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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
:احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  

 :أما بعد
 12 شزرته رريزدة عكزا  و يزوم ا معزة  "عزيززة املزا ع"فقد اطلعت على مقال للكاتبة 

( 21721)السزز ة السادسززة واوربعززود العززدد  1002مززاري  21هززز املوافزز  2211حمززرم 
 ".اخلوف من ال دية" حتت ع واد 

ضززم  ه دفاعززا عززن اي ززل  اصززل الززة مززارنت ءموعززة مززن ال سززا  و م  ززد   سززا ي 
ات ملا قرره الك اب والس ة فيه عن حقوق ال سا  باسم اإلسالم، ووقعن و خمالفحتدثن 

فززرددت " اي ززل  اصززل" عززن حقززوق الررززال وال سززا ،ونا ت أمززدهن خمالفززة الكاتبززة 
بعزززق أقزززواان  ضزززرايت لكزززي  وقزززة لكزززي أع يزززت نزززالم اي زززل مزززي ايت مزززن ا ه مزززام لك زززرة 

 .خمالف ها ومدهتا
يت للززززدفاه ع هززززا لك هززززا ع ت ززززاق     بعززززق ا  قزززززادا "عزيزززززة املززززا ع"ف صززززدت الكاتبززززة 
  ."عزيزة.د"فماذا عملت ملخالفات اي ل 

" و اإلسزالم ال وال سزا احلقزوق والواربزات للررز" ثالثة فصول و رسزالة  لقد عقدت  
تب زززع دعزززاو  اي زززل  اصزززل ومزززن سزززبقها مزززن دعزززاة حتريزززر املزززرأة، و أد املزززرأة مسزززاوية 

 .و د له و احلقوق والوارباتللررع مساواة م لقة 
و  صززاف فل ززوف املوضززوه حقززه، ل اقشززة نززع مززا تكززم  ه هزز ه  فزز د نا ززت لززديها قززدرة

 .الرسالة من أدلة وبراهني أقم ها على ب الد مبهات دعاة حترير املرأة
عزيززززة املزززا ع الزززة رزززا ت ل زززدافع عزززن فكرهزززا وعزززن .مزززاذا عملزززت د: ولعزززع سزززا ال يقزززول

 .اميل ها و ه ا الفكر أ  وهي اي ل  اصل
 :فأريبه

  اسزل مزع ضزعمل املزرأة وضزعمل عقلهزا  وهتافزت ح  هزا يدايت ر ال هزيالملقد ناد ع
 .أمام خصمها
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ورفلزززت عزززن الزززبعق الزززة وقفزززت عليهزززا القرآ يزززة بعزززق أدلزززة  ا  قزززت  لقزززد  -2 
 .، وعن تفسريها ال ي  قل ه عن بعق أ مة ال فسرياآلخر

، مهمزة بعق تعليقايت على ه ه اودلة وحادت عن تعليقات أخزر  ا  قت   -1 
تقويززززة حل  ززززي، وفيهززززا توضززززيل ملززززن   يفهززززم مززززن القززززرا  معززززا  ال صززززو   رززززدايت فيهززززا
 .القرآ ية

البعق الز ي تضزن أ زا  علز  بزبعق ال صو  الة ا  ق هزا، ف    ز ةب قامت   -1 
الززز ي هزززو موضززززع لط بزززه القزززرا ، وتززززعم أ زززه ح زززة ازززا، وهتمزززع وت  اهزززع ا زززز  سززز  ا

وامل زززادين لسزززاواهتا امل لقزززة ملزززرأة وح زززة  اصزززعة عليهزززا وعلزززى دعزززاة حتريزززر ا ،ا س شزززهاد
 .للررع

احلليزة وهزو و اخلصزام ومزن ي شزأ و أ)  قلت تفسري الشونا  لقولزه تعزا   -2        
وذنززززر الشززززونا  صززززفات ال سززززا  الززززة تززززدل علززززى  ،بززززأد املززززراد بززززه ال سززززا  ( ززززري مبززززني 
بز ل   ازا تفسري ابن ايد بزأد املزراد  همث  قلت ع  وح  هن، وضعمل عقوان ،ضعفهن

وهو تفسري  ري صزحيل يزرده مزا يكزاد عمزع عليزه  :"مث علقت عليه بقويل ،هو اوص ام
و قزع الشزونا  عزن ابزن  ،"رضزي اهلل ع همزا بزن عبزا علزى رأسزهم عبزد اهلل املفسزرود و 
 ،هززو ال سززا  فززرق بززني ايهززن واي الررززال: "قززال ( مززن ي شززأ و احلليززة أو ) عبززا  قولززه 

 . "ومساهن خوالمل  ،الشهادة وأمرهن بالقعدةبو  ،صهن من املرياثو ق  
يززرده مززا يكززاد عمززع عليززه املفسززرود " قززويل  هف  اهلززت عزيزززة هزز ا الكززالم الزز ي ضززم  

رأي ع دها وهو  ،واعمت أد تفسري الشونا   اا مي له وحده " اخل..وم هم ابن عبا  
         . ري ملزم وحد 

 اهية فرتاها تعارض ال صو  القرآ ية وال بوية  د ه ه املرأة ل  سم با رأة امل  -1 
 .بشكع مرعل، وتعارض نالم العلما هبواها وهو   ريها 

وتراهزززا   تع زززد بكزززالم العلمزززا  مزززن مفسزززرين و زززريهم مزززع فقرهزززا املزززدقع و  -6 
 .العلوم الشرعية، ورهلها امل ب  بالقرآد والس ة
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بعزززق املشزززارنات و  رأة، ومززز همولقزززد اهتم زززي با   قزززا  نمزززا هزززو مزززأد دعزززاة حتريزززر املززز
اهتمززززت العلمززززا  با  قززززا  ال صززززو  الززززة تسززززاير ال قاليززززد حيزززز   ،امل  ززززد  املشززززار  ليززززه

 .واوعراف
وهزززز ه  "عزيزززززة.د" مب ثبززززات هزززز ه الززززدعو  الكبززززرية وأخزززز  مزززز هو   وطالززززل ا ميززززع 
 (.موحتسبو ه هي ايت وهو ع د اهلل عضي) مجيعايت  موأقول ا املشارنة املشار  ليها،

 .لقرا  امل صفني   اذل   كر تأ "عزيزة"صمل أعمال ه ه املرأة  وأقول لاذا 
 ".ما هك ا يا سعد تورد اإلبع أوردها سعد وسعد مش مع :"وأقول اا 
  ".رم ي بدا ها وا سلت:" وأقول اا 

و   " احلقززززوق والواربززززات للررززززال وال سززززا  و اإلسززززالم" ولريرززززع القززززارل    رسززززالة 
، ، و   تعقز  عليهزا و هز ا املقزالال ي  شر و رريزدة عكزا  بال زاريمل املز نور مقااا

 .ية وصدق ما  سب ه  ليها من أعماللري  أحق
من بياد للح  ورد  اتمن اهلل أد ي فع املسلمني لا تكم  ه ه ه امل اقشررو و   و
 .للباطع

 
 

 :كتبه 
 المدخلي عمير ربيع بن هادي

 
 
 
 
 :ن ورة عزيزة املا ع و مقااا    م اقشة الد و  
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ن زززل الزززدن ور ربيزززع املزززدخلي و  حزززد  :" "عزيززززة املزززا ع"قالزززت الكاتبزززة  -أولا 
أد املززرأة ليسززت تابعززة )الصززحمل يقززول   ززه قززرأ نالمززايت لزي ززل  اصززل فحززواه أ ززا تززر  

اهلل سبحا ه وتعا  ع ععع العمع واورزر حكزرايت علزى )وأد ، (للررع بع هي  د للررع
 ززه يريززد أد أو (. رززع وع ععلززه مكززاعفايت لززه و اززا سززاو  بي همززا و احلقززوق والواربززاتالر 

( تابعززة)وأد املززرأة عليهززا أد تعلززم أ ززا ، الررززع واملززرأةيبززني اززا ول ريهززا أد   مسززاواة بززني 
املدخلي يلحضزود مزد  مزا ب لزه مزن .وال ين يقرأود تعقيل د. له(  دايت )للررع وليست 

ما يراه أدلة صاحلة إلق اه القرا  بزب الد قزول اي زل  اصزل عزن  ديزة ار هاد و ا  قا  
 ". وصواب قوله و تبعي ها له، املرأة للررع

 :أقول
عن اإلرابة عن نع أدلة ونالم العلما  و تفسزري هز ه  نه ا يضهر ع ز ال سا  وهترهب

عزيزززة " أتل ززاودلززة ، ملززاذا   تززدافع اي ززل ال اصززل عززن  فسززها وعززن دعاواهززا   ملززاذا 
     ه ا ا   قا  "املا ع

 ديزة املزرأة ب ي ل ال اصزلإلق اه القرا  بب الد قول ا اودلة الة أراها صاحلة  أ ا ع أ   
هزي الزة تعزارض القزرآد  "عزيزة.د"وسري  القرا  أد  ،للررع وصواب قويل و تبعي ها له

 يواف  هواها  والس ة مث ت  قي ما



 6 

فه ا  (2)وأ ا ه ا لن أخوض فيما اخ لمل حوله الكاتباد ":الكاتبةقالت   -ثانياا 
لكززي فقززط سززأتوقمل ع ززد بعززق مززا أورده الززدن ور املززدخلي مززن اس شززهادات ، مززأ ما

 " . ير  أ ا تدل على تبعية املرأة للررع
ما اخ لمل فيزه الكاتبزاد ذا توقفت ع د ه ا البعق وأح مت عن أقول ا ه الكاتبة ملا

علززى الع ززز عززن موارهززة نززع أدلززة ومززا رافقهززا مززن أقززوال أ مززة  ألززيه هزز ا ا  قززا  يززدل
 وهززي ن ززرية وقويززة ودام ززة وهززي تززدل علززى أد الكاتززل قززد سززاق مززن اودلززة مززا اإلسززالم

، و ذا نا زت هز ه الكاتبزة تصزر علزى أ  ا  قيزت مزن يق ع بعكه القزرا  فكزال عزن نلزه 
فل زأت ببقيزة اودلزة  ل اصزل اخلاودلة ما رأي ه صاحلا إلق زاه القزرا  بزب الد قزول اي زل ا

الززة ن م هززا  د نا ززت صززادقة و دعواهززا و   تبززني لل ززا  سززقو  دعواهززا واهتامهززا وقززد 
سزبقها    هزز ه الززدعو  أمززرية نشز ري حيزز  اهتمززت العلمززا  با  قزا  اودلززة الززة توافزز  

 لزا تيزاداإلو  أاال أطلزل م هزا لا ن مه العلما   داتيالعادات وال قاليد ف لبت م ها اإل
 . "عزيزة املا ع"هؤ   العلما  بالك ماد نما أطلل م ع ذل  من الدن ورة يدين 

                                                 

 .ا ضر نيمل  لَّب ت الررع على املرأة فقالت الكاتباد وع تقع الكاتب اد ت ليبايت للررع على املرأة( 2) 
 .و سأاا ملاذا  لبت الررع على املرأة، وهع لو فعلت ه ا يقرك ال ا  ررا يت و سا  

 .ية املرأة للررع أمر مس قر و أعماق ال فو  بع هع تسمل ل   فس  ب ل ، أ  يدل ه ا أد تبع
و سأاا هع يشره أد ععع من ال سا  أ مة مسارد يأممن ال ا  و الصلوات املك وبة، ويصلني بال ا  و 

 .ا مع واوعياد ويلقني اخل ل فيها 
 .وهع يصل أد يكود م هن أمريات يقدد ال ا  و ا هاد واحلج

 .املسلمودقلت  عم  ن ب  اإلسالم و  د 
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وعليه أد يزأيت ب ريهزا  د نزاد ملحزا و  ق زاه القزرا  ب بعيزة املزرأة :" الكاتبة قالت  -ثالثاا 
 " .للررع 
 :أقول
 .مل اقش ها نافية إلثبات ه ه ال بعية  د ه ه اودلة الة تصديت   -2
و  ززل مزن ) ب زري هز ه اودلزة ومزا ر زت بزه ن زري مزاف نزاف قزال تعزا   ر تأ ا  -1

 ( .القرآد ما هو مفا  ورمحة للمؤم ني 
أ زي و اا يلزمز  أ زت الزة ادعيزت علزي  ه ا ال لل ال ي طلب ه مي   يلزمي أد  -1

وصزززدق اهلل اخل والبي زززة علزززى املزززدعي ..ا  قيزززت مزززن اودلزززة مزززا أراه صزززاحلا إلق زززاه القزززرا  
، وصزدق رسزول اهلل (أو من ي شأ و احللية وهو و اخلصام  ري مبني ) العضيم و قوله 

 . " اقصات عقع ودين  كن :" صلى اهلل عليه وسلم حي  يقول عن ال سا 
واهلل رعزززع لكزززم مزززن أ فسزززكم }: اس شزززهد بقولزززه تعزززا : أو يت : قالزززت الكاتبزززة  -رابعاااا

: وقولززه سززبحا ه{  ززني وحفززدة وراقكززم مززن ال يبززاتأاوارززايت ورعززع لكززم مززن أاواركززم ب
ومن آياته أد خل  لكم من أ فسكم أاوارايت ل سك وا  ليهزا ورعزع بيز كم مزودة ورمحزة }

تززأملوا أيهززا : )مث علزز  علززى هززاتني اآلي ززني بقولززه. { د و ذلزز  آليززات لقززوم ي فكززرود
رعززع لكززم }و{ خلزز  لكززم مززن أ فسززكم}: املؤم ززود واملؤم ززات العقززال  قززول اهلل تعززا 

(. ل درنوا ما ميز اهلل به الررع على املزرأة وأ زا رعلزت للررزع ومزن أرلزه{ من أ فسكم
فمزا ورزدت  فيهزا مزا يزدل ، ولقد تأملت و ه ه اآليات نما طلل م زا الكاتزل الكزرم

خ زززاب ، نمزززا يزززدل  اهرهزززا، فهززز ه اآليزززات، علزززى اخ صاصزززها بالررزززال دود ال سزززا 
ومن مث ف د املعىن ال ي ذنره الكاتل هو ، ررال وال سا موره لل  سني فهي تشمع ال

فز د الررزع  ف د نا ت املرأة خلقت للررع ومن أرله، معىن مشرتك بني الررال وال سا 
 " .أيكا خل  للمرأة ومن أرلها 

علزى اخ صاصزها بالررزال يدل  تأملت الكاتبة ه ه اآليات فما وردت فيها ما: أقول 
 .دود ال سا  
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 علزززىالد لزززة  ومفسزززروها فورزززدوا هززز ه اآليزززات  زززاهرةتأملهزززا علمزززا  اومزززة وأقزززول لقزززد 
اخ صاصززها بالررززال وع يفهززم أحززد أبززدا نيواززا لل  سززني بززع اومززر     ززا     ن ززري 

 . ا ا خ صا  او ذا ناد ن ل  فال يكر عدم وردا   تأمع 
 . ورد لضاهر القرآد د الررع خل  للمرأة ف د و ه ا القول مكابرة ع يقع أحد أبدايت و 

و  أ ن الدن ور املدخلي عهزع أد اخل زاب العزام و الل زة : " قالت الكاتبة  -خامساا 
 ".العربية مىت را  بصي ة مجع امل نر نيع اإل اث 

و    يقال ملن قكزى دهزرايت هداك اهلل ه ا اخل اب يقال للص ار من طلبة العلم و  :أقول
 .دراسة الشريعة اإلسالمية 

