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﷽ 

 

آله  الحمد هلل لى  د وع مَّ م على عبده ورسوله مح وسلَّ ى اهلل  وصلَّ ربِّ العالمين 

ا بعد: وصحبه أجمعين ين؛ أمَّ إلى يوم الدِّ بإحساٍن  بعهم   ومن اتَّ

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱقال تعالى:  ،خلقنا لعبادته ▐فإنَّ اهلل 

جال والنِّساء ،[٥٦الذاريات: ] َّ ىئ ة فرًضا على الرِّ                فقال تعالى: ،وجعل العباد

بأن يكون فكلُّ أحٍد م  ؛ [٧٢يونس: ] َّ يت ىت نت مت زت ُّٱ ن العباد مأموٌر 

 مسلًما.

مؤمنين  ۵وقد عقد  الية بين ال بطة الو  مؤمنات وأشركهم يف األمر اهلل را وال

 مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّٱفقال تعالى:  ،والنَّهي

 ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 .[٧١التوبة: ] َّ هئ مئ خئ حئ

حدًة يف الحالل والحرام جال والنِّساء وا رُع مرتبة الرِّ ر  ،وجعل الشَّ واألم

حديث ُعَبيد اهلل عن  ×فقال  ،والنَّهي ذي رواه أبو داود وغيره م ن  حديث الَّ يف ال

 
َّ

د عن عائشة أنَّ النَّبي مَّ بن مح َما »قال:  ×القاسم  َجال   َشَقائ ُق  النَِّساءُ  إ نَّ  « الرِّ

جال والنِّساء تي لعباد اهلل يشرتك فيها الرِّ ة الَّ رعيَّ جال وال َيخُرج ال ،فاألحكام الشَّ رِّ

رج النِّساء عن  ل وال يخ بدليل [أحكامها]عنها إالَّ بدلي ًة يكون الُحكم  ؛إالَّ  فتار

والنِّساء جال  بين الرِّ جال فقط ،ُمشَترًكا  كم وتارًة يكون الحُ  ،وتارًة يكون الُحكم للرِّ

 .فقط لنِّساءل
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ًرا يف  بالنِّساء خي حكيم بأْن نستوصي  رع ال [  ...و ] هتذيبهنَّ وأَمَرنا الشَّ

ح مسلمٍ  ؛ودعوهتنَّ  ة  ففي صحي رير ، ÷من حديث َمْيسرة عن أبي حازٍم عن أبي ه

 عن 
َّ

َّبي ُصوا» قال:  هأنَّ  ×الن خطاب  .« َخْيًرا ب النَِّساء   اْسَتْو وكلُّ أحٍد يتناوله هذا ال

خيًرا بالنِّساء   
َ

ي ص  بأْن َيْسَتْو لم ،مأموٌر  ه ينبغي أنْ  ؛وم ن ُجملة هؤالء  حَمَلُة الع   فإنَّ

إلى ما ينفعهنَّ يف العاجل واآلجل هنَّ وتوجيههنَّ  وا النِّساء بإرشادهنَّ وُنصح   .يتعاهد

ٍة لهنَّ يف  ،×وأصُل هذا م ن َهدي ه  ل  يوٍم على حد َجْع صَّ النِّساء ب ه خ فإنَّ

ح البخاريِّ من حديث ابن ا ؛تعليمهنَّ  ان ففي صحي مَّ ألصبهاين عن أبي صالٍح السَّ

يِّ    النَِّساءُ  َقاَلت   » أنَّه قال: ÷عن أبي سعيد الُخْدر 
ِّ

َلَبنَا: × ل لنَّب ي َج  َعَلْيَك  َغ  اُل،الرِّ

َك، م نْ  َيْوًما َلَنا َفاْجَعْل  َيُهنَّ  َيْوًما َفَوَعَدُهنَّ  َنْفس  ق  رجم . « َوَأَمَرُهنَّ  َفَوَعَظُهنَّ  ف يه   َل وت

ْجَعُل  َهْل  َباُب » :‘عليه البخاريُّ  َدةٍ  َعَلى َيْومٌ  ل لنَِّساء   ُي ْلم   ح  مقصود «ف ي الع   وال

