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وعلد حله ومالالوبه ومن وا األ أيه اسالبةأل الم ال ى علي

يف هذا اللق ءات املتجددة.

اجلم ل ب شال مللو،أل وببيعة النس

بتلل اجلم ل وتنسر من القب،أل ولذا ال الن –ماللىد

ورمحة

عليه وحله وهللاالل -

مع الدين اختي ر امرأة ذات اجلم لأل فق ل" :تُن  ،املرأة سربع ذكر ق ل مل هل وحلمال ال ال ال به أل وجلم هل ولدينه ف ظسر بذات
الدين تربت يداك"1أل والن –مال اللىد عليه وهللا الالل  -كم يف الدي أيب هريرة مل ُهللاال العن عن املرأة الصال ال حلة ق ل" :الت
تمالالرا إذا ر،رأل وتُليعه إذا أمر و ل لسه يف رسمالاله وم له م ي را"2أل وكذل ق ل الن –م اللىد عليه وهللاالالل  -لبعض

أمالالو به "ار،ر إليه فإن يف أعني اسرص ال ر شالاليعا "3أل فو الن –م اللىد

عليه وحله وهللاالالل  -علد اختي ر اجلم ل بعد

الدينأل االن قلن أبن الدين هو اسهللا س مع اخلُلُق وبعد ذل اجلم ل والتق ر ،الثق يفأل التق ر ،العمريأل الوظيسةأل قر،

امل نأل بعد امل نأل كن دا إمن هي مس ت ت ميلية.
مسهوى اجلم ل اخل بيء عند كثري من الشب ،

فلم رقول للشال ال  ،ب البيل قل م هو اجلم ل املللو ،يف املرأة؟ أل تلم الالت يف تلمال ال ت كثرية مع ش الالب  ،وك ن من
أعجبه أن شال ال  ،بيقول أل دخلت  32بيت سين مل أمال الالن إر امرأة ديمجنة مجيلةأل قلت له اإلشال ال ل ما يف البيوت
اإلش ال ال ال ل يف عقليت أرتأل يف تس ريك أرتأل يعين إيه امرأة مجيلةأل هو مبنتهد الوض ال ال الالو ق ل أل بول عمري أو من

أبى مراللة الشال ال ال ال الالب  ،أوهل وأل ابتسرج علد أف ى إاباليةأل بشال ال ال ال الالوي أف ى تنمال ال ال ال الالية بتسرج علد ال ليب تأل بتسرج علد

املماللمال ت اليكيأل فعندا تصالور يف ذهنه عن املرأة اجلميلة أبهن كمثن هؤ ءأل ودا أمر واضال ،ت اداأل ولذل يف مشال لة
ارتش الالرت يف اجملتمع اإلهللا ال مي خ م الةا يف الم الالنوات اسخرية مم الالللة أل بوتي بيل ب بيش الالوي الراىأل أل بوتي بيل
ب

ما ع ري بيتسرج علد كذاأل أل بوتي بيل ب

ال

ى دا بممعه كتري ت ادا ت ادا ت ادا.

ما ع تبه شال ال ال ليأل و ع تبه مج مع أن ك ن هيموت علي أل

 " 1تُْن َكح املرأَةُ ألَربعٍ :لِم ِاِلا ،و ِِلسبِها ،و ِِلم ِاِلا ،ولِ ِدينِها ،فَاظْ َفر ب َذ ِ ِ
ت يَ َد َاك ".صحيح مسلم
ات الدي ِن تَ ِربَ ْ
ُ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
 " 2قيل ِ
تسره إذا نظر  ،وتطيعُه إذا أمر  ،وال ختال ُفه يف نفسها وماِلا مبا يكره" حسنه األلباين
أي
لرسول هللاِ صلَّى هللاُ عليهِ وسلَّ َم ُّ
النساء خريٌ ؟ قال  :اليت ُّ
فإن يف ُ ِ
َّيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم :انظُْر إليها؛ َّ
َّ " 3
أعُي األنصا ِر شيئاا" صححه األلباين
رج اًل أراد أن َّ
يتزو َج امرأةا ،فقال الن ُّ
أن ُ
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كن شخص خيتل عندا مسهوى اجلم ل عن اآلخر

