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  اهللمسب 
ي
 ارلنمح ارلح

 

هو اإلله الحق مل يتخذ صاحبة وال  الحمد لله رب العاملني،  

ولًدا، وأشههههند أإ ال إله إال الله وحد ال لي، له، وأشههههند أإ 

محمًدا عبده ورسهوله املطهى ص صهل الله عليه وعل  له 

وصههحبه وما اهتدب بنديه إي يوا الديا وسههلل ًمسههليً   

 كثريًا..

 صل علي، الله ما الحت لنا الجدع حا إلي، يا خري الورب         

 كيف الن وس إلي، ال ًمشتاق         شمس وما اهتزت هنا أوراق 
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 والتوحيد  األنوثةطاقة 

ما أعظل األهداف التي نعيش ما أجلنا وخلقنا ألجلنا:  

َومََ   ﴿  :، وقهد قهال م مح ل كتهابهه  ًمحقيق العبوديهة للهه  
و ن   و   َُ ْت َ ََ ِنا  ين س ن

َّ  َوْلإت ن
ُ  ْلجت و    مََ    ٥٦َخلَقَت رنَي

 
م  أ نَّ  مننته  نزتق    م   َومََ    ر 

رنيو  
 
  أ

َ
و ن  أ ْنم   .(57:الذاريات) ﴾ي طت

 وقال العل ء م قوله ًمعاي: "يعبدوإ" أي: يوّحدوإ.

و يتناىس  أ   وحني ينغمس اإلنسههههاإ م الدنيا قد ين هههه 

 فيشقص بالبعد عا الله. صالعظمهذه الغاية 

ولسهههههنهها م معرث الحههديههل عا مىلق القرب ما اللههه عز  

وجل، وأسههبابه وطرقه، ل نا نتحدع عا عظمة التوحيد الذي 

خلقنها ألجلهه، وملها جعلهه اللهه وهايهة وههدفًها، جعهل السهههههعهاد   

 والشقاو  منوطة به.

وال ينبغي باملرء أإ يركا إي ًموحيده فيغ ل عا سهاال 

قيق التوحيهد والثبهات عليهه، ولنها م إبراهيل أسهههههو   اللهه ًمح

َن مَ ﴿حسنة حيل قال: صت
َ ُ َو ْلْلت ْت   ن 

َ
ن ُتِنن َوبَِنن  أ  ( 35:إبراهيل) ﴾َوْلجت



 

6 

وال بههد أإ ن وإ عل درايههة بههدقههايق التوحيههد، وكههذلهه، 

 وسايل الرشك؛ لتجنبنا.

وني  العالقةة ني  طةاقةة األنوثةة  "فهالهذي ناكهد عليهه م ههذا املحور 
، ألإ الرشههههكيات ا إ ال ًمظنر ب ل و ههههوه، بل ًمظنر التوحيد"

 مخلوطة ب ثري ما الحق.

وإذا انندا التوحيد فال يقبل ما العبد أي عمل، نسهه ل الله 

  السالمة والعافية.
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 أصل طاقة األنوثة والذكورة 
 يف الفلسفة الشرقية "ال  واليانغ" 

مطهههههىلة طهاقهة األنوثهة دخيهل علينها لعيًها وعلميًها، ولهه 

أصهول فلسه ية خىري  يعرفنا املتخطهطهوإ م ال لسه ة  

"الهبهوذيهههة   بهههاله هلسهههههه هههة الرشهههههقهيهههة  ونهعهنهي  الرشهههههقهيهههة، 

والننهدوسهههههيهة والىهاويهة"، فهالننهدوسهههههيهة والبوذيهة ديهانهات  

ملحهد  ال ًماما بهاللهه ربًها، وإقها عقيهدًمنها مبنيهة عل وحهد   

منترشههههه  م كههل ال وإ وليس    األلوهيههة  الوجود، أي: "أإ

لنا م اإ يحوينا، فني موجود  م النواء وم الحيوانات  

 والج دات ونحو ذل، ًمعاي الله عا ذل،".

وحني يريدوإ ًم سري وجود اإلنساإ والس وات واألرث  

واملخلوقات؛ فإإ ًم سهههرياًمنل أوصهههلتنل إي االعتقاد ب إ 

 .عند الىاوية هناك شيئًا م ال وإ يسمص "الىاو"
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بهنهههذه    "الهىهههاوو " لهههه  يهرمهز  إلهههه  أو  عهنهههدههل مهربهوب 

 "األنوثة"، واألبيض يرمز  الطهههور ، فالجزء األسهههود يرمز للنَي 

 لليانغ "الذكور ".