ب حالهنَّ  ا ُيناس  فعهنَّ ممَّ جيههنَّ إلى ما ين  ؛ منه: تو
َّ

رعي طاب الشَّ ب الخ رع رتَّ فإنَّ الشَّ

حالٍ  جال على  حالٍ  ،للرِّ لى حاٍل ثالثة أخرى. ،وللنِّساء على  جال والنِّساء مًعا ع  وللرِّ

واإلرشاد  بصير  حتاج النِّساء فيها إلى الهداية والتَّ تي ي وإنَّ م ن األمور الَّ

عليم   َك  ؛والتَّ ب فيها بالد  تل حيط بنا وتتقلَّ تي ُت ة الَّ حوادث والنَّوازل الُمدلهمَّ فتن وال ال

مسائل ال  ،المسلمين صباَح مساَء ليَل هنارَ  ه ال يف مثل هذ ي يكون للنِّساء  ذ والبيان الَّ

جال أيًضا ه للرِّ ذي ُيوجَّ ذلك الخطاب الَّ أْن يكون لهنَّ خطاٌب فيه  ،ُيراد منه  بل ينبغي 

إلى أموٍر َتلَزُمهنَّ  جال يف ذلك ؛إنباٌه  ًة يكون وتار ،تارًة تختصُّ هبنَّ فال يشاركهنَّ الرِّ

جال مشاركة ل ر لهنَّ مع الرِّ فهم هذا األم حتْجَن إلى مزيد  تأكيٍد يف  كنَّ النِّساء َي

َّوازل والحوادث والن فتن  ق بتلك ال ة. المتعلِّ ُمدلهمَّ  ال
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فعة بما  َّا صول الن هنَّ يف هذا المجلس إلى جملة م ن األ إرشاد أْن يكون  وُيمك ن 

ُع الوقت؛ وَيَس ب المقام   ُيناس 

صول  ل تلك األ ت  أ  فأوَّ لم   س  ب  ْح ْن  ه  ن   ة  أ  رْ ا و   ن  ا ع  ْفس  ل ش  ف   وج  ل  ا ن  يْ ي  لف   ٍء م  ؛ ن  ت  ا

دث َّوازل والحوا فتن والن ك ال ُخل يف تل ة م ن أْن تد ظ المرأ ة فتتحفَّ تحبس و ،الُمدلهمَّ

خول فيها. ك أمران   نفسها عن الدُّ لى ذل  ؛أحدهما عامٌّ واآلخر خاصٌّ  والحامل ع

  ق : فإنَّ م ن توفي هو العامُّ ل و ا األمر األوَّ  لفأمَّ
 
جنِّبه الفتلعبد اهلل  ؛نأْن ُي

فتن إليه ب ال جَتذ  بمقام العبو ،فال ينبغي للعبد أْن َي ئق  ة أْن بل الالَّ ديَّ

ا  مَّ ه ع ْفس  ى بن ز منها وأْن ينأ ْفَسه عن الفتن وأْن يتحرَّ يحبس المرء ن

خول فيها.  يدعوه إلى الخوض والدُّ

وية بن صالح  ث بن سعد عن معا ي د وغيره من حديث اللَّ بي داو وعند أ

قداد بن األسود  ر عن أبيه عن الم  حمن بن ُجَبي ، أنَّ ÷عن عبد الرَّ

 
َّ

يدَ  إ نَّ  »قال:  ×النَّبي ع  َمنْ  السَّ َتَن، ُجنَِّب  َل ف  يدَ  إ نَّ  ال ع   َب ُجنِّ  َلَمنْ  السَّ

