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E 

إن الحمد لله، نحمُده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوُذ بالله من شروِر 

ه، هادي ل أنفسنا ومن سيئاِت أعمالنا، من يْهِد اللُه فال مِضلَّ له ومن يضلل فال

وأشهد أْن ال إله إال اللُه وحده ال شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبُده ورسوُله، بعثه 

َة،  ًرا ونذيًرا، بلَّغ الرسالة وأدَّى األمانة ونَصح األمَّ اللُه رحمًة للعالمين هادًيا ومبشِّ

ميع جفجزاه اللُه خيَر ما جزى نبيًّا من أنبيائه، صلواُت اللِه وسالمه عليه وعلى 

 األنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين.

 :أما بعُد

فهذا كتاب صغير أعقد فيه مقارنة بين اإلسالم واإللحاد في قضية تكريم 

المرأة، وُأركز على بيان كيف يتعامل اإللحاد مع المرأة، وأكشف أنَّه حتى كلمة 

 فيزيقي ال ينتمي إلى العالم اإللحادي.هي كلمة لها ُبعد ميتا "امرأة"

 !"حيوان جميل"وإنما يوجد فيه  "امرأة"فاإللحاد ال توجد فيه 
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ثم بعد ذلك أعِرض لمجموعة من أشهر الشبهات التي يثيرها المالحدة 

 ، وأقوم بتفنيدها واحدًة واحدة."المرأة في اإلسالم"حول 

يث ُأبين أنَّ القوامة هي : شبهة قوامة الرجل على المرأة، حمثال على ذلك

ف الله المرأة بأن جعل  "فالن قاَم بالشيء"ِمن:  أي تولى رعايته وحفظه، فقد شرَّ

 لها َمن يحفظها ويرعاها جنينًا وطفلًة وزوجًة وعجوًزا.

وكذلك أتناول شبهة تعدد الزوجات في اإلسالم، وما يخفى على كثيرين 

قل األمم في التعدد على اإلطالق، وفي وليس بَِخفيٍّ أنَّ األمة اإلسالمية هي أ

حقيقة األمر فإنَّ التعدد في اإلسالم هو تعدد برباط شرعي ومسئولية ملقاة على 

عاتق الرجل طيلة حياته أمام المرأة، وهذا بعكس التعدد اإللحادي الشهواني 

المجرد، وبينما يصير التعدد الشهواني الالمسئول سمة الغرب المعاصر يأتي 

  ن ينتقد الزواج الطاهر العفيف في اإلسالم بالتزاماته وحقوقه!منهم مَ 

وإلى جانب ما سبق أتناول طيًفا آخر واسًعا من الشبهات التي يثيرها 

  بالنقد والتفكيك. "المرأة في اإلسالم"المالحدة حول 

التي ظهرت مؤخًرا  "موجة النسوية": أقوم بإلقاء الضوء على وفي األخير

وُأوضح كيف أنَّ النسوية هي في الواقع تمييز ضد المرأة واحتقار في بعض بيوتنا، 

 للمرأة على عكس الشائع بين بعض الناس. 

فالنسوية هي فلسفة تطالب بمالحقة الرجل في كل ميدان يقتحمه لتشاركه 

فيه المرأة، وهذا في الواقع مسخ لطبيعة المرأة وفطرة المرأة وخصائص المرأة 
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محاولة تحقيق النجاحات الذكورية هو بمثابة إعالن ضمني  المميِّزة لها، ثم إنَّ 

 عن علو القيم الذكورية عليها، وهذا تمييز مباشر ضد المرأة.

ل النسوية أيًضا من آفات  البيوت الهادئة إلى حلبة صراع بين الرجل أنها ُتحوِّ

 والمرأة.

ه صورة الرجل في أذهان المراومن مشاكل النسوية كذلك أنها  هقات، ُتشوِّ

دن بسهولة على ، وهذا القدوة في حياتهننموذج وتحطم  يجعلهن مع الوقت يتمرَّ

 القيم.

  أتناول في الكتاب أبعاًدا كثيرة لموجة النسوية وآثارها.

 الكتاب هو رسالة صغيرة لكل فتاة معاصرة.

وأتمنى أن يصل هذا الكتاب لكل فتاة تأثرت بالخطاب المادي بشقيه 

 ي.العلماني واإللحاد
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  فهيَّا بنا نبدأ رحلة هذا الكتاب على بركة اهلل...

1- أيهما أكَرَم املرأة: اإلسالم أم اإلحلاد؟ 

الفارق الفكري الكبير لصالح "ج: قال تشارلز داروين بالحرف الواحد: 

 .(1)"الرجل على المرأة يجعله دوًما في مكانه أعلى من المرأة

الرجل في نهاية المطاف متفوق "نسان: وقال في موضٍع آخر من كتابه نشأة اإل

 .(2)"تماًما على المرأة... أعلى من المرأة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) “The chief distinction in the intellectual powers of the two 

sexes is shown by man attaining to a higher eminence, in whatever 

he takes up, than woman can attain—whether requiring deep 

thought, reason, or imagination, or merely the use of the senses 

and hands….” 

 The Descent of Man, (1871), vol. 2, pp. 327. 

(2) “…Thus man has ultimately become superior to woman. It is, 

indeed, fortunate that the law of the equal transmission of 

characters to both sexes has commonly prevailed throughout the 

whole class of mammals; otherwise it is probable that man would 

have become as superior in mental endowment to woman, as the 

peacock is in ornamental plumage to the peahen.”  The Descent of 

Man, (1871), vol. 2, pp. 328 – 329. 
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فهذا هو تأصيل صورة المرأة في اإللحاد، وهي الصورة التي ال يعرف عنها 

 المالحدُة الكثير.

 وهنا قد يقول قائل: لما ُتلِزم الملحدين بكالم داروين؟

هي النظرة اإللحادية للمرأة؛  والُحجة ليست في داروين، الحجة في أنَّ هذه

 سواًء صدرت عن داروين أو غير داروين أو حتى لم يقلها ملحد.

فالمرأة والرجل في اإللحاد هما عبارة عن حيواناٍت ظهرت على شجرة 

ر، فهل هذا ينكره ملحد؟  التطوُّ

ا ُتطابق الغوريال، وأنا أعتذر عن هذا الكالم العنصري الوقح،  والمرأة إلحاديًّ

ها الرؤية اإللحادية للمرأة، وينقل هذه الرؤية الملحد التطوري الشهير ستيفن لكن

 جاي جولد، والذي ُيعد أشهَر منظِّري نظرية التطور في القرن العشرين. 

 : وريال المرأة تطابق الغ"ينقل ستيفن جاي جولد عن منظرين آخرين للنظرية أنَّ

ا من الرجل، إنَّ دونية المرأة ال على العكس من الرجل، هي في مرحلة أدنى تطوريًّ 

 .(1)"مجال للجدال فيها، لكن الجدال في درجة هذه الدونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) large number of women whose brains are closer in size to those 

of gorillas than to the most developed male brains. This inferiority 

is so obvious that no one can contest it for a moment; only its 

degree is worth discussion. Gould, The Mismeasure of Man, 

p.104, 105. 
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ث عن دونية المرأة.  يتحدَّ

 تخيَّل!

ويعتبر أنَّ دونية المرأة شيء بديهي في اإللحاد، لكن الجدال فقط هو في درجة 

 هذه الدونية.

 فهذه هي النظرة اإللحادية للمرأة.

ر لها تصنيف كحيوان مختلف عن تصنيف  والمرأة على شجرة التطوُّ

 .(1)الرجل

لت المرأة في اإللحاد من إنسان مميز إلى حيوان جميل  .(2)لقد تحوَّ

ا أقلُّ شيء نحتاج إليه في هذا العالم؛  وإذا أصبحت المرأة عجوًزا فهي إلحاديًّ

 المعاقين.لذلك إلحاديًّا ال مانع من قتلها، كما أنَّه ال مانع من قتل المرضى و

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) Anatomists identified man as ’homo frontalis’ and woman as 

‘homo parietalis.’ 

 ( علي عزت بيجوفيتش، اإلسالم بين الشرق والغرب.2) 
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 وقد حدث هذا الكالم بحرفِِه قبل أقلَّ من ثمانين عاًما في معسكر أكشن تي فور.

 ألف إنسان؛ ألنهم بال قيمة، وال فائدة. 033حيث ُقتل 

 

 

  

 

يجب التخلُّص منها  Useless Eaters فهذه األفواه التي تأكل وال تعمل

ار القتل: كبار السن، والمرضى، سريًعا في العالم اإللحادي المادي، وقد شمل قر

 والمعاقين.
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 لقد أقام اإللحاُد معسكراِت إبادة لكل َمن ال نحتاج إليهم.

 هذا هو اإللحاد حين كان ُيطبَّق على أرض الواقع.

 

 

 

 

: ما زالت فكرُة قتل المرضى وكبار السن من الرجال والنساء وبالمناسبة

م، وكل فترة نسمع عن ُممرضة قتلت مسيطرًة على العقل الغربي حتى اليو

 مجموعة من المرضى في المستشفيات.

ة ُتطبَّق في أي وقت خفتت فيه بقايا النبوات في الغرب. ة ماديَّ   فالفكرة إلحاديَّ

أما على الجانب اآلخر، ففي اإلسالم تمثل المرأة رمًزا، وكائنًا ذا قيمة غير 

 ر طبيعي.عادية، فهي ُتعاَمل بخجل واحترام وتوقير غي

 تخيل أن الجنة تحت أقدامهـا!
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لله ل له النبي صلى اأتى رجل ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقا

ِه، َقاَل: »عليه وسلم:  َك؟ قال الرجل: ُقلُت: َنَعْم يا َرسوَل اللَّ َوْيَحَك َأَحيٌَّة أمُّ

 .(1)«الجنَّةُ  َوْيَحَك الَزْم ِرْجَلَها َفَثمَّ 

صلى الله عليه وسلم أالَّ يتُرَك هذه المسكينة وحدها في  لقد أمره النبي

 الحياة، ثم يذهب ليجاهد، فإذا أراد الجنة بجهاده، فالجنة عند رجلها.

 : ثالثة أرباع االهتمام يكون للمرأة، والربع للرجل.وفي اإلسالم

 َمن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

َك »: قاَل  َصَحاَبتِي؟ بُحْسنِ  نَّاسِ ال أَحقُّ  َك  ُثمَّ »: قاَل  َمْن؟ ُثمَّ : قاَل  ،«ُأمُّ اَل: ق ،«ُأمُّ

َك »ُثمَّ َمْن؟ قاَل:   .(2)«ُثمَّ أُبوكَ »، قاَل: ُثمَّ َمْن؟ قاَل: «ُثمَّ ُأمُّ

والَعالقة بين الرجل والمرأة في اإلسالم َعالقة َعْهٍد، سُيسأل عنه الرجل لو 

ر فيه، قا  .{12}النساء: [ڦ ڤ ڤ ڤ]ل الله تعالى: قصَّ

فالنساء أخذن من الرجال عهًدا شديًدا بالقيام بحقوقهنَّ والرعاية والحماية 

 واإلحاطة من كل سوء.

وقال الله تعالى مؤكًدا على حق المرأة في العشرة الطيبة الكريمة: 

 .{21}النساء: [ ې ۉ ۉ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2222(  صحيح سنن ابن ماجه، ح: 1)

 .2252... وصحيح مسلم، ح: 2291(  متفق عليه...  صحيح البخاري، ح: 2)
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لفعلية، وكفَّ األذى، وبذل : المعاشرة القولية واوالعشرة بالمعروف تشمل

 .(1)اإلحسان، وحسن المعاملة، والنفقة والكسوة

وفي حال حصلت كراهية طبيعية بين الرجل وامرأته، فإن الله سبحانه 

، وربما ةيوصي الرجل باإلمساك بزوجته، فربما تزول الكراهية وتخلفها المحب

 .(2)ُرزق منها ولًدا صالًحا

 [وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې] 

 .{21لنساء:}ا

 فاإلسالم يعلمنا احترام الزوجة، والصبر عليها.

  وَيدفع اإلسالم نحو االستقرار، واستدامة المودة.

 ڃ]وقال الله تعالى في حال انتهت األمور إلى الطالق: 

 .{112}البقرة: [ چ چ چ چ ڃ

ة تعود.  تنتظر المطلقة ثالثة شهور، فربما عواطف َتظهر أو مودَّ

  لبيت ولنفسية المرأة واستقرارها.كل هذا لمصلحة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تفسير السعدي.1) 

 تفسير السعدي. (2) 
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ِه َصلَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم: وقال َرُسوُل اللَّ ْهلِِه، وَأنا خيُرُكم خيُرُكم َخيُرُكم ألَ »ى اللَّ

 .(1)«ألَْهلي

 فخيُرُكم الذي يفي بحق أهله.

جالِ »وقال صلى الله عليه وسلم:  ُق الرِّ
 .(2).«إنَّما النِّساُء شقائِ

العربي أنه اصطدم باإلسالم، فلم يجْد فيه ما يجعله ينفر من ُشؤم اإللحاد 

المرأة من هذا الدين القويم، فصنع اإللحاد األكاذيب حول اإلسالم، وتعلَّل 

ببعض حاالت ظلٍم وقعت للمرأة، واستغلَّ اإللحاد هذه الحاالت وأظهرها على 

 أنها اإلسالم.

 َن الكفر فقط.فهذه ُلعبة سخيفة يضحك بها اإللحاد على من ُتِردْ 

ة امرأة َتحتكم إلى نصوص الشرع مباشرًة، فلن تجد فيه إال العدَل كلَّه  أما أيَّ

  والرحمة كلَّها.

ف الله اإلنسانية باإلسالم، كان يجتمع  انظر ماذا كان يحصل قبل أن ُيشرِّ

 ."َفَيْدُخُلوَن عَلى الَمْرَأةِ "مجموعة من الرجال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0222( صحيح سنن الترمذي، ح: 1) 

 .202(  صحيح سنن أبي داود، ح: 2)
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ْهُط ما دُ »حيث  ُهْم وَن الَعَشَرِة، َفَيْدُخُلوَن عَلى اَيْجَتِمُع الرَّ لَمْرَأِة، ُكلُّ

 .(1)«ُيِصيُبَها

وكانت المرأة ُتوَرث كما ُيوَرث المتاع، وكانت بعض األطعمة ُتمنع النساء 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]من أكلها، ويختصُّ بأكلها الرجال فقط: 

 .{231}األنعام: [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

في الحديث المتفق على  -رضي الله عنه-حتى قال عمر بن الخطاب 

 »صحته واصًفا حال المرأة قبل اإلسالم: 
ِ
ِه إْن ُكنَّا في الَجاِهلِيَِّة ما َنُعدُّ لِلنَِّساء واللَّ

ُه فِيِهنَّ ما أْنَزَل، وَقَسَم لهنَّ ما َقَسمَ   .(2)«أْمًرا، حتَّى أْنَزَل اللَّ

 فلم يكن لهنَّ قيمة.

