّا الكهيااااا. نع ملهتااال ال هينيااا  يف الكااا   ننساااال ناااا ان

 :نتن ين ذلك ه  َّمل يلي
 

                                                   
 (  م: )القلم س 15
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َأة وسيماء النفسا: الفص  األول  لم
َاحدة: المبةث األول َأة والنفس ال  الم

 

 مل ح  املرأن؟
و (باا هيلت) اؤا  ن،اعه اليا م ا علا  منهجنال ا  يا  ا يف أاث احلقال ق الايت يساميهل النالس 

. الاااايت ا اااانت يف ذاَّاااارن ا همااااع ا نساااالين َّااااَّلك( املَساااالََّملت)نالعاااا د إىل لقيااااق مناااالهيم 
مراجعاا  هااَّ  الباا هيلتو الاايت تبااي لناال أهناال لماان َّثاا ا ماان األ ااراا نمشاارنعنل هااَّا قاال م علاا  

املاارأن؟ لنجيااا ا اا ا  الباا هي ( ماال: )نسااأ . الاايت يوريهاال عناال ا لااف ال جاا د  نعاالدن احلياالن
 .أي،ل بأ  املرأن هي أنث  ا نسل 

نإةااال ا نسااال  َّااان  !نتلاااك ضاااميم  ااااار حي  ت،ااار  يف عماااق الوياااا(.. أنثااا  ا نسااال )
ل أَياَُّهال يَا) :هي أ لس اخللق البشار و َّمال ها  ناي القارآ  الكار ( الننو)ن(. ننو)ل  ا نس

َهل فكٍس َواِحَدةٍ نيَّ النَّلُس اتاَُّق ا  َابَُّكُم الََِّّ  َخَلَقُكم مِّن  ُهَمال اَِجالل  ةَ  َنَخَلَق ِمنا  ََّثِا  ا   ن َجَهل َنَبثَّ ِمنا 
الاننو (. )9:النسالء) (ِه َناأَلا َحلَم ِإ َّ اللّاَه ََّالَ  َعلَاي ُكم  َاِقيب البِ  َناتاَُّق ا  الّلَه الََِّّ  َتَسلءُل  َ  َنِنَسلء  

. ذَّرانااال نإنلثاااال: إذ  هاااي أ اااالس اخللاااقو الااايت منهاااال خلاااق ا نسااال و َّاااان ا نسااال ( ال احااا ن
مساالٍن ملرجااع ةنجااه ( حاا نالااننو ال ا)نالعجياااو ا اا ير بللهاا بر نالهأماانف أ  مرجااع آدم إىل 

مااللننو مرجااع َّاان منهماالو نَّاان ماان َّاال  ماان ذايههماال إىل ياا م . مهماال يف ذلااك  اا اء. حاا اء
 –دالا  ( 16)نق   خلق ح اء من ضلع آدم َّمل ه  م ل   احل يث النب   ال احي . القيلم 

مارن نتا بر افيا   !مهمال يف ذلاك  ا اء. علا  ال حا ن امل ا اي  ننسال نبا نل -يف هنلي  املرلف 
َهالناَّ النَّالُس اتاَُّقا ا  َابَُّكاُم الَّاَِّ  َخَلَقُكام مِّان ل أَياَُّهال يَا: )أخار  اٍو َناِحاَ ٍن َنَخلَاَق ِمنا  ن َجَهال َنبَاثَّ ةَ  ن 

ُهَمل اَِجلل    (.ََِّث  ا َنِنَسلء    ِمنا 
                                                   

16
ال،الع  نإ  أعا يف  ايء يف ولع أعا يفضاخلقات مان  ه اا ا بللنسالء خا اف ماص  املارأن ا): نها  ق لاه  

نلاايو (. مهنااق عليااه)(أعاا  و مااص  ذهباات تقيمااه َّساارتهو نإ  ترَّهااه ا يااز  أعاا يفو مل ه ااا ا بللنساالء خاا ا
بيال  الرباع العالطني ا الاف للماارأنو الع جاليف يف هاَّا السايلث ناام  ذم َّماال يةناه بعا  العا امو بان هاا  

نماال يع يااه ماان تقلااا نمااي  و َّماال اقه،ااهه حكماا  اهلل يف خلااق األنثاا ف لهكاا   ةنجاا  نأُّماال  تنااي  بلحلااا 
 !و نل يسه ا  إل ىنحب  و مهأمن(ال هي لء بلخل )نلَّلك جلء يف  يلث . ناحلنل 
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َاحدة  :النفس ال
تلاك الاننوو الايت ذَّرهال اهلل جاان عا   يف  ا  مال م ضااع مان القارآ  العةايمو الاايت ل 

ماا  الرجاان نل . نهااَّا أماار عجيااا حقاال. لماان يف األااان ااان  جنسااي و ل ذَّاا ان نل أن ثاا 
أ اابق يف اخللاااق ل يعاااح أناااه  -علياااه السااا م  –نَّااا   آدم . املاارأن  كناااه أ  يااازعم أناااه األااان

نلايو . ملعح الازم و نلايو األاان بالملعح ال جا د و نل َّاَّلك حا اءمه  األاان بال. األان
األمر َّمل ةعم بع،اهم أ  املارأن مار  عان الرجانو نل أ  الرجان مار  عان املارأنو َّمال جالء عنا  

. نإةال هاي الاننو الايت ل لمان أ   ايملء جنساي  !(17()األنثا  هاي األاان)الحب  َّهال  
اااٍو َناِحاااَ نٍ ناَّ مِّاان : )رآ  َّمااال اأياااتعلااا  حاا  تعبااا  القااا( نناااو ناحااا ن)إهناال  نيف هاااَّا مااان (. ن 

نأماال الهأنيااث الاا ااد يف ااايوههل مصةاال هاا  علاا  عاالدن ال ااهعمل  . الهساالن  ال جاا د  ماال ميااه
علااا  حنااا  مااال تق ااا   العااار  يف اااايوهل ال ااارمي و الااايت قااا  تؤناااث . اللوااا   العااارلو لااايو إل

نالقارآ  ناز  . يثهم الشامو نتاََّّ هم القمارَّمال يف تاأن. نتََّّرف لو  أن ث  جنساي  نل ذَّا ان
اوٍ ناَّ ن مِّا الَّاَِّ  َخَلَقُكامَ  ُها: )قل   ابحلنه. بلو  العر  اُكَن نَ  ن  َهال َةن َجَهال لَِيس  اِحاَ ٍن َنَجَعاَن ِمنا 
اال َهاال مَاَلمَّ االَهل مَحَلَاات  تاَ  إِلَيا  اال أَثا َقلَاات دََّعااَ ا َوشَّ اال َمَماارَّت  بِااِه مَاَلمَّ َاباَُّهَماال لَااِ ن  آتَاي هَانَاال للّااَه ا مَح اا   َخِنين 

ااالَِّرِينَ  ااان خَ ): نتااا بر ق لاااه تعااالىل(. 911:األعاااراف()َاااالحِلل  لََّنُكااا َننَّ ِماااَن الشَّ اااوٍ ناَّ َلَقُكااام مِّ  ن 
َهاال َةن َجَهاال  اا َنأَنااَزَ  َلُكاامَناِحااَ ٍن مُثَّ َجَعااَن ِمنا  َلنِيَااَ  أَة َنايٍف خَي ُلُقُكاام  يف بُرُاا ِ  أُمَّ مِّ َنا َعاالِم ََ  َهاالِتُكم  ن  األ 

ااال ِماااان بَاع اااِ  َخل ااااٍق يف هُُلَمااالٍت ثَااااَ ٍث َذِلُكااااُم اللَّاااُه َابُُّكاااام  لَاااهُ خَ  ل ُمل ااااُك َل إِلَاااَه ِإلَّ ُهااااَ  مَااااَأ َّ ا ل ق 
َرُم  َ   (.2:الزمر()ُت  

نمان هناال َ ا َّ  اهلل بااي . الاننو إذ ف هااي جا هر َّين ناا  ا نسال و ذَّاارا َّال  أن أنثاا 
أماال األااان الهكلينااي مهاا  . إل ماال ا ااهثنل  الاا لين خل اا   اواانا نسااي يف عماا م الهكليااف 

اَهَجلَ  هَلُام  َاباُُّهام  َأينِّ لَ ُأِضايُع َعَماَن َعلِماٍن مَ ): ق لاه تعالىل َأن  أُنثَا  بَاع ُ،اُكم  ََّارٍ ذَ  نمِّامِّانُكم ل  
اااان بَاع اااا  يف تساااالن   -بلااااار ح األااااا ليي  –مهااااَّ  افياااا  نااااي (. 193:آ  عماااارا ()مِّ

الهكلياف ا هلاي لإلنسال و مان حياث املبا أ الكلايو بوا  النةار عان النارنث ا نساي  العلاضا  
 أم ل؟( علم )نإةل ال ن  اليت ينةر إليه هبل ههنل هي َّ نه . من ذَّ ان نأن ث 
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 ال َّه ان ن ا  السع ان   
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أن  نلكااان اااا ان  ااايملء. األنىل ننسااالني و نالثلنيااا  جساااملني : مل نسااال  لاااه اااا اتل 
ولمال َّمال تهمياز َّان (. الشن اي )أ  ع ملت نم اانلت منهل تهشكن مل نسميه با.  يميلء

 .ا ان جسملني  بع ملت ملاق و هي  يملء ذلك الشني املميزن له
ااٍو نَ : )قال  عااز نجان. نَّين نههاال هاي علاا  اا ان ننساالني . ذلاك أ  الاننو منلاقاا  للجسام نَان 

: نهلاااَّا قااال  بعااا  مبل ااارن يف السااايلث. مللهسااا ي  هاااي وااالم اخللاااق(. 0:الشااامو()َنَمااال َ ااا َّاَهل
ََمَهل ) َ اَهلمُ مََأهل  ِإذ  َأَخاََّ نَ : )أنل ق لاه تعالىل: نيؤي  هَّا الهنسا  مان القارآ  نالسان (. ُج َاَهل َنتَاق 

اااَهَ ُهم  نَ َابُّاااَك ِمااان بَاااِ  آَدَم ِمااان ُهُهااا اِِهم  ُذاِّياَّاااهَاُهم   اااَت بِاااَربُِّكم  قَااالُل ا  بَالَااا  أَنُنِساااِهم  أَلَ  لَااا عَ  َأ   س 
نَل أَ  تَاُق ُل ا  يَا  مَ  اَروَ  .ل ِقَيلَمِ  ِإنَّل َُّنَّل َعن  َهََّا َ الِمِليَ ا َ ِه   َال َأ   بَلُؤنَال ِمان قَاب اُن نََُّنَّال آ َأن  تَاُق لُا ا  ِإةَّ

ِلُكَنل ىنَل مَاَعنَ   (.904-906:افاألعر ()ل ُمب ِرُل  َ ا ُذاِّيَّ   مِّن بَاع ِ ِهم  أَمَاهُاه 
مااللننو بنررهتاال إذا ترَّاات َّلناات مقاارن هلل ): نماان هناال قاا    اايخ ا  اا م اباان تيمياا 

نلكان ينسا هل مال يازين هلال  ايلطي ا ناو نا انو . بللهلي ف بب   لهو تعب   ل تشرو باه  اي ل
ِإذ  َأَخََّ َابَُّك ِمن َبِ  آَدَم ِمن ُهُها اِِهم  نَ  : "قل  تعلىل. ىنل ي ح  بع،هم إىل بع  من البلطن

َهَ ُهم  نَ ُذاِّياَّهَاُهم   نَل َل عَ  َأ   َت ِبَربُِّكم  قَلُل ا  بَاَل  َ ِه    (.18()افي "... أَنُنِسِهم  أََلس 
ملاال خلااق اهلل آدم مساا  ههاار ف مسااق  : )يف احلاا يث ال ااحي  قاا   الر اا  : ثلنياال

ل إىل يا م القيلما و مث جعاان باي عيا  َّاان إنسال  مانهم نبي اال مان ههار  َّاان نسام  ها  خللقهاا
مارأ  اجا   !هاؤلء ذايهاك  : قال   ? مان هاؤلء !أ  ا   : من ن او مث عرضاهم علا  آدمو مقال 
اجاان ماان ذايهااك يف آخاار   : قاال   ? ماان هااَّا !أ  ا   : ماانهم أعجبااه ناا ا ماال بااي عينيااهو مقاال 

مازد  مان عمار  أابعاي   :  اه    ان و قال : قل   ? أ  ا  َّم عمر   : األمم يقل  له داندو قل 
  ملماال انق،اا  عماار آدم جاالء ملااك املاا تو مقاال  !إذ ف يكهااا نخيااهمو نل يباا    : قاال   ! اان 
[ نَجَحا  آدمُ ]  ? أَن ا تعرهال ابنَاك داند  : قال   ? أَن ا يبق من عمر  أابع    ان   [:يع  آدم]

 (.19()!مجح ت ذايههو ننسي آدم منسيت ذايههو نخرئ آدم منر ت ذايهه
و أ   ملحلااا يث دا  علااا  أ  اهلل خلطاااا األنناااوو نهاااي آن اااَّ ل تااازا  يف عااالا الاااََّّاِّ

مساق  مان ههار  َّان نسام  : )يف الاني نذلاك ق لاه. نسملت يف الا آدم عليه السا م
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 .692/ 14: جمم   النهلن   
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. دا  يف هااَّا الساايلث علاا  ال ااهقبل ( خللقهاال)مل اام النلعاان (. لقهاال إىل ياا م القيلماا هاا  خل
أل  . و ناملق ااا د بااالخللق هنااال اخللاااق النهااال ي ملاااق الاااننو يف ا سااام( اااينلقهل: )َّأناااه قااال 

. َّمل أناه دا  علا  أ  هلال اا ان ننسالني  ل جسامي . الننو آن َّ ل تزا  يف علا الَّا نسم   
مث جعان باي عيا  َّان إنسال  مانهم نبي ال مان نا او مث عرضاهم علا  : )ق له ندليله من الني

ماارأ  اجاا  مانهم أعجبااه ناا ا ماال بااي  !هاؤلء ذايهااك  : قاال   ? ماان هااؤلء !أ  ا   : آدمو مقال 
مماال َّاال  ذلااك ليكاا  ف لاا  ا تكاان األننااو ااا اا ( إخل... ? ماان هااَّا !أ  ا   : عينيااهو مقاال 

ما   ذلاك َّلاه علا  . ماأاا  إيلهال ىنال  الء نَّمال  الء –يه الس م عل -أههرهل اهلل تعلىل فدم 
نجاا د الااننو مسااهقل  عاان الباا  و ند  أي،اال علاا  أ  هلاال ااا ان  اا  جسااملني و ذات  اايملء 

 .خلا 
نمن الن    العجيبا  ال الا  علا  ذلاك أي،ال ق لاه علياه ال ا ن نالسا م يف احلا يث 

إ  الاااااننو املنل قااااا  ) : نق لااااه( 20)(!َّنااااات نبياااال نآدم باااااي الاااارنح ن ا سااااا ): ال ااااحي 
 (.21()لكل ن 

الااننو أم : نقاا  ِجاام عاان هااَّ  الن اا   إ ااكل  بااي علماالء ا  اا م ماايَم ُخلِااَق أنل
الب  ؟ نذلك نةرا ملل دلات علياه ه اهرهال مان رلطبا  األنناو يف ا اهق   عان األبا ا و نمان 

نهاَّا خا ف نقلاه ا مالم الربالين ابان قايم ا  ةيا  امحاه . إب لا بع،اهل لابع  يف عالا األاناح
نَّااااااااَّلك يف خلااااااااق األاناح قبااااااان األجساااااااالد قاااااااا ل  : )يف  اااااااانلء العليااااااانقاااااااال  . اهلل تعااااااالىل
مق  َّل   يخ ا  ا م تقاي الا ين بان تيميا  امحاه اهلل تعالىل مان أبارة القال لي (. 22()معرنمل 

بينماال َّاال  قبلااه ا ماالم اباان حاازم الةاالهر  األن لسااي ماان القاال لي . بساابق ا ساام علاا  الااننو
نذلااك مال نقلااه ابان القاايم من ا  يف َّهاال  . لهريهاهبسابق الااننو علا  الباا  ف انساجلمل مااع ه

. نقللت طل ن  أخر  مانهم ابان حازم مساهقرهل حياث َّلنات قبان خلاق أجسالدهل): الرنح قل 
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عن ابن    حبل  نابن  عن أل ا  علءو    ابن  ع  نانا   عن ميسرن النجرو   انا  أب  نعيم يف احللي   

 . يف احي  ا لمع 4311  : انةر ح يث اقم  .ناححه األلبلين  . عبلس
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يف  1913  : انةر ح يث اقم  .ناححه األلبلين.  عن عبلدن بن ال لمت مرم عل  الرناينانا    
 . احي  ا لمع
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مها  . و ل نهعا ا نالَّ  نق   به يف مسهقر األاناحو ها  مال قللاه اهلل عاز نجان ننبياه: نقل 
ك مان با  آدم مان هها اهم ذاياههم نإذ أخاَّ ابا: "النهل  ال اض و نه  أ  اهلل عز نجن قل 

نأ ه هم عل  أننسهم ألست بربكم قالل ا بلا   اه نل أ  تق لا ا يا م القيلما  إنال َّنال عان هاَّا 
نلقاااااااا  خلقناااااااالَّم مث ااااااااا انلَّم مث قلناااااااال للم  كاااااااا  ا اااااااااج نا : "نقاااااااال  تعاااااااالىل".  اااااااالملي
ألاناح ا"م ااا  أ  اهلل تعااالىل خلاااق األاناح مجلااا و نَّاااَّلك أخااان أ    (. 11:األعاااراف")فدم

نأخاَّ اهلل عها هل ن اهلدهتل ( 23")جن د جمن ن ممل تعلاف منهل ا هلف نمل تنلَّر منهل اخهلاف
لاااه بللرب بياااا و نهااااي رل قااا  م اااا ان علقلاااا و قباااان أ  ياااأمر امل  كاااا  بللسااااج د فدمو نقباااان أ  

نهاا  الانةاو الااَّ  . مث أقرهال حيااث  الء !ناألجساالد ي م اَّ تاارا  نمالء. يا خلهل يف األجسالد
مث ل يزا  يبعث منهل ا مل  بع  ا مل و مينننهال يف األجسالد امله لا ن . ليه عن  امل تترجع إ
م   أ  األاناح أجسالد حلملا  أل راضاهل مان الهعالاف نالهنالَّرو نأهنال : إىل أ  قل . من امل 

 علاماا  تياازنو ميبلااا هم اهلل يف الاا نيل َّماال يشااالءو مث يه ملهاالو م جااع إىل الااانةا الااَّ  اآهاال مياااه
ليلااَ  أ اار  بااه عناا  ياالء الا نيلو أاناح أهاان السااعلدن عاان  ااي آدمو نأاناح أهاان  ا ا   اهلل

. نذلااك عناا  منقراع العنلااارو نيعجاان أاناح األنبياالء نالشااه اء إىل ا ناا . الشاقلنن عاان يساالا 
نق  ذَّر بما  بان ن ار املارنة  عان إ احلث بان ااه ياه أناه ذَّار هاَّا الاَّ  قلنال بعيناهو : قل 
 (.24()نه  ق   مجيع أهن ا   م: قل  ابن حزم.   ل  هَّا أمجع أهن العلمنع: قل 

إل أ  ابااان القااايم امحااااه اهلل اد ذلاااك َّلاااهو نذهااااا إىل مااال ذهاااا إليااااه أ اااهلذ   اااايخ 
نالاااَّين قاااالل ا إ  األاناح ): "أحكااالم أهااان الَّمااا "ا  ااا م ابااان تيميااا و مقااال  يف َّهلباااه القااايم 

: ن ليا  مال معهام ق لااه. خلقات قبان األجسالد لايو معهام ناي ماان َّهال  اهلل نل  ان  ا ا له
نأماال األحلديااث الاايت . نقاا  ُعلِاام أهناال ل تاا   علاا  ذلااك. افياا " نإذ أخااَّ ابااك ماان باا  آدم"

ميهال ااري   نلايو. ميهل أنه أخرجهم مثن الَّاف مهَّا هن ه  أ بلحهم أن أمثلهلم؟ ميه ق ل 
نالَّ  د  عليه القارآ  نالسان  نالعهبالا أ  األاناح إةال خلقات ماع األجسالدو . بأهنل أاناحهم

مص  اهلل  بحلنه خلق جس  آدم قبن انحهو ململ   ا  نأَّمان خلقاه نناخ مياه مان . أن بع هل
نَّاَّلك  انهه  ابحلنه يف خلاق أنلد و َّمال .    انحهو مكل  تعلق الرنح به بع  خلق جس  
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 .نانا  مسلم عن أل هريرن انا  البنلا  عن عل ش   
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إ  : يعات ا ا   اهلل يقا  : "قال . د  عليه ح يث عبا  اهلل بان مساع د املهناق علا  ااحهه
خلق أح َّم  مع يف برن أمه أابعي ي مل نرن و مث يك   علقا  مثان ذلاكو مث يكا   م،او  

نقا   لا  بعا  النالس حياث هان أ  نناخ الارنح إا ال  (. 25")مثن ذلكو مث يننخ ميه الارنح
نلااايو ذلاااك ماااراد . ل َّلنااات م جااا دن قبااان ذلاااكو ننننهااال تعلقهااال باااهالاارنح نبعثهااال إلياااهو نأهنااا

باان إذا تكلماان خلااق ا نااي أا اان اهلل إليااه امللااكو مااننخ ميااه ننناا  مهحاا ث الاارنح  !احلاا يث
 ( 26()!بهلك الننن و محين َّ ح ثت له الرنح ب ا ر  الننن 

 ف باي املاَّهبي إل أ  املهح ن من ذلك َّلهو نالَّ  عليه العمن يف ناقهنل هاَّ ف أناه ل خا
نأناااه ل يقااا   . يف أ  الااننو أن الااارنح رل قااا و  ااا اء َّاال  ذلاااك قبااان البااا   أن بعاا   أن معاااه

. نأهناال جاا هر َّين ناا  ا نساال و نأهناال منلاقاا  للباا  . بقاا مهل إل أاااحل  املقااللت ا حللدياا 
سام يأَّلااه ماالل ج د النةخاي إذ ف إةال هاا  نجا د ننساالينف أل  ا . نأهنال بان الاا عي ا نسالين

 َحااىتَّ ِإَذا َجاالء َأَحااَ ُهُم ال َماا  ُت قَاالَ  َا ِّ : )قاال  عااز نجاان. الاا ا و لكنااه نجاا د علقاان نا 

اُت ََّاا َّ ِإناََّهال ََِّلَماا   ا ِإىَل يَااا  ِم  ر ةَا  بَااَ  قَل ُِلَهاال َنِمان َناَاِ ِهاام ُهاا ِجعُا ِ  َلَعلِّاي أَع َمااُن َاالحلِ ل ِميَماال تَارََّ 
َعثُاا  َ  تاارو    ا اا   اهللأ)ن أنااو باان مللااك عاا: و نيف احلاا يث(977-11: املؤمناا  ()يُابا 

يااال أمياا  بااان ! ياال أباال جهااان باان هشاالم"مث أتاالهم مقاالم علااايهم مناالداهم مقااال  . قهلاا  باا ا ث ثااال
ألاايو قا  نجاا م مال نعاا  ابكام حقاال؟ ماصين قاا  ! ياال  ايب  باان ابيعا ! ياال عهبا  باان ابيعا ! خلاف

  َّياف يسامع  ! يل ا ا   اهلل: مقل  ومسمع عمر ق   النغ " نج ت مل نع ين ال حقل
نلكانهم ل . ملال أقا   مانهم ل أناهم باأيعما! نالاَّ  ننساي بيا  "  جين ا؟  قال  نق  نأ   يب  

ن ابان عبالس اضاي اللّاه عان  (.27()مألق ا يف قليا با ا. مث أمر هبم مسحب ا" يق ان  أ   يب ا
نيف : قاال " نَماال يُاَعااََّّبلِ  يف ََّباا  ناَُّهماال يُاَعااََّّبل ِ إ): مااّر بقاانين مقاال   َّ ا اا َ  اهللأعنهماالف 

اَهِ ُ : "اي  البنلا ان  بل  إنَّه ََّبا  و أمَّال أَحاُ مُهل َمكالَ  َ  ِشاي بللنَِّميَماِ و نأمال افَخاُر َمكالَ  ل َيس 
 .(28()ِمن  بَا  ِله

                                                   

25
 هَّا ره ر ح يث مهنق عليه  

26
 .1239-6/1231: أحكلم أهن الَّم   

27
 مهنق عليه  

28
 مهنق عليه  
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نمن الن ا   ال الا  علا  السايملء اخللاا  باللننو ا نسالني و ىنعاز  عان البا  و هاَّا 
إ  ): قال . ا سا  بالمل ت مبل ارناحل يث العجياو الَّ  ي  ا حرَّ  الننو بعا  منلاقا  

اخرجاي أيههاال الااننو الريباا و َّلناات يف   : امليات ل،اار  امل  كاا و مااصذا َّال  الرجاان ااالحلل قاال  
ما  يازا  يقال  هلاال  !اخرجاي محيا نو نأبشار  بارنح ناحيال و نا   ا   ،ابل  !ا سا  الرياا

ما   ميقال    : ميقا     ? مان هاَّا   : ذلك حىت خَّتريفو مث يعريف هبل إىل السملء ميسهنه  هلل ميقال 
ادخلاي محيا نو نأبشار  بارنح ناحيال و نا   !مرحبل بللننو الريب  َّلنات يف ا سا  الرياا  : 

. هال اهلل تبالاو ن تعالىلم  يزا  يقل  هلل ذلاك حاىت ينهها  هبال إىل الساملء الايت مي !    ،بل 
اخرجاي  !اخرجاي أيههال الاننو اخلبيثا و َّلنات يف ا سا  اخلبياث: مصذا َّل  الرجن الس ءو قال 

ما  يازا  يقال  هلال ذلاك حاىت خَّتاريفو  !نآخر من  اكله أةنايف !ذميم و نأبشر  أميم ن سلث
ل مرحبال باللننو   :  ما  و ميقال  :ميقال   ? مان هاَّا  : مث يعريف هبل إىل السملء ميسهنه  هلل ميقل 

م  اان  !ااجعااي ذميماا و مصهناال ل تنااه  لااك أباا ا  السااملء !اخلبيثاا و َّلناات يف ا ساا  اخلبيااث
ماايجلو الرجاان ال اال  يف قاان   اا  مااز و نل مشاااع فو مث ; ماان السااملءو مث ت اا  إىل القاان

بمااا    : يقاا  م  ? ماال هااَّا الرجااان  : َّنااات يف ا  اا مو ميقاال  لاااه   :ميقاا    ?مااايم َّناات  : يقاال  لااه
ماال   :ميقاا    ? هاان اأياات اهلل  : جلءناال بللبيناالت ماان عناا  اهللو م اا قنل و ميقاال  لااه ا اا   اهلل

ينبوي ألح  أ  ير  اهللو ميناريف لاه مرجا  ِقبَاَن النالاو مينةار إليهالو حيرام بع،اهل بع،الو ميقال  
ةر إىل ةهرهتال نمال ميهالو ميقال  مث ينريف له مرج  ِقَبَن ا ن و مين !انةر إىل مل نقلو اهلل تعلىل  : له
ن ; علاا  اليقاااي َّنااتو نعلياااه ماااتو نعليااه تبعاااث إ   ااالء اهلل  : نيقااال  لاااه !هاااَّا مقعاا و  : لااه

  : ميقال  لاه !ل أدا   : ميقا    ? مايم َّنات  : ميقال  لاه ! لو الرجن السا ء يف قان  مزعال مشاع مل
ميناريف لاه مرجا  ِقبَاَن ا نا و مينةار إىل   ! يعت النلس يق ل   قا ل مقلهاه  : ميق    ? مل هَّا الرجن

مث يناريف لااه مرجاا  إىل الناالاو مينةاار  !انةاار إىل ماال ااارف اهلل عنااك  : ةهرهتال نماال ميهاالو ميقاال  لاه
علا  الشاك َّناتو نعلياه ماتو نعلياه تبعاث  !هاَّا مقعا و  : ميقال  !إليهل حيرم بع،هل بع،ل