َتَن، يدَ  إ نَّ  الف  ع  َمنْ  السَّ َتَن  ُجنَِّب  َل ف    «ال
ُّ

ظ ×وأعاده النَّبي الًثا تع  ؛يًما لهث

ًة الفتنَ  اًل أو امرأ رُء رج َّب الم عادة بأْن ُيجن ة كلَّ السَّ عاد  .فالسَّ

 ا و ق بالمرأة خاصٌّ فهو آلخر ألمر ااأمَّ تي  :يتعلَّ وهو طبيعة المرأة الَّ

ليها ▐جعلها اهلل  يف حالها ما  ؛ع صائص  فإنَّ للمرأة من الخ

جل بل قد يكون شيًئا  ،ليس للرَّ ا  هذا شيًئا سلبيًّ أْن يكون  وال َيلَزُم 

لبيًّا ويكون س ا يف أموٍر   ۵فالمرأة جعل اهلل ؛ يف أموٍر أخرى إيجابيًّ

جل. فتها ما ليس للرَّ ل قا لها م ن تكوينها يف خصالها وأخالقها وعاط
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ها  [١٠القصص: ] َّ ىن نن من زن  رن ُّٱاهلل تعالى:  ا َأْلَقْت بوليد لمَّ

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱموسى 

تي ذكرها اهلل  ،[١٠القصص: ] َّ هئ عن أمِّ موسى م ن  ۵فالحال الَّ

ر  قْتُه يف الَيمِّ امتثااًل ألم ا أل قها بولدها لمَّ وتعلُّ ة لوعتها  دَّ وش  َفراغ قلبها 

ة ما وجدْت م ن الُفرَقة واأللم كادت أْن ُتب ين عن ذلك ها لشدَّ  ؛اهلل أنَّ

تها لتكون من المؤمنين. فطبيعة  ربط على قلبها ۵ولكنَّ اهلل  وثبَّ

مارها  فتن وتخوض غ  يف ال ح معها أْن َتل ج المرأة  المرأة ال يصُل

ب لها مكاًنا هبا قواًل أو فعاًل.  وتتطلَّ

 

اواألصل الثَّاين  مًّ أ  اة   ي  ح  ل ا ف ي ا ت ه  ظ يف  و  ة  ب  أ  ْر الم  ال   ت غ  وْ  ا ْش ًتا أ  ْخ وْ  أ  وْ  أ  ًً ز  وْ  ج   أ 

ًتا نْ وجوه  [٣٢الزخرف: ] َّ مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱ؛ قال اهلل تعالى: ب  وم ن 

قسمة أنَّ اهلل  َّا  ▐هذه ال ةَ -جعل من َّا نساءً  -آدم ذريَّ ل  ،رجااًل وجعل من وجع

جل وظائَف  ل للنِّساء وظائَف  للرَّ  .وجع

جًة وتكون بنًتا ا وتكون أخًتا وتكون زو حياة تكون أمًّ نبغي أْن في ؛والمرأة يف ال

حياة فتها يف هذه ال وظي ي  مناسب ،َتع  رع الحكيم يف تلك الوظيفة ال به الشَّ ذي رتَّ ة وما الَّ

أو كوهنا بنًتا. ا أو كوهنا أخًتا أو كوهنا زوجًة   لحالها حاَل كوهنا أمًّ

خاريِّ عن  فظ للب ْهريِّ واللَّ َحْين م ن حديث الزُّ حي  بن عبد اهللسالم ويف الصَّ

ر عن عبداهلل  هلل ^بن عم ع رسول ا ُكمْ  »يقول:  ×، أنَّه سم  َعنْ  وٌل َوَمْسؤُ  َراعٍ  ُكلُّ

، ت ه  يَّ
ُهوَ  َراعٍ  َمامُ َفاإل   َرع  ت ه   َعنْ  وٌل َمْسؤُ  َو يَّ

ى قال:  ،« َرع  هَ  َبْيت   ف ي َمْرَأةُ َوال »حتَّ  اَزْوج 
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َيةٌ    َراع 
َ

ي ت َها َعنْ  وَلةٌ َمْسؤُ  َوه  يَّ
ة  ؛« َرع  ت زوجها مسؤولة عن رعيَّ يف بي ة  ذلك فالمرأ

قها اهلل  ،البيت تي علَّ تها  ۵أي: عن الوظيفة الَّ وجيَّة-بذمَّ كيف  -وهي وظيفة الزَّ