"  الىههاو "وبههاعتقههادهل إذا اجتمني الني واليههانغ يتشههههه ههل  

الهذي أوجهد خمسههههههة عنهاا "املهاء والنواء والنهار والخشهههههه   

  هي التي خلقت كل يشء. والرتاب"

 

 

 

 

 

 

وباعتقادهل إذا أراد اإلنساإ أإ يعود ألصل خلقته "اإلله  

الىهاو الهذي خلقهه" فال بهد أإ  هارس بعض الت ريا كهاليووها  

والت مل وقانوإ الجذب.. ووريها، فإذا مارسهههههت هذه األمور  

 بحس  قو  م رست، ًمعود روح، وًملتئل بنذا اإلله.
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رشه بنذه الاهاحة؛ وإقا بتلبيسهه وهذا ال الا ال ينت

أإ  بهههد  يهقهولهوإ: ال  لهىهههاقهههة األنهوثهههة  يهروجهوا  بهههالهحهق، فهحهتهص 

ًمعرم أصهههههله، ما خالل الني واليهانغ، والنهاس يركنوإ إي 

 هذه األس ء العتقادهل أننا مثبتة علميًا.

ا بههالرتويهه  م  يههاد  طههاقههة   ويروجوإ لبههاطلنل أياهههههههً

رشهههههعيههة ما األنوثههة بخلب بههاطلنل ب ثري ما النطهههههو  ال

 ال تاب والسنة، ليوهموك أننل يت لموإ ب صل لعي.

 وعقيد  الىاو والني واليانغ هي عني الرشك بالله

فال بد أإ ندرك ب إ مطههىلة الىاقة هنا ليس املقطههود  

بهه املعنص املجها ي الهذي يراد بهه القهدر  والقو  والنشهههههها ،  

بل يراد به املعنص الحقيقي "طاقة األلوهية" في وإ م 

ملرأ  يشء ما ألوهيهة األنوثهة واالنهدمهاإل بهاإللهه "الىهاو"  ا

 فتطبة هي واإلله شيئًا واحًدا، معاذ الله.

قهد صههههههاإ التوحيهد وح ه أ ها ح يهة،    وإذا كهاإ النبي  

يههردد   بهههاملرشهههههكههني، فهه ههيههف  هها  الههتشههههههبهههه  عهها  فههنههنهههانههها 

 مطىلحاًمنل معتقًدا بنا؟
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بعد -ننانا عا الطههال  م بعض األوقات   فالنبي  

وهي صهال  وقربة إي الله؛    -طلوع الشهمس وقبل وروبنا

ل ا حتص ال نشههههابه املرشههههكني ما عبّاد الشههههمس، ح ظًا  

 للتوحيد.

يقول: أمارس هذه األمور بال نية، فالتسههاهل    وبعاههنل

العقهايهد ال هاسههههههد  التي ًمنقض التوحيهد ما  م رسههههههةم  

املجا فة بالتوحيد والتسههاهل فيه، فحتص امل رسههة بال نية 

اللهههه    ولمحرمهههة، يق ما ًمشهههههبهههه بقوا فنو  : "رسهههههول 

 .(أبو داود)رواه " مننل

 

احلفاظ عليه، التوحيد شفاف خيدش نيسرعة، فال نيد من  و
أعاذنا اهلل مجيعًا من قليل الشرك وكثريه، وجعلنا ممن حيقق  

 . التوحيد فيدخله اجلنة، آم  
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 مراعاة اإلسالم لعاطفة املرأة
نرب ما عجيه  قهدر  اللهه سهههههبحهانهه م األنثص أإ جعهل  

قلبنا مو ههني مرحمة، وهي أهل العاط ة والعىاء، ف خذت  

 حولنا:بنذا القل  مجامني قلوب ما 

 

لهنههها  أنههه، برشهههههب   "أًمهههدريها 
. 

ههههنههها     يههه هههيهههض  خهههري   وأنههه، 
. 
الههحههيههها   نههبههني  أنههه،   أًمهههدريهها 

. 
 يجوب الزماإ ويروي الدىن"   

. 
 

