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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلُت أما بعد ، احلمد هلل رب العادلُت      

 : 
ت يف زمن اإلنفتاح العادلي على البدع اجلديدة حصلىذه احلادثة ادلعاصرة      

يف تاريخ ادلسلمُت وال الكافرين ... ال فظهرت بدٌع جديدة َف ٖتصل  وادلتنوعة ،
 وال ادلتأخرين .ادلتقدمُت 

ة اإلسالمية اليت أهنكت باجلراح ، وأرىقت جًا لألمّ جداًل زُلرِ  ولقد أثارتْ      
بادلصائب حىت أضحت تواسي مصيبة ٔتصيبة ، وتعاًف حادثة ْتادثة ، وكأهنا 

 ُخلقت لتكوف رىناً للذؿ والبطش والتنكيل والسخرية .
اهلل عزوجل ّكـر اإلنساف قبل أف يكوف إنسانًا قد أضاؼ إُف إنسانيتو :  وإف       

و سيكوف منهم كافر ، اإلسالـ ، ووىب لو من ادلكاـر على سائر اخللق وىو يعلم أنّ 
اهلل ، وإف جاروا وطغوا  لهم بإنسانيتهم وعقوذلم وأهنم عبيدُ ومنهم مؤمن ! وإمنا فضّ 

 والنشأة األوُف .من جهة اخللقة  وبغوا ، فهم عبيدٌ 
لهم على سائر ادلخلوقات بأف سخر ذلم ىذه ادلخلوقات كبَتىا وصغَتىا فضّ     

جامدىا ومتحركها ليعيش اإلنساف بكل معاين اإلنسانية واحلياة الكرمية ليكوف عبداً 
 هلل ضرورة وعبادة وعمالً .

هم الصالة مث اهلل زاد ىذا اإلنساف بالوحي والرسالة عن طريق األنبياء علي    
ل لو اختصاصو والسالـ ، ليكوف اإلسالـ داعمًا إلنسانية ىذا اإلنساف .. ليكمُ 

زه وعالوتو عن بقية ما خلق اهلل من احليوانات واجلن وغَتىم شلا يدب على ظهر و٘تي  
 األرض .

ىذه الفضائل ذلذا اإلنساف َف تأت لكوف الرب سبحانو زلتاجًا إليو ، ومبتغياً     
سقم ، وأطعمو من جوع ، وأسبغ من و الذي أوجده من عدـ ، وشفاه لديو ، وى

نشر احلق والرسالة اهلل لقصد اخلالفة يف األرض ، ول عليو سائر النعم ، وإمنا خلقو
 عبودية اهلل يف البسيطة .  واذلداية والنبوة ولتتواجدَ 
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عن ودلا خلق اهلل ىذا اإلنساف جعلو ال ينفك من حيث الطبيعة واألصل      
من األنس ، ومها : الذكر واألنثى . فخلق آدـ ،  نوعُت يرجعاف إُف كوهنما بشرٌ 

وجعل لو زوجة ىي  حواء ليبقى النسل ، واحلياة الطبيعة ىكذا مكونة من اثنُت : 
 ذكر وأنثى .

د على أهنما مشاهبة ، ليؤك   مفارقة ونوعُ  وجعل سبحانو بُت ىذين اجلنسُت نوعُ      
خلق اهلل فيو من األشياء ما ال ميكن للمرأة أف تقـو  وِخلقة ، فالرجلُ  خيتلفاف طبيعة

ذلا وألنوثتها ، وخلق اهلل يف ادلرأة من األشياء ما ال  بو ، وإف قامت بو كاف نقصاً 
 ميكن للرجل أف يقـو بو ، وإف قاـ بو كاف لو ولرجولتو .

وسواء كاف ىذا الشيء ،  شياء قابلة ذلما على وجو السواءوخلق اهلل فيهما أ     
 معنوياً أو حسياً .

 كمةً وىذه الطبيعة طبيعة التفرقة بُت اجلنسُت يف فوارؽ متعددة ، إمنا كانت حِ      
 من اهلل علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ، وَف تكن عبثاً .

اجلنسُت فوارؽ ال قيمة  سبحانو يف ولذا من اعترب ىذه الفوارؽ اليت خلقها اهلل     
و ميكن إلغاؤىا كاف ىذا عُت ادلعارضة لسنن اهلل الكونية ، وكاف ىذا عُت ذلا وأنّ 

السخط على أقدار اهلل يف خلقو ، وكاف ىذا تقدميًا للعقل البشري على خلق اهلل 
سعة و  عقل والفقو وادلعرفة واإلطالعن المِ  العقلِ  اإلذلي الذي مهما بلغ صاحبُ 

ناقصة يف جانب  ما معو من ىذه الفضائل تبقى زلدودةً  و يكفيو نقصًا أف  نّ النظر فإ
 و ومعرفة احلكمة من إجياد خلقو .معرفة اهلل عزوجل واطالع

وىذه الفوارؽ حينما أنشأىا اهلل يف أحد ىذين اجلنسُت ، َف تكن نقصًا يف      
، وإمنا كانت حلكم كثَتة  جانب أحدمها ، وال رمزاً للعيب ، وال مثاراً للنقد والتعديل

من أعزىا ىو تفضيل بعض البشر على بعض ، وأيضاً ليظهر صنع اهلل يف خلقو  لعلّ 
 ال تُعلم . مٍ كَ ، ويتمايز العباد واخللق إُف حِ 

وىذا ىو ادلعروؼ من سنة خلق اهلل عزوجل ، إذ خيلق ادلتقابالت كاجلن      
..وضلو ذلك . وخيلق األشياء ادلتولدة واإلنس ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ..
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من جنس واحد كالبشر فهم من جنس آدـ عليو الصالة والسالـ ، وخيلق اجلن 
 والشياطُت من جنس النار....وكهذا يتنوع خلق اهلل سبحانو .

فهذا التنظَت الظاىر ىو أمٌر كانت الشريعة قد عززتو كثَتاً بعد ظهور نبوة زلمٍد      
  وبعد نزوؿ القرآف عليو ، فباجتماع اذلدي النبوي مع اآليات القرآنية ظهر ،

 ومكانتو ، أي  إنساف سواء كاف مسلماً أو غَته ! ، ذكراً أو أنثى . هُ لإلنساف قدرُ 
يف سائر حياتو ومنهجو وأخالقو وسلوكو ومعاملتو أروع  ر النيب ولقد صوّ      

اإلنساف ، وعزّز من جانب ادلرأة ، وانتشل جذور األمثلة اليت ٖتًـت إنسانية ىذا 
الذؿ الذي عاشتو أحقابًا من الزمن ٖتت براثن الكفر يف عصر ما قبل اإلسالـ 
لتكوف حياة ادلرأة يف مأمن خصوصًا ادلسلمات منهّن ، وال تعجب حينما ُُيرـ  

شيخ الكبَت ، الرسوؿ على اجملاىدين أف ال يقتلوا يف احلرب الوليد وال ادلرأة وال ال
 ليبقى الذي يُقتل ىو فقط من ُياوؿ قتل الدعوة واإلسالـ .

وكما رفع اإلسالـ من شأف الرجل بأف جعلو يعبد من يستحق العبادة ، وشرفو       
باإلسالـ واإلمياف ، وأكرمو ْتياة السعداء ، وعّرفو طريقي الدنيا واآلخرة ليسَت على 
اذلدى ، فإنو أعّز ادلرأة يف تلك احلقبة أشد وأكثر من الرجل إذ ىي اليت كانت ترزح 

وف د البأس ، وىو الرجل الذي يتكرر بنسخ متعددة ليكٖتت طاغوتية الرجل شدي
 يُذيقوف ادلرأة حياة البؤس واجلحيم الذي ال يُطاؽ . فرعوف ىذه األمة أكثر من رجل

وحىت يف آخر حياتو يف حجة الوداع كاف يوصي بالرفق بالنساء ، والصرب      
 والسالـ .عليهّن ، ومعرفة مكانتهن كما كاف ىو يفعل معهن  عليو الصالة 

يفعل ، وإمنا  اىتماماً بادلرأة كما كاف الرسوؿ  إذاً..لن يأيت أحد ليكوف أشدّ      
كاف الواجب أف نصنع كما كاف يصنع معهّن من اإلىتماـ هبن واحًتامهن ورفِع 

اجلاىلية البالية ، والتقاليد األعرابية ، واألعراؼ ادلنتنة ،  األحكاـشأهنّن ، وقتِل كل 
أعوج جيب ىجرىا وإىانتها  اليت ترى ادلرأة إنسانا آخر لكوهنا سللوقًا من ضلعٍ 

 . وإذالذلا يف سبيل مصاٌف الرجل الفرعوين ...!
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عصور التاريخ ، وكانت تعيش أرقى أنواع  ادلرأة َف تكن مشكلة يف كلّ  إفّ      
فكر أف رامة لدى بالد ادلسلمُت ، وتنعم باألمن وٛتاية اجلناب ، وَف تكن لتُ الك

تعيش حياة اإلضلالؿ ، وَف تتولد فكرة مساواهتا بالرجل يف كل صغَتة وكبَتة ، ويف  
َٖتط م اخلالفة اإلسالمية  ِقبَ كل ما ُشرع ذلا وما َف ُيشرع ، وإمنا كانت فكرة أتت عَ 

سلمُت يف األمر العسكري ، واألمر الصناعي التكنولوجي ، وظهور ادلشركُت على ادل
، والتقٍت ، وادلادي . وأضحى ادلسلموف باقوف على عتادىم القدًن يصرخوف بو أماـ 

عنهم قوهتم شيئًا ، وَف  القوة اليت ال ُتضاىى ، فلم تغن طاغوِت الكفر ، وطاغوت
بحت دماءىم ال قواـ يبقى خلُطَبهم معٌت ، وإمنا عاشوا الذؿ بكل صوره حىت أص

 وال قيمة ذلا .
رؼ ادلأساوي تغّلب ادلناضل "الكافر" حىت طار يف صناعتو ، يف ظل ىذا الظ     

