
 
 

1 

 

 
 جامعة املدينة العاملية مباليزاي

 كلية العلوم اإلسالمية

 قسم الدعوية  وأصول الدين 

 هيكل )ج (

 

 مشروع حبث / ماجستري يف قسم الدعوة وأصول الدين
 بعنوان

 وسبل التغلب عليهاعوائق دعوة النساء 

 حبث تكميلي
 مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم الدعوة  وأصول الدين

 (2013) –( 1434اجلامعي ) العام 
 إعداد الطالب / حامد حممد حامد لباب

 
 ap379الرقم املرجعي 

 حتت إشراف / الدكتور حممد بن إبراهيم ألبساطي
 

  



 
 

2 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 كلمة الشكر

إبكمال هذا البحث احلمد هلل  صاحب النعم والفضل الذي من علي أشكر هللا أولا      
 الذي بنعمته تتم الصاحلات 

أتقدم ابلشكر أجزله علي القائمني إبدارة جامعة املدينة العاملية من مدير اجلامعة  مث       
 يف الطالب وكل األفراد املوظفني يف هذا السرح التعليمي الكبري الذي سد حاجة كثري من

 اإلسالمي وأيت إليهم يف بالدهم وأماكن  تواجدهم دون عناء وتعب منهم امل الع

آلوا جهداا يف  ن القائمون أبمر التدريس ماوكبة النرية من الدكاترة احملاضريالك كما أشكر
لذكر منهم والعرفان ألستاذان اجلليل فضيلة ابوأخص تبصري طالهبم وتنويرهم هبذا العلم النافع 

لبساطي املشرف علي حبثي الذي ما قصر معي يف إبداء النصح بن إبراهيم أ حممد "الدكتور
صول جلميع إخواين مو والشكر حىت وصل حبثي إيل غايته املرجوة ، كما واإلرشاد والتوجيه  

حمي      : األستاذ وأخص ابلذكر منهم أخاان الفاضلالذين أعانوين يف  هذا  اجلهد املتواضع 
هللا خريا كال علي  فجزآهمالدين حممد إدريس الذي كان خري معني لنايف هذه الدراسة 

  حسب موقعه وقامته 

 وصل هللا علي نبينا حممد
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 املقدمة

 إيل األمةدوة عاة وقالد إمامعلي  الكملنيمتني والصالة والسالم أأل احلمد هلل رب العاملني
   . يوم الدين 

سل الذين ء والر بياتظل الدعوة إيل هللا من أفضل وأشرف املهن ، كيف ل وهي مهمة األن
لناس كافة دين  لذا المسؤولية تبليغ هليحملوا علي عواتقهم هللا من خرية خلقه   اصطفاهم

  اهد والداعيةفاجمل إن الدعوة إيل هللا تعايل جمال خصب وميدان فسيح للجهاد يف سبيل هللا
 كالمها يسلكان كل الطرق للوصول هلدف واحد .  

النشاط ع من ا النو هذ وإن من املعلوم أن الفرد جيب أن تتوافر معه أدوات معينة كي ميارس
حكراا علي   ليستعايلتيف بداية هذا املوضوع أن نؤكد علي أن الدعوة إيل هللا  وحيلو لنا

ل منها يكون كواء و سبل إن الدعوة مهمة الرجل واملرأة علي حد ’ الرجال كما يظن البعض 
 لبنة يف صرح هذا البناء الشامخ .  

األجيال والنواة األويل  بيةوتتبوأ املرأة يف هذا اجلانب موقعاا يف غاية األمهية كيف ل وهي مر 
وأن صالح املرأة املسلمة صالح ألبنائها وزجها ولذالك اهتمت الشريعة . أسرة لكل 

 ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ })اإلسالمية برتبية األسرة ووجهت اخلطاب إيل وليها قال تعايل 
ِليُكم   أَنُفَسُكم   َجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها اَنراا  َوَأه  َها َواحلِ   َما اّللََّ  يَ ع ُصونَ  َل  ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلِئَكة   َعَلي  

َعُلونَ  أََمَرُهم   عن  مسئولوقال صل هللا عليه وسلم كلكم راع وكلكم  ) 1 { يُ ؤ َمُرونَ  َما َويَ ف 
لألمة  أن إفساد املرأة املسلمة والسيطرة عليها إفساد احلديث وملا علم الكفار  2(رعيته ...  

حبيل  أتواولكي تكون دعوهتم مقبولة ’فعملوا جاهدين علي ذالك بكل ما ميلكون  ’كلها
ودية يريدون ختلصيها منها عبو وأهنا يف رق ’مظلومة  وأهنافتارة قالوا هلا حرية املرأة ’شيطانية 

يفعله الرجل  وتفعل ما ’ ة املرأة أي أن تكون مثل الرجل متاماا اما قالوا مساو  ئسوبواترة قالوا 
ب فصدقت هذه املسكينة واحلقيقة أن هولء ذائ’ وليست بناقصة عنه يف مجيع األحوال 

 البشر أردوا
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هوهنا حيث يوج’  يديهملتكون لعبة يف أوطهارهتا وطاعة رهبا ’إخراجها عن فطرهتا وعفتها ’
 نواة التمر  ظم تلفوها كوإذا قضوا منها وطراا لفظ ’ شاؤا ويستمتعون هبا يف كل زمان ومكان

 نان شار هلا ابلبي كان وقة اليتكأهنا مل تكن تلك املرم’أحفاد هلا  أبناء هلا ول زوج هلا ول ل
ولكن األمة اليوم بصحوهتا املباركة إبذن هللا نسمع يف كل بقعة ’ مما أرادوا وقد حققوا كثريا 

مع هذه  نأن يقفصيحات تنادى إيل شريعة هللا وإيل منهجه فعلي األخوات املسلمات 
ذه هبأيتها األخت املؤمنة ل تغرتي  ’تؤيت مثارها إبذن هللا حىتيكن هلا خري معني لالصحوة و 

تسعدي يف الدنيا واآلخرة قال تعايل ’ وعودي إيل دينك احلنيف  ةالبهارج الزائف
َتَجابَ }) ُم   هَلُم   فَاس  نُكم َعاِمل   َعَملَ  ُأِضيعُ  لَ  َأيّنِ  َرهبُّ ن بَ ع ُضُكم أُنَثى َأو   ذََكر   مِّن مِّ  بَ ع ض   مِّ

رُِجوا   َهاَجُروا   فَالَِّذينَ  ُهم   أُلَكفَِّرنَّ  َوقُِتُلوا   َوقَاتَ ُلوا   َسِبيِلي يف  َوأُوُذوا   ِدَيرِِهم   ِمن َوُأخ   َسيَِّئاهِتِم   َعن  
َارُ  ََت ِتَها ِمن ََت رِي َجنَّات   َوألُد ِخَلن َُّهم   نُ  ِعنَدهُ  َواّللُّ  اّللِّ  ِعندِ  مِّن ثَ َواابا  اأَلهن     (  1) الث ََّوابِ  ُحس 

الاليت وقعن وأيضاا أقول للدعاة إيل هللا كثفوا جهودكم حىت تنتشلوا كثرياا من نساء املسلمني 
لسنتنا وقدمياا قالوا  وهم من بين جلدتنا ويتحدثون اب اإلنسهولء شياطني فريسة يف أيدي 

تعاين الصحوة اليوم من ضعف يف طاقاهتا عود منها عها طيقالكفار لبد من الشجرة أن 
العاملة املؤهلة التأهيل الالزم، مما يساعد على حمدودية النتشار، وخنبوية العمل، ومن أشد 
ذلك تَِبَعةا: عدم تكافؤ اجلهد املبذول لدعوة املرأة وتربيتها مع الواجب َتاهها، وما ترتب 

املرّكز املوّجه إىل  أإلفساديالدعوة، وخباصة يف ظل الدور عليه من تنحي املرأة عن ميدان 
 املرأة املسلمة يف جل دير اإلسالم إلبعادها عن رسالتها.