 : د العام حبسل املراد م ه ثالثة أ واه إلفادة بعق القرا   أقولو 
: العام الباقي على عمومزه وقزد قزال اوصزوليود   زه قليزع وم لزوا لزه بقولزه تعزا  : اوول 

يأيهززا ال ززا  اعبززدوا ) ف  ززه   خصززو  فيهززا وقولززه تعززا  ( حرمززت علززيكم أمهززاتكم )
فهزز اد ال صزززاد ( السززاعة مززي  عضززيم   د الزلززةاتقززوا ربكزززم  ززا  يززا أيهززا ال)، ( ربكززم 

  خيزر  م زه فزرد و  ذنزورهم و  زاثهم  وأم ااما خ اب  ميع العقال  عزرهبم وع مهزم
 .ر ه و   وه
يا أيها ال ين آم وا اتقوا اهلل وقولوا قو يت سزديدا فهز ا الز   املزراد بزه مجيزع :) وقوله تعا 

 . (املؤم ني ذنورا و  اثا
الزز ين قززال اززم ال ززا   د ال ززا  قززد ) د بززه اخلصززو  م ززع قولززه تعززا  العززام املززرا: ال ززا  

شززمع البشززر مجيعززا ولكززن العمززوم  ززري مززراد  ذ القا ززع ه ززا يفلفززا ال ززا  ( مجعززوا لكززم 
بعزززق ال زززا  بال أنيزززد ، بزززع قيزززع و ن زززل ال فسزززري  د القا زززع ررزززع واحزززد مزززن خزاعزززة 

( ل عليكم الق ال وهو نزره لكزم ن )بعق ال ا  أيكا ، وم له قوله تعا  واملقول ام 
يا أيها ال ين آم وا  ذا  ودي للصالة من يزوم ا معزة فاسزعوا    ذنزر اهلل وذروا ) وقوله 
 ( .البيع 
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فززالعموم و هزز ين ال صززني   يشززمع ال سززا   ذ ورززوب ا هززاد خززا  بالررززال ونزز ل  
لى  ا ماعة عوروب السعي    ا معة وترك البيع خا  بالررال فال جتل ا معة و 

 .ال سا  ، فالعموم و ه ا ال وه ال ا  يراد به اخلصو  فال يدخع فيه ال سا  
وهلل على ال ا  حج ) م ها قول اهلل تعا  : املخصو  وله أم لة  العام: وال وه ال ال  

 .  الوروب على ال ا  باملس  يعني دود  ريهم  فخ( البيت من اس  اه  ليه سبيال 
وهززي ن ززرية وم هززا نززع  وصززي هالعمززوم يززدل علززى رهززع بززالعموم وأ واعززه فحززدي ها عززن 

 .ومجيع وأدوات الشر  وا س فهام واملوصو ت 
نمزا    طالقزهليه على  " د العام  ذا را  بصي ة مجع امل نر يدخع فيه اإل اث ":قواا 

 م قزززوض مزززرت ب زززا اوم لزززة ونمزززا هزززو معزززروف لزززد  علمزززا  اوصزززول و زززريهم بزززع هزززو
 .رية ب صو  ن 

( املززؤم ني علززى الق ززالوحززرض : ) وم هززا قززول اهلل لرسززوله الكززرم صززلى اهلل عليززه وسززلم 
) وقولززه تعززا  ( 61)او فززال( يززا أيهززا ال ز  حززرض املززؤم ني علززى الق زال :" وقولزه تعززا  

                                                               ( د اهلل امزززززززززززززززززرت  مزززززززززززززززززن املزززززززززززززززززؤم ني أ فسزززززززززززززززززهم وأمزززززززززززززززززواام بزززززززززززززززززأد ازززززززززززززززززم ا  زززززززززززززززززة
د  : فهزز ه ال صززو  لفززا املززؤم ني فيهززا خززا  بالررززال و  يززدخع فيززه ال سززا  فزز د قيززع

وخا  بالررزال قل زا ونفزى بز ل  فكزال ووروب ا هاد ه ه ال صو  خاصة با هاد 
 .على ال سا  وميزةللررال 

د دعواهزا ب ديزة أدلة على ب الد دعواها من  طالق العموم وب ال  د ه ه ال صو مث 
 .ال سا  ومساواهتن للررال وعدم تبعي هن للررال 

يزززدخع ال سزززا  ن زززرايت ون زززريايت و صزززيط العمزززوم الزززة خياطزززل اهلل فيهزززا الررزززال  مث  سزززأاا ع
عكه علزى اإلطزالق أ  يزدل هز ا علزى فكزع الررزال اليورد ويأمرهم أو ي هاهم  و  

 .على ال سا  وأد ال سا  تابعات للررال
نما أد نلمة أاوا  ت ل  على املرأة والررع فما ال ي ععل ا :"قالت الكاتبة  -ساا ساد

 " . فهم من اآلية أ ا خ اب خا  بالررال دود ال سا  
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 د نالم  هب ا  اإلطالق باطع   س د له من نالم اهلل و  من نالم رسزوله و  : أقول
 .من نالم العرب

 :وأقول
 :وامل  بع ملوارده و  صو  القرآد عد أ ه ،ه ه ه املرأة د لفا أاوا  ليه نما تصورت 

وأ زززل لكزم مزن او عزام ةا يزة : )  ل  علزى احليوا زات نمزا قزال تعزا  يقد  -2        
 .اآليات ( ةا ية أاوا  من الكأد اث ني ومن املعز اث ني : ) وقال ( أاوا  

 .ت و  اثها اول ذنور ه ه احليوا ا يفلفا أاوا  و ه ه اآليات 
في  ززززاول ذنززززور نززززع اور ززززا  مززززن ا ززززن واإل ززززه وقززززد ي لزززز  و القززززرآد  -1         

سزززبحاد الززز ي خلززز  : ) نمزززا قزززال تعزززا  تزززات ومزززا   يعلمزززه    اهلل  واحليوا زززات وال با
 .(رض ومن أ فسهم ومما   يعلمود اواوا  نلها مما ت بت او

فز د نا زت ه زاك قري زة رايت ه ا اللفا م كَّ اخل اب لبي آدم ورا  و ذا ناد  -1         
م زع  الز نور واإل زاثتصرفه    أحد ا  سني صرف  ليه و   بقي على عمومزه ي  زاول 

وا  فلفزززا أا ( واهلل خلقكززم مزززن تززراب مث مزززن   فززة مث رعلكزززم أاوارززا : ) قولززه تعزززا  
  .أطل  ه ا على ال نور واإل اث

تصزرفه    أحزد ا  سزني صزرف  ليزه وه زاك قزرا ن  رايت را  أيكايت م كَّ  ذاو  -2           
 :م ع قوله تعا 

( وعشزززرا د مززز كم ويززز رود أاوارزززايت يرتبصزززن بأ فسزززهن أربعزززة أمزززهرو  وفزززيوالززز ين )  -أ  
 ( .112)البقرة 

البقزززرة ( ين ي وفزززود مززز كم ويززز رود أاوارزززايت وصزززية واوارهزززم والززز:) وقولزززه تعزززا   -ب 
(120.) 
  (.13)الرعد( رسل ا رساليت من قبل  ورعل ا ام أاوارايت وذريةولقد أ:) وقوله تعا  -  
واهلل رعع لكم من أ فسزكم أاوارزا ورعزع لكزم مزن أاواركزم ب زني :) وقوله تعا  -د 

 (71)ال حع (وحفدة
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 (.واهلل خل  لكم من أ فسكم أاوارايت ل سك وا  ليها:) وقوله تعا  -هز  
، وال ززا ر و اق خيصزز  العززام ويقيززد امل لزز سززياقه  ذ السززيالزز   و  ألفززا ف  زه ي ضززر    

الزة دار احلزوار حوامزا، يق زع بزأد  ، وم ها هاتاد اآلي اد اهتاوسياق ألفا  ه ه اآليات
أد املزراد  علزى ا  اا هو ال سا ، ومن ه ا أطبقت ن زل ال فسزريماملراد بلفا اواوا  فيه
 .باواوا   اا هو ال سا 

واهلل رعزززززع لكزززززم مزززززن أ فسزززززكم ) ري آيزززززة ال حزززززعومزززززن ه زززززا قزززززال الشزززززونا  ع زززززد تفسززززز
خل  لكم : أو املعىن. حوا  من ضلع آدمف  ه خل  يعي ال سا  قال املفسرود :"(أاوارا

ر سززه ويسزز وح  مززن  ززري مززن ر سززكم أاوارززايت ل س أ سززوا هبززا، ود ا زز ه يززأ ه    
 يقززع بززني ال سززا  والررززال مززا هززو سززبل لل سززع الزز ي هززو اآل سززةر سززه وبسززبل هزز ه 

فززززززز ل  "( ورعزززززززع لكزززززززم مزززززززن أاواركزززززززم ب زززززززني وحفزززززززدة)، واززززززز ا قزززززززالمقصزززززززود الززززززززوا 
 (.122-1/121)القدير

قوله  و ذا را  مكافايت    ضمري ال نور فاملراد باواوا  ال سا  ق عايت نما و -1
 (.ورعع لكم من أاواركم ب ني وحفدة :"تعا  

 (.ؤم نيو سا  املوب ات  يا أيها ال   قع واوار  :) وقوله تعا -
 (.ولكم  صمل ما ترك أاواركم  د ع يكن ان ولد:) وقوله تعا  -
 (.وت رود ما خل  لكم ربكم من أاواركم :) وقوله تعا  و قوم لو  -
 (.ي تضاهرود م هن أمهاتكم وما رعع أاواركم الال:) وقوله تعا  -
 (.خالصة ل نور ا وحمرم على أاوار ا:) وقوله تعا  -
 (.رب ا هل ل ا من أاوار ا وذريات ا قرة أعني:)  وقوله تعا -
 (.وصية واوارهم م اعايت    احلول  ري  خرا :) وقوله تعا  -
 (.   على أاوارهم أو ما ملكت أميا م ف  م  ري ملومني:) وقوله تعا  -
والزز ين يرمززود أاوارهززم مث ع يكززن اززم مززهدا     أ فسززهم فشززهادة :) وقولززه تعززا  -

 (.م أربع مهادات باهلل   ه ملن الصادقنيأحده
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 .باواوا  و نع ه ه اآليات  اا هن ال سا   ق عايت ويقي ايت فاملراد 
   ضزززمري اإل ززززاث فزززاملراد بزززه ق عزززايت الزززز نور   " أاوا "و ذا أضزززيمل لفزززا  - 6

 (.فال يعكلوهن أد ي كحن أاوارهن:) اإل اث م ع قول اهلل تعا 
 رززززززا بوصزززززمل اإل ززززاث نقولززززه تعزززززا  و سززززياق و ذا وصززززمل لفززززا اواوا   -7
( 11)البقززرة  ( وهززم فيهززا خالززدود واززم فيهززا أاوا  م هززرة)  و الززدار اآلخززرة املززؤم ني

ع زد رهبزم ر زات جتزري مزن حت هزا او زار خالزدين فيهزا وأاوا   اتقزوالل ين )وقوله تعا  
هزز ا الوصزززمل و  نززاد  ( 21)آل عمزززراد ( م هززرة ورضززواد مزززن اهلل واهلل بصززري بالعبززاد 

   .اإل اثبأد املراد باواوا  و اآلي ني  اا هو   صايت  ه ا السياق
تسزززقط م ال زززات هززز ه املزززرأة ومعارضزززاهتا ل يزززات الزززة  املفصزززع وهبززز ا ال قريزززر الواضزززل

 .اح    ا هبا على أد املرأة خلقت للررع ومن أرله
فيهما ه ه املرأة الة جتادل وبعد ه ا تأمع أيها القارل نع من اآلي ني الل ني رادلت   

 .ب ري علم و  هد  و  ن اب م ري
سورة الروم، ي  لى ل  أد اخل اب  اا هو لل نور  منسورة ال حع، وال ا ية  مناوو  

 .والكما ر  اا هي ام
أاواركززم ب ززني  نمززورعززع لكززم ) وا     ضززمري الزز نور ففززي اآليززة اوو  أضززاف اوا 

 .ع أد املراد باواوا  ه ا  اا هن ال سا وه ا ععل  تق ( وحفدة
لررزززال، والكزززما ر  ازززا تعزززود وو اآليزززة ال ا يزززة تزززر  اخل زززاب أيكزززايت  ازززا هزززو مورزززه    ا

ل سزززك وا ) لزززيهم، فيكزززود املزززراد بزززاواوا  ال سزززا ، وو أخرهزززا مزززا يؤنزززد ذلززز  وهزززو قولزززه 
 .  واملراد به اإل اثفالكمري و  ليها ضمري اإل اث وهو عا د    لفا اواوا (  ليها

وأع قززد أيهززا القززارل أ زز  أدرنززت صززواب مززا قرر ززاه مززن أد ال ديززة املزعومززة الززة تززدعيها 
 .ه ه املرأة ومن ورا ها،   أسا  اا، وأد املرأة تابعة للررع وخلقت له ومن أرله

لز  واملؤم ة   ت أفمل من ه ه ال بعيزة الزة مزرعها اهلل، و ازا تزر  أ زا مزرف ازا، ود ذ
واملززؤمن   يعارضززهما، و ززه يززؤمن بززأد  ،الشززرعيوحكمززه  امززع عززن حكززم اهلل الكززو  
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ذلز  مزن حز  اهلل ومزن مق كزى ربوبي زه وألوهي زه وسزيأيت ايزادة تقريزر از ا احلز   د مزا  
 .اهلل

 الزد يا" اس شهد الكاتل بقول الرسول صلى اهلل عليه وسزلم :" بةقالت الكات  -سابعاا 
وعلزز  علززى ذلزز  بقولززه فامل ززاه هززو مززا ي  فززع بززه مززن " الصززاحلة ملززرأةم ززاه وخززري م اعهززا ا

وهزو قزول حز  ولكزن "وخري ما ي  فع به الررع املزرأة الصزاحلةعرض الد يا قليلها ون ريها 
 ". (خري ما ت  فع به املرأة املؤم ة الزو  الصاحل)أليه أيكايت 

 :أقول
لى اهلل عليزه وسزلم يقزول عزن ه ه املرأة املسكي ة تعارض ال صو  بعقلهزا والرسزول صز 

 ". اقصات عقع ودينن   ك:" ال سا  
ف د اس م اه الررع باملرأة خي لمل عن اس م اه املرأة بالررع، فالررع الصاحل ب شد املزرأة 

ن  يهززا فزز ذا ورززد م لوبززه حصززع لززه السززكللحصززول عل رخي الصززاحلة ويبزز ل ال ززايل والزز
 ((.ل سك وا  ليها)) نما قال تعا  

الزززززىت حزززززادت ع هزززززا  يل قزززززي مزززززع اآليزززززة الكرميزززززة، برأيهزززززا الززززز ي عارضززززز هي  د د احلزززززمث 
ايززززن لل ززززا  حززززل الشززززهوات مززززن ال سززززا  والب ززززني )) اهلل تعززززا  وجتاهل هززززا، وهززززي قززززول 

والق اطري املق  رة من ال هل والفكة واخليع املسومة واو عام واحلرث ذلز  م زاه احليزاة 
 ((.واهلل ع ده حسن املآب الد يا

و ززززن مززززن مجلززززة م الززززل الررززززال  ،بال ززززا  ه ززززا الررززززال   يززززدخع فيززززه ال سززززا فززززاملراد 
مززن ، والزز ي ي لززل ويكززد وي عززل و احلصززول علززى م البززه عززد ع ززد  احززه موم ززاعه