 جب زوجته أنثى!وكانت مصيبة الرجل في الجاهلية أن ُتن

 ڇ چ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] 

 -82 }النحل: [ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

81}. 

 .(0)«جاء اإلسالم، وقد فديت ثالثمائة موءودة»يقول َصعَصعة بن َناجية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2129( صحيح البخاري، ح: 1) 

 .5210(  صحيح البخاري، ح: 2)

 .059-0( اإلصابة، 0) 
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وبالمناسبة مازالت فكرة قتل األجنَّة منتشرة في الغرب حتى اليوم، فالغرب 

 لية األولى.يعيش حالة من الجاه

 واليوم يحق قانونيًّا لألم أن تقتل جنينها خاصًة إذا كانت أنثى.

 

 

 

 

 

وهناك مئات الماليين من األجنة ُقتلت في األعوام القليلة الماضية منذ 

لت قبل ذلك  . (1)مطلع األلفية الثالثة فقط، كما فصَّ

سالم، وأنزل الله ففي هذا العالم الحالك السواد قديًما وحديًثا َظَهَر نوُر اإل

ح كل هذا الفساد والظلم والفجور... ليصحح كل هذا األذى بحق  كتابه؛ لُيصحِّ

الطفلة المسكينة التي يتمُّ قتلها؛ ألنها غير مرغوب فيها، والظلم واألذى بحق 

 الفتاة البالغة التي تتمُّ المتاجرة بجسدها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقاًل عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، موسى بن راشد العازمي.

(1) https://www.worldometers.info/abortions/ 

https://www.worldometers.info/abortions/?fbclid=IwAR37wL9EIPGnV-1Hq9RD3kjpd3p72DmDODXFBrT1CSPn2a8XYaXfS8YLD90
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غرب ابتًة في اللقد أصبحت المتاجرة بأجساد الفتيات البالغات قاعدًة ث

اليوم، فِمن جاهلية نكاح االستبضاع إلى جاهلية الغرب اليوم الذي يتمُّ فيه تسليط 

الكاميرات على كل تفصيلة في جسد المرأة من أجل الترويج لسلعة أو ماكينة 

حالقة أو عبوة شاي أو سيارة، فيتمُّ استخدام جسدها في حالة من الرخص 

  صل لها مثيل حتى في زمن الجاهلية األول.واالحتقار لقيمة المرأة لم يح

فاإلسالم أتى ليحفظ األنثى جنينًا وفتاًة وبالغًة وعجوًزا، وأتى ليمنع أن 

 گ ک ک]تؤذى المرأة ولو بكلمة، قال الله تعالى: 

 .{82}األحزاب: [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .{33}النور: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]}وقال سبحانه: 

 .(1)«َشرُّ الَكْسِب َمْهُر الَبِغيِّ »وقال صلى الله عليه وسلم: 

  فشر الكسب أن تتمَّ المتاجرة بجسدها.

بي حتى يكون عقُلك هو المتحدث  ثم إنَّ اإلسالم يقول للمرأة تحجَّ

 [ڻ ڻ ڻ ں]الرسمي عنك وليس الجسد، قال الله تعالى: 

 .{32}النور:

ة وستر لكيان المرأة عن أن ُيبتذل رخيًصا.  فهذه عفَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1222( صحيح مسلم، ح: 1) 
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 ڱ ڱ ڳ ڳ]حفظ المرأة وهي زوجة فقال الله تعالى: واإلسالم 

 . {112}البقرة: [ ڱ ڱ

 [ڱ ڱ ڳ ڳ]للمرأة ما للرجل من حقوٍق وواجباٍت: 

 .{112}البقرة:

ة مالية مستقلَّة عن الرجل، فهي تستطيع أن  وأصبح للمرأة في اإلسالم ذمَّ

سالم، اإلتبيع وتشتري وتتاجر ويكون المال باسمها، وهذا يحصل ألول مرة في 

 ميالدية. 1202ولم يحصل هذا األمر في أوروبا إال سنة 

 ميالدية. 1202فلم يكن للمرأة الحقُّ في حيازة المال باسمها حتى عام 

والمرأة في اإلسالم لها ميراث من المال كما للرجل ميراث من المال: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{7}النساء: [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 الحقوق للمرأة في وقٍت لم يكن لهن أي قْدر. لقد ظهرت هذه

ث بمالها لمن ُيربيها، وكان  واإلسالم حفظ األنثى يتيمًة، فكانت اليتيمة ُتورَّ

 ڎ ڌ ڌ]الرجل يتزوُجها وال يدفع لها مهًرا؛ ألنها يتيمة، فنزل قوله تعالى: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .{3}النساء: [ڳ

 الَّ ُتْقِسُطوا فِي اْلَيَتاَمى: إن خفتم أالَّ تعدلوا مع اليتيمة.َوإِْن ِخْفُتْم أَ 
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 َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع: إن خفت أن تظلم 
ِ
َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساء

، مثنى وثالث ورباع، واترك هذه  ها، فانكح غيرها كما تحبُّ اليتيمة فال تعطيها حقَّ

 ... اتركها لمن ُيكرمها.لمن يعطيها حقها كاماًل 

والمرأة في اإلسالم لها قيمة كاملة، فلها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما 

 ڻ ڻ]على الرجل من التكليفات، ولها ما للرجل من األجر: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .{38}األحزاب: [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ]وقال الله تعالى: 

 .{218}آل عمران: [ٺ

  فُهْم متساوون في التكليف، وفي األجر!

ا، وزوجًة، وعجوًزا.   فاإلسالم جاء بإكرام األنثى جنينًا، وبالغًة، ويتيمًة، وُأمًّ

ة نفسيًّا، وسويَّة أخالقيًّا.  فنظرة المسلم للمرأة نظرة سويَّ

لنا تتع امل معها كحيوان أما النظرة اإللحادية المادية للمرأة فهي كما فصَّ

 جميل ال أكثر.
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ولذلك كانت أعلى معدالت اغتصاب في العالم في أكثر الدول ماديًة 

 وإلحاًدا، حيث تنظر للمرأة كجسد مادي للمتعة المجردة.

 

 

 

 

 

ش في المواصالت في بلد ينتشر فيها اإللحاد  ووصلت معدالت التحرُّ

 .%133بشدة كفرنسا إلى 

 

 

 

 نظرة مادية، فقدت قيمتها وأصبحت سلعة وُلعبة.فلما نظروا للمرأة 

والمادية الُملحدة أغرت المرأة بأن تفعل ما ُيطلب منها من أجل زيادة 

لت مع الوقت لسلعة!  رصيدها البنكي، ففقدت المرأة خصوصيتها، وتحوَّ

 إذا تمكن دعاة اإللحاد من المرأة فسد المجتمع.
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 ابنها الِقَيم أو الضياع.فالمرأة شْئنا أو أبْينا هي التي ُترضع 

المشكلة أنَّ دعاة اإللحاد يشتغلون على المرأة منذ سنوات، وهم يتصورون 

لنظرتهم المادية العنصرية أنَّ المرأة ضعيفة، وأنَّ مخها ضعيف، وبالتالي سوف 

 تستسلم بسهولة.

وال يعرفون أنَّ المرأة هي من أصعب الحلقات التي تستعصي على 

 .الفلسفات الكفرية

 ولذلك فأقل نسب إلحاد في العالم اإلسالمي كمثال موجودة بين النساء.

الت الفكرية المفاجأة، وهي  فالمرأة ليس عندها اندفاعية الرجل في التحوُّ

تجد األمان في الحقوق التي يكفلها الدين، في حين أنها تفقد األمان تماًما مع 

ل لإللحاد في مجتمع  عبثية وعدمية النظرة اإللحادية للعالم؛ لذلك يقلُّ  التحوُّ

 النساء.

فاإللحاد يطلب ضريبة ال تستطيع المرأة أن تدفعها؛ ألن أول قسط من هذه 

الضريبة هو فقدان األمان لألبد، وفقدان الغاية، وفقدان الفطرة التي فطرت 

عليها... فطرة أننا مكلفون، وأنَّ لتكليفنا غايًة ومصيًرا ونتيجًة، تلك الفطرة التي 

طرنا عليها جميًعا، فطرة التكليف، وفطرة اللجوء إلى الله وطلب المدد واألمان فُ 

 من عنايته وحفظه سبحانه.

 فهل هناك دين أو فلسفة أو فِكر يحقق للمرأة كيانها كاإلسالم؟
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هل هناك دين كاإلسالم يحثُّ النساء على طلب العلم واألمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر؟ 

فلسفة أو فكر يحفظ المرأة من كل فكرة شاذة في خاطر هل هناك دين أو 

 الرجل؟

هل هناك دين أو فلسفة أو فكر غير اإلسالم يحفظ المرأة جنينًا وطفلًة وبالغًة 

ا وزوجًة وعجوًزا؟  ويتيمًة وُأمًّ

 ال والله ال يوجد!

 ڻ]انظر لجبر خاطر المرأة في اإلسالم وصل ألي مدى، قال الله تعالى: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .{132}البقرة: [   ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ها وقبل أن يفرض لها المهر، فعليه أن يعطيها  فمن َطلَّق امرأًة قبل أْن يمسَّ

 من المال ما يجبر به خاطرها.

ا َعَلى اْلُمْحِسنِيَن: فكما تسبَّ  ، ليكإ في اشتياقها بَت َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّ

 تجبر خاطرها! فعليك أن

 هذه دقائق في حق المرأة ال يغُفُل عنها وحي الله إلى البشر.

وانظر لحفظ قيمة البنت من قضية حب الوالدين للولد على البنت، فتجد 

فاء والبنين.  في اإلسالم أنَّه ال يصحُّ أن تقول: بالرِّ
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 ات.لبنألنَّ هذا قوٌل من أقوال الجاهلية الذين كانوا ُيفّضلون البنين على ا

فاإلسالم عدٌل كله، ورحمٌة كله، وحكمٌة كله، ولم يضعف انتشار اإلسالم 

إال بكثرة معاصي المنتسبين له، وعدم تطبيقهم لجمالية هذا الدين في حياتهم 

ة. ة والعامَّ   الخاصَّ
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2-  :ٻ ٻ ٱ]ما معنى قوامة الرجل على املرأة يف قوله تعاىل 

 ٌم يف املرأة كما يدعي املالحدة؟، وهل هي َتَحكُّ{33}النساء: [ ٻ

ج: يستغلُّ دعاة اإللحاد القوامة، هذا الحقُّ الشرعي الفطري الثابت في 

د، وهذا أسلوب في منتهى الالنزاهة.  تأليب النساء، وحثِِّهنَّ على التمرُّ

ألن القوامة في األصل من: فالن قائٌم على العمل، أي: أنَّه هو الُمطالب 

 فالرجل قوامُتُه تكليٌف وليست تشريًفا.بإتمامه وإصالحه، 

فقوامته جعلها الله لمصلحة المرأة، فهو مسؤول عن حمايتها، وحفظ 

 .(1)حقوقها، والدفاع عنها

فما أعجَب حال المالحدة حين يجعلون قضية فيها عزٌّ للمرأة وسنٌد للمرأة 

 شبهًة!

 ظلم زوجته،قوامته، وثاٍن ي ءويستغلُّ المالحدة حاالت خاصة لزوٍج ُيسي

ِواليته على أبنائه، ورابع يأكل حقوق أخواته، فيستغلُّون هذه  ءوثالث يسي

الحاالت ويضخمونها، ثم يقومون بعملية ربط زور بين هذه الحاالت وبين حق 

 القوامة الذي شرعه الله.

ف في استعمال حٍق شرعيٍّ  وال يعرف دعاة اإللحاد أنَّه في اإلسالم: َمن تعسَّ

فيه، ُينَزع منه هذا الحقُّ ويؤدَّب، فقد َينِزع اإلسالم  -عزَّ وجلَّ -َأِذن الله في غير ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .051/ 5(  الذخيرة، القرافي المالكي، 1)
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حقَّ الِوالية من األب لما أساء استخدامها، ويعطيها القاضي لمن دونه لعمها أو 

 لخالها وهكذا.

 فكمال الرجولة، وكمال المروءة في اإلسالم أن يحافظ الرجل على المرأة. 

قال النبي صلى الله عليه  ُيقتل من أجل حفظ المرأة،بل وُيقاتِل الرجل، و

 (1).«ومن قاتل دوَن أهلِِه، فهو شهيٌد »وسلم: 

 فالقوامة مسؤولية وِحفظ ورعاية، شرعها الله بحكمته وعلمه ورحمته. 

فالله يعلم حال الرجل، وحال المرأة، وطبيعة الرجل، وطبيعة المرأة، ويعلم 

 سبحانه ما ُيصلح أحوال الناس. 

 فالوالية مسؤولية من الرجل تجاه المرأة، ومثال ذلك:

ج نفسها بغير إذن وليها، وهنا الوالية في النكاح : حيث ال يجوز للفتاة أن ُتزوِّ

ُيصور الملحد هذه المسألة كنوع من التضييق على المرأة، في حين أنَّ األمر في 

يم تزاز شخص عدحقيقته مسؤوليٌة ُملقاة على عاتق الولي، حيث يحميها من اب

الرجولة يريد أن يتزوجها في السر بدون علم أهلها، ثم يلقيها في الطرقات بعد 

ها  أن ينال حظَّه منها، والوالية في النكاح كذلك؛ ليحميها الولي من أن يضيع حقُّ

ها الذي هي قد تغفل عنه لعاطفتها، فهي ربما تقبل  بعاطفتها، فيحفظ لها حقَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5132(  صحيح سنن النسائي، ح: 1)
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المالية من الزوج؛ لفرط تعلُّقها به، فوليُّها يحفظ حقها، التنازل عن كل حقوقها 

 ويضمن عدم استغالل الخاطب لها.

ولو نظر الملحد للوالية نظرة صحيحة عادلة لعلم أنها تضييٌق على 

 الرجل... تضييق على الخاطب، وليست تضييًقا على المرأة.

