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 فاحتة الكتاب
   دحممددداي  د ر،بددداي    دربددد   د ر،يددد   د ربيددد  د و و  شددد     داحلمددد    د رددد  ر د 

 ،يددد  د بر دددي  د ريدددي د يبيدددي د  سددديي  د  ددد  مس د ياييدددمس د ر يدددمس د  يدددمس  د علدددي  د 
 .ي  د ب مي د على د عظي ك لي   د كرمي  د  

أخالبك  و قيقدة املدرا  لدك باي   ز  وك و ا ك ض  اييحمم والصالة والسالم على سي ان 
ها هلك وعملده يوةدة إكراردك الدن  ردن ت،د االد  ردن   وعمال و ا  رن بايله سايي   و ك

 سا ات أهد  ان دة أني،دني الطاهر ن  وعلى آله الطيبني رايجهاتكخالفه أهني  و اله  ظرية 
 ردددن أبدددايا    مدددة  وارضةدددا   اير  دددة  وشدددف،او  دددايم الددد  ن  وأئمدددة أهددد  ا ي  علدددى اليقدددني 
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 ددددة وعلى صدددد ا ضه  وطدددداعضه  رفروةددددة وراي ،   قرددددة  والقدددد وة هدددد  ر ميددددة  و ددددالفضه  رر 
 اجملددد   السدددي  حممددد  راةددد  أ  ال،دددزائ  اإلردددامهللا تبدددايك وت،ددداىل عدددن  ويةددد ا دددا  ن املهددد  ني 

 فضدده اإلرددام املمددض ن السددبي  أليك واملسددلك إىل يةددايامك  ايلمددا امق ددا  أدردده أبددام خلي
الددن  شددك  عمددرا ج  دد ا لدد عاية اإلسددالم . اللهدد  أردد ان   السددي  أ دد  راةدد  أ  ال،ددزائ 

 مفاذ  رره   و مب     غا ة ل،  ه
الطب،ددة  –وهد  إ دد و أوجده مادار الطر قددة ال،زريدة  –قد م  اي الكضداا الصدداي  ض.ايو ، .

 ا وىل رن كضاا "وصية إىل املرأة املسلمة "
إرددا أرددا تددر  الطفايلددة وتصدد مس  اابملددرأة املسددلمة   هندد"وصددية إىل املددرأة املسددلمة" هض  وكضدداا 

الرجايلة  وإردا قوجدة لمد  احليداة  بسدمضها احلبيبدة  وملسدضها الربيقدة  وعفدة ردن وعدايية الطر د  
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متد   ا  دة وأعباو ال،م   كلمة ر،ربة  امية  وإرا أخضدا تادايك ا سدرة  لداي احليداة وررهدا  وإردا 
 البيا ه او وهاو و قرها عني أ اي ها

ثبدا ذلدك مبدا بدريه القدرآ    ركامضهدا  وبدض عدن مدغ اإلسدالم   رهامدة ببد   املدرأةوكامدا 
الددن  ج،لهد   قضلايهندا طفلدة و ايايوهنددا بدا الد اا بددا   ا ردرالكدرمي ردن كراهيدة لدداي  ة ا مةدى 

َر َأَ ُ ُهْ  اِب ُمةَدى ََد و وَ  ت،اىل : اْلَقداْيِم ِردن ُسدايِو   َدضَدداَياَيو ِردنَ  ْجُهدُه ُرْسداَي  او َوُهداَي َكِظدي   ﴿َوِإَذا ُ اِ 
دددَر  ِدددِه أَُ ِْسدددُكُه َعلَدددى ُهددداي    دددُه ِ  الددد َُّ  َردددا ُ اِ  َُُْكُمددداي َ أَْم  َُ سُّ ( وبدددا  أ  دددا 1)﴾اِا َأ َ َسددداو َردددا 

 (2)ْلَماْيُؤوَ ُة ُسِئَلْا ِبَِ ِ  َذمي  بُِضَلْا ﴾ٱ ﴿َوِإَذا

                                                 
 59 58سايية ال    آ ة  (1)
 9 8سايية الضكاي ر  (2)
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﴿َد أَ دَُّهددا ال ودداُ  جددزو رددن الرجدد  وبط،ددة رددن كيامدده بددا  ت،دداىل ةأاملددر ايقددر أ   اإلسددالموجدداو 
َها اتدوُقاياْ َي وُكُ  الوِن  ع هدا طغيدا   اإلسالم ي   و ( 3)َقْوَجَها﴾ َخَلَقُك  رِ ن مدوْفس  َواِ َ ة  َوَخَلَ  ِر دْ

دد ُّ َلُكددْ  أَ  أ هددا الددن نَد   ﴿ رددن الرجددا  القسدداة َُِ    َترِثُدداياْ ال ِ َسدداو َكْرهدداو َو َ تَدْ،ُ ددُلايُهنو آَر ُدداياْ  َ 
ُضُمدددددددددددايُهنو ﴾  إمسددددددددددداميضها يو دددددددددددا وجسددددددددددد ا اإلسدددددددددددالم و دددددددددددري (4)لِضَدددددددددددْنَهُباياْ  ِدددددددددددبَدْ،ِض َردددددددددددا آتَديدْ

أو ا بددرابو و صددن  قايبهددا املاليددة  دد    تددنهي هددا تااو  ددني أ أ أ  تضددزو  رددن ال،لدد  رددا 
ا تَدددَرَك ّمودد  ي  ّمِ وددا تَدددَرَك اْلاَيالِددَ اِ  َوا َبْدَر ُددايَ  َولِل ِ َسدداو َمِصدديي  ل ِلر َِجدداِ  َمصدديِ  ﴿ الغددرابو بددا  ت،دداىل :

 عدائ  احليداة الزوجيدة  اإلسدالم(وج،د  5)روْفُروةداو﴾ اْلاَياِلَ اِ  َوا َبْدَر ايَ  ّموا بَد و ِرْ دُه أَْو َكةُدَرَمِصديباو 

                                                 
 1سايية ال ساو آ ة  (3)
 19سايية ال ساو آ ة  (4)
 7سايية ال ساو آ ة (5)
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أَْقَواجاو ل َِضْسدُكُ ايا  أَْ  َخَلَ  َلُك  رِ ْن أَمُفِسُك ْ  ﴿َوِرْن آَدتِهِ  بائمة على املاي ة والر ة ايقا  ت،اىل :
َ ُك  رواَي وةو َوَيْ َةو﴾ َها َوَجَ،َ   َديدْ  (6)إِلَيدْ

جسدد د  املضددايا ة  سددكن اإلمسددا  مفسدديا و سددكن يو يددا و سددكن  املضآلفددة ا سددرةو  جدداي 
ولمددد  اي ة املالدددن  ترايدددر  عليددده أج  دددة  ناإلسدددالم  السدددكهددداي السدددكن الدددن   قصددد ه  اهدددن

شفاايية احلي وال،طة  و  سا ة السكن انمي  ت با  نوي الر ة وتضطداو  ايروعهدا  حلظاته
يده ردن تر يدة الطفايلدة  وردن إعد ا  للرجايلدة  وردن موتلضة أغصاهنا  ايضخفدة عدن الزوجدة ردا ت،ا

 ت،بئة كارلة ملطالي ا سرة .
ال،دددر  كدددااي   بدددات ومتضددد   ددد  تض ددداي  علدددى  ددد   اميدددة متسددد  ردددن علدددى وجددده الرجددد  امل

 أسباا احلياة  ا. ا سرة  وتايايريأترني  ياة   غية بات ا ي  املضطا ر رن جراو ةر ه   ج
                                                 

 21سايية الروم أ ة  (6)
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 وآلدددددده﴾ ﴿ رسدددددداي  هللا الو ددددددروو أ  أ دددددداو   ددددددا  ز دددددد  ا مصدددددداي ة ذهبددددددا إىل رلددددددس 
وبالدددا:د يسدددداي  هللا رددددن ويائدددد  رددددن نياعددددة مسدددداو املسددددلمني كلهددددن  قلددددن  قدددداي  وعلددددى رةدددد  