 .ن واا ا ، ما   عده املسرتخي امل  ضر ملا يأتيه وملن يأتيهالل ة وامل عة والراحة والسك
، وقزززد قزززال  "عزيززززة.د"سززز ة  زززري امل زززاه الززز ي تقولزززه فامل ززاه الززز ي  زززدث ا ع زززه القزززرآد وال
عزن رسززول اهلل صززلى اهلل  أخزي  ذا حززدث   يززا ابززن:" الصزحا  ا ليززع أبزو هريززرة لررزع 

 (.11)رواه ابن مارة" تكرب له اوم الحدي ايت فال عليه وسلم 
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اهلل صزلى اهلل عليزه وسزلم حبزدي  وناد الصحابة رضي اهلل ع هم  ذا حزدثوا عزن رسزول 
ارضززه أحززد أو خالفززه، ي كززبود أمززد ال كززل و ززم  ززدثود عززن الصززادق املصززدوق عف

 .ال ي   ي    عن ااو 
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يززا أيهززا الزز ين آم ززوا  د }: اس شززهد الكاتززل بقولززه تعززا : ثال ززايت :" قالززت الكاتبززة -ثامناااا 
و د تعفززوا وتصزززفحوا وت فززروا فززز د اهلل ، مززن أاواركزززم وأو دنززم عزززدوايت لكززم فاحززز روهم

فززاملرأة  ززري الصززاحلة قززد تفززد الررززع و دي ززه : )مث علزز  علززى اآليززة بقولززه{ م فززور رحززي
وه ززا أيكززايت ميكززن ...( وت ب ززه عززن ال اعززات وعززن فعززع اخلززري وحتملززه علززى ق يعززة الززرحم

ألزززيه الررزززع  زززري الصزززاحل هزززو نزززز ل  قزززد يفزززد املزززرأة و دي هزززا وي ب هزززا عززززن : القزززول
نما أد اآليزة   يبزدو فيهزا مزا يفيزد أ زا . ل وواقع احلياة ملي  بأم لة ذ  ال اعات  خل

 ".فهي ي  ب  عليها ما قيع عن اآلي ني السابق ني، خاصة بالررال دود ال سا 
 :أقول

 ززه مبززي علززى قززول اهلل الزز ي   يأتيززه الباطززع مززن بززني يديززه و  مززن ه حزز  و د مززا قل  زز
 .خلفه

الصزاحل هزو نز ل  قزد  ألزيه الررزع  زري :" لقول اهلل تعا  ةيت ض  وقول  معار   -2
 ". يفد املرأة و دي ها وي ب ها عن ال اعات  خل

 :فأقول
ه  ادر ق عزايت ، واوحكزام   تبزىن علزى اومزور ال زادرة،   عوا ل  ه ه املعارضة وما قل   
 .علوايت نبريايت عما يقول الضاملود اهلل واهلل أعلم بأحوال عباده وتعا  
د  وهو أعلم بأحوال ال سا  وما خيفيه  ري الصزاحلات فاهلل   ي حيز للررال تعا  وتق

 .من مكر ونيد
نما أد اآلية   يبدو فيها . وواقع احلياة ملي  بأم لة ذل :" وقول  -1  

فهززززي ي  بزززز  عليهززززا مززززا قيززززع عززززن اآلي ززززني ، مززززا يفيززززد أ ززززا خاصززززة بالررززززال دود ال سززززا 
 ".السابق ني
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 :أقول
مززا هززي أدل زز  علززى أد الواقززع نزز ل  ، وعلززى هزز ا مززن ال خززر  واملعارضززة بالباطززع، ف

أي الدراسزززات واإلحصززززا يات اع مززززدت ، ونززززم هزززن ال سززززا  الصززززاحلات القا  ززززات قززززد 
 .فسدد عن طري  أاوارهن 

 د اومور ال ادرة   تبىن عليها اوحكام و  يعارض هبزا الشزرا ع، بزع هزي واضزحة رزدا  
وأد املززراد بززاواوا  و هزز ه  نمززا بي ززت ب ززالد دعززواك عززدم اخلصوصززية فيمززا سززب  قريبززايت 

 .اآلية  اا هن ال سا 
ونمززا أد املززرأة مززن  عززم اهلل علززى الررززع و : د املززدخلييقززول :" قالززت الكاتبززة -تاسااعاا 

اهلل بزه عبزاده الصزاحلني   ه ه احلياة الزد يا فهزي و اآلخزرة  عمزة تزدخع ضزمن مزا عزاا 
:)) بززآي ني مززن القززرآد الكززرم  ززامث يززدلع علززى قولززه هزز ا " علززى  ميززا م وعملهززم الصززاحل

قززع هززع أ بزز كم ذززري مززن ذلكززم للزز ين اتقززوا ع ززد رهبززم ر ززات جتززري مززن حت هززا او ززار 
:)) وقولززه عزززل ورززع (( خالززدين فيهززا وأاو  م هززرة ورضززواد مززن اهلل واهلل بصززري بالعبززاد

اقزوا وبشر ال ين آم زوا وعملزوا الصزاحلات أد ازم ر زات جتزري مزن حت هزا او زار نلمزا ر 
م ها من ةرة قالوا ه ا ال ي راق ا من قبع وأتوا به م شاهبا وام فيها أاوا  م هزرة وهزم 

، لكززن هززاتني اآلي زني  ززا أيكززا   يورززد فيهمزا مززا يززدل علززى اق صززار ا ((فيهزا خالززدود
يزدخع فيزه ال سزا  والررزال معزايت، ( الز ين آم زوا)و( لل ين اتقوا)على الررال فقوله تعا  

السززاب  ل ززدلع بززه علززى أد الررززع هززو  أد  سزز عري تعليزز  املززدخلي  ل ززا  ززه يصززلوازز ا ف 
 ".أيكايت من  عم اهلل على املرأة و ه ه الد يا وو اآلخرة

 :مع اوسمل الشديد ف أقول
لقد ح فت ه ه املرأة ه ا آية نرمية من أقو  أدلة أ  وهي قولزه تعزا   -2           

ال سا  والب ني والق اطري املق  رة من ال هل والفكزة  اين لل ا  حل الشهوات من: ) 
آل ( واخليع املسومة واو عام واحلزرث ذلز  م زاه احليزاة الزد يا واهلل ع زده حسزن ال زواب 

 ( .22)عمراد 
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  :وهو قويل اآليت  ومعضم تعليقي عليها اوره اس د يل هب مث ح فت  
ا ي م عززود بزه و هزز ه احليززاة ف عزع هزز ه اومززيا  مزن مززهوات الررززال وم زاحمهم وممزز"  

 .فهي من م اه الررع وو مقدمة مهواته  ،الد يا ومن ضمن ذل  بع أواا املرأة
 . ف د ناد الررع صاحلايت واملرأة صاحلة ف عم امل اه 

 .ون ل  اوموال  د اس عاد هبا على طاعة اهلل ف عم املال الصاحل للررع الصاحل 
 . فب ه امل اه واملس م ع و د ناد الررع واملرأة  ري صاحلني
 :وع تب  من ه ا ال علي     قويل

ونمزززا أد املزززرأة مزززن  عزززم اهلل علزززى الررزززع و هززز ه احليزززاة الزززد يا فهزززي و اآلخزززرة  عمزززة "
 . "تدخع ضمن ما عااي اهلل به عباده الصاحلني على  ميا م وعملهم الصاحل

ومعضزم  ،يزة السزالفةا ل بعزد حز فهفقزط، هز ين السز رين  فال أدري وي  رض أبقت  
 .تعليقي عليها

 !!. أليه ه ا ا  قا يت خ ريايت يهدم أما ة الفاعع
، ي  لززززى و رززززدااا ضززززعمل املززززرأة د هزززز ه املززززرأة علززززى  ع اهبززززا ب فسززززها   -1 

سزززى ا زززز  الززز ي هزززو فهزززي ت ضزززر    رزززز  مزززن الزززدليع وت  وقصزززورها وضزززعمل ح  هزززا،
 .حت ف عمدايت بعكها موضع ا س د ل، وت نر بعق أدلة وت فع أو

و  تسزز حي مزززن اهلل واملززؤم ني ف ززز هل تعززارض  هلهزززا وهواهززا نزززالم اهلل ونززالم رسزززوله 
 .بكع ررأة صلى اهلل عليه وسلم

تشزززبيه عملهزززا عزززن ح  و وواهلل    ونفكزززمل قلمزززي عزززن وصزززمل عملهزززا هززز ا لزززا يسززز 
 .بأعمال قوم خرروا على اومة ل ع ه ه املعارضات الباطلة

وقززد ذنززر اهلل رزززا  :" بعززد اآلي ززني  الل ززني سززاق هما وعارضزز هما تالززلقززد ق -1
 .املؤم ني و اآلخرة و عدد من سور القرآد ومن ضمن ه ا ا زا  احلور العني
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د للم قزززني مفزززااايت حزززدا   وأع ابزززايت ونواعزززل أترابزززايت ونأسزززا  :)) وقزززال تعزززا  و سزززورة ال بزززأ
و  ذا ذنززر رزززا  املؤم ززات ف اززا يزز نر تبعززايت و (( دهاقززايت   يسززمعود فيهززا ل ززوايت و  نزز ابايت 
 .يعدهن بررال من أوصافهم ن ا ون ا 

م ع ا  ة الة وعد امل قود فيها أ ار من ما   ري آسزن وأ زار مزن لز  ع :)) قال تعا 
ي  ززري طعمززه وأ ززار مززن لززر لزز ة للشززاربني وأ ززار مززن عسززع مصززفى واززم فيهززا مززن نززع 

، مث سززقت آيززة أخززر  و هزز ا املعززىن مث علقززت (21)حممززد ((ال مززرات وم فززرة مززن رهبززم
ومزن هز ه اآليزات يزدرك املؤم زود واملؤم زات بزاهلل فكزع الررزال علزى ال سزا  و :" بقويل

الززد يا واآلخززرة وأد املززرأة دود الررززع و الززد يا واآلخززرة   ي ززااه و ذلزز     مززن عززادل 
 .من عقاب اهلل و آيات اهلل بالباطع ليدحق به احل  فيا ويع له 
 ".يؤند نع ه ا ما يأيت من ال صو  القرآ ية وال بوية 

وءمزوه مزا سزق ه  ،ا على  قصاد املرأة عن الررعآي ني وحدي ني يدل نع م ه  سقت  مث
تزززدل علزززى فكزززع الررزززع علزززى املزززرأة نلهزززا و هززز ا البزززاب عشزززرة  صزززو  قرآ يزززة و بويزززة  

 .وسقت نالم العلما  و مرحها وبيا ا
و ريهززا مززن  مززا ذنرتززه و البززاب ال ززا  مززن اودلززة وامل اقشززات لزي ززل  اصززلده ع زز  

 ."عزيزة.د"اومور الة هتربت م ها 
بززني للقززارل  قصززاد عقزع املززرأة ودي هززا مهمززا وامل اقشزة وبعزد هزز ا أعززود     -2

 .ا رتت ب فسها وا  فخت  ع ابايت هبا وأع ل هبا السفها 
الز ي  فصزعالهز ا ال ال ة وما بعدها مزن اودلزة و  قالت بعد أد ساقت اآلي ني وأ لت

لكززن هززاتني اآلي ززني  ززا أيكززا   يورززد فيهمززا مززا يززدل علززى اق صززار ا علززى :"  ا  ق ززه
يدخع فيزه ال سزا  والررزال معزايت، واز ا ( ال ين آم وا)و( لل ين اتقوا)الررال فقوله تعا  

ع به على أد الررع هو أيكزايت مزن أد  س عري تعلي  املدخلي  الساب  ل دلل ا ف  ه يصل 
 ". عم اهلل على املرأة و ه ه الد يا وو اآلخرة
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موضززع ا سزز د ل أ فلززت الل ززني  عززادة  زز  اآلي ززنيمكزز رايت إل فسززي  أرززد   : أقززول
 . هاوضعمل أما ه ه املرأة لري  القارل مد  رهع  ،م هما

م ر زات جتزري مزن حت هزا قع أؤ زبكم ذزري مزن ذلكزم للز ين اتقزوا ع زد رهبز:)) قال تعا 
آل           (او ززار خالزززدين فيهزززا وأاوا  م هزززرة ورضزززواد مزززن اهلل واهلل بصزززري بالعبزززاد 

 ( .21)عمراد 
ولزه و هز ه اآليزة موضع ا س د ل وهو قأ لت لقد  ،ه ه املرأة املسكي ة فماذا فعلت  

 .هبن الررال امل قنيوعد اهلل الاليت واواوا  امل هرة ه ا ال سا   ،(وأاوا  م هرة) 
فقد يكود للمؤمن و ا  ة اور اد وو بعق الروايزات سزبعود  اورزة مزن احلزور العزني 

 .وذل  رزا  خي  الررال
ن فيكود للمرأة يأما ال سا  فيدخلن و ضمن رزا  املؤم ني وع يعدهن اهلل بأاوا  م هر 

 .و اآلخرة أو سبعود اورا ، فضهر هب ا فكع الررع على املرأةاوراد م ال 
وبشززر الزز ين آم ززوا وعملززوا الصززاحلات أد اززم ر ززات جتززري مززن :)) و زز  اآليززة ال ا يززة

حت ها او ار نلما راقوا م ها من ةرة راقايت قالوا ه ا ال ي راق ا من قبع وأتوا بزه م شزاهبا 
 ( .11)البقرة ( وام فيها أاوا  م هرة وهم فيها خالدود 

وازم فيهزا  )وهزو قولزهمزن هز ه اآليزة وضزع الشزاهد سزت ملقزد ت ا "عزيززة.د"ا فعلت ماذ
 .والقول فيها م ع ما أسلف ا و ال علي  على اآلية اوو  فال  عيده (وا  م هرةأا 

نزالم اهلل ونزالم رسزوله ، ألسزت قزد رضزيت بزاهلل   نيول زا أد  سزأل الزدن ورة ملزاذا تعارضز
ت فلزني وحتيزدين اازو  ، وملزاذا دي زايت فمزا حكزم هز ه املعارضزات بالعقزع و  وباإلسزالمربايت 
ملزاذا حتز فني مزا   ملاذا حتز فني بقيزة أدلزة ، و  موضع ا س د ل من ال صو   بع عن

 د للم قني مفااا حدا   : ) ءال للقول فيه من قريل و  من بعيد وهو قول اهلل تعا  
الزز نور وهززع يشززرتك  فهززع الكواعززل مززن الزز نور أو اإل ززاث ،( وأع ابززا ونواعززل أترابززا

هززع يززدخلن ضززمن رزززا  املؤم ززات حززىت تسززاوي ف واإل ززاث و ذا قل ززا أ ززه خززا  باإل ززاث
 .املرأة الررع و اآلخرة 
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 .أو أد املرأة املؤم ة تصري من الكواعل اوتراب ل كود من ضمن رزا  الررع املؤمن 
 ابعززززة مززززن اإلسززززالم   مززززن م ززززاهج أوربززززا عززززن هزززز ه اوسزززز لة  اإلرابززززة أد تكززززود أررززززوا

 .مريكاوأ
ويع ربو ه من اخليا ة املسق ة وح فها، وحىت اووربيني واومريكاد  اربود برت ال صو  

مزر ممزا وقعزت و  ملرتكبها، وقد وقعت و ه ا اي ل  اصل الة حتامني ع هزا فوقعزت  
 .وح فها وبرتهافيه من  حتريمل ال صو  ومعارض ها 

ودىن  آلخززززرة فززززواهلل ود تكززززو  رزززززا يت ف ززززو     اهلل وأ يزززز   ليززززه خززززري لزززز  و الززززد يا وا
املززؤم ني دررززة و ا  ززة خززري لزز  مززن أد تكززو  مززن أهززع ال ززار، واعلمززي أد أن ززر أهززع 