 (29()!إ   لء اهلل
 !ين نا و نإةل الب   يف ا نسل  لبلس طي  مل ملل ج د النةخي إذ  ه  نج د ننسل

                                                   
29

  . يف احي  ا لمع 1921  : انةر ح يث اقم  .ناححه األلبلين .   انا  ابن ملجه  
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علاااا   اااابين ( ننساااال)نماااان هناااال مصةاااال خلطااااا اخلااااللق جاااان نعاااا  ا نساااال  بلعهباااالا  
  اء َّل  اخلرل  مهعلقل باللهك ين أن َّال  مهعلقال . أ  ب  وييز جنسي يف األان. ال  او
ِسااي ِإ َّ نَ : )قاال  تعاالىل مااث . بااللهكليف اا ِء ِإلَّ َماال َاِحاامَ  لااناَّن وَ اَماال أُبَااارُِّخ نَان  االَان  بِللسُّ لَِّ ِإ َّ اَ  أَلمَّ

ىَل َابِّاِك إِ  ال ُمر َمِ نَّاُ  اا ِجعِاي لاناَّن وُ ايَال أَياَّهُاَهال : )نقال   ابحلنه(. 74:ي  اف()َالِّ َ ُنا ا  اَِّحايم  
اتاَُّق ا  يَا  مل  نَ : )نقل  أي،ل( 47-60:النجر()اَاِضَي   مَّر ِضيَّ   مَلد ُخِلي يف ِعَبلِد  َناد ُخِلي َجنَّيِت 

اااااو  ناَ لَّ َ  اااازِ   اااااوٍ ناَّ َعااااان  ن  َهااااال َعااااا     َنلَ ُهااااام  ياُ  َ اااااي  ل  َنلَ  ن  َهاااال َ اااااَنلَع   َنلَ يُاؤ َخاااااَُّ ِمنا  بَاااااُن ِمنا  ق 
ااااو  ناَ ُتَكلَّااااُف  لَ : )نقاااال  أي،اااال( 31:البقاااارن()يُنَ ااااُرن َ  ااااَعَهل ن  نقاااال  ( 644: البقاااارن()ِإلَّ ُن  
اااااال تُار َجعُااااا َ  ِمياااااِه ِإىَل َناتاَّ : ) ااااابحلنه ااااااوٍ ناَ للّااااااِه مُثَّ تُااااااَ  َّ َُّااااانُّ ا ُقااااا ا  يَا  م  ااااال َََّساااااَبت  َنُهاااااام  لَ  ن  مَّ
اوٍ ناَ يَا  ٍم لَّ َاي َا ِمياِه َنُنماِّيَات  َُّانُّ لِ  َكي َف ِإَذا مَجَع َنلُهم  مَ : )نقل  أي،ل( 619:البقرن()يُة َلُم  َ   ن 

اال َََّسااَبت  َنُهاام   ااوٍ ناَ نُّ َُّاا: )و نقاال  أي،اال(67:عماار  آ () يُة َلُماا  َ لَ  مَّ َاال نَ َذآ َِقااُ  ال َماا  ِت  ن  ِإةَّ
 (917: آ  عمرا ()تُاَ ماَّ  َ  أُُج اََُّم  يَا  َم ال ِقَيلَم 

اوٍ ناَ   َم تَاأ يت َُّانُّ ياَ : )نقل  أي،ل ِساَهل َنتُااَ  َّ َُّانُّ  ن  اوٍ ناَ  ُ َالِدُ  َعان ناَّن  مَّال َعِملَات  َنُهام   ن 
اوٍ ناَ ل يَاا  َم ُ  اَز  َُّانُّ ا: )نقال  أي،ال( 999:النحان()لَ يُة َلُما  َ   ىنَال َََّساَبت  َل هُل اَم ال يَااا  َم ِإ َّ  ن 

َساال ِ ا ااوٍ ناَ َجاالءت  َُّاانُّ نَ : )نقاال  أي،اال( 90: االمر()للَّاَه َ اارِيُع احلِ  َلَقاا     .مََّعَهاال َ االِ ق  َنَ ااِهي    ن 
َنل َعنااَك ِ رَااَُّ  لَااٍ  مِّاان  َهااََّا َمَكَشاان  نقاال  ( 66-69:ث()لءَو مَاَبَ ااُرَو ال يَااا  َم َحِ ياا   نااَت يف َ ن 

او  ناَ  ل أَياَُّهل الََِّّيَن آَمُن ا اتاَُّقا ا اللَّاَه َنل َهنةُار  يَ : )أي،ل مَّال قَا ََّمت  ِلوَاٍ  َناتاَُّقا ا اللَّاَه ِإ َّ اللَّاَه َخبِا   ىنَال  ن 
ااوٍ نَ : )نقاال  أي،اال( 91:احلشاار()تَاع َملُاا  َ  َ اَهاالمَ . َنَماال َ اا َّاَهل نَان  ََمَهاال ُمُج َاَهاال َنتَاق  ما لَااَ  أَ  قَاا   . َأهل 

 .(97-0:الشمو()َد َّلَهل َمن ةَََّّلَهل َنَق   َخلَ  َمن
مهااَّ  الن اا   الكثاا نو َّلهاال دالاا  علاا  أ  الااننو ا نساالني  جاا هرو نأهناال هااي باان 

جميلهيا. اخلرل  ا هلاي ِيينهيا ِو وليهل  . وم  هنا فالنفس ههن ه  التي  عمنِيَ  اإلسيالم بت
ِة عليير سيييماء اليينفسْ التيي  هيي   َأةأ حتيير ل َِغيير سيييماء الصييَ فييَا السييتَ عليير الميي

مللسايميلء ا ساملني  لا   املارأن . السيمياء الةقيقيةْ والت  ه  أسيا  التمييِ في  اإلسيالم
. ذات خ اا   مجااليل يااؤد  نهيناا  تنل االي  بللق اا  األن  ننهيناا   ااه اني  بللق اا  الثاالين

ااينو مها  خيا م إحاا   ال،ارنايلت اخلماو يف مقلاا  الشاريع و علاا  مللق ا  األن  ق ا  أ
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مزُياِّنَاات األنثاا  َخل قاال نتك يناالف حااىت (. 30()ضاارنان النساان)ماال بينااه علماالء املقلااا و أل نهااي 
 ينجَّ  الرجن إليهلف ميك   ضمل  ا اهمراا النسانو َّمال مار يف ق لاه تعالىل مان  ا ان النسالء

َهاال) ُهَماال اَِجاالل  ن َجَهاال َنبَااةَ  َنَخلَااَق ِمنا  : و نَّماال ماار أي،اال ماان  اا ان األعااراف(ََّثِاا  ا َنِنَساالء  ثَّ ِمنا 
اال) َهاال مَاَلمَّ ااُكَن إِلَيا  َهاال َةن َجَهاال لَِيس  االَهل مَحَلَاات  تاَ  َنَجَعااَن ِمنا  اال أَثا َقلَاات  َوشَّ اال َمَماارَّت  بِااِه مَاَلمَّ مَح اا   َخِنين 

الَِّرِينَ  لّلَه َاباَُّهَمل لَاِ ن  آتَاي هَانَال َاالحِلل  ا دََّعَ ا ذلاك ها  األاان ال جا د   مال  (. لََّنُكا َننَّ ِماَن الشَّ
نهاا  . نعاام لااه ق اا  تبعااي أن تاالبع نهاا  الهاازيي الشااه اين املباالح. املاارأنو نالق اا  األااالي منااه

ااَهَ اِت ِمااَن النَِّساالء يِّااَن لِلنَّاالسِ ةُ : )الاا ااد يف ق لااه تعاالىل ال ُمَقنرَااَرِن ِمااَن ال َبنِااَي َنال َقنَاالِطِ  نَ  ُحاااُّ الشَّ
اا ِ  َاار ِث َذلِااَك َمهَاال ُ نَ  الااَََّّهِا َنال ِن،َّ َي ااِن ال ُمَساا ََّمِ  َناألَنا َعاالِم َناحل  ااُن ا اخل  نا َيل َناللّااُه ِعنااَ ُ  ُحس  َيَاالِن الاا ُّ حل 

مللرجاااان جمباااا   علاااا  . مهااااَّا الهاااازيي طبيعاااايو أ  ىنعااااح مراااار (. 93:آ  عماااارا ()ال َمااااف ِ 
نلايو ذلاك مق ا دا . نثا  و لكان خل ما  الق ا  األااين مان النسانالِجاَّا  إىل ا مال  األ

ُؤنَابِّااُ ُكم ِمَاا  ٍ مِّاان َذِلُكاام  لِلَّااَِّيَن اتاََّقاا  ا ِعنااَ  أَ  ن  قُاا: )لَّاتااهف نلااَّلك جعاان اهلل عقااا افياا  ماال يلااي
م  َجنَّلت   اَ    َاهبِِّ اَ ا   مِّاَن اللّاِه َناللّاُه َبِ ا   نَ  َرن  رِ  ِمان َل ِهَهال األَنا َهالُا َخللِاِ يَن ِميَهال َنأَة َنايف  مَُّرهَّ ِاض 

رانال نإنلثال  -نمشكل  ا نسال  اليا م ( 97:آ  عمرا ()بِلل ِعَبلدِ  مجعان  !أناه قلاا املا اةين -ذَّ 
املق اا د الهبعااي أاااليلو ناألااالي تبعياالف ملنقلباات بااَّلك حقاال ق احلياالن عناا  و ماان ا نسااالني  

 !من املهع  الرنحي  إىل اللَّن الشه اني الراقي  إىل البَاَهِميَّ  السلقر و ن 
نلااَّلك َّاال  اللباالس ا  اا مي بللنسااب  للرجاال  نالنساالء معاالف قل ماال علاا  خ ماا  هااَّ  
املقلااا  الكلياا  العةيماا  يف الاا ينو نعلاا  احاا ام ال جاا د ا نساالينو نعاا م ا  اانلف بااهو أن 

ُر ال ا ان ا سام !السق ط به إىل داَّلت العييف احلي اين ال ارف ملال هلال مان  -لني  لةنثا  مِساها 
َّل  لين م ق    األالي نل يهعا ا  إىل  ا   إل تبعالو يف حا ند مجلليا    -خ    تك ي  

ااَ اِلُكم    يَان ةُااُر ِإىَلَ ُاااَ اَُِّم  لَ ّ  اللّااَه إِ : )نماان هناال قاال  الر اا  .. املباالح َنَلِكاان  يَان ةُااُر ِإىَلَ . َنأَم 
يف ةاهاااار باااان حاااارام  نعلاااا  هااااَّا املساااالث ينهاااام حاااا يث النااااغ(. 31()قُالُاااا ِبُكم  َنأَع َماااالِلُكم  

 – !حيباهو نَّال  اجا  با نيل ذمايم ال ا ان نقا  َّال  ا ا   اهلل -األ جعي اضاي اهلل عناه 

                                                   
30

 .13ن 9/ 6: امل امقلت للشلطغ.    
31

 .انا  مسلم  



 

 

62 

62 

لقا  َّال  عنا  اهلل َّاَّلكف  !نعام(. 32()!نلكن أنات عنا  اهلل  ال : )إذ قل  له يف ق   طرين 
نأمالض عليهال أنا اا القبا  و يف األاض  ملل َّل  له من مجل  الننو الَّ   ر  ذملم  ال ا انو

 !نيف السملء
. إ  لباالس املاارأن يف ا  اا م لاايو أحكلماال  ااكلي  محساااو علاا  ماال يعهقاا   بع،ااهم

يارتب  بللربيعا   !إناه بعا  نجا د ! إ  اللبالس م،ام   جا هر  ي،ار  يف عماق الوياا !َّ 
 .ال ج دي  للمرأن من حيث هي إنسل 

أن مااان مبااا أ اخلرااال  الكلاااي لإلنسااال و مناااَّ َّااال  لقااا  انرلاااق اخلرااال  القااارآين للمااار 
ِإذ  َأَخااََّ َابُّااَك ِماان بَااِ  آَدَم نَ : )نذلااك قاا   اهلل تعاالىل! خراال  ال جاا د األن  للااننو ا نساالني 

ااَهَ ُهم  نَ ِمان ُهُهاا اِِهم  ُذاِّياَّاهَاُهم   نَل أَ  تَاُق لُاا لَا عَ  َأ   اَت بِااَربُِّكم  قَالُل ا  بَالَاا  َ اِه     ا  يَااا  مَ أَنُنِسااِهم  أََلس 
نَّال إِ : )مكال  هاَّا الهكلياف الكا ين العجياا( 906:األعاراف()ل ِقَيلَمِ  ِإنَّل َُّنَّل َعن  َهََّا َ الِمِليَ ا

اااَنل  ََملنَاااا َ اَعَرض  ااااَملَناِت  أل  َهااال َنمَحََلَهاااالنَ َعلَااا  السَّ َن ِمنا  ااااَنق  َ أَ  حَي ِمل نَاَهااال َنَأ   ِبَااالِ  مَااااأَبَاي  َا ِض َنا    األ 
نَسال ُ ا اال َجُهاا ل     ِ لقاا  جاالء هااَّا الهكليااف يف  اايلث خراال   (. 36:األحاازا ()ِإنَّااُه ََّاالَ  هَُل م 

ااَه للسااملنات ناألاض نماال بينهماالو مَهَ اا َّا ا نساال  ىناال مراار عليااه ماان مااؤه تف  َّاا ينو ُنجِّ
ليكااا   إمااالم العلبااا ين هلل ال احااا  القهااالاو نليكااا    اااي  السااال رين إلياااه تعااالىل يف األاض نيف 

ليو بعي ا عان هاَّا الق ا  أمار اهلل تعالىل م  كهاه بللساج د فدمو أن  اخلليقا  مان ن . السملء
 .نه  حيمن يف البه ذايهه ذَّرانل نإنلثل. الننو ا نسلني 

                                                   
اهل ياا  ميجهااز  ا اا    ن أنااو أ  اجاا   ماان أهاان البلدياا  َّاال  ايااه ةاهاارا و نَّاال  يهاا   إىل النااغعاا  32
حيباهو نَّال   َّال  الناغن  ".نحنان حلضارن  لديهنالبإ  ةاهارا  " :إذا أااد أ  خيريفو مقال  ا ا   اهلل اهلل
أا ال و ماان هااَّا؟ : ي ماال  نهاا  يبياع مهلعااهو ملحه،اانه مان خلنااه نها  ل يب اار  مقاال  ميمال و مااأت  الناغذ

: يقاا   حاي عرمااهو نجعان النااغ مجعاان ل يااأل  مال أل ااق ههار  ب اا ا النااغ مللهنات معاارف الناغ
لكنااااك عناااا  اهلل لساااات : "مقاااال  النااااغ !ياااال ا اااا   اهلل إذا   اااا ين َّل اااا ا  : مقاااال ". ماااان يشاااا   العباااا ؟"

 ".لكن عن  اهلل أنت  ل ": أن قل ". بكل  

: جمماااع الزنا ااا   .ل  أمحااا  اجااال  ال ااحي نا  أمحااا  نأباا  يعلااا  نالبااازاا ناجااا : قاال  اهليثماااي يف جممااع الزنا ااا 
 .97101 :َّهل  البي  و اقم احل يث: 1/292
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و علاا   اابين (عاالم )نماان هناال خلطااا املاا ىل جاان ج لااه املاارأن يف القاارآ  بلعهبلاهاال 
ديا  مان محان األملنا  الكان و َّمال مار يف الهسا ي  املرلقا  باي الرجان ناملارأن يف املساؤنلي  ال ج  

اَهَجلَ  هَلُام  َاباُُّهام  َأينِّ لَ ُأِضايُع َعَماَن َعلِماٍن مَ ): ق لاه تعالىل َأن  أُنثَا  بَاع ُ،اُكم  ََّارٍ ذَ  نمِّامِّانُكم ل  
 (.193:آ  عمرا ()مِّن بَاع  

بااي نأمال ماال خللنات املاارأن الرجاان مياه ماان أحكالمف مااَّلك ااجااع إىل الربيعا  الهكلملياا  
مقاا  ياانقي الرجاان يف  اايء . الااََّّ ان ناألن ثاا و نلاايو إىل تنقاايي خلقااي تكاا ي  يف طبيعههاال

لهكمله املرأنو نق  تنقي املرأن يف  يء ليكمله الرجنف  اعيل لهكا ين احللجا  النرريا  الربيعيا  
 (.33)بينهمل نا ب  يف دنام اللهقلء نضمل  ا همراا احليلن

. يف هااَّا الساايلث الكاا ين العةاايم -مااَّ َّاال   –َّاال  إ  تشااريع اللباالس ا  اا مي إةاال  
إنه ج هر مان جا اهر احليالنو نعماق مان أعمالث ال جا د . مليو ميه إذ   كليلت نهلمشيلت

: نجانقال  عاز . إنه  ايملء حلمان أملنا  ال اهن ف يف األاض !ا نسلين يف اخلرل  القرآين
ااَن اأَلا ضِ ُها) اهَاع َمرََُّم  نَ  َ  أَنَشاَأَُّم مِّ نمان مَثَّ َّال  ذلااك أن  ق ا  إبلاايو (. 29:هاا د()ِميَهالا  

يَال : )قال  تعالىل !مالقرأ نتا بر هاَّ  افيا  العجيبا  !بلله م  نالهنريا يف ا همع ا نسلين األن 
ُم ك بَاِ  آَدَم  َِلكنَيا َعلَييك ِِيًشياييمي َباًسيالِ َقدك أَن ُم ك َو َءاِِ َك ِِ  َسي َ   .ََا ي َََى َ لِيَ  َخييك ي قك َذلِاَك َولِبَيا م التيَّ

ُم م يَال بَاِ  آَدَم  .يَلِت الّلِه َلَعلَُّهم  يَاََََُّّّّرن َ آ ِمن   ِتنَيينَّ ييكََا م ا لَ يَيفك اريََف أَبَااَ ي ُكم مِّانَ   لشَّ َنَّاِ   َََّمال َأخ  ا  
همَما لَِباَسهمَما ِِ م َعنيك َءاِِِهَمالِ  يَن َك َِيَيهمَما َس نَّال َجَعل نَال إِ  .َُّم  ُهَ  َنقَِبيُلُه ِمن  َحي ُث لَ تَاَرن نَاُهم  ِإنَُّه يَارَا  يم

َيلِطَي َأن لَِيلَء لِلََِّّيَن لَ يُاؤ ِمُن  َ   (.62:األعراف)(الشَّ

                                                   
33

ندياان أ لااا لااَّ  لااا  لق االت عقااننل اأياات مان ماا: )للنساالء نعلاا  هااَّا الاا ةا  ينهام قاا   النااغ  
أ  ي اا ا منااه  محل اال ا اا   اهلل! ملاايو املااراد قرعاال ال ااههلن  هاانو األنثاا  َّاا  .مهنااق عليااه( ماانكن

و َّمال بيناال  اليينقا التُيامل نإةال املق ا د ها  .  ايء مان ذلاكو ناألنثاا  خلاق اهلل السا  و ناانعه املااهقن
أعا  و نهاا  هناال يف خ اا   هاَّا احلاا يث نقااي يقلبلااه ماي  عاالطني نبياان نقااي مياه الرجاانو نَّااَّا تناار  

هلاال بااَّلك إجاالةات يف احلااي  مكلناات  !بي لاا جي حلماان  اار اخللااق ا هلااي العةاايمو نضاامل  ا ااهمراا احلياالن
َّماال هااا  ناضااا  يف حاااق   !نيف النناالسف لهأديااا  ذلاااك الاا نا األمااا مي الاااَّ  ملقااات بااه ةنجهااال أضاااعلمل ث ثااا 

 !مهأمن. افبلء عل  األبنلء
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 (34)!مه بر. ذلك  ر عجيا من أ راا اللبلس يف القرآ 
معناال  أهناال ناملارأن إذ تكشااف عاان أطرامهاالو نمنلتنهاال ا سااملني  بهساايا  ااه اينف مصةاال 

نتنر مان تازيي حقيقا   !تنة الهمثل  عل  حسل  الربيع و نوج  الننلا عل  حسل  الرنح
مهنااريف عاان طبيعاا  ال جاا د البشاار  الااَّ  قاالم علاا   !الااننو إىل تاازيي   مهاال اخلاالاجي مقاا 

 .املنه م الننسي يف القرآ  َّمل تبيو نتهن ن عن ملهيههل ال ج دي  ننهينههل الك ني 
َأة: الثان المبةث  َية لنفسية الم َب  السيماء الت

 
تق م السيملء ال ب يا  للمارأن يف ا  ا م علا  ث ثا  أاَّال و ذات أبعالد مجلليا  خلاا و 

 :نهي َّمل يلي. هي من لرل ف األنث  ِخل َق  و نمن أ رااهل العميق 
َاة -أول  :جمالية األن

  يف ا  اا م منهاا م تكاالمليف نماان ناألن ثاا. األن ثاا  هااي  اار ا لذبياا  اخلِل قياا  يف املاارأن
أ  أ  به حُيَ ِّن الرجان َّمللَاهو مان حياث ها  جانو بشار و نب نناه مها  نالقي . هنل مجلليهه

 !نَّااَّلك املاارأن يف املقلبان ل تكاا   إل بللرج لاا  الايت علاا  أخيهاال أ  حينةهال نيرعلهاال هلاال. أبا ا
َنأَناااااااُهم  لِبَااااااالس   ُكااااااام  لَّ  لِبَااااااالس   نَّ ُهااااااا: )هاااااااي املاااااااََّّ ان يف ق لاااااااه تعااااااالىل( ا ملليااااااا  الهكلمليااااااا )ن

ُاانَّ  ااِن املاارأن)ف نماان هناال نجاا نل ا  اا م ينهاا  بشاا ن عاان (910:البقاارن()هلَّ أ  تشاابههل ( تَاَرجُّ
بللرجانف ملال ميااه مان مقا ا  اهل ياا  النرريا و للهكلمليا  ا نساالني و مث ملال مياه ماان إخا   باالله اة  

ج ديااا  ضاارناي  ل ااهمراا النسااان ماان نلحيااا و ملألن ثاا  حقيقاا  ن . ا نساايو نا مااليل يف اخللاااق
نضارنان نج دياا  للشااع ا ىنعااح احلياالن لاا   ا نساايو ىناال يكاا   ماان إنهااليف لل هيناا  البشااري  يف 

. نمن مَثَّف من نهين  عمراني  يف قيلم احل،لااتو نا همراا الهلايخ إىل مال  الء اهلل. بنلء األ رن
نقا  نادت أحلدياث عان ! نسالين نخرمال له اةناهمكل  ال جن النس   لَّلك هت يا ا لل جا د ا 

  : ث ثا  ل ينةار اهلل إلايهم يا م القيلما  ): يف هَّا اخل    من مثن ق له الر    األَّرم
َجييالالعاالث ل ال يااهو  ََجِّلَييةم المتشييبهة بال َأة الممتَي   : نث ثاا  ل ياا خل   ا ناا   !و نالاا َّيُّ ثُ والميي

                                                   
34

 . يأيت تن ين ذلك بلملبحث األن  من الن ن الثلين  
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ث ثاا  ل يااا خل   : )نمثلااه ق لااه (. 35()ناملناال  ىناال أعراا العاالث ل ال يااهو ناملاا من اخلماارو 
نعان عل شا  اضاي اهلل عنهاال (. 36()نما من اخلماار والََّجملَييةم مي  النسياءْالا َّيُّ ُثو   :ا نا  أبا ا

 (37()!لعن اهلل الرَُّجَلَ  من النسلء): قل  أنه 
املشايو أن حنا   نال جن يف املرأن قا  يكا    اكليل َّمال بلللبالسو أن طريقا  الكا مو أن

بهويا  خلاق اهلل يف ننساهلو بل راحالت الربيا   با نيل قا  يكا  ن لك من الشاكليلت الةالهرنو ذ
نَّان ذلاك حارام باني األحلدياث . اورم  اليت تؤثر علا  طبيعههال األنث يا و ننهينههال ال ج ديا 

نمن هنل حرم ا   م حىت جمرد الهشبه بللرجن بلاه ال جانو َّمال حارم علا  . نمقلا  الشريع 
لعان اهلل املهشاابهلت ) :علياه ال اا ن نالسا منذلاك َّماال يف ق لاه  !الرجان الهشابه بللنساالء  ا اء

 (38()!من النسلء بللرجل  ناملهشبهي من الرجل  بللنسلء
لعن اهلل الرجَن يلبو لَب َسَ  املرأنو ناملرأَن تلبو : )نقل  يف خ    الهشبه يف اللبلس

ملألن ث  إذ ف مق   إ  مي نج د  نتشريعيو نَّن خرم له ه  خرم (. 39()لبسَ  الرجن
 .يق  اله ين نحلقيق  احليلنحلق

 :جمالية الةياء والتخف  -اانيا
نمجلليااا  احلياااالء هاااي ماااان املقه،اااايلت . احليااالء ضاااا  النحااايف نالااااهنحيفو نضااا  البَااااََّاء

. ناحليلء بربيعهه  ين إىل الهننيف أل  به حين  نج د  يف الاننو نيف ا هماع. النرري  لةن ث 
نمان هنال َّال  ل حيالء  !الورالء يرا  يف اهلا اء نيه  ا إ  احليلء َّللز بقو ىنجرد مل ترماع عناه 

                                                   
يف  7231  : انةااار حااا يث اقااام. نااااححه األلبااالين  . عااان ابااان عمااارن   محااا  نالنسااال ي ناحلااالَّم انا  أ 35

 . احي  ا لمع
يف ااحي  ا االمع  4726  : انةار حاا يث اقام .األلبالين ناااححه .  عان عماالا بان يل ار  انا  الراناين 36

 .ال و 
 . يف احي  ا لمع 3292  : انةر ح يث اقم  .انا  أب  داندو ناححه األلبلين 37
  : انةاااار حاااا يث اقاااام. ناااااححه األلباااالين . عاااان اباااان عباااالس  ناباااان ملجااااه انا  أمحاااا  نأباااا  داند نال مااااَّ  38

 . يف احي  ا لمع 3122
39

يف ااااحي   3293  : انةااار حاا يث اقاام .األلباالينناااححه  . انا  أباا  داند ناحلاالَّم عااان أل هرياارن   
 .ا لمع
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التخفي  سيَ بقيياء الةيياءْ والةييياء سيَ بقيياء . ماع العار و نَّال  ل حياالء ماع الاننة النلضاا 
مااصذا قرناات مرَّههاال األياا   منقاا ت هبلءهاالو ماا   !نإةاال مجاال  الاا ادن ماال ا تقرااف !الجمييال

نمااان هنااال َّلنااات الااا ادن األمجااان هاااي تلاااك او ااان  باااي خ،ااارن األنااث نتيجااال   !مجااال  بعااا 
 !األ  او

أن يف  وناحلياالء عم ماال مباا أ إ اا مي َّلاايو عاالم يف َّاان  اايءو  اا اء َّاال  يف األقاا ا 
ا االمع  نهاا  معااح قاا   النااغ  . أن يف اله اارملت ن اال ر احلرَّاالت وأن يف األلبساا  واألمعاال 
. (40()هانَااهو نل َّال  احلياالء يف  ايء قاا  إل ةَ لنَ  ايء قاا  إل َ اا ماال َّال  النحاايف يف: )املالنع

نانهمالء ح،الايل  وَّمل أنه َّل  علمل يف َّان إنسال و مان حياث ها  مسالم حيمان عقيا ن معينا 
إ  احليلء نا  ال  قُرِنَال مجيعالو ماصذا اماع أحا مهل ): بل  ل  يف ق له نلَّلك قرنه النغ. مهميزا

 وماان ا ناالء ََّاءُ نالبَاا ونا  اال  يف ا ناا  واحلياالء ماان ا  اال ) : لااهنمثلااه ق و(41()امااع افخاار
 (.42)(انا نلء يف النل

مث جعله بع  ذلاك  ال َّل ي ميالو نتعبا ا عمليالو نابراه بالهلل جان نعا ف معرما   ها    
ماان ! ا ااهحي ا ماان اهلل تعاالىل حااق احلياالء): نجهااهو نعةماا   االرلنهو نمجاال  إنعلمااهو مقاال 