  التقصري يف دعوة املرأة:
ومن أبرز  ناء  ،عون إن نظرة يف واقع الصحوة اليوم، ومكان املرأة فيه تنبئ عن ذلك   د

 مظاهر ذلك:
 دعوية النسائية.قلة الطاقات والكفاءات ال -1
ة، طاقات القليلتلك الللة ضعف الستفادة من هذا القليل؛ لندرة املبادرات الذاتية املستغ -2

 وإمهاهلا يف غالب اخلطط الدعوية.
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ضعف التكوين الدعوي والرتبوي والعلمي لدى الداعيات املوجودات، وكثري من نساء  -3
 الدعاة.

  املنوط هبم شرعاا   مما يفضي إىل شيء من  ضعف استيعاهبن لدور أزواجهن الدعوي -4
 التذمر، ورمبا اخلصام!!

 تفشي اجلهل يف األمور الشرعية لدى غالبية النساء. -5
ندرة املؤسسات الدعوية  أتثري الدور العلماين املوجه إلفساد املرأة يف الواقع املعاش. -6

 النسائية.
تاج، وكثرة الوقوع غالباا  ؛ بدليل ضعف اإلنضعف املؤسسات النسائية الدعوية القائمة    -8

 يف األخطاء 
 وصلي هللا علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه أمجعني 

  مشكلة البحث : /4
رك يف حل العقبات اليت تعيق دعوهتن اكانت دعوة النساء مهمة قلت أستعني ابهلل وأشملا  

 كالرجال .   لنساء ل يتيسر هلن أمر الدعوةألن ا
 أهداف البحث : /5

أن يتعرف القارئ علي عوائق دعوة النساء وما هي السبل والطرق اليت تعني علي التغلب يف 
 يف إزالتها  .  يعمل  أنالعوائق مث إن استطاع 

  الدراسات السابقة : / 6
عنوان مستقل هلذا البحث علي   ابلنسبة للدراسات السابقة  ملوضوع حبثي ما وقفت علي

الذي وجدته واستعنت به يف بطون كتب ومقالت وحماضرات  املتواضع وإمنا حسب إطالعي
 .  املرأة للشيخ حممد الغزايل وحماضرات للدكتور انصر العمر وغريمها  شؤونيف 
   التقسيمات : /7

 قسمت حبثي إيل فصلني وَتت كل فصل مباحث ومطالب . 
  األول : عوائق دعوة النساء . الفصل 

 البيئة اليت َتيط ابملرأة .   املبحث األول :
 الغزو الفكري املوجه للمرأة املسلمة وفيه مطالب :  املبحث الثاين : 
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 حجاهبا وحشمتها .  املطلب األول إبعاد املرأة عن 
 املطلب الثاين :  اإلعالم ومنه الصحافة .  

 املطلب الثالث : السفور والتربج  .  
 :    الختالطاملطلب الرابع : 

 املطلب اخلامس : عمل املرأة  .  
 من األمة للغرب .  األعمىاملبحث الثالث : التقليد 

 وفيه ثالثة مطالب :  
 املطلب األول : خطورة األفالم .  

 املطلب الثاين : الدعاية اإلعالمية .  
 املطلب الثالث : إدمان املرأة اخلروج من املنزل .  

 الية وفيه مطلبان .  املبحث الرابع : التعليم بصورته احل
     .املطلب األول : ما هو التعليم النافع 

 املطلب الثاين : التعليم صار عائقاا عن الزواج . 
 . أربع مباحث الفصل الثاين : سبل التغلب علي العوائق وفيه 

  األول : محاية املرأة وتوعيتها مما حياط هبا من مكايد املبحث 
 وفيه أربع مطالب . 

 : قضية َترير املرأة كيد خارجي وداخلي  األول املطلب 
 : البيت الذي قاعدته املرأة بيت رفيع القدر. املطلب الثاين

 : الدين ينشد الصون والحتشام املطلب الثالث
 للمرأة  اإلسالم: تكرمي  املطلب الرابع 

 املبحث الثاين : تعريف املرأة املسلمة أبخواهتا الصاحلات من سلف األمة وفيه أربع مطالب . 
 املبحث الثالث : كلمة موجه . 

 املبحث الرابع : وظائف املرأة املسلمة وفيه أربع مطالب .  
 اخلامتة 
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 :الفصل األول 
 مباحثعوائق دعوة النساء وفيه 

 حتيط ابملرأةاملبحث األول : البيئة اليت 
ها القيام صعب مع، يإن مما سبب إمهال املرأة أموراا عدة، هي يف احلقيقة عقبات وعوائق

 ابلواجب دون معرفتها وَتليلها، والسعي إىل معاجلتها وَتاوزها:
داة رد أجم حيث يعتربها ا،تسليم اجملتمع للمورواثت اخلاطئة عن املرأة، ونظرته املستنقصة هل-

د َتلشرع، واليت ل يف اأص ، وأيضاا مبراعاته للعادات والتقاليد اليت ليس هلاحلفظ النسل فقط
 من احلركة الدعوية للمرأة.

عدم اقتناع الرجل مبسؤولية املرأة الدعوية، وذلك عندما حيّمل قول هللا )تعاىل(: ))َوقَ ر َن يف -
ع املرأة من اخلروج ملصلحة ، ما ل حيتمل، ويسيء استخدام حق القوامة، فيمن  (1)بُ ُيوِتُكنَّ((

دينها ودنياها، وينسى أن املعاشرة ابملعروف تستلزم إذنه هلا فيما ل حمذور فيه ول ضرر، 
ويسوء احلال أكثر عندما يكون أاننياا، أو ضيِّق األفق، ل يفكر إل يف مصلحة شخصه، 

 وأسوأ من ذلك: عندما يكون غري مستقيم.
واقع  أذهله لذياغياب األولويت لدى الرجل الداعية  وبشكل أخّص، فإن من األسباب:-

ق له نزل، فلم يُبرج املخا أمته عن الهتمام ببيته وأهله، واستُنِفدت طاقته يف العمل الدعوي
 ضرورين التوازن اليئاا مشده شيئاا يف ظل ختاذل غريه عن القيام بواجبه، مما أرهق الداعية وأفق

ات ويقفن مللتزماند ضوع؛ وذلك عندما يضعف مستوى الوعي عواملرأة ذات دور مؤثر يف املو 
 أو تبالغ يف ية،دون مستوى النضج املطلوب، وأيضاا: حني تضعف رغبة املرأة يف التضح

يها صعب علني توالكماليات، مما يضاعف جهدها داخل املنزل، وح املباحاتالتوسع يف 
خل ها دالفتنسى أن عم زن،وضوعية والتوااملوازنة بني احلق والواجب، وحني تفقد شيئاا من امل