 .ال ار من ال سا ، فاح ري أد تدخلي و  مار ه ه الك رة
وا ا ف  ه يصل أد  سز عري تعليز  املزدخلي  السزاب  ل زدلع بزه علزى أد الررزع :" وقول 

 ".الد يا وو اآلخرةلى املرأة و ه ه اهلل عهو أيكايت من  عم 
 : أقول

  سزوا  فكالمزي مسز مد مزن نزالم اهلل ونزالم رسزوله م زاب  امزا ونالمز   -2
 .ل صو  القرآد الكرم عري ءر  املعارضة ابع من ااو  و 

 د املرأة تس فيد من الررع  و الد يا و زه يسزوق ازا مهزرايت ويزؤمن ازا السزكن وال فقزات 
ا أسز حي مزن ذنزره ، ولكزن هز ا   يق كزي املسزاواة بي همزا بزع هز ا يزدل علزى علزو وم

العقزززع نمزززال و  ،مكا زززة الررزززع وهزززو و خلق زززه ومزززا اوده اهلل بزززه مزززن الررولزززة والشززز اعة
وحسززن ال صززرف، فهزز ا وذاك   يسززمل بادعززا  املسززاواة بززني الررززع واملززرأة وازز ا اخ ززار 

تشزره  الفزة والقكزا  والزواارة و ريهزا عواخلمن ال سا   اهلل او بيا  والرسع من الررال  
 .   للررال

وقززد دلززت ال صززو  وت بيقززات اخللفززا  الرامززدين وتقريززرات العلمززا  أد هزز ه املهمززات 
 .العضيمة  اا ت ا  بالررال
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، واهلل دي زززايت  وباإلسزززالممزززن ع يزززرض بزززاهلل ربزززايت اك   يسزززمل بادعزززا  املسزززاواة    وهززز ا وذ
ا  و كززم و ملكززه لززا يريززد، فلززه أد يفكززع بعززق الررززال علززى بعززق بززع يفعززع مززا يشزز

سز  يع أهزع السزموات بعق الرسع على بعق وله أد يفكع الررال على ال سزا  و  ي
ء معززني أو م فززرقني أد يقولززوا ع فعلززت نزز ا وع فكززلت فال ززايت علززى فززالد، وع  واورض

 .فكلت الررال على ال سا  
 .قدرايت، وما رب  بضالم للعبيدوقد رعع اهلل لكع مي  

 ذا ذنزززر رززززا  ) د اهلل سزززبحا ه : املزززدخلي.يقزززول د: خامسزززايت :" قالزززت الكاتبززة -عاشاااراا 
قزال ، املؤم ات ف اا ي نره تبعايت  زا  املؤم ني و  يعدهن بررال مزن أوصزافهم نز ا ونز ا

مززن لزز  ع  وأ ززار، م ززع ا  ززة الززة وعززد امل قززود فيهززا أ ززار مززن مززا   ززري آسززن}: تعززا 
وازم فيهزا مزن نزع ، وأ ار من عسع مصزفى، وأ ار من لر ل ة للشاربني، ي  ري طعمه

ليدخع املؤم ني واملؤم ات }: وقال تعا ، (21/سورة حممد){ ال مرات وم فرة من رهبم
ر ات جتري من حت هزا او زار خالزدين فيهزا ويكفزر عز هم سزي اهتم ونزاد ذلز  ع زد اهلل 

ا م لقزايت صصزي  مزوهاتاد اآلي اد اوو  م همزا   يضهزر فيه، (1/الف ل){ فواايت عضيمايت 
فكيززمل ميكززن القززول  د ( امل قززود)و قولززه تعززا   (2)حيزز  هززن م كززم ات، ذنززر لل سززا 

أمززا اآليززة ال ا يززة فهززي و د نززاد فيهززا  زز    رزززا  املؤم ززات رززا  فيهززا تبعززايت  زززا  املززؤم ني
و ازززا هزززو مرافقزززة ،  ززززا  املزززؤم ني( تبعزززايت )بزززدو علزززى ذنزززر املؤم زززات    أد رززززا هن   ي

ومزززن هززز ه اآليزززات يزززدرك املؤم زززود : )ويزززردف الكاتزززل هززز ه اآليزززات بقولزززه. ومصزززاحبة
وأد املززرأة دود الررززع و ، واملؤم ززات بززاهلل فكززع الررززال علززى ال سززا  و الززد يا واآلخززرة

(. اطززع ليززدحق احلزز الززد يا واآلخززرة   ي ززااه و ذلزز     مززن عززادل و آيززات اهلل بالب
فهزززو يسزززعى    أد يق ع زززا بزززأد رززززا  املؤم زززات و ، املزززدخلي نزززالم خ زززري.ومزززا يقولزززه د

و  . ومهمززا بلززط هبززن الفكززع، مهمززا عملززن مززن الصززاحلات، اآلخززرة دود رزززا  املززؤم ني

                                                 

 .تقصد مكم ات (2) 
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وهزع  فهزم   وعلزى أي مزي  اسز  د و هز ا احلكزم، أدري نيمل اس  اه أد يقرر ذل 
هزن و اآلخزرة دود الررزال ، م زع مزرم وخدعزة وعا شزة وفاطمزةمن قوله ه ا أد  سزا  
أد  ؤمن أد اهلل سبحا ه العادل  (2)وهع يريد م ا ناتب ا املوقر  و اورر بسبل أ وث هن

 " و  يساوي بي هم و امل وبة، والررال و العقوبة(2)يساوي بني ال سا  
 :يل معها وقفات و ه ا املق ع: أقول
مات تسزليمايت لزا مزرعه ملسل  ا   املؤم ات الراضيات ب شريع اهلل    ي أحتدث -2 

اهلل و اإلسززالم مززن احلقززوق والواربززات للررززال وال سززا  ولززا فكززع اهلل بززه بعززق خلقززه 
 .على بعق و الد يا واآلخرة

ب والسزز ة وع ززد املسززلمني وعلمززا هم وبي ززت اوقززد بي ززت مكا ززة املززرأة املسززلمة و الك زز
و ال حع والديا ات اوخر ، وما لقي ه املرأة و ه ه ال حع وع د أهلهزا مزن م زلة املرأة 

، ود ه مززع املززرأة لززالزز ل وااززواد لززا يزيززد معرفززة بفكززع اإلسززالم الزز ي   يلحزز  و تعام
 .هاادضدأفكع اوميا  ي بني لعرفة 

سزززالم     نرامهزززا، لكزززي   أنززز ب علزززى اإل ادعو يزززوأ زززا واحلمزززد هلل ممزززن يكزززرم املزززرأة و 
 .فأدعي اا ما ع يشرعه اهلل نما يفعع دعاة حترير املرأة

أ زززا قلزززت ه زززا  ذا ذنزززر رززززا  املؤم زززات ف ازززا يززز نره تبعزززايت  ززززا  املزززؤم ني و   -1 
يعدهن بررال من أوصافهم ن ا ون ا، بعد ذنري  زا  املؤم ني وأد املرأة تدخع ضمن 

 صزو  مزن بزني  صزو  ن زرية و لعزددا مزن ارزا  املزؤمن، وسزقت للربه زة علزى ذلز  
 .القرآد والس ة 

واززم فيهززا أاوا  م هززرة :) و وعززد املززؤم نيهزز ه ال صززو  الززة ذنرهتززا قولززه تعززا  مززن و 
 د للم قززني مفززااا :) ذنززر اواوا  امل هززرة و  صززني ، وال الزز  فيززه ( وهززم فيهززا خالززدود

 (.حدا   وأع ابا ونواعل أترابا
                                                 

 .لن أعل  على قصدها من ه ه الكلمة وأترك فهمها للقارل (2) 

 .ل قدم ال سا  ه ا على الررال م زاه (2) 
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 فيهززززا املززززؤم ني بأصززز اف ا زززززا  وو ضززززم ها رزززززاؤهم فهززز ه ال صززززو  ال الثززززة وعزززد اهلل
باواوا  امل هرة من ال سا ، وه ا أمر يبني فكع الررع املزؤمن علزى املزرأة املؤم زة فكزال 
 .عن الكافرة، وه ا أمر يسلم به املسلم واملسلمة و  يكابر فيه    معا د أو مسفسط

و  :" رأة بالررزع أد جتيزل علزى قزويل وناد من الالام اا وهي تريد أد ت بت مساواة امل
 .ولك ها ع تفعع ولن جتد " يعدهن بررال من أوصافهم ن ا ون ا 

ولزو نززاد مززا تدعيززه مزن املسززاواة ثاب ززايت مززرعايت لورزدت  صوصززايت و القززرآد والسزز ة واضززحة 
 .رلية ومس قلة تبني املساواة بني الررع واملرأة و الد يا واآلخرة

فقههززم ل صززو  القززرآد والسزز ة الززة تززرد خ ابززايت للزز نور وعززدايت ومززن   صززاف املززؤم ني و 
 ".ه ا اخل اب يدخع فيه ال سا  ديقولو  مووعيدايت وأمرايت و يايت أ 

ملزززا اطززردت  صزززو  وذلزز  الززدخول  ازززا هززو بزززال بع، ولززو نا زززت ه ززاك مسزززاواة م لقززة 
 .يواهال وامر و واوالك اب والس ة لخاطبة الررال بالوعد والوعيد وال شريعات 

ولو نا ت ه اك مساواة لوردت اخل ابات وال شريعات م  وعزة وم اصزفة، تزارة للررزال 
وتارة أو تارات لل سا ، يا أي ها املؤم ات قاتلن الكفار، يا أي هزا املؤم زات ن زل علزيكن 
القصززا ، يززا أي هززا املؤم ززات  ذا  ززودي للصززالة مززن يززوم ا معززة فاسززعني    ذنززر اهلل،  

 .م، ويدخع املؤم ود و ه ه املخاطباتن ل عليكن الصيا
   امل ال زززات واملماحكزززات بالباطزززع نمزززا دررزززت  ذلززز  هربزززت "عزيززززة.د"وملزززا ع جتزززد 

 .عليها من أول مقااا    آخره
سزززاقت الكاتبزززة اآلي زززني مزززن سزززورة حممزززد وسزززورة الفززز ل املززز نورتني أعزززاله مث  -1 

حيز  ، م لقايت صصي  ذنر لل سزا  وهاتاد اآلي اد اوو  م هما   يضهر فيها:" قالت
فكيمل ميكزن القزول  د رززا  املؤم زات رزا  فيهزا ( امل قود)هن مكم ات و قوله تعا  

 " تبعايت  زا  املؤم ني
 : أقول
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ادعيززت  اززا و  ادعيززت الضهززور و هزز ا ال خصززي  و    ززي ع أده صصززي  ذنززر ال سززا 
 .ؤم نيأد ال سا  املؤم ات يدخلن و ه ا الوعد تبعايت للم

 .فلماذا ه ا اخلبط ، وملاذا ه ه او فة من تبعية الررال 
أليسزززت املزززرأة تززززف علزززى بيزززت اورهزززا ل كزززود تابعزززة لزززه تارنزززة تبعي هزززا وبيهزززا و خوهتزززا 

الررززال قوامززود علززى ال سززا  لززا ) وعشززريهتا، وتصززبل حتززت رعايززة اورهززا وقوام ززه عليهززا
 (.حافضات لل يل لا حفا اهلل فكع اهلل به بعكهم على بعق فالصاحلات قا  ات 

ف د ن ت تزأ فني مزن ال بعيزة فزأعلي أ زه   مهزور لل سزا  و  سزكىن و   فقزة و  ررولزة 
حززىت  و..و..وللررززال و  قوامززة، ول ززدفع املززرأة املهززر للررززع ول ززؤمن لززه السززكن وال فقززة 

 .سالم تبعايت لل سا  ، أو ت م املساواة بني ا  سني، وي م ال حرر من اإلكود ي
املؤم ززززات بزززز ل ،   مززززن ال احيززززة  املؤم ززززود و و  أ  زززز  تسزززز  يعني ذلزززز  و  يرضززززى

 .و  من  احية القدرةو  من ال احية العقلية الشرعية 
فززاملرأة ضززعيفة حت ززا     مززن يرعاهززا و ميهززا ويقززوم عليهززا، علززم اهلل ذلزز   ،وعلززى ذلزز 

و   "عزيزززة املززا ع"،   (مل اخلبززريأ  يعلززم مززن خلزز  وهززو الل يزز)م هززا وهززو العلززيم اخلبززري
 .دعاة ال حرر أفراخ أوربا وأمريكا 

لشزرف ازا خاصزة  ذا نا زت م قفزة واطلعزت علزى  وواهلل  د تبعي ها للررع الكفؤ املؤمن
 . ضرة ال حع وامللع    املرأة وأ ا  ه، وملعو ة، ومي ا ة،    آخر اإلها ات

وهي تعي  م ع حياة احليوا زات،ونيمل يلعزل بع لو اطلعت على حال املرأة و ال رب 
 ززززززا سززززززلعة رخيصززززززة تعززززززرض و اوسززززززواق واملعززززززارض والصززززززحمل و هبززززززا الررززززززال، ويع رب 

واجملالت،وو دور ال م يع واملسارح واملسابل، ونيمل ت  قع بزني اوخزداد يعبز  بشزرفها 
الررزززع بعزززد اآلخزززر ، و ذا ع تفعزززع ذلززز   كزززل عليهزززا أهلهزززا  - د نزززاد ازززا مزززرف -

خسيسزززايت  زززأت     ذا ع جتزززد عمزززاليت فززز ،ربوهزززا فامزززلة، وقزززد ت زززرد مزززن ع زززد أهلهزززاواع 
 .الشواره ل كود اا مأو 
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و أمريكزا،  تايزالف تشزيد فيهزا حبيزاة  "عزيززة املزا ع"ولقد وقفزت علزى مقابلزة صزحفية ل
 .رة تصبل حرة طليقة   يعرتض عليها أحد شوأ ا بعد سن ال ام ة ع
خاصزززة و ع بزززت هبزززا وتريزززدين م لهزززا و بزززالد املسزززلمني والعزززرب فززأف اززز ه احليزززاة الزززة أ

ا زيززززرة العربيززززة مهززززبط الززززوحي ومعززززدد الشززززرف والعزززززة والكرامززززة واإلبززززا  لززززد  الررززززال 
 .وال سا 

أمززا اآليززة ال ا يززة فهززي و د نززاد فيهززا  زز  علززى ذنززر املؤم ززات    :" وقالززت -2 
 ".و مرافقة ومصاحبةو اا ه،  زا  املؤم ني( تبعايت )أد رزا هن   يبدو 

 : أقول
عن رزا  املؤم ني، وو املزؤم ني او بيزا    ا و ه ه اآلية و ريها د اهلل تبارك وتعا   دث

و سززززززبيع اهلل بززززززأمواام والرسززززززع، والصززززززديقود، والشززززززهدا ، والصززززززاحلود، واجملاهززززززدود 
 .ؤم اتال الل أ ه   ي نر املوأ فسهم، و 

 رزا  املؤم ات ، في يبه العلما  بزأد املؤم زات ي زدررن فيسأل السا ع ملاذا   ي نر اهلل
 .و ه ه ال صو  بسبل اتصافهن باإلمياد والعمع الصاحل

وفيهم الرسع الكرام وعلى رأسزهم أولزو العززم مث   ه ه اآلية حتدث عن رزا  املؤم نيوو 
 وعلززى أد ت زز ن ر تابعززة للمززؤم ني "عزيزززة املززا ع"أب ززاعهم مززن الصززديقني  خل، فهززع تززأ مل 