بل االن ع يزين رقول الشب  ،يعين إيه امرأة مجيلة؟ االن ورا ال مريات م ش ء

 5أالبةأل  6الله ابرك ربن يرضد
و أل

عنه مجي اعال ويبال رك فيه أل الش ال ال ال ال الاليء اللي أل عال يز أقولاله إياله؟ أن كالن واالالد فيه لاله ر،رة جلمال ل املرأة؛ يقول
ع وب واالدة ي ون إيه ملي رة شال ال ال الالويةأل أل حبل املرأة المال ال ال الالمينةأل واالد اتين يقول و الع،ي أل ع وب واالدة بتلعل

عقلة؛ رش قةأل رفيعة كدا بتلعل مح ى هللاب الة وتعوى بت ع بي احلم ى اللي وراب داأل كن واالد له دم غ.
اجلم ل املللو ،يف املرأة
شال ال ال ال ال ال  ،يقول

أل مجال ل املرأة عنالدي الم ال ال ال ال المال ر دا احل وةأل واالالد اتين يقول

البيال ي يبقد إذاا دي أذواخم لتلسالةأل

والعر ،قدميا ك روا يتغنون ابملرأة الم ال الالمينة الم ال الالمراءأل دلوقت يقول ل ع يز واالدة واوأل إيه واو ب ابين؟ مهوش ف ه أل
رقعد قعدا كدا وردردش مع بعض شويةأل اجلم ل مللو،؟

بل تع ر ب اباب هقول ل علد ال تةأل تع ر ب البي ب
أيوا أمال ال ال اللىن ق عدة أن اجلم ل مللو،أل واجلم ل املللو ،إيه اعرفوا بقد كدا عشال ال ال ال ن للص من احلدوته ديأل اجلم ل

املللو ،يف املرأة م يغض بصال الالرك وفسج فرت أل خلصال الالن خ يأل هي اجلملة ديأل اجلم ل املللو ،يف املرأة م يغض

بصالالرك وفسج فرت أل يعين أرت ن ن ترو تشالالوي بنت يعجب منه ُالمالالن منلقه وعذوبة ألس ظه ورقة مش ال عره أل

والنجرهت ما ع لية بتت ل بصالالوت وابيأل هللا ال عته يغ علي علد بولأل أم ت ية مع ك تشالالوفه فق لت ل إيه دا

ب ابين بخيأل بخي إيه ب أمه دا بي السنأل ب أمه دا عمنأل تقول ل و عمن و ال تة.

أم ش ال ال ال يس ه بن،رة وأرت ش ال ال ال يسه بن،رة اتريةأل أرت مل قعدت مع ه ش ال ال الالست فيه ُالم ال ال الالن اخلُلُقأل التلل يف القولأل

بتعري تس رأل دم غه شال الالغ لةأل عنده ذك ء ُالمال الالن رب هةأل بتعري تتصال الالريأل اللول بديلةأل بتتن قا مع كأل عنده الوارأل

عنده توامالالنأل كن دا البب فيه ت اداأل دا امسه اجلم ل الب بنأل اجلم ل ال ،هر بقد الش ال ن اخل رتي داأل وأل عش ال ن
كدا بقول الش ال الالب  ،الصال ال ال

دا الليل اللي بيم ال الالمعوين دا الش ال الالب  ،اللي ع وب يتجوب داأل خلي ابل ب البيل قل

اجلم ل دا علد روعنيأل فيه ال تة امسه مج ل ظ هر ودا بيشال ال ال الاليك فيه املمال ال ال الالل وال فر وال والس ترأل واالن لو تيبن
واالدة من أقب ،الن س مجخلقةأل ودخلن ه عند اجلم عة اللي بي سروا الن س بتوع ال وافري هيعملوا إيه؟ هيللعوه عروهللاالالة
ال وة بي بتال ع املولدأل وتبقد مجيلالة وأمورة وال تة اللوة ت اداأل وما هتعرفهال أن دي هي ديأل الط الص ال ال ال ال الالورتني تنالل

بعض وتقول –هللابو ن َ " -وَخيْلُ ُق َم َ تَال ْعلَ ُمو َن" النون 8 :أل مني دول ب مج عة هي هي؟ حا هي هي م ،ب مو ل؟
اجلم ل ال ،هر واجلم ل الب بن

بالل تعال ر دا امساله اجلمال ل ال،ال هرأل واجلمال ل ال،ال هر درتالة اتر الية ما درتالة أور بالل الالدرتالة اسور؟ اجلمال ل البال بن إذا

والمالن إمالغ ه أل
والمالن إرصال هت أل ُ
والمالن منلقه وبريقة تس ريه أل وأد يف احلوار ُ
ر،ر إليه هللاالرته ليه؟ لعذوبة ألس ظه ُ
ما شالالخصالالية متمالالرعة و بت خد قرارات هللا الريعة إمن بتسه ال