هللا  ،ةدددك إىل الرجدددا  وال سددداو ايآر دددا  دددك واتب، ددداك  وودددن ر،ادددر ال سددداو رضصددداييات يأ ددد  إ  
 وإ  الرجددددا  اي ددددلايا    دددد يات باياعدددد   يددددايت وراياةددددمس شددددهايات الرجددددا  و ددددارالت  أو  هدددد

ابنم،يددات  وشددهاي  ان ددائز وانهددا   وإذا خرجددايا للمهددا   فظ ددا  دد  أرددايا    وي  ددا أو  هدد   
 أماايكه    ا جر؟

هدد   ،ددض  رقالددة ارددرأة أ سددن ( ايجهدده إىل أصدد ا ه وبددا  وآلدده﴾ ﴿ يسدداي  هللا  ايددالضة
 وآله﴾ ﴿ ايقالايا: لى وهللا د يساي  هللا  ايقا  يساي  هللا )سؤا  عن    ها رن هنه؟

ك ردن ال سدداو أ   سدن تب،د  إ د اكن لزوجهدا وطلبهددا وامصدر  د أ داو واعلمد  ردن ويا(
 )  را ذكرت للرجا ملرةاته واتباعها ملاياايقضه  ،   ك
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  وآله﴾ ﴿ ا با   ا يساي  هللا مبايامصرايا أ او وهى ،ل  وتكرب اسضباايا 
يفددددة املددددرأة   صدددد ي اإلسددددالم  ياعيدددد لاددددئاي  قوجهددددا  ورر يددددة و اةدددد ة  طفا ددددا  ةهددددنه َو

يفددة الدد  اخضايهددا الغددرا ا ددا    للمددر  ة الدد  متك هددا أ ورلكددة رضايجددة   ّملكضهددا و يضهددا   الاَي
 قمة ال،يش  ،  أ  تسضلي إمساميضها   القر  ال،ار ن رن ل

ايه  إرا "سكرترية " لل اييه أو أيتسا "   راايا اخلمر و وي الربص  أو"عايةدة أقدو 
 "لضظهر رفات ها للااي ن والاايدت أو "عارلة "  رص مس 

و اإلردام  در  ك  ولدنلإ  اإلسالم لن  رةى للمرأة غري ا مسمام الكار  رمس بايامني الفطدرة
  هددنه الايصددية أ دداياا الضخصددص املالئدد  ل،مدد    اجملدد   السددي  حممدد  راةدد  أ دداي ال،ددزائ 

املدرأة لضكداي  الطبيدي  ردرا  ال سداو واملر ية وامل يسدة وردا إىل ذلدك ردن هدنه ا عمدا  الد    
 . كاي  جنا ها على  ساا البيا وا رايرة
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  املؤر ة.احلامية والفضاة  لة وا مالفاةإ  ربا  و اإلسالم اسضطاعا أ  تر  الزوجة 
تقدي    اإلسدالم  يا،دا  وأ جلق  اسضطاعا املرأة املسلمة أ  ل،  القدرآ   سدضاييها  ورد ه

 لزوجاته و  ات املسلمني رن  ، ه. وآله﴾ ﴿  عائ   يا الزوجية على را س ه الرساي  
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م القددد وة واملةددد  للمدددرأة إمندددا مبغددد  أ  مقددد (وصدددية إىل املدددرأة املسدددلمة )وإان إذ مقددد م كضددداا 
يفضهد مسدل  هللا أ  الرجا .ا ساسدية   صد مس  ااملسلمة    م،ي  ل سرة كياهنا ومتاسكها  وَو

 .مكاي  ب  وايق ا إىل ذلك واحلم    الن  تض    ،مضه الصاحلات 
 

 اخلليفة الثاىن                                     دار الكتاب الصويف
  السيد عز الدين ماضي أبو العزائم                              ايم ا ث ني      
                                     1411حمرم  22  
    م                                              13/8/1990  
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 ابنتي..
 انظري كيف كانت حالة املرأة قبل اإلسالم؟
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 سالم:ة قبل اإلأحالة املر 
كامدا املددرأة ببدد  اإلسددالم  أ   ر زلددة رددن أ قددر ال،ما  كددا  الرجدد  كسددلطا  بدداهر وه   

و لهددا ع دد  الر لددة   دد    اإلبارددة وياي،هددا   ك،اردد   قري عليهددا صدد مس البيددايت غز  ومسددما 
كا  أ قر ال،ما    رو أمه أيايمس  يجة رن املرأة  وذلك ملا عليده ردن  وام ال د،ة    احلمد  

  أشد  احلاجدة إىل  اايكامد   وع م القد ية علدى جلدي ردا   د   دا ر ده   عوالرةا  والايةمس 
ت زله ر ها ر زلة امللك املسيطر أو الايىل القدا ي  و اردا ُصد ها الرجد   صداي  ر ي،دة  الرج   

عليددده  ايكامدددا ال،ارددد   مبدددا بددد ي-ولددداي   ظدددرة-ليسدددضق  هدددا   و  غريه و ددد ايمس ع هدددا ردددن  ر ددد ها
والقيام جبميدمس لاياقرده وخ رة راشيضه  -مه       ني و ص  الزيعالاي ي  للرج    نييمس شئاي 

 .اإلسالمهنا را كاما عليه املرأة بب   ورزيعضه و   يضه  ىف حم  يعى راشيضه 



 13 )طباعة هنائية( ةاملسلم أةاملر وصية إىل                                                            

أسد، هن احلدأ أ  تدزوجن ِبهد  اليسداي   أوولد    ام  ،ض ال ساو الالتدىو   ر  على إكر 
  وكد   كلرة لزوجها وخا رة لاي  دا  –ن ال   رمس را ه  اييه ر–آلابو رةر ن  ايإ  املرأة ر هن 

رن عار   قدري      يدا رةدر رضد ،  ِبشدهى امللكد    وأنيد  امللدبس   وألدني الفدر    ولك ده 
   ال سددبة الاياب،ددة  ددني الرجدد  واملددرأةرددا أمظددر إىل املسددللة رال ظددا   منددا   أ قددر ر زلددة   وأان إ

  ا  الفقر واليساي     جاو اإلسالم.
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 بنتي..ا
 هل تعلمني منزلة املرأة يف اإلسالم؟
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 حالة املرأة يف اإلسالم:
ة كا رة      كاما املرأة إذا ولد ت   ضدا  دز  أهلهدا  واهدض  أ ايهدا أ  أجاو اإلسالم واملر 

،ض ال سداو ردن الض،ظدي  ع د  ردن اسدض،ب ،  الادهاية ايامقددا وا ب د اي ها  يدة  و  عدربة ملدا  د  لد
امه وت،دداىل   كضا دده  ال عددن رضمددمس   أم ددز  هللا سددب ددعلدداي ر دده بر ددة ايلل سدداو   ايددإ  ذلددك   

  الرجددد  واملددددرأة سددداياو   نيدددمس أ كاردددده  ردددن  يددد  ال،قيدددد ة ،دددال،ز دددز أ كارددده املق سددددة  ايم
ة ور زلضهددددا رددددن الايجدددداي   أ،دددداىل  قيقددددة املددددر ته سددددب امه و مددددل  ول، وا خددددال وال،بددددا ة وامل،ارلددددة 

ض وقردن الايةدمس  والصديام ي  أسق  ع ها الصدالة قردن احلد مه هاي اخلال  سب امه وة،فها   
،ددة وانماعددة   مع هددا شددهاي  ان  اددرور  صايصددة قرددن احلدديض  والايةددمس والرةدداعة  وأسددق 

 –انهددا    وأسددق  ع هددا ال فقددة  اوأسددق  ع هدد –إ  رددمس حمددرم أو قو   –وأسددق  ع هددا احلددج 
  ذلدك ل،لمده سددب امه  ا فقددة عليهدوكلددة الايالد  الدزو  أو ا ك الكبدري ابل – د  علدى مفسدها 
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عظاردددا وشدددرا ني وأو جدددة   وأعددد ها لل مددد  والايةدددمس   أةددد،ة ردددن الرجددد وت،ددداىل أمددده خلقهدددا
والرةددددددداع  ت ضاهدددددددا ا ردددددددرا    كددددددد  شدددددددهر ردددددددرتني ابحلددددددديض   و ددددددد ه  أ  شخصدددددددا ت ضا ددددددده 
ددددائة احلياي ددددة   و،دددد  ه ا رددددرا  طدددداي   ياتدددده   أ واي  ا ةددددطراابت   وت هددددك بدددداياه   الاَي