ومادتو ، وملك العاَف ّتربوتو وقوتو ومالو ، وَف يعد للمسلمُت سوى الدفاع عن ما 
تبقى ذلم من آثاٍر ورثوىا عن أبائهم وعاشوىا كما عاشها آبائهم ، حىت اجلهل 

 وقصور الفهم واإلدراؾ ورثوه عنهم .
ألجل ىذا ظهر التقليد يف أبناء ادلسلمُت ، وانتشرت عادات وتقاليد الغرب      

بكل أصناؼ طوائفهم ومللهم ومذاىبهم ، ولعل أشد الناس تأثرًا ليكونوا ضحايا 
ذلذا الغزو ىم نساء ادلسلمُت ، إذ جيمعن بُت اجلهل ، والضعف ، والفتنة ، وقبوذلّن 

مستهدفات من قبل  . فأصبحنَ  ا خيتص بأمر النساءلإلنفتاح ألجل التميز والزينة وم
ادلسلمُت على أرض ادلعركة قد يُفيد يف القضاء  حربَ  الكافر ، وعرؼ الكافر أف  

يت يفيد أبداً يف ٖتريف العقيدة ال على جثث متعددة من شهداء ادلسلمُت ، لكنو ال
ل إّف ىذا ُيشجعهم ب -طريقة الغزو اجلهادي ادلعركي -يتمتع هبا ىؤالء هبذه الطريقة

على التمسك هبذا ادلبدأ مبدأ اجلهاد ، فانتحلوا طريقة ىي أصلع من خوض ادلعارؾ 
وخسارة األنفس...ىي طريقة الغزو الفكري والثقايف واإلعالمي.... فقطعوا شوطاً 
بعيداً َف يكونوا ُيلموف بو طيلة تارخيهم ادلاضي ، وعرفوا أين يوضع الصاروخ القتاِف 

 ك باألمة دوف أف يريق قطرة دـٍ واحدة ! .الذي يفت
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وبسبب خالفاهتم  سلموف ما تبقى من قوهتم وحياهتم .فبادلرأة والكأس أضاع ادل    
وضعفهم ، وسوِء فهمهم لتناوؿ فقو الشريعة أسقطوا فقهاً سار عليو السلف الصاٌف 

 من قبل فنجحوا وأفلحوا .
ا يتعلق بادلرأة ، وغرس يف ادلسلمُت  ولقد سار الغرب بقطاره السريع حوؿ كل م    

كل ما يتعلق بالفتنة فيها واجلري وراءىا بل وأحياناً ادلوت ألجلها . وظهرت وسائل 
اإلعالـ ) ادلقروءة وادلرئية والسمعية ( تُعزز ىذا األمر ، وترفع من شأنو ، وٖتاوؿ 

ادلسلمُت  لرئيسية الخًتاؽ صفوؼقدر ادلستطاع أف ٕتعل ىذا العمل ىو البوابة ا
 ونوا أتباعاً بعد أف كانوا قادة .واذلّز من شوكتهم وزلاولة سلخهم عن دينهم لكي يك

إذًا ىم وضعوا أىدافًا للقضاء على شوكة عدوىم األكرب "اإلسالـ" فلم جيدوا     
أشد فتكًا من إغراء ادلسلمُت بشهواهتم وملذاهتم اليت ٕتعلهم يسًتخوف قرونًا ألجل 

التفاىات وادلغريات . وادلسلموف بسبب حبهم للجديد ، وبسبب اإلنشغاؿ هبذه 
بعدىم عن الدين ، أصبحوا جيُروف خلف ىذه التطورات بشكل سليف جداً . حىت 

اٌف والطاٌف ، فلم غاصوا يف ىذه الفتنة اليت أكلت من البشر األخضر واليابس والص
 رحم ربك . يسلم منها بيٌت وال سللوؽ مسلم إالّ ما

ن ىنا تكلم الكافر عن فتنة ادلرأة من ٚتيع اجلهات ، وبألسنة كل األطياؼ وم     
و ادلصلح يف األرض ، بل وتعدى على أحكاـ الشرع اليت واألدياف وادلذاىب وكأنّ 

من عند ربو ، وجعل دلنحريف الفكر والثقافة والديانة من أبناء   جاء هبا زلمد
ة ، والنشر ، والكتاب ، واجمللة ، وكل ادلسلمُت يتكلموف عنو ويكفونو عناء ادلقال

 وسائل اإلعالـ . 
وتكلم ىؤالء األتباع "الرويبضات" مرة باسم الدفاع عن ادلرأة ، وعن حقوقها ،      

وزلاولة رفع قدرىا ، ومرة باسم اإلسالـ وزلاولة إعادة صياغتو وفق النظاـ العادلي 
ادلهم أف ىذه الشعارات أتت  ! ، ومرة باسم ادلواطنة والشعب . اجلديد ادلعاصر

 الناصح األمُت ادلرشد . وكأهنا تتكلم بلساف



  -فقهاً وواقعاً  -حكم إمامة المرأة 

 

 

 

7 

فظهر يف الغرب ما ُيسمى بػ"حقوؽ ادلرأة" ، و"حقوؽ اإلنساف" ، وأمثاؿ ىذه     
الشعارات اليت غّرت شرائح واسعة من شرائح ادلسلمُت خصوصاً الذين انفتحوا على 

فاع عنها ، وكانوا على قلة من الدين ، ثقافة الغرب وأعجبوا هبا وتكلفوا أمر الد
، إذ إهنم ! واإلمياف والتمسك بادلبدأ ، حىت كانوا ىم الساعد األمين ذلؤالء الغربيُت 

يعرفوف كيف يؤولوف النصوص وُيرفوهنا عن وجهتها السليمة ، وجييدوف فّن 
ٚتيع  !! واحملر ر وادلدرؾ لإلسالـ الصحيح ، الذي غِلط فيو التحدث باسم ادلصلح

أطياؼ ادلسلمُت خصوصًا من كاف تابعًا دلذىب أو طائفة أو تيار ، فهم بزعمو 
مؤدجلوف قابعوف ٖتت التقليد واإلبائية ، أما ىو فقد ٖترر من ىذه القيود واألغالؿ 

 لو يف صغائر األمور وجالئلها . إُف التحرر واإلنفتاح وأصبح عقلو ىادياً 
الناس من ادلسلمُت على أهنم بقايا من تراث ومن ىنا فهو ينظر إُف ىؤالء      

يرثوف األوراؽ  !! األباء ، وأهنم نسخ مكررة من سابقيهم ، وأهنم أبواؽ دلن سبق
، وحىت يتحرروا من ىذا الداء الذي يعيشوف فيو كاف !  الصفراء جياًل بعد جيل

يعة منهم  عليهم أف يتحرروا أواًل شلن كانوا يتبعوهنم يف الشرع ، وأخذ تفصيل الشر 
وزلاولة أو اإلرث السلفي ، كأئمة السلف ، أو أئمة ادلذاىب األربعة وأشباىهم ، 

إعادة صياغة الفهم للدين وفق نظاـ ادلعاصرة ، وما تقتضيو ىذه الكلمة ، ومن مثّ 
جعل العقل ىو اذلادي لفهم نصوص الشارع دوف أي دواخل مؤدجلة ، فأنت 

 قالً يفكر وُيلل ويفسر الوقائع .ُت رأسك عما دمت ٖتمل ب القرآينوفهمك للنص 
أيًا كاف توجههم ليرباليُت أو علمانيُت أو انفتاحيُت  تكلم ىؤالء الرويبضات )     

( عن ادلرأة ، وحاولوا أف يبينوا للناس أهنم ليسوا  .......إٍفأو عصرانيُت أو عقالنيُت
وأشباىهم!! ، وال منفتحُت كما يصنع  ددين ضّد ادلرأة كما تصنع السلفيةمتش

ؿ مريدوف فقط لتحرير ادلرأة من كل أغال -كما زعموا   -ر ، وإمنا ضلن الغرب للكاف
أيًا كاف منتحلو سلفيًا كاف أو غَته ،  -أو اإلسالموي!  -التشدد اإلسالمي 

دلرأة وزلاولة إعادة حقوؽ ادلرأة ذلا ، واليت فقدهتا منذ زمن ليس بالقصَت ، لتعيش ا
مرحلة ادلساواة مع الرجل بكل تفاصيلها كما يعيش الرجل ، ومنع أي تفرقة بُت 
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اجلنسُت سواء تفرقة باألوصاؼ واألشكاؿ وأخذ احلقوؽ ، أو تفرقة يف اللقاء يف 
)ادلدارس ، والدوائر احلكومية ، وادلستشفيات ، واألسواؽ ،  األماكن الرئيسية

أو حىت تفرقة يف الطرح العاـ الذي يُطرح يف  .....( ، وادلناسبات ، وادلؤ٘ترات
 الساحة عرب الوسائل اإلعالمية .

بوقف ىذه الشعارات اليت تتغٌت  الصادقوف الصاحلوف ادلصلحوف ومن ىنا نادى     
بتحرير ادلرأة ادلسلمة ، وأُقيمت الندوات وادلؤ٘ترات وادلؤسسات اإلسالمية لكي تذكر 

حرير ادلرأة من العدواف والظلم والكبت ، وأف يكوف لتالسالكة لألمة فقو الطريقة 
ذلك وفق ادلنطق الديٍت الشرعي ، وادلنطق العقلي دوف اإلنطالؽ من منطلقات 

 طائفية ، أو عرقية ، أو مذىبية منحرفة ، أو تيارات زائفة .
من  فاصطدـ الصفاف يف معركة طويلة ظلت لسنوات .. تنازعا فيها بأقالـٍ      

راؽ من حديد ، لًتتسم ادلعركة على أرض العلم ، واألدب ، واجملتمع ، سهاـ ، وأو 
ومن مث كانت قضية القضايا ، وحديث اجملالس ، وأصبحت ىي : " اذلدؼ األوؿ 
" ذلؤالء ادلدعُت للدفاع عن ادلرأة ، ومنها ينطلقوف ويتكلموف ويكتبوف ، وأصبحت 

 ادلرأة ىي الضحية األوُف مث اجملتمع ثانياً .
 بادلآسي وادلفاجئات ، وحكايةً  ىذه خواطر أشبو ما تكوف حكايًة لتاريٍخ ملئٍ      

يفتك باألمة بكل سهامو أيا كانت سهامو ال يكل  وال ميّل ، مع طوؿ ادلدة  لعدوٍ 
ومشقة الِعداء للغَت ، وبعد ادلسلمُت عن اجلادة ، وىي خطوات مؤدلة انتهت بأف 

 . بًة على منابرىم ...!!تكوف ادلرأة إمامة للرجاؿ ، وخطي
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  ظاىرة جديدة: 
يف ىذه احلقبة من الزمن ، وبعد أف خّيم الضباب على األمة ادلسلمة ادلعاصرة      

من الظلم ، والقهر ، والتعدي العسكري ، واإلعالمي ، والتكنولوجي الذي اختلقو 
قبل ، ألهنا تتولد بدعة جديدة َف تسمع هبا اآلذاف من  .... الغرب ومسك زمامو

اليت َف ترد من قبل على أذىاف األعداء السابقُت   .... من شذوذات الذىن ادلعاصر
 فضاًل عن تطبيقها بُت ادلسلمُت .