نلياااََّّر , نلاايحن  الااابرن نماال حاا  , اهلل حااق احليااالء ملاايحن  الاارأس نمااال نعاا ا ااهحيل ماان 
مماان معاان ذلااك مقاا  ا ااهحيل ماان اهلل . نماان أااد افخاارن تاارو ةيناا  احلياالن الاا نيل! لَاا املاا ت نالبِ 
 (43!()حق احليلء

                                                   
يف اااحي   3233  : انةاار حاا يث اقاام .ناااححه األلباالين . عاان أنااو  محاا  نال مااَّ  ناباان ملجااه انا  أ 40

 . ا لمع
يف ااااااحي   1227  : انةااااار حااااا يث اقااااام  .نااااااححه األلبااااالين  . عااااان ابااااان عمااااار   انا  احلااااالَّم نالبيهقاااااي 41

 . ا لمع
عن أل  َّمال انا  اباان ملجاه ناحلاالَّم نالبيهقااي لَّم نالبيهقاي يف  ااعبه عان أل هرياارنو انا  ال ماَّ  ناحلاا  42
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 ولق  ق  ت بصيراد هَّ  الن    أ  أبي أ  احليلء مق   من أهام املقلاا  الشارعي 
نتَاَهبُّاااُع هاااَّا املعاااح بااالملنهس ال اااهقرا ي يف .  ااارر  العلمااالء يف مقلاااا  الشاااريع الااايت تااا اين مااال 

 . عن منه َّليل من أهم الكليلت اخللقي  يف ا   م فالن    الشرعي 
ذلك مال يهعلاق بلحليالء مرلقال يف ا  ا مو أعا  مان حياث ها  ُخلُاق  إ ا مي عالم يف الرجال  

 .يف املرأن أجل  نأبي نأمجننالنسلء عل  الس اءو نإ  َّل  نج د  
إل أ  املرأن يف الشريع  ا   مي  اخه ت مناه بلرال ف نمعال و ليسات علا  الرجانو 

مكان  !مكث ن هي األعمل  اليت أنيرت بالملرأن دن  الرجانف اعيال ملق ا  احليالء. ضبرل نتشريعل
 .عحمل أنجا عليهل الهس  ا سمي أن احلرَّي أن ال  يتف مه  ااجع إىل هَّا امل

مأمل الهس  ا سامي مها  مال مارض اهلل عليهال مان اللبالس ا  ا ميو يف بكام القارآ  
َة َناِجااكَ  قُاان النَّااِغُّ  أَياَُّهاال يَاال): العةاايمو ماان ق لااه تعاالىل ِنيَ  ال ُمااؤ ِمِنيَ  َنِنَساالءِ  َنبَاَنلتِااكَ  ألِّ  َعلَااي ِهنَّ  يُاا  

ال َ ُنا ا ا اللَّاهُ  نَََّال َ  ياُاؤ َذي نَ  مَاَ   يُاع اَرم نَ  أَ  أَد  َ  َذلِاكَ  َجَ بِيِبِهنَّ  ِمن و نمال (71:األحازا )(اَِّحيم 
مال مان امارأن ) : م لهه السن  النب ي  يف ذلكو مان جز يالت بيلنيا  ت ضايحي و مان مثان ق لاه

أ ال امارأن نزعات ): نمثلاه ق لاه (. 44)(خَّتلع ثيلهبل يف    بيههل إل ههكت مل بينهل نباي اهلل
 (.45) (ل يف    بيههل خرث اهلل عز نجن عنهل    ثيلهب

نأماال الهساا  احلرَّااي مهاا  ماال مرضااه اهلل عليهاال ماان التاازا  يف املشااي نيف ال اا نو نماال 
اارِب نَ  َنلَ : )قال  تعاالىل. حرماه عليهاال ماان الهوانس يف الشاا اا و ناألماالَّن الايت يوشاالهل الرجاال   َي، 

نمنعهل من إملما  الرجال  يف ال ا نف ملال مياه ( 71:الن ا()ةِيَنِهِهنَّ  ِمن خُي ِنيَ  َمل لِيُاع َلمَ  بَِأا ُجِلِهنَّ 
 .نحن  ذلك يف الشريع  َّث  !من َّشف حلرَّ  جسمهل نمنلتنه عن  الرَّ   نالسج د

نأماال الهساا  ال اا يت مهاا  مهعلااق بهلحااي أنولمهاال ال اا تي  خلااا و نماال يف معناال  ماان 
نذلااك َّمنعهاال ماان األذا و ن  ياا  القاارآ   !ال اا ت طبعاالتواانس ااا يتو نلاايو مهعلقاال ىنرلااق 
نتلحااي  ونماان باال  أنىل نأحاار  منعهاال ماان الوناالء للرجاال . ىنح،اار الرجاال  األجلنااا عنهاال
                                                   

يف ااااااحي   3296  : انةااااار حااااا يث اقااااام  .يننااااااححه األلبااااال  . عااااان عل شااااا    انا  أبااااا  داند نال ماااااَّ  44
  . ا لمع
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نذلااك َّلااه إةاال  !ق اا  الهاأث  ا نسااي علاا  الرجاان ماان  ا  الاازنيف فال ا ت عناا  الكاا م العاالم
َير َمااَع ماَ َ  خََّت َ،ااع َن بِالل َق  ِ  مَا: )ال اري  ن ماع هاَّ  املعاالين قا   اهلل تعاالىل. ها  مقا ملت الااز 

 (.76:األجزا ()ض  َنقُال َن قَا  ل  مَّع ُرنم ليف قَال ِبِه َمرَ  الََِّّ 

َّااان ذلاااك إةااال َّااال  اعيااال  ملليااا  احليااالء األنث يااا  يف املااارأنو نحنةااال لنررهتااال الننساااي  
 !َّن  ر  نلرل نهل ال ج اني و نمحليههل من الهسيا اخللقي الَّ  ه  بل 

نعلياااهف مقااا  َّااال  الهنناااي يف ا  ااا م مرلبااال تعبااا يل للمااارأن يف َّااان  ااايءف حاااىت يف 
يف  -الااَّ  جعاان ااا هتل يف بيههاال أم،اان  نهبااَّا املنرااق  ااا مهاام حاا يث النااغ !ااا هتل

يف   نذلك ق لاه. من ا هتل يف املسج و عل  عكو مل  نه للرجن ولمل -األجر ناملث ب  
املرأن يف بيههل أم،ن من اا هتل يف حجرهتالو ناا هتل يف را عهلو  ا ن: )احل يث ال حي 

أل  ت االي املارأن يف بيههاال خا  هلاال : )نأنضا  منااه ق لاه ( 46()!أم،ان ماان اا هتل يف بيههاال
مااان أ  ت ااالي يف حجرهتااالو نأل  ت ااالي يف حجرهتااال خااا  هلااال مااان أ  ت ااالي يف الااا ااو نأل  

 (47()ملسج ت لي يف ال اا خ  هلل من أ  ت لي يف ا
ياال ا اا   اهلل : مقللاات أهناال جاالءت النااغ )عاان أم محياا  اماارأن أل محياا  الساالع   ن 

ناا تك يف بيهاك خا   ق  علمات أناك لباي ال ا ن معايو: "قل  .إين أحا ال  ن معك
نااا تك يف  ماان ااا تك يف حجرتااكو نااا تك يف حجرتااك خاا  ماان ااا تك يف دااوو

خا  مان اا تك يف  ساج  ق ماكمناا تك يف  وساج  ق ماكمدااو خا  مان اا تك يف 
مكلنت ت الي  ونأهلمه وهلل مسج  يف أق   بيت يف بيههل ِ َ بُ ماَ  فَمَرت  مأَ : قللت" !مسج  

 .(48)(ميه حىت لقيت اهلل عز نجن
ذلااك املق اا  . َّان هااَّا الهننااي يف العاالدات نالعبالداتف إةاال هاا  حلناا  مجلليا  احلياالء

 !يف األنث  الَّ  يشكن  را من أ راا ا مل 
                                                   

46
  : انةاار حاا يث اقاام  .ناااححه األلباالين  . عاان أم  االم   عاان اباان مسااع دو نانا  احلاالَّم   انا  أباا  داند  

  . يف احي  ا لمع 7177
  . يف احي  ا لمع 3279  : انةر ح يث اقم  .نحسنه األلبلين  . عن عل ش   انا  البيهقي يف  ننه   47
ناجاال  أمحاا  اجاال  ال ااحي   اا  عباا  اهلل بااان " :نقاال  اهليثمااي يف جممااع الزنا اا  .نا  أمحاا  نالرااناينا   48

 ."نإ نلد أمح  حسن": نلَّلك قل  ابن حجر يف مه  البلا  . "  ي  األن لا و ننثقه ابن حبل 
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نهبااَّ  الن اا   ناملقلااا ف ياا او املهب اار مقاا اا املنللناا  الشاارعي و يف مجللياا  احلياالء 
َّاام   -امحااك اهلل  –مالنةر  !نالهننايو بااي مثال  املاارأن املسالم  نبااي حلهلاال يف ناقعهال املعلااار

هاي بَّي ا  حللاا  ال اهعراض الاايت ولا اهل املاارأن اليا م علاا  املاةو يف الشاا اا  ناألمالَّن العلماا و 
باان لقا  ناان ا هان ىنثان هااَّ  احلقال قف أ  االا َّثا  تاان  !تقليا ا لعالدات اليها د نالن الا 

  هيااأن ماان ينهسااإ إىل الهاا ين نالعناالفف ل  اا   حرجاال يف اخلاارنيف مااع أةناجهاانو مشاايل علاا
نَّاااأ  َّ هنمااال . خلاااا  األةنايف احلااا يثي العهااا  باااللزنايف !الهوااانس النلضااا و ناله ااااق املنجااان

ماارتبري بَعقاا   اارعي َّاالف لهساا يم حللاا  ال ااهههلا اخللقاايو الاايت  لا االهنل علاا  املااةو ماان 
لقاااا  مقاااا  الناااالس  !مماااال بللااااك ىناااان دنهنماااال ماااان الساااالقري نالساااالقرلت. الهنلااااار نالهملياااان

 !نمس ت أذناقهم إل قلي  !لحليلءا حسلس ب
َمة -االثا  :جمالية األم

األم م  يف ا   م منه م خل و نََّّلك  ل ر منلهيم األ رنو َّلألب نو نالبن نو 
 .إخل...نالعم م  ناخلؤنل 

خيرئ من يةن أ  تلك امل رلحلت َّمل نادت يف الن    الشرعي و من َّهل  
ملألب ن بلملعح  !إهنل منلهيم تعب ي  !َّ   !مق ن ن ف هي بلملعح البي ل جي الهنل لي 

ا نسيو أن األم م  بلملعح الهنل ليف َّ مهل منه م بي ل جي له دلل  جنسي و يش و ميهل 
 !بللهسلن  ا نسل  مع  ل ر البهل مو ناحلي انلت األهلي  نال حشي 

ىنعنل  ( ِحمالرَّ )إ  املنلهيم األ ري  يف ا   م هلل دلل  مهنرع  عن منه م 
و ي   عل  معح دي  مق س (الرمح )م رل  قرآين أاينو مشهق من ( الرحم)ن. ا   مي
نه  الرابر  الهعب ي  اليت ترب  النلس ميمل بينهمف بع قلت تنل لي  مبني  عل  . يف ا   م

 !م  ي خلهل من النرن  ناألا   إل من َّل  نهليف عق   رعي َّلمن. مبلدخ الشريع 
! هبَّا العهبلا( أبل)ملل ُنِلَ  له يف احلرامف ملم يكن ( األب ن)هنل مَقَ  الزاين منه َم  نمن

أل  األ  يف  !نلَّلك ا َ ُز  أ  يلحق ابن الز  بأبيه البي ل جي يف أ   يءف نسبل نإاثل
 .ا   م إةل ه  من َّل  له نل   رعي من عق   رعي

حمو اليت هي اابر  األ رن يف ا   مف َمع ح  ناألان يف ذلك أ  اهلل تعلىل جعن الر 
تعب يلو ل   ة انههلَّه بهوي  أن تب ينو نل بقرع ال ف أ  قرع الع قلت بي النرن  
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بن جعن الههل عم  تعب يل َّسل ر العبلدات األخرني  املقرِّب  . ناألا  و عم ديل أن أمقيل
نذلك ق له .  القرآ  بهق   اهلل ذاته جن نع نجعن اتبههل الهعب ي  مقرنن  يف. من اهلل تعلىل

َهل يَ  ) :  بحلنه ن َجَهل َنَبثَّ ةَ ل أَياَُّهل النَّلُس اتاَُّق ا  َابَُّكُم الََِّّ  َخَلَقُكم مِّن ناَّن ٍو َناِحَ ٍن َنَخَلَق ِمنا 
ُهَمل اَِجلل  ََِّث  ا َنِنَسلء  َناتاَُّق ا  الّلَه الََِّّ   َناأَلا َحلَم ِإ َّ الّلَه ََّلَ  َعَلي ُكم   هِ بِ َسلءُل َ  تَ ِمنا 

 (. 9:النسلء ) (َاِقيب ل
أنل خلقت   : قل  اهلل تعلىل  ) : ميمل يرنيه عن ابه من احل يث الق  ي نقل  النغ

( ! الرحم ن ققت هلل ايل من اييو ممن نالهل نالههو نمن قرعهل قرعههو نمن بهاََّهل بَههُّه
َن   من الرمحن ) :   ن نالس منمثله ق له عليه ال( 49) من نالك   : قل  اهلل. الرَِّحُم ُ ج 

َنُ  هنل  (50()!نالههو نمن قرعك قرعهه القراب  املشهبك  َّل هبلو العرنث : نالشُّج 
من  :  الرحم معلق  بللعر  تق   ) : قل  نيف احي  مسلم أ  ا    اهلل. ناأل  ل 

أ  يك   جمرد  شلء ( الرحم)مهجلنة منه م ( 51()!نال  ناله اهللو نمن قرع  قرعه اهلل
من اللحم يف برن املرأن حلمن ا نيو بن تع   هَّا املنه م لل لل  عل  الع ق  الهعب ي  بي 

 -نهَّا  ر الق ن نال م د يف بقلء األ رن . أمراد األ رن من األا   نالنرن  عم ديل نأمقيل
َّن أ كل  الهَّنيا الثقليفو الَّ  تعرض له املسلم   عن الهلايخو ا م   -بلملعح ا   مي 

 !يف َّن مكل 
الوشلء ا ني و هي ااجع  يف ال هقلث  أ إ  الرحم ننسهل بلملعح البي ل جيو 

ف ملل تهسم به األم من هَّا املعح العةيم َّلمل محلتف مكلنت لَّلك (الرمح )اللو   إىل معح 
ه  جن نع  خيلق مل يشلء َّمل . اهلل الرمحن الرحيمنإةل الرمح  من  !م اد العرف ناحلنل 

 .يشلء
نلل َّه ا عب  ال هل  املس   لليان دقياق للحرَّا  النسا ي  يف العالا العارلو يرجاع باه 
يف هنليااا  املرااالف إىل م،ااا  الر بااا  الوربيااا  يف تااا م  نةااالم األ ااارن ا  ااا ميف ملااال ذَّرنااال مااان 

                                                   
 . عاان أل هريااارن  عااان عباا  الااارمحن باان عااا فو َّماال انا  احلااالَّم  محاا و نأباا  داند نال ماااَّ  ناحلاالَّم انا  أ  49

 . يف احي  ا لمع 4714  : انةر ح يث اقم  .ناححه األلبلين
 انا  البنلا  50

51
 .انا  مسلم  
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الاايت لاالن  تنكيااك العاالا  -نالعاالا الواارل الااَّ   االن  ال نلاا  ال ااهي ني  : )يقاا  . اعهباالاات
يساالن  بااننو القاا ن حرَّاالت الهمرَّااز حاا   األنثاا  يف  –العاارل نا  اا مي  يل اايل نح،االايل 

مللعااالا الواااارل الاااَّ  أخناااق يف عملياااا  امل اجهااا  العساااكري  املبل اااارن ماااع العاااالا )...( ب دنااال 
ومي  اي  فالتفُيي  هيَ اجها  مكلنا  نط يلا و نل طلقا  لاه هبالف الثللاثو اَّهشاف أ  هاَّ  امل  

َحيييد َبيي  أ  نجيام مجتم يات ال ييال  الثاليث فيي  . البيدي  ال ملي  ال ِ  ال يال  الغ كميا أد
ِا  ِال قياد َ  قيَ ْ ل يي َد بنياء أسي ِن الر وج َد بدو َد الر ِماسُهاْ اله  ي  مقاومتو ي 

َمييات القيميييةْ والخصَصيييات الق َمييية اليير أبنيياء المجتميي أ وميي  ايي  عليير َِصييي  المنف
َيته  وقيييمه  َعيه  بثقييافته  وهيي ِيخيييةْ وبيي َِه  التا وا ا  )...(  يمُيينه  الحتفيياا بييهاك

َة هييي  اللبنيية األساسيييية فييي  المجتميي أ فيييس  األم هييي  اللبنيية األساسيييية فييي   كانييت األسييي
َكيِ النفام ال الم  الجديد علر قضايا األنثر َةأ وم  هنا ِ ملخلرال  املهمرَّاز حا    !األس

نهااا  خراال  يهااا ف إىل ت ليااا  القلاااقو نال،ااايق نامللااانو )...( األنثاا  هااا  خرااال  تنكيكاااي 
أيااث ل  كاان أ  تهحقااق ه يُههاال  !نعاا م الرمأنيناا  يف ننااو املاارأنو عاان طريااق إعاالدن تعرينهاال

هاوت !إل خلايف إطلا األ ارن َة ِو َة ِآكلت األس َأة م  األس هياو  !وا ا انسةبت الم ى ِو
َبية ِ  والهيمنة الغ َ  ضد التغلغ  الست ما  (52()!م ها أه  الةص

نلَّلك قل  . نمن مَثَّ حلةت األم يف الشبك  األ ري  م قعل مرَّزيلو ل ي انيهل ميه أح 
نَسلَ  ِبَ اِلَ ي ِه مَحََله ُه نَ  ): اهلل تبلاو نتعلىل يف القرآ  العةيم َنل ا  ِ ن ل َعَل  نَ نَ مُُّه أُ َناَّيا  ٍن ه  ه 

ُكر  يل َنِلَ اِلَ ي َك  ِ أَِ  ا   مه  نإ  نا  ا نسل  (. 93:لقمل )(يَلَّ ال َمِ  ُ إِ َنِمَ للُُه يف َعلَمي 
ب ال يه معلف إل أنه خي األم بََّّر نهينههل البي ل جي  نالننسي  نال ب ي ف مكل  هلل بَّلك 

ا  أب  هريرن اضي اهلل عنه الَّ  ان  نه  اري  ق   النغ. خ    وييزو ل يلحقه األ 
يل ا    اهللو من أحق النلس أسن احلبيت؟ : مقل  لء اجن إىل ا    اهللج ) : قل 

                                                   

52
" اؤياا  معرمياا : ماال بااي حرَّا  لرياار املاارأنو نحرَّاا  الهمرَّاز حاا   األنثاا : "عباا  ال هال  املساا  . مقاال  د  

 .1461/6222– 12-13: ع د مزدنيف. 97:منش ا ىنجل  املنعرف املوربي و  
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 مث: مث من؟ قل : قل . مث أمك: مث من؟ قل : قل . مث أمك: مث من؟ قل : قل . أمك: قل 
 (.53)(أب و

ل ب   يف نمن هنل َّل  لةم م  مجللي  خلا  يف ا   مو تهحقق عل  املسه   ا
تنش   النهلنو نإع ادهل الننسيف لهمة ال ج ا  الجهملعي َّله بلحلا ناحلنل ف تل ير ي 

 .ن عل من اله اة  السيك ل جي يف األجيل و نيق   النسيس الجهملعي لةم 
 

ِة: الفص  الثان  َأة وسيماء الصَ  الم
ِ : المبةث األول ِة ف  التداف  الةضا  سيماء الصَ

 

مكاان األحكاالم الشاارعي  الاا اادن يف الكهاال  . بساايملء ال اا ان هناال ااا ان ا ساامننعاا  
أ  . نالساان و املهعلقاا  بلباالس املاارأنف إةااال هااي ااجعاا  إىل األااان األن  املبااي يف الن ااان األن 

م جاااا أ  تكااا   ال ااا ان خلدمااا  للاااننو نلااايو العكاااوو َّمااال هاااي ملسااان  .  ااايملء الاااننو
 !احل،لان امللدي  يف الور  الي م

ِية ِة سيماء حضا  :الصَ
بلياا ن ل انهماالء  -ىناال لملااه ماان ألبساا  نع ماالت  -خيراائ الااَّين يةناا   أ  ال اا ان 

إهناال تعاان عاان ت اا ا ماال للحيااالن  !باان هااي امااز خراا  ماان أهاام اماا ة النهماالء احل،االا . هلاال
 .نال ج د نامل   ب  ان ناعي و أن    ناعي 

 !رأن َّليهملو ا ان تعن عن ملسن  ح،الاي إ  العر  يف الور  الي مو عر  الرجن نامل
. أمريكل نأ  اليلو خَّتهز  م،م نل نثنيل ق  لو يرجاع إىل العها  الي نالين القا  : مأانبل ن ليلهلهل

لق  اهنزمت املسيحي  يا م تبنلهال قسارنري إمناطا ا انمالو ملنهقلات مان الشارث مها هل األن  
مبا   أ  تهمساا  . لي مان مكار  الاا ث  القا  إىل الوار ف ذلاك أ  الوار  ا يسااهرع أ  ياهن

َّماال قاال  بعاا  مااؤاخي ( تهن اار انماال ترنماات الن ااراني )أن باا   أ  ! أانباال ت ثناات املساايحي 
لقااا  مقااا ت  !نهاااَّ  أعةااام م ااايب  يف تااالايخ ال يلنااا  املسااايحي . امللااان نالنحااان مااان املسااالمي
هلم ملك من مل و الي نال  يقال  لاه  نبم مث: )قل  ابن َّث  امحه اهلل !طبيعههل الرنحي  إىل األب 
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 .مهنق عليه  



 

 

73 

73 

جها   : حيل ف لينس  و مصنه َّال  ميلسا مل و نقيان: قين .م خن يف دين الن راني  و(سرنريق)
نقاي مناهو ننضاعت لاه القا اني ناألملنا  ن نةاد مياه  ومنهو إل أنه با َّ  هلام ديان املساي  نحرَّماه

اخلنزيرو ناال ا لاه إىل املشارثو ناا انا لاه الكن  اليت هي اخليلن  احلق نو نأحن يف ةملنه حلم 
ماااان أجاااان ذنااااا ااتكبااااه ميماااال  فالكناااال و ناملعلباااا  نال اااا امعو نةاد يف ااااايلمهم عشاااارن أياااالم

 ( 54()!(سرنريقدين )يزعم  و نالا دين املسي  
إ  الننل  الي نلين الق   الَّ  ل    حرجل يف ا م أن حنات ال ا ان علايا  ولمالو ماع 

يف نقيف األع،لء الهنل الي  للرجان ناملارأنو يف الهملثيان نال ا اف إةال يساهجيا العنلي  الش ي ن 
مكااان ذلاااك لاااه دللااا  الهنسااا  املااالد  للحيااالنو ناله ااا ير . لربيعااا  النلسااان  ا  ريقيااا  الق  ااا 

نها  حاو نثا   لاي و ىنقه،ال  عبا  ا نسال  الشاه ات السالرلني  ناملللياا   !الورا از  لإلنسال 
عه  النراعن  يف م رو أن يف عه  الي نل  القا  و حياث افهلا  هاي مرجاع نا نسي و   اء يف 

نلاَّلك َّال  العهار جازءا مان ملسان  . الهنك و نالعهقلد النلسني نالجهمالعي لا   ا نسال 
هاَّا املعاح " احلجال "نق  م ن الع م  امل دند  يف َّهلباه . الي نل و نجزءا من قيمهم ال يني 

نتباا لت مقاالييو األخاا ث عناا همو إىل حاا  : )نااه ق لااه امحااه اهللىناال يكناايو لكناال نقهرااف م
جعاااان َّباااالا م  اااانههمو نعلماااالء األخاااا ث عناااا همف ل ياااارن  يف الااااز  نااتكاااال  النحشاااالء 

الاايت  " Aphrodite"نانهشاارت ماايهم عباالدن أمرندياات )...(  ! ،لضاا و ياا م املاارء عليهاال نيعاال 
ل خلدنت ث ث  آهل و مع َّ هنال ةنجا  إلاه أهن" Mythology"َّل  من ق ههل عن هم يف األ لط  

نماان برنهاال . نأي،اال َّال  ماان أخا اهنل اجاان مان علماا  البشارو عاا نن علا  تلااك افهلا  !خال 
 (.55()!نهيج  ات لهلل بَّلك اخل   البشر ! إله احلا" Kupid"ت ل  َّي بي  

ا تسااهرع املسااايحي  يف أنانبااال أ  تق،اااي علياااهو  -ماااع األ اااف  -إ  هااَّا امل،ااام   
نإةااال تكينااات معاااه نتبنهاااهف ا اااهجلب  ولبااالن ا مناطااا ا مااان جهااا و نا اااهجلب  للعرقيااا  الوربيااا  

 !نلكان الاَّ  حا ث ها  لا   األنثال  مان اا ان إىل اا ان. الي نلني  الق    من جها  أخار 
مةهااارت اااا ان العاااَّااء  !مبااا   أ  ت ااا ا افهلااا  الي نلنيااا   ااارعت يف ت ااا ير افهلااا  املسااايحي 
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آ  :)افياا  (ذ قاال  اهلل ياال عيساا  إين مه ميااك ناامعااك إيلإ: )يف تنساا  ق لااه تعاالىل: تنساا  اباان َّثاا   
 (.33:عمرا 

55
 !نانةر تنلاين هَّ  النلسن  ميمل بع هل من انحلت .13: احلجل   
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 !نأثقلت هبل الكنل و يف َّان مكال  !نا ا الق يسي -ةعم ا  -عليه الس م نا ان املسي  
ه  الَّ  تر ا ليعر  ال  ان البشاري  احليا  يف الوار   !نالا للمسيحي   ن نث  مع األ ف

نمان هنال  اه  الوار   !مه جهت العقلي  الوربي  إىل الهعار  يف َّان جماللت احليالن !الي م َّلمل 
نماان مث ااا اهل إليناال مااع املثقااف العاارل امل اان   علاا  . عاات أدبااه نمن نااهثقلماا  العاار و الاايت طب

 !النم  األنانل
  !نلااَّلك ملاايو عبثاال أ  يهجااه الناان ا  اا مي يف العماالان إىل الهجرياا  باا   الهجسااي 

ماان خاا   اعهماالد اخلاا  العاارل يف الزخرماا  نالهعباا و ناأل ااكل  اهلن  ااي  الحننل ياا و املهكلتناا  
مث األ اااكل  . ق  ااال نأ ااا ااا نأةقااا و َّهعااالطف امل ااالي يف ال اااف خلاااف ا مااالمناملهعلطنااا و ن

َّن ذلك أل  الهجري  ها  الن،الء األقا ا علا  الهعبا  . الهجري ي  يف األعمل  من ايلم نقيلم
 .عن عقي ن اله حي 

إ  حرَّا  العاار  ا نسااي  يف الوار  الياا م ماال هااي إل امها اد طبيعااي ل نهماالء احل،االا  
نباااَّلك ااااالا . مهاااي لمااان يف طيلهتااال تقاااا يو الشاااه اتو نعبااالدن امللاااَّات !قااا  الي نااالين ال
ال اااا ان  اااالر  َّاااان  يف بناااالء اله اااا اات نااااانلع  القاااارااتو يف السيل اااا  نالهجاااالان /للجساااام
 !نتلك هي ال ثني  يف ا اهتل ا  ي ن !نا ع م

ِية ِة سيماء اعالمية ِجا  :الصَ
املاارأنو َّل ااي  أن علاياا و يف الثقلمياا  ا ع مياا  نهبااَّ  اخللنياا  احل،االاي  ُنهَِّناات  ااا ان 