 ،اببة وأقر ة رض اسقة       وأ  تصري بايته ة،فا  وش ته عمزا  وص ضه سقما.رض
وهنه ه   ا  املرأة ابل سبة للرج    ولق  أتا الارائمس السدماو ة   رةبضده ملدا هداي  اصد  

ضمددمس   ايلدد  ايلدد  ل،دد  للمددرأة بيمددة   اجمل ابلفطددرة ر ددن ا دم اخلاليددة    دد  جدداو املسددي  
أة   عني أتباعده كداملر  امل،د   ر   صايت امل ج  أ   ضزو  املطلقة   ضزو     ظر على الر 
رقدا لضه    وبدا  :   أم    خايتده أىاب  ضقداي  أمده وبد  جاوتده أرده وإ ا  و لغ رن مظدره إليهد

    وكلمه جاو عليه الصالة والسالم لي ايع ا رايي الطبي،ية  اييم،د  اإلمسدا    خلدمس و  إخاية 
هاي ها مايع ردن احليداياانت    د   ضخلدى عدن البادر ة ولاياقرهدا  و   فدى ردا  رن إمساميضه ال 
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ع احلكمدة اإل يدة   خلد  اإلمسدا    وجداو اإلسدالم ا   ضج عن هنا ردن خدراا ال،مدرا    وةدي
َد أَ دَُّهددا ال ودداُ  اتدوُقدداياْ ﴿  ت،دداىل   القددرآ  ر بهدا ملددا للمددرأة ردن الف دد    وبددا  سدب امه:ايدلمز  هللا

َهددداَي و  دددن مدوْفدددس  َواِ دددَ ة  َوَخلَدددَ  ِر دْ ُهَمدددا يَِجدددا و َكةِدددرياو َوِمَسددداو  ُكدددُ  الودددِن  َخَلَقُكددد  رِ  َقْوَجَهدددا َو َددد و ِر دْ
َ الوِن  َتَساوُلاي َ   (.1)سايية ال ساو آ ة  ﴾ ِِه َواَ ْيَ اَم ِإ و اّلل َ َكاَ  َعَلْيُكْ  َيِبيباو  َواتدوُقاياْ اّلل 
ت،اىل  أمه خل  املرأة رن الرج  ايلاي مظران  ،ني البصدرية إىل أ  املدرأة ردن ايبني ل ا سب امه و 

ددائة احلياي ددة القائمددة هددا املددرأة   رددن  دديض و دد    وو  ة ويةدداعة   ثبددا  الرجدد    وإىل الاَي
عددن الرجدد    انسدد  وال،قدد    وذلددك    خلقهددا رددن الرجدد   سددضلزم  أةل ددا جليددا اوطددار املددر 
خن جزو ر ه  قد ية هللا ت،داىل ِبهنا مل عل  ر ه  طر   الض اس        ك ع م رساوا،ا له  وذل

  نييمس هنه املظداهر احلياي دة ّمدا  دؤثر علدى نيسدها وعلدى مظا دا   ايه  كمزو رن الرج    و 
ة  ا  رن الضهيج وا مف،ا ت ال فسامية وا ةطراا ال،قلد  ل،لهدا ج،لها    الال،صيب   و 
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ددددائة انسدددد   ل،دددد    تسدددداو  الرجدددد    و  هددددنا أرددددر  دددد ه     يدددد  أ  أ  اةددددطراا   َو
 اإلمسددددددددددددددددددا  غددددددددددددددددددري رالددددددددددددددددددك لقددددددددددددددددددايه ال،قليددددددددددددددددددة متارددددددددددددددددددا  بددددددددددددددددددا  سددددددددددددددددددب امه وت،دددددددددددددددددداىل : 

(   وبدددا  سدددب امه 14﴾ ) سدددايية لقمدددا  آ دددة َوْه ددداو َعلَدددى َوْهدددن  َواِيَصدددالُُه ِ  َعددداَرنْيِ  َ ََلْضدددُه أُرُّدددهُ ﴿
(    دددني هللا سدددب امه 15﴾ )سدددايية ا  قدددا  آ دددةُكْرهددداو   َةدددَ،ْضهُ َ ََلْضدددُه أُرُّدددُه ُكْرهددداو َووَ  وت،ددداىل : ﴿

وت،دداىل ردد ة احلمدد  والفصددا  علددى أبدد  تقدد  ر   ر ،ددا لسددايو الظددن ابملددرأة    دد   ض قدد  الرجدد  
أ  أب  ر ة احلم  سضة أشهر   ولاي تزو  اررأة ووة،ا  ،  سضة أشدهر    سديا الظدن هدا   

    الغالي   احلم  تس،ة أشهر .

 ردري املدؤر ني سدي ان عمدر  دن  اررأتدهُسن أ  أوي  را  ده تد وأ ال فداي  : يايدمس يجد   وه ا
إبباردددة احلددد     ايقدددا  : إ  اردددرأ  ولددد ت لسدددضة أشدددهر   ايدددلرر أردددري املدددؤر ني  اخلطددداا 
  ايبلددغ ذلددك سددي ان عليددا  ددن أ  طالددي كددرم هللا وجهدده   اي كدد  ِب  الايلدد  للرجدد  وأ  عليهددا 
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َوَ ْلُدددُه َواِيَصدددالُُه  ر ددده أردددري املدددؤر ني احلمدددة  ايقدددا  : بدددا  هللا ت،ددداىل : ﴿ املدددرأة عفيفدددة   وطلدددي
َواْلاَيالِددددَ اُت  ُدْرِةددددْ،َن  (   وبددددا  سددددب امه وت،دددداىل : ﴿14﴾ )سددددايية لقمددددا  آ ددددة ثُددددايَ  َشددددْهراو الثَ 

هرا كدا  ( ايدإذا أسدقط ا  دايلني ردن ثالثدني شد233أ دة  ة﴾ )سدايية البقدر َ داْيَلنْيِ َكداِرَلنْيِ  أَْوَ َ ُهنو 
البددداب  سدددضة أشدددهر   ايكدددرب سدددي ان عمدددر   وبدددا  ك كدددا  عمدددر  هلدددك لددداي  علددد  . يةددد  هللا 

 ع هما.
متكدد  ثالثددني شددهرا   ع دداو رددمس رددا هدد  بائمددة  دده رددن واجبا،ددا امل زليددة   أة ايددإذا كامددا املددر 

 و ،  ايطام الايل  تكاي  وليضه    ركاته وسك اته      سدضق    فسده   السد ة السدا ،ة  وبد 
تضخللهددا ا رددرا  رددن  –رددمس ةدد،فها  –بمدد    الرةدداع أو  ،دد  الفطددام  ايضكدداي  أدم  يا،ددا 

   ويةاع  وتر ية و يض   ايال  ك ها   هدنا أ  تكداي  كالرجد       هللا سدب امه وت،داىل 
ها  دددنا  قددداو لل دددايع  ايدددإذا باردددا املدددرأة مبدددا خصصدددها  ددده خالقهدددا سدددب امه وت،ددداىل علدددى صدددخص
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يه سدددب امه   ايقددد  باردددا ابلاياجدددي عليهدددا وأكمددد    لدددنلك ايدددا  سدددب امه ه الدددن   رةدددجدددالاي 
والرةايا  وال ،دي  ا  د   إىل رقدام الرجد    ايقدا  سدب امه   وت،اىل ياي،ها رن  ي  مي  الف 

ِت َوالصودداِ ِبنَي َواْلَقددامِِضنَي َواْلَقامِضَددا ِإ و اْلُمْسددِلِمنَي َواْلُمْسددِلَماِت َواْلُمددْؤِرِ نَي َواْلُمْؤِر َدداتِ  وت،دداىل : ﴿
ِبنيَ  َوالصوددددددداِ رَاتِ  َوالصوددددددداِ بَاِت َوالصوددددددداِ رِ نَ  بَاِت  َواخْلَاِشدددددددِ،نَي َواخْلَاِشدددددددَ،اِت َواْلُمَضَصددددددد ِ  َواْلُمَضَصددددددد ِ 