ها، والخاطب ُيلَزم من ولي الزوجة بأداء الحقوق لها،  فوليُّها يضمن حقَّ

 وليس على المرأة. -على الخاطب-فالتضييق في الواقع على الرجل 

ج إال بمن ترضى به، وإال النفسخ العقد،  ثم إن المرأة في اإلسالم ال تتزوَّ

 فأين التقييد في والية النكاح؟

 .(1)«ُح اْلبِْكُر حتَّى ُتْسَتْأَذنَ اَل ُتنْكَ »قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 ها ُيشرف وُيتابع حتى تصل حقوقها إليها.فوليُّ 

 فهل هذا تقييد أم زيادة صيانة لحقوق المرأة؟

جها الولي بغير رضاها ينفسخ عقد الزواج فوًرا، وكأنه لم يكن.  ولو زوَّ

َجني  جاَءْت َفتاٌة إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه عليِه وعَلى آلِِه وسلََّم، فقاَلت: إنَّ أبي زوَّ

؛ ليرفُع بي خسيسَتُه، فجَعَل األمَر إليها، فقاَلت: قد أَجزُت ما صنََع أبي، ابَن أخيهِ 

 مَن األمِر شيءٌ 
ِ
 .(2)وَلكِن أردُت أن تعَلَم النِّساُء أن ليَس لآلباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2222(  صحيح البخاري، ح: 1)

 ، درجة الحديث: صحيح.0222( سنن النسائي، ح: 2) 
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 فما ُتمضيه الفتاة يمضي، وما تفسخه ُيفَسخ.

 فِوالية النكاح هي لحفظ حقوقها؛ ولضمان أن ُتؤدَّى إليها الحقوق.

 هذا ما يالم؟فهل في 

 وهنا قد يأتي سؤال: هل للرجل والية على مال المرأة؟

والجواب: هذه القضية ال وجود لها في اإلسالم، فليس لرجٍل على وجه 

 األرض ِواليٌة على أموال المرأة، ال زوج، وال أب، وال أخ، وال أحد.

ف فيها حيث شاءت.  فللمرأة ُمطلق الحرية في أموالها تتصرَّ

له ِوالية الرجل على المرأة في نطاق األمور التي تحتاج فيها وقد جعل ال

 [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]المرأة للرجل، فأيُّ رحمٍة هذه: 

 .{23}الملك:

ويجب أن تنتبه المرأة المسلمة ألالعيب ناشري الشبهات؛ لئال تلتبس 

 ې ې]بشبهة، أو تكره شيًئا مما أنزل الله فيحَبط عمُلها، قال الله تعالى: 

 .{1}محمد: [ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ٻ ٻ ٻ ٱ]فنحن عبيٌد لله، خاضعون لشرعه، خاضعون ألمره: 

 .{32}األحزاب: [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
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فهذا حال المسلم مع شرع ربه: التسليم التام، والرضا التام، والقبول التام، 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]قال الله تعالى: 

 .{82}النور: [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]قال عزَّ من قائل: و

 [وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .{28}النساء:

ر الله وما شرع إال ما هو خير وحكمة وعدل وكمال لِك ولقلبِك  فما قدَّ

  ولنفسِك ولبيتِك ولمستقبلِك الدنيوي واألخروي.

إذن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل ال يمسُّ كيان المرأة، وال يمس كرامة 

رأة، وإنما القوامة هي القيام بما في مقدور الرجل، وليس في مقدور المرأة أو الم

 تستحي منه المرأة.

ن الوليُّ سفَر المرأة؛ لئال يؤذيها متحرش.  أيًضا من صور الِقوامة أن: ُيَؤمِّ

أيًضا من صور القوامة: قوامة النفقة، وهذه أساس القوامة، قال الله تعالى: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{33}النساء: [ٺ

فهو يقوم عليها بالنفقة، أًبا وزوًجا، فاألب يِكدُّ ويسعى ويكافح من أجل 

 توفير لقمة عيش كريمة البنته، والزوج لزوجته.
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 أما المرأة فال يلزمها من ذلك شيء، بل هي تعيش في بيتها كريمة عزيزة.

تتقي أن تصبر عليه، وولو لم يستطع أن ينفق عليها فهي شرًعا ُمخيَّرٌة بين 

 .(1)الله فيه، وبين أن تفارقه

 لقد ُكلِّف الرجل بالقوامة حتى يحُصَل للمرأة على حقها.

إذن فحّيز نطاق القوامة كما قلت هو في تحصيل الجوانب التي تعجز المرأة 

 في الغالب عن تحصيلها بطبيعتها وضعفها.

 فطرية طبيعية تراحمية. فَعالقة الرجل بالمرأة في اإلسالم َعالقة تكاملية

لكن الثقافة الغربية الممسوخة جعلت الَعالقة بين الرجل والمرأة َعالقة 

ج إلثبات دور المرأة في  صراع، وَعالقة تثوير للمرأة على الرجل، وَعالقة تؤجَّ

المجتمع، وكأن نجاح المرأة سيكون على حساب الرجل، أو أنَّ المكاسب التي 

لى حساب مكاسب الرجل، وهذا فهم بدائي ُمتخلف ُتحققها المرأة ستكون ع

م الله هو في اإلسالم  لطبيعة الَعالقة بين الرجل والمرأة، فنجاح المرأة في غير ما حرَّ

 نجاح للرجل، وفرحة للرجل، وبهجة للرجل السوي.

م الله هو نصر للرجل، وخير للناس.  فنجاح المرأة في غير ما حرَّ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] 

 .{12}الروم: [ڳ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/599كشاف القناع،  .122/  0مهذب في فقه اإلمام الشافعي، ( ال1) 
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وكما أوجب الله على الرجل من الواجبات في حق المرأة ما أوجب: من 

 النفقة، ومن الحفظ، ومن جلب حقوقها، ومن إحاطتها بالرعاية.

فقد أوجب الله في الناحية األخرى على المرأة واجباٍت: فعلى المرأة أن ُتطيع 

 زوَجها.

 ا، فهو رأس البيت.فهذا واجب شرعي على المرأة، أن تطيع زوجه

 ٿ ٺ ٺ]فالمرأة مطيعة لربِها، مطيعة لزوِجها: 

 .{33}النساء: [ٿ

ْلَغْيِب: مطيعات لله، حافظات ألزواجهن. الَِحاُت َقانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِّ  َفالصَّ

إذا صلَِّت المرأُة َخْمَسها، وصاَمت شهَرها، »قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

نَْت فرَجها، وأطاعَ  ت زوَجها، قيَل لها: ادُخلي الجنََّة ِمن أيِّ أبواِب الجنَِّة وحصَّ

 .(1)«ِشئِت 

 ُيناَدى عليها من أبواِب الجنَِّة الثَّمانَِيِة: َتكرًيما وَتشريًفا.

 فطاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله واجبة.

 هذا واجب شرعي.

 وزوجها هو جنَّتُها ونارها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .223(  صحيح الجامع، ح: 1)
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انظري أين أنِت منه؟ فإنَّما هو جنُتِك »وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه 

 .(1)«وناُركِ 

ه فهو سبب في دخولها الجنة، ولو لم تؤدِّ حقه فهو سبب في  فلو أدت حقَّ

 دخولها النار.

 فللمرأة حقوق على الرجل.

 وللرجل حقوق على المرأة.

ه شاع الوئام واأللفة والسكينة واالستقرار ال ي نفسوإذا أدَّى كل ذي حقٍّ حقَّ

 واألمان األسري.

م وال ُيؤلَّب الرجل فيه على المرأة،  فالمجتمع رجل وامرأة، والمجتمع ال ُيقسَّ

وال المرأة على الرجل، فهي َعالقة تكاملية وليست صراًعا كما يحاول أن يفرض 

 الغرب.

فالغرب والثقافة العلمانية الغربية تحاول أن تجعل الَعالقة بين الرجل والمرأة 

 صراع وتثوير. َعالقة

والذي أدَّى لمشاكل المرأة في العالم اإلسالمي بجانب التأثُّر بالثقافة الغربية: 

انغماس بعض الرجال في الشهوات؛ ما أضعف من شخصيتهم، فظهرت حركات 

د على الِقوامة، وظهرت حركات التمرد  النسوية المتأسلمة، وظهرت حركات التمرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1232(  صحيح الجامع، ح: 1)
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حركات الضالَّة إال لضعف شخصية الرجل، على الِوالية، وما ظهرت هذه ال

 وضعف قيادتِه.

فحين تعرف المرأة أن الرجل عبٌد لشهواته وفواحشه التي يرتكبها، يصُغُر في 

د لو كان إيمانها ضعيًفا، وتبدأ في المطالبة ليس بحقوقها كما  عينيها، فتبدأ في التمرُّ

 هو مفترض وإنما تبدأ في المطالبة بالتمرد الكامل.

ه هي المشكلة التي ال يفهمها كثير من الرجال: عندما يكون الرجل وهذ

شهوانيًّا خاضًعا للفواحش، وال ينشغل إال بمصالحه، وعندما ال يوّفي للمرأة حقها، 

في التمرد على كل شيء، فتحصل الفتنة  -لو كان في دينها ضعف-تبدأ المرأة 

 والفساد العظيم.

د تام مكتمل فالنسوية ليست حركة تطالب بالحقوق ، وإنما هي مشروع تمرُّ

 األركان، وهذا ظاهر من المطالبات النسوية، فهي تمثل تمرًدا على كل شيء.

فضعُف قيادة الرجل، وقلة رحمة الرجل، وبحث الرجل عن الفواحش، هذا 

د المرأة، وإلى فساد المجتمع فعاًل.  يؤدي إلى تمرُّ

د المرأة مصدره: ضعُف ِقوامة الرجل،   وقلة إيمان المرأة.فتمرُّ
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 ُكلُُّكْم َراع  »أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو عاد الرجل لكلكم راٍع، كما 

ُجُل في أْهلِِه َراع  وهو َمْسُؤوٌل عن َرِعيَّتِِه، والَمْرَأُة في َبْيِت  وَمْسُؤوٌل عن َرِعيَّتِِه؛ والرَّ

 .(1)«َزْوِجَها َراِعيٌَة وهي َمْسُؤوَلٌة عن َرِعيَّتَِها

قال النبي صلى الله  ولو علم الرجل أنَّ الله سائٌل كلَّ إنسان عن رعيته، كما

حتى ُيسأَل الرجُل إنَّ اللَه سائٌل كلَّ راع  عما استرعاُه، أَحِفَظ أْم ضيََّع؟ »عليه وسلم: 

 .(2)«عن أهِل بيتِه

ه لو عاد الرجل لِما أوجب الله عليه من حقوٍق، وعادت المرأة لما أوجب الل

 عليها من حقوٍق لصلح حال األمة، ولشعرت المرأة بأنوثتها الحقيقية.

فكمال أنوثة المرأة في قيام الرجل بحقوقه نحوها، وقيامها بحقوقها نحوه، هنا 

 تشعر بكمال أنوثتها، فهذه فطرُتها التي ُجبَلت عليها.

ئنين ملو قام الناس بما أوجب الله عليهم، الستقرت الدنيا، ولنام الجميع مط

 هانئين.

لألسف اختفى في كثيٍر من البيوت: ُحسن الخلق، وحسن المعاشرة، وحسن 

ا َعِهدَ   .(0)االحتواء، والمودة والرحمة واللين والتغافل عن بعض األمور: اَل َيْسَأُل َعمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2532(  صحيح البخاري، ح: 1)

 .1202( السلسلة الصحيحة، ح: 2) 

 .2122( صحيح البخاري، ح: 0) 
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: الرجولة الحقيقية، والِقوامة الصحيحة، وغضُّ البصر عن فما نحتاجه هو

لخلوات، فرجولة غض البصر هي درجة من درجات النساء في الطرقات وفي ا

 الِقوامة.

 فغضُّ البصر، والترفع عن المعاصي هذا يجعل منك رجاًل قّيًما.

والرجل ِمفتاح المرأة، ولو لم َيِف الرجل بما عليه، ما استطاع أن يفهم المرأة 

 ولما رضيت هي عنه.

تن كُثرت لى الرجل، فالف: فعلى المرأة أْن تتحلَّى بالصبر عوفي الناحية الثانية

على الرجال، وضغوط الحياة صارت صعبة، فلتغفر المرأة لزوجها، ولتصبر عليه، 

 ولتكثر من نصحه وتذكيره بالله، والدعاء له.

ب إلى الله بالعمل الصالح؛ لعل الله يصلح بيَتها، ويهدي أهَلها.  ولتتقرَّ

ة ت النخوة والمروءة والَغيروليحذر الرجل من قلة الَغْيرة على أهل بيته، فلو قلَّ 

 وقلَّ اهتمام الرجل بأهله استرجلت المرأة وُفتنت لو كان في إيمانها َضعف.

 وإذا استرجلت النساء وإذا فتنَّ فكبِّْر على األمة أربًعا.

وما وجد المالحدة وال وجدت النسويات ثغرًة لشبهة يدخلون منها على بيوتنا 

الشهوات، والتمرد على شرع الله، إال باختفاء باإلفساد، ونشر الخراب والفتن و

 قوامة الرجل، وعدم أداء المرأة لحقوقها.
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ما وجدوا الثغرة إال بتقصيرنا، وما وجدوا الشبهة إال بعدم تطبيقنا للقوامة 

بصورتها الصحيحة، وما تسلَّطوا علينا إال ببُعدنا عن ديننا، وتعلُِّق بعِضنا بثقافات 

 تمي بشيء إلى دين ربنا.وسلوكيات غربية ال تن

ودعاة الكفر والنسوية والضالل ال يريدون تحرير المرأة، وإنما هم يريدون 

 [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ]تحرير شهوات المرأة: 

 .{17}النساء:

لقد أدَّى اإللحاد والنسوية إلى خراب منظومة األسرة في الغرب، وهم 

هون إلينا بما هم هون اآلن إلينا بقوة، يتوجَّ فيه من خراب أخالقي مرعب،  يتوجَّ

ألنَّها أجنَّة  %23يكفيك أن تعلم أنَّ احتمالية قتل الجنين في الغرب اليوم تصل إلى 

ع ذلك وال تمنع منه.  غير مرغوب فيها، والدساتير الغربية كما قلت ُتشرِّ

واألطفال الذين ينجون من القتل ُيعاني أغلبهم بعد الوالدة من فقدان األب؛ 

 ُء غير شرعيين.ألنهم أبنا
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فعلى المستوى األسرى والعائلي يعيش الغرب اليوم بسبب النظرة المادية 

 اإللحادية والنسوية أتعَس أيام حياته.

فما ترك الناس من أمر الله شيًئا إال أحوجهم الله إليه، وعاَنوا ولم يجدوا 

  طريًقا إال بالرجوع إليه.
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3- الزوجات؟ ملاذا مل ُيحرِِّم اهلل تعدُّد 

ٌل من رب العالمين،  ج: ليس هناك تشريع سماوي... ليس هناك دين ُمنَزَّ

وأيًضا ليس هناك تشريع أرضي... تشريع وضعي... تشريع مادي يمنع من 

د، فيستحيل أن تجد ذلك.  التعدُّ

 لم يوجد، ولن تجد، ولن يوجد.