ألولويت رتيب اتهل بيتها هو جوهر رسالتها، وتغفل عن أداء دورها فيه، وأيضاا: حني َت
ه، وكذلك وخارج خلهفرتتبط بعمل وظيفي يشغلها عن بيتها، فضالا عن رسالتها الدعوية دا

 ج. العالإىل يفتقرحني ينقلب احلياء خجالا من أداء الواجب، فيصري مرضاا خطرياا 
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ومن األسباب: حمدودية بعض الدعوات اإلصالحية، وعجز أكثرها عن استيعاب املرأة، -
وعدم مراجعتها خلططها وبراجمها، وضعف الرتبية املؤدي إىل ضعف الشعور ابملسؤولية 

 ابلشكل املتكامل.
 املبحث الثاين : الغزو الفكري املوجه للمرأة املسلمة

 األول وفيه مطالب املطلب
 إبعاد املرأة عن حجاهبا وحشمتها  

إن املتأمل يف اتريخ الستعمار الصلييب لكثري من بالد املسلمني جيد أن من أهدافه املهمة 
َترير املرأة املسلمة من حجاهبا ، وجعلها سلعة رخيصة تباع وتشرتى كما حيصل يف الغرب ، 

 وبنظرة سريعة ألقواهلم ندرك حقيقة ما أرادوا .
م احلاضرين بقوله : ) أن ل 1906القسيس زومير يوصي يف مؤمتر القاهرة التبشريي عام  هذا

، وإىل  األوربيني امليل الشديد إىل علوم  يقنطوا إذ من احملقق أن املسلمني قد منا يف قلوهبم
رئيس وزراء اجنلرتا يقول : ) لن تستقيم حالة الشرق ما  جالد ستونَترير نسائهم ( ، وهذا 

يرفع احلجاب عن وجه املرأة ، ويغطى به القرآن ( ، وهذا جول بول رو يقول يف كتابه مل 
على عقب  رأسااإلسالم يف الغرب : ) إن التأثري الغريب يظهر يف كل اجملالت ، ويقلب 

اجملتمع اإلسالمي ، ل يبدو يف جالء أفضل مما يبدو يف َترير املرأة ( ، والنصوص عنهم كثرية 
التصرحيات بدأ التخطيط لتحرير املرأة املسلمة وتغريبها ، فعلم أعداء اإلسالِم أن  ، وبعد هذه

املواجهة احلربية ل تكون يف صاحلهم فخرج املستعمر من بالد املسلمني ، وعملوا على تنفيذ 
ما خططوا له وذلك عن طريق أبناء جلدتنا الذين تربوا على أعني الغرب ، يقول احلصني يف 

مكانتها يف اإلسالم ( : ) لكن من املؤسف أن يسري يف هذا اخلط املدمر أانس من ) املرأة و 
أبناء املسلمني ، أضلهم الشيطان على علم ، وعميت أبصارهم عن احلقيقة ، فكانوا ُخداماا 

 دهم وأولياء نعمتهم من الفرنج (ألسيا
لفكري، وخاصة املوجه من األسباب: الكيد اخلارجي   والداخلي أيضاا   املتمثل يف الغزو ا

للمرأة، َتت ستار: َترير املرأة، مما أقصى املرأة عن رسالتها، وشّوه صورة اإلسالم يف ذهنها، 
 واستخدمها يف غري ما خلقت له،

  أواًل: اإلعالم
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 -إبذن هللا-اإلعالم يتحمل جريرة ما جيري يف قضية تغريب املرأة املسلمة، وسأثبت هذا 
  عن طريق املسلسالت واألغاين واألفالم، ووسائل اإلعالم املقروءة. ابألرقام واإلحصائيات،

 
 الصحافة اإلعالممن أدوات الغزو املطلب الثاين: 

وهي نوع من اإلعالم ذي اجلرعات املنتظمة. أتعلمون كم يدخل إىل سوقنا يف الشهر من 
أسبوعياا أو شهريا يف صحيفة  40من   الصحافة املاجنة اليت تغرب املرأة؟ يدخل إليها أكثر

 غالفها فتاة ل تتكرر أبداا.
وهي جملة قصد هبا تغريب املرأة، توزع شهريا أربعمائة وأربعني ألف نسخة،  -إحدى اجملالت 

والعجيب أن هذه اإلحصائية تقول: هذا هو العدد الذي يشرتى، ل العدد الذي يوزع، وهلا 
شهر واحد، من مؤسسة واحدة تصدر جملتني، توزع  جملة أخرى توزع ثالمثائة وثالثني ألفاا يف

 واحد فكيف لو أحصينا كل البالد . وهذا من بلد إسالمي  قرابة مثامنائة ألف لفتياتنا.
فكيف ابلعدد الكلي الذي اإلسالمية الدول وهذه اإلحصائية عن دولة واحدة من قلت 

    يدخل مجيع الدول اإلسالمية وهللا املستعان . 
 :السفور ثالثاملطلب ال

 ، هذا األمر أصبح عاديا عند كثري من فتياتنا وبناتنا، واللتزام ابحلجاب مل يعد كما أمر هللا
 اإلسالمية من قبل   بل ول كما كنا نعهده يف جمتمعاتنا

ألستم ترون معي املشاهد املخزية املتكررة يومياا، إن من يدخل أسواقنا اليوم قد يرى امرأة 
يف السن وجبوارها فتاة متربجة، )وإن كانت كاسية(، تلبس الثوب الرقيق، الثوب حمجبة كبرية 

الذي يصف البشرة، تلبس الغطاء الفاتن، ومن هذه ي ترى؟ إن هذه ابنة تلك _سبحان 
هللا_! هذه املرأة كيف كانت، وكيف أصبحت؟ كيف أصبح أمراا مألوفاا عند هذه املرأة 

 ا، وأن يكون يف بيتها هذه الفتاة الكاسية العارية؟!احملافظة املتحجبة أن تسري معه
قد يكون كشف  -ل-أن السفور هو يف كشف الوجه فقط  -أيها األحبة-ل تتصوروا 

 الوجه يف بعض اجملتمعات من أسهل أنواع السفور، وهو خطري ول شك.
 إن السفور أن تغطي املرأة وجهها، ولكنها متشي وكأهنا يف صالة عرض جلسمها.
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ن السفور أن تلبس الثوب الضيق والعباءة اجلذابة منظراا وقصراا، واحلجاب الذي خيضع أهل إ
 القلوب املريضة.

إن السفور أصبح يف كثري من البيوت أمراا غري مستنكر، وهذا ما يزيد الطني بلة _كما 
 يقولون_.