َ َكةِدرياو  َوالصوائِِمنَي َوالصوائَِماِت َواحْلَااِيِظنيَ  اِكرِ َن اّللو ا  ايُدُروَجُهْ  َواحْلَااِيظَاِت َوالدنو ُ َوالدنو ِكرَاِت أََعد و اّللو
 (.35)سايية ا  زاا  آ ة ﴾ َ ُ  روْغِفرَةو َوَأْجراو َعِظيماو 

  الف دد  ال،ظددي    ر أرددر الرجددد  ِب  يددايم،دد  املسددل  واملسددلمة سدداياو ع دد ه سدددب امه   م
َ يُُه بَدد َوَرضِ ،ُددايُهنو َعلَددى اْلُمايِسددمسِ   قددايم للمددرأة مبددا    دد  ر دده  ددا وأكمدد   ضمددا   بددا  ت،دداىل : ﴿
( ومل 236﴾ )سدددايية البقدددرة آ دددة  َوَعلَدددى اْلُمْقدددِ ِ بَدددَ يُُه َرَضاعددداو اِبْلَمْ،دددُروِ  َ ق ددداو َعلَدددى اْلُمْ ِسدددِ نيَ 

 ايجدددي عليهدددا أ  ترةدددمس ا  هدددا لزوجهدددا إذا أ دددا ذلدددك   وأوجدددي علدددى الرجددد  أ   رةدددمس ا  ددده 
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 ﴾وآلده   ﴿ يسداي  هللا لك اعالو مل زلة املرأة وت،ظيما  ا   اإلسالم   و دنيذاب جرة   ك  
  بددا  : ) خددريك  خددريك   هلدده وأان خددريك   ددرجدد  للمددرأة ل  السدد ة املطهددرة رددا لددي علددى ا

 هلدد  ( ورددن إكراردده سددب امه للمددرأة أ  ج،دد  الطددال    وج،دد  لل دداك  أ   طلدد  املددرأة رددن 
،اددرة   وبدد  قوجهدا بهددرا ل،سددر ال فقدة   أو لفقدد  ع دداي الدنكايية ببدد  الدد خاي  هدا   أو لسددايو ال

َهدا  ُهداَي الودِن  َخَلَقُكد  أرر اإلسدالم  سدن ال،ادرة  بدا  ت،داىل : ﴿ رِ دن مدوْفدس  َواِ دَ ة  َوَجَ،دَ  ِر دْ
َها  ( هنا   ومل  رايمس ت،اىل املرأة إىل رقدام الرجد  189)سايية ا عرا  آ ة  ﴾َقْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيدْ

أة ر إىل  ،ل    و  عل  إ   ض،لي    وه دا ثبدا أ  املدإ  مبا تقايم  ه رن أماياع القرابت   و  بر ة 
وجدددي أ  تدددض،ل    ولكدددن لدددي أ  مبدددني ردددا تض،لمددده املدددرأة شدددرعا   وردددن الدددن   ،لمهدددا و باشدددر 

 ذلك ر ها.
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 ابنتي..
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 اعلمي كيف أصبحت حالة املرأة بعد اإلسالم
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 لة املرأة املسلمة:نز م
ام الادددرعية   اييمدددا   الددده لدددة الرجددد    نييدددمس ا  كدددأة ر ز ر إ  هللا سدددب امه وت،ددداىل أمدددز  املددد

ر ددة   ورددا بددا  سددب امه : ؤ الرةددايا  واخلددري   ايمددا بددا  سددب امه: املددؤرن   إ  وبددا  :وامل املسددل 
املسدل    إ  وبددا  واملسددلمة   إ    أرددايي ابض ددضها ر دزلضه  رددن اجملضمددمس   ايلسددق  ع هددا شددهاي  

نها  إ  ابل روية  ق ي اسدضطاعضها  وأسدق  ع هدا ،ة وانماعة إ   ارور  صايصة   وامان
اييمدا خصصده سدب امه وت،داىل   مدأئمدة ال، تكليفها ابل فقة على غريها   مه خلقها ة،يفة   

  ا رن احلم  والرةاع وهاي عم  شا .
ج،دد   ددا سددب امه وت،دداىل مصددة رددا  –و  علددى مفسددها  –وملددا كامددا غددري ركلفددة ابل فقددة 

،دد  شددها ،ا أبدد  رددن شددها ة الرجدد     شددضغا ا   فسددها عددن رال سددة جو للددنكر رددن املددريا    
أه  ا عما  ال مياي ة   ولاد ة أتثريهدا ابلظداهر اسسداي  ادال  الرجد    واييمدا عد ا ذلدك   
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واملرأة ساياو   ال،ل  وال،ل    واس،  وياو اخلريات   ايما أوجي على الرج  عمدال ردن  ايالرج 
ه شددر كة لدده   هددنا احلكدد    ضددرددن الاياجبددات   إ  وكامددا قوجا عمددا    و  طالبدده  اياجددي 

ا الرجد     هدعليه   وإ   ا علايرا أخرو   لي أ  تضلقاها   امل يسدة امل زليدة مل  طالدي   وتز 
ك،لدد  تدد  ري امل ددز    و سددن تر يددة ا   دداو   وكمددا  احليدداو والغددرية علددى الاددر    وعلدد  بدداماي  

ثريات تسض،م    امل دز  ّمدا  لدزم امللكد  واملادرا   ور،رايدة الضدل ة   وخاياص ا شياو ال  صال
فمس  ضلدك ال،لدايم ع د را تكداي  كملدك عظدي  لرعيدة    ي،دة رطي،دة اناي ة ور اي ا وساك  لض ض

ذلدددك  ايسددد ت اململكدددة   و فسدددا  تلدددك اململكدددة الصدددغرية    سدددرو  ن  ايلددداي جهلدددا شددديئا رددد
 الفسا  إىل اململكة الكبرية.

ي رددا وجددي ر   وإ  رددا طايلددي  ده الرجدد    جامددبددة مبددا طايلددي  ده الرجدد  وأكةددايداملرأة رطال
كا  اياس ا رفس ا خداي  البيدا   ايإمده لد  ردن  در ه   اأة ش و بلي    ايإ  الرج  رهمر على امل
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تكدداي   ددني أ  دداو  ا  ايإهندد اأة    يضهددا لدديس ر،هددا رددن  ر هددر ك الفسددا    ولكددن املددر وبهددره علددى تدد
ما ،ا  أو خ را  طي،ايهنا طاعدة عميداو   ايدإ  أ د  الايالد ا  وا ردة صغاي  ،ضق و  مزاهضها وك

  تر ية الب ات      صدايت الب دا أردا   ايكدلهن  سد،ايا   هد م رد  ا ردة    دا و ميدا   وبد  
 لغ الضغا    تر ية الب ات وترك تر يضه  ربلغا    أ و إىل بسني الرذائ    وتقبدي  الف دائ  

 رن أه  املنهبني.
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 ابنتي..