به اهلل  يها على أحسن وجٍه يرضى  وتؤدِّ قوم هبا  ها وت  عنها. ▐ترعا

و بنًتاوقُ  ا أو أخًتا أ فتها عند كوهنا أمًّ وظي هذا يف  لت المرأة  ،ل مثل  وإذا عق 

ق هبا هو اشتغالها  ئ هذه األحوال أدركْت أنَّ الالَّ يف  فتها  حياةوظي يف ال  ،بوظيفتها 

رضي  ذي ُي أداءها على الوجه الَّ حياة و وعلمْت بعد ذلك أنَّ اشتغالها بوظيفتها يف ال

هبا عن الخوض يف غمار الفتن = ▐اهلل  ي تلك ؛ينأى  تي تؤدِّ  فإنَّ المرأة الَّ

وقالوظي جد  ضاه لن ت ذي يحبُّه اهلل وير قال والُمشاغَ فة على الوجه الَّ بات ًتا للقيل وال

ف   يف حوال؛  عالال بتلك الوظيفة عن العبث يف غيرها.واأل ها مشغولة   فإنَّ

 

ا ثاألصل الثَّ ر   ل ذ  ح  ل ن   ا ث   م  اد  ح  ل ال   ف ي ا و  ح  اء   أ  نِّس  ع   ال ن   م  ت  لف  ع  ؛ا فإنَّه م

رت األمور مان تغيَّ ب الزَّ حوادث  ،تقلُّ هذه ال ُخلن وُيدَخلن يف  صارت النِّساء َيد و

ة ل هذه  ،والنَّوازل المدلهمَّ وال معروًفا عند أه يف اإلسالم  ولم يكن هذا أمًرا معروًفا 

ا ]  ؛البلد فتها وليس ممَّ وظي يف  مور تدخل يف تلك األ [ منها أنْ  ـ...عُ فالمرأة مشغولٌة 

ف ْعل أو ما يُ  وأنْ  موقف.يكون لها َقْول أو يكون لها  أي وال ى مشاركًة وبياًنا للرَّ  سمَّ

جاء بصيانة المرأة يف  ن صيانة اإلسالم للمرأة  وم   ،فإنَّ اإلسالم  قول  أنَّ ال

ر من أهلها إلى أولي األم هو ُموَكٌل  فتها و وظي قال اهلل  ،الحوادث والنَّوازل ليس من 

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱتعالى: 

طوع عند كلِّ عال م وفقيه أنَّ المرأة م  . و[٨٣النساء: ] َّ ين ىن نن من ن المق
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هذا. يف   ليست م ن أولي األمر 

ئي َترَجَم يف سننه الكربى وم   َّسا حمن الن حافظ أبا عبد الرَّ أنَّ ال طائف العلم  ن ل

غرى ُب  «م  كْ الحُ  س  ل  جْ مَ  نْ عَ  اء  َس النِّ  ن  وْ اُب َص بَ » :والصُّ جني  النِّساء الحضور يف أي: ت

يف صيانتهنَّ  ذَ . مجلس القضاء مبادرًة  ذي رواه كَ و رجمة الحديث الَّ ه التَّ ر يف هذ

بي هريرة  بن خالد وأ ومسلم من حديث ابن شهاب عن ُعَبْيد اهلل عن زيد  خاريُّ  الب

^،  
ِّ

َّبي جلين × عن الن ال يف آخر ذلك الحديث وفيه ق- :أنَّه قال يف خصومة الرَّ

ة ة   إ َلى ُأَنْيُس  َيا َواْغدُ »  :-قصَّ ب إلى امرأة هذا فاسألها عن األمر  « َهَذا اْمَرَأ أي: اذه

 
ُّ

َّبي أراده الن ذي  صومة ×الَّ لك الخ  حض  فلم يُ  ؛يف ت
ُّ

ُحكم إلى مجلس ال ×رها النَّبي

 لها. صيانةً 

ًة يف أحكاٍم وأحوال فإذا  صيانة المرأة عامَّ ريعة بالغت يف  لَت أنَّ الشَّ تأمَّ

يانة   ،مختلفة صِّ ق بوظيفتها تجنيبُ  وأنَّ م ن تلك ال هبا وال يتعلَّ ا ال يليق  لمَت  =ها عمَّ ع