رأسهم الرسع، ف ذا قيع اا ادخلي ا  ة تابعة للمزؤم ني وفزيهم الرسزع قالزت   أريزد أد 
أنززود تابعززة، بززع مرافقززة ومصززاحبة للرسززع، ولززيكن سززا ر أصزز اف املززؤم ني بعززد السززيدة 

 .عزيزة
امل عززززايل أد   تززززدخلي ا  ززززة   تابعززززة و  مرافقززززة و  هبزززز ا امل  زززز  أخشززززى عليزززز     

  يزززدخع ا  زززة مزززن نزززاد و قلبزززه م قزززال حبزززة " ، (ه    زززل املسززز كربين  ززز) مصزززاحبة
 ."خردل من نرب

ف واضززعي هلل ولشززرعه واحرصززي علززى دخززول ا  ززة بززأي صززورة مززن الصززور ولززو احفززايت و 
 .آخر ال ا  وآخر ال سا 
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ومززن هزز ه اآليززات : )ويززردف الكاتززل هزز ه اآليززات بقولززه:" قالززت الكاتبززة -1 
وأد املززرأة ، ؤم ززات بززاهلل فكززع الررززال علززى ال سززا  و الززد يا واآلخززرةيززدرك املؤم ززود وامل

دود الررزززع و الزززد يا واآلخزززرة   ي زززااه و ذلززز     مزززن عزززادل و آيزززات اهلل بالباطزززع 
 (".ليدحق احل 

 عم و   وؤند ما قل ه ف د اآليات الة ذنرهتا و ه ا الباب و ريها واوحادي  : أقول
عززن ال زز  صززلى اهلل عليززه وسززلم صززر ة رليززة و ذلزز    ي ززااه فيمززا الصززحيحة ال اب ززة 

 .دلت عليه    من عادل و آيات اهلل بالباطع
 .وقد تبني أ   جتادلني بالباطع

 (. وقع را  احل  واه  الباطع  د الباطع ناد اهوقايت )وأقول وعلى  فسها جتي براق  ، 
فهززو يسززعى    أد يق ع ززا ، رياملززدخلي نززالم خ زز.ومززا يقولززه د:" مث قالززت  -6 

ومهمزا ، مهمزا عملزن مزن الصزاحلات، بأد رززا  املؤم زات و اآلخزرة دود رززا  املزؤم ني
وعلى أي مي  اس  د و ه ا ، و  أدري نيمل اس  اه أد يقرر ذل . بلط هبن الفكع

هزن و ، وهع  فهم مزن قولزه هز ا أد  سزا  م زع مزرم وخدعزة وعا شزة وفاطمزة  احلكم
 ". دود الررال و اورر بسبل أ وث هناآلخرة 

يريزد م ززا ناتب ززا املززوقر أد  زؤمن بززأد اهلل سززبحا ه العززادل يسزاوي بززني ال سززا  والررززال و 
 " .العقوبة و  يساوي بي هم و امل وبة 

من ع زدي و ازا اسز  دت      واع باطايت  أ ا ع أقرر  ق  املرأة عن الررع اخرتاعايت : أقول 
وخزا  ال بيزني صزلى اهلل عليزه  ، وعلى س ة رسوله سيد املرسلني ، املنينالم اهلل رب الع

ومفسززرين ، فزز د املززرأة  ، وحمززدثني ، مززن فقهززا  ، وسززلم وعلززى مززا قززرره علمززا  اإلسززالم
و اا تدخع ضمن رزا  الررع نمزا  ، وهي   تساويه و اآلخرة ، الررع و الد يادود 

 .دل على ذل   صو  الك اب والس ة 
أد املزززرأة دود الررزززع و مزززواطن م هزززا الشزززهادة فززز د مزززهادهتا علزززى  رسزززالةت و وذنزززر 

واس شززهدوا مززهيدين مززن ررززالكم ) ال صززمل مززن مززهادة الررززع اسزز  ادا    قولززه تعززا  
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يززا معشززر " خماطبززا ال سززا   وعلززى قززول ال زز   ،( تززادفزز د ع يكو ززا ررلززني فررززع وامرأ
رسزول اهلل فقزال ومب يزا رسزول اهلل   :فقلزن . زارال سا  تصدقن ف   رأي كن أن زر أهزع ال

 : عقع ودين أذهزل للزل الررزع تك رد اللعن وتكفرد العشري ما رأيت من  اقصات
 . "احلاام من  حدانن 

قزال ألزيه مزهادة املزرأة علزى ال صزمل مزن   يزا رسزول اهلل عقل زا ودي  زا  قصادوما : قلن
 .ا ف ل   قصاد عقله: مهادة الررع ، قلن بلى؛ قال

دي هزززا بلزززى ، قزززال فززز ل   قصزززاد :  نصزززم   قلزززع تتصزززع و ع ألزززيه املزززرأة  ذا حاضزززت 
 م ف  عليه"

ب  ززا نا ززت أو  ، مززرياث الررززعمززن  صززمل علززى ال قصززا ا و املززرياث فمرياثهززا  -وم هززا 
أحاديز   ذل  وو،  أخ ا أو أما أو اورة ، واآليات من سورة ال سا  واضحة و ذل 

 .صحيحة 
  .ع  عن ال الم بشاتني ويع  عن ا ارية بشاة واحدةيو العقيقة  ذ  وهتماتفا -وم ها 
 .أد دي ها على ال صمل من دية الررع   -وم ها 
 أ ا   متل  ح  عقد الزوا  على  فسها و اا يقوم ب ل  ويل أمرها   -وم ها 

وبقيزززت أمزززور أخزززر   وعلزززى نزززع ذلززز  أدلزززة مزززن السززز ة ال اب زززة الصزززحيحة عزززن ال ززز  
 "على الررال وال سا  و اإلسالماحلقوق والواربات "  رسالةنرهتا و ذ 

أد املززززرأة  ، فيكفززززي و ذلزززز  ال صزززو  الك ززززرية و القززززرآد ، وأمزززا أ ززززا دو ززززه و اآلخزززرة
  . تدخع ضمن رزا  املؤم ني امل قني و الدار اآلخرة

مل ي اقشززة وأضززوم هززا مززا ذنززر و هزز ه املاحلقززوق والواربززات  رسززالةم هززا مززا ذنرتززه و 
 :اآلد ما يأيت 

والسززابقود السززابقود أول زز  املقربززود و ر ززات )قززال تعززا  و رزززا  السززابقني املقززربني 
ال عززيم ثلززة مززن اوولززني وقليززع مززن اآلخززرين علززى سززرر موضززو ة م ك ززني عليهززا م قززابلني 

  يصززدعود ع هززا و  ي ززوف علززيهم ولززداد خملززدود بززأنواب وأبززاري  ونززأ  مززن معززني 
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زفود وفانهززة ممززا ي خززريود وحلززم طززري ممززا يشزز هود وحززور عززني نأم ززال اللؤلززؤ املك ززود زي زز
 .( 12-20)الواقعة  .اآليات (رزا  لا نا وا يعملود

 ، تزرفق ذلز ا ضر نيمل ذنر احلور العني ضمن رزا  السابقني املقربني ، فأي مؤم زة  
 زات ال عزيم اورزة وحززد وأد تكزود مزن احلزور العززني نأم زال اللؤلزؤ املك زود تعززي  و ر

 .املقربني 
وأصزحاب اليمزني مزا أصزحاب )  وهزم املق صزدود وقال تعا  و رزا  أصحاب اليمني

و سزززدر خمكزززود وطلزززل م كزززود و زززع ممزززدود ومزززا  مسزززكوب وفانهزززة ن زززرية   اليمزززني 
ف عل زززاهن أبكزززارا عربزززا أترابزززا    شزززا يت وفزززرر مرفوعزززة   زززا أ شزززأ اهن مق وعزززة و  مم وعزززة 

  .( 20-12)الواقعة ( اليمني ثلة من اوولني وثلة من اآلخرين وصحاب 
ف عل زززاهن أبكزززارا عربزززا أترابزززا    زززا أ شزززأ اهن   شزززا يت )    قولزززه تعزززا  ا ضزززر أيهزززا املزززؤمن 
 ( .وصحاب اليمني 

أ  تؤمن بأد هزؤ   ال سزا  قزد تفكزع اهلل هبزن علزى عبزاده املزؤم ني املخلصزني ورعلهزن 
ذنره و ه ه اآليات من اإلنرام واإل عام وذل    يكر املرأة  ما رزا  عمله الصاحل مع

وهزع تزر  أ زه خزري للمؤم زة الصزادقة أد تكزود و ر زات  ، املؤم ة و ا و  عيم و نزرام
أو أ زا ترنزل رأسزها وتسز كرب علزى  ، ال عيم م عمة مكرمة مزع هزؤ   امل شزآت و ا  زة

ف كززود مززن  ، ورا  أقززوام يززدعود    ال ززاررانكززة  ، بالسفسزز ات هتشززريع رهبززا وتعارضزز
 .أهع ال ار الة وقودها ال ا  واحل ارة أعدت للكافرين

ل زززام ب شززريع اهلل وحكمززه و نززع مززأد مززن    ا  مجيعززايت واملسززلمات    أدعززو املسززلمني 
 .م ود الد يا والدين

اة حتريزر املزرأة وخاصزة جتزاه دعز وأدعو املرأة املسلمة    ال مس  بدي ها و مجيع الش ود
ال ين يس دررو ا    ا  سزالخ مزن دي هزا وخلقهزا وعف هزا ومزرفها باسزم حقزوق املزرأة 

اإلسزززالم قزززد  لمهزززا وا ززز ق  أد قزززوم يزززرود املسزززاواة بزززني الررزززع واملزززرأة ونزززأد ال باسزززمو 
 .حقوقها
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مهزا واهلل   يورد دين من اودياد أو قا ود من القوا ني أع ى املرأة حقها ونر ، فون بوا
 عليها حقوقها ووارباهتا وال ي اا وال ي بس ت  لقد  ،  يا واآلخرة م ع اإلسالمو الد
فلرترززع  ليززه املززرأة " احلقززوق والواربززات علززى الررززال وال سززا  و اإلسززالم "  رسززالةو 

 . ال ا  ه ه اويام فيه ل ي اا فيما خي لملاوما املؤم ة ل عرف ما ال ي عليها 
و يسزززعى    أد يق ع زززا بزززأد رززززا  املؤم زززات و اآلخزززرة دود فهززز : " وقوازززا -7

مزززن الصززززاحلات ومهمزززا بلزززط هبزززن الفكزززع و  أدري نيززززمل  نمهمزززا عملزززرززززا  املزززؤم ني 
     " . اس  اه أد يقرر ذل  وعلى أي مي  اس  د و ه ا احلكم 

 :أقول 
أد " احلقززززوق والواربززززات علززززى الررززززال وال سززززا  و اإلسززززالم "  رسززززالةقززززد قززززررت و  

احلس ة ع د اهلل بعشر حس ات سوا  نا ت من الررزع أو املزرأة وبي زت أيكزا أد ال سزا  
امل هرات يدخلن ضزمن رززا  املزؤم ني و ا  زة وسزقت عزددا مزن اآليزات و بيزاد هز ا 

 .ع الررع على املرأة ياومر وه ا من تفك
ورد و السزز ة  نمزا أد للررززع عزددا مززن الزورززات و ا  زة مززن اور ززني    سزبعني نمززا

واملرأة ليه اا    او  واحد ، وه ا يبني فكع الررزع علزى املزرأة وذلز  مزن فكزع اهلل 
أمززززا أ ززززت فخاويززززة الوفززززاض و  ايززززة  ولقززززد اسزززز  دت    ن ززززاب اهلل وسزززز ة رسززززوله 
 .اإلفال  و  س د لدعواك من مره و  عقع

ى بعق للررال  صيل ممزا فكع اهلل به بعككم عل ت م وا ما و : )قال تعا  : وأقول 
 . (ان سبوا ولل سا   صيل مما ان س  واسألوا اهلل من فكله 

 .ما فكع اهلل به الررال على ال سا  مت ني فال
هزززع  فهزززم مزززن قولزززه هززز ا  د  سزززا  م زززع مزززرم وخدعزززة وفاطمزززة : " وقوازززا  -3
 "هن و اآلخرة دود الررال بسبل أ وث هن   وعا شة 

 :أقول
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، وأذنززر اآلد أد سزز ة بعشززر أم ااززا سززوا  صززدرت مززن الررززع أو املززرأة قززد ذنززرت أد احل
 .رزا  السي ة سي ة م لها سوا  صدرت من الررع أو املرأة

  ززا :" فاطمززة رضززي اهلل ع هززا  و مززن ال سززا  مززا قالززه الرسززول  وأقززول فززيمن ذنززرت  
 ."سيدة  سا  العاملني

ري ونمع من ال سا  ثالث آسية امرأة نمع من الررال ن   " وأدين لا قاله رسول اهلل 
فرعود ومرم اب ة عمراد وخدعة ب زت خويلزد وفكزع عا شزة علزى ال سزا  نفكزع ال ريزد 

 " .على سا ر ال عام 
بالكمزال اهلل اعرتف ان هب ا الفكع لكن ه ا العدد القليع من ال سزا  الزاليت خصزهن 

وقررهتزززا  الززة قررهزززا القززرآد دةيهززدم القاعززز دود ال سززا  مززن عهزززد آدم    يززوم القيامزززة  
 .الس ة، فالقواعد واوحكام   تبىن على اومور ال ادرة

ع حممززد صززلى اهلل عليززه وسززلم واو بيززا  مجيعززايت علززى هززؤ   يوأسززأل  مززا تقززولني و تفكزز
 .أتسلمني به أو  

 بع ما رأي  و تفكزع اخللفزا  الرامزدين والعشزرة املبشزرين با  زة علزى هزؤ   ال سزوة مزا
عززدا مززرم فزز   م وقززمل و أمرهززا وذلزز    خيززرم القاعززدة ،  د سززلمت سززقط هتويلزز ، 

 .و د عا دت فما ذل  لس  رب
رزع مزن ررزال نزع واحزدة مز هن س صزبل اورزة لر   تسزيأل ال سزوة مث أسأل  عن هزؤ  

   اد  ة ، فعا شة حملمد صلى اهلل عليه وسلم، وفاطمة لعلي رضي اهلل ع هما والباقيا 
د وهززو واقززع نمززا يزز، وواوارهززن حزز  ال عدع واحززدة م همززا مززن ررززع واحززد فقززطبززد لكزز

 .أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بززع ه ززاك  ززواح يفكززع  ومززن ه ززا يضهززر فكززع الررززع علززى املززرأة ولززو مززن هزز ه ال احيززة

 .عليهن الررع م ع املرياث والدية والشهادة 
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د فقزززد تصزززع يزززورززز  حززز  ال عدوأ زززت لزززو دخلزززت ا  زززة فلزززيه لززز     او  واحزززد ولز 
اوراتززه    السززبعني وسزز كو ني راضززية وم م  ززة ويكززود قززد تسززاق ت ع زز  نززع هزز ه 

 .الوساو  واخليا ت الفاسدة
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وهزززع يريزززد م زززا ناتب زززا املزززوقر أد  زززؤمن أد اهلل سزززبحا ه العزززادل :" أمزززا قولززز  -9
 " و  يساوي بي هم و امل وبة، يساوي بني ال سا  والررال و العقوبة

 :أقول
 د اخلالف واسع ردايت فال حتصريه اآلد و ال واب والعقوبة، فقد قررت قبع اعرتاضات  

أد احلسزز ة بعشززر أم ااززا سززوا  صززدرت مززن الررززع أو " احلقززوق والواربززات"  رسززالةو 
 .املرأة 