ما هي العلوم التي تتعلمها املرأة  
 والفنون واآلداب واألخالق؟
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 العلوم اليت تتعلمها املرأة:
آ    خصايصددا اآلدت الدد  تض،لدد  ابل،فددة ر تددض،ل  اإل ددا    ر بفددأ رددا    دد  ر دده رددن القدد

ضدداا ك  و   ت،يي هددا عليهددا واحلددج ع دد ةوا رددا    وأيكددا  اإلسددالم رددن صددالة وصدديام أو   والزكددا
ا ردددن كضددددي السددد ة   رددددمس تفصدددي  ابا امل،اشددددرة ور،ارلدددة انددددريا  وا ي دددام وا بددددايا    ا 

رددن الر ددة والاددفقة علددى اخللدد    والددرب والصددلة     اخلددالوثدداياا رددن  ضددايىل رر  ددا   و ،ددض 
أ  ائهدا الصددغاي        تقددايم  دض،ل  ة قوجهدا ووالدد ه وأباي ده  و ك هدا ألدلدض،ل  ردا لدي عليهددا لايا

ئددد  اه ردددن ال،قائددد  احلقدددة   وال،بدددا ة وا خدددال     دددضال   تكددداي  سدددببا   ايسدددا  عقضدددردددا ت،لم
كدام   أ لد  رن الطفايلية   ايدإ  تكلمدا  ،ا   او ومقش ا ابطي  والب ع على صف ات بلايه

  رددن ُدد   ددا أ  لددكضدداا ال،دداييات   وعو احلدديض   وا سض اةددة   واليمددني اب    والطددال    
لدده أو ُددرم عليهددا   كددا  ذلددك كمددا   ددا  ولدداي قا ت علددى ذلددك أخددن شدد و رددن تبدد   ق  ضهددا 
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 ده   أو  ماي كد  واسكدايم عليده واس اي عل  اللسا  ل،لها إذا برأت كضااب متيدز  دني الفاعد  واملف،د
 برأت    ةا   تل ن اييه  كا  ذلك رن الف ائ .

 الفنون اليت تتعلمها املرأة :
صدغر   وتكلدة أ  ت ظدة ثياهدا لأو  تض،ل  كية ت ظة جسمها وتض،اي  علدى ذلدك ردن ا

   ددد  تكددداي  ال ظاايدددة سدددمية   وت ظدددة  مرهدددا ايم ز دددا   و   كددداي  ذلدددك إ  ابلض،لدددي    ر 
ردددن ا وسددداك   وكيدددة بفدددأ ردددا تدددؤرن عليددده ردددن ا شدددياو  اوبفظهددد اتدددض،ل  كيدددة ترتدددي ثياهددد

  ز        كاي  ذلك سمية  ا .امل زلية   وترتي  مر،ا ايامل
  ايضض،ل  ردن الكضا دة  قد ي  صدايص   تكداي  اييده كاتبدة  ار تض،ل  الف اي  الي و ة   صغره

 أ  ت،ل  را      ر ه ّما  ض،ل  مب ز ا   أو  ر  ه ر ها قوجها. يحمرية   ولكن  ق 
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ق دددا ذلدددك  قددد ي والضطر دددز   ايدددإذا أت ةوتدددضقن الغدددز  وال سدددج   وتفصدددي  املال دددس واخلياطددد
را تضزو   كةو   ت،لما اين ت ظي   مرة ال ايم و مدرة ا سدضقبا    وت سدي  ا إضها   هنلعائ

أواين ا كدددد  ا اثاثت وت ظدددي   ددددز  ا شدددياو   ومظاايددددة وت ظدددي  حمدددد  الطدددب  واخلبددددز   ومظاايدددة 
والادددرا    ددد    مددداي ع ددد ها ذو  ل،لهدددا   تسددد    إ   ،ددد  عمددد  ردددا  سدددرها   وردددا  سدددر 

لددك    يددا والدد ها  وعلددى الايالدد  أ   اددم،ها علددى ذلددك   ر ذتضمددر  علددى و وجهددا ر هددا  ق 
 تضايىل تركيي ا غن ة وص اعضها      بسن ا ماياع ال  تسض،م   ني الطبقات.

  تضلقددددى ايددددن بدددداماي  الصدددد ة   خصايصددددا اييمددددا  ض،لدددد  ابل ظاايددددة اي ايددددإذا  صددددلا تلددددك الف دددد
ت،م  ع   احلاجة للمر  أو للرر    أو وجدمس الدرأ  أو والردةة الب مية   واب  ضياطات ال  

 د   ك هدا  –ّمدا ُصد  كةدرا ابمل داق   –لإلسها   أو لل غة ال،قرا   أو حلر  انل  ابل داي 
وية مبدا    د  ر ده لضخفيدة اآل م   أو  ايدمس قد ة املدر  أو امضادايه  و   د  أ  تقايم ع   ال ر 
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   كداي  املدر ض   لي أ     باشر املدر ض  و لدزم أأ  ت،طى رن باماي  الص ة أ  الص ي  
  ،ي ا عن ا ص او .

ر تض،ل  اين عم  املرابت و فأ ا ط،مة   وتر ية ا قهاي   وايائ  ا اياو   طر قة عمليدة   
 وبلي  رن احلساا.
سدداو الفاةددالت   خصايصددا مسدداو الصدد ا ة   يةدد  هللا عدد هن أني،ددني    وتددراج   ،ددض ال

واي دددال   وأ اب وجهدددا ا   سدددبي  هللا   وعفددددة      رسدددضايو وا دددد  علمددداكدددن ردددن الرجددداّمدددن  
 .﴾وآله  ﴿وصايان وخ رة  قواجهن ررةاة   ولرسايله 

ة اي ا رن الف اي  ال   كاي  قوجها رضق ا له لض،ي ه علدى عملده ور،اشده هدنا أوإذا ت،لما املر 
ي  صد ،ة ردن الصد ائمس ت،لد كش و ر اير ها   و سن عار،ا رمس قوجها   ايإذا قا ت على ذلد

لهدددا    يضهدددا هددد  وردددن ُدددي ذلدددك ردددن ال سددداو ر،هدددا أو الب دددات    كددداي  ذلدددك ردددن  مالددد  ت،
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ة املسلمة أ  تض،ل  لغة غري اللغدة ال،ر يدة   و  ايدن املايسديقى   و  ايدن أكما ،ا   و  أيو للمر 
 اإلطددالع  و  طددي  ا ي  )انغرااييددا ( و  علدد  احلسدداا تفصدديال   و  اإلمادداو واخلطا ددة ع

 على الروادت املفس ة   و  الكضي اسااية ِبخباي أه  اخلالعة وال،اا  واملضهضكني.
 اآلداب اليت تتعلمها املرأة:

ض،ل  كية تطيدمس قوجهدا   وكيدة بفدأ عرةدها وت،اشدر أبدايا قوجهدا   وكيدة تضصدر  ت
لادرا   ا  واحللد  وا كد  و والز  دة   اململكة ال  صاي يئيسضها  وتدض،ل  ا بضصدا    امللدبس 

وتدددددض،ل  أ  تكددددداي  يدةدددددضها الب ميدددددة   أوبدددددات ايراغهدددددا  ض ظيدددددة احلمدددددر وتركيدددددي ا  وات   
والب ددد  عمدددا ُفدددأ ا اثاثت امل زليدددة   وردددا ل،ددد  قوجهدددا ر ادددرأ الصددد ي ر هدددا   وردددا ل،ددد  

و   أ  اوهددددا   صدددد ة وعااييددددة   وتددددض،ل  آ اا اجملالسددددة رددددمس أبددددايا قوجهددددا وغريهددددا رددددن ال سددددا
 وآ اا امل،اشرة وآ اا السلايك   السفر واحل ر.



 33 )طباعة هنائية( ةاملسلم أةاملر وصية إىل                                                            

 اليت تتعلمها املرأة :األخالق 
تددض،ل  ال فددايي رددن كدد  أج دديب    ، يهددا الددضكل  ر،دده  والاي اددة رددن كدد  يجدد   ض،ددر   ددا إ  
حلاجددة شددرعية  واحلدد ة علددى كدد  أرددرأة تددنكر أرارهددا غددري قوجهددا أو تددنكر  ددا أج بيددا  وال،فددا  

غدددرية علدددى كددد  ع ددداي ردددن أع دددائها أ   دددراه غدددري قوجهدددا أو حمررهدددا   ددد   وال ض،صدددي أعمدددى 
  ددد  تكددداي  اردددرأة رصدددايمة عفيفدددة  وهكدددنا ال سددداو الفاةدددالت كدددن  سددد   أطدددرا  أصدددا ،ها 
 أطرا  أصا ،هن.
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 ابنتي ..
كيف تكون تربية البنات ..ومن هو معلم 

 البنات يف أدوار حياتهن؟

 
 
 

 تربية البنات:
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 تر يدددة الب دددات اىل الطر قدددة الددد  تكددداي  املدددرأة والرجددد  اييهدددا سددداياو   وع ددد   أ  الددد اع  اىل
 د  و  ردن أمداياع احليداياانت   الد  تاد،ر   دايع ردن   اإلمسا  ا م  ة واجملضم،ات ليس رن  ين 