ـ مارس ، حدثت  ٕ٘ٓٓ/ ٖ/ ٛٔىػ صفر ، ٕٙٗٔ/ ٕ/  ٙ : ي تاريخفف     
أستاذة الدراسات  -من نوعها ، حيث قامت أمينة ودود سابقة ىي األوُف 

أوؿ امرأة تـؤ ادلصلُت من النساء  -األمريكية  اإلسالمية ّتامعة "فَتجينيا كومنولث"
والرجاؿ يف صالة ُٚتعة تقاـ ٔتدينة نيويورؾ األمريكية . وأقيمت الصالة يف قاعة 

متاجور جالَتي" بنيويورؾ ، اليت تُنظم فيها لقاءات وحوارات عديدة حوؿ  "سوندارا
 بُت احلضارتُت الشرقية والغربية .  العالقة
وقد قاـ بتنظيمها رلموعة من الناشطُت والصحفيُت والدارسُت باجلامعات .      

إُف احلث على فتح باب وعلى رأسهم "عسرة نعماين"ويهدؼ ىؤالء ادلنظموف 
مسألة : "الفصل بُت الرجاؿ والنساء أثناء الصالة ، وكذلك اقتصار  النقاش حوؿ

 .(1)لى الرجاؿ فقط " اإلمامة ع
ودلّا حاوؿ ىؤالء ادلنتسبوف لإلسالـ إقامة ىذه البدعة يف مساجد ادلسلمُت       

ثارت عليهم هتديدات قوية من ِقَبل األقليات اإلسالمية ىناؾ ، بدأت ىذه 
التهديدات بأف تظاىر عدد من ادلعًتضُت خارج ادلبٌت حيث أقيمت الصالة . إالّ 

ومنعتهم من الدخوؿ ، بل وىددت ادلساجد بالتفجَت إف ٘تت  أّف الشرطة أبعدهتم
 ىذه البدعة فيها ، وامتنعت ثالثة مساجد إقامة ىذه البدعة فيها .

                                                 
 ىي كاتبة ومراسلة سابقة لصحيفة " الواؿ سًتيتل" . - ٔ
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بكنيسة "سينود  ألجل ذلك أقيمت الصالة وسط إجراءات أمنية مشددة     
. بل حىت ىذه الدكتورة َف  ٔتدينة ماهناتن الكاتدرائيات ىاوس" التابعة إلحدى

 تسلم من التهديد بالقتل .
ويسجل ىذا احلدث سابقة تارخيية لكوف أمينة ودود أوؿ امرأة تـؤ ادلسلمُت يف      

 . صالة سلتلطة
وىذه البدعة قد أُعلن عنها قبل أف تقع فأنكرىا عامة ادلسلمُت وخاصتهم ،      

بوعُت وأثارت شغبًا يف أواسطهم . وقد بدأت إثارة ىذه القصة قبل احلادثة بأس
حينما أعلنت الدكتورة / أمينة ودود : أهنا ستـؤ ادلسلمُت رجااًل ونساء يف صالة 

من رجاؿ الدين اإلسالمي، سواء داخل  اجلمعة ، األمر الذي أثار حفيظة عدٍد كبَت
شيخ األزىر  أمريكا وبالتأكيد خارجها ، خصوصًا يف الشرؽ األوسط ، حىت إفّ 

ح لػ"جريدة األىراـ" ادلصرية ، ُنشر على مساحة أعلن رفضو لتلك الصالة يف تصري
 ربع صفحة كما سيأيت .

وٙتت أكادمييات سعوديات أنكرف ىذه البدعة كما يف موقع "أوف الين" بتاريخ      
يف فهم العلم الشرعي ، ويف  الدكتورة أمينة قاصرةً  ، واعتربفَ  ٕٙٗٔ/ ٕ/ ٕٔ

" يف ملتقى شارؾ فيو أكثر من أحكاـ اإلسالـ الظاىرة . وأشارت "لطيفة القرشي
ىذا : "َف ُيصل يف العهد السالف أف تولت امرأة إمامة  امرأة سعودية بأفّ  ٓٓ٘

على ىذه البدعة من بقية  اتالرجاؿ يف الصالة " ، وتوالت تعقيبات واستنكار 
 نصاً . ادلشارِكات يطوؿ الوقت لسرد أرائهن  

مذاىبهم قد أصدروا أرائهم العلمية وأما علماء األمة على اختالؼ أمصارىم و      
 حوؿ ىذه الظاىرة اجلديدة ، وأبدوا استنكارىم ذلا ، فمنهم ادلغلظ يف قولو ، ومنهم

يتفقوف على خطأ ىذه البدعة ، وأهنا تستحق  ادلسايس يف طرحو ، ولكنهم ٚتيعاً 
 أف تُوصف بالبدعة ادلعاصرة الشاذة .

مية اليت وقفت ضد واجلمعيات العل وإذا شئت أف تعرؼ ادلؤسسات واللجاف     
نكها باالختصار دوف السرد . فعلى مستوى أفراد األئمة صلد عدداً ىذه الشاذة فدو 
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من األئمة األجلة استنكروا ىذه الشاذة وأصدروا فيها فتاوى أو بيانات أُذيعت يف 
 الصحف والقنوات ومنهم :

 الشيخ / يوسف القرضاوي . الداعية اإلسالمي ادلشهور .
 من شيوخ األزىر  والشيخ / زلمد سيد طنطاوي .

 والشيخ / نصر فريد واصل . مفيت مصر السابق .
 و نظر كبَت كما سيأيت .مفيت مصر . وإف كاف قولو في والشيخ / علي ٚتعة .

 والشيخ / عطية صقر .
 والشيخ /عبدالعزيز آؿ الشيخ . مفيت الدولة السعودية . 

 لو فتوى ضمن ىيئة كبار العلماء قدمية .والشيخ /عبدالعزيز بن باز . 
 والشيخ /زلمد ابن عثيمُت . لو فتوى خاصة يف ىذه ادلسألة .

 والشيخ / عبداهلل بن بيو . عضو رللس اإلفتاء األوريب .
وبقي الكثَت من ادلشائخ ادلعاصرين والدعاة وطلبة العلم ، وٚتهرة من ادلفكرين      

وغَتىم ذلم نقدىم الظاىر ذلذه الشاذة ، سواء اإلسالميُت من أساتذة اجلامعات 
 يف فتوى مفردة ، أو عرب مقالة .

 وأما على مستوى المجالس أو اللجان أو الجمعيات فهناك :      
ابن باز ، وعبدالرزاؽ عفيفي ، وعبداهلل )  فتوى ذليئة كبار علماء السعودية  -     

برقم  ٜٖٔصٚاللجنة الدائمة جػادلصدر: فتاى  -بن غدياف ، وعبداهلل بن قعود(
 وىي فتوى قبل احلادثة بالطبع . -ٕٕٛٔ_ ٕٕٛٗ
 .ـ ٕ٘ٓٓ/ٖ/ٗٔلشريعة بأمريكا بتاريخ فتوى اللجنة الدائمة جملمع فقهاء ا -
بياف اجمللس الفقهي ألمريكا الشمالية ٓتصوص ىذه الفتوى . بتصريح  -     

. للمجلس الفقهي . الرئيس السابق للمجلس الفقهي  الدكتور /طو علواين .
 ـ . ٕ٘ٓٓآذار/مارس  ٘ٔوحررت الفتوى يف 

 ادللتقى الثقايف الثاين للمرأة السعودية الذي ُعِقد يف كلية البنات يف جدة . -     
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مركز الدراسات اإلسالمية والتنمية االجتماعية ّتامعة )تيكنولوجي( ادلاليزية،  -     
دلناقشة ادلستقبل والتحديات اليت  شخصية إسالمية ٕٓٓوقد شارؾ فيو أكثر من 

. وقد استنكروا ىذه احلادثة ، واعتربوىا تفسَتًا خاطئًا لفهم  تواجو اجملتمع ادلسلم
أو ٚتاعات  يطوؿ بسطها ، صدرت من أفراد الدين . وبقيت استنكارات كثَتة جدا

 ة شرعية فقهية .يمأو مؤسسات أو جلاف عل
 

  الغرابة فيها :طريقة أداء ىذه الصالة وموضع 
من خالؿ الصور اليت نُشرت ، واألخبار اليت قيلت عن ىذه الصالة يتبُت أهنا      

!! من جهة  بعبارة سلتصرة كالصالة اليت يؤديها الرجاؿ يف ادلساجد حرفًا ْترؼ
ادلظهر اخلارجي ، فاإلمامة تتقدـ الرجاؿ لتقف أمامهم ، واجلماعة مكونة من 

ومعظمهم من النساء ، وكاف وضع النساء ، جاؿ والنساء" خليٍط من اجلنسُت "الر 
،  وٙتت تصرفات أخرى مثَتة للريبة  ، على جهة اليمُت ، والرجاؿ على جهة اليسار