للعهاط هة دور كبري م حيها  املرأ  م مواجنهة وههاي نها  

األمهومهههة والهزوجهيهههة واله   ًمهقهوا  هنهههاا  املهتهعهههدد ، فهنهي 

واألقربهاء، وههذه املنهاا  بهالوالهديا والتواصههههههل مني األرحهاا  

ًمحتههاإل إي ًمنوع م صههههه ههات التي ًمتعههامههل بنهها، ما الحهه   

والحناإ والعىف والحزا والحياء والاههامة وال ، حسهه  كل  

 .موقف وطبيعته
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ك يلهة ببيهاإ ذله،، يقول أنس با   ومواقف النبي  

حاٍد يقال له أنجشههههه، وكاإ حسهههها  : كاإ للنبي   مال،  

 .)رواه البخاري(" رويدك سوقًا بالقوارير: "الطوت، فقال له  

ويريد: رفًقا باملرأ ، وشهههههبننا بالقوارير لرقتنا ولىافنا،  

فاإلبل ملا كانت ًمسههمني حدو أنجشههة ًمفههع، فخيهه النبي  

  علينا ما الرضر بنذه الفعة، وهذا لىف منه. 

عل  ه م سههههه ره حرصهههههه انسهههههاء  وم اصهههههىحهابه  

ألإ املرأ  ًمشهههههتهاق لزوجنها حني سههههه ره،    ه،مشههههههاعر  وجهاًمه 

عل    والسهه ر مني الزوإل أسنس وطينينة، ولذل، مل يبخل  

 وجهاًمهه بنهذه املشهههههاعر، بهل أول علينا الحهادي وهيه  لنا 

 النوادإل واملراك .

  أحهه   النههاس  أي ال يخ ي حبههه، فل  سهههههئههل:    والنبي  

الرجهههال؟ قهههال:  عهههايشهههههههةأجهههاب فورًا: "إليههه،؟   " قيهههل: وما 

 .)رواه البخاري(" أبوها"
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ا ما  وجهههاًمهههه، يهههداعبنا ويالط نا،    وكهههاإ   قريبهههً

ويلبي احتياجنا أحيانًا للع ، ًمقول عايشهههة رل الله عننا:  

يسهههههرتا بردايههه وأنهها أنظر إي الحبشهههههههة    رأيههت النبي  

رواه يلعبوإ م املسهههههجههد، حتص أكوإ أنهها التي أسههههههه ا" )

 (.البخاري 

م سههههه ر    وًمقول رل اللههه عننهها: كنههت مني النبي  

عل رجيّل، فل  حملت اللحل سهابقته  فسهابقته فسهبقته  

 .(أبو داود )رواه" هذه بتل،فسبقني، فقال: "

  أسهههههعدهافمالعبته إياها مل ًمنقص ما مقداره شهههههيئًا، بل  

 .وأدخل الفور علينابذل، 

وللمرأ  عههاط ههة جيههاشههههههة، فني ليعههة الحهه  والر هههههها  

 وكذل، ليعة الت ثر الغا .

:  ًمقول عهايشههههههة رل اللهه عننها: قهال ه رسهههههول اللهه  

"  واهههههبص   إا ألعلل إذا كنت عني را هههههية وإذا كنت عيلّ "

أما إذا كنت عني را ية  فقلت: ما أيا ًمعرف ذل،؟ فقال: "

واهههههبص قلِت:   فإن، ًمقولني: ال ورب محمد، وإذا كنِت عيلّ 
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" قهالهت: قلهت: أجهل واللهه يها رسهههههول اللهه ال ورب إبراهيل

 .)رواه البخاري(إال اسم،.  ما أهجر

اللهىف م   الحاههههه ما  الىهيهبهي: "ههههذا  يقهول اإلمهههاا 

ألننا أخ ت أننا إذا كانت م واية ما الغا  الذي الجواب؛  

يسل  العاقل اختياره ال يغريها عا ك ل املحبة املستغربة 

هههاهرههها وبههاطننهها املمتزجههة بروحنهها، وإقهها ع ت عا الرتك  

بهالنجراإ لتهدل بهه عل أننها ًمته لّل ما ههذا الرتك ال اختيهار لنها  

 فيه، ك  قال الشاعر: 

 وإنني  إا ألمنحس، الطدود 

 " إلي، مني الطدود ألَْميَلس  قسً  
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خلق الله املرأ  وأودع فينا الغري ، والسههههنة النبوية  

مليئة بالشهههههواهد التي ًمدل عل وري النسهههههاء ووري   وجاًمه  

    وها رضاير، فهالرشهههههيعههة حريطههههههة عل عواطف املرأ

 ومراعا  ان عاالًمنا.