الدد  لددي أ     حمدداي كدد  الف ددائ  والكمددا ت إىل دد عاي  أمندداايإمدده  الكرارددة كددالطيايي والسددباع  
 وع دد   أ  الددن ن بددارايا للددر  علددى هددؤ و  اإلسددالرية   عارددة ل رددة تكدداي  عليهددا املددرآة لضكدداي 

اجملضمدددمس  تض،لمددده املدددرأة  و بي دددايا بيمضهدددا ىف طئددداي   وا و  أ   قدددايم ال،لمددداو  بيدددا  ردددا لدددي أ  
 وردددا لدددي عليهدددا   ر دددز  والددد  ها و  ر ز دددا ان  ددد  ردددمس قوجهدددا ووال  ددده  وأباي ددده  اإلسدددالرى

ا لزوجهددددا  وعددددايان لايال  دددده وأهلدددده  ت،ي دددده علددددى  ددددر وال  دددده وصددددلة وأو  هددددا   دددد  تكدددداي  خددددري 
  زوجدة ولد  ي ه وتكاي     كخا رة  كما أردر هللا ت،داىل  ولديمن هللا ت،داىل عليهدا ع د  كربهدا 

تقددايم  ددا مبددا بارددا  دده لايالدد ة قوجهددا وأباي دده  ايي صدد  الددرب للايال  ن والصددلة ل ي ام والض،دداو  
  رة ك  ذلك  سبي تر ية الب اتاا  ز   خري على اخلريات وايراغ القلي مل
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ىل قوجضدده  وأهلهددا ع دد را  ددزو  ا  دده كلمدده ايصددله ع دده إ الايالدد  ل،دد      تددر يضهن واإل ددا 
طدددمس أي ارددده  و كددداي  كلمددده مل  كدددن  ي ددده و دددني وال  ددده وأباي ددده صدددلة قو     ايي،ددد  الايلددد  وال  ددده

و لل، و و اصددد  أرددده و دددبغض  ايضضفكدددك أع ددداو ا ردددة و قة الايالددد  ردددمس والددد ه رايبدددة ال،ددد 
 إخايته  ك  ذلك رن ع م تر ية الب ات  وك  را أوجبه الارع على الرج  أوجبه على املرأة .

 معلم البنات يف أدوار حياهتن:
باياعدد   واإل ددا سددبمس رددمس إخاي،ددا وأخايا،ددا الصددغاي  تددض،ل  القددرآ   إىل  املكضددي رددن  ددس 

و احلسداا وال  داي   د  ر ده ردن ربدا وةار ة :تدض،ل  ردا والكضا ة والقراوة  و  الس ة ال اإلسالم
ورددا تقدد م رددن ت،لددي  ال،لدد     ر يسددة أو   ركضددي   لددزم أ   كدداي  يئيسدده رسددلما  وا خددال 

كدددا  ر،لددد    وكلمدددا      قلددداي  ع ددده أسددداتنةور،ددده    ابلصدددالأ ادددهايياو رتقيدددا ويعدددا ر،ضقددد ا اييه 
 إىل ض،لمن مبكضددي أو ر يسددة أبددرا دد الب ددات بدد  لدداوق اخلمسددني سدد ة كددا  أكمدد   و لددزم أ 
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ر ز ن وأ   كاي  ابملكضي امل يسدة حمد  خداص ابلصدالة   وبضهدا  وعقدي الصدالة  ،طد   دن 
و  خاصدا ابل،فددا  والادر   وغدض البصددر أ   كداي    امل اسددبات  وا وىل م  سديا ي  عد

رسدل   ا  إذا    بغ  أ   كاي    املكضي أو امل يسة ر،ل    سن ال،ادر ن ردن عمدره و  غدري
اردددرأة ليسدددا  ايي ضددد  اي ج  لدددي  ايدددن ردددن الف اي  كدددالضطر ز وال سدددردددن  قدددايم  ض، املسدددلماي مل لددد  
 خاددية أ  تبدد  ايدديهن  ر  و ةلض،لددي  هددنا الفددن  رددمس رال ظضهددا رددن يئدديس املكضددي أو  رسددلمة

ل  ردمس ئد  القايريدة و لزم أ     دض،وال،ايا اإلسالرية الة الف ائ   ببي امفسا خبيةة  أو خلقا 
الب ات املسلمات    ات غري ملسلمات خاية رن أ  تكاي    ا غدري رسدلمة  كبدرية   السدن 

صددددغرية ىف السددددن ايضفسدددد  عليهددددا عا ا،ددددا اإلسددددالرية   ايددددإ  غددددري  أتتلددددة رددددمس   ددددا  رسددددلمة 
ىل قدي،ددا    يضها والطفدد  والطفلددة   بغدد  ر  ال بيددن واخلمددر   ويمبددا  عضهددا إبدد   ددنكاملسددلمات 

 هنا السن أكةر  عليهما  ىف اساايظة
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 رددا   دد  ر دده رددن ال،لددايم والف دداي   و صددلا    أمتددا السدد ة الةاميددة عاددرة رددن عمرهددا ايددإذا 
ولداي اعد     و لزم أ  تضلقى الف داي  علميدا وعمليدا   امل دز      وال ها ا سضاذلي أ   كاي  

ر  يددة اياررأتدده  تددرىايدداناياا أ  كدد  يجدد  بدد   لسددن ر  يددات   ا رهددات  أكةددر ر،دد     ِب
ادددرا وامللددددبس واررأتددده تقددددايم لددده مبدددا  لزردددده ردددن امللكدددد   وامل  إايمددددا ردددن يجدددد     تر يدددة ت اسدددبه

 ضدددايىل رز ددد  علدد  اي،ليددده أ   إىل  ا ضاجدددا إايدد   وتدد  ر لددده  يضددده كمددا لدددي وت ظيددة  مر،دددا  
  و نلك تكاي  أسضاذة لب ا،ا ها  ت،ليمها   فسه     ضم  مقص
ا  ال،لدد  رددن املسددلمني  أ   قدد م كدد  عددامل   ايددن رددن الف دداي  كضددااب وإين أسدض    دد  الرجدد

 اإلسددددالرية ضدددده رددددن ال،لددددايم يأنيددددمس اييدددده رددددا   كضددددااب   دددد ي  للب ددددات  ومباددددية هللا ت،دددداىل سددددلكضي
الاياجي على الب ا أ  تض،لمها ليكاي  اناي،ا إ  شاو هللا وعلى علماو الضاي   واحلساا وغدريه 

  كدد ه  أ   قايرددايا    يددة  ة ددر يجددا  أتقيدداو  ددرية   كدد  ب ا رددة أ   دد رايا ا رددة  ضقدد مي أ    
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وّمدا تقد م  ض د   لاياجدي عليهداابالب ات   املكاتي الصغرية    تبلدغ الب دا ربلغدا تقدايم اييده 
تق ددى ة طبي،ددة خاصددة عضلددة كليددا وجددنيد عددن طبددائمس الرجددا  و  ضج عددن هددنا مضددائج أأ  للمددر 

ائة خاصة ها و يا  ذلك  :أ ايا  وَو
أ  املرأة خلقا  عما  خاصة ها    كن للرج  أ   قايم هدا تادغلها عدن كد  عمد  -1

خدددددددداص ابلرجددددددددا   ولددددددددنلك ايالددددددددن  أ دددددددد عها سددددددددب امه خلدددددددد  عظارهددددددددا أ   رددددددددن عظدددددددددام 
 الرجا  وجسمها أة،ة رن جس  الرجا 

الدد  هدد  كددالايق ر للدد فس وهددا كمددا   - دد  ه  أ  الدد فس املدد  رة للمسدد   وبدداية ال،قدد  -2
اعضدداييت انسدد  أسددقام أو  إذاا  صدد  تكددايان  كددارلضني   انسدد  الصدد ي  القاي  وت قكاإل يا