د للنِّساء م  أنَّ م   دث ما تجدَّ رِّ الحا وُ ن الشَّ قول والفعل يف ن  بال لوجهنَّ ودخولهنَّ 

وال ةالحوادث  ُمدلهمَّ َّوازل ال باب ُس  ،ن هذا نذير شرٍّ و َّاسوأنَّ  ر ُفت ح على الن  ؛وء وخط

أْن تجتهد المرأة يف الحذر م  ف دثينبغي  عايات  ،ن هذه الحوا وال تنجرف وراء الدِّ

ٌي أو أنْ المُ  ة إلى أْن يكون لها رأ تي تدعو المرأ لة الَّ يكون  يكون لها قول أو أنْ  ضلِّ

ة يف هذه الحوادث والنَّوازل المدلهمَّ فتها. ؛لها فعل  هذا ليس من وظي  فإنَّ 

 

عاألصل ا اب ل لرَّ ه  ا ب  لشُّ ا ن   ظ  م  فُّ ح  اتَّ ت ه  ا ع  د  فتن والحوادث و  ه يف زمن ال ؛ فإنَّ

ة يكثُ  مدلهمَّ بالباطل ،ر الُمشبِّهونوالنوازل ال ختلط هبا الحقُّ  تي ي به الَّ  ،وَتُروج الشُّ
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ادق والكاذب و صَّ خائن وال وال م فيها األمين  قُّ  الُمبط لويتكلَّ اة دع عُ رفَ ويَ  ،والمح

به عَ  ولياء الشُّ رِّ وأ ال نجاة ق  الشَّ رور والفتن؛ ف هتم يف الحديث عن أبواب م ن الشُّ ير

ه للمسلم كُ  ظ م   -النِّساءَ  وأَخصُّ ذلَك رجاًل أو امرأة، -لِّ بأْن تتحفَّ ه بن الشُّ م ن هذا إالَّ 

ز منهم وتتحرَّ ال تفتح أذًنا تُ  ،ودعاهتا  ك.صغ  ف إلى حديٍث حول ذل  ي هبا 

م يف األحكا جيبة  قٌة ع ق وكان فيه مواف ف ا اتَّ ر م   ؛وممَّ حذي َّ أنَّ التَّ هذا قاله الن  ن 
ُّ

بي

َحين م ن حديث ابن أبي  ،المرأة × حي في الصَّ د عن عبد اهلل عنُمَلْيكة ف مَّ  بن مح

ها قالت: ’عائشة    َرُسوُل  َتاَل ، أنَّ
 
هلل ه   × ا  من زن رن مم ام  يل  ُّٱ: َيةَ اآل َهذ 

 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن

  َرُسوُل  َقاَل : ’قالت عائشة  .[٧ :آل عمران] َّ جت هب
 
أي: - َرَأْيت   َفإ َذا »: × اهلل

ئشة ينَ  -يا عا ذ  ب ُعونَ  الَّ ك   ؛م نْهُ  َتَشاَبهَ  َما َيتَّ وَلئ  ينَ  َفُأ ذ  ى الَّ وُهمْ  اهللُ  َسمَّ فأرشد  ؛« َفاْحَذُر

 
ُّ

ب ه ×النَّبي بعون الُمتشا ذين يتَّ حذر م ن الَّ واقًعا  ،إلى ال حذير كْوُنه  ووافق هذا الت

ة المرأٍة م ن النِّساء ، أل ؛وصيَّ هنَّ قِّ َر آكُد يف ح ز المرأة أكثَر نَّ هذا األم فينبغي أن تتحرَّ

ضينوأكثَر م ن  ُمغر  هين ومقاالت ال قاالت الُمشبِّ فسه ،م رِّ على ن باب الشَّ فتح   ا.وال ت

ك   »: يف الحديث ×وقوله  ينَ  َفُأوَلئ  ذ  ى الَّ هللُ  َسمَّ ْحَذُروُهمْ  ا  :يشمل أمرين « َفا