 : االختالط املطلب الرابع
جمتمعات املسلمني ول ريب، ففي كثري أمر قد مسخ الفطر، وأفسد األخالق يف كثري من 

ولكن بعضاا  منها اختلط حابلها بنابلها، وهذه جمتمعات َتتاج إىل نظرة أطول ووقفة أعمق.
ممن ل ينظرون إىل هذا األمر بشمول يظنون أن الختالط ل يكون إل يف املدارس أو 

 اجلامعات! أقول هلؤلء: رويدكم رويدكم، فقد أبعدمت النجعة.
شك أن الختالط يف اجلامعات واملدارس جد خطري، ومرحلة متقدمة من املرض، ولكن ل 

هناك جمالت أخرى ل تقل خطورة، فالختالط يف األسواق أسوأ من الختالط يف املدارس 
واجلامعات أحياانا، وَتتمع مفاسد الختالط يف املستشفيات بني األطباء والطبيبات، بني 

  املريضات واملمرضني.املرضى واملمرضات، بني
ول يقل الختالط يف احلدائق، وبعض األعراس واملناسبات الجتماعية، واملطاعم خطورة عن 

 سابقيه.
فإيكم أن أتخذكم  -جل جالله-إن هناك مظاهر كثرية من الختالط تنذر بسخط اجلبار 

 الغفلة، وتقولوا: إن الختالط َتل عنه جمتمعاتنا.
 ط وسيلة ... للمجد قوم يف اجملانة أغرقوازعم السفور والختال

 كذبوا مىت كان التعرض للخنا ... شيئاا تعز به الشعوب وتسبق
 

 :عمل املرأة  : اخلامس املطلب
وهذا املظهر من مظاهر التغريب اليت تتفاوت جمتمعات املسلمني يف ابتالئها به، فمن غارق 

 فيها، وعائم يقاوم الغرق.
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عن قضية عمل املرأة يف املصنع، وامتالء مدارس البنات، فلماذا ل بدأان نسمع من يتحدث 
تعمل يف املصنع مع احملافظة على العادات اإلسالمية؟! هذه الكلمة اليت أصبحت كالطابع 

 تقال يف كل مناسبة، ومترر خالهلا كثري من املخططات؛ ألن اخلريين طيبون.
عوا مثل هذا الكالم اطمأنوا، وإذا علموا أن وطيبتهم هنا ليست الطيبة الشرعية، فإهنم إذا مس

مصنعاا يريد أن ختتلط فيه النساء ابلرجال، وقال أهله: حنن حنافظ على عاداتنا وتقاليدان، 
 وحنافظ على عفة املرأة، أجابوا ابلرضا والطمأنينة، فما دامت هي معزولة، فما الذي مينع.

خطواهتم يف هذه اجملالت بطيئة ذكية،  وكما قال حممد قطب: "بطيء ولكنه أكيد املفعول"
 أم أبوا. شاءوا"ولكنه أكيد املفعول"،أي: أنه سيغرب اجملتمع 

هذه بعض مظاهر التغريب، ولكن ما هي الوسائل اليت أوصلت جمتمعاتنا إىل أن تشوه 
   وجهها بتلك املظاهر؟

 لب املرأة العاملةمسا
 فأقول: أقف مع هذه احلقائق الثالث:

ما يتعلق ابألطفال: فقد ثبت أن املرأة العاملة يصاب كثري من أطفاهلن  ألوىل:احلقيقة ا
مبصائب عدة، خذوا هذه احلقيقة، نشرت جملة "هكساجني" الطبية عام مثانية وسبعني 
وتسعمائة وألف، نشرت يف عددها اخلامس، أنه ل يكاد يوجد مستشفى لألطفال يف أوراب 

   ؤلء األطفال، الذين قد ضربوا ضراب مربحاوأمريكا إل وبه عدة حالت من ه
 من أمهاهتم العامالت.

ويف سنة سبع وستني وتسعمائة وألف دخل املستشفيات الربيطانية أكثر من ستة آلف 
ومخسمائة طفل، ضربوا ضراب شديدا، أدى إىل وفاة ما يقرب من عشرين ابملائة منهم، 

وقد أصيب مئات منهم ابلعمى، كما أصيب وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة، 
 مئات آخرون ابلصمم.

   ويف كل عام يصاب املئات من هؤلء األطفال ابلعنة، والتخلف العقلي
الشديد، والشلل، نتيجة الضرب املربح، ويتساءل التقرير: هل هؤلء األمهات وحوش؟ 

ة، أدت هبن إىل ضرب وينتهي يف مقاله إىل أن هؤلء األمهات يواجهن أزمات نفسية خطري 
ويقول: إن أغلب هؤلء األمهات لسن    أطفاهلن ضراب مميتا، أو مؤدي إىل عاهات مستدمية
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جمرمات بطبيعتهن، ولكن وجود األم واضطرارها للعمل، أدى إىل هذه احلالة، واخلروج مث 
 عودهتا مرهقة إىل املنزل، لتواجه الطفل الذي ل يكف عن الصراخ، يفقدها توازهنا

 وعواطفها، مث تبدأ بضربه.
ويف إحصائية أخرى قامت هبا، ودراسة أخرى أجرهتا مىن يونس، على عينة عشوائية مكونة 
من مائة وعشر نساء عامالت، لستظهار أثر العمل على صحة الطفل، طلعت النتيجة كما 

  قالت النساء:  يلي:
إىل اخلادمة، أمتنع عن إرضاع أضطر إىل ترك طفلي مع من ل يرعاه وحيبه مثلي، أي ترتكه 

طفلي إرضاعا طبيعيا، أرفض طلبات أطفايل يف املساعدة يف استذكار الدروس، يتعبين عملي 
خالل احلمل، أمتنع عن مناقشة أطفايل حول املواضيع اليت هتمهم، أترك طفلي املريض يف 

   البيت أحياان.
فهي اآلاثر السلبية لعمل املرأة على زوجها، ويف دراسة أيضا أجرهتا مىن  أما احلقيقة الثانية:

فقد أجاب أربع ومثانني ابملائة منهن بقوهلا: أضايق  يونس ذكرت العينة مجلة من اآلاثر:
زوجي بغيايب عن البيت عندما يكون متواجدا فيه، وقال اثنان وأربعون ابملائة منهن: أثري 

مشاكل عملي مع رؤسائي وزمالئي، وقال سبع وستون ابملائة أعصاب زوجي بكالمي حول 
 منهن: أثري أعصاب زوجي عندما أانقشه حول اعتقاده بعدم كفاءيت يف العمل.

وأجاب ثالث وعشرين ابملائة منهن بقوهلا: أؤمل زوجي برتكي له وحيدا يف حالت مرضه 
  الشديد بسبب ذهايب إىل عملي، وقالت اثنان

منهن: أقلق زوجي بتأجيل فكرة إجناب طفل آخر بسبب العمل، وقال اثنا وعشرون ابملائة 
عشر ابملائة منهن: أثري أعصاب زوجي عندما أرغب أن يكون يل رأي أساسي يف املواضيع 
 اهلامة يف األسرة، وقال تسعة ابملائة منهن: أثري أعصاب زوجي عندما أسأله مساعديت يف 

واين واملالبس، إذن هذه قضية وحقيقة جيب أن يعيها إدارة شئون املنزل كالطبخ وغسل األ
 الرجال، وتعيها النساء.

اإلسالم واملسلمني،    هل املرأة عندما تعمل من أجل ادخار األموال، ملصلحة وأخريا:
ومصلحة أسرهتا؟ أقول: إن الدراسات أثبتت خالف ذلك؛ ألن املرأة العاملة غالبا 

 استهالكية.
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احلقيقة يف جريدة "املسلمون"، يف عدد ثالث مائة واثنني يف ألف أربعمائة واستمعوا إىل هذه 
وإحدى عشر، هذا اخلرب: عقد يف كندا مؤمتر نسائي، شاركت فيه أكثر من مخسني دولة 
على مستوى العامل، وقد انقش املؤمتر موضوعني رئيسيني مها: العنف ضد النساء، واملساواة 

 .عدد القوى العاملة يف العامل ة، وفيه أن النساء يشكلن ثلثيالقتصادية بني الرجال واملرأ
النساء العامالت يشكلن يف العامل سبعا وستني ابملائة، بينما ل ميتلكن أكثر من واحد ابملائة 

  من جمموع ممتلكات وعقارات وثروات
 عدد القوى العاملة يف العامل.