الوربياا و مكلناات بااَّلك اماازا لاا نيس الساالع نالب،اال عو ناملنه جاالت املنهلناا و ماان خاا   أبعاالد 
ااااا اهتل ا سااااملني و نماااال يهاااا اع  عنهاااال ماااان  را ااااز جنسااااي و تسااااه عيهل يف ننسااااي  املشااااله  

 ماارت إىل عقلااه عان قناالن ا ساا و ناملهلقايف ليكاا   بعا  ذلااك أحاا  املساههلكي للب،االع و الايت
 !جس  املرأن املشهه 

إ  ااحت العبالان  –( علام)لكناه  !إ  هنلو  ي ل  كن تسميهه بعلم الاننو الهجالا 
باان إةاال تنهقاات عنااه عبقرياا  الشاايرل  اليهاا د   !نشااأ يف باا د ل تعاارف معااح ملنهاا م احلاارام -

م الا اانلع   تساهون َّان . ه حشا أ ل لف نلَّلك مقا  جالء حيمان َّان خ ال ي الرأيلليا  امل
الاا ين ناألخاا ث ناألعااراض نالقااايم ا نساالني  مجلاا ف ماان أجااان :  اايءو نت،ااحي بااأ   ااايء
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مكاااال  أ  نهااااف الساااايميلء األَّثاااار تااااأث ا يف ننسااااي   !هااااي الاااارب : ال ااااا   إىل  لياااا  ناحاااا ن
 !جس  األنث و يف ا اته ا نسي : املسههلك الشه اينو نهي

هااي القناالن ا  اااهلاي  األنىلو لكاان الب،ااالع   -أل اااف مااع ا -مكلناات هااَّ  ال ااا ان 
نا تعااا  اااا ان املااارأن يف ال اقاااع الننساااي الهجااالا  العااالمليف  !العلمليااا و مااان السااايلان حاااىت احلاااَّاء

 !تهجلنة معح م ميلء الب  هيك املع ن لعرض األةيلء عل  قلاع  الرريق
ِة سيماء سياسيية   جسا  املارأن بأبعالد  نبنجالح السايملء الهجلايا  يف ا اهو : والصَ

ا نسااااي ف انهقلااااات العاااا ن  إىل جمااااال  الهااااا امع السيل ااااي ال ااااارف خلااااا  يف الااااا طن العااااارل 
نا   مي الي مو حيث ت هف ال  ان العلاي  من خا   األد و نالثقلما و نالنان الساينمل يو 

  العماان ناملساارحيو ناأللباا م الوناال يو نامل دياان النهاا  رايفو نم ضاا  الشاالا  املهحرَّاا و حااىت ةاا
َّن ذلك له م  بني  الها ين يف ا همعالت ا  ا مي و هاَّ  البنيا  الايت تعهان مخا ن مال   !ا داا 
حرَّاا    ياا  )و أن (ال ااح ن ا  اا مي )بلااار ح أع ا ااهو أن ( بل  اا م السيل ااي)يساام  
 لقاا  ا ااُهون الساا ح النساا   ا ااهو ل خراا او يف إعاالدن ااايل  . و بلااار ح أبنل ااه(الاا ين

. األ رنف نمق املقيلس األنانل نقيمه احل،لاي و ننق  أاا   بنالء األ ارن يف القارآ  بللها ايس
َّاان ذلااك حي اان اليااا م ماان خاا   ن ااال ن ماان أخررهاال الهربيااع علااا  تاا ان  ال اا ان العلايااا   

 (56)!َّم ض  مهحرَّ  يف بني  ا همع العرل نا   مي
َآنية ِة سيماء ق  :والصَ
ا  اا م بلل اا ان ا ساامي  ملا اا  ماان أ  م،اام  و أن جماارد نماان هناال ا تكاان عنلياا  
بان هاي أي،ال تعان عان انهمالء ح،الا و نم قاف عقا  و !  كليلتو نج دهال َّعا مهلو َّا 

نلاَّلك ملاايو عبثال أ   اا  القارآ  ننسااه (. 57)إهناال عماق مااَّهغو نالهازام دياا . ناؤيا  نج ديا 
ال ااا ا  و نق اعااا  اله ااارف نهااا  أعةااام م ااا ا ديااا  يف ا  ااا م ياااني علااا  ق اعااا  اللبااالس

 . و عل   بين ا لزام حينلو نعل   بين ا ا لد حينل آخر(نسب  إىل ال  ان)
                                                   

56
 .النج ا السيل ي ناحلرَّ  ا   مي  بلملور : ذلك من   يف َّهلبنل.     

إ  الاا ع ن للهمسااك باااللز  ا  اا مي ليسااات دعاا ن  اااك ني  : )يقاا   الاا َّه ا أمحااا  األبااي  اله نساااي 57
أ  اللبلس ليو   مل خلاجيل للجس و بن ه  َّسالء للجسا  ىنجما   القايم ناملبالدخ الايت  هلهري ف   لننل

 .9-1: ملسن  الز  ا   مي (لملهل ثقلم  معين و نمن خ هلل تقرأ ا س  نتُاَرمِّزُ 
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. إ  امزيا  اللباالس يف ا  ا م تنرلااق مرجعيههال ماان ق اا  خلاق آدم عليااه السا م نةنجااه حاا اء
! حياث َّال  لباالس ا نا  اماازا للرضا  ا هلاايو نىنجارد ااتكلهبماال للنري ا  لاا   ذلاك إىل عاار 

ُقل نَال يَاال آَدُم ِإ َّ ماَ : )قاال  عاز نجاان! إنااه إذ  اماز الشايرل . ماللعر  ها  امااز الهمارد علاا  اخلاللق
ااَق ِماا َهاََّا َعااُ نَّ لَّااَك َنِلَزن ِجااَك مَااَ  خُي رَِجنَُّكَماال َنَّااِ  مَاَهش  . َِي كييََى ِإ َّ لَااَك َألَّ َ ُاا َ  ِميَهاال َنلَ . َن ا  

ييَةرَل أَنَّااَك َل َتة َمااأُ ِميَهاال نَ نَ  ااَ َس إِلَي ااِه  .َِضك ااي رَلُ  قَاالَ  يَاال آَدُم َهاان  أَُدلُّااَك َعلَاا  َ ااَجَرِن امَاَ    لشَّ
ُل ِ  َنُمل كٍ  َهال .  يَابا َل لَّ  اخل  آِيمهمَما َوَ ِفَقيا مََأَََّ  ِمنا  َك ِصيَفاِ  َعَليكِهَميا ِمي  يَ فَيَبَدتك َلهمَما َس َِِق وَ خك

َِبَّيوم  الكَجنَّيةِ  ََىَوَعَصير آَدمم  َهبَاالُ  َابُّاُه مَاهَالَ  َعَلي اِه َنَهاَ  مُثَّ . فَيغَي إ  (. 966-990:طااه() اج 
ماافدم . هااَّ  افياالت تلنااي ق اا  اللباالس َّيااف باا أ يف تاالايخ ا نساال  نيف تاالايخ الاا ين َّلااه

اا   نُ اار بل  نلبل اال نل : )مق لااه تعاالىل. عليااه الساا م نةنجااه َّلناال علاا  واالم النعماا  يف ا ناا و َأَّ 
قال  القارطغ يف تنساا  . علا  أناه علياه السا م َّال  يهمهااع بلبالس ا نا  ها  نةنجاهدا  ( تعار 

. (58)(الكساا ن نالرعاالم نالشاارا  ناملسااكن: أعلمااه أ  لااه يف ا ناا  هااَّا َّلااهم: )هااَّ  افياالت
إةال قار  باي ا اا    ":عار تإ  لاك أل  ا   ميهال نل : )"نقال  ابان َّثا  يف تنسا  ق لاه تعالىل

أ  ل تهعارض ( نل ت،اح )نق لاه . (59)(ا    ذ  البلطنو نالعار  ذ  الةالهر  ألنالعر ف 
 .مه  يف ه هلل نمجلهلل. حلر الشمو

م ااارح القااارآ  العةااايم بعلااا  ن   ااا  الشااايرل  فدم نةنجاااهف أهنااال الر بااا  يف تعريههمااال 
نلايو أبعا  يف املنكار  !حىت تةهر هلمل   ءاهتملو م يل  ذلك من أننسهمل معال !الهعري  الهلم 

إذ  وساخ طبيعهاه الايت  !ناخلز  مان أ  يهعار  ا نسال و نيكشاف عان ع اتاه علا  ماة النالس
مراااار عليهااااالو ماااان اتبااااا  ا نساااالني  إىل َدَاو البَهِميَّااااا و َّمااااال هااااي معةااااام  اااا اا  هاااااَّا الزمااااال  

اخللااق  إذ مهاال أن . اااحي  أ  آدم نةنجااه إةاال َّلناال نحياا ين يف جنسااهمل آنااَّاو! نتلنزي نلتااه
نلكااان ق ااا  آدم إةاااال َّلنااات ل ضاااع أاااا   ال بياااا  النرريااا  لإلنسااال و نالعهااا  إليااااه . البشااار 
 .ىنيثلقهل
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 637/ 11يف: ا لمع ألحكلم القرآ    
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 .طبع  داا النكر ب نت. 7/121:ره ر تنس  ابن َّث  لل لب ين   
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مللشاايرل   ااع  ق اا ا لاانق  هااَّ  املقلااا و نتعرياا  ا نساال  نتربيعااه علاا  الهعاار و 
ااَ َس ماَ : )نلااَّلك قاال  عااز نجاان يف  اا ان األعااراف مبيناال. نخاارث احلياالء َّقيماا  إنساالني  َماال هلَُ َ   

ااي رَلُ   َءاِِِهَماالشَّ َك همَمييا ِميي  َسيي ل نَاَهلََُّماال َابُُّكَماال َعاان  َهاااَِِّ  َماا َنقَاال َ  لِيمبكييِدَ  َلهمَمييا َمييا وموَِِ  َعنيك
ِ َأن  َتُك نَااال اااَجَرِن ِإلَّ أَ  َتُك نَااال َمَلَكاااي  َللِاااِ ينَ ِمااا الشَّ . َنقَلَيَُهَمااال ِإينِّ َلُكَمااال َلِماااَن النَّلِااااِحيَ  .َن اخل 

ااَجَرَن مَا اال َذاقَاال الشَّ َءاِيمهمَما َوَ ِفَقيياَ لَّمُهَل ِبوُااُرنٍا مَاَلمَّ َك ِصييَفاِ  َعَليكِهَمييا ِميي  يَ  بَييَدتك َلهمَمييا َسيي َِِق وَ خك
اااي رَفَ  َلُكَماال َعااا َننَلَدامُهَاال َاباُُّهَمااال َأاَ  أَنا َهُكَماال الكَجنَّييةِ  ااَجَرِن َنأَقُااان لَُّكَماال ِإ َّ الشَّ َعاااُ نَّ ن تِل ُكَماال الشَّ
 (.66-67:األعراف()!مُِّبي  

َةنمن هنل َّلنات  افيا  الايت لكام منراق  -نَّان آيالت القارآ  ب ال ر  – اآليية البصيي
اللبلس يف ا  ا مو نت جهاهو نونحاه م،ام نه املقلاا   بللشام   الكلايو ليان تعليان مرارن 

أقا  و نهاي ق لاه  اللبلس نطبيعهه ا   مي  عل  ق   آدم ننسهلو لكن ب ض ح أبيو ندللا 
ُم ك : )تعالىل َِلكنَيا َعلَييك ِِيًشياييمي َباًسيالِ يَا بَِن  آَدَم َقدك أَن ُم ك َو َءاِِ َك ِِ  َسي َََى َ لِيَ   .ََا ي قك َولِبَيا م التيَّ
  َ َمو َ آ َ ِلَ  ِمي ك  .َخييك ُم م  .يَياِت اللهيِو َلَ لَّهمي ك يَيهَّكَّ ِتنَيينَّ ييكََا م َكَميا ا يَيا بَنِي  آَدَم لَ يَيفك َََ  لشَّ ي َأخك

ُم  مِّيي َ  ََيك همَمييا لَِباَسييهمَما أَبَييي ِِ م َعنيك َءاِِِهَمالِ  الكَجنَّييِة يَنيي َك َِيَيهمَمييا َسيي ََ َوقَِبيلمييوم ِميي ك  .يم يي ََاكم ك هم ِانَّييوم يَييي
ََوكنَيهم ك  َ َ اِ  .َحيكثم لَ َِي ِمنم َياِ يَ  َأوكلَِياَء لِلَِّهيَ  لَ ييمؤك  (.62:األعراف)(نَّا َجَ لكَنا الشَّ
نلكااان ! نالنسااالء اليااا م هاااَّ  افيااا  نحااا هل لكناااهه تلااا  أب ااار ! ساااي بيااا  نالاااَّ  نن

تَااارَاُهم  يَنةُااُرنَ  إِلَي ااَك نَ ): ياالَناُت الب اال رهاان َّماال قاال  اهلل تعاالىل َعم   -مااع األ ااف  - نأَّثااره
 (.911:األعراف()!ب ِ ُرن َ ياُ َنُهم  لَ 

مث َّاح عناه  لبالس الثيال و ذَََّر أنه تعلىلهبَّ  افي  الب  نف نمن مجللي  الهعب  القرآين 
باااللرييفف نذلااااك ملااال للراااال ر مااان مجاااال  إذ ينرلاااق بريشااااه بلقااال يف الن،اااالءو أن مساااهقرا علاااا  

أل  !أن نهنااه ماان يعَّبااه بااه !نماال أتعسااه ماان طاا  مقاا  ايشااه. الشااجرو أن مل اايل علاا  األاض
( بلباالس الهقاا  )نقاار  تعاالىل هااَّا َّلااه بلباالس الهقاا  و نإةاال الق اا   !ذلااك هاا  العااَّا  األلاايم

اا ح الاننوو ل اللباالس املالد  الةالهرو نلكنااه هنال  اايق ليكا   ها   لياا  اللبالس املاالد  يف 
مصةل اللبلس مل عن عن نا  الحبه نتق ا و ذَّارا َّال  . ا   مو ناملق   األ لس من تشريعه

 .أم أنث 
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ف يعا د بنال إىل نمن مَثَّ َّل  العه  الَّ  أخَّ  اهلل عل  ا نسل و بعا م عبالدن الشايرل 
 إِلَاي ُكم  يَال بَاِ  آَدَم أَ  لَّ  ع َها   أَ َأاَ  ): نذلك ق   اهلل جن ج له. ق   العر  نالع يل  افدمي

ااي رَلَ  ِإنَّااُه َلُكاام  َعااُ نَّ مُّبِااي  تاَ  ااَهِقيم  َهاا َنأَ   اع بُااُ نين  .ع بُااُ نا الشَّ  (.29-27:يااو()ََّا ِااارَاط  مُّس 
ن عاال مان ال مالء الَعَقاا   لعها  اهلل نعا م ا  اراو بااهو َّمال َّال  الهعاار  مكال  اللهازام بلللبالس 
ملال مياه مان إباراة نتقا يو للجساملني  علا  حسال  الرنحلنيا ف نمان ! ن عال مان الشارو نال ثنيا 

نهااَّا معااح ماان ألرااف ماال ! هناال َّلناات أحكاالم اللباالس يف ا  اا م مهأااال  يف عقياا ن اله حياا 
  !مه بر.. ! يك  و ن ر من أعجا أ راا القرآ

يف هَّا الن،لء الك ين القرآين إذ ف جلءت آيا   ا ان األحازا  يف مارض ةا ذيف لبالس 
َة َناِجاكَ  قُان النَِّغُّ  أَياَُّهل يَل): املرأن ِنيَ  ال ُماؤ ِمِنيَ  َنِنَسالءِ  َنبَاَنلتِاكَ  ألِّ  َذلِاكَ  َجَ بِياِبِهنَّ  ِمان َعلَاي ِهنَّ  يُا  
اال َ ُناا ا ا اللَّااهُ  نَََّاال َ  ياُااؤ َذي نَ  مَااَ   يُاع ااَرم نَ  أَ  أَد  َ  الاايت   اا ان الناا اآياالت ن  .(71:األحاازا )(اَِّحيم 

َهال َهَهارَ  َمال ِإلَّ  ةِيَنهَاُهنَّ  يُاب ِ ينَ  َنَل ) :منهل ق له تعلىل ارِب نَ  ِمنا  : النا ا()ُجيُا هِبِنَّ  َعلَا  ِمُُمارِِهنَّ  َنل َي، 
49.) 

اااحي  أ  ا  اا م ا . بألبسااههم نااا اهمنيف هااَّا الن،االء أي،اال جاالء وييااز الرجاال  
يناارض ة ذجاال عربياال أن عجمياال للباالسو نلكنااه ماارض ق اعاا   ااا أ  لاا م  اا اء َّاال  اللباالس 

اللبااالس العجماااي نأقااار  باااي ال اااحلب و َّللَقبَااالِطي  نقااا  لااابو ا ااا   اهلل. عربيااال أن عجميااال
دينياااا  امزياااا  لواااا   و ملدامااات تلااااك األلبساااا  ل لماااان دللااا (60)نا بااا  الرنمياااا و ن اااا  ذلااااك

                                                   
60

ثاا   ماان ثياال  : مجااع ِقب ِريَّاا و نهاي: نالَقبَاالِطيو بنااه  القالفو نَّساار الراالءو َّماال ها  عناا  اباان األثا   
: انةاااار َّهاااال  النهلياااا  يف  ريااااا احلاااا يث ناألثاااار. م اااار القبرياااا  اقيقاااا  بي،اااالءو َّأهناااال منساااا ب  إىل القااااب 

 (.بل  ا يم نال م حرف ا يم)
مكساا هتل [ هرقاان]قبرياا  َّثيناا  تاال أهاا اهل لااه  َّساالين ا ا   اهلل: )ن اله   ماال انا  أ االم  باان ةياا  قاال 

ا اا   : يال ا ا   اهلل َّسا هتل امارأيتو مقال : مللاك ا تلابو القبريا ؟ قلاات: امارأيتو مقال  يل ا ا   اهلل
انا  أمحااا  نالراااناين قااال  ( !  حجييي  عفامهيييافيييسن  أخييياص أ  ِصيييُمر َهاال ملهجعااان لههااال   لاا ف : اهلل

جمماااااع ( نميااااه عباااا  اهلل باااان بماااا  باااان عقياااان نح يثاااااه حساااان نميااااه ضااااعف نبقياااا  اجللااااه ثقاااالت: )اهليثمااااي
يَاااَ  بااان خلينااا  الكلاااغ أناااه قااالعااانيف  ااانن أل داند . 3/173:الزنا ااا  بقبااالطيَّ  يتَ ا ااا   اللّاااهأُ : ) ن ِدح 
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املسااالمي ماااان نلحياااا و نمااال داماااات ماااان نلحيااا  أخاااار  تسااااهجيا لق اعااا  اللباااالس الرجااااليل يف 
 .ا   م

ملألمر الا ااد بصعنالء اللحيا  ب ا ان ر  اا  ل باأ  اا انو نَّاَّا األمار باللهزام ق اعا  
آدمو  معين  عن  َّن لبلسف َّن ذلك خي م هاَّ  األاا   الهشاريعي  نالعق يا  املنرلقا  مان ق ا 

نالسالعي  إىل وييااز ا نسال  املساالم عان عاالا اخلري ا  نالع اايل  الشايرلينو الااَّ  احنا ات إليااه 
أحناا ا  !خااللن ا املشاارَّي: )مااث  مق لااه. أماام ا اا س نأهاان الكهاال  ماان اليهاا د نالن االا 

ف لايو لهشاكين اا ان قل ما  (خاللن ا ا ا س: )نيف انايا  ملسالم( 61)(!الش اا  نأنما ا اللحا 
باااان هاااا  لهمييااااز ال اااا ان ا  اااا مي  يف  اااايميل هل احل،اااالاي و  !َّاااا   !  جماااارد ماااان الاااا يك اعلااا

إهناال تعباا  عاان الهاانؤ ماان النماا ذيف الشاايرلين الااَّ  جاار إليااه إبلاايو اللعااي . نانهمل هاال العقاا  
قااال   !األماام ال،االل  لهوياا  خلاااق اهللو ىناال حكاا  عناااه القاارآ  العةاايم من ااا  بشااكن عجيااا

عُ : )تعلىل ُع َ  ِإ  يَ   اََّ َّ . لَّ َ ي رَلن ل مَّرِي  اإِ  َ  ِمن ُدننِِه ِإلَّ ِإنَلث ل َنِإ  يَ   ن  ِمالََّعنَاُه اللّاُه َنقَالَ  أَلَخَّتَِّ
اااال ُرنض  فُمااااَرناَُّهم  مَاَليُبَااااهُِّكنَّ آَذاَ  األَنا َعاااالِم َنفُمااااَرناَُّهم  نَ َنأُلِضاااالَّناَُّهم  َنألَُمناِّيَاااااناَُّهم  . ِعبَاااالِدَو َنِ اااايب ل مَّن 

اااااااُر َّ ماَ  اااااااي رَلَ  َنلِي ااااااال  َليُاَوياِّ اااااااَخل اااااااَق اللّاااااااِه َنَمااااااان يَاهَِّناااااااَِّ الشَّ ااااااارَان ل مِّ ن ُدنِ  اللّاااااااِه مَاَقااااااا   َخِساااااااَر ُخس 
 (.991-990:النسلء()مُِّبين ل

                                                                                                                                                  

و مالقرع أحا مهل قمي ال و نأعا  افخار (يريا   اقهل ن اني)اا عي اا عهل : "مقل  بري قمأعرلين منهل 
 .انا  أب  داند .("ي نهل مر امرأتك أ   عن لهه ث بل  لان : "ململ أدبر قل " امرأتك خَّتهمر به

انا  أمحاااا  ( لاااابو   جباااا  انمياااا   ضاااايق  الكمااااي أ  النااااغ)نعاااان عاااارنن باااان املواااا ن باااان  ااااعب  عاااان أبيااااه 
نان  . َّمال انا  ب ايم أخار  ا مالم النسال ي نالبيهقاي نالراناين. سان ااحي حا يث ح: نال ماَّ  نقال 

ذات يا م نعلياه جبا  انميا  مان اا فو  خاريف علينال ا ا   اهلل: )ابن ملجه عن عبلدن بن ال المت قال 
نال ا ن جال زن يف ثا   الكالمر : )نقال  ابان حازم( !ضيق  الكميو م ل  بنل ميهلو لايو علياه  ايء   هال

نقا  اا  ". خلاق لكام مال يف األاض مجيعال: "ل ا ي قن ميهل  ي ل  ا اجهنلبهف لقا   اهلل تعالىلنالنل ق م
نحنااان علااا  يقااااي مااان طهااالان القراااانو نالكهااال و نال ااا فو نالشااااعرو . أ  ا ااا   اهلل اااال  يف جبااا  انمياااا 

باا لين مااان  مماان ادعاا  ِجل اا  أن لر اال ا ي اا ث إل. نالاا برو نا لاا دو ناحلرياار للنساالءو نإبلحاا  َّاان ذلااك
إ  الةاان ل : "و نقاال  تعاالىل"نقاا  م اان لكاام ماال حاارم علاايكم: "قاال  تعاالىل !نااي قاارآ و أن  اان  اااحيح 

 .4/33: اول "( يو  من احلق  ي ل
61

 مهنق عليه   
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شااين  ماان األن االا علاا  م خااريف ا اا   اهلل): أل أملماا  قاال  حاا يثنماان ذلااك 
يال : مقلنال: قال " !خاللن ا أهان الكهال ن يال معشار األن الا محارنا ناانرنا : "باي  حلالهم مقال 

تساارنل ا ": إ  أهاان الكهاال  يهساارنل   نل يااأتزان ؟ مقاال  ا اا   اهلل ااال  اهلل !ا اا   اهلل
نل   ُناااااا  َ نَّ نَ هَ ياااااال ا اااااا   اهلل إ  أهاااااان الكهاااااال  ياَ : قلناااااال" !خااااااللن ا أهاااااان الكهاااااال ن نا هاااااازانا 
يال ا ا   : مقلنال" !خاللن ا أهان الكهال ن مهنننا ا نانهعلا ا : "مقال  ا ا   اهلل (62!)ينهعل  

: قال  !( ا ااهبم: يعا ) م  لهلَُ بَ  ِ  ن َ َ ماِّرُ نياُ ( حللهم: يع ) م  هُ يناَ لنِ ثَ اهلل إ  أهن الكهل  يق    عَ 
 (.63)!(الكهل خللن ا أهن ن ! ق  ا  بللكم ننمرنا عثلنينكم: "مقل  النغ ال  اهلل

مااان  بااايإىل مااال لااات الكع نإاخل اااه نهباااَّا الق ااا  هنااا  الرجااال  عااان إ ااابل  الثااا  و
مال أ انن الكعباي ) :ملال َّال  يا   علياه مان خاي ء نَّان يف عالدات العار و مقال  فاألقا ام

مان جار ث باه خاي ء ا ينةار اهلل إليااه : )مبينال علا  ذلااك نقال (. 64()!مان ا ةاا مناي النالا
نلنكهاف هباَّ  ا  الاات ميمال يهعلاق بسايميلء اللبالس لا   الرجانف حاىت ل . (65()ي م القيلما 

نإةال الق ا  أ  نبااي أ  . خناريف عان  ارض هااَّا الكهال  املهعلاق بساايميلء املارأن علا  اخل اا  
اللبااالس عم مااال يف ا  اااا مو  ااا اء مناااه ماااال تعلاااق بللرجاااال و أن مااال تعلاااق بللنساااالءف لاااه دللاااا  

إىل مقلاااا  دينيااا  تعب يااا و ت،ااار  حقيقههااال يف عماااق اله ااانيف   ااايميل ي  ترجاااع يف امزيههااال
 .العهقلد و نتهشكن ا اهتل يف الا النهملء احل،لا و نالهميز الثقليف

َة م  الُبا َ َ  كبي  :ال 
ممن هنل إذ ف َّل  ال عي  النب     ي ا بللنسب  للمهعريلت مان املسالملتو مناي هاَّا 

لءت األناماار القرآنيااا  نالنب ياا  باااللهزام ااا ان معينااا  ا طاالا الساايميل يو نالسااايلث احل،االا ف جااا
نالعجياا أ  ذلااك ا نكاالا . إنكاالاا اهيبال تعاار  املاارأن نأنكار الر اا   . للبالس لاا   النساالء

. و نل عرمههال العار للبالس املارأنف ا تكان قا  ههارت يف ةملناه( َّلايكلت ايا )تعلق ب ا ان 
                                                   

62
و نه : خََّتَنَّفَ      .جل  يلبو للق مي َّل  اا : لبو اخُلفَّ

نهاا   وخاا  القل اام وناجاال  أمحاا  اجاال  ال ااحي : نا  أمحاا  نالرااناين نقاال  اهليثمااي يف جممااع الزنا اا ا  63
 .ثق  نميه َّ م ل ي،ر

64
 انا  البنلا   

65
 .مهنق عليه  
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علاا  املسااهقبن ماان مشااكلن النباا نو نمسهب اارا نإةاال حاا َّث عنهاال عليااه ال اا ن نالساا م مراا  
ماأنكر ! أ  أناه َّال  يقارأ ةملننال نيب ار عار  نسال نل مان قما  ةملناه . للوياو تل علماه اهلل

علياه ال اا ن  -ذلاك املساهقبن امللضااي يف علام اهللو نحاَّا ماان جملااتاه نالمههاال  باهف ِلَمال َعلِاام 
مرتاااا علياااه نعيااا ا  ااا ي ا مااان  !الكااا   مااان انهسااالبه الشااايرلينو نوااارد  علااا  ا  -نالسااا م 
نقا   !نتلك ان  َّبل ر الَّن   عم مل يف ا   مو نالسيلث قلطع بأ  هاَّ  منهال !عَّا  اهلل

َنل ِ ): يف احلاا يث ال ااحي  ا ااههر يف ذلااك ق لااه اانِ  ِماان   ِااانا   َمَعُهاام   قَااا  م  . أََامُهَاال اَ   النّاالاِ  أَه 
اااارِبُ  َ  ال بَاَقاااارِ  َََّأذ نَاااال ِ  ِ ااااَيلط   و ََّلِ ااااَيلت   َنِنَساااالء  . النّاااالسَ  هِبَاااال َي،  و ُتِاااايَ ت   َعلاِيَاااالت   َماااالِ  ت 