ريعات شالفرق بين التشريع السماوي الذي ارتضاه الله لعباده، وبين الت

د زوجات برباط  د: هل هو تعدُّ األرضية الوضعية الفاسدة هو في صورة التعدُّ

شرعي مسؤول بين رجل وامرأة، وواجبات على الرجل تجاه المرأة مدى الحياة، 

د خيانات وخليالت وعالقات حيوانية غير مسؤولة كما في التشريعات  أم هو تعدُّ

 األرضية الفاسدة؟

تجد تشريًعا واحًدا عبر تاريخ البشر يمنع كل صور هذا هو الفرق، لكن لن 

د.  التعدُّ

ا واحًدا ال في التوراة، وال في  فالكتب السماوية كلُّها لن تجد فيها نصًّ

 اإلنجيل، وال في القرآن، وال في غيرهم من الكتب السماوية يمنع من التعدد.

ة كانت مأما في التشريعات الوضعية األرضية: فالتشريعات الوضعية القدي

د الزوجات أو الخليالت أو السرايا.  تسمح؛ إما بتعدُّ
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والتشريعات الوضعية الحديثة الفاسدة في الغرب تبيح بكل أريحية تعدد 

الخليالت ولو ألف عشيقة، فلو ارتكب إنسان الفاحشة مع ألف امرأة فال مادة في 

م ذلك أو تمنع منه.  أي دستور علماني ُتجرِّ

د تشريع يمنع من التعدد، لكن التعدد إما أن يكون : ال يوجإذن كما قلت

تعدًدا مسؤواًل برباٍط شرعيٍّ مقدس، وإما أن يكون تعدًدا شهوانيًّا حيوانيًّا غير 

 مسؤول، ُتستخدم فيه المرأة كُلعبة جنس.

ونظًرا اللتزامات التعدد في الشرع اإللهي... نظًرا لاللتزامات التي على 

د على الرجل، والحقوق التي علي ه في اإلسالم، فأقل أمم العالم في التعدُّ

د فيها الرجال أكثر من امرأة  ة في العالم ُيعدِّ اإلطالق هي األمة اإلسالمية... أقل ُأمَّ

 هي أمة المسلمين.

ولن تجد إنساًنا في الغرب إال وهو ُيعدد العشرات، بل والله والمئات من 

وقّل بين المسلمين َمن يتخذ امرأتيِن؛ النساء، إن لم يكن اآلالف في رحلة حياته، 

د مسؤول وزواج ونفقة وحفظ  د بشرع إلهي، فهو تعدُّ د المسلمين تعدُّ ألن تعدُّ

 وحماية ورعاية للمرأة، ومع كل هذا نحن فقط الذين ُنالم على التعدد.

د إال على المسلمين.  وال يأتي التركيز في قضية التعدُّ

 أمر عجيب!
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حيواني العلماني الغربي الالمسؤول مقبوٌل عند فالتعدد الشهواني ال 

الملحد تماًما، بينما الزواج المسؤول والرباط الشرعي والتزام الرجل مدى 

 الحياة مع المرأة هو ما يثير مشكلة وشبهة!

لقد ولَّد التعدد العلماني الغربي أكَبَر أزمة أخالقية في تاريخ الجنس 

 تحدثت عنها قبل قليل. البشري، وهي أزمة قتل األجنَّة التي

ا.  (1)وفي أمريكا وحدها ُيقتل أكثر من مليون جنين سنويًّ

 .{231}األنعام: [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] 

وإذا ِسرَت في شوارع أوروبا وأمريكا؛ ونظًرا للتعدد الالمسؤول، فسوف 

تجد أمامك مثل هذه الصناديق، والتي تقول لك: بداًل من أن تلقي ابنك في 

 يموت ضْعُه هنا في هذا الصندوق.القمامة حتى 

 أمريكا وحدها بها عشرات اآلالف من هذه الصناديق.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Approximately 893.000 abortions took place in the United 

States in 2016. 
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 فنحن أمام أكبر مهزلة أخالقية في التاريخ.

 نحن أمام نازية جديدة مرعبة، وإبادة جماعية يومية لم يشهد لها البشر مثياًل.

 

 

 

 

 

زية لفطرية الغريلذلك فقد أتى اإلسالم وتعاَمل مع حاجة الرجل الطبيعية ا

د... تعامل معها بوحي إلهي حكيم.  للتعدُّ

م العالقات الشهوانية الحيوانية: ولذلك ففاحشة الزنا ُتعد من أكبر  فحرَّ

 ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]الكبائر في اإلسالم: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .{71 -22}الفرقان: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 في اإلسالم.فالزنا جريمة كبرى 

أيًضا ُيعد قتل األجنة بعد نْفخ الروح فيها من أكبر الكبائر في اإلسالم: 

 .{1 -2}التكوير: [ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ]
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 .(1)فقتل الجنين بعد نفخ الروح هو قتل نفس باإلجماع

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]قال الله تعالى: 

 .{31}المائدة: [ٿ ٿ ٿ

م العالقات الحيوان  ية، وما يتبع هذه العالقات من كوارث.فاإلسالم ُيجرِّ

: من أراد أن ُيعدد فليتزوج زواًجا طاهًرا عفيًفا بالتزامات اإلسالم يقول لك

وواجبات وحقوٍق، فهو رباط شرعي مسؤول بين الرجل والمرأة في النور، حيث 

ُيلَزم الرجل أمام المجتمع طيلة عمره ُتجاه هذه المرأة مسؤولية ونفقة ورعاية 

 ا وتأسيس بيت، ورعاية ذرية، ونفقة عليهم.وحفظً 

 وفي حال َعَجَز الشخص عن كل هذه االلتزامات، فليصبْر وليتقَّ الله.

: في حال عدم قدرة الرجل على الوفاء بهذه االلتزامات، فال وهنا السؤال

 ُيعدد وال ُيسمح له بأن ُيعدد؟

نَصُّ على : ألول مرة في كل التشريعات السماوية واألرضية، يُ والجواب

 .{3}النساء: [ ڳ]االكتفاء بزوجة واحدة: 

د طالما لن يفي بهذه االلتزامات، فزوجة ألول مرة : ُيمنع الرجل من التعدُّ

د ثم ُيضيِّع الحقوق:  واحدة تكفيه، وليصبْر وليتقَّ الله فهذا أقرب من أن ُيعدِّ

 .{3}النساء: [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151( القوانين الفقهية، ابن جزي ص 1) 
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لَِك َأْدَنىَٰ َأالَّ تَ   .(1)ُعوُلوا: ذلك أقرب أالَّ تجوروا وتظلمواَذَٰ

 .(2)فاالقتصار على واحدة أقرُب ألداء الحقوق وعدم الظلم

أما من استطاع أن يفي بالحقوق وااللتزامات للزوجة الثانية وألوالِدها، 

واستطاع أن يقوم على الحفظ والنفقة والرعاية والمودة والرحمة، فهذا يجوز له 

د كما ُتحب: مثنى أن يعدد بزواٍج طا هٍر عفيٍف، وما أحلَّه الله ال ُيحرمه إنسان، فعدِّ

  وثالث ورباع، وليس ألحد من البشر أن يحرمك مما أحلَّ الله.

فالرجل يحتاج ألكثر من امرأة، وهذا أمر يتفق عليه كل البشر عْبر كل 

لنا، فهذا إجماع غريزي إنساني، أضْف إلى هذا أنَّ نص اة ف حيدساتيرهم كما فصَّ

المرأة عوارض طبيعية من حيض ونفاس وقيود حمل، فهناك قيود كثيرة، وأِضْف 

أعلى بشدة مما عند المرأة،  Sex Driveإلى كل ما سبق أنَّ غريزة الرجل الـ 

 وهذا أمر ُيقرره أيُّ مرجع طبي متخصص.

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تفسير البغوي.1) 

 ( تفسير السعدي.2) 
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ال حفحاجة الرجل قد ال توفيها المرأة حتى في حالتها الطبيعية، أيًضا أغلب 

ا، وقبل هذا وذاك  الرجل أنه يسافر ويغترب ويهاجر وقلياًل ما يكون مستقرًّ

د.  فالرجل بطبيعته يستطيع قلبه أن ُيعدِّ

 ومن أجل كل هذا أجمع البشر عْبر كل دساتيرهم على إباحة التعدد.

واإلسالم لم يأِت ألبطال أسطورية ملحمية، وإنما أتى للبشر، وأتى لُيطبق، 

دوا الخليالت وأتى ليكون م د زوجات لعدَّ نهج حياة، والبشر لو لم يجدوا تعدُّ

 وأظهروا الفواحش.

فالرجل قد يحتاج ألكثر من امرأة لدواٍع ال يمكن حصُرها، وفي كل 

 األحوال البشر كانوا ُيعددون وسوف يعددون!

: أمثل وأحكم وأعلم نموذج... إنه ديُن رب والتعدد في اإلسالم هو

 العالمين.

: لماذا إذا كان التعدد في اإلسالم أمثل وأحكم وأعلم د يظهر سؤالوهنا ق

 نموذج... لماذا نحن الذين ُنالم في موضوع التعدد؟

د ُذكر المسلمون؟  لماذا إذا ُذكر التعدُّ

د زوُجها؟  ثم لماذا تكره المرأة المسلمة أن ُيعدِّ

: كيف أصبح هناك ِشبه رفض مجتمعي للتعدد في ثم السؤال األخطر

 الدنا؟ب
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والجواب: لألسف أصبحت نظرة المجتمع للتعدد نظرة خاطئة تماًما، 

وأصبح أغلب الناس يتعاملون مع هذا الموضوع بصورة سخيفة... يتعاملون معه 

رات فاسدة عن التعدد، وفتحوا مجااًل  خوا في األذهان تصوُّ تعاماًل هزليًّا، فرسَّ

 ا.للعلمانيين والملحدين أن يهاجموا التعدد عندن

 :فنحن عندنا أخطاء كثرية يف طريقة التعامل مع التعدد منها

م أمام أواًل  : أخطأ الرجل الذي جعل مسألة الزوجة الثانية موضوًعا للتهكُّ

ج عليِك.  زوجتِه فيقول لها بمناسبة وبدون مناسبة: أنا سأتزوَّ

 وكأنه تهديد لها.

خ في ذهن المرأة، وفي ذهذا الرجل بهذا األ هن الناس من سلوب ُيرسِّ

حوله، ودون أن يدري، أنَّ الزواج الثاني إيذاء للزوجة األولى، فطالما أنه يهددها 

 بالزواج الثاني، إذن فالزواج الثاني أمٌر خطيٌر عليها.

فهذا أسلوب غير صحيح بالكلية، وهو بهذا يشوه مسألة ليس فيها أيُّ خطر، 

 ما سأوضح.وال أيُّ تهديد، بل فيها حل لكثير من المشاكل ك

: المجتمع بثقافته التي تبتعد عن روح اإلسالم كلما َتَقارب الخطأ الثاني

الزمان، أعطى المرأة شعوًرا بأن الزواج الثاني يعني فقدان الزوجة األولى لألمان، 

ويعني حرمان الزوجة األولى، ويعني تقصيًرا سيحصل في حق الزوجة األولى 

 .  وال ُبدَّ
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 ة المجتمع عن الزواج الثاني.أصبحت لألسف هذه ثقاف

رات الفاسدة. ست لهذه التصوُّ  ولألسف كثير من تجارب الزواج الثاني كرَّ

ج بزوجة ثانية، فُيهِمل األولى أو ُيضيعها!  فيأتي شخص ظالم جاهل يتزوَّ

فاتنا في تشويه هذا النموذج النقي األمثل.  فنحن شركاء بتصرُّ

يعيش حياة بهيمية أن يسخر من ونحن َمن نعطي العلماني الغربي الذي 

 الزواج المسؤول عندنا.

: ما أن ُيعدد الرجل حتى يُظنَّ الناس أن هذا لِعيٍب في زوجته الخطأ الثالث

األولى، أو لمشكلة حصلت مع األولى، فتصبح وكأنها في موضع المتَّهم، أو في 

 موضع َمن كانت سبًبا في أن يتزوج زوُجها عليها.

ل تفقد الثقة في نفسها بمجرد زواج زوجها؛ ألنها تظن وبعض النساء بالفع

 أنها السبب في زواجه لتقصيرها معه.

وهي قد ترى نظرات اللوم في عيون اآلخرين، يلومونها أنه تزوج عليها، 

 وهذا خطأ شديد، فالرجل قد يحتاج لزوجة ثانية دون أي تقصير من األولى.

أ العلمانيون علينا ووجدوا مدخاًل   للشبهة في قلوب بعض النساء لقد تجرَّ

في مسألة التعدد؛ نتيجًة للفهم الخاطئ للتعدد، والممارسات السيئة المرتبطة به 

 من البعض.
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ولألسف َعَزَف الرجال عن الحالل حتى يستريحوا من نظرة المجتمع حال 

 التعدد، فوقع بعُضهم في الحرام.

موا على أنفسهم ما أحل اللُه لهم وقعوا ف  ي المصائب.فلما حرَّ

رات  إذن ال بد أن تكون هناك ثقافة مجتمعية تسعي لتصحيح هذه التصوُّ

الفاسدة والسلوكيات الخاطئة، وعلى الرجل أن ُيصلح من نفسه، وأْن َيعرف أنَّ 

الزواج الثاني ليس تهديًدا للزوجة األولى، أو إشعاًرا لها بأن ظلًما سيقع عليها لو 

ج، بل هو َمن سيتحمل مسؤ  ولية مضاعفة ال هي.تزوَّ

ها في اإلحاطة  فحقُّ الزوجة األولى كما هو ال ُينقص منه شيء... حقُّ

 والرعاية وشعور األمان والنفقة يوفره لها كما هو.

 .(1)«وَمن قاتل دوَن أهلِِه، فهو شهيٌد »ويحافظ عليها ويدافع عنها بدمه: 

ر في شيء من حقها ويرعاها ويح ُكْم َراع  »م: فظ ذريتها ويرعاهفال ُيقصِّ  ُكلُّ

ُجُل في أْهلِِه َراع  وهو َمْسُؤوٌل عن َرِعيَّتِهِ   .(2)«وَمْسُؤوٌل عن َرِعيَّتِِه؛ والرَّ

 ڤ]فالنساء أخذن على الرجال عهًدا شديًدا بالرعاية والحفظ: 

 .{12}النساء: [   ڦ ڦ ڤ ڤ

 .{21}النساء: [ ې ۉ ۉ]وأمر الله بعشرتهن بالمعروف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق تخريجه.1) 

 (  سبق تخريجه.2)
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 ها إليها كما هي.فحقوُقها ُيوّفي

 ة. : حقوق الزوجة الثانيأنفسهم ُيضاف إلى كل ذلك بالقدر والقيمة والمعنى

 فالرجل هو َمن سيتحمل المسؤولية مضاعفة. 