ابملائة، بينما ل ميتلكن أكثر من واحد ابملائة النساء العامالت يشكلن يف العامل سبعا وستني 
من جمموع ممتلكات وعقارات وثروات العامل، وهللا رقم خميف، الدليل أن املرأة استهالكية، 

 وهذه الشواهد تؤكد ذلك.
 

 املبحث الثالث: التقليد األعمى من األمة اإلسالمية للغرب .
 مطالب :ثالثة وفيه 

من رحم هللا تقلد الغرب تقليداا أعمى ألهنم يروهنم أصحاب اإلسالمية إل أصبحت األمة 
بشدة ويتبعون خطواهتم شرباا بشرب كما قال صل هللا عليه ولون خلفهم ويهر  العلم واملعرفة 

شربا بشرب وذراعا بذراع ، حىت لو سلكوا جحر دب وسلم )لتتبعن سنن من كان قبلكم 
وهذا التقليد األعمى    والنصارى ؟ قال : فمن ؟ (: ي رسول هللا ، اليهود لسلكتموه قلنا 

  يعرض من األفالم يف القنوات  متابعة ماكثري أنخذ جزاا منه من ذلك 
 خطورة األفالم :  املطلب األول :

كيف أَتدث عن األفالم؟ كيف أَتدث عن هذه القضاي؟   -فاهلل املستعان-أما األفالم 
األرقام اليوم أبلغ من حديث األلفاظ؛ وألجل أل يكون واستمعوا إىل األرقام؛ فإن حديث 

 للمبالغة أي جمال.
 -ولقد تعجبت كيف تصدر اليونسكو هذا-يف البداية انظروا إىل هذا التقرير من اليونسكو 

يف اجملتمعات التقليدية أدى إىل  -وخباصة التلفزيون-تقول: "إن إدخال وسائل إعالم جديدة 
ئات السنني، وممارسات حضارية كرسها الزمن" اليونسكو تعرتف زعزعة عادات ترجع إىل م
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أن وسائل اإلعالم غربت أمتنا، إذن يكفي هذا التقرير ملن كان له قلب، أو ألقى السمع 
 وهو شهيد.

يقول الدكتور محود البدر: إنه تبني من خالل إحدى الدراسات اليت أجريت على مخسمائة 
% منها، وتبني من دراسة أخرى 72ة واجلنس يشكل فيلم طويل أن موضوع احلب واجلرمي

% مشهد جرمية أو حماولة قتل، بل وجد يف 68فيلم وجود  100حول اجلرمية والعنف يف 
 مشهدا للجرمية. 73فيلماا فقط  13

: تبني من دراسة جمموعة األفالم اليت تعرض -وهو أمريكي اجلنسية-ويقول الدكتور نشار 
% تتناول 27.4 -والقائل أمريكي-اول موضوعات جنسية % تتن29.6على األطفال أن 

  هذه أفالم لألطفال! -% تدور حول احلب مبعناه الشهواين العصري املكشوف 15اجلرمية، 
 الدعاية: -املطلب الثاين :

 هذا البالء الذي امتألت به صحافتنا وإعالمنا بسبب سوء التعامل معها.
ول برامج اإلعالانت يف التلفزيون، كما يراها قام الدكتور مسري حسني إبعداد دراسة ح

 املشاهد واملعلنون توصل فيها إىل ما يلي:
% من األطفال يشاهدون اإلعالانت بصفة منتظمة، ويطمئن اآلابء هلذه التوجهات 98.6

 لدى أبنائهم، وستعلمون األرقام املدهشة بعد قليل.
 حيفظون نص الدعاية املعلن عنها.% قالوا: إن هناك إعالانت حيبوهنا؛ ولذلك َتدهم 96

وهلذا يقول الدكتور حمسن الشيخ: من أخطر الربامج املقدمة من خالل الشاشة الصغرية هي 
 اإلعالانت التجارية؛ ألهنا قصرية ومسلية، وَتمل رسالتها بسرعة إىل األواتر العقلية فتوقظها.

 قد تقولون: وما عالقة اإلعالانت والدعاية بقضية املرأة؟
ملوا ما أييت ففيه اإلجابة: نوقشت رسالة ماجستري يف دولة عربية مهمة بعنوان )صورة املرأة أت

إعالانا تلفزيونياا بلغ  356يف إعالانت التلفزيون( اعتمد الباحث فيها على َتليل مضمون 
يوما فقط. توصل الباحث إىل ما  90مرات، أي: تسع مرات خالل  3409إمجايل تكرارها 

 يلي:
 إعالانا. نسبة رهيبة جداا! 356إعالن من  300تخدمت صورة املرأة وصوهتا يف ( اس1
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ة أدوات لضرور ابيست % من اإلعالانت اليت ظهرت فيها املرأة ل ختص املرأة، أي: ل42( 2
  رأة.ام َتميل أو أزيء، فال تعجب إذا رأيت دعاية إلطارات سيارات جبوارها

 .اذبيةواجل اصفات خاصة يف املرأة، كاجلمال% من اإلعالانت اعتمدت على مو 76( 3
 % من اإلعالانت تعتمد على حركة جسد املرأة.51( 4
 % من اإلعالانت استخدمت فيها ألفاظ جنسية.12( 5

هذه هي افة، و لصحبئست احلال اليت تكون فيها املرأة مهانة إىل هذا القدر. هذه هي ا
 األفالم، وتلك هي الدعاية.

 سجن : اخلروج من املنزل وتصويره أبنهاملرأة إدمان : الثالث  املطلب
ن نا أن خترج مونسائ تناتعددت وسائل اخلروج من املنزل، حىت كأنه قد حكم على فتياتنا وبنا

 املنزل.
 اليت ل خترجو تشفى، ملسااليت ل تدرس تدرس، واليت ل تدرس تعمل، واليت ل تعمل خترج إىل 

ضع عو إىل أن تو ننا ندئ أأو خترج إىل أقرابئها، ول يظن قار  إىل املستشفى خترج إىل السوق،
وج ملا ل ر اخلر قتصياملرأة خلف أسوار، وتوصد دوهنا األبواب، كال وحاشا، ولكن جيب أن 

َن يف َوقَ ر  " -نيأمهات املؤمن-خرية نساء األمة  -جل جالله-بد منه، ولقد أرشد هللا 
َن َترَبُّ  ُو بُ ُيوِتُكنَّ َول َترَبَّج  َاِهِليَِّة األ   (.33يةحزاب: من اآل" )األىَل َج اجل 

وكما قال حممد قطب: "صور األعداء لبناتنا أن البيت سجن، وأن البيت انتقاص من 
 1   احلرية".

 هؤلء خانوا األمانة، فاقتص لنا منهم.
 

 : انبوفيه مطلاملبحث الرابع :التعليم بصورته احلالية : 
 املطلب األول ما هو التعليم احلقيقي : 

نا يم، ولكنلعونطالب ابلت حنن نريد التعليم، -ل، كال وحاشا-التعليم!! إذن حنن ضد التعليم 
 نطالب ابلتعليم احلقيقي، ل التعليم املزيف.