ااِنَم ِ  ُاُؤنُ ااُهنّ  ااتِ  َََّأ   ُخل نَ  لَ  ال َمل ِلَااِ و ال ُبن  َنّااَ و يَاا   اا   َ  َنلَ  ا    ِماان   لَُي َجاا ُ  احَِيَهاال َنإ ّ . احَِيَهاال  َِ
 .(66()نَََََّّا ََََّّا َمِس َنِ 

و مقاا  ناااف ميااه ماال ا ياار  بعااي الب اارو نإةاال اآ  مهااَّا احلاا يث ماان دل اان نب تااه
مكاال  نااانه العجيااا َّااأدث ماال . بعااي النباا نو تاال  اايك   يف آخاار الزماال  نهاا  ةملنناال هااَّا

مهاان معا  َّماال  !يكا   ال اافف ملاال علياه حاال  النسالء اليا مو تاال ا يسابق لااه مثيان يف الهالايخ
نهاا   اايء  ريااا !   العاار  أ اا ىنعااح أهناان يلبساان ماال بااه يكاا  ( َّل اايلت علاياالت) قاال 
أل تر  أ  ن   اللبلس األنث   الي م إةل ه  لزيلدن بيال  تنلااين العا انو نما اطن النهنها  . مع 

ِخااااَرث  اقيقاااا  أن نلعماااا  تكشااااف نتشاااافو أن تر اااام هيااااأن الباااا   علاااا  الهماااالم : ماااان ا ساااام
إهناال لاا   !  علاياا  ولماالمااصذا املاارأن يف الشاالا  تساا. نالكماال و نتعاار  بع،ااه أن أ لبااه تعرياا  تلماا 

خرجات باا  ثاا   مرلقاال ملاال مهنات َّماال تناان اف  بقلياان اللباالسو تال يكاا   بااه عاارض ماا اطن 
مااأ   اايرل  هااَّا الااَّ   لااي هن  اا  ! النهنا  يف ا ساام علاا  أبااي نجااهو نعلاا  أدث ت ااايف
 (!َّل يلت علايلت) الشر عل  منهجي امل ض  يف العلا؟ ذلك ه  ق   النغ

و نمعنل  أهنن مل  ت عان ال اراط املساهقيم أنلو (مل  ت تي ت)  ذلك مث إهنن بع
مث هن مال  ت يف مشايههن بللررقالتو َيِسار َ  بنا   مان الحننالء إىل تال  تالانو نإىل  اي تالان 
أخاااار ف إمعلناااال يف عاااارض أجساااالمهن العلاياااا  بأنضاااال  رهلناااا و يف املعاااارض املنهاااا ح ألجساااالد 

 الكرام  هلؤلء؟ ملذا بقي بعُ  من !النسلء
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 مسلم انا   
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بهكسااار  -إذا مشاااي  –مهااا  أهنااان  لااان أعرااالمهن نأادامهااان ( تاااي ت)نأمااال َّااا هنن 
أي،ل هي أثر ذلك َّله عل  قل   الشبل  خلاا و نقلا   ( ا ملل )ن. ملجنو نتعهر ملض 

الرجااال  علمااا و مااان الهاااأث  الشااايرلين نالو ايااا  ا بليساااي و الااايت وااايلهم عااان ال اااراط املساااهقيمو 
عن  بين اهل   إىل  بن ال،ا  و نخَّتارجهم مان النا ا الةلمالتو أن مان الةان إىل  نخَّترجهم
 !احلرنا

اااِنَم ِ  ُاُؤنُ اااُهنّ : )مث هااان َّمااال قااال  اااتِ  َََّأ   و نمعنااال  أ  طريقااا  قاااي (ال َمل ِلَااا ِ  ال ُبن 
اات املل لاا  اات.  ااعرهنو ن ااكن ح قهااهف  عاان اؤن ااهن أ اابه ماال تكاا   بأ اانم  الُبن  : نالُبن 

اَل   مان اِ مال  العجميا .  و نهي النلق مجع ُم ِهي اِنَم ُ . لكنهل ن   خل  مان ا بانو ُمَنسَّ : ناأل  
نَّثاا ا ماال تكاا   ذانن النلقاا و أن ا ماانف معاا  مل لاا  إىل جلنااا . مجااع  اانلمو نهاا  ذانن النلقاا 

باالملعح الناا  املعلااار ( م ضاا  )معاايو ثاال رن الاا برو مهناالثرن الشااعرو بشااكن نحشاايو أن قاان 
مَاعُاا َّ أناا ا   !نبلل،ااب  َّماال نااانهن النااغُّ ! ألاايو النساالء هاان َّااَّلك معاا ؟ بلاا  ناهلل ! للكلماا

ااااالت يف ح قااااا  امل ضااااا  ا هنميااااا  اليااااا م يف ال ااااااف  لااااا   مااااا   اااااا ث الر ااااا   !الَق َّ
ااَ  املربَّعاا : عُاا َّ إذ ! ال هب االا  النباا   ااَ  الناارس !الَق َّ ااَ  النااىت !نَق َّ ( !للبناالت طبعاال) !نَق َّ
! إىل آخار مال يف جعبا  إبلايو مان لليقالت  ايرلني  !...نالَق ََّ  ال حشاي   !نالَق ََّ  ا يرللي 

ااِنَم ِ  ُاُؤنُ اُهنّ : )هلاان ذلاك هاا  ناهلل ناااف الر اا   ااتِ  َََّأ   نااا ث نااغ اهلل  !(ال َمل ِلَاا ِ  ال ُبن 
. 

ثو نهاا  مااصذا أضاانت إىل هااَّا ماال أخاان بااه عليااه ال اا ن نالساا م يف ب اياا  هااَّا احلاا ي
اارِبُ  َ  ال بَاَقاارِ  َََّأذ نَاال ِ  ِ ااَيلط   َمَعُهاام   قَااا  م  : )ال اانف األن  ماان أهاان الناالاو أ  ( !النّاالسَ  هِبَاال َي، 

و (جا د  الساج  )و ناأيات (قا ات مكلمحا  الشاوا)اأيت مل يسام  يف الع ار احلا يث باا
ن ايلطهمو ن رط  الخهرلملت نال هنرلقلت القساري و ناأيات َّياف حيملا   معهام هاراناهتم 

ن ال ر أدنات الهعاَّيا امليكلنيكياا  نالكهربل يا ف لهحراايم مجالجم املسه،ااعنيو نهتشايم عةاالم 
إذا أضانت ذلاك  !تال ا يا ا ملا   ايلطي العها  النبا   !املةل مي يف َّث  من ب د العالملي

 !لي مإىل ذلكف علمت دق  اله  ير النب   مل   خر ان الحنراف الَّ  عليه املرأن املسلم  ا
أليو َّل  عليه ال ا ن نالسا م ينةار ! مرن أخر و نت بر  -بنييت  -ملقر ي احل يث 

إىل ةملننل هَّا بلل،ب و نب ق  مهنلهي ؟ أليو َّل  ينةر من مشاكلن النبا ن إىل  ياا يبعا  عناه 
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  نقرعاال  ه اا ث نَّااتااه َّماال ااا قت ! ؟ بلاا  ناهللبأةياا  ماان أابعاا  عشاار قرناال ماان الزماال
و نأ  (ااااننل  مااان أهااان النااالا: )إهنااام مجيعااال: نَّااتاااه هنااال هاااي ق لاااه عااان الناااريقينإةااال . نب تااه

ُخل نَ  لَ : )النسلء الكل يلت العلايلت َنّاَ و يَا   ا   َ  َنلَ  ا    َمِسا َنِ  ِمان   لَُي َجا ُ  احَِيَهال َنإ ّ . احَِيَهال  َِ
 ن نباي ايا  ا نا ف أ  أنه َّل  ي ف البع  الرهيا الَّ  ين ن باي هاؤلء النسا !(نَََََّّا ََََّّا

 !ِلَمل هن هلنيلت ميه من داَّلت ا حيم ال،لاب  يف أعملقهل نالعيلذ بلهلل
نلقاا  ان  هااَّا املعااح بنباا ءات أخاار  عجيباا و يف أحلديااث اااحيح و تهحاا ث عاان 

لقرا  ميهال مان  مأبَ َر منهل الناغ !م دي ت السيلاات النلخرنو اليت ترَّبهل النسلء العلايلت
نهاا  ذهاال  هااؤلء  !َّيو نالنن االم الننسااي نالجهماالعيف ماال ناارا  الياا م عيلناالالهناالق  الساال  

نهاا  ماال يقااع خلااا   !ةعماا ا !الكل اايلت العلاياالت مااع أةناجهاان إىل املساالج  لل اا ن أحيلناال
ياا م ا معاا و نأحيلناال ل يااَّهإ لل اا نو نإةاال يهاابعن م َّااا العر اال و علاا  عاالدن بع،ااهم يف 

نهاَّا أمار . ج ق  من الز لاي  نالونلءو نالعار  النلضا  املالجن إدخل  العريو إىل املسج و يف
 !نها  مان أقاب  البا   نأ ا  هل !نشله   الي م يف م يف األعاراسو يف بعا  املسالج  املوربيا 

اقاارأ هااَّا احلاا يث النباا   العجيااااو نانةاار إىل تلااك الساايلاات امل اااا م  منااَّ أةياا  ماان أابعااا  
 َّأ ابل   ارنيف علا  يرَّبا   اجال  أمايت آخار يف  ايك  ): قال ! عشار قرنال مان الزمال 

 َّأ انم  ناؤن اه علا  وعلايالت َّل ايلت نسالؤهم املسالج و أبا ا  علا  ينزلا   والرحال 

 نسالؤَّم خل من األمم من أم  نااءَّم َّلنت ل ! ملع نلت مصهنن العن هن !لعجلفا البنت

 (.67)(قبلكم من األمم نسلء خ مهكم َّمل !نسلءهم
 علاااا  يرَّباااا   اجاااال  األماااا  هااااَّ  آخاااار يف يكاااا  : )نان  بلناااا  آخاااار هاااا  ق لااااه

 
َ
 َّأ اانم   ااهنن اؤ  علاا  علاياالتو َّل اايلت همؤ نساال املساالج و أباا ا  يااأت ا حااىتف (68)رِ ياالثِ امل

                                                   
 أمحا  اجال : )3/173: قال  اهليثماي يف جمماع الزنا ا  . ثالاث يف نالراناين نابان حبال  أمحا  انا  67

 َّأ ابل   ارنيف علا  همنسالءَ  يُرَّبا   اجال  أمايت يف  ايك  ) :قال  الراناين نعبالان .ال احي  اجال 

 ."(ل حالر 
68

   
َ
 .ناملق  د هنل أايك  السيلان. و نهي األايك  الننم نرَ ثاَ ي  مَ مجع  :رلثِ يَ امل
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 َّماال خلاا مههم األماام ماان أماا  نااءَّاام َّلناات لاا  !ملع ناالت مااصهنن العناا هن العجاالفو البناات
 (69)(!قبلكم األمم نسلء خ مكم

 ماااصهنن العناا هن: )نال عيااا  الشااا ي  يف قااا   الناااغمهاا بر هاااَّا اخلرااال  الرهيااااو 
مااال َّااال  ليكااا   ذلاااك َّاااَّلكف لااا  ا يكااان الهعااار  خري ااا  مااان أبشاااع اخلرليااالو ( !ملع نااالت
نلااااا  ا يكااااان مسااااانل للنرااااارن ا نسااااالني و نتويااااا ا خللاااااق اهلل يف السااااال و الننساااااي  !نأخساااااهل

 !إنه  يميلء الشيرل  !نالجهملعي
َر بنياايت ااها  َر السِّ ااها  إ  اهلل تعاالىل َحيِااي  ِ ااهِّ  و حيااا : )قاال  !صنااه  اايملء الاارمحنم !مللسِّ

 (70()!احليلء نالس و مصذا ا هسن أح َّم مليسه 
 -إ  هياااأن املسااالم يف لبل اااه نمةهااار  : ناخل اااا  يف هاااَّ  املساااأل  أناااه  كناااك القااا  

إىل  مان معالين السا ( ا ن)بكن مل لمله َّلم  ! هي عبلان عن ا ن –اج  َّل  أن امرأن 
 .اهلل خ، عل نخش عل

إ   يملء ال  ان يف ا   م لو  َّلمل ف لو  من لوالت ال ا ن امل دعا  يف أ اراا هاَّا 
إهنال تعباا  عان منراق الراا و نااحف إباراهيمو نألاا اح م  ا و نمازام  داند نإِجياان  !امللكا ت

علاا  الااَّ  أنااز  علاا  بماا  عليااه ال اا ن نالساا مو ن  وعيساا و نآياالت هااَّا الكهاال  العةاايم
ذلك الا ين ال احا و ضان عناه اورما   الاَّين با ل او ن ا نا خلاق اهللو .  ل ر األنبيلء ناملر لي

نلكاان أَّثاارهم . مهاا   اهلل املساالمي إىل مجاال  الساا ! ننبااَّنا  اا  اهللو ناحناالةنا لعاار  إبلاايو
 !ل يعقل   –مع األ ف  –الي م 

 
ِة ف  : المبةث الثان   اإلسالمالت صي  الفقه  لسيماء الصَ

 

ننةاارا لعمااق ال للاا  الساايميل ي  للبااالس املاارأن يف ا  اا مو نااتبلطااه ىنلهيههاال ا نسااالني   
نا يااا و ذلااك لهشااريع السااان  . َّماال بيناالف مقاا  جااالء تشااريع أحكلمااه مري،ااا  يف القاارآ  ننسااه

مقااا و أن تشاااريع الجههااالد مقااا و علااا  الااار م تااال للسااان  مث ل جههااالد مااان قيمااا  تشاااريعي  يف 
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 .انا  الرناين ناحللَّم نقل  هَّا ح يث احي  عل   رطهمل نا خيرجل   
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 . يف احي  ا لمع 1332  : انةر ح يث اقم. ناححه األلبلين  و مح  نأب  داند نالنسل ي انا  أ   
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نيف  !لقا  تا ىل اهلل جان ج لاه بَّاتاه إنازا  حكام لبالس املارأن مان ما ث  ابع يالنات. ا   م
 !ذلك مل ميه من ق ن تشريعي و نحجي  إلزامي  ليو م قهل ق ن

إنااه حكاام ! إ  ناند أحكاالم اللباالس مبيناا  يف القاارآ  العةاايم ننسااه لااه أَّثاار ماان معااح
اهلل ا  العالمليو خاللق األَّا ا  أمجعايو  :إهلي مبل رو ا ا من أعل   لر  يف هَّا ال جا د

 !القلهر م ث عبلد 
نلقاا  بيناال يف َّهلبناال البياال  الاا ع   قلعااا ن مراتااا الهشااريع يف ا  اا مو نماال للهشاااريع 

ملاايو احلكاام الااَّ  ذَّاار  اهلل يف القاارآ  ن االف َّاالحلكم . القاارآين ماان ق اا  إلزامااي هبااَّا املعااح
نلاايو معااح هااَّا . عاا  ذلااك إل يف ا ااهنبلطلت النقهاالءالااَّ  ا ياارد إل يف الساان و أن ا ياارد ب
مصةال . نإةل املق  د وييز الهشريع القرآين ىنال ها  أهلاه! الهنقيي من القيم  الهشريعي  للسن  َّ 

ِإنَّال : )قال  عاز نجان. نتلك حقيق  نج ديا  مان أعةام احلقال ق نأثقلهال. ذلك َّ م اهلل املبل ر
 (. 7: املزمن()!ِقي   ثَ   ل  قاَ َ نُال ِقي َعَلي َك 

ننا اد ههنال خ اا  ملعاح قلعا ن مراتااا الهشاريعو علا  مال أاالنل  يف م ضاعه من اا  
نمنلدهل أ  مل َّل  مان أاا   الا ين العهقلديا  أن العمليا و إةال يكا   أاان تشاريعه : )بأدلهه

هليااافت نل ياا و منااه للسااان  إل ماال َّاال  مااان قبياان البياال  نالهن اااينو ماان ت ضااي  ا. يف القاارآ 
نذلك  اأ  ا  ال  بالهلل ناليا م افخارو نال ا ن نال ايلم نالزَّالن ناحلاسف مان . نبيل  الكينيلت

ال اجبلتو نَّاَّا  اأ  الربالو ناخلمارو نامليسارو نالزنالو نأَّان امليها  نالا م نحلام اخلنزيار نمال ذبا  
 .عل  الن اف من اورملتو نحن  هَّا نذاو

: ماااان مثاااان ق لااااه تعاااالىل يف ال اجباااالت.  اااالمقااا  ناد تشااااريع َّاااان ذلااااك يف القاااارآ  أ ل
و (116:البقاارن()لمي ِّاام الكُ ي  لَااعَ  اَ هِااَُّ : )نق لااهو (129:البقاارن()نأقيماا ا ال اا ن نآتاا ا الزَّاالن)

: نحنااا  ق لاااه  ااابحلنه يف اورماااالت و(93:آ  عمااارا ()البياااات سُّ نهلل علااا  النااالس َحااا: )نق لاااه
و نق لااه (634:البقاارن()نأحاان اهلل البيااع نحاارم الرباال) و(633:البقاارن()نذانا ماال بقااي ماان الرباال)

إةااال اخلمااار نامليسااار ناألن ااال  ناألةلم اجاااو مااان عمااان الشااايرل  مااالجهنب   لعلكااام : )تعااالىل
و (76:ا  اراء()نل تقرب ا الز  إناه َّال  ملحشا  ن الء  ابي : )و نق له(96:املل  ن()تنلح  
إىل  .(136: البقاارن()نزياار نماال أهاان بااه لواا  اهللإةاال حاارم علاايكم امليهاا  نالاا م نحلاام اخل: )نق لااه

مص  اهلل تعالىل إةال أناز  َّهلباه ليكا   أاان  .   ذلك من أا   ال اجبلت ناورملت يف ال ين
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أ  مان و (79:األنعالم()مل مرطنال يف الكهال  مان  ايء: )الهشريع األن  ب  منلة و قل  تعلىل
تااال هااا  مق ااا د أاااالل  مااان الااا ين إل  مااا  حكااام  ااارعي. أاااا   الهشاااريع نَّليااالت األحكااالم

 .نأاله الهشريعي يف القرآ 
أ  بع  األا   ال ينيا  الهشاريعي  قا  أمهلات مان  فم  ينبوي أ  يعهق  بنلء عل  هَّا

مهااَّا تاال خيااللف ق اا  الشاالا و نطبيعاا  الهشااريع ا  ااا ميو . لههاا ىل الساان  تشااريعهل فالقاارآ 
الساااان  يف مثاااان هااااَّ  األماااا ا بياااال  اهلياااافت الهنزيلياااا  مصةاااال  ااااأ  . نق اعاااا   الكلياااا  ال ااااهقرا ي 

و (71()اال ا َّمال اأيهما ين أاالي: )نالكينيلت الهربيقي و من مثان ق لاه علياه ال ا ن نالسا م
: مقال ! نالاَّ  بعثاك بالحلق مال أحسان  ا   معلما : )نح يث املسيء ا ته املشاه او نمياه

و (72()إخل احلا يث... مث ااَّاع والقارآ مث اقارأ مال تيسار معاك مان  وإذا قمت إىل ال  ن مكان
مقلدير الزَّلن نأن بههلو نَّينيا  ال ايلمو نقال  يف احلاس نها  حياس بلملسالمي يف حجا   ينبَّ 

نحنا  هاَّا نذاو َّثا و نإةال ق ا نل الهمثيان ( 73()يل أيهل النلس خاَّنا عا  منل اككم: )ال دا 
 .البيل  نالهن ينلرريق  السن  يف الهعلمن مع أا   الهشريع نَّليلتهو من 

نعليهف مصنه ل ي و للسن  من الهشريع إل مل َّل  ىننزل  النارن  نا ز يالتو ل األاا   
ماصذا نجا ت مان السان  مال ها  َّاَّلك ا نا يكان بيلنال تربيقيال نل تن ايليل ا مصناك . نالكليالت

إل ن ا   ما  حكام مان الكليالت الهشاريعي !     من قبين تأَّيا  الهشاريع ل تأ ايو الهشاريع
نذلاااك  . د  علاا  ذلااك ال ااهقراء الهاالم ألااا   الشااريع  نمرنعهاال. يف َّهاال  اهلل أاااله األن 

هااا  مااان قبيااان الهأَّيااا و ل  َّأحلدياااث إ ااال  ال ااا ن نالزَّااالن نال ااايلم ناحلاااس بللسااان و مصةااال
 .الهأ يو

نأمال ماال تنااردت الساان  بهشااريعه تأ يساالو ماان ال اجباالت ناورماالتو مصنااه ل يكاا   ماان 
. ا   نالكليلتو نإةل ه  من النرن  نا ز يلتو بللنسب  إىل مل ناد يف القارآ  مان الهشاريعاأل

َّأحلديث النهي عن َّن ذ  نال  مان السابل و نَّان ذ  رلاا مان الرا و نذنات السام مو 
 .نحن  ذلك
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 انا  البنلا   
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 مهنق عليه  
73

 .انا  مسلم نالبيهقي ناللن  له  
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. ملألااان يف املق اا د أااالل  ماان الشااريع  أ  يكاا   من  ااال عليااه يف الكهاال  فإذ 
مااان  ونذلاااك حاااق أمهااالت الن،ااال ن نأمهااالت الرذا ااان. األنىل مااان الهشاااريع نهاااَّ  هاااي املرتبااا 

نا يكان  -نإةل للسن  املرتب  الثلني و ممال اقه ار علا  تشاريعه ميهال . ال اجبلت ناورملت مجيعل
َّال  إ لباه أن لر اه هبال مان ال اجا  الثلنيا و بللنساب  إىل مال أنجباه   -من قبين البيل  نالهن ين 

نمااااان أخراااااأ هاااااَّ  القلعااااا ن األاااااا لي  ا ليلااااا  ملتاااااه َّثااااا  مااااان مقاااااه . باااااللقرآ اهلل أن حرماااااه 
 (74)(!ال ين

ني ا ا الارمحن أمار  العةايم إىل . يف هَّا السيلث إذ  يأيت حكم لبلس املارأن يف القارآ 
 أَياَُّهال يَال) :و يف   اتي اثنهي من القرآ و ميقا   جان نعا  يف  ا ان األحازا ا  له الكر 

َة َناِجكَ  ُقن النَِّغُّ  نِي َ  ال ُمؤ ِمِنيَ  َنِنَسلء َنبَاَنلِتكَ  ألِّ  يُاع اَرم نَ  أَ  أَد  َ  َذلِاكَ  َجاَلبِييِبِه َّ  ِمي  َعَليكِه َّ  يمدك
 .(71:األحزا )(اَِّحيم ل َ ُن ا ا اللَّهُ  نَََّل َ  يُاؤ َذي نَ  َمَ  

اانَ  لِّل ُمؤ ِمنَاالتِ  َنقُاان): نيقاا    اابحلنه نجاان  ااأنه يف  اا ان الناا ا  أَب َ االاِِهنَّ  ِماان   يَاو ُ،، 
ََ  َما ِالَّ  زِيَنتَيهم َّ  ييمبكِدي َ  َوَل  .مُااُرنَجُهنَّ  َنحَي َنة نَ  َهيا َوَه َِبك َ  .ِمنيك ي َِِه َّ  َولكَيضك َِبِه َّ  َعلَير ِبخمممي  .جميمي

 َأن   بُاعُااا لَِهِهنَّ  أَبا نَاالء َأن   أَبا نَاالِ ِهنَّ  َأن   بُاعُاا لَِهِهنَّ  آبَااالء َأن   آبَاالِ ِهنَّ  َأن   لِبُاعُاا لَِهِهنَّ  ِإلَّ  ةِينَااهَاُهنَّ  يُاب ااِ ينَ  َنَل 
َ اهِنِنَّ  َ اهِنِنَّ  َبِ   َأن   ِإخ  َلنُاُهنَّ  َمَلَكت   َمل َأن   ِنَسلِ ِهنَّ  َأن   َأَخَ اهِتِنَّ  َبِ   َأن   ِإخ   أُن يل  َ ا  ِ  الهَّالِبِعيَ  َأنِ  أَ  
ا بَ ِ  َِبك َ  َولَ  .النَِّسالء َع  اَاتِ  َعَل  َية َهُرنا اَ   الََِّّينَ  رِّن نِ ال َأنِ  الرَِّجل ِ  ِمنَ  ا  ِ ِكجمِلِه َّ  َيضك  لِيييم كَل َ  بِيَ 
ِفييي َ  َمييا يع اال اللَّااهِ  ِإىَل  َنُت بُاا ا .زِينَييِتِه َّ  ِميي  يمخك ِلُحاا  َ  َلَعلَُّكاام   ال ُمؤ ِمنُاا  َ  أَياَُّهاال مجَِ -47:الناا ا)(تُان 
49). 