 : هم ال ُيصحبون أحدهما خوص  ط  ؛الحذر م ن ُش ه ويخل ذي ُيشبِّ فالَّ

ح عليك باب  أًة ال ينبغي أْن ُيصَحب ألنَّه يفت بالباطل رجاًل أو امر الحقَّ 

.  شرٍّ

 : آلخر ي وا هم أ ص  وال ُينَشر  ؛كالمهم :الحذر م ن ُنصو مع إليهم  فال ُيسَت

ى.  وال ُيتلقَّ
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ل الخامس ا نْد  ألص ع  ة  و  أ  ْر لم  ا ْفس   ي ن  ً  ف 
ي  ا ق  و  ال ون   ص  ً  ح  ي  و  ْق ا ت  يه  و  ذ  ا و  ه  ْهل   ؛أ 

حوادث والنَّوازل  وال فتن  ها م ن ال صين نْفس  جتهد يف تح فالمرأة مأمورٌة بأْن ت

بكالم  ب حولها م ن حصون الوقاية م ن العلم والمعرفة واالهتداء  ة بأْن تنص  المدلهمَّ

رتشاد بأقوالهم اسخين واالس بعلمه، العلماء الرَّ ن ال ُيوَثق  ال على واإلقب ،والُبعد عمَّ

يها حال  ،واإلكثار من العبادة ،القرآن بأْن تقوِّ ها من حصون الوقاية مأمورٌة  وغير

فسها وحول ذويها حول ن بها   مخ جخ مح ُّٱقال اهلل تعالى:  ؛الفتن والنَّوازل وتنص 

جال  ،[٦التحريم: ] َّ مص خص حص مس  خس حس جس م وهُ -وهذا األمر للرِّ

لنِّساء -المؤمنون ٌر ل فسهنَّ فالنِّ  ؛هو أم يف وقاية أن ساء مأمورات أيًضا بأْن يجتهدَن 

 وأهليهنَّ الناَر.

ب:  هلل تعالى بوَّ خاريُّ رحمه ا ُفَسُكمْ  ُقواَباُب »والب ر ثمَّ ذك «َناًرا َوَأْهل يُكمْ  َأْن

 الحديث 
َّ

َّبي بن عمر أنَّ الن م عن ا قدَّ ي ت ذ ُكمْ  »قال:  ×الَّ ُكمْ َو  َراعٍ  ُكلُّ  وٌل،َمْسؤُ  ُكلُّ

َمامُ  َجُل َراٍع َعْن َأْهل ه  َوُهَو َمْسؤُ  وٌل َمْسؤُ  َوُهوَ  َراعٍ  َفاإل  َيةٌ  َمْرَأةُ َوال وٌل َوالرَّ  َبْيت   َعَلى َراع 

َها   َزْوج 
َ

ي يف ذلك  ،« وَلةٌ َمْسؤُ  َوه  ج  ل ين يندر ولأَلْه بالوقاية للنَّفس  يف األمر  ويندرج 

لى حدٍّ سواء جل والمرأة ع جل يجب أنْ  ؛الرَّ َّار فالرَّ فسه وأهليه الن  ن
َ

ي  والمرأة ،يق 

َّار  نفسها وأهليها الن
َ

ي ق  ب ،يجب أْن ت عليم والتَّأدي بالتَّ ذلك    ؛ويكون 
ٌّ

 ÷ قال علي

بوهم  َّ مس  خس حس جس ُّٱ »يف تفسير هذه اآلية عند ابن جرير وغيره:  أدِّ

موهم  فَس  «وعلِّ م اإلنسان أهله ون أهلها  ،ه ما ينبغيفُيعلِّ م  فسها وتعلِّ م ن والمرأة تعلِّ

ة. مَّ حوادث المدله مثل هذه ال  من زوٍج أو ابن أو أٍخ ما ينبغي ل

نيا يف كتاب  ع وهو كتاب ن- «العيال»وهذا الحديث ترجم عليه ابن أبي الدُّ اف
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يف بيان طَ  ما للنِّساء  همرَ وال سيَّ لف يف إصالح أوالد ا كان عليه السَّ جم ابن ت -ف ممَّ ر