 ذلك.فهو ك لشرإن التعليم سالح ذو حدين، إن كان يف اخلري فهو خري، وإن كان يف ا
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: هل هو التعليم اإلسالمي يف جمتمعنا اإلسالمي؟ هل املرأة اآلن تدرس يف التعليم اآلن
 ما َتتاج إليه يف أمور دينها ودنياها؟ -فضال عن اجلامعة-البتدائية أو املتوسطة أو الثانوية 

ارجعوا إىل مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي؛ لرتوا املدهش يف هذه القضية، عن طريق التعليم 
 دب السمج يف القصة واملسرحية والقصيدة اليت تعين ابحلب املبتذل وغريه.جاءان األ

من فتاة تعيش مخس سنوات تتعلم األدب اإلجنليزي، وقصص ماذا نرجوا أيها األحبة 
  :  شكسبري، وقصص احلب والغرام؟ ماذا تتوقعون أن تتخرج الفتاة بعد ذلك؟

 املطلب الثاين : التعليم صار عائقا عن الزاج :
ابسم التعليم عزفت املرأة عن الزواج حىت تكمل تعليمها، أتعلمون أنه يف جامعة من جامعاتنا 

 إل أربعمائة فتاة.منه ستة آلف فتاة، مل يتزوج 
وابسم التعليم وجد يف عينة درست من مائة وعشر فتيات خترجن من كلية الطب، مل يتزوج 

 منهن إل إحدى عشرة طبيبة.
 .. لقد قيل ماذا انلين من مقاهلا..ال طبيبة .قد كنت أرجو أن يق

 .. هي اليوم بني الناس يرثى حلاهلا...فقل لليت كانت ترى يف قدوة .
 .. فهل ممكن أن تشرتيه مباهلا...وكل مناها بعض طفل تضمه .

هل فتياتنا استخدمن التعليم لتعلم كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وما حيتجن 
ياهتن، أم لقراءة مخسة ماليني صحيفة شهريا؟ حنن نعرف أن يف األمة خري عظيم إليه يف ح

 يف نسائها وفتياهتا، ولكننا نتحدث عن أرقام ووقائع تروهنا وتبصروهنا.
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 التغلب علي العوائق سبل  :الفصل الثاين 

  : وفيه مباحث 
 :  وفيه مطالبوتوعيتها مبا حياط هبا من مكائد  املرأةاملبحث األول : محاية 

 قضية حترير املرأة كيد خارجي وداخلي : : املطلب األول  
ويف األزمان املتأخرة صارت محلة َترير املرأة وتغريبها أَن َكى وأقوى من قبل ، ضغط خارجي 

استقالل الدول من أعداء اإلسالم ، ومكر  داخلي من املنهزمني واملنبهرين بتلك الدعوة ، ف
مراة ، بل ظهر استعمار اجتماعي جديد وءاية من املستعمر مل يكن هناية املالعربية واإلسالم

هو ) العوملة الجتماعية ( ، يقول عنها الدكتور فؤاد العبد الكرمي يف ) املرأة بني موضات 
التغيري وموجات التغرير ( : ) هذا الستعمار الجتماعي وهذه العوملة تتزعم قضاي املرأة 

عربية من خالل مؤمترات وأجندة يف الدول اإلسالمية وال -ابملفهوم الغريب  -وحقوقها 
واتفاقيات عاملية ، تعقدها الدول الغربية َتت لواء هيئة األمم املتحدة ، ومرة تتم هذه 
املؤمترات والتفاقيات من طرف واحد بينها وبني الدول اإلسالمية والعربية ، ويف الغالب 

األمريكية ( . ويقول أيضاا : ) الوليت املتحدة  -املزعوم  -حيمل لواء مناصرة املرأة املسلمة 
م ... حدثت َتولت عاملية كبرية بقيادة الوليت املتحدة 11/9/2001وبعد أحداث 

حيث سعت إىل إحداث تغيريات واسعة ... واستلمت زمام الرتويج ملا يسمى حقوق املرأة ، 
جانبها  يف -وأخذت تبشر دول املنطقة وشعوهبا ابلدميقراطية األمريكية ، واليت تقوم 

الشذوذ  -بني اجلنسني ، والتحرر اجلنسي ، واملثلية اجلنسية  املساواةعلى  -الجتماعي 
، وإابحة اإلجهاض كما أشار إىل ذلك روانلد إنغلهارت يف مقال بعنوان )  -اجلنسي 

 الصدام بني احلضارات ( .
خباصة أهنا مستهدفة ،       البالد احملافظة يف بالد املسلمني بعامة و  وهبذا تعلم املرأة املسلمة

ُ وينبغي عليها أن تعرف ما حياك هلا وميكر هبا ، ولكن هللا يقول : '' َومَي ُكُروَن َومَي ُكُر اّللَُّ َوا ّللَّ
ُ ال َماِكرِيَن ''  األنفال :  ، فكوين أخيت املسلمة فطنة عارفة مبا يريدون منِك ،   30َخري 

بدعاوى التحرر . أسأل هللا أن حيفظ املرأة  غرتيناملواحرصي على َتذير من حولِك من 
 املسلمة من كيد الكائدين ومكر املاكرين .
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أورواب وأمريكا يؤكدون أن األسرة وهم ل  يفاملرأة بني اإلفراط والتفريط الذين خربوا احلياة 
اتفه مما جيب أن تقوم به إلنشاء أجيال أذكى 1أفضل أحواهلا تقوم جبزء  يفحقيقة له، وأهنا 

وأقوم.. ! إن البيت خاو على عروشه أغلب اليوم، ألن الذكور واإلانث توزعتهم ميادين 
مبا  -بعد  -العمل والعلم، حىت األطفال وكلتهم أمهاهتم إىل دور احلضانة، وانشغل كل امرئ 

 َتىيمبا حلمت بعض املراهقات أن بالدان، ور  يفانشغل به.. ! وهم يسمعون عن جو األسرة 
يلف املرأة فيه يصرف الكثريات عن التعرض  الذي والنفسي الفكريفيه، ولكن اهلوان 

تعيش داخل  اليتخارج بيتها ليست خريا من اجلاهلة  َتىي اليتأن املثقفة  وعنديملآسيه.. 
متتد احلياة من اآلابء  توارث العقائد أل فلنعلم أهنا نعمة حقيقية أن يفهذا البيت.. العظمة 

املهاد الوثري هلذا المتداد.  هيإىل األولد إىل األحفاد وأن تكون األسرة املؤمنة املستقرة 
توارث العقائد والفضائل وانتقال  يفسر هذه النعمة، إن العظمة هنا  احليواينوليس اإلنتاج 

ياج مبادئه وعباداته، التقاليد الصاحلة من جيل إىل جيل. إن األسرة هنا حصن الدين وس
ودور املرأة وأجرها كدور الرجل وأجره سواء بسواء. وىف عظمة هذه النعمة يقول هللا سبحانه 

سورة النحل: ) وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة  يف 
   ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت هللا هم يكفرون (. 