 وال يجوز له أن يميل لواحدٍة على حساب األخرى.

من كان له امرأتاِن، يميُل إلحداُهما على »صلى الله عليه وسلم:  قال النبي

 .(1)«يوَم القيامِة، أحُد شقْيِه مائٌل األُخرى، جاء 

جاء يوَم القيامِة، أحُد شقْيِه مائٌل: يأتي ماِئاًل بحيُث َيراه أهُل الَعَرصاِت؛ 

 لَِيكوَن هذا زيادًة في التَّعذيِب.

فالرجل ال بد أن يعرف كلَّ هذا، ويعرف ما عليه، ولو لم يكن من أهل الوفاء 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]لدينه:  بالحقوق فليكتِف بواحدة فهذا أصلُح 

 .{3}النساء: [ڻ ڻ

 : ال بد أن تعي المرأة أنَّ زواج الرجل ليس بسبب َعيٍب فيها.في الجهة الثانية

. ، أحلَّه الله عزَّ وجلَّ ، ووحي إلهيٌّ د تشريٌع إلهيٌّ  وال بد أْن تعي أنَّ التعدُّ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې]ولتحذر أن تكره شيًئا من شرع الله: 

 .{1:}محمد [ەئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0252(  صحيح سنن النسائي، ح: 1)
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من الممكن للمرأة أن ترفض زواج زوجها عليها بدافع الغيرة والغريزة، 

 لكن ال ترفض التعدد كتشريع إلهي أحلَّه الله.

فدافع الغيرة والغريزة هذا أمر ِجبلِّيٌّ ال شيء فيه، أما رفُض التعدد وكراهيُة 

 ما أنزل الله فهذا ُمحبط للعمل.

 ذا ترفض المرأة التعدد؟وهنا نعود لجواب السؤال السابق: لما

 :واجلواب لثالثة أسباب

 فأما األول: فلثقافة المجتمع في نظرته للزواج الثاني، كما فصلنا.

 وحلُّ هذه المشكلة بتغيير نظرة المجتمع للزواج الثاني كما قلنا قبل قليل.

وثاني األسباب التي تجعل المرأة ترفض التعدد هو: حسابات بعض النساء 

تبخل المرأة بما عند زوجها من مال أن تشاركها فيه غيرها، وهذا  المادية، حيث

م سبحانه الرزق بين عباده بحكمته، وقد يغتني  اق، وقد قسَّ جهل؛ ألن الله هو الرزَّ

 َمن ُيعدد، وقد ُيفلس َمن لم يتزوج بعد.

 .{82}الذاريات: [ڎ ڎ ڌ ڌ] 

ر من هذه الحسابات الما دية عند بعض والنبي صلى الله عليه وسلم حذَّ

 .(1)«واَل َتْسَأُل الَمْرَأُة َطاَلَق ُأْختَِها لَِتْكَفَأ ما في إَنائَِها»ل: النساء، فقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1510... وصحيح مسلم، ح:2153( متفق عليه... صحيح البخاري، ح:1) 
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َتها لَِتستأثَِر بَِخيِر َزوِجها وْحَدها  فال َتطُلُب المرأُة ِمن َزوِجها أْن ُيطلَِّق َضرَّ

 هذا جهٌل. 

 فالله هو مقدر األرزاق سبحانه.

َر َلها»: هنفس د المعنىوفي الحديث اآلخر لتأكي  .(1)«فإنَّ لها ما ُقدِّ

 ہ ہ]فرزُقها مقسوٌم مقدٌر قبل أن تولد، ولن يقل رزقها بزواج زوجها: 

 [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ

 .{13 -11}الذاريات:

أما ثالث األسباب التي تجعل الزوجة ترفض التعدد فهو: قضية الغيرة وهذا 

إحدى الفتن وإحدى البالءات، فالشرع لن ينزل  أمر فطري طبيعي جبلِّي، وهذه

 مفصاًل على أهواِئنا، وإال ما كان تكليًفا.

ر سبحانه الغيرة على  -عزَّ وجلَّ -فالله  يبتلي بأشياء قد َتشقُّ على النفس فقدَّ

 المرأة. 

ر على الرجل أشياء مثل: صالة الجماعة، والقتال تحت ظل السيوف،  وقدَّ

 ، وليس على المرأة شيٌء منها.والنفقة، وأمور كثيرة

 -زَّ وجلَّ ع-صَبرا عليه واستعانا بالله  يهمافما شقَّ على الرجل أو المرأة نفس

 .{1}الملك: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]فهو سبحانه: 

 فنحن في دار تمحيص بالفتن والبالء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2231(  صحيح البخاري، ح: 1)
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ر الله من شيء إال لحكمة.  وما قدَّ

ر سبحانه زيادة غريزة الرجل نحو النساء، وهذه الغريزة الزائدة تجعل  فقدَّ

الرجل يحفر في الصخر، ويشقى طيلة عمره حتى يظفر بامرأٍة يسعد معها، وهو 

مستعدٌّ أْن يكِدَّ يوَمه كلَّه، وامرأُته في المقابل تنام هانئة مطمئنة، ال مشكلة لديه في 

 ذلك.

: الرجل يصبر على كفاح العمر كلِِّه بال كلل.فِمن ِحَكم الغريزة القوي  ة أنَّ

ومن حكم خلِق اللِه للَغيرة عند المرأة: حتى تحافظ على بيتها، وتحافظ 

 على زوجها من أن ُيفَتن بالنساء.

 وهنا قد يرد سؤال: لماذا ال ُتعدد المرأة؟

: لدى المرأة عاطفة ُأحادية، فالطبيعة النفسية للمرأة هي بأن والجواب

ُتخلص لرجٍل واحٍد، وهذا أيًضا له ِحكم كثيرة، منها: استقرار البيت، وِحْفظ 

 األسرة. 

ر بحكمته كل ذرة في هذا الكون، وال توجد ذرة في  -عزَّ وجلَّ -فالله  ُيقدِّ

 الكون إال وهي تسير بعلم الله وحكمته وتقديره وإرادته ومشيئته وقدرته.

.التعدد إال -عزَّ وجلَّ -وما شرع الله 
ٍ
  للخير للرجل والمرأة على حدٍّ سواء

وكم من المشاكل للرجل والمرأة يقوم بحلِّها التعدد الصحيح بنموذجه 

 اإلسالمي النقي.
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فهناك مشاكل مجتمعية رهيبة يقوم التعدد بحلها منها: مشكلة العنوسة، 

خ  ومشكلة الخيانات الزوجية، ومشكلة الجوع العاطفي، ومشكلة التفسُّ

 وكثير من المشاكل ُتَحلُّ بهذا التشريع الرباني. األخالقي، 

دت وما زالت ُتعدد بال أي  وكم من المجتمعات المسلمة عبر الزمن عدَّ

مشاكل، وال أي ضغط نفسي على الزوجة األولى، وما ظهرت المشاكل والضغط 

 النفسي إال بفساد النظرة المجتمعية للتعدد.

حتاج ليتعلم الرجال حقوق التعدد فنحن نحتاج إلعادة النظرة الصحيحة، ون

.  والتزاماته، ونحتاج ليتعلم الناس ِحَكم شرع الله عزَّ وجلَّ

 ونحتاج قبل كل هذا ألن َنرضى بشرع الله، وأن نعمَل بما شرع. 
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4- ملاذا مل يقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم بزواج عليٍّ على ابنته فاطمة؟ 

ِه »لم: رسول الله صلى الله عليه وس ج: قال ِه ال َتْجَتِمُع بنُْت َرسوِل اللَّ واللَّ

 .(1)«ِه ِعنَْد َرُجل  واِحد  أبًداوبِنُْت َعُدوِّ اللَّ 

فقد منَع صلى الله عليه وسلم عليًّا ِمن أْن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل 

 عند رجٍل واحٍد، وفي بيٍت واحد، فهذه علَّة النهي.

: فاطمة وهنا أيًضا قضية مهمة، وهي  حالة خاصة،  -رضي الله عنها-أنَّ

 أيًضا حالة خاصة. -رضي الله عنها-وكذلك خديجة 

 فاطمة امرأة كاملة. 

 .(2)أكمُل النساء على اإلطالق -رضي الله عنها-فقد َثبت أنَّ فاطمة 

 فأنت أمام إنسان كامل... أنت أمام فاطمة رضي الله عنها.

 كاملة... َكُملت. إنسانة -رضي الله عنها-كذلك خديجة 

لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من النساء أحًدا مع خديجة، 

سنة وستة أشهر، ولم يتزوج معها أحًدا، فهي امرأة كاملة، ُتغنيه  25فهي ظلت معه 

ل ما تغني عن غيرها.  عن غيرها، وفيها من البركة، وفيها من الحكمة، وُحسن التبعُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2552يح مسلم، ح: ( صح1) 

 ( التنوير، شرح الجامع الصغير.2) 
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 العاَلميَن: »ليه وسلم: قال النبي صلى الله ع
ِ
ُت َمريُم بِنحسُبَك ِمن نساء

، وآسيُة امرأُة فِرَعونَ  د  ، وفاطمُة بِنُت محمَّ  .(1)«ِعمراَن، وَخديجُة بِنُت خَوْيلد 

 العاَلميَن هؤالء األربع 
ِ
 رضي الله عنهن. -حسُبَك ِمن نساء

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0292ن الترمذي، ح:(  صحيح سن1)
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5- هل املرأة عورة يف اإلسالم؟ 

 إللحاق الضرر به، فيجب الحفاظ عليه. ج: عورة تعني: شيٌء ُعرضةٌ 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]وهذا مثُل قولِه تعالى: 

 .{23}األحزاب: [ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة: نريد أن نذهب لحمايتها.

إذن عورة تعني: أنها ُعرضة إللحاق األذى بها، وَكون المرأة عورًة فهذا 

 ن المتربصين.تكليف للرجل بالحفاظ عليها وحمايتِها م

وَمن قاتل دوَن أهلِِه، فهو »لَّف في اإلسالم بحماية المرأة: فالرجل ُمك

 .(1)«شهيٌد 

والمرأة األجنبية عن الرجل المسلم هو ُمكلَّف شرًعا بأن يُغضَّ من بصره 

 .{31}النور: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]أمامها: 

 {َعَلىَٰ ُجُيوبِِهنَّ  َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ }وهي ُمكلَّفة شرًعا بالحجاب أمامه: 

 .{32}النور: [ڻ ڻ ڻ ں]﴾ سورة 01﴿

ا.  وبهذا يكون المجتمع َسِويًّ

وال ينزعج من هذه القواعد والضوابط إال ُدعاة اإللحاد ممن يريدون إشاعة 

 الفاحشة في الذين آمنوا.

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق تخريجه.1) 
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6- ُم ُهَلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا أْمَر»قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  ما معنى

 ؟«اْمَرَأًة

ا َبَلَغ َرسوَل اللَِّه صلَّى اللُه عليه وسلََّم أنَّ أْهَل فاِرَس قْد َملَُّكوا عليهم  ج: َلمَّ

 .(1)«َلْن ُيْفلَِح َقْوٌم َولَّْوا أْمَرُهُم اْمَرَأةً »بنَْت ِكْسَرى، قاَل: 

ْوا أمرهم امرأة؟  والسؤال: لماذا لن يفلح قوم َولَّ

رة أمور الناس، فهي في الَوالية اعاطفتها قلَّما تنجح في إد: المرأة بوالجواب

 العامة قلياًل ما تنجح، وهذا أمٌر ال يعيبُها في شيء.

 فعاطفُتها تأِسُرها.

ل الولد، وتحنو عليه، وتصبر  وقد خلقها الله بهذه العاطفة الجيَّاشة لتتحمَّ

 الله.عليه، وتسهر الليَل كلَّه وهي سعيدة راضية، فهذه رحمة من 

وهناك أسباب أخرى كثيرة غير موضوع العاطفة: فالتقلُّبات النفسية للمرأة 

ا، هذه التقلبات النفسية يكون لها تأثير حقيقي  التي تحُصل بوتيرة شبه ثابتة شهريًّ

 على اتخاذ القرار.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5522( صحيح البخاري، ح: 1) 
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 وهذا أمر يقرره علماء النفس.

 

 

 

 

 

 وهناك أسباب أخرى كثيرة.

ها يأسرانِها، كانت قلما فلما كانت هذه األسباب، و لما كانت عاطفُتها وحنوُّ

م الحزم على العاطفة،  تنجح في إدارة أمور الناس العامة، وقلما استطاعت أن تقدِّ

 فهذا يشقُّ عليها لفطرتها.

ا َبَلَغ َرسوَل اللَِّه صلَّى اللُه عليه وسلََّم أنَّ أْهَل فاِرَس قْد َملَُّكوا  ولذلك َلمَّ

 .(1)«َلْن ُيْفلَِح َقْوٌم ولَّْوا أْمَرُهُم اْمَرَأةً »ْسَرى قاَل: عليهم بنَْت كِ 

وسبحان الله من عجيب اآليات أنَّ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 

 حصل. 

فقد َملكت بنَْت ِكْسَرى سنة واحدة، ولما كان عندها من العاطفة الزائدة ما 

عت أموال اإلمبراطورية الفارسية  على الجند، وتوقفَّت عن جمع عندها، َوزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق تخريجه.1) 
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مت األموال التي جمعها الملوك السابقون فانهار ملُكها  األموال من الشعب، وقسَّ

 .(1)سريًعا

 لكن هل من الممكن أنَّ امرأة تتولَّى الَوالية العامة وتنجح؟

: هذا قليٌل نادٌر، ويحتاج لَجلٍد شديد من المرأة، وقد ذكر القرآن والجواب

ل على ذلك، فهي ملكة قوية حازمة، لكن في المجمل هذا قليٌل ملكة سبأ كمثا

 نادٌر؛ ولذلك فأمريكا في كل تاريخها لم تصل امرأة واحدة فيها للحكم.

س على األعم األغلب، وليس على  فالنادر ال ُحكم له، والتشريع يتأسَّ

 النادر.