" كانت امرأة مسلمة أمريكية من أصوؿ مصرية امسها "سهيلو  ادلؤذف " كاف منها أفّ 
وترتدي  ليس ىذا فحسب ، بل كانت بال حجاب يغطي شعرىا ، !! العطار"

وجاء التجاوز الثاين يف جلوس الرجاؿ والنساء )بدوف  !! ، البنطاؿ "ادلسبل"
 ! . حجاب أيضاً!!( جنباً إُف جنب يف صفوؼ القاعة

: إشارة الدكتورة آمنة ودود أثناء اخلطبة  ومن النقاط اليت أثارت اخلالؼ أيضاً      
 ، ْتجة أف " العاقل باإلصلليزيةإُف لفظ اجلاللة )اهلل( بضمَت ادلذكر وادلؤنث وغَت 

"! ، وأيضاً تُقاـ ىذه الصالة اليت  اهلل الدائم يستعصي على التعريف من حيث النوع
كنسية من  تتعلق بادلسلمُت وىي من خصائصهم وشعائرىم ادلشهورة العظيمة يف  

 كنائس النصارى ...!؟ .
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 : حكم ىذا الفعل من الناحية العلمية الشرعية 
ن دعم ىذه البدعة قواًل أو فعاًل تطبيقيًا ، أف  بدعتو ىذه َف ال شّك أّف مَ       

تأِت من فراغ ، من كونو عماًل رلرداً من أي حجة أو استدالؿ ، شرعي أو عقلي ، 
ات العائمة اليت ال ميكن أف تستقل  استدالالهتم ىي يف مرتع العموموإف كانت حىت

إُف مواضع اخلصوص ، وادلطلقات إُف مواضع  اتحىت ُتضّم العموم كمٍ يف حُ 
سرد ىو األصل  فقو على ىذا الوجو من الفهم ، فليسقو الشريعة يُ التقييد ، وفِ 

نصوٍص معينة حلكم شرعي أو حلادثة معينة ، وإمنا ضبط ىذه النصوص ووضعها يف 
لشرع ا ادلكاف األنسب للسياقات الشرعية اليت أرادىا الشارع أف تكوف عليو ، وألفّ 

يؤلف بينها ، وجيمع شتات فقهها . زلفوؼ بنصوص كثَتة ٖتتاج إُف من يفقهها ل
من يرد : "  : قاؿ النيب قاؿجاء يف الصحيحُت من حديث معاوية ، ولذلك 

 .(1) " اهلل بو خيراً يفقهو في الدين
د يف رعية والقواعد الفقيو ، وإمنا القصفليس ادلقصود أف تعلم النصوص الش     

 طريقة تناولك ذلا وفق منهج النبوة وأتباع األنبياء ! . 
ومن مث ترى أف ادلسائل ال ٖتتاج إُف علٍم دوف فقو ودوف نظر وروية ومعرفة      

 بعلـو أىل ىذا الفن ، واإلطالع على أقواذلم وآرائهم .
 رُفع فيو النصّ  تكاثرت فيو اإلدعاءات ، وزمنٍ  ىذه ادلقدمة تُقاؿ يف زمنٍ      

 !..ليكوف مثبتاً دلن يدعم رأياً أو توجهها معيناً . الشرعي كشعار
أمينة ودود كانت انطالقاهتا متولدة من موروثها األمريكي الليرباِف ادلنفتح      

، الشخصي الالزلظور !، الذي ال يتقيد إاّل ْتدود العقل البشري احملدود الناقص 
 . وىدياً ربانياً وإف خالف شرعاً حنيفياً ، 

دحًا من الزمن أثّر مدرسية ، ترّبت عليها رِ  ومن مّث كانت أدلتها ٗتضع ألدجلةٍ      
 على رؤيتها وطرحها بل وحىت على عقلها وفكرىا وعبادهتا لرهبا .

                                                 
 .  ٜٖٕٗ، صحيح مسلم :  ٔٚصحيح البخاري :  - ٔ
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ىذه ادلسألة ليست من ادلسائل اليت ىي من نوع اخلالؼ الفرعي الفقهي الذي      
ل فيها اجلداؿ ، أو تكوف خاضعة للتغيَت حسب ادلكاف يُعذر فيو ادلخالف ، ويُقب

بل  ى تتغَت بتغَت الزماف وادلكاف "وتغَت الزماف مشيًا على قاعدة من يقوؿ : " الفتو 
ادلسألة من ادلسائل احملسومة اليت ُقضي فيها النزاع قدميًا مث حديثًا ، واليت ال ٖتتاج 

ن خُيطئ فيها ّتهل مَ  بعذرِ  يقاؿَ إُف ٖتليل فقهي متعسر فقهو على الناس....حىت 
مث إف العبادات األصل فيها احلظر وادلنع ، وال  .ف ، أو اجتهاد ، أو تأويل أو نسيا
 كأي عبادة إال بدليل ، واألصل يف ادلعامالت احلل وال ُيـر شيء من ذلبيُعمل 

 .ال خُيتلف يف ذلك إال بدليل ، وىاتاف قاعدتاف زلكمتاف عند األئمة بإٚتاعهم 
من ىنا سأعرض ادلسألة من باب دعم احلجة البينة الواضحة ، ومن باب تبيُت      

 واحدٌ قوؿ أّف ىذه ادلسألة ليست خالفية ال قدميا وال حىت حديثاً ، وإمنا القوؿ فيها 
اإلٚتاع قد ُحكي على ىذه ادلسألة بعينها بعد  ال يتعدد ، وُيسن بك أف تعلم أفّ 

/  ٖ/  ٗٔ : لدائمة جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا بتاريخوقوع احلادثة من اللجنة ا
 ياف خاص رٔتا سيأيت احلديث عنو .وذلم يف ادلسألة ب ـٕ٘ٓٓ

أف يكوف شاذًا كبقية  بدىيٓتصوص ىذه ادلسألة فمن ال خالؼٌ  رَ وإف ذُكِ      
، اخلالفات الشاذة اليت ٗتالُف إٚتاعًا معلـو احلكاية عن األئمة األولُت واآلخرين 

 ٍت ، وإال فادلسألة زلسومة عند أئمة ادلسلمُت .وىذا من باب الفرض الذى
فيقاؿ ىنا : أٚتع عامة أىل العلم على منع إمامة ادلرأة للرجاؿ ، وكذا اخلطبة      

ة ، ويعيدىا ظهراً ألهنا فيهم ، ومن صالىا من الرجاؿ على ىذا الوجو فصالتو باطل
 فاتتو .
مذىبنا ومذىب ٚتاىَت العلماء من السلف واخللف رٛتهم ىذا  : قاؿ النووي     

التابعُت ، وىو مذىب  اهلل ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء أىل ادلدينة
 .  نيفة وسفياف وأٛتد وداودمالك وأيب ح
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ثور وادلزين وابن جرير : تصح صالة الرجاؿ وراءىا ، حكاه عنهم  وقاؿ أبو     
حامد : مذىب الفقهاء كافة أنو ال  لعبدري ، وقاؿ الشيخ أبووا القاضي أبوالطيب

 .(1)تصح صالة الرجاؿ وراءىا إالّ أباثور واهلل أعلم 
 .(2)وحكى اإلٚتاع أيضاً ابن قدامة يف ادلغٍت عن عامة الفقهاء     

وحكى اإلٚتاع من األئمة ادلعاصرين القرضاوي ، وعبدالعظيم اخللفي ، وسامي      
وغَتىم شلا َف ُيظرين أمسائهم . وكل اجملامع واللجاف الفقهية اليت ذكرناىا ادلاجد ، 

 حكت اإلٚتاع يف ىذه ادلسألة حىت رللس فقهاء أمَتكيا .
ادلسألة  علي ٚتعة . وذكر أفّ  وخالف حكاية ىذا اإلٚتاع مفيت مصر الشيخ /     

خالفية ، وإف كاف ٚتهور العلماء ادلعًتؼ هبم يقولوف باحلرمة إاّل أف اخلالؼ منقوؿ 
عن الطربي وابن عريب ، ومن ىنا اعترب األمر خاضع لًتجيحات األئمة ، وخاضع 
لعرؼ البلد إذ يقوؿ يف لقاء تلفزيوين : فإذا ما قبلوا أف تؤمهم امرأة فهذا شأهنم وال 

، وإذا ما رفضوا فهذا شأهنم أيضا  ال خيالف ذلك ما تعارفوا عليو حرج عليهم طادلا
 . الناس يف معظم البالد اإلسالميةوىو ما يسَت عليو 

عليو ، ويكفي أنّو سلالف إلٚتاع  وىذا الكالـ فيو نظر كبَت يضيق الوقت للرد       
عن حكايتو األئمة ادلعتربين أىل ىذا الشأف من ادلتقدمُت ومن ادلتأخرين ، وأما 

 الطربي وابن عريب وقوؿ بعض احلنابلة :
ال يقوى على معارضة أقواؿ عامة أىل العلم من أىل التحقيق  فيقاؿ : قوذلم     

ا دل البينة اجلليةوالفقو كأئمة ادلذاىب األربعة وغَتىم ، مث َف تكن لديهم األدلة 
 شاذ ال يُعترب . ذىبوا إليو ، فهو قوؿٌ 

"  م استدلوا ْتديث أـ ورقة الذي رواه أبو داود وغَته أف النيب مث يُقاؿ : إهن     
 " . أمرىا أن تؤم أىل دارىا

 وىذا جُياب عنو ّتوابُت :     
                                                 

 . ٚٓٔ/ٗ : اجملموع  - ٔ
 . ٜٕٔ/  ٕ :ادلغٍت  - ٕ



  -فقهاً وواقعاً  -حكم إمامة المرأة 

 

 

 

16 

 . يف ثبوتو نظرفهو حديث عند التأمل :  الجواب األول : من جهة ثبوتو
ليلى ، عن جدتو الوليد بن عبداهلل بن ٚتيع :  جاء ىذا اخلرب من طريق فقد     