ى وبتس ر بعمق تمالالعد و

؟ أهللاالالعد منتهد المالالع دةأل

م الن بقد الق عدة دي إن اجلم ل الب بن أعلد رتبة من اجلم ل ال ،هرأل ودي من أجبدبت اجلم لأل و بى تسه
ولذل أ ى
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الداء ب دينأل وأل ع ال يز خالالد اجلملالالة ديأل إمرأة مج ال ل ب دين
دا؛ أن ما ال وة املرأة ومج ال ل املرأة دا املللو ،ابتال ا
يم وي مسرأل مج ل امرأة ب دين يم وي مسرأل بل وامرأة دينة مع مج ل رور علد رور ب هللا ىأل يبقد امرأة مجيلة ب
دين يم وي مسرأل بل امرأة مجيلة مع دين رور علد رور ودا املللو ،ب ش وهي الت هللاتوسج عرض .
لين أن بعض فقه ء احلن بلة ت لموا يف املرأة املليوةأل ق لوا" :واملرأة املليوة"أل اجلميلة أوي يعينأل "قن أن تمال ال الالل ل "أل

يعين إيه قن أن تم الالل ل ؟ يعين لو مل ي ن هل إمي من فميه لرمب فُتنت يف عرض الاله أل حاأل ون ن تبقد م ش الالية يف الشال ال رع
تمال الالتلين علد الن س جبم هل أل ويبقد م شال الالي م شال ال ء عليه بوين أد كدا وم شال الالي ملجا مراته و بمال الاله لنمال ال ز وال بة
مي لأل و بمال ة بوت عش ال ن هيعومه بيه يف امليهأل والشالالب  ،كن ق عد يبص عليه وهو فرال ن وهللاالالعيد ت اداأل م ش ال ء

أل اخيت واالدة ردش ت .

اللي أل عال وب أقولاله ب مجيالن يبقد ررتع رقول من أجبالدبت اجلمال ل إن رعري أن اجلمال ل مللو،أل رع اجلمال ل مللو،أل
بل م هو اجلم ل املللو ،ب شب ،؟ م يغض بصرك وفسج فرت .

بل اجلم ل علد أرواع؟ رع علد روعني:

النوع اسول :اجلم ل ال ،هرأل يتمثن يف شال ن اسر واخلدود والشالعر وال

ى داأل أل ع وب أشالوي شالعره ابعت أم أل

ابعت احل تةأل ابعت م مي تشالالوفه أل مت ى كداأل بل ع وب تشالالوي تمالالمه يف الش ال رعأل ار،ر إر م يدعوك إر ر اله أل
بالل وأرالت قال عالد يف البيالت ار،ر إر الوتاله وال سنيأل بالل لياله الوتاله وال سني؟ لنرل خص ال ال ال ال الالوبالة البالدن فبهمال ُف
بقية اجلوار املتعلقة ابلبدن.

علد

يبقد إ اذا رلخص فنقول :اجلمال ل املللو ،مال يغض بص ال ال ال ال الالرك وفسج فرتال أل روعني؛ مجال ل ظال هرأل ومجال ل اببنأل ال،ال هر
قلن ش ال ال ال ال ال ن اخلدود واسر والعيون وال

ى داأل ودا درتة اتريةأل أم الدرتة اسور إذا ر،ر إليه هللا ال ال ال ال الرته وإذا أمره

أب عتهأل وأل ع يز اهللاال الاللل هللا ال الؤال و الذي رفع المال الالم إن خدت امرأة جبم ل ب دين هتوري النجوى يف عز ال،هرأل
و هتنمال الالد امس أل هتبقد م شال الالي يف الش ال ال رع بتقول الم ال ال

ورع الوكينأل الن س يقولوا ل م ل أل تقول هل ما

ع ريأل و ال تة هو كداأل الىت أرت ما ف ه هو بيقول إيهأل بمال الالبل إيه أن اخت ر امرأة ب دينأل عشال ال ن كدا بنقول
من أجبدبت اجلم ل اعري أن اجلم ل م يغض بصرك وفسج فرت .
و-ملىد

علد ربين رمد وعلد حله وموبة أمجعني-أل واحلمد هلل ر ،الع ملني.

" يعين إيه امرأة مجيلة؟" من سلسلة " أجبدايت أسرية"

( صفحة  3من ) 3