يف كتاب  نيا  ُجل   َتْعل يم   َباُب »: «العيال»أبي الدُّ ه   َوَتْعل يم   أْهَلهُ  الرَّ ي َوَلد  مْ َوَتْأد  يعني  «ب ه 

جل يُ  م أنَّ الرَّ م ولده ويُ هله ويُ أعلِّ هبمعلِّ وكذلك مثُله المرأة فهي تشاركه يف  ،ؤدِّ

م:  قدِّ َيةٌ  َمْرَأةُ َوال »الحديث المت َها َبْيت   َعَلى َراع    َزْوج 
َ

ي ه  م فهي تُ  ؛« وَلةٌ َمْسؤُ  َو علِّ

ه وإرشاده إلى ما قد يَ  بنُصح  ه الفتنغفَ زوجها  يف مثل هذ م كذلك  ،ل عنه  وتعلِّ

هبم خوات. ،أوالدهم وتؤدِّ هات أو إخوان أو أ و أمَّ باء أ م سائر أهليها م ن آ  وتعلِّ

 

ادس بط]  األصل السَّ ات   ض ر  يُّ غ  تَّ ال ت ي [  لَّ ب   ا ذ  ت  ْج ا ت  ًد نْ  أح  ا م  ه  ْهل  ْذل   ،أ  ب   و 

  ً
ح  ي لنَّص  مْ  ا ه  لِّ  ل  ا ب ك  ط يع   م  ْست  ال   ،ت  ً  و  ان  ت ع  مْ  تْْس ْيه  ل  دٍ  ع  ون   ب أح  ل  ب  ْق نْه   ي  ؤَمر المرأة تُ ؛ فم 

حوادث أنْ  وال احًة فط نًة نبيهة تَ  زمن الفتن  مَّ تي ُتحينظُ تكون ل رات الَّ غيُّ إلى التَّ ط ر 

فتنة أو على أخيها أو على  ،أهلهاأحًدا من  لك ال يف ت ًرا  قد تلحظ على زوجها تغيُّ ف

ك من أهلها ولئ لى غير أ ْت  ،ولدها أو على أختها أو ع لع رات  وإذا اطَّ غيُّ هذه التَّ لى  ع

رِّ ن ال ينبغي متابعته م  أو متابعة مَ  ،كاعتزال األهل ة الشَّ ر ذلك ،ن دعا ها ف ؛أو غي إنَّ

َّصيح بذل الن لِّ ما تستطيع قال اهلل تعالى: تجتهد يف   َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱة لهم بك

َّصيحة؛ [١٦التغابن: ] هم وتنصحهم في ،فتبُذل لهم الن د تي ُترش  ر هبذه المسائل الَّ ها وتتبصَّ

لم ال ع  د ب وال ُترش  مسائل ؛فال تنصح  ق هبذه ال م ما يتعلَّ أهل العلم أو تس ،بل تتعلَّ أل 

دوهنا إلى ما ينبغي ر إذا رأ ،وُيرش  و غيرهما شيًئا م ن التَّغيُّ ها أ ولد جها أو  لى زو ت ع

ر تُ  و  لم أو م ن آبائها أو م ن أقارهبا يف مشهوًدايف ذلك شا ينه وعلمه م ن أهل الع  ،د 

دون تستبصرو َّصيحة ،إليه بما ُيرش  ك ،ثمَّ تبذل لهم الن يف ذل وتدعو اهلل  ،وتجتهد 
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حٍد يقبلون منه ،لهم بالهداية ▐ وج فإذا رأْت  ؛وتستعين عليهم بأ ها من ز

قبل منها  قول أهل العلم ولم ي نت له ما ي ذلك وبيَّ مت معه يف  خلاًل يف هذا الباب وتكلَّ