 د األنصاري كالمها عن أـ ورقة .بنت مالك وعبدالرٛتن بن خال
 : وقد اختلف عن الوليد     
كالمها عن الوليد ، عن عبدالرٛتن   عبداهلل بن أبان ومحمد بن فضيلفرواه      

 .(1)بن خالد ، عن أـ ورقة بو 
ى فروياه عن الوليد ، عن جدتو ليل وكيع وأشعث بن عطافوخالفهما :      

 .(2)وعبدالرٛتن بن خالد ، عن أـ ورقة 
، فروياه عن الوليد بن عبداهلل  أبو نعيم ، وأبو أحمد الزبيريوخالفهم أيضاً :      

 .(3)، عن ليلى بنت مالك ، عن أـ ورقة 
: فرواه نصر بن علي ، عن  واختلف عليو عبداهلل بن داود الخريبيوخالفهم      

اخلرييب ، عن الوليد بن عبداهلل ، عن ليلى بنت مالك ، عن أبيها ، وعن عبدالرٛتن 
 .(4)بن خالد ، عن أـ ورقة 

وخالفو أٛتد بن يونس : فرواه عن اخلرييب ، عن الوليد ، عن ليلى وعبداهلل بن      
 .(5)خالد كالمها عن أـ ورقة 

                                                 
" . وروايػة زلمػد بػن فضػيل عنػػد  ٖٕٕ٘روايػة عبػداهلل بػن أبػاف عنػد أيب نعػيم يف كتابػو "معرفػة الصػحابة :  - ٔ

 . ٜٕ٘أيب داود : 
، وعنػػػد الطػػرباين يف ادلعجػػم الكبػػَت مػػػن  ٜٔ٘روايػػة وكيػػع عنػػد أيب داود مػػن طريػػػق عثمػػاف بػػن أيب شػػيبة : - ٕ

 ٘ٔالػدارقطٍت يف عللػو :  ا عن وكيع . ورواية أشػعث عنػد، كالمه ٖٖٔ/  ٛٔطريق : أيب بكر بن أيب شيبة : 
 /ٗٔٙ . 
، وكتػاب الصػالة أليب  ٖٓٔ/  ٖ، والبيهقػي يف سػننو الكػربى :  ٘ٓٗ/  ٙرواية أيب نعيم عنػد : أٛتػد :  - ٖ

/  ٔ. وروايػػػػة الػػػػزبَتي عنػػػػد الػػػػدارقطٍت يف سػػػػننو :  ٕٖٔ/  ٛٔ، والطػػػػرباين يف ادلعجػػػػم الكبػػػػَت :  ٖٗٓنعػػػيم : 
ٕٚٛ . 

 . ٙٚٙٔصحيح ابن خزمية :  - ٗ
 . ٖٓٚادلستدرؾ :  - ٘
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ن يونس السامي : فرواه عن اخلرييب ، عن الوليد ، عن ليلى وخالفهما : زلمد ب     
 .(1)بنت مالك ، عن أمها ، وعن عبدالرٛتن ، عن أـ ورقة 

فاحلديث كما ترى مداره على الوليد بن عبداهلل بن ٚتيع ، يرويو مرة عن ليلى      
بنت مالك جدتو ، ومرة عن عبدالرٛتن بن خالد ، ومرة عنهما معًا ، ومرة عن 

 عن أمها ، ومرة عنها عن أبيها . يلىل
وىذا اإلضطراب وإف كاف مقبواًل كغَته من األحاديث اليت فيها ىذا النوع من      

 سند ىذا احلديث .توىُت عترب مؤثراً يف ، لكنو يُ ادلقبوؿ اخلالؼ 
وثقو األئمة كابن معُت والعجلي وابن سعد ، وقاؿ أٛتد وأبو زرعة وأبو والوليد      
 . : لو َف يذكره مسلم يف صحيحو لكاف أوُف وقاؿ احلاكم : ال بأس بو . داود

 .حدثنا عنو  ، فلما كاف قبل موتو بقليل ُيِت ال ُيدثنا عنوف : كا وقاؿ الفالس
وذكره ابن حباف يف ثقاتو ، لكنو شد د عليو يف كتابو  .(2)وىو من رجاؿ مسلم 

فلما ، ثبات ٔتا ال يشبو حديث الثقات عن األاجملروحُت فقاؿ عنو : كاف شلن ينفرد 
 ويف ٕتريح ابن حباف ِشّدٌة . (3) فحش ذلك منو بطل االحتجاج بو

إمنا اإلشكاؿ يف رواية الوليد عن جدتو ليلى بنت مالك ، وعبدالرٛتن بن و      
 .(5) ذكرمها ابن حباف يف ثقاتوو . ( 4)خالد ، فهما رلهوالف ال يعرفاف 

وشلا يوىن اخلرب أنّو ال يعرؼ إال من ىذا الطريق ، وىذه الطرؽ مضطربة ، مث      
عن ىذه الشعَتة ادلهمة اليت لو كانت معروفة عندىم  أين أصحاب رسوؿ اهلل 

ال  احلاكم :قاؿ لذلك و ألتت من أوجو وطرؽ كثَتة . وىذا احلديث من الغرائب . 

                                                 
 . ٖٙ/  ٕ، حلية األولياء :  ٙٚٓٚمعرفة الصحابة :  - ٔ
هتػذيب التهػذيب ( ، ٖٛٚسػؤاالت أيب داود ألٛتػد رقػم : ،  ٖٛٛ الًتٚتػةرقػم  برواية الدارمي ::  التاريخ - ٕ

 . ٓٗٚٔرقم :  - ٖٓٓ - ٜٜٕ/ٕالبن منجويو :  / رجاؿ صحيح مسلم،  ٜٖٔٔ: 
 .   ٕٓٗ/  ٕاجملروحُت :  - ٖ
، وقػػػد ْتثػػت عػػن موث ػػػٍق أو  ٖٕ/  ٘، بيػػاف الػػػوىم واإليهػػاـ / البػػن القطػػاف :  ٖٙٗهتػػذيب التهػػذيب :  - ٗ

 رلر ٍح ذلما فلم أظفر بشيء من ذلك . 
 .  ٖٖٓٗالثقات :  - ٘
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ىذا احلديث شلا ال و وقاؿ عنو الباجي :  غَت ىذا . مسنداً  أعرؼ يف الباب حديثاً 
 .(1) أف يعوؿ عليو بجي

وأما ٖتسُت اإلماـ العالمة األلباين ذلذا احلديث فإمنا حسنو لكونو جاء عن      
 لى بنت مالك وعبدالرٛتن بن خالد فأحدمها يقوي حديث اآلخر .اثنُت ومها : لي

؟! ، فأين شرط  متابعة رواية اجملاىيلوىذا فيو نظر كبَت ، فكيف تصح      
  بنت مالك كوف عبدالرٛتن بن خالد وليلىأما  اإلتصاؿ يف احلديث الصحيح . و 

قوٌؿ فهذا كانا يف وقت التابعُت شلا يدؿ على إحساف الظّن هبما وقبوؿ روايتهما ، 
ال يصح ، وكيف يصّح وٚتهور األئمة رٛتهم اهلل على رّد رواية احلديث ادلرسل 

ولو كاف من كبار التابعُت واستثنوا مراسيل سعيد بن ادلسيب راوي ادلعروؼ لل
فإذا ردوا رواية مرسل التابعي وىو معروؼ ألسباب ذكروىا وردوا مراسيل غَته . 

تٌج القدر واجلاللة على ثقة مروياتو ، فكيف تقبل رواية اجملهوؿ ولو روى عنو ثقة زل
 بو يف الصحيحُت أو أحدمها .

على  بو من استدؿ   هبذاأقصد  أريد إبطاؿ مدلوؿ ىذا احلديث فإمنا حُتو      
دوف  ، وإاّل فجواز إمامتها للنساء ٚتاعة هبذا احلديث جواز إمامة ادلرأة للرجاؿ

  أىل العلم أيضاً يف جواز ذلك .بُت أخرى على خالؼٍ  فهذا لو أدلةٌ  الرجاؿ
 : الجواب الثاني : من جهة معناه

وإمنا غاية ما يدؿ عليو ىو فاحلديث ال يدّؿ على جواز إمامة ادلرأة للرجل ،      
 أمرىا . واوىذه مسألة تكلم عليها أىل العلم وحسمجواز إمامة ادلرأة للنساء ، 

الشافعي : وإذا صلت ادلرأة برجاؿ ونساء وصبياف ذكور فصالة اإلماـ قاؿ      
النساء رلزئة وصالة الرجاؿ والصبياف الذكور غَت رلزئة ألف اهلل عز وجل جعل 

وال جيوز أف ، الرجاؿ قوامُت على النساء وقصرىن عن أف يكن أولياء وغَت ذلك 
ف شلن صلى مع ادلرأة وىكذا لو كا!! ، رجل يف صالة ْتاؿ أبدا  إماـَ تكوف امرأة ٌ 

                                                 
 . ٖ٘ٔ/  ٔادلنتقى شرح ادلوطأ :  - ٔ
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ولو صلى معها خنثى مشكل وَف يقض صالتو ، خنثى مشكل َف ٕتزه صالتو معها 
و ال ٕتزئو صالتو ألنو َف و امرأة أحببت لو أف يعيد الصالة وحسبت أنّ حىت باف أنّ 

 .(1) يكن حُت صلى معها شلن جيوز لو أف يأمت هبا
أف يأمت بادلرأة ْتاؿ ، فإف فعل  قاؿ ادلاوردي : وىذا صحيح ، ال جيوز للرجل     

و شذ عن اجلماعة فجوز للرجل أعاد صالتو ، وىذا قوؿ كافة الفقهاء إال أبا ثور فإنّ 
من يصح أف  قاؿ : وألفّ "  يؤم القوم أقرؤىم" :  بقولو  أف يأمت بادلرأة تعلقاً 

 يأمت بالرجاؿ صح أف يكوف إماما للرجاؿ كالرجاؿ .
العبد يقتل بادلرأة  نقص الرؽ أشد من نقص األنوثية ، بداللة أفّ  قاؿ : وألفّ      