اخضدددد  تدددداياق  أرزجضدددده  كمددددا هدددداي رادددداه  حمسدددداي  رددددن ايسددددا  أخددددال  املرةددددى  وايقدددد  عقدددد  
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رددن ةدد،ة ا  دد ا   وبلددة الضمييددز ع دد  رددن مل تض اسددي أع دداؤه   اإل ياك وةدد،ة  ناملمددروي 
  هنا أرر    ه  حمساي 

بددددد ر ا ت،  هدددددا ا ردددددرا    كددددد  شدددددهر ردددددرتني ابحليض وا سدددددقام ابحلمددددد  ة كمدددددا أأ  املدددددر 
والرةدداع   كدد  سدد ة  رددمس رددا هدد  عليددده رددن ال دد،ة  الفطددر  الددن   ايجددي مقصددا  عقلهدددا 

لد  خلقها   ورب عها احلكي   كا ي  للبني ايمن ت،     و  هللا وس  ه اييها  ايق  َلمها َو
 مفسه  وأيا  را    كاي 
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 ابنتي
 الشرع والعقل يف عمل املرأة ؟ما هو حكم 
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خدددري ا ردددايي الايسددد  شدددرعا وعقدددال  وهددداي أ  املدددرأة ت،ارددد   سدددي ردددا ت،اي تددده ر دددن م،ايردددة 
 أَاايرها:
ايددل  ت،دداي ت رزاولددة ا عمددا  الدد  تطيقهددا خدداي  البيددا   املزيعددة و  اخل رددة   غددري  -1

  تادغلها ا عمدا  عدن ا سايا      صايت  أشبه ابلرج ر ز ا أو   ب او را     ر ه رن
املالذ كامددا    كدد     ا  ضيددا  وال ددروية عددن امليدد  اىليهددا ذهت بيدده باياهددا الاددهايامية   و ل

ل،لهددددا تفكددددر      اغهددددنه لدددديس  ددددا ايددددر  ا رددددة الدددد  أمسدددداها ال،مدددد  الاددددا   رالذهددددا  ورةدددد  
ايع الاددددهايات  لاددددغلها ابل ددددرويدت  الدددد  لدددداي ،اومددددا اييهددددا لضددددلمل جسدددد ها ابل ددددرا أو اندددد

نييد  املال دس واملآكد  ال سداو وإىل  تاغله احلاجة عن ال ظر اىلوال،رو كا جري اسضا  الن  
  ط ه  ايريةى مب 
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و  الفكدددر   ال ددددرويدت لرا ددددة بلبهددددا  ا عمددددا وإ  تر دددا   م،مددددة ايلدددد   ادددغلها ع دددداو  -2

إذا كامددا  اشددضغ  القلددي والبدد    ،دد  ذلددك إل ياك اللددنة وسدد،ى   ميلهددا  خصايصددا   و دد هنا
ىل الايجاي  رمس الصدبيا    د  أتلفهد  ايض سدى إها ئا عما  ال  تلم الب ا  ىف صغرها مل تزاو  

أو والدد   قوجهددا ع دد  ال ددروية  أو أو قوجهددا لددن،ا ورة  هددنه ُددي أ      راهددا ا  والدد ها  
بدددا   يدد القددرآ  اجمل أو أخايهدددا أو ا ددن أخيهددا كمددا وي  ىف ا  هددا  أو ا ددن قوجهددا ع دد  ال ددروية  

َََهدرَ  قِ  َددضَدُهنو   ُدْبدِ  نَ    َدْغُ ْ َن ِرْن أَْ َصايِِهنو َوََُْفْظَن ايُدُروَجُهنو وَ  ﴿َوُب  ل ِْلُمْؤِرَ اتِ ت،اىل   َردا 
َهدددددا َوْلَيْ دددددرِْ َن ِاُُمدددددرِِهنو َعلَدددددى ُجيُدددددايِهِنو  آاَبو  نو أَوْ لِبُد،ُدددددايلَِضِهنو أَْو آاَبئِِهددددد   ُدْبدددددِ  َن قِ  َددددددضَدُهنو إِ   وَ  ِر دْ
 أَْو ِإْخداَياهِنِنو أَْو  َديِن ِإْخداَياهِنِنو أَْو  َديِن َأَخداَياِ،ِنو أَْو ِمَسدائِِهنو   ُدُ،ايلَِضِهنو أَْو أَ ْد َدائِِهنو أَْو أَ ْد َداو  ُد،ُدايلَِضِهنو 

 ِ  أَِو الطِ ْفددِ  الوددِن َن مَلْ َ ْظَهددُروا َعلَددىالر َِجددا ِرددنَ  ا ي ددةأَْ َدداهُنُنو أَِو الضوددا ِِ،نَي َغددرْيِ أُْوِ   أَْو َرددا َرَلَكدداْ 
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ي،ددداو أَ دَُّهدددا  َ ْ دددرِْ َن ِِبَْيُجِلِهدددنو لِددديُدْ،َلَ  َردددا ُ ِْفدددنَي ِردددن قِ  َدددِضِهنو َوتاي ُدددايا  وَ  َعددداْييَاِت ال ِ َسددداو ِإىَل اّللِو نيَِ
  (31)سايية ال ايي أ ة  تُدْفِلُ ايَ ﴾ اْلُمْؤِرُ ايَ  َلَ،لوُك ْ 
نه رددمس ايددراغ بلبهددا  ويا ددة  دد هنا وتاياير املط،دد  الادده   واللبددا  البه  وال سددي  ايددإ  رةدد  هدد

  هنددددا أي  خصددددبة صدددداحلة  عالدددداي بددددا    انيدددد   وامل ظددددر احلسددددن  مل تاددددضه  ،دددد  ذلددددك و  لددددنة
ُصد   دا  وتداياير  دا الغدناو   اي  دا ردن ال،مد    إذاردن كد   يدايا   مةدىللبني وب  مدرو ا 

كدداملرة ذات ال ،مددة   وتددرو ا مةددى رددن احليدداياانت الدد  ت،مدد      ايهدد    عللايبددا هيددا  شدد    
 عالدداي بددا ا يددا   أرددا لداي كامددا  رددمس اندد ة وامل ظدر احلسددن مل تاددضه  ،دد  ذلدك ا  لددنة ُصد   ددا 

 مايعها .رن 
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 ابنتي
 أن ترك احلجاب ناتج عن اجلهل
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  ال،قددالو أمندددا إايددد   ايددرأو أهدد  انهالدددة رددن تددرك احلمددداا انتددج عددن جهلهددد   طبي،ددة املددرأة
ايدددإ  مسددداو الفقدددراو    علدددى كددد  ال سددداو     ج،لدددايا احلمددداا علدددى مدددايع  صدددايص ردددن ال سددداو

و قمددن رقدداره  اييمددا  سددضط،ن رددن ال،مدد     ا عمددا  رددمس أقواجهددن    ددزاولن كاإلردداو  الالتددى
وأردددددددددددا مسددددددددددداو أهددددددددددد  الةدددددددددددروة ايالاياجدددددددددددي علددددددددددديهن  ا سدددددددددددايا   و  املدددددددددددزايع و  املصددددددددددداممس  

 ددرجن  ايددإهنن جهن رددن  يدداي،ن رفسدد ة لل،ددر   ربلددة للاددر ر ددي،ة للاددر   احلمدداا وخرو 
 اىل أهد  انمدا  والقداية   ابل ظدروليضمدض،ن   إلديهن ليلفد  أمظداي السدفهاو  رضربجات  دز ه    
ويمبددا وال،يدداذ اب  ت،دداىل مسددبا لدده    اي جددمس اىل قوجهددا وبدد  علقددا  غددريه   ّمددن   خددال   دد 

اآلابو وأخاياتدده  وكدد  ذلددك رددن تسدداه   إلخايتددهراب علددى والدد ه عدد وا اييخددر   دد   رددن لدديس ر دده
بُدد   ﴿ت،دداىل  هللا بددا  أعدداذ هللا املسددلمني رددن أهدد  الغايا ددة   وا قوا    ال ها ددة   الب ا ددة   ىف
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  َخبِددري  مبَددا َ ْصدد َدُ،ايَ  ﴾َذلِددَك أَقَْكددى َ ُددْ  ِإ و اّللوَ  ل ِْلُمددْؤِرِ نَي  َدُغ ُّددايا ِرددْن أَْ َصددايِِهْ  َوََُْفظُددايا ايُدددُروَجُه ْ 
 (30)سايية ال ايي أ ة