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )  She ordered a public tax exemption Marie Louise 

Chaumont (1989). "Bōrān ".  

http://www.iranicaonline.org/articles/boran-pers
http://www.iranicaonline.org/articles/boran-pers
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7-  :؟ {34النساء:} [ ڦ ڦ]ما تفسري قوله تعاىل 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]تعالى: ج: قال الله 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .{33}النساء: [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

يطرح الملحد شبهته بأسلوٍب  {33}النساء: [ ڦ ڦ]في قوله تعالى: 

ماكٍر؛ إذ يستحضر حاالت لرجال يبطشون بنسائهم... رجال ظلمة َفسدة، فيأتي 

ية يِّن للمرأة وفساد ظاهر وبين اآلالملحد ويربط بين هذه الحاالت التي فيها ُظلم بَ 

 الكريمة.

 فالمالحدة يتاجرون بظلم وفساد بعض األزواج.

هي في حالة واحدة، ولها  {33}النساء: [ ڦ ڦ]فاآلية الكريمة: 

 تطبيق واحد فقط.

 [ ڤ ٹ ٹ]اآلية في حالة الناشز، وهي الحالة الوحيدة: 

 .{33}النساء:

 تطيعه، وتؤذيه بلسانها أو بيدها.: التي تعصي زوجها، وال والناشز هي

 وهذه هي الحالة الوحيدة.

 إذن ما هي طريقة التعامل مع هذه الحالة؟

ر في حة والهجي: التطبيق الوحيد للتعامل مع هذه الحالة بعد النصوالجواب

ى بعد هذه  {33}النساء: [ ڦ ڤ ڤ ڤ] الفراش: يتبقَّ
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هذه المفاسد، وإنما األمور ليس اإليالم الجسدي فضاًل عن التعذيب أو 

هو: إظهار حق الرجل  {33}النساء: [ ڦ ڦ]المقصود من قوله تعالى: 

 .(1)بالطاعة، وإظهار أنَّ له حقوًقا على زوجته

اإليالم  {33}النساء: [ ڦ ڦ]إذن ليس المقصود في قوله تعالى: 

الجسدي، وإنما إظهار حق الرجل بالطاعة؛ ولذلك عامة مفسري السلف كابن 

 . «الضرب بالسواك وشبهه»اء يقولون: طعباس وع

 .(2)قال ابن عباس: بالسواك ونحِوه

فالضرب بالسواك ال يؤلم الصبي فضاًل عن غيره، فليس المقصود: اإليالم 

 الجسدي، وإنما المقصود هو فقط كما قلنا: إظهار حق الرجل بالطاعة.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ]فإذا عادت المرأة عن نشوزها وَصُلح حاُلها: 

 .{33}النساء: [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

الله َعليٌّ كبيٌر، فإياك أن تظلمها، وفي هذا تحذير للزوج لئال يستخدم قوته 

 مع المرأة أو يؤذيها.

 ومن يلجأ لضرب زوجته فهو ليس من خيار المسلمين.

 .(0)«ليَس أولئَِك بخياِرُكم» قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقل، عبد العزيز الطريفي حفظه الله.1) 

 ( تفسير القرطبي.2) 

 .2152(  صحيح سنن أبي داود، ح: 0)
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 ُهم.فخياُركم َمْن ال َيْضِربون نِساءَ 

. بِر عليهنَّ  بالُحْسنى، والصَّ
ِ
 وفي هذا بياُن فضيلِة ُمعاَملِة النِّساء

َم »ولذلك كما في حديث مسلم:  ُه عليه وسلَّ ما َضَرَب َرسوُل اللِه َصلَّى اللَّ

 .(1)«شيًئا َقطُّ بَيِدِه، َواَل اْمَرَأًة، َواَل َخاِدًما

نيَن إيماًنا أحسنَهم ُخلًقا إنَّ ِمن أكمِل المؤم»وقال صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)«وألطَفهم بأهلِهِ 

 .(0)«خياُرُكم خياُرُكم لنسائِِهم»وقال صلى الله عليه وسلم: 

بالحسنى والنصيحة قدر  فليصبِر الرجل على زوجته، وليتعامْل مع أذاها

 .{21}النساء: [ ې ۉ ۉ] استطاعته:

هجرها في فإن ظلَّت على نشوزها بعد النصيحة والموعظة والصبر ي

ت على النشوز والتعّدي عليه، تأتي المرحلة الثالثة:  الفراش، فإن أصرَّ

والمقصود ليس اإليالم الجسدي، فضرب السواك  {33}النساء: [ ڦ ڦ]

ِه في الطاعة.  ال يؤلم الطفل، وإنما المقصود كما قلنا إثبات حقِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( صحيح مسلم، ح: 1) 

 ( سبق تخريجه.2) 

 ، درجة الحديث: صحيح.592ص 2( مسند أحمد، م0) 
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 8- ملاذا شهادة املرأة على النصف من الرجل؟ 

المرأة أنَّها بعيدة عن أحوال التجارة، وأسعار السوق، وأحوال ج: ألن طبيعة 

 عقود البيع والشراء والبضائع، فال تذُكر هذه التفاصيل.

 فالمرأة في الغالب بعيدٌة عن هذه األمور.

رها إذا  ت لها شهادة امرأة أخرى حتى ُتذكِّ فمن رحمة اإلسالم بها أْن انضمَّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]نسيت: 

 .{121}البقرة: [ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 فما المشكلة في هذا؟

: مشكلة النسيان موجودة عند َمن ال يحضر التجارات وهنا قد يقول ملحد

 كرجال البادية، فهل ُتقبل شهادة البدوي، وتبقى المرأة على النصف من شهادته؟

 َتجوُز ال»والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 

 .(1)«بدويٍّ على صاحِب قرية   َشهادةُ 

فشهادة البدوي ليست ِضعف شهادة المرأة، وال مثل شهادة المرأة، بل هي 

 ال ُيعتدُّ بها أصاًل.

فالمرأة في القرى والمدن قد تشهد العقود؛ فلذلك شهادتها على النصف 

 من شهادة الرجل، بينما البدوي ال يشهد العقود أصاًل فليست له شهادة.

 ليس رجاًل وامرأًة، وإنما الموضوع عدل وتشريع.فالموضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2029صحيح سنن ابن ماجه، ح:(  1)
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فهذا تشريع إلهي ال يخضع إلرضاء األهواء والمذاقات الغربية على حساب 

 طبيعة وفطرة البشر وظروِف حياتهم.

 فطبيعة المرأة أنها تنشغل أكثر باألمور الخاصة بالنساء، كمسائل الرضاع.

 ة وُتَردُّ شهادة الرجل.وهنا في هذه المسائل كمثال ُتقبل شهادة المرأ

 فشهادة الرجل في الرضاع ال ُيعتدُّ بها؛ ألنه ال يحضر هذه األمور.

 إذن فالموضوع ميزان عدل وقسط، وليس إرضاًء للفلسفة النسوية.

الغرب يتقبَّل ما هو ضد الفطرة، وضد طبيعة البشر حتى يقال أنَّه يعطي 

، فأهلك النساء وأهلك البشر.  النساء حقوقهنَّ

 ژ ڈ ڈ ڎ]أما الدين فلم يأِت إلرضاء األهواء على حساب الحق: 

 .{211}يونس: [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

بِع الوحي اإللهي، وال تنشغل بالمبطلين:   حب]فأنت أيها اإلنسان! اتَّ

 .{21}الروم: [   جت يب ىب مب خب
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9- هل مرياث املرأة على النصف من مرياث الرجل؟ 

 .{22}النساء: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]ج: قال الله تعالى: 

الرجل في اإلسالم هو المسؤول عن كل النفقات، وهو مسؤول عن المهر، 

ومسؤول عن النفقة على المرأة واألوالد، ومسؤول عن كسوتهم، والمرأة ليس 

 عليها شيٌء من ذلك.

هو يتجاهل نظام  {22}النساء: [ڱ ڱ ڳ ڳ]فمن يطرح شبهة: 

سالم بناٌء متكامٌل وليس حالًة واحدًة، األموال في اإلسالم، فنظام األموال في اإل

وفيه أيًضا ال ُتلزم المرأة  {22}النساء: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]ففي اإلسالم: 

بنفقة نفسها وال أوالدِها، والذي ُيلَزم بذلك هو وليُّها؛ سواًء األب أو الزوج، وهو 

 من ينفق عليها، وال َتدفع المرأة شيًئا من مهرها ولو تنقلت بين األزواج.

ذن فالمرأة ال ُتلزم بأية نفقة في أي وقت، بل ُيلَزم الرجل في كل وقت إ

 بالنفقة عليها.

 متكامٍل هو 
ٍ
لذلك فتركيز َمن يطرحون الشبهات على حالٍة واحدٍة في بناء

 ڱ ڳ ڳ]أمر غير نزيٍه إطالًقا؛ ألننا إذا أخرجنا هذه الحالة الواحدة: 

في اإلسالم( الستغرب الناس،  عن البناء )النظام المالي {22}النساء: [ڱ

أما لو نظرنا لهذه الحالة داخل البناء لوجدناها ُمنتهى العدل مع المرأة وزيادة؛ 

 ألنها غير ُمكلَّفة بنفقة على أي أحد بعكس الرجل. 

وَمن ينشر الشبهات بإخراج حالٍة واحدٍة، ويرفض النظر للبناء المالي في 

شامة من وجٍه حسٍن لُيثبِت تجاعيد  مجمله، هو بهذا األسلوب كالذي يستلُّ 



             63 
 

 املرأة بني اإلسالم واإلحلاد  

الوجه، فناشر الشبهات يعمل على تكبير هذه الشامة وجعلها كالليل العريض، ثم 

 .(1)يقوم بتضخيم األبواق عليها حتى يستقرَّ في األذهاِن قبح الوجه

لو نظر الملحد فيما ُكلِّف به الرجل في اإلسالم، وفي كدِّ الرجل وسعيه طيلة 

 طلب الرزق للمرأة، لتبيَّن أنه مخطئ في طرحه للشبهة.عمره من أجل 

: المرأة الكبيرة في السن قد تحتاج لمزيد نفقٍة، فهي لكن هنا قد يرُد سؤال

بحاجة لعالج، أو ترغب في الصدقة، أو أن ُتهدي أبناَءها، فكيف تكون على 

 النصف من الرجل في الميراث؟

األم في التركة مثل ميراث األب،  : هنا سبحان الله! نجد أنَّ ميراثوالجواب

 فليس للذكر في هذه الحالة مثل حظ األُنثيين، كال!

 بل يكون في هذه الحالة ميراُث األم هو نفس ميراث األب.

التي ظنَّ الملحد أن فيها شبهة، ففي اآلية  هاوهذا الكالم من اآلية نفس

 .{22}النساء: [ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]: هانفس

 السدس.لألب السدس، ولألم 

وهناك حاالت كثيرة يكون فيها الذكر مثل األنثى كما في اآلية التالية 

 مباشرًة: 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

 .{21}النساء: [ ڳ ڳ ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقل، عبد العزيز الطريفي حفظه الله.1) 
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 فاألخ الذي ترك أًخا وأخًتا: يكون ألخيه السدس وألخته السدس.

ي ف فهنا شَرع الله للرجل مثل ما لألنثى من ميراث في هذه الحاالت، ألنَّه

 السن الكبيرة تزداد متطلبات المرأة فتجد ميراثها أعلى.

ليست في كل  {22}النساء: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]: إذن قاعدة

الحاالت، وإنما هي فقط في جيل األبناء؛ ألنَّ جيل األبناء يلتزم فيه االبن بنفقات 

كثيرة، وهو الملَزم بالصداق، وتجهيز الشقة، وتكاليف الُعرس وكل شيء، أما 

، ووليُّها ُملَزم بالنفقة عليها.الب باُتها أقلُّ  نت فمتطلَّ

ْرنا شريعتنا في ضبط وتنظيم كل تفاصيل الحياة، وأعملناها على  لو تدبَّ

 ٺ ڀ ڀ]وجهها؛ لُسدنا األرض، فهي كلها خير وحكمة من لدن حكيم خبير: 

 .{23}الملك: [ٿ ٺ ٺ ٺ
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11- ة؟ملاذا تقطع املرأُة والكلُب واحلماُر الصال 

الَة: الَمْرَأُة واْلِحماُر »ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  َيْقَطُع الصَّ

ْحلِ   .(1)«واْلَكْلُب، وَيِقي ذلَك ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ

 فهنا سؤال قد ُيطرح: كيف يتمُّ الجمع بين المرأة والكلب والحمار؟

نوع عبور والجواب: لو وجدُت الفتًة على الطريق مكتوٌب عليها: مم

 األطفال والحيوانات.

 

 

 

 

 فهل هذا يعني أنَّ الدولة تجمع بين األطفال والحيوانات؟

ت  فالمرأة تقطع الصالة؛ ألنها تشغلك، حيث إنَّ القلب ينشغل بها لو مرَّ

أمامك، وهذه الحيوانات تقطع الصالة؛ ألنها غير طاهرة ومؤذية، فهي تزعجك 

 وُتروعك.

قلب بهذه األمور؛ لذلك َيتخذ المسلم ُسترة لئال فتنقص الصالة النشغال ال

ْحِل(.   َيُمرَّ أمام المصلي ما يشغله: )وَيِقي ذلَك ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211( صحيح مسلم، ح: 1) 
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11-  ما هي النسويةFeminism وهل ُتصاِدم الشرع؟ 

ج: النسوية هي فلسفٌة؛ لتثوير المرأة على الرجل، وقد اكتوى بهذه الفلسفة 

 .النساء قبل الرجال

وهي نسوية  Amy Mastrineوفي العام الماضي خرجت إيمي ماسترين 

 نظام سيادة الرجل على المجتمع يحمي»ية ُمتعصبة خرجت لتقول معترفًة: أمريك

 .«المرأة أكثر من نظام النسوية

 

 

 

وُتقرر ماسترين أنها كانت نسويًة متعصبة وداعية لتحطيم منظومة سيادة 

بها للنسوية تركت مدينتها الصغيرة، وذهبت  الرجل على المجتمع، ونتيجةً  لتعصُّ

 إلى سان فرانسيسكو حيث عاصمة النسوية.
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 وهناك في سان فرانسيسكو تكتشف ماسترين المفارقة العجيبة:

نظام سيادة الرجل الذي تركته خلفها لم يكن ُيهين المرأة، وإنما كان 

 يحميها.

ال يوجد حماية، ليس هناك غطاٌء  تقول: اكتشْفُت في سان فرانسيسكو أنَّه

 من الرجال الصالحين للدفاع عني، فالجريمة هنا في كل مكان.