لألحرار   احلرة ، وال جيوز أف تقتل ادلرأة احلرة بالعبد ، فلما جاز أف يكوف العبد إماماً 
الر َجاُؿ قَػو اُموَف َعَلى } وىذا خطأ : لقولو تعاُف : . كانت ادلرأة بإمامتهم أوُف 

 . [ ٖٗ ] النساء : {الل ُو بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض الن َساِء ٔتَا َفض َل 
" :  قاؿ الشافعي : فقصرت من أف يكوف ذلن والية وقياـ ، ولقولو      

، فإذا وجب تأخَتىن حـر تقدميهن ( 2) "أخروىن من حيث أخرىن اهلل سبحانو 
ادلرأة عورة ، ويف  وألفّ "  ما أفلح قوم أسندوا أمرىم إلى امرأة" :  : ولقولو 

التصفيق ذلا بدال من التسبيح للرجل يف  إمامتها افتتاف هبا : وقد جعل النيب 
اإلمامة  ئتماـ هبا ، وألفّ من االفتتاف بصوهتا ، وكذلك يف اإل نوائب الصالة خوفاً 

ال تراىا ال تلي وليست ادلرأة من أىل الواليات إمامة ادلرأة ، أ،  فضيلةٍ  وموضعُ  واليةٌ 
وال عقد النكاح ، فكذلك إمامة الصالة . فأما اجلواب  إلمامة العظمى وال القضاءا

 .(3) فالقـو ينطلق على الرجاؿ دوف النساء" يؤم القوم أقرؤىم " :  عن قولو 
 

                                                 
 . ٗٙٔ/  ٔاألـ :  - ٔ
 .   قلت : سيأيت أّف ىذا اخلرب ىو من قوؿ ابن مسعود ، وال يصح مرفوعاً للنيب  - ٕ
 .   ٖٚٚ/  ٕاحلاوي / للمرداوي :  - ٖ
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أىل دارىا ،    -نساء  -يث أـ ورقة إمنا أذف ذلا أف تـؤ وحد قاؿ ابن قدامة :     
. وىذه زيادة جيب قبوذلا ، ولو َف يذكر ذلك لتعُت ٛتل  كذلك رواه الدارقطٍت

، واألذاف اخلرب عليو ; ألنو أذف ذلا أف تـؤ يف الفرائض ، بدليل أنو جعل ذلا مؤذنا 
.. مث قاؿ : وال خالؼ يف ادلذىب أهنا ال تؤمهم يف الفرائض  إمنا يشرع يف الفرائض

هبا  ـ ورقة لكاف خاصاً لك أل، ولو ثبت ذ ويح ٖتكم بغَت دليلافالتخصيص بالًت ، 
مامة كما اختص قامة فتختص باإلإو ال يشرع لغَتىا من النساء أذاف وال بدليل أنّ 

 .(1)قامة ذاف واإلباأل
وأٚتعوا على أنو ال جيوز إمامة ادلرأة للرجاؿ يف وقاؿ أبو ادلظفر ابن ىبَتة :      

الًتاويح خاصة فأجاز ذلك أٛتد جواز إمامتها هبم يف صالة  الفرائض مث اختلفوا يف
 .(2) متأخرة ، ومنعو الباقوف بشرط أف تكوف

يف جواز إمامة ادلرأة بالرجل أو  َف يثبت عن النيب  وقاؿ اإلماـ الشوكاين :     
،  ن ذلك شيءٌ وال وقع يف عصره وال يف عصر الصحابة والتابعُت مِ  ، الرجاؿ شيءٌ 

وذلك ألهنن عورات  ، بعد صفوؼ الرجاؿ صفوفهن   وقد جعل رسوؿ اهلل 
ا نقوؿ قد ة ألن  وال يقاؿ األصل الصحّ ، وائتماـ الرجل بادلرأة خالؼ ما يفيده ىذا 

من ٚتلة األمور بل  وىذا، ال يصلحن لتوِف شيء من األمور  على أهننّ  ورد ما يدؿ  
" كما يف  ال يفلح قوم ولوا أمرىم امرأة : " فعمـو قولو . ىو أعالىا وأشرفها

 فيد منعهن من أف يكوف ذلن منصب اإلمامة يف الصالة للرجاؿيُ  (3) الصحيحُت
(4). 

                                                 
 . ٖٛٗ/  ٖادلغٍت :  - ٔ
 . ٙٔ/  ٔاختالؼ األئمة العلماء :  - ٕ
. وَف خيرجػػػػو  ٕٕٚ / ٛ : النسػػػػائي،  ٕٕٕٙ: ، الًتمػػػػذي  ٔ٘،  ٚٗ / ٘ : أٛتػػػػد،  ٜٓٚالبخػػػػاري :  - ٖ

 مسلم كما ظن اإلماـ الشوكاين ىنا . 
 . ٕ٘ٔ/  ٔالسيل اجلرار :  - ٗ
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وىذه  .(1)"  أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد يمن أحدث ف"  : _ قاؿ    
ن عمل صحابتو ، وٙتة قاعدة تتوافق مع ، وال مِ  ن عمل النيب البدعة ليست مِ 

 : كل   إذ يقوؿ فيما معناهيف مواضع عليها ابن تيمية رٛتو اهلل  ىذا احلديث نصّ 
 هو بدعة بشرط كونو من العبادات .وَف يفعلو ف أمكن فعلو يف عصر النيب  عملٍ 

خير صفوف الرجال أولها ، وشرىا آخرىا ، "  يف الصحيح : _ قاؿ     
ذلا  فكيف ُيل   وإذا كاف كذلك، (2)"  وخير صفوف النساء آخرىا ، وشرىا أولها

 ، سلتلطة بالرجاؿ !؟ .الرجاؿ وتتقدمهم ، وأف تصعد ادلنابر  أف تؤـ  
ىذا األمر َف يُعرؼ يف تاريخ ادلسلمُت خالؿ أربعة عشر قرناً : أّف امرأة  _ أف      

اليت ؿ القرضاوي : حىت يف بعض العصور قا . ت الرجاؿخطبت اجلمعة وأم  
( يف مصر ادلملوكية ، َف تكن ٗتطب اجلمعة ،  رةشجرة الد ) حكمتهم امرأة مثل

 أو تـؤ الرجاؿ ، وىذا إٚتاع يقيٍت .
ولذلك ْتثت كثَتاً يف كتب أىل السنة ادلعروفة ويف تارخيها فلم أجد أحداً تبٌت      

"  ٛٓٔىذه الفعلة إال فرقة من فرؽ اخلوارج ، ففي كتاب " الَفْرؽ بُت الفَرؽ : صػ 
لإلماـ عبد القاىر بن طاىر البغدادي : أّف فرقًة من فرؽ اخلوارج امسها ) الشبيبية ( 

جي : شبيب بن يزيد الشيباين ، ادلكٌت : بأيب الصحارى . خرج ينتسبوف إُف اخلار 
يف أياـ بشر بن مرواف زمن واليتو على العراؽ . وابتدع شبيٌب ىذا بدعة جديدة 
حىت على مذىب َمن قبلو من اخلوارج وىو أنو وأتباعو : أجازوا إمامة ادلرأة منهم إذا 

ـ  شبيب كانت اإلماـ قامت بأمورىم وخرجت على سلالفيهم ، وزعموا أّف غ زالة أ
بعد قتل شبيب إُف أف قتلت ، واستدلوا على ذلك بأّف شبيبًا دلا دخل الكوفة أقاـ 

 أُم ُو على منرب الكوفة حىت خطبت ، حىت قاؿ خزمية بن فاتك األسدي يف ذلك : 
 ُت حوال قميطاراقَ ... ألىل العِ  سوؽ الضرار أقامت غزالةُ 

 اطيطأمنها  اقافرَ العِ  ىفالق ها ... جيش  يف ُْتِ راقػَ مست للعِ 
                                                 

 . ٜٛ٘ٗ، مسلم :  ٜٕٚٙالبخاري :  - ٔ
 . ٖٔٓٔمسلم :  - ٕ
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الصالة ىي من حيث الظاىر رلموعة من ٖتركات وركوع وسجود وخفض  _ أف      
تتناسب ووضعية ادلرأة أف تقـو هبا أماـ الرجاؿ ألجل اإلفتتاف ، واإلسالـ  ورفع ال

اليت  دين واقعي يراعي غرائز اإلنساف وفطرتو اليت فطره عليها ، وٛتايتو من الدوافع
 تُثَته وتبعثو على التخلي عن اخلشوع والطمأنينة .

وىذا متفق عليو ، "  الذكورية : "يف صالة الفريضة ن شروط اإلمامة مِ  _ أف      
 أخروىن من حيث أخرىّن اهللو قاؿ : أنّ وقد ورد عن ابن مسعود ، بُت الفقهاء 

 عن الصالة خلفهن . َتىن هنيٌ واألمر بتأخ .(1)
ن حيث اإلٚتاؿ ، وبقي تفاصيل عقلية تستنكر ن األئمة مِ ة اجلمهور مِ ىذه أدلّ      

طلٍع على أّتديات الشرع ىذا العمل يطوؿ سردىا وٚتلتها واضحة لكل مُ 
 .اإلسالمي 

خيوط العنكبوت أقوى  أما حجة من دعم ىذه ادلسألة كأمينة ودود وغَتىا فإف       
 منها ، لكن من باب الكماؿ العلمي أذكرىا على وجو اإلٚتاؿ / 

ُت اجلنسُت ، حىت يف ىذا من باب ادلساواة ب _ أّف الدكتورة أمينة أشارت بأف      
ىذه البدعة أتت ضمن ٛتلة أوسع لتشكيل رلتمع جديد  ذلك أف  العبادات ، 

 .-على حد  زعمهم  - يعتمد على مبادئ وتعاليم اإلسالـ وخاصة العدؿ وادلساواة
ة تنقل البدعة إُف دائرة ادلباح فضالً جّ وىذا الرأي رأي عائم ال ُيسن اعتباره حُ      

واة مصطلحات ذلا مصطلح العدؿ وادلسا عن كونو مطلوبًا شرعًا . وذلك أف  
، لكن ال ُتستخدـ أداة لنشر البدع بل ىي مطالب شرعية اعتبارىا يف الشرع 

، وىذه ادلصطلحات كغَتىا  ين ىو منها براء ..!يف الد   واخلرافات ، وإدخاؿ أمورٍ 
أُدخَل فيها ما ليس منها ، أو نُزع جوىرىا األصلي وبقيت حروفها ، وٛتلوا اإلسم 

 . ادلشًتؾ ماال ُيتمل

                                                 
:  ، والطػػرباين ٓٓٚٔ: ، رقػػم  ٜٜ / ٖ: ، وابػػن خزميػػة  ٘ٔٔ٘، رقػػم  ٜٗٔ / ٖ: أخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ  - ٔ
 وال يثبت مرفوعاً .  : رجالو رجاؿ الصحيح . ٖ٘ / ٕ:  ي، قاؿ اذليثم ٜٗٛٗ، رقم  ٜٕ٘ / ٜ
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أقاـ منوذجًا للمجتمع يف ادلدينة ادلنورة يف القرف   النيب _ أضافوا يف بياف أف      
السابع ، ويف القرف الثاين عشر ، فنحن ملزموف بإقامة رلتمع حديث يعتمد على 

 القيم الدينية وكذلك على حقوؽ ادلرأة .
ىم َف يرضوا وأيضًا وىذه اجلملة كسابقتها يف الطرح عائمة وعامة !؟ .      