احلمددداا عدددن املدددرآة ؟  بضغددداي   دددنلك أ    رايدددمسوردددا الدددن   بضغيددده سدددفهاو ال،قددداي  القدددائلاي  
   رد هن قو  لدي أ  تكداي  خاصدة  ده أردرآةصداي لكد   ا تدى ال ساو املخد يات انمديالت  

والدددزو    فددد  عليهدددا      هدددا غدددريهأو أ   ضمضدددمس    و غددداي عليهدددا أ   دددرو  سددد ها ونيا دددا غدددريه
  وتقبدد   وهدد  رضربجددة لددالس الرجددا  وت دداجيه  و لكهددا مفسدده     سددبي  ذلددك مفددائس أرايالدده

ايإمده      كمد   إوالرج  يج  و      إ ليس الرجي إقدي،      يضها   خلاية    كن ر،هما 
اي  :هددنه هدد  امل ميددة  ايهددؤ و و قايلدد ارددرأة وإ  كملددا ايلهنددا   عصددمة  ددا  واملددرآة   عصددمة لدده

ايدا  ال بددا ت  الغر بدة   وسدد   ليسدايا وهللا  ،درا و   قدداي  هدنا القدداي  ردن هدداي ردن أ يده  قددا 
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املددددزايع البسددددضامية تفسدددد ها وكنلك الايلدددد  الغر ددددي عددددن أ يدددده      صددددر ةددددريه   عائلضدددده   دددد  
  إليهاأرضه ال    سي   ض، اها إىل

والدددد  ك رددددمس    مددددا السددددبمس   غا ضدددده  والطددددري   وكددددره ي  اي دددديلة   اإلايددددرمج ددددرو رددددا عليدددده 
   اييغدداي الددنكر علددى ا مةددى أ   راهددا غددريه  دد  وأكةددر أمدداياع احليدداياانت  راهددا يذ لددة     الدد جا 

  ددد  و   إمسددداان   رةدددى أ   كددداي   ابإلمسدددا ايكيدددة    وهددداي  يدددايا  أعمددد      ضفدددمس ِبو  ه
ي أ   هايو اىل أ       رة  أ   كاي   ياياان  ؟؟ابإلمسا البهائ  ي اك الله   أاي رن ُو

ا خدر  ردن كمد  أخدر  أردك وأهلدك وقوجضدك و  اتدك   على مفسك أ ها ال ينو ايدا ك   
ايفددض ن  ددن  وي للفسددداي       واخلددزو ألل، ددةوردداياطن  البغدداو   لسددن رددن آابئهددن اىل رهدداوو

  .أعايذ اب  رن ر الت الف  و    ن   ،هن   شر   زجرهن  
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 ابلغددددرية علددددى عرةدددده وابساايظة علددددى    دددده   إ  إسددددالرهأ  املسددددل     كمدددد  وه ددددا أيو 
والددد فس الكر دددة تسدددض كة أ   دددرو ا ج ددديب ردددا وياو ابا    والددد  ن  ايجدددي ال،فدددا  والصددداي 

ردن أ دايجضه  ال دروية اىل رزاولدة ا عمدا   إ    اي ال عدن أ   درو قوجضده وا  ضده وأرده    رره
﴿ وهللا أسدل  أ   لهم دا ال،مد   د    ا واساايظدة علدى سد ن مبي دا   ال  ت سيه  الاهاية واملدالذ 

 ﴾وآله 
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تطلب هذه الرسالة وغريها من تراث أهل 
البيت والسلف الصاحل وتراث األمام اجملدد 

من   العزائم حممد ماضي أبىالسيد 
شارع جملس  114مكتبة دار الكتاب الصويف 
 الشعب
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  إحدى أوجه نشاط الطريقة العزمية
 تقوم بطبع ونشر وتوزيع 

  السددي  حممد  راةدد  أ دداي ال،ددزائ  اإلرددامتدرا  أهدد  البيددا والسددلة الصدات ورؤلفددات 
 : طبمس ر ها اإلسالرية وال تنخر ها املكضبة  ال 

والةالدددد  والرا ددددمس واخلددددارس  أسددددراي القددددرا  انددددزو ا و  والةددددا : القددددرا جامددددي تفسددددري  ىف
 والسا  

   جانب العقيدة : ىف
 ضاا عقي ة ال ماةك

   ن هللا وايطرته  ال  ايطر ال ا  عليها  اإلسالمكضاا 
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 جانب العلوم الفقيه : ىف
  وآله﴾ ﴿ أصاي  الايصاي  مل،ية الرساي  

 صيام أه  امل   ة امل ايية 

 ه ا ة السالك اىل عل  امل اسك 

 انها  

 جانب السرية النبوية والرد على املستشرقني : ىف
  له﴾وآ ﴿ سرية ال يب 

 احل   إَهايوسائ  

 جانب ما جيب أن يعرفه املسلم : ىف
 ال الة الةامية 
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 خضلة اييه رن الس ة والب عةأالايسيلة ورا 

 الافاو رن رر  الضفربة 

 انفر 

 ال ايي املبني ل،لايم اليقني ومي  الس،ا تني 

 الر  على مظر ة  ايو ن 

 : اإلسالرية اإلخايةجامي  ىف
 وآله﴾ ﴿ اي  هللا اإلسالم وطن  ايص  اىل يس

 وطن واملسلماي  نيي،ا أهله  اإلسالم.2

  اإلسالرىوسائ  مي  اجمل  
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 جامي امل اسبات ال   ة : ىف
 وامل،را  اإلسراو    الاي ها السرا  .1

 وآله﴾ ﴿  اائر ا خياي   رايل  املخضاي 

 رااي  البيا    اي ائ  ش،با  

 لبيك الله  لبيك 

 ا مرة 

 املرسلني ر،مزات واي ائ  سي  

 : اإلسالريةاملسر يات  ميجاىف 
 حمكمة الصل  الكربو 
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 ال،امل والضاجر والفالأ 

 املقضص  واملسر  والفاس  

 السياس  واحلكي  والغاي  

 الصات واللص والسكرو 

 جامي الصلايات وا  عية  ىف     
 مي  اخلريات مبالقرة الصلايات 

 لصلايات على خري الرب ة الفضاي ات    الرابمية وامل   ال باي ة   ا

 أكم  الصلايات على سي  الكائ ات 

 الضصاي  : ميجا ىف
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             شراا ا يواأ رن اي   الفضاأ .1
 تنكرة املرش  ن واملس ش  ن .2

 ر،اي  املقر ني .3

 الطهايي امل اي على بلاي  ا  راي 

 رن جايارمس الكل 

 ىل هللا ت،اىل إ الطر  

 الفربة ال اجية 

 الكني طر   يا ال،املنيي الس سضاي 

 السلايك اىل رلك امللايك  آ اا سضايي .9
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 رصطل ات الصايايية .10

 الصايايية  آ اا.11

  يو  تزكية ال فاي  .12

 راياي  أه  الصفا .13

 ببس رن امل  اي  .14

     الصايايية والضصاي  .15

      انم،ة .16

 يف األدعية واالستغااثت :
                                                                                            أ ى إ ى إ ى.1

  يف جانب املواجيد :
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 ير ا     ش،با  ي يمس أخر   نيا   أو    صفر     راياجي  شهر يجي

 املاياجي  ال،زرية   راياجهة الروةة احلسي ية 

   ايا  ةياو القلايا رن اي   عالم الغيايا 

 : من كتب السلف الصاحل
 ال يي الس ية   الر  على الايها ية 

 وآله﴾ ﴿   ايا رمس يساي  هللا أت

 كاة ال ايي عن أه  القبايي 

 لر  على امل كر ن  ن وااي   الناكر 
 وصية إىل املرأة املسلمة
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 دار الكتاب الصوىف
 تقدم لك          

 
 

 وصية إىل املرأة املسلمة
 
 

 خلامت الاييا  اسم  ني 
 ي  حمم  راةى أ ايال،زائ  اإلرام اجمل   الس