القااارآين املشااكن لسااايملء ال اا انو حيمااان ضاا اب  اميعااا  للرقاااي لقاا  ناد هاااَّا اخلراال  
مجعاان هلاال ع ماالتو بلعهباالا أ  الع ماالت هااي ن اايل  . بالملرأن إىل نهينههاال ا نساالني  احلقيقياا 

 .الهعب  األخرر يف حيلن ا نسل و ناألَّثر تأث ا يف ت ايث القيمو نت  يرهل أن ا ه ادهل
ناملق اااا د . املؤمنااالت مجيعاااال بلاتااا اء ا لبااال  نإدنل اااه مأمااال آيااا   ااا ان األحاااازا  مقااا  ألزمااات

اداءو  نأ اإةاا   ا اء َّال . مل ترت ياه املارأن ما ث ثيلهبالف لهناريف باهو ميسا  مجياع با هنل: بل لبل 
ا ةَاُا : ا ِل بَال ُ : )جلء يف َّهل  النهلي  يف  ريا احلا يث ناألثار لبان األثا  ق لاه .ملحن أن 
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 الن ن الثلين من َّهلبنل البيل  ال ع  .    
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َرهال ناا َاهلو َنمَج عُااه :نقياان. املِل َحَنا  :نقيان. نالاّرَداء نَاَعا  تُاَورّااي باه املارأن اأ ااهل نَهه   :ها  َّلملِق 
: ُمااُي ناخلُُماارو ال احاا القُ : نا  بيااا: )نلااَّلك قاال  األااانهلين يف منرداتااه(. 75()َج َبياااُ 
 (.76()جلبل 

 مان اخِلمالاو دن  ث   َأنَ عُ : نا ِل بل ُ . الَقِمييُ : ا ِل بل ُ ن : )نجلء يف لسل  العر 
َاهلف نقياانا هاا  ثاا   ناِ ااعو دن  املِل َحنااِ و تَال َبسااه املاارأَُنف : لاارِّداِءو تُاَورِّااي بااه املاارأَُن اأ َ ااهل نَااا  

  ها :ها  مال تُاَورِّاي باه املارأَُن الثيالَ  مان مَا ُث َّلملِل َحناِ ف نقيان: قيانن  (...) ها  املِل حنا ُ : نقين
ااااهل ااااالِحَبُههل ماااان ِجل بلهِبااااللِ ": نيف حاااا يث أُم عرياااا َ . اخِلماااالاُ  : نقياااان)...(  َأ  ِإةااهاااال "هُال ِبس 

و نا ملعاااااا  َج بِيااااااُاو نقاااااا  مُ  ِجل باااااالُ  املاااااارأَنِ  ااااااَهِمُن هباااااالو ناحاااااا هل ِجل باااااال    َءهُتاااااال الاااااايت َتش 
للمااااارأن دن   نثاااا   نا اااااع والقمااااايي )...(:  لبااااال ا): نقااااال  يف القاااالم س(. 77)(َ ل َببَاااات  
 (.78)(أن مل يوري به ثيلهبل من م ث َّلمللحن  وامللحن 

نبنلء عل  هَّ  الن    يك   ا لبال  ها  الثا   ال ا اع الاَّ  تسا  باه املارأن مجياع 
عبااالان عااان اداء أن  نقااا  َّااال  ا لبااال  يف ةمااال  الناااغ. جسااامهلو نترخياااه علااا  َّااان بااا هنل

ملحناا و أن إةاا تلهحااف باااه املاارأنو نهااا  أ اابه ىناال تنعلاااه الياا م النسااالء يف ناحاالت  جلمل ااا  
 ذلاك هاا  ا لبال و د  علياه حا يث النااغ. بهلمي لات بالملور  األق ا  ماان الهلناع بال ةاا
  أ  هن علا  إحا انل باأس إ  ا يكان هلال جلبال: )للمرأن اليت  ألت عن اخلرنيف ل  ن العي 

اَهل االحبُههل مان جلبلهبال: ل خَّتريف؟ مقال  ما   كان أ  يكا   ذلاك تكنال إل  (79)(!لِهُال ِبس 
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 .رف ا يمو بل  ا يم مع ال مح: النهلي  يف  ريا احل يث ناألثر لبن األث و ا ل  األن   
76

 (جلا: )ملدن: املنردات  
77

 (جلا: ملدن): اللسل   
78

 (.ملدن جلا): القلم س  
مقللات هاان ) ماال انا  الشاينل  ن  مهاال عان حن اا  بنات  ا ينو أ  اماارأن  األت النااغ: نوالم ق اهه 79

لهلبسااهل ااالحبههل ماان : قاال [ تعاا  ل اا ن العياا ]علاا  إحاا انل بااأس إ  ا يكاان هلاال جلباال  أ  ل خَّتااريف؟ 
ملماال قاا مت أم عرياا  اضااي اهلل عنهاال  ااألنهل أن : قللاات حن اا  !نلهشااه  اخلاا  ندعاا ن املااؤمني  !جلبلهباال
 أيعااات ا اااا   اهلل: مقلنااال !بااااأل: إل قللااات نَّلناااات ل تاااََّّر ا ااا   اهلل:  اااألنلهلف مقللااات: قللااات

لهناااريِف الع اتاااُق ذناُت اخلااا ناو أن الع اتاااُق َنذناُت اخلااا ناو : مقااال  !نعااام باااأل: يقااا   َّاااَّا نَّاااَّا؟ قللااات
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إذا َّاااااال  ا لباااااال  يهساااااااع لماااااارأتيو نل يكاااااا   َّاااااااَّلك إل إذا َّاااااال  إةاااو أن اداء اااااااالحلل 
ن لكا. نيؤخَّ منه أي،ل أنه ث      الث   الاَّ  تلبساه املارأن خِللاَّاِ  أمرهال نبيههال. ل  همل 

يقالس علياه َّان لباالس  ا  البا   َّلااهو مان قمايي م،انلضو أن جلباال  موارل مياه  ااع و أن 
 .حن  ذلك تل يلف جسم املرأن نيكنيه إحلط   ن  ا

َع  ِة الةجاب الش  :صَ
ادنياء )األنىل عبالان : مهبي أ  اا ان لبالس املارأن تعا د إىل عبالاتي با ايهيو مان آيهاي

ِنيَ : )من ق لاه تعالىل( الجلباب ضيَب : )و نالثلنيا (71:األحازا )(َجَ بِياِبِهنَّ  ِمان َعلَاي ِهنَّ  يُا  
اارِب نَ : )و ماان ق لاااه تعااالىل(الخميياِ علييير الجييييَب و (49:النااا ا()ُجيُااا هِبِنَّ  َعلَاا  ِمُُمااارِِهنَّ  َنل َي، 

ثا   ناٍف ضالٍفو : ميؤخَّ من ذلك َّلهف عبلان  نأالل  ف أ  أقن مل  زخ املرأن من اللبلس ه 
نهااا  معاااح . م،ااانلضو ل ي اااف نل يشااافو يساااه عا مجياااع البااا  و يف ثااا   ناحااا   ااالتر

مااا   ااازخ عناااه أ اااكل  امل ضااا  املساااه ادن مااان البنرل نااالتو نالباااَّلت . َّمااال تباااي  الجلبييياب
نإةل  ازخ ا لبال  املوارل ال ا اعو أن . الق  نو أن ذات األجزاءف ألهنل ل تني بكمل  الس 

لَّلهه ماان أادياا   االمل و َّللقم اال و نالعباالءات النساا ي  ال امياا و املشاارقيو أن ماال َّاال  علاا   اا
نيقالس علياه أي،ال َّان معراف انماي أن عجمايو إذا مجاع . السلترن  مياع البا   بثا   ناحا 

معلين ا لبل  ق  ا ن لي ف من حياث ا اهيعلبه  مياع البا   طا ل نعرضالو بشارنطه الشارعي  
ف مراعاالن  لق ااا  (إدناالء ا لبااال )األحاازا  يف نذلااك مقه،ااا  ال للاا  ماان آيااا  (. 80)املااََّّ ان

 .الشلا  من َّمل  الس 
َأ مث  و لكاان بشاارط أ  يكاا   نامياال حااىت تااهمكن ااالحبهه ماان ال،اار  بااه خميياِ لليي
نها  مقه،ا  عبالان . هي ثنليل العنق من النحارو نالقنالو نالكهناي: نا ي   هنل. عل  ا ي  

ارِب نَ : )األمر الربالين العةايم نهلال أ  تا ين اخلمالا علا  . َّمال بينال ( ُجيُا هِبِنَّ  َعلَا  ِمُُمارِِهنَّ  َنل َي، 
                                                                                                                                                  

أَن لااايو : آحلااال  ؟ مقللااات: مقلااات. نيعهاااز  احلاااي  امل ااال  !ناحلُااايَُّ ف ميشاااه   اخلااا  ندعااا ن املسااالمي
 .مهنق عليه( تشهُ  عرمَ و نتشه  ََّّاو نتشه  ََّّا

80
و نهي من أادي  العجم من أهن م ر (القبري )ةنج  أ لم  بن ةي  يف لبو  ق   بق إقراا النغ  

فسن  أخاص أ  ِص  ُمر َهل ملهجعن لههل   ل ف : )نإةل قل  له. آن َّو أ  قبن إ  مهم نتعرهبم
 .نق   بق خَّتر ه من  ( !حج  عفامها
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ا بااي باا   إدناالء ا لباال و إذا َّاال  ا لباال  تاال ل يلاابو علاا  الاارأس مثاان ا لباال  املواارلو 
حاااىت يساااه عا مق مااا  ا باااي مث ترخياااه علااا  َّهنيهااال  !مهنااال لبااا  مااان إدنااالء اخلمااالا ضااارنان

  مال هنللااكف لهمهثاان ال،اار  علا  ا ياا  ف ا ااهجلب  ألماار اهلل ناا اهل نحنرهاالو مث تشاا   علاا
نلكن ل تعقا   علا  اأ اهل مان جها  القنالف ىنال يةهار هياأن الشاعر نحجماهو َّمال . جن نع 

نل ت،اانر طرميااه علاا  جبينهاال ب اا ان ال،اان ن ماان  !ينعلااه بعاا  ا االه ت ماان املهحجباالت
هل إىل الساا  ناحلياالءف عباالدن  هلل ال احاا  نإةاال تسااهجيا هللو بق اا . الشااعرف ىناال يلناات األنةاالا

 !القهلاو إ  َّلنت من ال لدقلت حقل
نبع  ذلك تلهزم  رنط الس  األخر  يف لبل هلو مان عا م إههالا الزينا ف ا اهجلب  ملال 

ااارِب نَ  َنلَ : )و نق لاااه  اابحلنه(ةِينَااهَاُهنَّ  يُاب اااِ ينَ  َنَل : )ذَّرناال ماان أمااار اهلل تعاالىل يف  ااا ان الناا ا  َي، 
ةيناا  يف ننسااه بأل انااه  –لااَّلك  -ف ماا  يكاا   اللباالس (ةِينَااِهِهنَّ  ِماان خُي ِناايَ  َماال لِاايُاع َلمَ  ا ُجِلِهنَّ بِااأَ 

ذلااك جمماان لباالس املاارأن يف ااا اهتل القرآنياا و . نةخرمهااهو أن ىناال تةهاار ااالحبهه عليااه ماان احللااي
 .نإةل امل مق  من نمقهل اهلل. ن يمل هل ا  لني 

 :َّمل يلي  نتن ين ذلك بأدلهه ه 
الهقرياااو نهاا  تقريااا ا ةاا مااان : ف ا دناالء(يااا ني: )مق لااه تعاالىل ماان آياا  األحاازا 
نهاا  أااا  تنساا  ثباات  اان ا عاان اباان عباالس اضااي اهلل . العيناايو حااىت يورااي أ لااا ا بااي

( نل ت،اار  بااه: )نمعااح ق لااه(. 81()تاا ين ا لباال  إىل نجههاال نل ت،اار  بااه: )قاال . عنهمال
نإةااال املرلااا   هااا  . هااالف أل  ال،ااار  باااللث   علااا  الشااايء توريهاااه باااهأ  ل توراااي باااه نجه

تقريااا الثاا   ماان ال جااهو أ  إاخاالؤ  علاا  ا باايو ن اا   : نا دناالء. بااني القاارآ ( ا دناالء)
 .عل  ح ند احللجبيو َّمل احت بَّلك الن   و عل  مل     قريبل أ   اهلل

أ  ماال ( !ه إماال  االذ أن ضااعيفنماال خللناا: )قاال  الع ماا  بماا  نلااار الاا ين األلباالين
نها  يق اا  ماال ان  عاان اباان عبالس ننسااهف ماان أ  املاارأن تورااي . خاللف قاا   اباان عباالس هااَّا

 (82)!نجههل نل تب   إل عينل ناح نو ن ن   ضعيف

                                                   
81

 .31:أخرجه أب  داند يف مسل له بسن  احي  ج ا َّمل يف الرد املنحم: قل  األلبلين  
82

 .من الكهل  ننسه 12:نق   األلبلين ه  يف  . 41ن11:الرد املنحم  



 

 

33 

33 

نَّاَّلك ماال تنالقل   بساان  ضااعيف عان عبياا ن الساالملينو مان  ااؤا  اباان  ا ين لااه عاان 
أ ه َّله حىت بلام احلالجبيو ن را  نجهاهو نأخاريف مهقنع عبي ن ىنلحن و ن ر  ا )آي  ا دنلء 
نإةااال ان  بسااان  ااااحي  عااان جملهااا  تلمياااَّ ابااان عبااالس ق لاااه يف تنسااا   (.83)(عيناااه اليسااار 

 (84)(أخَّ اهلل عليهن إذا خرجن أ  يقنعن عل  احل اجا: )ا دنلء
نهَّا َّله يق   الرناي  اليت انيت عان ابان عبالس يف تنسا  ا دنالء أي،الو نالايت اارح 

(. 85)(أ  تقنع نتشا   علا  جبينهال: نإدنلء ا لبل : )األلبلين به حيحهلو نهي ق له السلبق
 .نذلك َّله ي و لل جه مرا  الةه ا من احللجا إىل الَّقن

َهااال َهَهاااارَ  َمااال ِإلَّ  ةِينَاااهَاُهنَّ  يُاب ااااِ ينَ  َنَل : )نأمااال ق لاااه تعاااالىل يف  ااا ان النااا ا مجمهاااا ا ( ِمنا 
نه  معح مه اتر مان . يق   به ال جه نالكنل ( مل ههر منهل)نه  املنسرين عل  أ  املسهثح 

نيؤَّا   احلا يث . عمن النسالء ال احلبيلت يف ةمان النبا نو نمان تنسا  ال احلب و َّمال  ايأيت
إ  املاارأن إذا بلواات  !ياال أياالء: )ألياالء بناات أل بكاار ال اا يق ال ااحي و نهاا  قاا   النااغ

 (.86)(نأ لا إىل نجهه نَّنيه !َّا نهَّااوي  ا ي ل  هلل أ  ير  منهل إل ه
عباا  اهلل باان : بأنااه ال جااه نالكناال  مهاام( ماال ههاار منهاال)نأماال ال ااحلب  الااَّين مساارنا 

بع،اااهل ااااحي  ا  ااانلد نبع،اااهل  !عباالسو نقااا  خاااريف األلبااالين الرنايااا  عناااه علاا   ااابع  طااارث
لاااكو نَّاااَّلك عل شااا  أم املاااؤمنيو نعبااا  اهلل بااان عمااارو نأناااو بااان مل(. 87)يهقااا   بلل اااحي 
 (.88)ناملس ا بن ررم 

                                                   
83

 .33-33:الرد املنحم: خرجه السي طي يف ال ا املنث ا نحكم األلبلين ب،عنه من ع ن نج    
84

 .76:الرد املنحم: بسن  احي  عنهأخرجه ابن جرير : قل  األلبلين  
نلاه  اا اه و نها  يق ا  مال ذَّار أعا   مان انايالت اااحيح  : اارح األلبالين ب،اعف  ان  و لكان قال  85

. 11:الاارد املنحااام.  . يف أ  ا دناالء  ااا  ا ةاا علاا  ال جاااه دن  ال،اار  باااهو نإةاال يشااا  علاا  احل اجاااا
 .من الكهل  املََّّ ا 1:نلَّلك اححه يف ال نح 

 01: بعاا  داا اا  مسهني،اا  ماان  " الاارد املنحاام"  داند ناااححه األلباالين امحااه اهلل يف َّهلبااه انا  أباا 86
 .976إىل 
87

 974ن 79-31: الرد املنحم  
88

 .973-974: الرد املنحم  
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نمن هنل مليو  ريبل أ      به إمجال  باي مقهالء األم الاو علا  أ  ال جاه نالكناي 
نذلااك ها  مااَّها ا ماالم أل حنينا و نمااَّها ا ماالم مللاك باان أنااوو نمااَّها . ليسال بعاا ان

ب جا   نا م أ  انايلت أخار  عنا  أمحا  . ا ملم الشلمعيو ناناي  عن ا ملم أمح  بن حنبن
نهاا  . باان َّشاانه هاا  ال ااحي  ماان املااَّها: تورياا  ال جااهف إل أ  بعاا  علماالء احلنلبلاا  قاالل ا
ال ااااحي  ماااان املااااَّها أ  ال جااااه لاااايو : )قاااا   ا ماااالم عاااا ء الاااا ين املااااردان  احلنبلااااي قاااال 

لا  َّال  ال جاه نالكنال  عا ان ملال : )نه  اخهيالا ابان ق اما  املق  اي احلنبلايو قال (. 89)(بع ان
رَِماِ  بالحلس أن باللعمرن]حرم   مهل  ُح 

نأل  احللَجا  تا ع  إىل َّشاف ال جاه للبياع [ يع  علا  امل
يف َّهااال   -نهاا  حنبلاااي  -نقااال  اباان تيميااا  ا ااا  (. 90)(نالشااراءو نالكناااي لةخااَّ نالعرااالء

 .(91)(بل  أ  املرأن ع ان إل ال جه نالكني: )املنهق 
رِب نَ : )نأمل ق له تعلىل مل توراي باه املارأن : ملخلملا يف اللو ( ُجُي هِبِنَّ  َعَل  ِمُُمرِِهنَّ  َنل َي، 
رَِماُ  نل : )نلاَّلك قال . نإةل  رلء ال جه ه  النقل . اأ هل من دن  ال جه ُح 

ل تَان َهِقاُا امل
ااالةين نإةااال . نقااا   ااال  عنااا  بع،اااهم مهااام اخلمااالا ىنعاااح النقااال  نهااا  خراااأ. (92)(تلااابو الُقنَّ

قال  الرا اا األاانهلين يف . َّمال أمجاع علياه أهان اللوا . ل مقا اخلملا مل خَّتمار باه املارأن اأ اه
الهعالاف  االا يف خلملاامخلاف لكن :    الشيءو نيقل  ملل يس  به: ان اخلمرأ: )املنردات

" نلي،اااربن مماارهن علااا  جيااا هبن: "رو قااال  تعاالىلاياال ملااال تورااي باااه املاارأن اأ اااهلو نمجعاااه مُخُاا
و نمخَّ نخَّتََ  َهَمَرِت املرأنُ ناخ    (.93)( ريهه: ا نلءَ  رتُ مََّرت 

: نقل  الع م  األلبلين امحه اهلل بع  نقن ن    أابل  اللو  نالنقه نالهنسا  مال ن اه
: مبهاَّ  األدلاا  مان الكهاال  نالساان و نأقا ا  أ ماا  الهنسا  ناحلاا يث نالنقااه ناللوا ف ثباات ق لناال)

                                                   
89

 . 1/436:ا ن لف يف معرم  الراج  من اخل ف عل  مَّها ا ملم املبجن أمح  بن حنبن  
90

 1-1:ذلك يف الرد املنحم. ن . 9/240:املو   
91

ينةاار يف  اارحه نياان األنطاالا ( إخل..باال  أ  املاارأن عاا ان إل ال جااه نالكنااي)املنهقاا  لباان تيمياا  ا اا    
طبعا  داا احلا يث بللقالهرنو . ب،اب  ع الم الا ين ال ابلبري 2/127: لإلملم الش َّلين يف َّهال  النكالح

 .م1997/ها1417: الربع  األنىل
92

 .انا  البنلا   
 (.مخر: ملدن: )املنردات 93
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 ياااه َّااالبن خلاااف الاااَّ  ةعااام  مااان إ  اخلماالا  رااالء الااارأس نبرااان قااا   الشااايخ الهاا  ر  نمقل
 (94)(أ  اخلملا علم ملسم  الرأس نال جه لو  ن رعل" نةراته"

ماال يُاَورَّاا  بااه اأس املاارأنو قااال  : هاا  بكساار اخلاالء: )نقاال  ا ماالم الشاا َّلين يف اخلماالا
هاا   راالء الاارأس للماارأنو الااَّ  ينساا   : نالن اايف (.95()الن اايف: اخلماالا: ااالحا اوكاام

 :قل  النلبو  الَّبيلين. إىل ن نهلو َّمل يف املعلجم
َنل بلليَ َله ُه ناتاَّ َنلنَ مهاَ  ***ُه لطَ قَ إ    د  رِ نا تُ  يفُ  ِ النَّ   َ قَ  َ   ! ِ َقها 

يف احلا يث  نهلَّا ذهاا العلمالء إىل أناه لا  َّال  اخلمالا يشامن ال جاه ملال قال  الناغ
ألهنام أمجعا ا علاا  ااح  اا ن املاارأن  ف (96)(ل يقبان اهلل اا ن حاال   إل ممالا: )ال احي 

نهااا  دا  بااالللزنم علااا  أ  السااا  بلخلمااالا ل يشااامن ال جاااهو نل هااا  اااانع . َّل ااان  نجههااال
 !نهَّا مقه دقيق مهأمله !لَّلك

 :النقاب فضيلة
ملاايو يل أ   !إىل  اان ا ال جااهو َّاا إل أناه ل باا  ههناال ماان البياال  أناا  هباَّا ل أدعاا  
 !مللنقال  مشارن  نلكناه لايو ب اجااا !أدعا  إىل نباَّ م،ايل   ارعهل اهلل تعالىل لنساالء املاؤمني

ل : )مل أخرجه البنلا  مان قا   الر ا  : نق  ا  معله عن ال حلبيلت بأدل  ثلبه  منهل
املؤمنالت َّان يلبسان النقال  نمياه دليان علا  أ  (. 97()تنهقا املرأن اورم  نل تلابو القنالةين

نمنهال مال اا  عان أيالء بنات أل بكار ال ا يق .  رالء ال جاه: نإةال النقال . يف    ا حرام
َّنااال نوراااي نج هنااال مااان الرجااال و نَّنااال ةهشااا  قبااان ذلاااك يف : )اضاااي اهلل عنهمااال أهنااال قللااات

 (.98()ا حرام

                                                   
 .66: الرد املنحم 94

95
 6/39: نين األنطلا  

: نيف الااارد املنحااام 192:انا  ابااان خز ااا  نابااان حبااال  نابااان ا ااالاندو نااااححه األلبااالين يف إاناء الوليااان 96
12 
97

  انا  البنلا   
98
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مااصذا علمناال تاال  .مص اا ا  النقاال  علاا  ال جااه م،اايل و ل ينكرهاال إل جلحاا و أن َ اال ٍ 
 ابق أ  الهننااي مق ا  ماان مقلاا  الهشااريعو يف أحالَّم اللباالس النسا   يف ا  اا مف علمناال 

ةيالدن يف اخلا و نمنزلا  يف الن،انو تهقار  باه ال الحللت  -نه  أح ط للهنناي  –أ  النقل  
 !نالق   بنرضيهه أي،ل  ل  يف ال ين. نلكنه مع ذلك ليو مري، . إىل اهلل تعلىل

مي  البتيدا  الخفي  في  اليدي  ِلَم عن  أهن العلم بللشريع  نانلع  أاا   النقاهف أ  نلق  عُ 
ِِبيية  -اليه  قييد يخفيير عليير ب يل  لبيية ال ليي   - َع ْ ونقلييو ميي   َييي  الةُي  الشيي ِة

َجيَب َي  !الندب الر ال َاهية الير التةي َاهيةْ أو مي  الُ َاز الير الُ قال  اهلل  !أو مي  الجي
هَااُرنا  َعلَا  اللّاِه  ل َكاَِّ َ ا ل ِساَنُهُكمُ أَ َمال َتِ اُف َنَل تَاُق ُل ا  لِ ): جن نع  َهااََّا َحاَ    َنَهااََّا َحارَام  لِّهَان 
ِلُحاا  َ إِ  ال َكاَِّ َ  هَااُرنَ  َعلَاا  اللّااِه ال َكاََِّ  لَ يُان  اللهاام إل إذا َّاال   (.992:النحان() َّ الَّااَِّيَن يَان 

ذلااك ااالداا عماان لااه أهلياا  الجههاالدو نَّاال  قاا  بلاام  لياا  ال  ااع يف ال ااه ل  مهجااردا عاان 
 .األه اء املَّهبي  نالعرمي ف مق  احت الن     بل هنلا خر ه

نق  تش د ق م نخللن ا الكهال  نالسان  ال احيح و نأقا ا  ال احلب و نمهالن  العلمالء 
 !ل قلل ا ب ج   توري  ال جه نالكنيعن م. أابل  املَّاها ن  هم

ماان ق لااه ألياالء بناات أل  نالقاا   ب جاا   تورياا  ال جااه ينق،ااه ماال ااا  عاان النااغ
إ  املارأن إذا بلوات اواي  ا ي ال  هلال أ   !يال أيالء: )بكر يف احل يث ال حي  املََّّ ا قبن

يف  -ااااا ليي بهعبااا  األ -نهاااا  ناااي (. نأ ااالا إىل نجهاااه نَّنياااه !يااار  منهااال إل هاااَّا نهااااَّا
 .املسأل 

نالهاا اتر ينيا  القرااع . نينق،اه أي،ال تاا اتر َّشاف ال جااه عنا  ال ااحلبيلت يف ةملناه
ن الث عا ن حا ادث (. 99)نق  ذَّار ذلاك الع ما  األلبالين يف الارد املنحام !ىنل ه  حلان ميه

تشه  له يف َّهل  جلبل  املرأن املسلم و نيف َّهل  الرد املنحمو نََّّر منهل ح يث قايو بان 
دخلاات أناال نأل علاا  أل بكاار اضااي اهلل عنااهو نإذا هاا  اجاان أبااي  خنيااف : )أل حاالةم قاال 

َمة اليييدي ا ساامو عناا   أياالء بناات عمااايو تااَّ  عنااهو  َشيي َأة بيضييياءْ م و َّااالن ا وهيي  اميي
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نعاان عماارا  . نهاا  ناضاا  يف أهناال َّلناات مكشاا م  ال جااه نالياا ين(. 100() ا لهلياا نت هال يف
قلعا او إذ أقبلات ملطما  امحهال اهللو  َّنت ماع ا ا   اهلل: )بن ح ي اضي اهلل عنهو قل 

ماا نت ! ادين يال ملطما : م قنات باي ي ياهو منةارت إليهالو نقا  ذهاا الا م مان نجههالو مقال 
م ضاعهل علا  اا اهل م ضاع القا دنو نماريف باي أاالبعهو مث حىت قلمت باي ي ياهو مرماع يا   

: قااال  عمااارا !" اللهااام مشااابع ا لعااا و نااماااع ال ضااايع و ل  اااع ملطمااا  بنااات بمااا : "قااال 
منةاارت إليهاال نقاا   لااا الاا م علاا  نجههاالو نذهباات ال اانرنو َّماال َّلناات ال اانرن قاا   لباات 

َة جالءت [ أل بكار أيالء بنات]أ  أماه )نيف ق ا  االا ابان الازب  (. 101()عل  ال م مسيف
َجو مبتسمة  ( 102()ال

. نَّااَّلك حاا يث اخلَثا َعِميَّااِ  الااَّ  ا يسااهرع املنااللن   اد  إل بهااأني ت بلههاا  بلطلاا 
ادف ا ا   أ) :ب  اهلل بان عبالس اضاي اهلل عنهمال قال عأخرجه الشينل  ن  مهل عن نه  مل 

 ولن،اان اجاا   نضاااي ل  اُجااِز ااحلهااهو نَّااال  الن،اان باان عباالس يااا م النحاار خلنااه علااا  عَ  اهلل
و مرناق تساهنيت ا ا   اهلل ووضيئة وللنلس ينهيهمو نأقبلت امرأن من خاثعم م قف النغ

 وو مااأخلف بياا  ينفييَ اليهييانالن،اان  الن،اان ينةاار إليهاالو نأعجبااه حساانهلو مللهناات النااغ
إ  مري،ا  اهلل يف  !يال ا ا   اهلل: و مقللاتف دل وجهيو عي  النفيَ اليهيامأخَّ بَّقن الن،انو 

احلاس علا  عبالد و أداَّات أل  اينل  َّباا ا و ل يساهريع أ  يساه   علا  الراحلا و مهان يق،ااي 
 (.103)(نعم: عنه أ  أحس عنه؟ قل 
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نإ نلد  : انا  الرن  يف هتَّيا افثلاو نابن  ع  يف الربقلتو نالرناين يف الكب و نقل  األلبلين  
 31:املنه ر.  . احي 

101
.  . ل يف الكح بسن  ل بأس به يف الش اه انا  الرن  يف الههَّيا نال نل: قل  األلبلين  

 77:املنه ر
102

 .31:املنه ر. انا  أمح  نابن  ع  نأب  نعيم بسن  احي   
103

 ا اا   اهلل َّناات ادياافَ : )قاال  ون اباان عبالس عاان أخيااه الن،اانعاانانا  أمحاا  أي،اال . مهنااق عليااه  
مكنات أنةار : قال  .نَّال  يسالير  ومبينل ها  يسا  إذ عارض لاه أعارال مردمال ابنا  لاه مجيلا  وىل محإمن مجع 

حاىت معان  ومث أعا ت النةار مقلاا نجهاي عان نجههال ومقلاا نجهاي عان نجههال الناغ منةر إيلّ  وليهلإ
جلباال  ره ار ( ناجللاه ثقالت لكنااه منقراع: )انا  أمحا  نقال  الشاايخ األلبالين (!أنال ل أنههااين ذلاك ث ثالو 
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يعااا  الن،ااان بااان ] !تكاااراا نةااار  إليهااال نهااا  حاااليف: )قااال  الع مااا  األلبااالين منبهااال إىل
يكهني ب رف نجهاه عنهالو نل يأمرهال باأ  تسا   علا  نجههالو  نَّيف َّل  النغ[ عبلس

 ما   معلاه. ا ينعن ذلاك نهَّا ه  نقت النهن  هبلو ن   الَّايع  دنهنل بزعمهمو نلكنه
عل  بر   مال ذهبا ا إلياه مان إ ال  السا  َّمال ها  هالهرف لتنالث العلمالء علا  أناه ل  ا ة 

خَّتل ال مان هاَّ  احلجا   – لء أح هم حاي قال  تأخ  البيل  عن نقت احللج و نلَّلك مق  أ
مااأق   تبعاال لباان عماار و أن  !أ  بهورياا  نجههاال" !أمرهاال بعاا  ذلااك لعاان النااغ" –الةاالهرن 

 أل  مياه تعراي  للسان  الايت منهال إقاراا  !عن  ذاو الك َّاا( لعن)اجعن : لو   من السلف
  –علا  اخاه ف ماَّاهبهم  –لء ناعلم أيهل القالاخ أ  األحلدياث الايت أخاَّ منهال العلما)...( 