وأقززرر اآلد روابزززايت علززى سزززؤال  هزز ا أ  أديزززن اهلل بزززأد رزززا  السزززي ة سززي ة م لهزززا سزززوا  
الررع أو املرأة ، ف ذا ن ت مق  عة بكع الفوارق بني الررع واملرأة الة قررها صدرت من 

الررزع علزى املزرأة مزن اهلل ورسوله وداد هبزا العلمزا ، وم هزا القوامزة القا مزة علزى تفكزيع 
رهة أ ه ررع مي اا بصفات   تشارنه فيها املرأة م حه اهلل  ياها اخلزالق العلزيم احلكزيم 

خززر  أ ززه ي فزز  عليهززا ويززؤمن اززا السززكن ويززؤمن اززا م الززل أخززر  العززدل، ومززن رهززة أ
الررززال قوامززود علززى ال سززا  لززا فكززع اهلل بعكززهم علززى بعززق :)  ميا ززايت بقززول اهلل تعززا  

 (.ولا ا فقوا
 د سزززلمت هبززز ا  ميا زززايت هبززز ا الززز   و زززريه ولزززا قزززرره اهلل مزززن الفزززوارق اوخزززر  سزززق ت 

ود اومزر خ زري رزدايت  ، ضري ما ع زدك مزن اإلميزاددعاو  املساواة، و د ع تسلمي فا 
ف د ت ااع م و مي  :) ، وقوله(مي  فحكمه    اهلل ه منوما اخ لف م في:) فاهلل يقول

 (.اهلل والرسول  د ن  م تؤم ود باهلل واليوم اآلخر  ذل  خري وأحسن تأوياليت    فردوه 
 هم مث   عززدوا و أ فسززهم فززال وربزز    يؤم ززود حززىت  كمززوك فيمززا مزز ر بيزز):وقولززه 
 (.ويسلموا تسليما مما قكيت حررايت 

يس شزهد الكاتزل الفاضزع ب فسزري الشزونا  : سادسزايت :" قالت الكاتبة -حادي عشرال
حيزز  { أو مززن ي شززأ و احلليززة وهززو و اخلصززام  ززري مبززني}: لقولززه تعززا  عززن اإل ززاث

أو رعلزوا لزه سزبحا ه : واملعزىن،  زةيزر  وال شزو  الرتبيزة واحلليزة الزي، معزىن ي شزأ)يقول  د 
م ن  مأ ه أد ير  و الزي زة وهزو عزارز أد يقزوم بزأمور  فسزه و ذا خوصزم   يقزدر علزى 
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وتفسزري الشزونا  (.  قامة ح  ه ودفع ما عادله به خصزمه ل قصزاد عقلزه وضزعمل رأيزه
 زع مي، ال ي يزربر ع زز اإل زاث عزن اإلبا زة و قامزة احل زة ب قصزاد العقزع وضزعمل الزرأي

فواقع احليزاة ي زربهن علزى أد ه زاك  سزا  . رأي الشونا  وحده وهو رأي  ري ملزم وحد
 ارحزززات و مواقزززع قياديزززة أو و احملامزززاة أو  ريهزززا مزززن امل اصزززل الزززة تق كزززي ورزززود 

ي او قول الشونا  ب قصاد العقع وضعمل   (2)ال فكري وقوة احل ة وبال ة العبارة مما  
و ذا نزززاد الشزززونا  فهزززم اآليزززة هبززز ا املعزززىن الززز ي ي اقكزززه واقزززع . ةالزززرأي و هززز ه املسزززأل

فزز د ه ززاك مززن يفهمهززا علززى أ ززا وصززمل لواقززع ت شزز ة نا ززت تعيشززها ال سززا  و ، احليززاة
حي  ت شأ ال سا  و عزلة عن خوض جتارب احليزاة الزة تكسزل اإل سزاد ، تل  الفرتة

فاآليزات   ت سزل تلز  الصزفات . رزةاخلربة ومتزده بالصزالبة وال رابزة والقزدرة علزى احملا
و اا هي آيات تصمل مسة ان سب ها ال سا  بسبل ال  ش ة ، و املرأة    ف رهتا ال بيعية

 ".الة ي لقي ها
 :أقول 

   ع أس شهد بكالم الشونا  و ازا اس شزهدت هبز ه اآليزة مزن نزالم اهلل  -2 
ل اس شززهد باآليززة    عززن قززو  تفلمززاذا عززدل ،عززز ورززع الزز ي هززو ح ززة قاطعززة ملزمززة

 .قول  اس شهد بكالم الشونا  أليست ه ه م ال ة 
بزززع نزززع املفسزززرين  ،هبززز ا ال فسزززرياآليزززة لزززيه الشزززونا  وحزززده الززز ي فسزززر  - 1       

بي زا أ ززه  ززري الزز ي  ،   ابززن ايزد فيمززا أعلزم مواحملزدثني والفقهززا  معزه و ذلزز    خيزالفه
،         وو "لزى الررزع وال سزا  و اإلسزالماحلقوق والواربزات ع" صحيل و رسالة 
 .مقدمة ه ا البح  

 .وح  هم ه ه اآلية نالم اهلل ال ي   يأتيه الباطع من بني يديه و  من خلفه
 ." اقصات عقع ودين  كن "وح  هم قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن ال سا 

                                                 

لكن ل قصاد عقلها را ت ه ا بال في و موضع اإلثبات، و  مع أد " مما ي او: "تريد ه ا أد تقول( 2) 
 .مرت  ليه يكود ه ا من سب  القلم و  يبعد ما أ
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ا االززت حتززيق وحتمززع وتززز فه فمزز ، وح زز هم الواقززع ال ززأرخيي واحلززايل فززاملرأة هززي املززرأة
 .عقع ودين وتعي  مع اوطفال وال سا  فهي  اقصة

وقزززد فسزززر الرسزززول صزززلى اهلل عليزززه وسزززلم  قصزززاد الزززدين برتنهزززا الصزززالة والصزززيام أيزززام 
   س ني يومايت و من ال فا  ال ي قد يصع    أربعني  وو ذل   مارة    توابعه احليق

. 
فكزم يفوهتزا مزن الصزلوات املك وبزات وال وافزع ونزم ف ذا ار معت أيزام احلزيق و السز ة 

 .نله  يفوهتا و عمرها
 .تأثري ه ا املرض الشهري ال ي يس  رق من نع مهر ربعه و ال الل وما مد 

رسزم فهزع ي كزر أحزد تزأثري احلمزع ومعا اتزه علزى  ، حتمزع نزع سز ة وتز فهنا ت و ذا  
ع ال فززا  الززة حت ززا     راحززة م ززه علززى أخالقهززا وعقلهززا وأعصززاهبا، ي لززوه أيززام أو املززرأة 

 .ه ه اومور يعرفها العقال  واوطبا و ل س عيد صح ها ، 
 .     ي السما  بامل خع نما و امل عييشبه من  اول أد فمن ي  اهلها 

زيع من حكزيم محيزد   يأتيزه الباطزع مزن بزني يديزه و  مزن ز د ه ه اآلية ت  -1        
  القززرآد والسزز ة صززاحلة لكززع امززاد ومكززاد، فهززي علززى خلفززه، وهززي ن ريهززا مززن  صززو 

عمومهزا ونيواززا    أد يزرث اهلل اورض ومززن عليهززا، لزن ي  ززري مع اهزا ب  ززري احلكززارات 
 .ت ورايت وهبوطايت 

فاملرأة هي املرأة حااا وواقعها ما تكم  ه ه ه اآلية الكرميزة، فهزي ت شزأ و الزي زة 
و   يوم ززززا هزززز ا و   أد ت  هززززي  ، وأيززززام  زولززززهم زززز  القززززرود اوو  قبززززع  زززززول القززززرآد، 

 .البشرية
أ  ترين وير  ال زا  أسزواق الز هل مك كزة بأصز اف احللزي، وأسزواق املالبزه 
مك كزززة باوايزززا  ال سزززا ية مزززن احلريزززر ومزززن خم لزززمل أ زززواه مزززا يلزززبه ، ممزززا طزززوره الررزززال 

 .بال سا  امل حالت ال اقصات العقع والدينليعب وا الف ار 
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 ، بزأ واه الزي زات وولعزايت  ن ريايت من ال سا  على مر اويام يززددد هبوطزايت   أد ينأ  تر 
 .ومهواهتم و را زهم الد ي ة ، لكي يفد الررال وي رد  ع اب الشباب امل حع

أ  يدل ه ا الواقع اوسود على صدق ه ه اآلية، وأ ا ت  ب  على  سا  القزرد 
 . القرود اوو احلادي والعشرين أن ر مما ت  ب  على أهع 

و ن ري من أحكامزه  اإلسالميصادم تشريعات  ا ال  اح املزعوم هب القول  د-2
وعقا زززده ، وقزززد يكزززود مزززن ورا زززه ررزززال مكزززرة ي سزززمود بالزززدها ، وقزززد ي خللزززه ضزززعمل 

 .مديد يصاب به تلكم املصابات   ود العضمة من ضعمل ال فكري والرتنيز
ع مزهر وذلز  يعزادل ربزع حياهتزا العمليزة فالبزد وو أيام احليق الز ي ي زرأ عليهزا و نز

ويكزعمل تفكريهزا ف شزبه حااززا هز ه حزال أذنيزا  اجملزا ني الز ين تززأتيهم أد خي زع تواا زا 
 . باد ه ه ال وبات  وبات ا  ود فال يس  يعود حيلة و  يه دود سبياليت 
 فززا  احلمززع والززو دة والوالززوحم أضززمل    ذلزز  مززا يصززيبهن مززن الززوهن أيززام معا ززات 

وذلززز  يأخززز  وق زززا ن زززريايت مزززن حيزززاهتن، ولززز ل  نلزززه آثزززار سزززلبية علزززى حياهتزززا وأعماازززا، 
 .فكيمل يوصفن بال  اح وه ا واقع حياهتن

ود م ، فضهر الفرق الكبري بزني الررزع والررع ال ي ي و  م ع أعمااا ليه ن ل  د
وسززز ويا وعلزززى ا مزززن أعمزززال قياديزززة أو حمامزززات أو  ريهزززا مزززهريا مزززواملزززرأة فيمزززا ي زززا  هب
 .مس و  العمر العملي

 .الدار اآلخرةو ودع ا من ه ا وذاك وما ل ا ووعمال أ ا     سبود حسابايت للقا  اهلل 
علززى سززلمة وأ حهززا أد تقززر و بي هززا وت فززرا لرتبيززة أب ا هززا وب اهتززا خززري أعمززال املززرأة املف

 مزززيهم مزززن  هم علزززى ال زززدين الصزززحيل الززز يأت شزززأد اودب واوخزززالق اإلسزززالمية و 
فيسزززدين    أ فسزززهن وأب زززا هن وب زززاهتن وءززز معهن اإلسزززالمي خزززريايت  ا هزززع واخلرافزززات 

 .ن ريايت 
أ شأد ب وفي  اهلل ء معايت  سالميا راقيايت و دي ه وأخالقه وذوقه صدقايت وأما زة قد  بع يكنَّ 

 .فايت ومر 
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 .أي ريع ي شأ عن ه ا اإل الف ذا ترنن بيوهتن وأهليهن وأب ا هن ف
 .واقع ه ا ا يع  تصور لكم ا الفكال  أتركأيه

فرت  ا مع  ،ومن س ن اهلل الكو ية أ ه قد فرق بني ال نور واإل اث حىت و احليوا ات
يرعى ويقود وتراه تضهر فيه القوة والش اعة والب   لن يؤذيه    دررة الق ع أحيا ايت، 

باادير ال ي يضهر فيه  اإل اث من اإلبع في قدد له وخيكعن له، وي ميز عن او  ى
 .ال اقة ن ل  تذنوري ه وليس

وتر  ال ور ي ميز عن البقرة بقوته ونرب قرو ه وطواا، وتراه خيور وي اطل، ويضهر قوته 
 .وم اع ه، وليست البقرة ن ل ، بع تراها صكع له وت قاد

ومن ال  م تر  ال يه له معمعة وصولة وليه ذل  لإل اث والكب  ي اطل وال يه 
 .ي ميز ب ول قرو ه وليه ذل  لإل اث من الكأد واملعز

 .والقرود يسي ر ال نور م ها على اإل اث، ودور اإل اث اخلكوه لل نور
احه و أوقات الصلوات يوالدي  ي ميز عن الدرارة بشكله وعرفه ا ميع، وبص

 .وليست الدرارة ن ل 
ملموسة معروفة لد  ها و ري فضاهرة الفرق بني ال نور واإل اث و ه ه احليوا ات 

 .ال ا 
فهع دعاة املساواة سيحرضود اإل اث من احليوا ات على امل البة باملساواة بني ذنورها 

 .هع سيعارضود اهلل و ال فري  بني ال نور واإل اث و البشر و ريهمو و  اثها ، 

لقد أن رت من معارضة القرآد والس ة وه ا يدل أ   حتملني فكرايت خ ريايت،  -1
فززي هزز ا املززوطن بالزز ات عارضززت آيززة وثالثززة أحاديزز ، فاآليززة هززي أمززام القززارل وأمززا ف

 :اوحادي 
يزززا معشزززر ال سزززا  تصزززدقن فززز   رأيززز كن أن زززر أهزززع ال زززار؛ :" عزززن ال سزززا   فقولزززه -أ 

تك ززرد اللعززن وتكفززرد العشززري، مززا رأيززت مززن  اقصززات : قززال ومب يززا رسززول اهلل ؛: فقلززن
ومززا  قصززاد دي  ززا وعقل ززا يززا : حلززاام مززن  حززدانن؛ قلززنعقززع وديززن أذهززل للززل الررززع ا
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فزز ل  : بلززى؛ قززال: ألززيه مززهادة املززرأة ب صززمل مززهادة الررززع  قلززن: رسززول اهلل ؛ قززال
 . قصاد عقلها

 عليزه م فز "بلزى؛ قزال فز ل   قصزاد دي هزا: أليه  ذا حاضزت ع تصزع وع تصزم  قلزن
 .رضي اهلل ع ه ي  أ  سعيد اخلدريدمن ح
: رأيزت ال زار فرأيزت أن زر أهلهزا ال سزا  يكفزرد، قيزع:" اهلل عيزه وسزلمصلى وقوله  -ب

أيكفرد باهلل ، قال يكفرد العشزري ويكفزرد اإلحسزاد، لزو أحسز ت     حزداهن الزدهر 
مزن حزدي  عبزد اهلل بزن م ف  عليزه " ما رأيت م   خريايت قط: مث رأت م   مي ايت قالت
ومسزلم و الكسزوف حزدي   19البخاري و احليق حدي  )عبا  رضي اهلل ع هما 

و كزن تك زرد الشزكاة " 330، وع د مسلم من حدي  رابر و العيدين حدي 907
 ".وتكفرد العشري

د أهزع فزار  أحزدي  أ  بكزرة رضزي اهلل ع زه ملزا بلزط ال ز  صزلى اهلل عليزه وسزلم  -رز
البخززاري و  رززهأخر " لززن يفلززل قززوم ولززو أمززرهم امززرأة:" ملكززوا علززيهم ب ززت نسززر  قززال

وو ( 1/112)وأمحززد و املسزز د( 7099)وو الفززد حززدي  ( 2212)مل ززااي حززدي ا
 .مواضع أخر نما رواه الرتم ي وال سا ي