 .وبالمناسبة سان فرانسيسكو هي: عاصمة الجريمةِ 

 

 

 

في سان فرانسيسكو جرائُم في كل مكان، وكل إنسان يدافع عن نفسه بقوته 

 العضلية. 

ا من الرجل، بما أنَّ المرأة في طبيعتها »وتعترف ماسترين:  أضعف جسديًّ

ا في كل مكان، وال توجد امرأة قابلتها لم يتمَّ  فكان االعتداء علينا سهل جدًّ

االعتداء عليها، وهنا تذكرُت المقولة التي تقول: ال يحميك من الرجل السيئ إال 

 .«الرجل الصالح
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 تقول ماسترين في نظام سيادة الرجل ذاك النظام الذي أرادت أن تحطمه:

 في هذا النظام يشعر الرجل بالمسؤولية تجاه حماية المرأة واألطفال.

 نظام سيادة الرجل يعني: حماية المرأة والطفل.

 

 

 

ثم تختم كالمها فتقول: نظام سيادة الرجل ُيعطي المرأة حرية أكثر من 

 النسوية.

ة للنظر خلفك في كل لحظة.  في النظام النسوي أنِت مضطرَّ

 

 

 

 

رين أن تسافر ثالثة آالف ميل؛ لتكتشف أنَّ نظام سيادة الرجل احتاجت ماست

 أفضُل لها من النسوية.
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عادت ماسترين لبلدتها سريًعا، وعادت للشعور باألمان في ظل نظام سيادة 

 الرجل الذي يحمي المرأة ويحرص عليها.

  .وبإمكان ماسترين اآلن النوُم مطمئنًة في وجود رجال طيبين دائًما من حولنا

مشكلة النسوية أنها فلسفة مليئة باإلشكاالت والكوارث، وال يعي هذه 

 الكوارث إال َمن اكتوى بنارها، ثم صار صادًقا مع نفسه.

أو النسوية هي أيديولوجيا كاملة، وال َعالقة لها  Feminism فالفيمينزم

ر وبمناَصرة حقوق المرأة، فهي أيديولوجيا تعطي تصوًرا كاماًل للوجود من منظ

 نِسوي.

هي الحقة تأتي في  "ism" : هذه الالحقةFeminism  وكلمة الفيمينزم

 ."أيديولوجيا"آخر الكلمة لتعني: 

فالنسوية تريد رؤية شمولية للعالم، بل هي إعادة رؤية العالم َوْفق نظرتها 

 هي.

لذلك فهي أيديولوجية متكاملة كالشيوعية والنازية والداروينية، إنها تريد 

سم العالم، ورسم االقتصاد، ورسم السياسة، ورسم التعليم، ورسم إعادة ر

 الثقافة، ورسم كل شيء َوْفًقا لأليديولوجيا الخاصة بها!

 إنها تريد مركزية النسوية في قراءة كل شيء. 

إذن ُأولى الحقائق التي ال بد أن نعرفها عن النسوية، أنَّ النسوية هي: 

  أيديولوجيا مكتملة األركان.
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 الحقيقة الثانية في النسوية، فهي أنَّها: ال تعني االنتصار لمفهوم األنوثة.أما 

 بل في الواقع أن النسوية ال َعالقة لها باألنوثة.

 إن النسوية على العكس تماًما من األنوثة.

فحتى ُتحقق النسوية أيديولوجيَّتها المستقلَّة: جعلت ما يحققه الرجل هو 

 مراُدها.

قة العجيبة: يظن الناس أنَّ النسوية هي تحقيق لمفهوم فانظر لهذه المفار

 األنوثة، لكنها في الواقع تجعل معيار النجاح هو تحقيق ما ُيحققه الرجل. 

فأصل النسوية وأصل الفيمينزم يقوم على اإلعجاب بالذكورة واحتقار 

 األنوثة.

ق الرجل.  غاية الفيمينزم: تحقيق ما حقَّ

حقوق المرأة، بل هي: كْبت للمرأة، وإخفاء فالفيمينزم ليست مناِصرًة ل

 لمعالم المرأة، واعتراف بعلو الِقيم الذكورية.

فهذه من أعجب المفارقات أن يكون تيار الفيمينزم في حقيقته مجرد تيَّار 

يدعو إللغاء المرأة لصالح الرجل، ولصالح القيم الذكورية، والنجاحات 

 الذكورية، واالنتصارات الذكورية.

يار الفيمينزم استقرَّ في وعيه أن المرأة كائن ضعيف، وحتى ينصلح وكأن ت

 هذا الكائن الضعيف ال بد أن يكون رجاًل.
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ص النسوية الشخصية الذكورية، وأن ُتحقق النجاح  فال بد أن تتقمَّ

 الذكوري.

ا للهجوم على الرجل، وكراهية الرجل، لكنها  فالنسوية هي تيار يدعو ظاهريًّ

ق الرجل.في الواقع َتنُش   ُد كلَّ ما حقَّ

النسوية تريد أن تمحو كل خصائص المرأة، وأن تمحو كل ما يميز المرأة، 

وأن تمحو طبيعة المرأة، وأن تمسخ ِخلقة المرأة، وأن تمسخ فطرة المرأة، وأن 

 تمسخ نفسية المرأة، حتى تصبح المرأة في األخير: رجاًل بجسد أنثى!

ها تدعو المرأة لتكفر باألنثى، وتكفر بما فَمن تدبَّر حال النسوية سيجد أن

 استقرَّ في فطرتها كأنثى!

فهي تدعو المرأة لتصبح رجاًل بطموحات الرجل، وأمنيات الرجل، وقيم 

 الرجل، وهذه قمة الفيمينزم.

 النسويات ُيِرْدَن من المرأة أن تعيش بقلٍب ذكوري، وبطموحاٍت ذكورية.

من المرأة أن تعيش حتى بطبيعة الجسد بل ووصل األمر ببعضهن أنهنَّ ُيردن 

ل، وبعضهن وصل بهن الحال  الذكورية، فبعضهن ترفض وضع المكياج والتجمُّ

 إلى رفض إزالة الشعر من الجسد وِصرن يدعون لذلك.

ًما غريًبا، فعندهن احتقار غير طبيعي  مة في الفيمنيزم تضخُّ فالذكورية ُمضخَّ

 لألنوثة!
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: الذكر أقوى من األنثى، وأن الذكر وتقوم فلسفة النسوية على مق دمة أنَّ

متميز عن األنثى، وأن الذكر أفضل من األنثى، وبالتالي فحقوق الرجل، وعمل 

الرجل، وطريقة تفكير الرجل، وميادين عمل الرجل هي المعيار الذي تريد أن 

 تصل إليه الفيمينزم.

 له!فالفيمينزم تجعل الرجل هو السوبر مان، والغاية أن تصير مث

 إنَّ الرجل في الفيمينزم هو: النموذج المذهل.

فانتصار الفيمينزم يكون بالقدر الذي تقترب فيه من الرجل، ويكون بإلغاء 

 المرأة لصالح الرجل.

وهذا في الحقيقة: مسخ للمرأة، وليس انتصاًرا لها... هذا تدمير لغريزة 

 المرأة وطبيعة المرأة.

ر في الواقع يؤدي إل ى قهر المرأة، ويدفعها لترتدي ثوًبا غير وهذا التصوُّ

 ثوبِها.

 والنهاية تدمير نفسيتها.

  

 

  



             73 
 

 املرأة بني اإلسالم واإلحلاد  

 Suzanneفالنسوية تجعل المرأة بائسًة، كما تقول سوزان فنكر 

Venker.فهي تجعل الفتاة في النهاية تكره نفسها وتكره كونها أنثى ، 

قت الفتاة في النسوية استشعرت الدونية، واحتقرت ج دها، سوكلما تعمَّ

 واحتقرت نفسها.

 

 

 

 

 

فعندما يكون معيار نجاِحك، ومعيار انتصارِك، ومعيار تقدمِك هو أن َتصلي 

إلى ما وصل إليه الرجل، فإنَّ هذا يعني أنك تمارسين ضمنيًّا التمييز ضد األنثى، 

 واحتقار األنثى، وكأنك ُتقررين دونية األنثى.

ها مع وتشويه نفسية من يعتنق لذلك فالنسوية تؤدي لتدمير نفسية المرأة،

 الوقت.

 إذن الحقيقة الثانية في النسوية أنها: تمييز ضد األنثى.

أما الحقيقة الثالثة في النسوية فهي أنَّها: ُترسخ في أذهان النساء أنَّ الذكور 

ا.  ذكوريًّ
ٍ
 يتآمرون عليهنَّ عبر التاريخ، حتى يكوَن كلُّ شيء

 فالرجال يتآمرون على األنثى.
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ه الفكرة فكرة التآمر، وأنَّ الناس ِمن حول الفتاة أباها وأخاها وكلَّ رجل وهذ

ى  ِمن حولها يتآمر عليها، هذه الفكرة في األصل هي: اضطراب عقلي ُيسمَّ

هان أو جنون االرتياب. Paranoiaالبارانويا   أو الذُّ

وهذا مرض معروف في الطب النفسي، فهو نمط تفكير َيشعر فيه المريض 

فاتهم  بأنَّ  ف من تصرُّ المحيطين به يتآمرون عليه، ويقوم المريض بتحليل كل تصرُّ

 بناًء على هذا النمط التفكيري.

 فالرجل يفعل كذا وكذا حتى َتسود ِقيمه الذكورية.

 والرجل يقنعني أنه يحبني حتى يفرض سيطرته.

 وهذه الفكرة التآمرية هي أحد األمراض النفسية الشهيرة.

 من كل الفتيات أن تصبحن مريضات نفسيًّا بمرض البارانويا.فالنسوية تريد 

فالنسوية تطلب من األنثى أن تفقد الثقة في المحيطين بها تماًما، والنسوية 

تنعت الرجل بـ: الكاذب والخائن والغادر، بينما المرأة هي في كل الحاالت 

 ودائًما هي: الصادقة والبريئة والمضطهدة.

د لدى الفتاة، إنَّ النسوية تستخدم ه ن حالة التمرُّ ذا األسلوب حتى تتكوَّ

د على أسرتها، ثم تثور على  فتثور على الرجل، ثم تنزع طاعة ولي أمرها، ثم تتمرَّ

  كل شيء.

واآلن دعونا نستعرض أعراض مرض البارانويا، وسوف تجد كلُّ نسوية أن 

 كل هذه األعراض تعاني منها:
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 أعراض البارانويا:
الشك من أفعال المحيطين: فهي تستشعر أنَّ المحيطين بها االرتياب و -1

 يتآمرون عليها؛ لتسود قيمهم هم.

 عدم الوثوق باآلخرين. -2

ل مع الوقت إلى شخصية عدائية. -0  تتحوَّ

س دائًما ألية كلمة تصدر من  -5 سهولة الشعور باإلهانة: فهي تتحسَّ

 الرجل.

 تعتقد دائًما أنها على صواب. -2

 ل المسامحة: ِصدامية.ال تقب -2

فات العادية. -9  تعتقد بوجود معاٍن خفية وراء التصرُّ

 العزلة عن المحيطين بها. -2

 هذه أعراض البارانويا في الطب النفسي الحديث.

 فهل يوجد َعَرٌض واحٌد من هذه األعراض ليس عند النسويات؟
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ا، فتنخرفالنسوية ُتولِّد شخصيات ذهانية، حيث تعيش عالًما تآمر ط الفتاة يًّ

 المتأثرة بالخطاب النسوي مع الوقت في العزلة التامة، والعدائية الشديدة للرجل.

إذن الحقيقة الثالثة في النسوية أنها: حالة ُذهانية تعيش بارانويا ارتيابية 

 منفصلة تماًما عن العالم.

: النسوية ليست لمجرد تحقيق مكاسب الحقيقة الرابعة في النسوية أن

المرأة، وإنما الهدف المباشر منها هو توسيع رقعة الخالف بينها وبين الرجل، ثم 

 في مرحلة تالية إقصاء الرجل تماًما من الساحة.

 فهدف النسوية: تثوير المرأة على الرجل

 

 

 

فالنسوية هي فلسفة إقصائية ُتثير فئًة من الناس ضد فئٍة أخرى؛ لتحل محلها 

 ال أكثر.

فات الشمولية واأليديولوجيات التي نشأت في ِمظلة وهذه عادة الفلس

 العلمانية، أنها فلسفات إقصائية. 

 فالشيوعية إقصائية ألصحاب رأس المال لتحلَّ محلهم.

 والنازية إقصائية لألعراق األدنى لتحلَّ محلهم.

 والنسوية كذلك إقصائية للرجال لتحلَّ محلهم.
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تحقيقه، ومن َثمَّ إزاحته من فالنسوية تهدف إلى تحقيق ما قام الرجل ب

 الساحة تماًما.

 فهي فلسفة إقصائية.

 إنَّ تثوير المرأة على الرجل هو شيء ُمدمر لنفسية الرجل والمرأة.

ر، َتلعن الرجل صباح مساء. ل المرأة لكائن عدائي كاره ُمنفِّ  هذا التثوير ُيحوِّ

ه صورة الرجل في أذهان المراهقات، وتحطم ا لقدوة في فالنسوية ُتشوِّ

 حياتهن.

ن أولياء األمور.  والنسوية ُتخوِّ

دن بسهولة  إنَّ غرس كراهية الرجل في ذهن الفتيات يجعلهن مع الوقت يتمرَّ

 على كل القيم، وعلى كل شيء.

ليس من السهل أبًدا تدمير قيمة الرجل في ذهن الفتاة... تدمير قيمة األب... 

. تدمير قيمة العالِم... تدمير قيمة ولي تدمير قيمة الُمربي... تدمير قيمة األخ..

األمر... تدمير قيمة الدعاة إلى الله، هذا األمر ليس بيسير وال هيِّن على اإلطالق 

ر نفسية الفتاة، وأخالق الفتاة، ويؤدي  ال عند الله، وال على الفتاة، هذا األمر ُيدمِّ

 للكفر بالله. 

دٍّ قيقيٌّ للرجل والمرأة على حفتدمير قيمة الرجل في ذهن الفتاة هو تدمير ح

، ويكتوي بنار هذا التدمير كل أحد.
ٍ
 سواء
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ن  إذن الحقيقة الرابعة في النسوية أنها: فلسفة إقصائية، ُتقصي الرجل وُتخوِّ

ر نموذج القدوة، وتهدم نفسية الفتاة وقيمها.  الرجل، وُتدمِّ

أهمُّ ، وهي أخطر حقيقة على اإلطالق، والحقيقة الخامسة في النسوية

ة عن دين  : النسوية تستلزم الردَّ إشكالية في النسوية على اإلطالق، أال وهي أنَّ

، وتستلزم الكفر باإلسالم، وتستلزم اإللحاد.  الله عزَّ وجلَّ

 .  وهذه من َتبِعات النسوية وال بدَّ

فالنسوية إما أنها تتخذ مرجعيَّتها من األنثى، أو تتخذ مرجعيَّتها من الدين 

 والنبي والوحي اإللهي.والقرآن 

 ليس هناك بديل آخر. 