 بيت رفيع القدر : املرأة :البيت الذي قاعدته الثاين املطلب 
قافلة احلياة السائرة، وسواء كانوا أساتذة أو ساسة، أو  يفإن الرجال هم محالو األعباء الثقال 

 الذيأجراء أو ابعة فهم يعودون إىل بيوهتم فقراء إىل املشاعر الدافئة والعون املبذول. والبيت 
تكون قاعدته امرأة تنفخ فيه املعاين، بيت رفيع القدر، بل هو بيت حيتوى على أمثن الكنوز. 
والتقاليد الغريبة هزت كيان األسرة، وهى تقاليد َتتاح العامل، أما التقاليد اإلسالمية فالعارفون 

من أجل ذلك رأيت  ’العلمانيني  هبا قلة، ونشرها يلقى مقاومة عنيدة، خصوصا من جهة
لفت النظر إىل أن وظيفة ربة البيت من أشرف الوظائف. وقد خترج املرأة من بيتها وراء 

 الذيأعمال مشروعة، بيد أن هذه األعمال مهما مست ل جيوز أن َتور على عملها األول 
كتابه الستيعاب، أن أمساء بنت   يفيشاركها فيه أحد.. ! وافدة النساء روى ابن عبد الرب  ل

ي رسول هللا !  وأميأنت  أبيبفقالت:  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبرية أتت يزيد األنصا
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أان وافدة من النساء إليك. إن هللا عز وجل بعثك إىل الرجال والنساء كافة، فآمنا بك 
وإبهلك، إان معشر النساء حمصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحامالت أولدكم، وإنكم 

جلمع واجلماعات وعيادة املرضى وشهود اجلنائز واحلج بعد معاشر الرجال فضلتم علينا اب
سبيل هللا عز وجل !! وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو  يفاحلج، وأفضل من ذلك اجلهاد 

معتمرا أو جماهدا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولدكم، أفنشارككم 
صحابه بوجهه كله مث قال: "هل مسعتم مسألة امرأة إىل أ النيبهذا األجر واخلري ؟ فالتفت  يف

إىل مثل  هتتديدينها من هذا ؟.. فقالوا ي رسول هللا، ما ظننا أن امرأة  يفقط أحسن مسألة 
من  وأفهميأيتها املرأة  يإليها وقال: "افهم - عليه وسلم صلى هللا - النيبهذا ! فالتفت 

 -يعىن قيامها حبقه وإحساهنا لعشرته  -خلفك من النساء، إن حسن تبعل املرأة لزوجها 
موافقته، يعدل ذلك كله".. !! ميادينها.. على أن هناك ميادين  وإتباعهاوطلبها مرضاته 

   لألعمال لبد أن يكثر
كل انحية من   يففيها النساء، أوهلا امليدان الطيب، فيجب أن تكون هناك طبيبات ماهرات 

مث ميدان التدريس جلميع املراحل يدلة، والولدة والتمريض.. الطب، واألشعة، والص نواحي
   دنياها وعلياها. 

 : املطلب الثالث: الدين ينشد الصون واإل حتشام
الدين   اإلغراء. * * الدين ينشد الصون والحتشام واحلضارة احلديثة تنشد التربج وتدفع إىل

ينشد الصون ويؤثر الحتشام واحلضارة احلديثة تنشد التربج وتدفع إىل اإلغراء.. ومع ضعف 
يشتد ويفرض رغائبه، حىت فقد التصال  اجلنسياليقني وحب احلياة العجلة أخذ السعار 

خلوة بني رجل  أياحلرام دمامته وأمسى كأنه حاجة تلىب دون حرج كبري ! والدين يرفض 
حلضارة املعاصرة تتجاهل هذا الرفض. وهو يباعد بني أنفاس الرجال والنساء، وهى وامرأة، وا

األعمال اجلادة واهلازلة. وكثريا ما تساءلت: ملاذا تكون "للمدير" سكرترية  يفتقرب بينهم 
 يفاجلو أو  يفالطائرات، وحدهن ؟ يقضني  يفخاصة ؟ ملاذا تشتغل الفتيات ابخلدمة 

ألواح اإلعالانت وهى بني يد امرأة  يف -الفنادق ليلهن وهنارهن ؟ ملاذا تعرض املشروابت 
أعمال كثرية ل معىن هلا.. وعندما نقرر  يفوفمها ؟! ملاذا ؟ ملاذا ؟!.. إن النساء حيشرن 

موقع  أي يفأحكام اإلسالم وتوجيهاته فإن ابتذال املرأة سيمنع للفور، وسيكون عملها 
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داب الشرع وحدوده.. وظائف نصف الوقت.. ذلك، ومن الصعب أن تكون مضبوطا آب
    املرأة ربة بيت متقنة، وصاحبة منصب منتجة. 

لزوجة استطيع  تإن ذلك قد يقع على ندرة، وأقرتح أن تنشأ للنساء وظائف نصف وقت حىت
دم من اجلنة آ خرجتأ ليتا هيالقيام احلسن على شئون بيتها وأولدها.. إن القول أبن املرأة 
كما   اإلسالميصور . والتذلككتزوير على اإلسالم، والزعم أبهنا ل تزال تقوده إىل النار تزوير  

نثى بعضكم ر أو أن ذكسورة آل عمران ) ل أضيع عمل عامل منكم م يفأثبته القرآن الكرمي 
    من بعض (

 
 :للمرأة  اإلسالم  املطلب الرابع : تكرمي 

َساانا(: -تعاىل-قال    رُِكوا ِبِه َشي ئاا َواِبل َواِلَدي ِن ِإح   .1)َواع ُبُدوا اّللََّ َول ُتش 
رُِكوا ِبِه ش-تعاىل-وقال َساانا(ي ئاا َواِبل َوالِ ئ َ : )ُقل  تَ َعاَلو ا أَت ُل َما َحرََّم َربُُّكم  َعَلي ُكم  َألَّ ُتش   2 َدي ِن ِإح 
ُلَغنَّ ِعن َدَك ال ِكرَبَ -عز وجل-وقال َساانا ِإمَّا يَ ب   ُه َواِبل َواِلَدي ِن ِإح  : )َوَقَضى َربَُّك َألَّ تَ ع ُبُدوا ِإلَّ ِإيَّ

َهر مُهَا َوُقل  هَلَُما قَ و لا َكرمياا ) ِفض  هلَُ 23َأَحُدمُهَا أَو  ِكالمُهَا َفال تَ ُقل  هَلَُما ُأفّ  َول تَ ن   َما ( َواخ 
 .3(( 24َجَناَح الذُّلِّ ِمن  الرَّمح َِة َوُقل  رَّبِّ ار مَح ُهَما َكَما َرب ََّياين َصِغرياا )

ِ -تبارك وتعاىل-وقال ن  َوِفَصالُُه يف َعاَمني  ناا َعَلى َوه  َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدي ِه مَحََلت ُه أُمُُّه َوه  : )َوَوصَّي  
ُكر  يل َوِلَواِلَدي    .4(َك ِإيَلَّ ال َمِصريُ َأن  اش 

ُ َعزِيز  َحِكيم      5(وقال: )َوهَلُنَّ ِمث ُل الَِّذي َعَلي ِهنَّ اِبل َمع ُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلي ِهنَّ َدَرَجة  َواّللَّ
َها  َزو َجَها َوَبثَّ وقال: )َي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكم  الَِّذي َخَلَقُكم  ِمن  نَ ف س  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن  