بيها أو بأخيها أو بأخ استعانْت =  ليه بأ و بأب يع زوجها أو أحد من أهل  يزوجها أ

ذلك إلى  ده  يف أحد من أقارهب ،العلم ُيرش  أو يف أختها أو  بنها   اوكذلك لو رأت هذا يف ا

ينها من ُيع  ه تستعين على ذلك ب ن تقدر على ُنصح   .ممَّ

ب يعي عن ق السَّ حديث أبي إسحا بن جابر عن عبداهلل  ْهبوَ  وعند أبي داود من 

  أنَّه قال: ،^ وبن عمرا
 
عَ  َأنْ  إ ْثًما َمْرء  ب ال َكَفى»: ×َقاَل َرُسوُل اهلل قُ  َمنْ  ُيَضيِّ  «وُت َي

في المرَء أْن ينال إثًما أْن يُ  ته.أي: يك قوِّ ع َمن ُي ة  ضيِّ والُقوُت: اسٌم لكلِّ ما به قوَّ

راب ؛اإلنسان بدنه يف األكل والشَّ ة  ك قوَّ يف ذل بالعلم والدِّ  ،ويدخل  ة روحه  انة يوقوَّ

صالح.  والهدى واإلرشاد واإل

قوم عليه  إلى َمن ي طيع أن يبذل نصًحا وإرشاًدا  ذي يست لة كفالَّ زوج وله به ص 

يف القيام بما عليه  بنة ينبغي له أن يجتهد  و أخ أو أخت أو ابن أو ا والدة أ أو والد أو 

ه وتوجيهه واالعتناء به. إرشاد يف نصحه و  من حقٍّ 

 

أن  ا ينبغي للنِّساء  مكان ممَّ مان وال زَّ ب المقام والحال وال ٌة تناس هذه أصوٌل ستَّ

يف معرفة واجبهنَّ  إليه  نَّ  طَّ فع لهنَّ  ؛يف الفتن يتف َّا د الن ا ه م ن الزَّ غي أْن ُتعيد كلُّ وينب ،فإنَّ

مها فهَّ وتت صول  َّظر يف هذه األ يف نفسها ويف  ،واحدة منكنَّ الن وتجتهد يف إعمالها 

 .ليهاأه
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ع ا ينف م ألشياخنا ممَّ ا تقدَّ مَّ ن م   ؛ ما لشيخنا ابن باز رحمه اهلل تعالىوتجدون م

مها  يخ صالح الفوزان له «المؤمن من الفتنموقف »رسالة اس ، وكذلك شيخنا الشَّ

مسلم من الفتن»رسالة  م به  ،«موقف ال ا كتبه وتكلَّ ما ممَّ سالتان وأمثاله رِّ فهاتان ال

ر خون المع اس َّاس والعلماء الرَّ هداية الن ح والحرص على  ُّص فع هبا= فون بالن  ينت

ونساًء. جااًل   الخلق ر

ا أْن ينفعنا مجيع  ▐فأسأل اهلل  ،هذا المقاموهذا آخر البيان المناسب ل

ة ،به ة لنا ولُكنَّ وال جيعله ُحجَّ جميًعا  ،علينا وعليكنَّ  وأن جيعله ُحجَّ وأن يحفظنا 

بُّ وأن ُيق   ،باإلسالم لينا وصالح كلِّ َمن نح صالح أه بصالح أنفسنا و أعيننا  وأن  ،رَّ 

َّة ن انا على اإلسالم والسُّ فَّ نَّة وأن يتو م والسُّ لى اإلسال ظ هذه ،ُيحي ينا ع د  وأن يحف البال

ورجااًل ونساًء وسائر بالد المسلمينوأهلها  حكومين  اًما وم ة وحكَّ وأن  ،رعاًة ورعيَّ

آمنة مطمئنَّة وأن يدفع عنها  لها  مسلمين وأن يجع بلدان ال ع  لى جمي ينشر رحمته ع

ار.شرَّ األ وكيد الفجَّ  شرار 

 

مين  والحمد هلل ربِّ العال

آله وصحبه أجمعين وعلى  د  م على عبده ورسوله محمَّ وسلَّ ى اهلل   وصلَّ

 

 

 
 