فإما أن تكون مرجعية النسوية: األنثى، وإما أن تكون مرجعيتها: الدين 

 واإلسالم!

 فأيهما تختار؟

لو كانت مرجعيتها األنثى، فهي حكمت بنفِسها على نفِسها أن دينَها هو: 

وال َعالقة لها  النسوية، ولو كان مرجُعها: الوحي اإللهي فهذه ليست بنِسوية،

 بالنسوية.

 فالنسوية ال تكون نسوية إال بجعل المرجعية هي: األنثى.

ر.  فاألنثى هي مرجع النسوية في القيمة، وفي السلوك، وفي التصوُّ

 وبالتالي تصير النسوية دينًا.
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 :  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]قال الله عزَّ وجلَّ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .{32}التوبة: [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

النصارى ال يعبدون أحبارهم، وال يعبدون رهبانهم، لكنهم لما جعلوا 

موه  ر، وما أحلُّوه صار حالاًل، وما حرَّ أحبارهم مصدًرا للقيمة، ومصدًرا للتصوُّ

 صار حراًما، فتلك أصبحت عبادتهم إياهم.

 وهذا هو تفسير اآلية بإجماع المفسرين.

ويات، وما تمنعه صار ممنوًعا، فهذا فما تجيزه النسوية صار جائًزا عند النس

 هو الدين.

فإما أْن تتخذي الدين مرجعيُتك، والنص اإللهي مرجعك، وإما أن تتخذي 

 النسوية مرجعك.

 ۋ ٴۇ ۈ]فمن كان النص الشرعي مرجعه فهو الوحيد الُمسلم: 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .{28}النساء: [وئ ەئ ەئ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال الله تعالى: 

 .{32}األحزاب: [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 فهل النسوية ُتسلِّم لشرع الله في كل ما أمٍر ونهٍي؟

 النسوية ال تقوم أصاًل إال على ما تراه هي لنفسها.
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ى  ى "نسوية مسلمة"ولذلك ال يوجد شيء ُيسمَّ ، كما أنه ال يوجد شيء ُيسمَّ

 ."إلحاد إسالمي"، أو "ماركسية مسلمة"

 اإلسالم دين، والنسوية دين آخر تماًما.ف

م الله، وُتحل إسقاط الوالية: والية الرجل في الزواج  النسوية ُتِحلُّ ما حرَّ

ج، وُتحل الفواحش، وُتحل كثيًرا من  وفي غيره، وُتحل الشذوذ، وُتحل التبرُّ

 المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها.

م كثيًرا مما أ د للرجل وغير ذلك.وهي كذلك ُتحرِّ  حلَّ الله كـ: التعدُّ

م الله، وكرهت  فالنسوية ال تكون أصاًل نسوية إال لو أحلَّت بعض ما حرَّ

ة عن دين الله  ى في اإلسالم إال: الردَّ  ې]بعض ما أنزل الله، وهذا ليس له ُمسمًّ

 .{1}محمد: [ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

كون نسوية إال بكراهية إذن فالحقيقة الخامسة في النسوية هي أنَّها: ال ت

ة  م الله وهي بهذا إلحاد، وكفٌر أكبُر، وردَّ بعض ما أنزل الله، وتحليل بعض ما حرَّ

 عن دين اإلسالم.

  .فالنسوية إلحاد

: اإلنسان ُخلَِق مكلًَّفا، وُخلق لُيختَبر، ثم يموت الحقيقة السادسة أنَّ 

م، هكذا ُفطِر اإلنسان، وبهذا ُكلِّف، وعلى هذا أرسل الله  وُيحاَسب على كل ما قدَّ

 الرسل، وأنزل الكتب، وأقام البينات.
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فمعيار نجاح اإلنسان هو: التقوى، وليس المصلحة المادية أو المكاسب 

 الدنيوية.

معيار النجاح الحقيقي هو: التسليم لألحكام الشرعية، والتسليم التامُّ لله في 

 كل ما أمر وَنهى. 

 اإلنسان. وهذا هو المفترض أن يكون حال

ها يوًما ما.  لكن النسوية لم يكن هذا همَّ

 فالنسوية جعلت النجاحات الدنيوية هي: غاية الوجود، ومنتهى المراد.

إنَّ منتهى الطرح النسوي هو: تحقيق مصالح دنيوية؛ سواًء اتفقنا مع هذه 

 المصالح أو اختلفنا معها، لكن في األخير تبقى غاية النسوية هي: الدنيا.

ذا معيار نجاح تافه، وبال قيمة، فماذا يستفيد اإلنسان إذا ربح العالم لكن ه

 وخسر دينه؟

 هذا معيار نجاح، ال وزن له عند الله.

فمعيار النجاح للرجل والمرأة ليس عمارة الدنيا، وليس تحقيق مصالح 

دنيوية، وإنما معيار النجاح كما ُقلُت هو تحقيق االستخالف في األرض، 

ودية لله، واستخالف التزكية اإليمانية لكل مناحي الحياة: واستخالف العب

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 .{32}الحج: [گ گ گ گ ک ک ک
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وليست عمارة الدنيا، وليس النجاح المادي ممدوًحا في ذاته أو غايًة في 

ذاته، وإنما فقط ُيمدح النجاح الدنيوي بقدر تزكيته بالوحي اإللهي، وبقدر تطبيق 

ا، وبقدر ما تستخدمينه في نفع الناس وصالح الدين فيه ، وبقدر انتفاعِك به أخرويًّ

 أحوالهم لله.

دة خالية من  المشكلة أنَّ نظرة النسوية، وغاية النسوية هي نظرة مادية مجرَّ

 أية غاية إيمانية أو تزكية أخالقية.

فالنسوية في الواقع هي: فلسفة مادية َمصلحية دون وضع أي اعتبار للقيم 

 إليمانية. ا

وهذه هي الحقيقة السادسة في النسوية أنها: مذهب مصلحيٌّ نفعيٌّ ماديٌّ 

  بال أية تزكية إيمانية.

: تحالفت مع الشيطان، وتحالفت مع كل احلقيقة السابعة يف النسوية أنَّها

 تعاليم الشيطان.

ٍة بموضوع  فهي تحالفت مع المثلية الجنسية، وأصبحت اليوم مشغولًة بشدَّ

 شذوذ الجنسي، والشواذ جنسيًّا، وهي ال بد أن تنشغل بهذا الموضوع.ال

 فالشذوذ الجنسي في المثلية ليس قضية هامشية، بل هو ُلبُّ النسوية.

ألن من تبِعات تثوير المرأة على الرجل، ومن تبعات إقصاء الرجل من حياة 

: إيالمرأة، ومن تبعات التركيز فقط على المرأة، من تبعات كل ذلك أن  جاد يتمَّ

 بديل للرجل.



             83 
 

 املرأة بني اإلسالم واإلحلاد  

 فيصير الشذوذ الجنسي هو البديل المتاح.

ض الرجال على الشذوذ حتى يستغنوا عن األنثى.  بل والنسوية أيًضا ُتحرِّ

والنسوية ترى أن الشذوذ أمٌر حالٌل، وليس فيه أي مشكلة، وهذا األمر بحد 

ة عن اإلسالم.  ذاته ردَّ

ة عن اإلسالم، فاعتقاد الفتاة النسوية أن الشذوذ ا لجنسي أمٌر حالٌل هذه ردَّ

.  وكفر بالله عزَّ وجلَّ

 والنسوية دائًما مهمومة بالُهوية الجنسية والجندر.

 فالنسوية تحالفت وآزرت الهوية الجنسية والجندر.

والنسوية تحالفت مع اإلجهاض، ودائًما تخرج المسيرات من النسويات 

 في الغرب لمنع تجريم اإلجهاض.

.وتحمل ال  متظاهرات الفتات: اإلجهاض حقٌّ

 هذا جسدك أنِت، هذا اختيارك أنِت.

 

 

 

 فالنسوية قامت بتحويل المرأة إلى آلة قتل باردة.

 تقتل جنينها بدٍم بارٍد.



                                                                                                                                    84 
 

 املرأة بني اإلسالم واإلحلاد  

وهذا منطق إلحادي... منطق القوي يقُتُل الضعيف، فهنا الجنين الضعيف 

 طالما كان غير مرغوٍب  ال يملك القوة التي يدافع بها عن حقه في الحياة فُيقتل

 فيه.

ر الجنسي بكل صوره.  والنسوية تحالفت مع التحرُّ

 والنسوية ُتحارب األمومة، وتطالب بتحرير المرأة من األمومة.

 والنسوية ُتشرِعُن قضايا الرحم الصناعي، والنيابة في الحمل.

  كل هذه األمور تعرفها كل نسوية جيًدا.

مصلحتها، فحتى على المستوى الدنيوي  وهذه والله كلُّها أمور ليست في

هذه األمور ُتدمر المرأة، وُتدمر طبيعة المرأة، وتجعلها سلعة ُمستغلَّة في يد 

 الرأسمالية الغربية، وأسواق اإلباحية العالمية.

 

 

 

 

 النسوية تؤدي إلى اختفاء مفهوم األنثى! 

شذوذ إذن الحقيقة السابعة في النسوية أنها: تحالفت مع كل صور ال

رت لقتل األجنة بدم بارد. رت لها، وبرَّ   والفاحشة، وبرَّ
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 :واخلالصة أن النسوية ُتربر لـ

 القتل: قتل األجنة. -1

 الفاحشة: كل صور الزنا والشذوذ. -2

 الكفر: تحليل ما حرم الله. -0

 وهذا مثلث الشيطان الذي هو ُمنتهى طموح الشيطان من اإلنسان.

 ن هذا من ابن آدم؟ماذا يريد الشيطان أكثر م

 

 

 

 

 

 

النسوية هي ديُن الشيطان، تم التبرير له بأنَّه مذهب يريد نصرة المرأة 

  المضطهدة، والشيطان يقف بعيًدا يضحك.

 ال يجتمع إسالم ونسوية في قلب امرأة مسلمة. 

 في القضايا الَعقدية األمُر ديٌن، وال يحتمل التنازالت.

 أو نار. إما إيمان أو كفر... إما جنَّة
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د على دين الله. ة وتمرُّ  إما تسليم لشرع الله ورًضا بوحّيه، أو كفر وردَّ

 اإلسالم يعني: التمركز حول التسليم لشرع الله.

 النسوية تعني: التمركز حول األنثى. 

  فاختاري بين الديانَتيِن... اختاري بين العقيدَتيِن.

ة، وإباحة   القتل، والفواحش.النسوية هي دين الشيطان بمثلث الردَّ

لت البيوت الهادئة إلى حلبة صراع بين الرجل والمرأة.  النسوية حوَّ

النسوية فلسفة ُيراد لها أن تنتشر بين بناتنا بصور مختلفة خبيثة كصورة: 

النسوية المتأسلمة، وتعتمد النسوية في هذه الحالة على تضخيم حاالت اضطهاد 

االت ُيحاربها الرجل قبل المرأة، وإيذاء وظلٍم تحصل لبعض النساء، وهي ح

 فتستغلُّ النسوية هذه الحاالت لتنشر أفكارها الكفرية بين البنات.

ال بد أن نعي خطورة هذه الحركة، وإجرام هذه الحركة، وتبعات هذه 

 الحركة. 

 اإلسالم قيَّد العالقات الجنسية، وهذا ضد هوى الرجل.

ل الرجل مسؤولية النفقة.  اإلسالم حمَّ

الم أوجب أن يكون شرط الزواج هو: االستقرار، وهذا ضد هوى اإلس

 الرجل.

ل الرجل المسؤولية تجاه المرأة طيلة عمره بعقد الزواج، وهذا  اإلسالم حمَّ

 ضد هوى الرجل.
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 اإلسالم جعل الجنة تحت أقدام المرأة.

له له النبيُّ صلى الأتى رجل ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال 

ِه، َقاَل: »سلم: عليه و َك؟ قال الرجل: ُقلُت: َنَعْم يا َرسوَل اللَّ َوْيَحَك َأَحيٌَّة أمُّ

 .(1)«َوْيَحَك الَزْم ِرجَلها فثمَّ الجنَّةُ 

 في اإلسالم: ثالثة أرباع االهتمام يكون بالمرأة، والربع للرجل.

 َمن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله،

َك »: قاَل  َصَحاَبتِي؟ بُحْسنِ  النَّاسِ  َحقُّ أ َك  ُثمَّ »: قاَل  َمْن؟ ُثمَّ : قاَل  ،«ُأمُّ : قاَل  ،«ُأمُّ

َك  ُثمَّ »: قاَل  َمْن؟ ُثمَّ   (2).«ُثمَّ أُبوكَ »: ُثمَّ َمْن؟ قاَل: قاَل  ،«ُأمُّ

َعالقة الرجل بالمرأة في اإلسالم ليست َعالقة نزوٍة عابرٍة، ُتترك المرأة 

طَّمة، وإنما هي َعالقة عهٍد من الرجل للمرأة طيلة عمره، وميثاق غليظ بعدها مح

ر فيه:   [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]سُيسأل عنه لو قصَّ

 .{12}النساء:

فالنساء أخذن من الرجال عهًدا شديًدا بالقيام بحقوقهن والرعاية والحماية 

 واإلحاطة من كل سوء.

 .{21}النساء: [ ې ۉ ۉ]وقال الله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2222(  صحيح سنن ابن ماجه، ح: 1)

 .2252... وصحيح مسلم، ح: 2291(  متفق عليه...  صحيح البخاري، ح: 2)



                                                                                                                                    88 
 

 املرأة بني اإلسالم واإلحلاد  

ة الشهادة يناُلها الرجل لو دافع عن المرأة، قال النبي صلى الله بل إن درج

 .(1)«َوَمْن قاَتَل دوَن أهلِِه، فهو شهيٌد »عليه وسلم: 

 .(2)«ِمن أكمِل المؤمنيَن إيماًنا أحسنُهم ُخلًقا وألطُفهم بأهلِهِ »و 

 .(0)«خياُرُكم خياُرُكم لنسائِِهم»وقال صلى الله عليه وسلم: 

 ش العالمين. والحمد لله رب

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5132(  صحيح سنن النسائي، ح: 1)

 ( سبق تخريجه.2) 

 ، درجة الحديث: صحيح.592ص 2( مسند أحمد، م0) 
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