عنهد بعض نسههههههايهه، فه رسهههههلهت    عا أنس قهال : كهاإ النبي 

إحدب أمنات املامنني بطهههح ة فينا طعاا، فرضهههبت التي  

الهخهههادا، فسهههههقهىهههت الطهههههحه هههة    الهنهبهي   يهههد  بهيهتهنههها  م 

فلق الطهههههح ههة، ثل جعههل يجمني    فههان لقههت، فجمني النبي  

 ،  وارت أم ل ا الذي كاإ م الطهح ة، ويقول : "فينا الىعا

ثل حبس الخهادا حتص أ  بطهههههح هة ما عنهد التي هو م 

بيتنا، فدفني الطههح ة الطههحيحة إي التي كفههت صههح تنا،  

 .)رواه البخاري( وأمس، امل سور  م بيت التي كفت

الغري  ما  وهههارت أم لبقولهههه "  فهههاكت ص   بههه إ  لعلمهههه   "

أنوثتنهها، وعّوث الطههههه حههة امل سهههههور   صههههه ههاًمنهها وجزء ما  

 فحس .
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عانت األنثص عل مر التاريخ، فبعض الحاهارات ما 

، وملزيد ما الت طيل ينظر  إلخ  استحقرها واعت ها نجسة..

 كتاب سي ء األنوثة.

، ما املعلوا أإ مني الحهايض ولنتىرق لتعهامل النبي 

املرأ  ًمشههههعر وقت الحيض بالاههههعف والاههههيق، وًمعاا ما 

مت نل لنههذه الحههالههة،    ًمقلهه  املزاإل وًمتهه مل، وكههاإ النبي  

وقهد حهدع موقف لعهايشههههههة رل اللهه عننها م سههههه رهها  

ال نههذكر إال الحج، فل  جئنها    للحج، ًمقول: خرجنهها مني النبي  

فقال :    وأنا أبيك،  لف طمثت، فدخل عيل رسول الله 

" قهالهت: لوددت واللهه أا مل أحج العهاا، قهال:  ؟مها يب يه،ِ "

كتبه   يشء  ذل،إإ  ف"لعل، ن سِت؟" قالت: نعل، فقال: "

الحهاإل وري أال ًمىوم   فهافعيل مها ي عهلاللهه عل بنهات  دا  

 .(البخاري  )رواه" حتص ًمىنري  بالبيت

خ ف عننا   علينها وواسهههههاهها، واللهه  فنّوإ النبي 

 ما ال رايض كالطال  وصياا رمااإ، مراعاً  لنا.

يت ئ م   : كهاإ رسهههههول اللهه  رل اللهه عننها  وًمقول

 ض ثل يقرأ القر إ.حجري وأنا حاي
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ملهها خلق اللههه األنثص أودع فينهها عههاط ههة األمومههة،  

فاملرأ  ًمتشهههههوف أإ ًم وإ أًما، فحتص وهي صهههههغري  ًملع  

 ههههذه املشهههههههاعر،  بهههالهههدميهههة ًمتخيلنههها ط لتنههها، وًم   عل

والرشهههههيعههة راعههت هههذه الروبههة م املرأ ، فههاشهههههرت  م 

أإ يعزل  الرشهههيعة ر هههاها م العزل، وننص رسهههول الله 

عا الحر  إال بههإذننهها، فههإذا امتنعههت عا العزل فال يحق لههه أإ 

 يعزل.

جعهل اللهه بر األا مقهدمًها عل بر األب، فني التي  وقهد 

 ًمتحمل مشاق الحمل.ًمريب وًمسنر و 

املثهل م   ولعظل ههذه العهاط هة رضب بنها النبي  

 إي أذهاإ الناس. ًمقري  رحمة الله بالعباد

قههدا عل  عا عمر با الخىههاب رل اللههه عنههه قههال:  

سهههههبي ؛ فهإذا امرأ  ما السهههههبي قهد ًمحله  ثهدينها    النبي  

ًمسهههههقي، إذا وجدت صهههههبيا م السهههههبي أخذًمه، ف لطهههههقته  

ًمروإ ههذه طهارحهة  أ : "  ببىننها وأر هههههعتهه، فقهال لنها النبي  

". قلنها: ال، وهي ًمقهدر عل أإ ال ًمىرحهه.  ولهدهها م النهار؟ 

 )رواه البخاري(". لله أرحل بعباده ما هذه بولدهافقال: "
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أًمهههيهههت بهههالهههنهههور  الهههخهههلهههق  خهههري   . يههها 

. 
 وأ حت الغمة عا قلبي ومايت 

.. 
يهههبهههقهههص  األنهههثهههص عهههزًا   ًمههه سهههههههو 

. 
وصههههههههيهههت  وبهههنههها  يهههحهههيههها   مهههجهههًدا 

. 
 النهاس سهههههتبقص ع  األجيهاليهاخري  

. 
بههاملرأ  واللههه مثههال  م رفقهه، 

. 
ا أخههههتههههً أو  ا  ا  وجههههً بههههنههههتههههً أو   أمهههها 

. 
 أفعههالهه، مههذ جئههَت خري األفعههال

. 

 