فه ه ثالثة أحاديز  مزن أصزل اوحاديز  وأثب هزا عزن رسزول اهلل صزلى اهلل عليزه وسزلم 
 علززى  قصززاد عقززع املززرأة ، وءموعهززا يززدلتلق هززا اومززة بززالقبول    را ززل اآليززة الكرميززة
دليزززع علززى  قصزززاد عقلهزززا  ،ون ززرة مزززكاهتا ودي هززا، ونفرا زززا للعشززري ونفرا زززا لإلحسزززاد

 .و قصاد دي ها
يصلل ملعارضة القزرآد والسز ة وعلمزا  اومزة مزن مفسزرين أم ل  ؛  عاملةكي ة املسأي ها امل

 .وحمدثني وفقها  
 .بع أم ل  يصلل ملعارضة الشونا  ؛ بع أم ل  يصلل ملعارضة طالل علم 

ت أ زززت واآل ف مزززن دعزززاة حتريزززر املزززرأة وعلزززى رأسزززهم قاسزززم أمزززني وهزززد  ر زززلزززو  واهلل
الشعراوي وسادهتم من أعزدا  اإلسزالم مزن أوربيزني وأمزريكيني مزا صزلحوا ملعارضزة ررزع 
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واحد هو حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم و حدي  واحد فكال عن معا دهتم 
 .لرب العاملني
فواقع احلياة ي زربهن علزى أد ه زاك  سزا   ارحزات و :" ة قالت ه ه امل عامل -1

مواقع قيادية أو و احملاماة أو  ريها من امل اصل الة تق كي ورود ال فكري وقوة احل ة 
 ".وبال ة العبارة

 .ما هي مقاييه ال  اح ع دك أهي  سالمية أم يهودية و صرا ية : و سأاا
ن بزززاهلل ون بزززه ورسزززله وباإلسزززالم  هكفزززر ومزززا ديزززن هززز ه ال ارحزززات ؛  د نزززن نزززافرات ف

خاصززة مززن أقززو  اودلززة أ ززن   عقززول اززن و  ديززن اززن،  ذ لززو نززاد اززن عقززول آلثززرد 
اإلسالم على ديزا  هن الكزافرة بزاهلل ورسزله واليزوم اآلخزر، وملزا آثزرد الكفزر علزى ال وحيزد 

:) قال تعا   ونما ( قوم   يعقلودذل  بأ م :) واإلمياد، فهن نما قال اهلل و الكفار
 (. د هم    ناو عام بع هم أضع سبيال

 . حن و أمور د يوية فه ا لقاييه الكفر الباطلةقد و ذا نن 
الكفزززر علزززى  سزززق ن سززقوطا فضيعزززايت    ضزززري لززه ب ي زززارهن مث مززا قيمزززة هززز ا ال  ززاح وقزززد
 .اإلمياد والكالل على ااد 

مززا   يعلمززه     رمززة و اوديززاد نلهززايكززود ع ززدهن مززن السززقو  و اوخززالق احملوقززد 
 .ع دك   ارحاتبلداد ه ه الاهلل، وما هو واقع 

بال ارحات ونم  سب هن   هنيت تصفيالالفامالت الؤ   قال، نم عدد هيمث بعد ه ا 
 .   الباليني من ال سا  و ال أريمل اإل سا  والواقع احلايل 

ا راا لعاقع فكاليت عن مسلم أد يعارض هب ا فلو  حن  احايت حقيقيايت ليزاد اإلسالم مل
ال  زززاح نزززالم اهلل الززز ي   يأتيزززه الباطزززع مزززن بزززني يديزززه و  مزززن خلفزززه، ونزززالم رسزززوله 

 .الصادق املصدوق ال ي   ي    عن ااو   د هو    وحي يوحى
 .واوحكام   تبىن على اومور ال ادرة، و اا تبىن على اومور ال البة والعامة
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 سززا  ي مزز عن بال  ززاح احلقيقززي د يززايت وعقززال وذنززا ، فلززم عصززر فيززه القززرآد و  ولقزد  زززل
يع ززد اهلل ورسززوله و  املؤم ززود هبزز ا ال  ززاح و ززه  ززادر   ي بززي عليززه حكززم، ومززن تلزز  
ال ارحات خدعة وعا شة وفاطمة وحفصة ب ت عمر بن اخل اب وأمسا  ب ت عمزيه 

ضززززواد اهلل علززززيهن لقلززززة عززززددهن بال سززززبة وأمسزززا  ب ززززت أ  بكززززر وأم سززززليم وأم أيززززوب ر 
الززاليت  العززرب والع ززم سززا  وعززداد ال سززا  و العززاع ومزز هن ب ززت نسززر  و ريهززا مززن 

 .عاواد املاليني واآلد الباليني
 فكيززززمل تع ززززدين أ ززززت وأم الزززز  ب  ززززاح الفامززززالت السززززاق ات و أعضززززم ا م حا ززززات

بززدي بال ززار وبزز ه القززرار، فلززو  اهلل وا  قامززه او ذلكززم الفشززع الزز ي يرتتززل عليززه  كززل
ريا ززززه  لمززززات   قشززززع تنززززن عززززاقالت ل   زززز  هزززز ا ااززززالك واملصززززري اوسززززود الزززز ي   

 د الززز ين نفزززروا مزززن أهزززع الك زززاب واملشزززرنني و  زززار رهززز م ) ورحيمزززه أبزززد اآلبزززدين 
 د الز ين آم زوا وعملزوا الصزاحلات أول ز  ) وباملقابزع(خالدين فيها أول   هم مزر الربيزة

 أبزدا جتري من حت ها او ار خالزدين فيهزا عدد الربية رزاؤهم ع د رهبم ر اتهم خري 
 (.رضي اهلل ع هم ورضوا ع ه ذل  ملن خشي ربه

ززخ  فا ونززو  مززن هززؤ   ولززو و آخززر قززافل هم، واحزز ري طززرق أول زز  ااززالكني،  بزز   ي ر  ش 
رأة وهزي ف   قرأت ع   من قبزع قزرا ة بسزي ة فرأيزت مزن ي همز  بالعلما يزة ورأيزت امز

و د مؤاخز ات  سهيلة اين العابدين تدفع ع   ه ا ا هتام وو الوقت  فسزه ازا عليز 
 .أسلوب  ه ا و ال عامع مع القرآد والس ة ليقوي را ل ال همة 

ولكزع  صح  بال وبة    اهلل ال وبة الصزادقة ال صزوح  صزيحة خملز  ي مزىن لز  وو   
لة وتفصيال وي مزىن لكزم السزالمة مزن طريز  البزوار ا ع زاا باإلسالم مج دعاة حترير املرأة

ا  املززؤم ني ورززز  اهلل وع ابززه بال ززار نمززا ي مززىن لكززم الفززوا برضززى اهلل  كززل املؤديززة    
 .اوبرار

أومن ي شأ و احللية وهو )تعي اآلية  -ف د ه اك من يفهمها:" أما قول  -6
تعيشززها ال سززا  و تلزز   علززى أ ززا وصززمل لواقززع ت شزز ة نا ززت -(و اخلصززام  ززري مبززني
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حي  ت شأ ال سا  و عزلة عن خوض جتارب احلياة الة تكسل اإل ساد اخلربة ، الفرتة
فاآليات   ت سل تل  الصفات و املرأة . ومتده بالصالبة وال رابة والقدرة على احملارة

 و اززا هززي آيززات تصززمل مسززة ان سززب ها ال سززا  بسززبل ال  شزز ة الززة،    ف رهتززا ال بيعيززة
 ".ي لقي ها
 :أقول
واآليزات واوحاديز  صزاحلة لكزع امزاد ومكزاد لزن ي بزدل حاازا املرأة  هي  د املرأة -أ 

العلززيم لززا نززاد ومززا يكززود أا يت وأبززدايت، فمززن املسزز حيالت أد  قو ززا صززادرة عززن اخلززال
 .عارضه ال ين يريدود أد يبدلوا نالم اهللولو ي بدل نالم اهلل 

 يزززة والروما يزززة بزززع وو فل زززت وخال زززت الررزززال و احلكزززارة اليو القزززد ا لزززت املزززرأة وا  
 خل، فلززززم خيززززررهن ذلزززز  مززززن  دربززززة، وان سززززبت املززززرأة احل كززززة والاحلاليززززة ربيززززةاحليززززاة ال 

عشه امل فل زات اآلد و احليزاة اووربيزة واومريكيزة فلزم تمكمود اآلية الكرمية،ون ل  ما 
دد    د ن و ا  فزززالت فززز  ن لزززن يزززز لاخيزززررهن عزززن مق كزززى اآليزززة واحلزززدي ، ولزززو بززز

 .سقوطايت وضال يت وضياعايت للعقول والدين واوخالق
اارزرايت عزن  قاذ البشرية من ه ا ا  فالت املهل  و الزد يا واآلخزرة إلومن ه ا أ زل اهلل 
وقزرد و بيزوتكن و  تزربرن تزرب  ا اهليزة اوو  وأقمزن :) قوله تعزا ه ه احلياة الد ي ة 

 (.وآتني الزناة وأطعن اهلل ورسولهالصالة 
ففكززززع اهلل ورسززززوله لل سززززا  القززززرار و البيززززوت، ومززززره اززززن احل ززززاب، وأمززززرهن بعبادتززززه 

وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وه ه احلياة هي خري حياة وأرضاها للمزرأة  وطاع ه
 .املسلمة؛ فهع ترضي ها للمرأة املسلمة 

رضني القرآد والس ة وترنكزني ورا  نزالم أعزدا   ذا ن ت مسلمة صادقة فلماذا تعا -ب
، و ازززا أ ززت مقلززدة عميزززا  امززن بعيززدمزززن  اإلسززالم وأذ ززاهبم ، وأ ززا أعزززرف هزز ا الكززالم

 .مأ   مأد ال سا  و ال قليد اوعمى 
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معارضززة القززرآد والسزز ة ومعارضززة نززالم علمززا  اإلسززالم و فكيززمل ترنكززني ورا  هززؤ   
 .وأ م ه 

لززز  مزززن ال سزززا  مزززن أعضزززم الزززد  ت واآليزززات الكو يزززة علزززى ألزززيه عملززز  هززز ا وأم ا
وقول رسوله صلى  (أومن ي شأ و احللية وهو و اخلصام  ري مبني: ) مصداقية قول اهلل

، و  عزاريهن و هز ا املكزمار " اقصزات عقزع وديزن   كزن:" اهلل عليه وسلم و ال سزا 
 .قهم   أمباه ال سا  ال ين فقدوا ررول هم وعقوام وأخال

  ما الز ي يكزري الررزع و أد تكزود املزرأة  زدايت لزه، أخريايت :" قالت الكاتبة -ثاني عشرال
اللهزززم    أد تكززززود ال ايززززة أد يعزززي  الررززززع حيززززاة سززززل وية يكزززود فيهززززا وحززززده اآلمززززر 

فزز د احلزز  مززا رززا  بززه رسززول ااززد  الزز ي ، أمززا أد يكززود ير ززل و اتبززاه احلزز ، ال ززاهي
 ."(الررال مقا  )وصمل ال سا  بأ ن 

 :أقول
 واضزززل رزززدايت، نيزززمل واإلميزززاد هبززز ه ال ديزززة يصزززادم ري د الكزززرر و هززز ا لكبززز -2 

 صززو  الك ززاب والسزز ة ومززا عليززه علمززا  اإلسززالم وأ مززة املسززلمني، ومززا أ ززن أد امززرأة 
مسلمة ترضى ه ه ال دية و زه طعزن و الزدين وو اومزة وتأرخيهزا املشزرق وا سزياق ورا  

 .الكافرة امل حلني من اومم
اللهززم    أد تكززود ال ايززة أد يعززي  الررززع حيززاة سززل وية يكززود :" وقولزز  -1 

 ".فيها وحده اآلمر ال اهي
 . ما أ   راهلة رهاليت م بقايت باإلسالم قرآ ا وس ة وفقها: أ ت بني أمرين

و مزززا أ ززز  م مزززردة علزززى تعزززاليم رب السزززماوات واورض وخالقهزززا ومزززدبر أمرهزززا بقدرتزززه 
 .م هومشي  ه وحك

ف د ن ت م مردة فال ردال مع  من  احية مرعية و  عقلية، ومع ه ا فأي مزا ذهبزت 
عززن أوامززر الررززال بززع وال سززا  بززدأ بشززرطي املززرور    مززدير املدرسززة ومززدير  يفلززن صررزز

ا امعة ، و د  لمت أحدايت أو  لم  فالبد أد صكعي للمحكمة، ولزن تسزرت ي مزن 
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 رزيززرة   يسززك ها البشززر، ومززع ذلزز  فقززد   تسززرت نيهزز ا ال سززلط     ذا ذهبززت    
 .الكارية من تسلط احليوا ات هبا والوحور

وأمززا  د ن ززت راهلززة فززاعلمي أد اهلل قززد  ضززم هزز ا الكززود قززدرايت ومززرعايت، فشززره  صززل 
 ه علززى ت فيزز  هزز ه مززن أعززواد يسززاعدو مززة  كمهززم بشززريع ه و بززد ازز ا اإلمززام لأل مززام 

أمرود و اجمل مع اإلسالمي و ة ووارا  وأمرا  وقكاة وحم سبني ي الشريعة ال را ، في صل
 .باملعروف وي هود عن امل كر

ونزززع هزززؤ   و ة أمزززر عزززل علزززيهم ت ضزززيم اجمل مزززع والقيزززام فيزززه بكزززبط اومزززن وبالعزززدل 
 .ومحاية رقعة اإلسالم واحلفا  على حياة ال ا  ومحاية أمواام وأعراضهم

ب زاع هم و  زري معصزية  ررزا  و سزا   ة أمزر، وأمزر املزؤم نيمساهم اهلل و ن ابه و قد و 
يزززا أيهزززا الززز ين آم زززوا أطيعزززوا اهلل وأطيعزززوا الرسزززول وأويل اومزززر مززز كم فززز د ): قزززال تعزززا 

ت ززااع م و مززي  فززردوه    اهلل والرسززول  د ن زز م تؤم ززود بززاهلل واليززوم اآلخززر ذلزز  خززري 
 (.وأحسن تأوياليت 

مزديدة عزن معصزي هم  أوامزر ن زرية ب اعزة أويل اومزر، و زواه  وللرسول الكرم توريهزات و 
 .واخلرو  عليهم أذنر م ها حدي ايت واحدايت  ضرايت لكي  املقام

مززن أطززاه أمززريي فقززد أطززاعي ومززن أطززاعي فقززد أطززاه اهلل :" قززال صززلى اهلل عليززه وسززلم
 ".ومن عصى أمريي فقد عصا  ومن عصا  فقد عصى اهلل

و  بزد فيزه مزن طاعزة الررزال وال سزا  و  زري معصزية ملزن  خ صزارفه ا ت ضزيم اجمل مزع با
أمززر اهلل ورسززوله ب ززاع هم مززن و ة اومززور و  يززأ مل مززن هزز ه ال اعززة    أهززع ا اهليززة 

 . الفوضويني 
 ه اوسززر مززن آمززر و ززاه قززال لززة هززي  ززواة اجمل مززع،  ذ  بززد اززونزز ل   ضززم اهلل اوسززر ا

 سززا  لززا فكززع اهلل بززه بعكززهم علززى بعززق ولززا ا فقززوا الررززال قوامززود علززى ال:) تعززا  
اليت صززافود  شززواهن فعضززوهن لززفالصززاحلات قا  ززات حافضززات لل يززل لززا حفززا اهلل وا
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طع كم فال تب وا عليهن سبيال  د اهلل ناد عليايت  أواه روهن و املكارع واضربوهن ف د 
 .(نبريايت 