منوذجًا يقـو على أساس العدؿ وادلساواة  أف يتولوا ُىم ، فأرادوا  بنموذج النيب
 ! اليت ىم يعًتفوف فيها ...

يُعلم مصدره : أّف دائرة العالقات العامة  يف خرب ال "شبكة النت"_ ويُذكر يف     
أهنا حصلت على فتوى يف وزارة الًتبية اإليرانية كانت قد أصدرت بيانًا قالت فيو : 

 . ُٕتيز للمرأة أف تـؤ النساء يف صالة اجلمعة
يف  معتربٌ  ، فمىت كاف للرافضة قوؿٌ  وىذا اخلرب إف صح فهو خرب مثار للسخرية     

ىذه الفتوى سلصوصة  مث إف   ..؟! ن قائل ىذه الفتوىمَ  مث أحكاـ الشرع ..؟!
 . بصالة اجلمعة بالنساء ، وحىت ىذه باطلة إٚتاعاً 

يف قناة اجلزيرة َف تكن قد أدلت ْتجج ترقى إُف  وحىت يف مقابلة الدكتورة أمينة     
الوصوؿ إُف جانب أقواؿ أىل الشأف فضاًل أف ٗتالفها ، وإمنا كاف حديثها عائماً  

 كحجم ضياعها يف فكرىا وطرحها ومنهجها .
أصحاب  وقد وافق أمينة على ىذه البدعة وال شك رلموعة من الكتاب ،     

التوجهات ادلتخلفة ، وادلخالفة للهدي اإلسالمي ، واعتربوا ىذه الشاذة اجلديدة أو 
للمرأة ادلسلمة ادلعاصرة ، اليت كاف من األجدر هبا أف  البدعة اجلديدة ىو حق  

تواكب العصر ، وتُقلد الرجل ، وٖتذو حذوه ، حىت أّف "السلطاف فاخر" نشر 
ه الفكرة الشاذة ، ويعتربىا حقًا من حقوؽ أمثاؿ : يؤيد ىذ" إيالؼ  " مقااًل يف

فكر سطحي و : أمينة ودود ، وأشاد بأّف الفكر الذي ُيارب ىذه الظاىرة إمنا ى
، ومعاٍد للتعددية  مناىض حلقوؽ اإلنساف الفرد وفق الفهم احلديث لتلك احلقوؽ

 . لقبوؿ التعدديات األخرى رئيسياً  شرطاً  عتربُ الثقافية اليت تُ 
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، لكنو يعتمد يف  فاخلطاب يطرح وجهة نظره ٕتاه قضية دينية راىنة وحديثة     
تفسَته على نظرة تارخيية ترتبط بظروؼ اجملتمع اإلسالمي وعاداتو وتقاليده أثناء فًتة 

، فيما  منهج علمي ماضوي ىو منهج النقل على. كما إنو يستند  ظهور الدعوة
يسد الطريق بوجو التفاسَت ادلستندة إُف تلك يتجاىل ادلناىج العلمية احلديثة بل و 

ت بو إُف الوقوع يف مستنقع ادلناىج بوصفها "بدعة". وتلك الطروحات رلتمعة أد  
 .(1)."  مناىضة القضايا احلقوقية ومعاداة التنوع الفكري والثقايف

من وىذه ادلغالطة يف رد اخلطاب الديٍت الذي تبناه ٚتهور علماء األمة ادلعاصرة      
مؤسسات وٚتعيات وجلاف علمية إمنا ىو اضلراؼ عن سواء السبيل ، ورّد احلق 
األبلج الظاىر ٔتفاىيم أمريكية ليربالية علمانية ُظن  أهنا عقلية أو عقالنية ، وأعُتقد 

حالة  ادلسألة مسألة مساواة اجلنسُت يف كل   أهنا ال تتناىف مع الشرح احلنيف ، وأف  
" ىذا اإلنكار على ىذه  السلطاف داء الواجبات ، واعترب "حىت يف العبادات وأ

ع يف الرد البدعة أو الشاذة معاداة للمرأة ، ومعاداة للحداثة وقضاياىا الرئيسية ، وشن  
 من أدبيات الرد ادلنطقي العلمي .على الشيخ يوسف القرضاوي دوف أدىن أدبية 

جيب أف ُيصّعد من أمره ،  ، ال عتباره أمراً عارضاً وٙتت طرح آخر للحدث ، با     
وال أف ُيضخم أكرب من حجمو ، وقد كتب هبذا الطرح زلمد البنكي يف" ملتقى 

، يف  غاية ما ميكن أف ننتهي إليو من كل ىذا الضجيج البحرين " وفيما يقوؿ :
، وال  مسألة إمامة ادلرأة للرجاؿ يف الصالة مسألة جزئية وزلدودة ٘تاماً  رأيي ىو أف  

،  ، ولكن ماذا عن الفكر الذي تطرحو ع من رد ودود فيها إُف خالؼ ما تراهمان
؟ وما الذي كاف ميكن أف ُيدث لو كانت ىناؾ متابعة حوارية  واألسئلة اليت تثَتىا

 . حقيقية خلربات وآراء أمثاذلا شلن ُيملوف راية الدفاع عن ىويتنا احلضارية يف الغرب
 مقالو ال خيلوا من بعض النظر . وإف كافوىذه اجلملة جداً ٚتيلة ،      

                                                 
 ـ . ٕ٘ٓٓمنتدى إيالؼ : األربعاء مارس  - ٔ
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شذوذًا منها ، أـ أهنا كما قاؿ  فهل ىذه اخلطوة اجلريئة ستتبعها خطوات أشدّ      
" إهنا  "  أهنا ظاىرة غَت خطرة رلرد فقاعة ستزوؿ " وقاؿ : الدكتور ٚتاؿ بدوي بػ :

بإمامة ادلرأة ، فحىت أصحاب ىذه الفكرة  ، دعوىا تزوؿ يف اعتقادي فقاعة وستزوؿ
ما ميكن  ، يف أي مسجد من ادلساجد ألف   للرجاؿ والنساء َف يصلوا تنفيذا لفكرهتم

ألي إنساف أف يتوقعو ىو أف تقـو ٚتاعة بكسر قاعدة ما اتفقت عليو األمة بأف 
ىذا َف ُيدث فهم َف يستطيعوا ذلك  إال أفّ ، تتمكن من أداء صالهتا يف مسجد 

 . (1) ف مثل ىذا "ف ادلسلمُت ال يتقبلو أل
 

 مؤامرة أم رخصة : 

واألقواؿ الشاذة ادلردودة ادلخالفة لإلٚتاع أو  إنّو منذ عصِر صحابة رسوؿ اهلل     
لقوؿ ٚتاىَت األمة ، تبقى مردودة وإف دونت يف كتب أىل العلم وساقوىا ، فإمنا 

 والردّ يف ادلقوالت ، يسوقوهنا من باب األمانة العلمية ، ومن باب توضيح اخلطأ 
تباً يف بياف األحاديث ادلوضوعة ف كُ على قائلها ، كما ٕتد يف علماء احلديث َمن ألّ 

 أو ادلكذوبة أو الضعيفة .
احلق من الباطل ، وحىت ال يأيت ِضعاؼ العلم وادلتعادلُت  تميزو حىت يوىذا كلّ      

مثل ذلك  لْ ، وقُ  عملٍ  أو كوف هبا يف قوؿٍ فيأخذوف بأمثاؿ ىذه األحاديث ويتمسّ 
األحكاـ أو غَتىا  يف باببعض األقواؿ ادلنكرة سواء يف باب اإلعتقاد أو  يف نقلِ 

ها لبياف خطأ قائلها ، ولو كاف من أئمة إمنا كاف نقلُ ، من أبواب العلم الشرعي 
 وإٚتاع األمة وٚتهورىم . ادلسلمُت ، فإنّو ال قوؿ ألحد مع كالـ رسوؿ اهلل 

من أبواب األحكاـ  قواًل يف بابٍ  فإذا أتى إنساٌف متأخر ولو كاف عادلًا ونشرَ      
يف كتب األئمة  ومدوفٌ  قاؿ بو قائل من العلماء السابقُت ، و قوؿٌ ْتجة أنّ الشرعية 

واحد  ماـشاذ إل: ىذه مغالطة علمية ال منهجية ، أف يؤخذ بقوؿ  قيل والشروح .