أَّثار ماان أ  ل ارو نلاا  أ  بلحثال ت جااه  معهال يف َّهاال و  َّثا ا مان األحكاالم مان إقااراا 
 (104)(!نتكلم عليهل اناي  ندااي ف لكل  من ذلك جمل  أن أَّثر
ُت َماَع : قَال َ . ن  َجالِبِر ب اِن َعب اِ  اللّاهِ َعانن،يف ََّّلك احلا يث الاَّ  انا  مسالم  َ اِه  

ُر بَا ِ . اللّاِه اال  اهلل علياه ن الم الّ اَ َن يَاا  َم ال ِعيا ِ َاُ  ِ   ِبوَا  ِ أََذاٍ  َنلَ . مَابَاَ أَ بِللّ اَ ِن قَاب اَن اخل 
ااااَ   اللّاااهِ . مُثّ قَاااالَم ُمهَا ََّّ ااال  َعلَااااَ  بِااااَ  ٍ . ِإقَلَمااا ٍ  . َنَنَعااااَ  النّاااالسَ . َنَحااااّث َعلَااااَ  طَلَعهِاااهِ . مَاااَأَمَر بِهَاق 

ثَاااارََُّّن . َتَ اااّ ق نَ » :مَاَقااال َ . مَااااَ َعَةُهّن َنذََّّاااَرُهنّ . َحاااىّتَ أَتَااا  الّنَسااالءَ . َمَ،ااا َ مُثّ . َنذََّّاااَرُهم   مَاااِصّ  َأَّ 
ارَأَن  ِمان  ِ اَرِ  الّنَساالِء « !َحرَاُا َجَهاّنمَ  َ اءم الكَخيدهيك ِ َسيمَاَقلَماِت ام  ِاَ؟ يَال َاُ ا َ  اللّااِه : مَاَقللَات   .فك

ِثر َ  »: قَل َ  ُنر َ  ال َعِش َ  والّشَكلنَ ألَّنُكّن ُتك  يُال ِقاَي يف . َمَجَعل َن يَاَهَ اّ ق َن ِمان  ُحلِاّيِهنّ : قَل َ « َنَتك 
منيه أ  املرأن َّلنت علايا  ال جاهو مقا  نااف جالبر ( 105)(ثَا  ِ  ِبَ ٍ  ِمن  أَق رِطَِهِهّن َنَخَ اِوِِهنّ 

ر  أماااارن َّماااال يف أ  هبماااال  اااا اد مشاااا(:  اااانعلء اخلاااا ين)نمعااااح . اضااااي اهلل عنااااه خاااا يهل
 (.106)اللسل 
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قااا  جاالءت أحلدياااث َّثااا ن يف  : )نحناا  ذلاااك مااان األحلديااث َّثااا  حاااىت قاال  األلبااالين
يبلاام جمم عهاال الهاا اتر املعناا   عناا  أهاان العلاامو ماا  )...( َّشااف النساالء ل جاا ههن نأياا يهن 

 (.107)(جرم عمن هبل مجه ا العلملء
نياأمر باه اللا ايت َّشانن عان نجا ههن  ونل  َّال  ال جاه عا ان ل جاا أ  يبيناه الناغ

 (.ل   ة تأخ  البيل  عن نقت احللج )ف نالقلع ن األا لي  أنه يف عه  
مل تعام باه البلا   )نههنل عن نل قلع ن أا لي  هلم  تقرع أ   اهلل اخل فو نهي أ  

افحاالد  و باان األااان ميااه أل ينقاان حكمااه إل مهاا اتراو بلااه نقلااه بأخباالا(ل  ا ة خناالء حكمااه
نعما م البلاا   ب جاه املارأن معناال  أناه تاال ينهشار ح،ا ا  يف ا همااع البشار  يف َّاان  !ال احيح 

نقت نحيو نيف َّن جمل و مان البيات إىل املساج  إىل السا ثف ما  يعقان أل ي ا ا يف حقاه 
نإةال املها اتر ! لا  تعلاق باه معا  نجا    يف  ايء مال !بن مها اتر! حكم  رعي ناض  نمشه ا

 !ي  ههنل ه  اخلن ه اة َّشنهال ح
و َّمال يقا   النقهالء نمعلا م أ  حكام مال (تال تعام باه البلا  )مث إ  َّشف ال جه ه  

 !و نقاا  َّاال دخان لاات عماا م البلاا   ل  ا ة أ  يويااا حكمااه إذا َّاال  َّاَّلك يف عهاا  
بان  !م  يعقن أل ترد ميه الن    الكثا ن بهحار  َّشانه لا  َّال  َّاَّلكو نلكناه لايو َّاَّلك

 !نادت الن    ال م ن ه اة َّشنه
مث إ  الاااَّين قااالل ا ب جااا    ااا  ال جاااه اخهلرااات علااايهم دللت افيااالت مااان  ااا ان 

قاال  الع ماا  األلباالين امحااه . نالنقااه مال ذهااا إليااه اوققاا   َّاالبن تيميا . األحازا  ن اا ان الناا ا
آيا  األحازا  ها  ىنعاح املاأم ا باه يف ( ا لبال )أ  : يزعم َّث  من املنللني املهشا دين: )اهلل
نهاااَّا ( 74:األحااازا ")مل ااأل هن مااان نااء حجاال : "املاااََّّ ا يف افياا  األخااار ( احلجاال )

محلهاام عليااه علمهاام بااأ  افياا  األنىل ل دلياان ميهاال علاا  أ  ال جااه نالكناااي  !خلاا  عجيااا
 عااا انف مااا ف األخااار ف مصهنااال يف املااارأن نهاااي يف دااهااالو إذ أهنااال ل تكااا   عااالدن مهجلببااا  نل

نقا  نباه علا   !رهمرن ميهلو م  تنة للسل نف خ مل ملل ينعله بع،هن الي م تن ل خا ث هلان
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مفيا  ا  بيااا يف اأَلا ِديَاِ  عناا  الااننة : "هاَّا الناارث  ايخ ا  اا م ابان تيمياا  مقال  يف النهاالن 
 (108"()من املسلَّنو نآي  احلجل  عن  املنلطب  يف املسلَّن

لااايو يف افيهاااي مااال يااا   علااا  نجااا    ااا  ال جاااه : )معلقااالقااال  األلبااالين بعااا  ذلاااك 
 (.109()نالكني

( ا ا )نمن هنل ترجم ا ملم أب  النَّلت جم  ال ين عب  السا مو املعارنف بالبن تيميا  
باال  أ  املاارأن : )يف َّهلبااه منهقاا  األخباالا حلاا  عاا ان املاارأن ب اايو  جلمعاا  ملنعاا و قاال  امحااه اهلل

 (.110()نَّنيهلاحلرن َّلهل ع ان إل نجههل 
 ابا النازن  يف  -عنا  النهام  -نيهبي املق  د الشرعي بلخلملا نح   عن مل يُارَاَع  

نذلاك . افيلتو ن با ال اند يف األحلدياثف ألناه مسالك عةايم جا ا يف تباي ق ا  الشالا 
أ  اهلل جاان نعاا  أماار النساالء بللساا و يف هاارف َّاال  ميااه ناا   معااي ماان الهاانيف  اال  او نهاا  

نلَ : )يف ق لااه تعااالىل بتبييَ  الجاهليييية األوليير انث عماال يااال  اهلل تعاالىل يف القاارآ  الهاانيف املاا
َن تَابَااارُّيَف ا َلِهِليَّااِ  اأُلنىَل  نهاا  ناا   ماان العاار  تكشااف ميااه املاارأن عاان (. 44:األحاازا ()تَابَااارَّج 

جلنغ عنقهل نحنرهل نضنل رهل أن ق   هل املنسا ل  مان خلاف أن جلنااو نو،اي باي الرجال  
: قاال  جملهاا ) :نهاا  ماال نقلااه اباان َّثاا  امحااه اهلل يف تنساا  هااَّ  افياا و قاال . يف مشااي  مهونجاا 

َّلناات هلاان : نقاال  قهاالدن .نيف ا لهلياا تاامااَّلك  وَّلناات املاارأن خَّتااريف وشااي بااي ياا   الرجاال 
التبيَ  أنهيا ِلقي  الخمياِ : نقال  مقلتان .منه  اللّاه تعالىل عان ذلاك ونتونس ونتكسر ومشي 
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نقا  اد علايهم با ث الع ار الع ما  بما  نلاار الا ين األلبالين ادا قلطعال لكان . 97: الارد املنحام  
 الاارد املنحاام علااا : )نذلااك يف الكهاال  الااَّ  خلااي م،اام نه يف عن انااه ا االمع املاالنعو نهاا  !خاا ف البهاا 

إناااه : ماان خااللف العلمااالء نتشاا د نتع ااااو نألاازم املااارأن أ  تساا  نجههاال نَّنيهااال نأنجاااو نا يقناااع بقاا هلم
. قااا   راااللف –ملن اااف  –نقااا  أناد مياااه مااان األدلااا  ناحلجاااس العلميااا  مااال ا يباااق معاااه ( ! ااان  نمساااهحا

ساااالم  يف جلباااال  املاااارأن امل)نالكهاااال  اااااننه يف األااااان ليكاااا   مق ماااا  لربعاااا  ج ياااا ن ماااان َّهلبااااه النناااايو 
إل أنه ع   عن ذلك امحاه اهلل مجعلاه مساهق و َّمال قال  النل ار يف مق مهاهو مالنةر  مصناه ( الكهل  نالسن 

 .ا ي نف مثله يف هَّا امل ض  
110

 6/39: منهق  األخبلا ضمن  رحه املسم  نين األنطلا للش َّلين  



 

 

27 

27 

ِأسييها  َ هييا وعنقهيياعليير  ِ  قال ييدها وق َا و ليي   !ويبييدو  ليي  كلييو منهييا ْول ِشييدن فييي
ل يا اا و : ها  ىنعاح( ميا اا : )مق له (.111()ا  عمت نساء المؤمني  ف  التبَ  .التبَ 

هاي ل تشا  اخلمالا ليا اا  مال : و أ (نل تشا  : )أ  ل يوريف ألنه مهعلق ىنل قبلاه مان ق لاه
قاالف ليكشااف عمال لهااه ماان اانح  العنااق نجلنبيااهو نالنحاارو ذَّارو باان تر االه علا  َّهنيهاال طلي

نمااان هنااال أمااار اهلل ب،ااار  اخلمااالا علااا  . نذلاااك هااا  تااانيف ا لهليااا  األنىل !نال،ااانل ر املااا لن
 .م  ع ق  له إذ  بهوري  ال جه. ا ي   لس  ذلك َّله

لا    أناه إعا   للها ين -َّمل  ابق بيلناه يف دللهاه السايميل ي    -نإةل حكم  اخلملا 
املرأنو نإ هلا للعن  نال قلاو نع م املين إىل الزيام نال،ا  ف لايو اا نل لننساهل مقا و نلكان 
. ااا نل للمجهمااع ا  اا مي َّلااهف أ  تشاايع ميااه النلحشاا و نتهربااع ميااه النناا س علاا  النساالد

بحااث م)يف " النقااه علاا  املااَّاها األابعاا "الشاايخ عباا  الاارمحن ا زياار  يف َّهلبااه  نلااَّلك قاال 
َن تَابَاارُّيَف ا َلِهِليَّاِ  ): بع  إياراد افيا  السالبق  مان ق لاه تعالىل و(مشرنعي  احل ندحكم   نلَ تَابَاارَّج 
نهااان ال ااالحللت   قااا  خلطاااا اهلل تعااالىل أمهااالت املاااؤمني ننسااالء الناااغ م): قااال  و(اأُلنىَل 

دا  فنتااأدبن باا والقلنهاالتو ال  ااي تااربي يف م ا اا  النباا نو ننشااأ  يف أعةاام جلمعاا  إ اا مي 
نقا  َّان ل خيارجن مان بيا هتن إل  .اللَّاِه نَ اَ مُه َعَلي اه النب نو نخَّتلقن بأخ ث الر ا   َااَلَ اتُ 

. لعَّا  رعيو َّحس أن عمرنو أن ةيلان أب ينو أن ال  أاحلمو أن عيلدن مري و أن حنا  ذلاك
ماصذا َّال  . قا برا لنإذا خرجن ل يب ين ةينههنو نل يةهر   اي ل  مان بل انهنو نل يلبسان ثيلبا

لااا  هااَّا احلااال و مواا هن مااان  اال ر النسااالء أنىل أ  عاللَّااه تَاَعااالىل قاا  أمااارهن هااَّا األمااارو نهاان 
 وخيشاا  علاايهنو لاا  خاارجن نمشااي يف الررقاالت علاا  أعااي الناالسو نماايهم ماان يف قلبااه ماارض

َّلما  اتنقات  ن  )...( من الع لن النجرنو نا رمي النساق و الاَّين ل خيشا   اللَّاهو نل خيلم ناه
َّنرنجهاال ! النقهاالء علاا  أ  خاارنيف املاارأن ماان بيههاال قاا  يكاا   َّباا ن إذا لققاات منااه املنساا ن

مب يااا  بل ااانهل للرجااال  األجلنااااو َّمااال هااا  حلاااان يف هاااَّا  ومهعرااارن مهزينااا و  ااالمرن علايااا 
نيك   اخلرنيف من املنز  حرامال و نلايو َّبا ن إذا هنات نقا   النهنا و . الزمل و تل ي جا النهن 

 .عنهل املنس ين املعه ينني   
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الهبناا  يف تااثن مااع إههاالا  - نهااي الاايت َّلناات قباان ا  اا م -تاانيف ا لهلياا  األنىل ن 
اول اانو نالزيناا و نماال  ااا  اا   ماان العنااقو نال اا او نالشااعرو نالقناالو نالةهاارو نالااَّااعيو 

 .نالسلقي

نيف النسااالءو تااال يااا مي قلاااا احلااار املاااؤمن الويااا او مااال نشاااله   يف هاااَّا الزمااال  مااان تااان 
علاياااالت الشاااااع ا  وماااال  ت تااااي ت ونالنهياااالتو نخاااارنجهن مهبااااَّلتو َّل اااايلت علاياااالت

حااىت ااار  أَّثاار تبااَّل و ناحناا ل  ماان أهاان ا لهلياا  الاايت   !نالةهاا او ماان  اا  حياالء نل مبااللن
 (112)(!َّلنت قبن ا   م

الااَّ  نهااَّا َّاا م ملااي  جاا او ميااه بياال  ملسااه   السااق ط عاان حاا  الهاا ين الشاارعيو 
لكاان ل ينبوااي أ  يق دناال ذلااك إىل  اا   !احنراات إليااه املاارأن املساالم  يف خ اا   هااَّا الزماال 
نلاَّلك أحاا يف هاَّا السايلث أ  أنقان  .ذاا ع ا يأمر اهلل تعلىل بس هلو نه  تعلىل العلايم هبال

لم  ن ل ننيسل للشيخ األلبلينو ميه دلل  علا  أناه امحاه اهلل َّال  لاه مقاه بللزمال  نا نسال ف إضا
نها  املاههم بللهشا د  -مق  قل  َّ مل أعجبا  أ  ي ا ا مان مثلاه . إىل مقه جي  هلَّ  املسأل 

هاان  ااا علاا  النساالء أ  يساا   نجاا ههن لنساالد الزماال  نَ ااّ ا  للَّايعاا ؟ : )قاال  امحااه اهلل -
هاااَّا الساااؤا  يررحاااه اليااا م َّثااا  مااان املقلااا نو الاااَّين ل ينةااارن  إىل املسااال ن الشااارعي  : ماااأق  
ةلا الشار  نأدلهاهو نل يهحالَّم   عنا  الخاه ف إىل الكهال  نالسان و نإةال إىل مال قالم يف ىنن

ن ااؤنا إىل تقلياا  بعااا  املقلاا ينو الااَّين جاالؤنا ماان بعااا  )...( نن  ااهم ماان افااء ناألمكاالا 
 (.113()!المههل  هبل: أ ( !بشرط أمن النهن : )األ م  بعل  ابه ع هلو نهي ق هلم

د ق اا  الن،اان باان العباالس مااع النهاالن اخلَثا َعِميَّاا  ماارن أخاار و نقاا  ذَّاار مث قاال  بعاا  إياارا 
اأيات  البل ن الب  : ِاَ َلَ ي َت عنق ابن عمك؟ مقال ! يل ا    اهلل: ) ؤا  العبلس للنغ

إةال معاان ذلاك رلماا   مهااَّا ااري  يف أنااه: )مقال  األلباالين معلقال( نا آمان الشايرل  عليهماال
مماان معاان يف مثاان هااَّ  احلللاا  خاا ف معاان ( 114) يف نياان األنطاالاالنهناا ف َّماال قاال  الشاا َّلين
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إ  النهنااا  بللنساااالء  : نخ اااا  القااا  : )إىل أ  يقاااا  ( !()115مقااا  خاااللف ه ياااه الناااغ
مل   لء اهلل تعالىل أ  ي جاا علا  النسالء أ  )...(  َّلنت يف ةمن نزن  ال حي عل  النغ

( 23:ماار ")نماال َّال  ابااك نساايل"يسا   نجاا ههن أماالم األجلنااف لنعاان  اا ا للَّايعا  أي،اال 
َّمال   –أ  يأمر املرأن اخلثعمي  أ  تس  نجههلو مص  هَّا ه  نقات البيال   نألنح  إىل النغ

يف ذلااك املشااه  العةاايمف أ   اا   أ  يبااي للناالس نلكنااه علاا  خاا ف ذلااكو أااد -تقاا م 
نإةااال  !الَّايعاا  هناال ل يكاا   بهحااار  ماال أحاان اهلل للنساالءف أ  يسااانر  عاان نجاا ههن إ   اا ن

 (.116()نذلك ب رمه نةر الن،ن عن املرأن( !يو، ا من أب لاهم: )بهربيق قلع ن
علا  مال . نه  َّ م احي  ملي و  ر  عل  ق اع  أا   الشريع  نمقلا هل: قلت

نإةااال  ااا  الَّايعااا  عنااا  القااال لي باااه  . لل،اااب  مااان قلعااا ن عمااا م البلااا   يف هاااَّا الشاااأ بينااال  ب
يف  ( هاااا017)َّمااال قاال  ا ماالم أباا  إ ااحلث الشاالطغ. يهعلااق ىناال ل يقرااع امل اال  املشاارنع 

(. أااان اعهباالا املااف  يف األمعاال )َّهاال  امل امقاالتو يف قلعاا ن اطااراد امل اال و الاايت بنلهاال علاا  
أ  األما ا ال،اارناي و أن : نماان هاَّا األااان أي،ال تساهم  قلعاا ن أخار و نهااي: )قال  امحاه اهلل

  هاال ماان احللجياا  أن الهكميلياا و إذا اَّهننههاال ماان خاالايف أماا ا ل ترضاا   اارعلف مااص  ا قاا ام 
عل  جلا امل ل  احي و عل   رط الهحن  أسا ال هرلع و مان  ا  حاريفف َّللنكالح 

نَّثا ا . رث احل  و ناتسال  أنجاه احلارام نالشابهلتالَّ  يلزمه طلا ق ت العيل و مع ضيق ط
ماال يلجاائ إىل الاا خ   يف الَّهساال  هلاام ىناال ل  اا ةو نلكنااه  اا  ماالنعف ملاال ي اا   إليااه الهحاارة 

ُر بِيَااِ  علا  ت قااع منساا ن الهعاارض
نلا  اعهُااِن مثااُن هاَّا يف النكاالح يف مثاان ةملنناال . مان املنساا ن امل

نَّااَّلك طلااا العلاامو إذا َّاال  يف طريقااه مناالَّر . ي نذلااك  اا  اااح !ألد  إىل إبراال  أاااله
يسمعهل نيراهلو ن ه د ا نل زو نإقلم  نهل ف  رعي و إذا ا يق ا علا  إقلمههال إل ىنشاله ن 
ماال ل يرت،اا ف ماا  خُيااريف هااَّا العاالاُض تلااَك األماا َا عاان أااا هللف ألهناال أااا   الاا ين نق اعاا  

 (.117()!مهمهل حق النهم ميجا. امل ل و نه  املنه م من مقلا  الشلا 
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مهاي ته،اامن  !نهاَّ  قلعا ن َينا  ملان ذاث معااح أاا   النقاه نمقلاا  الشاريع : قلات
 (!ميجا مهمهل حق النهم: )من النقه يف ال ين الشيء الكث ف نلَّلك قل 

ف ملايو معنال  (نَّث ا مال يلجائ إىل الا خ   يف الَّهسال  هلام ىنال ل  ا ة: )نأمل ق له
لاااا  احلاااارامف نلكنااااه دا  علاااا  أ  الكسااااا عاااالدن ماااال تنااااز  بااااه ناااا اة  ماااان أنااااه  يعقاااا  النياااا  ع

املمن علتف بسبا اخاه ط احليالنو تال ا يق ا   املكلاف أاا و لكناه ي اب  نلةلا  باي ي ياه 
ل منر له منهلف مصذا ُعِلم هَّا م    ة امع أان الزنايف  ا ا للَّايعا و نالقا   باأ  ةملننال هاَّا 

بان لبا   !َّا   !إىل الكسا احل   ال ليف من الشبهف ما  ةنايف يهعَّا ميه ال ا   -مث   -
 !من ا همراا النسنف نإذ  م  ب  من ا همراا الزنايف مهمل َّلنت الةرنف

َجييييَب ااا  الَّايعاااا  يف القاااا    بييييبَال نهباااَّ  القلعاااا ن أي،اااال نقاااا    .  اااا  ال جااااه ب
 !َّايع  ال مهي ناملللكي  هم امل لع   بس  الَّاا عو نلكنهم مع ذلك ا يس نا هَّ  ال

برؤي  دع يا  عجيبا و تا   يف نلةلهنال علا  مقاه  -نمن هنل قل  الشيخ األلبلين امحه اهلل 
نإين ألعهق  أ  مثن هَّا الهشا ي  علا  املارأن ل  كان أ  خياريف لنال جاي  مان : )-دع   اميع 

ع النسااالء يساااهرعن أ  يقمااان بلل اجبااالت امللقااالن علااا  عااالتقهنو يف َّااان الاااب د ناألحااا ا و مااا
و  أةناجهااان ن ااا همو تااان لااا جهم الةااارنف أ  يهعااالملن معهااامو َّمااال َّااان يف عهااا  الناااغ

َّللقيااالم علااا  خ مااا  ال،اااي فو نإطعااالمهمو ناخلااارنيف يف الوااازنو يساااقي العرشااا و نيااا انين 
 (118()!ا رح و نينقلن القهل و ناىنل بل ر  القهل  بأننسهن عن  ال،رنان

: َّلما  َينا  نقهراف منهال مال يلاي( الرد املنحام)نقل  امحه اهلل يف أن  خلوهه لكهل  
نإذا  ! هَّا نل ب  يل يف هَّ  اخللو  مان لنات النةار إىل أ  الهشا د يف الا ين  ار ل خا  مياه)

مكاااَّلك الشااا ن  ااارو ل تاااأيت إل (. 119")اخلااا  ل ياااأيت إل بااالخل : "قااا  قااال  َّااال  الناااغ
نإةال املق ا د (. 120()الهحاَّير منهال نلاَّلك تكالثرت األحلدياثو نتن عات عبلااهتال يف !بللشر

نها   !نمن ال اهحبل  إىل اللازنم !بللش ن هنل ه  نقن حكم النقل  من الن   إىل ال ج  
الاارد املنحاام علاا  ماان : )ناضاا  يف ااايو  عناا ا  الكهاال  املااََّّ ا حيااث جعاان ولمااه َّماال يلااي
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و نا يقناااع خاااللف العلمااالءو نتشااا د نتع ااااو نألااازم املااارأن أ  تسااا  نجههااال نَّنيهااال نأنجاااا
 (.إنه  ن  نمسهحا: بق هلم

إ  : )نذَّاار امحااه اهلل أحلديااث يف النهااي عاان الهشاا د نالهشاا ي و نااََّّر منهاال ق لااه
إيالَّم نالولا  : )نق لاه(. 121()!نقالاب ا !ال ين يسر نلن يشلد ال ين أحا  إل  لباه مسا دنا

نإةال . َّا املعح َّثا ن  مهل يف ه(. 122()مصةل هلك من َّل  قبلكم بللول  يف ال ين! يف ال ين
 .امل مق من نمقه اهلل

إل أنااه لباا  ماان البياال  أ  تورياا  ال جااه أماار مشاارن  بباا   يف الشااريع ف ألنااه أَّماان 
نماارث ! نإةال أثنال السااللف قال م علا  دحاا  القا   بالل ج   ميااه لايو إل.  ا او نأبلام ناعاال

ممان  !مهنبهاي -بنيايت  -دقيقا   مللق،اي . بي الق   بالل ج   نباي القا   بال  اةو أن النا  
اخهاالات أ  تهقااار  إىل اهباال بسااا  نجههااالو خلااا  إذا َّلنااات مجيلااا  جاا او ذات نجاااه مااالتنو 
ينب  بلحلسن نا مل و يقع عليه الب ر م  يرياق الوا  عناهف ما  نقا   هلال إل َّمال قال  اهلل 

ماصذا : ن حاىت أحباهنمال يازا  عبا   يهقار  إيل بللن اما: )تعالىل يف احلا يث الق  ايو الاَّ  مياه
أحببهه َّنت يعه الاَّ  يسامع باهو نب ار  الاَّ  يب ار باهو نيا   الايت يابريف هبالو ناجلاه الايت 

 (.123() شي هبلو نإ   أل  أعريههو نل ن ا هعلذين ألعيَّنه
نخ اااا  القااا   أ  أمااار  تعااالىل النسااالء ب،ااار  اخلمااار علااا  ا يااا   مياااه دللااا  علااا  

َأ َاشيي  ال نييق بغَيياء الييي َ  الخميياِ واسييي ا .  وجييَب ِغَييية ح وميي  هنييا وجييظ أ  يُيي
فضفاضياْ ل كميا يصين و ب ضيه  مي  القتصياِ علير غَياء قصييَ ل يفي  بتميام الضيَب 

 .علر الجيَب
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 انا  البنلا   
 .ناححه األلبلين يف السلسل  ال حيح . انا  ابن خز   نابن حبل  ناحللَّم نال،يلء ن  هم 122 

ن عاالد  ما: إ  اللَّاه تعالىل قاال ): يف احلا يث الق  ااي   َاُ اا   اللَّاهِ   قانطارف احلا يث بهملمااه ها   123
نماال يااازا  عبااا   .  ضاات علياااهمقااا  آذنهااه بااالحلر و نماال تقااار  إيل عباا   بشااايء أحااا إيل تااال ام يل نلياال

ماصذا أحببهاه َّنات يعاه الاَّ  يسامع باهو نب ار  الاَّ  يب ار باهو نيا   الايت  !يهقر  إيل بللن امن حاىت أحباه
 .انا  البنلا  (هو نل ن ا هعلذين ألعيَّنهنعريأليبريف هبلو ناجله اليت  شي هبلو نإ   أل  
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مث إنااه ل باا  مااان البياال  أي،ااال أ  الهناانن يف تنمياااق احلجاال و نتشاااكيله علاا  حساااا 
ناهليااافتو هلااا  ابهااا ا  يف و يف األلااا ا  (الهقليعااالت) ااا د امل ضااالتو ناتبااال  آخااار ال ااايحلت ن

الااا ينو خياااريف بلبااالس املسااالم  امللهزمااا  حقااال عااان مقه،ااا  ق ااا  الشااالا  احلكااايمو مااان السااا  
علماال بااأ  إههاالا الزيناا  علاا  احلجاال   !املناارنض علاا  املاارأنف إذ ينقاا  بااَّلك ااانهه الشاارعي 

ننااي القاارآ  يف ذلااك ناضاا  نضاا ح الشاامو يف ! الشاارعي أااا ف خيااريف بااه عاان حاا  الشاار 
النهاالاو ملاان َّلناات تنقااه  ااي ل ماان ماا ااو الن اا   الشاارعي و نتاا او  ااي ل ماان مقلااا  اابعاا  