احلقززززززوق "  رسززززززالةو  اهززززززاأقززززززوال املفسززززززرين و مع  هزززززز ه اآليززززززة و قلززززززت   وقززززززد فسززززززرت  
 ."والواربات

لزا فكززع اهلل بززه ) ، ومزا املززراد بقزول تعززا  قوامزة  ذا نززاد لز  عقززع و دراكفمزاذا تعززي ال
 .و ه ا السياق ( بعكهم على بعق

 !!.ومن ورا ها  "عزيزة.د"هع يعي ب ل  ال دية واملساواة امل لقة الة ت الل هبا 
، ألزيه املزراد بزالق وت (فضزات لل يزل لزا حفزا اهلل فالصاحلات قا  زات حا) وما معىن 

ال اعة لزورها القا م على م ود اوسرة، وسيدها ال ي م حزه اهلل السزل ة علزى اور زه 
 !.وأسرته 

 . وقد اعرتف حممد عبده وهو من رؤو  دعاة حترر املرأة برآسة الررع على املرأة
ة هزز ا العصزززياد وال مززرد، لقزززد و ذا  شزززت ومتززردت علزززى أوامززره فمزززا املشززروه و موارهززز

للزو  القوام أد يعا ه ه ال امز املرتفعة على طاعة اورهزا وأوامزره، أد يعضهزا اهلل مره 
أو ،وأد يه زززر فرامزززها ثا يزززايت تأديبزززايت ازززا، فززز د ررعزززت    صزززواهبا وت االزززت عزززن ترفعهزززا 

 خالقزه املقيت فز اك، و   ا  قزع    تأديزل آخزر حبكزم سزل ا ه عليهزا الز ي م حزه اهلل
وخالقهززا وسززيد ا، فشززره لززه ضززرهبا تأديبززايت اززا و ززا و د ترفعززت وت اولززت   صززر  عززن 

 .بالكرب و ريه ومؤدب   و اه   م زلة ال فع ال ي  بد له من آمر  
 د ترفعززززت عزيزززززة علززززى اورهززززا فلززززه احلزززز  أد يؤدهبززززا حبكززززم سززززل  ه املشززززروعة : وأقززززول

رل فقهززا للحيززاة وفقهززا و سزز ن اهلل الكو يززة وليزززداد القززا . بالكززرب ومززا ذنززر و اآليززة
 :والشرعية أسوق اآليات اآلتية

خال ززمل اورض ورفززع بعكززكم فززوق بعززق دررززات وهززو الزز ي رعلكززم :) قززال تعززا 
 (.261)او عام( ليبلونم فيما آتانم  د رب  لسريع العقاب و  ه ل فور رحيم
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ا ورفع ززا بعكززهم فززوق بعززق  ززن قسززم ا بيزز هم معيشزز هم و احليززاة الززد ي :)تعززا وقززال 
 (.11)الزخرف ( دررات لي خ  بعكهم بعكايت سخريايت 

ا ضزززر نيزززمل فكزززل ا بعكزززهم علزززى بعزززق ول خزززرة أنزززرب دررزززات وأنزززرب :) وقزززال تعزززا 
 (.تفكيال

، فززاملؤمن (ليبلززونم فيمززا آتززانم)اخ بززار وام حززاد للعبززاد نمززا قززال تعززا   وهزز ا ال فكززيع
خ ها فقزززد يكزززود فقزززريايت   م صزززل لزززه و  رزززاه يرضزززى بقسزززمة اهلل و  يرفكزززها و  يسززز

وفوقه بدررات أ  يا  وقكاه وأمرا  ومدرا  وسادة عشا ر، فال يسخط ذل  بع يرضى 
 .حبكم اهلل الشرعي والكو  القدري

والفززارر ي سززخط وي زز مر ررززاليت نززاد أو امززرأة فززال يرضززى حبكززم اهلل الكززو  و  حبكمززه 
  .الشرعي

راف ورا  الدعايات املسمومة وال ام ة عن ال مزرد علزى الشزره ح ر املؤم ات من ا  فأ  
وال  مر م ه، ومن ذل  امل اداة ب حرر املرأة وحتريرها من رق اإلسزالم نمزا يزعمزود، و د  

 .خيفود وباإلسالم ي سرتود  ل  لنا وا 
ولقززد حزز ر ا رسززول اهلل صززلى اهلل عليززه وسززلم مززن الفززد الززة هززي مززن أمززرا  السززاعة 

 ة ال سا  الة ي ع  هبا دعزاة حتريزر املزرأة مزن ررزال و سزا  فقزال صزلى اهلل عليزه وم ها ف 
 د الزززد يا حلزززوة خكزززرة و د اهلل مسززز خلفكم فيهزززا ف زززا ر مزززاذا تعملزززود فزززاتقوا :" وسزززلم

 ".الد يا واتقوا ال سا  ف د أول ف  ة بيي  سرا يع نا ت و ال سا 
 ". ة أضر على الررال من ال سا ف  بعدي ما ترنت:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

فما يقوم به بعق ال سا  من امل اداة باملساواة بني الررع واملرأة  ما رهال باإلسالم و ما 
 .متردايت على تعاليمه او ف  ة عضيمة، من أعضم الفد وأمدها

و  زززا ملقدمزززة خ ززززرية لفزززد نق ززززع الليزززع املضلزززم   ي  هززززي    هبزززالك اومززززة دي زززايت ود يززززا 
   أد ي زدارنهم اهلل بل فزه وتوفيقزه ازم بزالعودة    ن زاب اهلل وسز ة  بيزه صزلى  قايت وأخال

 .اهلل عليه وسلم
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فعلززى اومززة علمززا  وحكامززايت وأوليززا  هززؤ   ال سززا  أد يقومززوا حبسززم هزز ه الف  ززة وجت يززل 
 .املسلمني عواقبها الوخيمة املردية لألمة و هاوية ا   ا  اوخالقي والديي

ف د احل  ما را  بزه ، أما أد يكود ير ل و اتباه احل :" قالت الكاتبة -عشر الثاني
 ."(مقا   الررال)رسول ااد  ال ي وصمل ال سا  بأ ن 

 :أقول 
 ني الررع    اتباه احل  ال ي را  به رسزول اهلل صزلى اهلل عليزه وسزلمع  سبحاد اهلل تد  

وت سني  فس   ، مقا   الررالفيما وصمل به ال سا  من أ ن بأسلوب  صر احل   ،
 .فال تأمري ها باتباه احل  ال ي را  به رسول ااد  و عشرات اآليات واوحادي 

 أ زم ع خيزالفوا هز ا احلزدي  وأ زت صزالفني العشزرات ، والفرق بي   وبني من تزأمري هم
 . اآليات واوحادي  وع تفهمي ه ا احلدي  من

م اهلل وتعارض أحادي  الرسول ال اب ة املشزهورة امل لقزاة ع بايت ا ه املرأة الة تعارض نال
و اتبزاه سلكت فيه مسال  أهزع الزيزط واحد فقط حبدي   تمن اومة بالقبول، وتعلق

 .عن ال صو  احملكمات واإلعراضامل شابه 
تعلقت به ل كرب به  صو  القرآد والس ة الواضزحة و تقزدم الررزال علزى ال سزا  و 

لواربات، اومر العادل احلكزيم مزن رب السزماوات واورض والز ي   ميداد احلقوق وا
وا  زززالل الزززديي واخللقزززي لزززو  ، ، والززز ي  سزززم الفوضزززى واام يزززةتقزززوم احليزززاة    بزززه

 .قامت احلياة على خالفه
فأوصززلهم ذلزز     مشززانع  ، نمززا هززو حززال اومززم املعروفززة و الززدعوة    حريززة املززرأةو 

اومزززززر الززززز ي رعزززززع  ، ومززززز وذ ر سزززززي وفوضزززززى أسزززززرية  فسزززززيةار ماعيزززززة وأخالقيزززززة و 
ود وي ململزززود مززن هززز ه احليززاة ال عيسزززة، وي وقعززود الزززدمار ازز ه اومزززم  مفكززريهم يكزز

 .ال ارقة و أ واه الفساد وا   ا 
مزززن  هززع هززز ا احلزززدي  يق كززي ال ديزززة بززني الررزززع واملززرأة بزززدأيت : أسزززأل هزز ه املزززرأةف دو أعزز

توأماد ذنر وأ  ى، فهع يق كي ه ا احلدي  املساواة وال دية و دهتا ، فلو ولدت امرأة 
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ود هز ا  ز  ءمزع وه زاك آيزات وأحاديز  ،نالبني ه ين الشقيقني ال زوأمني امل لقة 
 .صحيحة مفصلة مبي ة ت   على الفرق بي هما بدأ من ه ه ال ق ة

سزلمت  د فزشزاتني وعزن ا اريزة بشزاة، بال زالم  نيع  عفه اك أحادي  ت   على أ ه 
 .هب ا الفرق م   الو دة سق ت م ادات  بال دية واملساواة

أد للررزع م زع حزا ، فهع تسلمني لا    عليه القرآد مزن  و ذا مات أبو ا أو أمهما
نله، و د مات قبلها ورثت ال صمل فهزع تسزلمني   او ذا ماتت قبله ورث ماا او  يني ،
 .هب ا الفرق 

لزيه ازا ولزد ورث  صزمل ماازا ، و ذا تزورزت هز ه و ذا تزو  مزقيقها وماتزت اور زه و 
الشقيقة وماتت قبع اورها وليه اا ولد ورث  صزمل ماازا، و د مزات قبلهزا ولزيه لزه 
ولززد ورثززت ربززع مالززه    آخززر ال فاصززيع و الززوارثني والوارثززات الززة  زز  عليهززا القززرآد 

 .والس ة وفقها  اومة
ة ب  زايت نا زت أو اورزة أو أمزايت أو أخ زايت ، فزز د فهزع تزؤم ني هبز ا ال فزاوت بزني الررزع واملززرأ

 .سلمت ب ل  فقد سق ت دعواك وسقط اس د ل  هب ا احلدي 
و ذا ق ع الشقيقاد خ أ و حلضة واحدة فقد مره اهلل على لساد رسوله صلى اهلل عليه 

الديزة  اديزة الررزع، و د قز ال عمزدايت واخ زار أولياؤ زمن  صمل الوسلم أد دية املرأة على 
ديزة املززرأة علزى ال صززمل مزن ديززة الررززع، و ذا اخ زار القصززا  فزال فه بززال فه، فيق ززع ف

 .قاتع املرأة قصاصايت نما يق ع قاتع الررع
وم هززا والواربززات و احلقززوق  الررززع واملززرأة سززاو  فيهززا يوهزز ه صززورة مززن الصززور الززة 

حزز  ال ملزز  وو احلقززوق م ززع  املسززاواة و ال كززاليمل نالصززالة والصززوم والزنززاة واحلززج،
 ،( ذ مززززهادهتا تعززززدل  صززززمل مززززهادة الررززززع) والشززززهادة و بعززززق اجملززززا ت و ا ملززززة

وهز ه أمزور   ي كرهزا  ،وال صزرف و املزال ،وقبول أخبارها ع د توفر مرو  القبول فيها
 .مسلم



 47 

وه اك فروق بني الررع واملرأة   عوا أد ي كرها املسلم وم ها ح  القوامزة للررزع علزى 
عصززم ه، فززال صززر  مززن بي ززه    ب ذ ززه ولززو     و ه عليهززا و ال اعززة مادامززتاملززرأة وحقزز

ايززارة أبيهززا وأمهززا، ولززو    املسزز د، و  عززوا اززا السززفر مززع حمززرم    ب ذ ززه، و  تززأذد 
 .وحد أد يدخع بي ه    ب ذ ه

ومن ه ه الفروق أد مهادة املرأة على ال صمل من مزهادة الررزع، وم هزا أد للررزع أد 
 .ي زو  أربعايت، وليه اا أد تعدد اواوا 

وم ها الو يزة علزى املزرأة و عقزد ال كزاح فزال عزوا ازا اد تعقزد ال كزاح علزى  فسزها و  
 .على  ريها، بع ذل  من ح  وليها فيعقد ال كاح ل فسه وعلى مولياته من ال سا 
م الباهتززا فزز د سززلمت هزز ه املززرأة مززن م  لزز   سززالمي هبزز ه الفززروق سززق ت دعاواهززا و 

 .بال دية واملساواة وسقط تعلقها باحلدي 
وورل عليها  عالد توب ها من ه ه الف  ة العميا  الة اف علها أعدا  اإلسالم وهزي مزن 
أخ ر املكايد الة حانهزا أعزدا  اإلسزالم وتلقفهزا اخلو زة امل حلزود مزن اإلسزالم وقز فوا 

 .بلداد املسلمني هبا و أوسا  اومة اإلسالمية فام علت  ريا ا و
 ه ز  املخززي الز ي   تسز  يعفرت  اآلد و ن ري من بلداد املسلمني من ا  زالل وال 

بزززززني اليهوديزززززة واملسزززززلمة و  بزززززني ال صزززززرا ية واملسزززززلمة و  بزززززني اجملوسزززززية فيزززززه أد تفزززززرق 
 .واا دونية واملسلمة

وأعزدا  اإلسزالم  و وقد رضي هؤ   ال سا  امل حالت بال بعية العميا  املخزية لعزدوات 
 . ي ترفق فيه ال بعية لزورها املسلمالوقت ال

وسزز  كر ال سززا  الززداعيات    ال حززرر واملسززاواة ورفززق ال بعيززة الززة مززرعها اهلل أد يكززن 
 .يقصدد الدعوة    م ع ه ا ال حلع

 د م زززع هززز ه احليزززع   ت  لزززي علزززى الررزززال املزززؤم ني وال سزززا  املؤم زززات الززز ين : ف قزززول
خ ال  و املزززززدار  وا امعزززززات، ا علزززززى بزززززدايات هززززز ه الزززززدعوات و اياهتزززززا بزززززا اطلعزززززو 
اصزززرة ال سزززا  للررزززال و الشزززواره، و   الزززرق  اخلليزززع العزززاري و املسزززارح والسزززي ما وخم
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أم رأسها صمل الواحدة رسمها من توالفكا يات،    ن ابات الداعرات و احلمامات 
 .   قدميها بكع خسة ووقاحة

صزززع اومزززر و بعزززق بلزززداد املسزززلمني    م زززاداة بعزززق ال سزززا   زززواا تعزززدد و   أد و 
دعزززوة  لزززم املزززرأة وهززز ا  حلزززاد واضزززل نا زززت  واتزززهو   القزززول بزززأد اإلسزززالم قزززد   اواوا 

، فهزززع مزززن مسززز يقا  قاسزززم أمزززني وهزززد  مزززعراوي ومعضزززم ال زززار مزززن مس صززز ر الشزززرر
 !!.مع رب  

عليزه، ومزا عزل و قد بي ت مزا عزل للررزع  ةقالساب رسالةه ا وأعيد لألذهاد بأ  و 
 . لم املرأة واحلمد هللأعليها، وع أحاب الررع وع و  للمرأة

ولقززد اطلززع عليززه بعززق العلمززا  وطززالب العلززم وقززروا بززه عي ززايت ، وقززد فززرح بززه ن ززري مزززن 
 .املؤم ات الصادقات

يع اهلل العزادل د لخالفزة تشزر و واهلل أسأل أد ي فع ه ه الف  ة، وأد ي وب على من ي اد
  احلززز  واخلزززري و   الرضزززى   الف اإلسزززالم، وأد يأخززز  ب واصزززيهمب ززز لفزززني دعزززوهتم م

 .وا طم  اد لا مرعه اهلل لل سا  وقسمه ان 
 . د ر  لسميع الدعا 

 .وصلى اهلل وسلم على  بي ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :لى عفو ربهإكتبه الفقير 
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