                                                 
 . ٖٙٔٗٔالعدد  -ـ ٕ٘ٓٓمارس  ٛٔ -ىػ ٕٙٗٔصفر  ٛاجلمعة / جريدة الرياض  :ادلصدر   - ٔ
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وإذا أٚتع األئمة السابقوف  إٚتاعًا .يكن األئمة إف َف  وؿ ٚتاىَتهجر قويُ  أو اثنُت
على قوٍؿ أو فعٍل ، وأتى متأخٌر عن ىؤالء األئمة ولو كاف إمامًا معتربًا فخرؽ 

ن مسألة رلمٍع مِ حىت ال تتحوؿ ادلسألة اإلٚتاع ، َف يكن قولو معتربًا أو مقبواًل 
 !؟ .جتهاد تقبل األخذ والرد وقبوؿ اإلعليها إُف مسالة خالفية 

وقد وقع بعض األئمة يف أقواؿ أو أفعاؿ خالفوا فيها ما ىو ادلعروؼ من الدين      
نضباط أصوذلم العلمية وا فيو معذورين لقصدىم احلق ، والأو الفقو بالضرورة ، وكان

من النصوص ، أو  من الكتاب والسنة وإٚتاع األمة ، لكن كانوا متأولُت لنص  
رلتهدين معذورين ، واألخذ بقوؿ ىذا اإلماـ ادلخالف يعترب سلالفة للشرع باإلٚتاع 

 عن قوؿ فالف وفالف من األئمة . شواذ ادلسائل الصادرة عِ ن تتب  . ألنّو مِ 
يقاؿ ىذا لو قالو إماـ من أئمة اجلماعة والسنة وىو متقدـ ، فكيف لو قالو      

ـو من جهة كافرة أو معادية للمسلمُت ولديانتهم ، وكاف إنساف مغرض أو مدع
باطٍل من القوؿ وشاٍذ من  مرجع علمو مبٌٍت على ىوًا يف نفسو ، وقولو مبٍت على

آٙتًا من  العلم ، أو شلن عرؼ مذىبو ادلنحرؼ ، أو توجهو ادلائل ، فمثل ىذا يكوف
 خص ، ومن تتبع الرخص فقد تزندؽ .جهة كونو تتبع الر 

مبادئها  ألمة وزرع الشك يفومن جهة كونو سندًا لدعم مشروع ىدـ ثوابت ا     
 وديانتها .

وعلمائهم ، ومن جهة كونو إثارة للجدؿ بُت ادلسلمُت والتشكيك يف ديانتهم      
 دينو إال الوشوشة والتذبذب . م . شلا ينتج عنو جيٌل ال يعرؼ عنوحجية أقواذل

فهذه الفعلة رٔتا يُنظر إليها على أهنا مسألة فردية ، قابلة لألخذ والعطاء ،      
وحسٌن أف ال ُتصّعد فوؽ حجمها ، دوف أف يدرؾ ىذا القائل أبعاد ىذا ادلخطط 
يف طرح ىذه األمور ، وأّف بوابة الفساد لألمة ولديانتها ىو ضرب بعضهم ببعض . 

األخذ بنوع من ادلسائل الفقهية ادلندرجة ٖتت فهي منوذج من مؤامرة ، تلبس لباس 
عبادة من العبادات الشرعية ، ومن مث ينطلي على ادلسلمُت اجلدد ىذا التصرؼ 

 الشائن . فاهلل ادلستعاف .
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 ختاماً ال أقوؿ إالّ كما قاؿ أٛتد شوقي :     
 ضيف إلى مصائبنا العظامفكنت خطباً ال خطيباً ....  أُ  خطبت

 
: صاٌف بن ٚتيلة تُناسب ادلقاـ للشاعر أبياٍت على  ادلناسبة وقعتُ ومن باب      

 قاؿ فيها : -الظهراف  -علي العمري 
 تساؤالت مأمومٍ  َخْلَف إمامِتو !!

 ال تعذلوين إف فقػدُت صػوايب * * * ولبسُت ما بُت الصفوِؼ حجايب !!
 اِب..تلتاُع قافييت، ويصػرُخ خافقي * * * وتضػػج  أسئلٌة بغَِت جػو 

 َصَرخْت مّؤذنٌة فيا ُٚتَُع اشهدي * * * َخَدَر العقوِؿ على صدى زرياِب !!
 والديُك ماَت فما رأيُت دجاجيت * * * تُعلي األذاَف بزي هػا الِبْنَجػايب !!
 وأَتْت إمامتُنا فُأسقػَط ٚتعنػا * * * َجْرحى.. وقتلى أسهٍم و ِحراِب !!

 * * * من ِسْحِر جفٍن ال بسحِر خطابِ اذلوى وجدانَُو  ما ذنُب من َسَلب
 أ أغض  طريف ؟! أـ أٛتلُق مقليت * * * أـ أستػديُر بوجهيت للبػػاِب ؟!
 ىي عػورٌة إف أقبلْت أو أدبرْت * * * أين ادلواعُظ يا أوِف األلبػاِب ؟!

 فإذا تلػْت فينا آحػاديَث الت ػقى * * * فالعيػُن ٗتطُب يف ىوى األحبابِ 
 استفاضْت يف ادلكارـِ واحليا * * * ضحَك الفضػاْ من قػّلِة اآلداِب !!وإذا 

 وإذا َرَوْت قصَص العفاِؼ تقّدمْت * * * زمُر السفوِر ّتحفٍل غػػاّلِب !!
 وإذا استحػّثت للجهػاِد كتائبػا * * * فاضْت دموُع اخلوِؼ يف األىدابِ 

ـَ فأوجػزْت * * * تاقْت رقابُ  ُقػا
 القوـِ لإلطنػػاِب !! وإذا ٗتّولْت ادل

 وإذا أشػارْت للبػػالِء رأيْػُتهػا * * * دائي ومعضليت وُأس  مصػايب !!
 ىل ظل  يف الصف  ادلقّدـِ روضٌة * * * أـ ِدْمنػٌة للفاسػػِق ادلتصػايب !!
 وإذا وقفػُت أماَمػها ىػل أنثٍت ؟! * * * أـ اضلنػي كاألٛتِق ادلتغػايب !!

 فيػها إذا.. * * * انتقَض الوضوءُ ُْتِسِنها اخلاّلِب ؟! يا وُيَػها ما حيليت
 ومن الػذي يقفػو إَماَمَتنا إذا * * * حاضْت إمامتُنا على احملػراِب ؟!
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 أـ كيف تتلو اآلَي خاشعػًة إذا * * * ما انساب ما ينساُب كادليزاِب ؟!
 
ُ
 ًّتايب ؟!ماذا اعًتى صوَت اخلطيبِة كلما * * * َرَفَس اجلنُُت ببطنهػا ادل

 أـ كيف تعػلو يا رفاقي منربا * * * وسَلَاُضها ادلشئوـُ باألبػواِب ؟!
 وإذا أردُت سؤاَؿ ُمْفتييت فهػْل * * * أخلو هبا.. ألبث ها أوصػػايب ؟!

 وإذا أُِجْبُت فهػْل أقّبُل رأَسػها * * * أـ ىل أصافُحها بكف  ِخَضاِب ؟!
 * ساووا مناكَب ُمصطفى ورَبَاِب ؟! ماذا إذا نادت : أقيػموا صّفػكْم * *

 ما حاُؿ خْنزَب واخلشوُع رُلَْندٌؿ * * * فحضوُر حضرَتِِو غدا كغيػاِب ؟!
 قولوا: أ تلك حقيقٌة؟! أـ أهّنػػا * * * أضغاُث أحػالـٍ وطيُف سراِب ؟!

 يا أمَة اإلسػػالـِ سَتي واثْػُبيت * * * وثقػي بنصِر الواحػِد الوّىابِ 
 * * * واذكر بػالَء اآلِؿ واألصحػابِ  نبي نا يف دينِػػوِ أرأيت صػرَب 

 كِمػِو * * * يف الناِس..يف األقداِر.. يف األسبابِ آمنُت بػاهلل الكريػِم وحُ 
 ديٍت ىو الديُن القوًُن ونَػْهُجػػُو * * * نوُر احليػػاِة وقّمػػُة اآلدابِ 

 الشر  واإلرىػػابِ ُجْنَد السفوِر: وجوُىكم مفضػوحٌة * * * أنتم ُدعػاُة 
 عنوانكم حريّػػٌة مزعػػومٌة * * * تسعى لتأسَر ِشرعيت وكتػايب !!

 أٗتالُف الديَن احلكيػَم كأمّنػػا * * * ُتسدي القصػوَر لواىِب األلبابِ 
 سبحاَف ريّب عن تطػاوِؿ عبػِدِه * * * والويُل مث  الويػُل للكػػػّذابِ 

 * ٖتمي.. فأين شهامُة األعػراِب ؟! إف َف يكْن للػدين فيكم غيػػرٌة * *
 يا ضيعة األديػاِف حُت يفض هػا * * * جاٍؼ .. ومكُر منافٍق .. وزُلايب !!
 صونوا جناب العلِم عن َغدراهِتم.. * * * عن ىجمِة التغريِب واإلغػرابِ 

 كتػػابِ و  فلعل  يف سطػو الفواجِر ىػػزًّة * * * تثٍت القلػوَب لسن ة ٍ 
 سطػو األعادي بعثػٌة * * * إلخائنا يف صولػػة األحػزابِ ولعل  يف 
 وتلك نْبتُة فتنػٍة * * * وسؤاُؿ دىرَِؾ : أين أُْسُد الغػاِب ؟! ىذا البُػغَػػاثُ 

 بػن  ُمغَػل ُب الغػػاّلِب .."احلػق  أبلُج.. والكتػاُب مؤيّػٌد * * * " وليْغلِ 
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مفيداً   جديداً ، وكتبتُ  أكوف أضفتُ  ىذا آخر ما خطتو يدي سائاًل ادلوُف أف     
، واهلل ادلوفق للصواب ، واذلادي لصحة اجلواب ، والتقصَت فيو من نفسي والشيطاف 

 ، والصحة والكماؿ من اهلل الرٛتن .
 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد     
 

 كتبو / علي بن صاٌف اجلمحاف
  ىػ ٕٚٗٔ/  ٖ/  ٖٔ

Oly_222@hotmail.com 
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