ارِب نَ  َنَل ): قال  تعالىل. الشاريع و نمراتاا الا للت األااا لي   ِماان خُي ِنايَ  َمال لِايُاع َلمَ  بِااَأا ُجِلِهنَّ  َي، 
طاه هناال هاا  نلقيااق منل. ذلاك ماال يسام  بقياالس األنىل يف علاام األاا  . (71:الناا ا()ةِينَاِهِهنَّ 

أناه إذا َّاال  الااني ال اري  قاا  حاارم عليهال ال،اار  بلألاجاان يف األاضو نخاب  القاا مي علاا  
الرريااقف حااىت ل تساامع الرجاال  ماال خنااي ماان ةيناا  احللااي املعلقاا  علاا  باا هنلو نماال حياا ث عاان 

 -مكيااف  !ذلااك ماان انااي يثاا  خياال  الرجاال ف ميسهح،اارن  ااا اهتل ال اخلياا  ىنجاارد اخلياال 
ل  أهنل عرضت ذلك عليهم عرضل؟ م ث ألبسههل ل لههلو ىنال ل لهاليف معاه إىل  -بلهلل عليك 

ال،ر  برجليهلو بن تةهر  أل انل نأ كللو نج اهر نحليل م ث حجلهبل املزع مف حاىت يشاه نا 
لاازينههنف إةاال هاا  أماار  –ةعماان  –إ  إههاالا املهحجاال   !بااأعينهم عيلناالو ل ت مهاال نل خياالل

َُماف مَا: )بن العالثو الاَّ  ياع قا   اهلل تعالىل يف حاق ال الاَ ي نأ به مل يك   بالل فٍّ أُ  َ تَاُقان هلَّ
َهر مُهَل َنُقن هلََُّمل قَا  ل  ََّرِ  ل َنلَ  أنل ل أتأمف منهمل نل أنههرمهالو نلكا  : مقل ( 64:ا  راء()تَانا 
 !أضرهبمل -مق   -

بلألحَّيا  العلليا و ذات الكعال  ال قيقا و نيؤخَّ من افي  املاََّّ ان أي،ال لار  اخلارنيف 
ايعااا ا : حاااىت لكأهنااال تقاا   للرجااال ! تاال يكااا   لااه مرقعااا  علااا  األاضو نطقرقاا  عنااا  اخلراا 

َنه !هل أنل ذ  ملان بي أي يكم! نانةرنا  !أل قب  اهلل السَّ
 :وجَب ِغَية القدمي 

يف تعريااا   نتاال نجاااا الهنبياااه علياااه مااال  ااال  يف أن ااالط بعااا  املهااا ينلتو مااان تسااالهن
أقاا امهنو مااع أ  الن اا   ناضااح  يف نجاا   ضاار  اللباالس علاايهن  اا اء َّاال  ذلااك باالألةا 

 نمن الن ا   يف ذلاك مال  الف ذَّار  مان حا يث عل شا  يف ق لاه. ناألادي  أن بل  اا 
 !إ  املرأن إذا بلوت اواي  ا ي ال  هلال أ  يار  منهال إل هاَّا نهاَّا !يل أيلء: )ألخههل أيلء
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مالمهنع . مهاَّا ح ار ملال يبالح إههالا  مان ا سام نها  ال جاه نالكنال ( نجهه نَّنياه نأ لا إىل
نَّاَّلك . ب لل  احل ر يف منه م املنللن  تعريُ  الق مي ن ل ر ا س  مال عا ا ال جاه نالكناي

َمن  َجّر ثَا  بَاُه ُخاَيَ َء اَ  يَان ةُار اهلل إلياِه يَاا  َم الِقَيلَماِ و ): قلَ  َاُ  ُ  اهلل: ابِن ُعَمَر قل َ  ح يث
ااَنُع الّنَسااالءُ بِاااَُّيُ هلِِّن؟ قاال َ : مَاَقللَاات  أُّم َ اااَلَم َ  ا و مَقللَااات  إذا  ياُااار ِخَي : َمَكي اااَف َي   ِشييي م ِيَ ِ ااان  َُ نك

نهاا  هاالهر يف  اا يز جاار ا ةاا للنساالءف  (124)(مَايُار ِخينَااُه ِذاَاعاال  ل يَاازِد َ  َعَلي ااهِ : قاال َ  وَأقكييَداممهم ه 
 .اعهبلاا لعل     األق ام

نعلياااه َّااال  عمااان النسااالء ةمااان النبااا نو نباااه نقعااات النهااا   مااان لااا   أمهااالت املاااؤمني 
مالذا ت الي مياه :  األت أم  الم  ةنيف الناغ )مني م طأ مللاك امحاه اهلل أ  امارأن . للنسلء

َِ قدميهااملرأن من الثيل ؟ مقللت ت لي يف اخلملا نال ا  السلبمو   (.125()ا ا غيظ وه
نقاا  أمجعاا ا أنااه ماان ااال  مسااه ا العاا ان ماا  إعاالدن : )نقاال  اباان عباا  الاان يف الهمهياا 

َِ قيدميهانإ  َّلنت امرأن مكان ثا   . عليه نيسا  مجياع جسا هل ن اعرهل مجال ز  يغييظ وهي
 (.126()عل  هَّا أَّثر أهن العلم. ن ميهف ألهنل َّلهل ع ان إل ال جه نالكنيهلل ال  

إذا ااالت ن اايء ماان  ااعرهلو أن : )نماان هناال قاال  مللااك امحااه اهلل. القماايي: نالاا ا 
َقييت  !تعياا  أباا ا: نقال  الشاالمعي نأمحاا  نأبا  ثاا ا !قيدمها مُشييَصأ ِ يييد مييا دامييت فيي  ال

نُادَّ عليه بأحلدياث البال  نافثالاو الايت لعلهال . إ  ق م املرأن ليو بع ان: ن َّ أب  حنين  مقل 
 (.127()ا تبلوه

نقا  اتنقا ا علا  أ  . نيف َّن ذلك دلين ناض  علا  أ  قا م املارأن عا ان نجاا  ا هل
 .نه   ل ر ب هنل مل ع ا ال جه نالكني. أقن ع ان املرأن مل ت   به ا هتل

ل َّال  يا م أحا  ملا: )ق  ذلك احل يث ال حي  الاَّ  انا  أناو بان مللاك قال نل ين
بناااات أل بكاااارو نأم  ااااليمو نإهنمااااال  أياااات عل شاااا ا نلقاااا  : و قاااال اهناااازم الناااالس عاااان النااااغ
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َرتَل و أا  َخااَ م  اا قهملو تنقاازا  القاار  تاانق   القاار  علاا  مه هنماالو مث : نقاال   اا  . َلُمَشاامِّ
 (128().يف أم ا  الق مو مث ترجعل  مهمآلهنلو مث  ي ل  مهنر لهنل يف أم ا  الق م لتنر لهن

اخل خينو مجع َخَ م  بنه  اخللء نال ا  املهمل و نيلزم عناه أناه : نمعح َخَ م   قهمل
نانكشالف ذلااك إةال ها  لربيعا  الةاارف  !اأ  لايو القا م محسااف بان ماال م قهال مان السالث

ململعهما  إةال ها  ن ا   أحا ا  السالمو نالعم مالت  ! ما  ا رحا    العلد  من احلر  نخ
نلااَّلك قااال  األلباالين يف  ااايلث ح يثاااه عاان اخناااراط النساالء املسااالملت يف نااا اة  . الاايت  ااابقت

نها  يق ا  هاَّا احلا يث نمال ( !نق  ينكشف منهن مل ل  ا ة عالدن: )احلر  نالقهل  نحن هل
 (129)!نق  ذَّر  يف هَّا السيلث بللَّات. يف معنل 

األن  قا م : نَّ مهال علا   لا  مان مقهاه. إ  احلاق يف لبالس املارأن قا  ضال  باي ماريقي
ألزماا ا املاارأن ماال ا يلزمهاال اهلل بااه ماان تورياا  ال جااه نالكنااي َّماال اأيااتو نقاا م تساايب ا مأباالح ا  
َّشف الق ميو نتزيي األلبسا  مان ا  بياا ىنال يانق  ق ا   ار  اللبالس ا  ا مي للمارأن 

نَّاَّا الهشابه بللرجال  ميمال جارت العالدن أ  يلبساه الرجال  مان املعالطف . الهقا   نالعنالفمن 
ني،اعن بعا  ذلاك علا  اؤن اهن خرقال به نياي نتشاكي تو نيقلان بعا  ذلااك ! نالبنرل نالت

 !إهنن بهجبلت
َع   :الخصا ا ال امة للةجاب الش
 اايميل يل  بق بيلنااهتهمثاان ميماال  االاا   األنثاا  نإةاال اخل اال ي العلماا  للباالس الشاارعي 

الهأااين النقهاي : )هباَّا املبحاث األخا خلاا  هاَّا الكهال و ن  كان مبلحاثب نمقهيلو من  
يف ث ث خ ال ي  –ب  ان أخر   -نلكن  كن إمجلهلل اف  . (لسيملء ال  ان يف ا   م

 :نهي
نهااَّا هاا  ماارب  الناارسو نأااان . نتهمثاان يف املق اا  الهعباا   :الخصيصيية األوليير -

مها  اماز الرلعا  هلل ا  . األا   مان اللبالس الشارعيو لا   الرجال  نالنسالء علا  حا   ا اء
محااق اخلللقياا  يف أ  ن حااا  اهلل  !العاالمليو خااللق األَّاا ا  أمجعااايو نخااللق ا نساال  ماان طاااي

مهعلاااق بكاان  ااايميلء تعب ياا و مااان  ااال ر نحاا   دن   ااا ا  مهعلااق بسااايميلء اللباالسو َّمااال هاا  
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ُم ك يَال بَاِ  آَدَم ): أعمل  ا  ااح نالقل  ف تأاي  ىنل  بق بيلنه مان ق لاه تعالىل َِلكنَيا َعلَييك قَيدك أَن
ِِيًشييياييمييي َباًسيييالِ  ُم ك َو َءاِِ َك ِِ  َسييي َ   .ََا ييي َََى َ لِيييَ  َخييك ييي قك يَااالِت اللّاااِه َلَعلَُّهااام  آ َذلِاااَك ِمااان  َولِبَيييا م التيَّ

ُرن َ  ُم م يَل َبِ  آَدَم  .يََََّّّّ ِتنَينَّ ريََف أَبَاَ ي ُكم مِّنَ   لشَّيكََا م ا لَ يَيفك َنَّاِ   َََّمل َأخ  همَميا لَِباَسيهمَماا   ِِ م َعنيك  يَني
َءاِِِهَمالِ  َك َِيَيهمَمييا َسيي اايَ إِ  .ِإنَّااُه يَااارَاَُّم  ُهااَ  َنقَِبيلُااُه ِماان  َحي ااُث لَ تَاااَرن نَاُهم   يم لِطَي َأن لِيَااالَء نَّاال َجَعل نَاال الشَّ

ناالا  !َقَ  معنال  الهعبا  ماَ  مكن لبلس أخرأ  هَّا الق  ُ (. 62:األعراف)(لِلََِّّيَن لَ يُاؤ ِمُن  َ 
 !من دعلن  اله ين ناللهزام وه مل ةعمتت  الحبهُ عرض  أل  احنرافو نل  ةعمَ 

نتهمثاان يف املق اا  النقهاايو نذلااك به ااحي  املرلبقاا  الةاالهرن : الخصيصيية الثانييية  - 
نالبلطناا و للمقاالييو القرآنياا  نالسااني و تاال  اابق بيلنااه ماان م اارلحي ا لباال  إدناالء و ناخلماالا 

نذلااك ىناال يشاامن ا ساام َّلااهو ماان أعلاا  الاارأس حااىت هاالهر القاا ميو ماال عاا ا ال جااه . ضااربل
   ناميال ضالميلو  الترا م،نلضالو ل ي اف نل من َّ   الثنالكنيو بشرنطه السللن  الََّّرو 

 الجلبييابنهاا  معااح . يشافو ل معرااراو نل مزاَّشاالو يسااه عا مجيااع الباا  و يف ثاا   ناحاا 
َأ مث . نمقه،اا  العباالان ماان إدنل ااهو َّماال تبااي ماان آياا  األحاازا  يكاا   نامياال حااىت  خميياِ لليي

ثنليال العناق : هاي –لهال َّمال بين  –نإةال ا يا   . تهمكن الحبهه من ال،ر  باه علا  ا يا  
اارِب نَ : )نذلاك مقه،اا  عباالان األماار الربالين العةاايم. مان النحاارو نالقناالو ناملنكبااي  ِمُُماارِِهنَّ  َنل َي، 

 ا اء َّال  مخالاا أن جلبلبالو حساا طبيعا  اللبالس مان بلا   –مع إدنالء الثا   (. ُجُي هِبِنَّ  َعَل 
نحااىت يسااه عا مق ماا  ا بااي علاا  نتقريبااهف حااىت ت،اار  بااه علاا  ب اياا  ال جااهو  –إىل آخاار 

حاا ند احل اجاااو مث ترخيااه علاا  َّهنيهاال نااا اهل نحنرهاالو مث تشاا   علاا  ماال هنللااكف لهمهثاان 
 .ال،ر  عل  ا ي  ف ا هجلب  ألمر اهلل جن نع 

بل لها ن لهح اين  نذلاك. نتهمثن يف املق   الر ليل نال ع  : الخصيصة الثالثة -
ىناال يرمااز إليااه اللباالس الشاارعي ماان معاال  جليلاا و ندللاا  علاا   الهقاا  و يف الااننو نيف ا همااعو

النهسال  إىل السالبقي بالخل اتو ناملرابرا  باه يف  ابين اهلل م امعا   لقا   الشار امل ب ا  بقاايم 
تاا نا  الياا م:  )و إذ  اابق ق لناال(باا   الر االل  القرآنياا )ا  اا م نتعلليمااهو تاال بيناال  يف َّهاال  

  !ميه ا َّمل  ا أ  نك   ا أن ل نك   نك  ا ةملننلو مصمل أ  حر  ح،لاي  َّن و هَّا ق َ 
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جالء مارض احلجال   هنالنمان . نالعنلف خر ن َّن  يف طريق النه لا! هز   العر 
أماارا جلااي و نعزمااال  َّاال نماال نااز  القاارآ  أكااام إل  . يف القاارآ و نيف القاارآ  ننسااه قباان  ااا ا 

 )...(. مجل  نج   -ل  تب رين  -نييت مللس  يل ب. مبينلو نَّل  ههكه جرمل عةيمل
املعالينو إناه  مانإناه نالطق بكثا  ! ااي  دع ن نجهلد ل  تعلمي مث إ  حجلبك الشرعي

إهنال ! نا عا م السيل ا يعلن للعلملي أ  املارأن املسالم  ليسات جمارد جسا  للهجالانو يف أ ا اث 
اانناو إنساالني  تَ  تااؤد  نهينههاال احلقيقياا و  . نساال ا  يف ملاك األملناا  الك نياا  الايت محلهاال بَ س 

لمان ب  الت القارآ و يف طريقهاال  .الر اليليف األاض علا  املانهس الربالينو نالهكلياف  عمالان  
 (130()نالشه اءو من القرآ  إىل العمرا  نال  يقيإىل اهللو  ل رن عل  أثر األنبيلء 

 تلك خ ي   احلجل  ا لل   ندع ن و مهن نميت؟
 :فبدايةنهاية : الخاِمة
 !عاا د  إىل ماا لو الااَّ  ااا او مأحساان ااا اتك !َّناا   اارندا عاان باال  اهلل  !بنيايت

نتعااريف إىل مجللااه نج لااهو تعااريف إليااه  !تعااريف علاا  اهلل !عاا د  إىل باال  الرضاا  الرباالين الكاار 
مجيان حياا ا مال و نحياا معاليَل األخا ث نيكار  )بقلبكو نهمال  أعمللاكو مها  عاز نجان 

َسلَمهل  (131.)ل ه  ثلبت يف ق   الر    الكر َّم( !ِ ن 
نادخلاي أاار املعرما  الربلنياا و مهلاك  اابلح  ل يعارف هبلءهاال  !اَّهشاني ذاتااك !..بنيايت
نتعااريف علاا  أناا اا األياالء احلسااحو ن ليلهتاال الن،اال و ن اا يل ب جاا انك يف .. إل ماان جرهباال

لح  ل ياا او لااَّهتل إل مهلااك  ااي !طريااق اهللو اااع ا عاان ماا اايف ا  اال و نم،االءات ا حساال 
 !من ذاقهل

 ه  ذقت مل ال ين؟ نمل اله ين؟ نمل معح الهعرف إىل اهلل؟ !مه  ذقت
ماالذا تعاارمي : ناَّااز  قباان ا جلباا  !هاان تعاارمي اهلل حقاال؟ ا ااأيل ننسااك هااَّا السااؤا 

عناه؟ مالذا تعارمي عاان مجللاه نج لاه؟ نماالذا تعارمي عان  ليالت أيل ااه نإحسالنه؟ هان نلجيهااه 
مث هان أب ارت آيلتاه يف  !ن قبن؟ هن أب رت آيلته يف ننسك أنت؟ أناتو أنات دن   ا اوم

هااان  !ل َّمااال لكاااي الكهاااا ناملقاااللت !افمااالث؟ نيف مساااللك احليااالن؟ َّمااال وااارين هبااال أنااات
                                                   

130
 117 -116: ب   الر لل  القرآني   
 . يف احي  ا لمع 1347  : انةر ح يث اقم. انا  الرناين يف األن   ناححه األلبلين 131 
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 االه ت مسااللك أن ااهاال يف حيلتااك؟ هاان اأياات َّيااف تنهماار بااللن ا ماان أعلاا  افماالث لهشااع 
نبللنهالا؟ ِاَ ل تو مااي ماان هااَّا احلا ض املهاا مق ماان أعلاا ؟  همال  الساا م يف الكاا  و بلللياان
 مللذا ت رين عل  البقلء يف الة م؟

 !مراا   يف م،االء الاارنح !ااا تك نحجلبااك: أناات محلماا و لااك جنلحاال  مهاال !بنياايت
طااا   إىل  !نانشاالي ايشاااك ماان عَناان املساااهنقعلت اف اان  ! االدا  نه ناا  ال ل ااال  املساان  

يف م،ااالءات الهعااارف إىل مجااال  اهللو نال ااا اف مااان نااا ا  الرااالهر ! لااا مث أعلااا  مث أع.. أعلااا 
 !ال ليفف عسلو تنرحي به نينرح بك

َآنيية: )نلك يف َّهلبنل !جرل: أن حك بنييت َسيالة الق نةيَ ابصياِ آلييات : بالغ ال
َيييق انرلقااي ماان ! لنرلقي إىل احلياالنماا. إىل هااَّ  املعاالين -إ   االء اهلل  –ماا خن  االلك ( الَ
 !إىل العمرا القرآ  

اااِنُنا   آَمنُاا ا   الَّاااَِّينَ  أَياَُّهااال يَاال). نإةااال امل مقاا  مااان نمقهااال اهلل. ذلااك ت مياااق اهلل  َنَاااالِبُرنا   اا 
ِلُح  َ  َلَعلَُّكم   الّلهَ  َناتاَُّق ا   َناَاِبُر ا    (.622:آ  عمرا ()تُان 

مريااا  بااان احلسااان : ن نرانااهو النقااا  إىل امحهاااه ناضاا انه  عنااا   عبااا  اباااه ااجااي نَّهبااه
نقاا  نامااق واالم تبيي،ااه  .اهلل لااه نل ال يااه نللمااؤمني  ناارو السجلمل ااي األن االا  اخلزاجااي

ماان  اااهر  64ليلاا  ا معاا   -ىنكنل اا  الزيهاا  و ماان ح اضاار املواار  األق اا   -نت ااحيحه 
 .م69/11/6226/ ها1467: ام،ل  املعةمو لعلم

 
َاج المصادِ و   الم

 القرآ  العةيم -
أحكاالم أهاان الَّماا و لشاامو الاا ين أل عباا  اهلل بماا  باان أل بكاار باان القاايمو نشاار اماالد   -

ي  اااف : لقياااق. م1993/ هاااا1411: األنىل. ط. بااا نت/داا ابااان حااازمو الااا ملم -للنشااار
 .أمح  البكر  ن لَّر ت ميق العلانا 

ا مالم املبجان أمحا  بان حنبان لإلمالم ا ن لف يف معرم  الراج  من اخلا ف علا  ماَّها  -
 .ع ء ال ين املردان  احلنبلي
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 6226: األنىل. ب   الر لل  القرآني  تاأليف مريا  األن الا و منشا اات ألا ا  موربيا و ط -
 .املور /مربع  النجلح ا  ي ن ال اا البي،لء

نشار داا النكارو  .تنس  ابان َّثا و لإلمالم أل النا اء إيلعيان بان عمار بان َّثا  ال مشاقي -
 .ها1421: ط. ب نت

الهمهياا  ألل عماار ي  ااف باان عباا  الاان النماار و نشاار نةاان األنقاالف نالشااؤن  ا  اا مي   -
 .هاو لقيق م رن  بن أمح  العل   نبم  عب  الكب  البكر 1713: األنىل. ط. بلملور 

ر نةاان األنقالف نالشاؤن  نشا. مريا  األن الا تاأليف  .ال ع يا اله حي  نال  لط  يف ال بيا   -
الربعاا  . 74ن74:العاا دا . القررياا ( َّهاال  األماا )  لساال ضاامن . ا  اا مي  ب نلاا  قراار

 .م4991/ها4741: األنىل  ن 

ا االمع ألحكاالم القاارآ  ألل عباا  اهلل بماا  باان أمحاا  القاارطغو نشاار داا الشااعا بللقاالهرنو  -
 .ها1736: الثلني . لقيق أمح  عب  العليم الندنينو ط

جلباال  املااارأن املسااالم  للشاايخ بمااا  نلاااار الاا ين األلبااالينو نشااار املكهباا  ا  ااا مي  عمااال   -
 .م1994/ها1414: الثلني . ط. األاد و نداا ا ين ب نت

 .احلجل  ألل األعل  امل دند و نشر داا النكر للربلع  نالنشر ناله ةيعو ب  تلايخ -
. ط. األلبالينو نشار املكهبا  ا  ا مي  عمال  األاد  الرد املنحم للع ما  بما  نلاار الا ين -

 .ها1461: األنىل

الاارنح لشاامو الاا ين أل عباا  اهلل بماا  باان أل بكاار باان القاايمو نشاار داا الكهااا العلمياا   -
 .1793/1933: ب نت

نشااار مكهبااا  املعااالاف . للشااايخ بمااا  نلاااار الااا ين األلبااالين ال اااحيح األحلدياااث   لسااال  -
 .1413: طبع  ج ي ن بهلايخ. الرا  ع  بن عب  الرمحن بللريلضو ل لحبهل  

 نلء العلين يف مسل ن الق،لء نالق ا ناحلكم  نالهعليانو لشامو الا ين أل عبا  اهلل بما   -
و لقياق بما  با ا الا ين أل 1791/1931: بن أل بكر بن القيمو نشر داا النكر ب نت

 .مراس النعسلين

عباا  اهلل بماا  باان إيلعياان البناالا و لقيااق م اارن  ديااا اااحي  البناالا و لإلماالم أل  -
 .1913/ها1423: الثللث . ط. البولو نشر داا ابن َّث و ب نت
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/ با نت ا  ا مي املكهاا نشار احي  ا لمع ال و  للشيخ بم  نلاار الا ين األلبالينو -
 .1911/ها1421: الثللث . ط. دمشق

احلجاليف القشا   النيسالب ا و نشار داا إحيالء احي  مسلم لإلملم أل احلسي مسالم بان  -
 .لقيق بم  مؤاد عب  البلقي. ال اث العرلو ب نت

 .ضعيف ا لمع ال و  للشيخ بم  نلار ال ين األلبلين -

مه  البلا   رح ااحي  البنالا و ألمحا  بان علاي بان حجار العساق ينو نشار داا املعرما   -
 .البلقي نالشيخ با ال ين اخلريا لقيق بم  مؤاد عب . ها1739: ب نت

 .م6222: النج ا السيل ي للمؤلفو ا ا عن منش اات النرقل  ال اا البي،لء -
 .النقه عل  املَّاها األابع  لعب  الرمحن ا زير  -
داا . ط 6:ملسلن  الز  ا   مي لل َّه ا أمح  األبي و نشر  لسل  احل اا املوربي و اقم -

 .1992: ثلني . ط. املور  قرطب و ال اا البي،لء

 .ب  تلايخ. القلم س اوي     ال ين بم  بن يعق   الن نةآبلد  و داا ا ين ب نت  -
 .داا الدا ب نت ب  تلايخ –لسل  العر   مل  ال ين بم  بن منة ا  -

السا م لقياق عبا  . معجم مقلييو اللو  لبن ملاسو أل احلسي أمح  بان مالاس بان ةَّريال -
 1991/ ها1411: األنىل. ط. ب نت. نشر داا ا ين. بم  هلان  امحه اهلل

جممع الزنا   لإلملم علي بن أل بكر اهليثميو نشر داا الريل  للا اث نداا الكهال  العارلو  -
 .ها1423: ب نت/القلهرن

شارقي و م اارو مكهبا  الثقلما  ال ينياا و عاي تاو ال. جمما   مهالن   ايخ ا  ا م اباان تيميا  -
 .م  ان عن الربع  اليت نشرهل املكها الثقليف السع د  بلملور 

اولاا  ألل بماا  علااي باان أمحااا  باان  ااعي  باان حااازم الةاالهر و نشاار داا افماالث ا  يااا ن  -
 .ب نت

 1939ب نت  –رهلا ال حلح وم  بن أل بكر عب  القلدا الراة  و داا القلم  -

 .لل لب ين طبع  داا النكر ب نتره ر تنس  ابن َّث   -

 .ره ر جلبل  املرأن املسلم  للشيخ األلبلين -
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تاااااااأليف أل القل ااااااام احلساااااااي بااااااان بمااااااا  املعااااااارنف         . املناااااااردات يف  رياااااااا القااااااارآ  -
طباااع  ااارَّ  م ااارن  البااالل احللاااغ . لقياااق بمااا   اااي  َّااي ين. بللرا ااا األاااانهلين

 .م1921/ها1711:نأنلد   ىن ر
– 12-13: عاااااا د ماااااازدنيف. جملاااااا  املنعرااااااف املوربياااااا و جملاااااا  م اااااالي  ثقلمياااااا  :فاملنعراااااا -

مااال باااي حرَّااا  لريااار : "مقااال  عبااا  ال هااال  املسااا  : املقاااللت املعهمااا ن(. 1461/6222
مقلاب  : املرأن/املرأن: " نمقل  م رن  املراب ". اؤي  معرمي : املرأنو نحرَّ  الهمرَّز ح   األنث 

 ".ح،لاي 

ينةر يف  ارحه نيان األنطالا لإلمالم الشا َّلين ب،اب  ع الم الا ين . يمي  ا  املنهق  لبن ت -
 م1997/ها1417: طبع  داا احل يث بللقلهرنو الربع  األنىل. ال بلبري

داا املعرما   – حلث الشلطغ  رح الشايخ عبا  اهلل دااة إامل امقلت يف أا   الشريع  ألل  -
 .م1933/ها  1793الثلني   –ب نت و ط 

ت ةيااع مؤ ساا  الرياال  . امل طاأ لإلماالم مللااكو نشاار مجعياا  إحياالء الا اث ا  اا مي بللك ياات -
 .1991/ها1419: األنىل. ط. ب نت

 .النهلي  يف  ريا احل يث ناألثرو لبن األث  -

 .1937. نين األنطلا لإلملم بم  بن علي بن بم  الش َّلينو نشر داا ا ين ب نت -
 

َيات  فهَ  المةت
 مق م 

 م خن اار حي يف منه م السيملء
 املرأن ن يملء الننو: الن ن األن 

 املرأن نالننو ال اح ن: املبحث األن 
 املرأن لننسي  ال ب ي  السيملء: الثلين املبحث
 :املرأن ن يملء ال  ان: الن ن الثلين

  يملء ال  ان يف اله امع احل،لا : املبحث األن 
 النقهي لسيملء ال  ان يف ا   مالهأاين : املبحث الثلين
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  هنلي  مب اي : اخللو 
 ل ح  امل لدا ناملراجع

  مهرس اوه يلت
 .ااااااااااااااالنهه 