ُهَما رَِجالا َكِثرياا َوِنَساءا َوات َُّقوا اّللََّ الَِّذي تَ َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلر َحاَم ِإنَّ اّللََّ َكاَن َعَلي     6ُكم  َرِقيباا ِمن  
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ا تَ َرَك ال َواِلَداِن َواأَلق  َربُوَن وقال: )لِلّرَِجاِل َنِصيب  ممَّا تَ َرَك ال َواِلَداِن َواأَلق  َربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيب  ممَّ 
 .1ممَّا َقلَّ ِمن ُه أَو  َكثُ َر َنِصيباا َمف ُروضاا 

َواهلِِ  م  وقال: )الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اّللَُّ بَ ع َضُهم  َعَلى بَ ع ض  َومبَا أَنَفُقوا ِمن  أَم 
ُ( ظَات  لِل َغي بِ فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتات  َحافِ   2. مبَا َحِفَظ اّللَّ

ِلَماِت َوال ُمؤ ِمِننَي َوال ُمؤ ِمَناِت َوال َقانِِتنَي َوال َقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنيَ  ِلِمنَي َوال ُمس   وقال: )ِإنَّ ال ُمس 
َاِشَعاِت َوال مُ  َاِشِعنَي َواخل  َتَصدِِّقنَي َوال ُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواخل 

اِكرَاِت  اِكرِيَن اّللََّ َكِثرياا َوالذَّ َاِفظَاِت َوالذَّ َاِفِظنَي فُ ُروَجُهم  َواحل  ُ َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت َواحل  َأَعدَّ اّللَّ
راا َعِظيماا   3.هَلُم  َمغ ِفَرةا َوَأج 

َتَمُلوا هُب َتاانا  وقال: )َوالَِّذيَن يُ ؤ ُذوَن ال ُمؤ ِمِننيَ  َتَسُبوا فَ َقِد اح  اا ُمِبيناا َوال ُمؤ ِمَناِت ِبَغري ِ َما اك   4.َوِإمث 
َنُكم  َمَودَّةا وَ  َها َوَجَعَل بَ ي   ُكُنوا ِإلَي   َرمح َةا وقال: )َوِمن  آَيتِِه َأن  َخَلَق َلُكم  ِمن  أَنُفِسُكم  أَز َواجاا لَِتس 

 5.و م  يَ تَ َفكَُّروَن قَ ِإنَّ يف َذِلَك آلَيت  لِ 
فقال: "ي رسول هللا من أوىل الناس حبسن -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إىل النيب- 

ن؟ قال: صحابيت؟ قال: أمك، قال: مث من؟ قال: أمك، قال: مث من؟ قال: أمك، قال مث م
 6.أبوك" 

عندكم، أخذمتوهن  عوان: "اتقوا هللا يف النساء، فإهنن -صلى هللا عليه وسلم-قال النيب-2
  7 .زقهن وكسوهتن" أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وهلن عليكم ر 

: "دينار أنفقته يف سبيل هللا، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار -صلى هللا عليه وسلم-وقال-3
 8.ا الذي أنقته على أهلك" تصدقت به على مسكني، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمه

                                                            
  7 /  النساء   1
  34/ النساء   2
  35/ األحزاب   3
   58/ األحزاب   4
   21/ الروم   5
  2549ومسلم 5971البخاري / 6
 693هتذيب الاثر للطربى   9135السنن الكربى للنسائى  / 7
 184طبقات احملدثني  / 8
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ل: "ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن َفُضل شيء فألهلك، فإن فضل شيء فلذي وقا-4
 .1قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا" 

لع -5 وقال: "استوصوا ابلنساء؛ فإن املرأة خلقت من ِضَلع أعوج، وإن أعوج شيء يف الضِّ
 2.لنساء خرياا"ا ابأعاله، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، استوصو 

 3. مؤمن  مؤمنةا؛ إن كره منها خلقاا رضي منها خلقاا آخر"-أي يبغض-وقال: "ل يَ ف َرك-6
 .4وقال: "أكمل املؤمنني إمياانا أحسنهم أخالقاا، وخياركم خياركم لنسائهم" -7
 5وقال: "إين أحرج عليكم حق الضعيفني: اليتيم واملرأة".-9

 6الرجال".وقال: "النساء شقائق -10
: "ل تُنكح األميِّ حىت تستأمر، ول تُنكح البكر حىت -صلى هللا عليه وسلم-وقال-13

 7قالوا: ي رسول هللا! وكيف إذهنا؟ قال: "أن تسكت". تستأذن".
  8وقال: "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سرتاا له من النار".-14
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 :أبخواهتا الصاحلات من سلف األمة تعريف املرأة املسلمة 
 املطلب األول : 

 :  كلمات للمرأة املسلمة
النساء،  يف بحثال وألنأيها األحباب، أيها األخوة الكرام، وأيتها األخوات الكرميات، 

 ، فإنين وجهت، وأوجه هذه الكلمات.وللنساء يف أصله
ي جوهرة مصونة، ودرة مكنونة، صدرت من قلب  فأقول: ُأخية، هذه الكلمات لك أنت،

حيب لك اخلري، ويرجو لك النجاة، وأيمل أن َتيني حياة كرمية أبية، صدرت من قلب أغناه 
التعب، مما تالقينه من عار وعذاب، يغار عليك من الذائب البشرية، والكالب اإلنسية، 

 والوحوش اهلمجية، أمالها عليه واجب األخوة، وعهد النبوة.
أمي، أخيت، بنت عمي وأخي، كيف ترضني لنفسك أن تكوين ألعوبة يف يد الرعاع، تباعني 
وتشرتين كسقط املتاع، مث تُرَمني بعد ذلك، تواجهني وحدك احلسرة والضياع؟! أين عقلك؟ 

 أليس فيه بقية؟ أين أصلك؟ هل ذهبت األنفة واحلمية؟ بل أين دينك؟ ألست مؤمنة تقية؟
 ا الساعة اليت أنت فيه ل غيب ... ولكما مضى فات واملؤم

هيا، هيا ُأخية، نقف وقفة أتمل وتفكري، مع درس علم وتذكري، فالفرصة ل زالت ساحنة، 
والتوبة مشرعة صاحلة، قبل فوات األوان، وحلول اهلوان، ومتين أن الذي كان ما كان، وهناك 

    ل ينفع الندم، ول البكاء على األطالل.
وخدجية، أين أنت من أمهاتك األبرار، وآابئك األخيار، وبنات عمك ذوات حفيدة هاجر 

اإلشراق واألنوار؟ حديثنا معك هذا اليوم ذو شجون، فأنت الداء والدواء، وأنت اخلصم 
  واحلكم.

رأيت من الصور اليت ل بد من عرضها، من الصور املشرقة، ومن الصفحات املشرقة، صفحة  
 ل نتأمل فيها، أل وهي موضوع "املرأة يف القرآن والسنة".كلنا نعرفها، ولكننا قد 

املرأة هلا مكانتها يف الكتاب والسنة، فدعوان نقف وقفة يسرية، مع مكانة املرأة يف كتاب هللا 
 جل وعال:

فقد جاءت عدة أمساء ابسم املرأة، فها حنن جند صورة من أطول سور القرآن ابسم " النساء 
 اجملادلة "، وجند سورة " مرمي "، وجند سورة " املمتحنة "."، وجند سورة " 
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ُم  َأيّنِ ل  َتَجاَب هَلُم  َرهبُّ أما اآليت اليت جاءت يف املرأة فهي كثرية جدا، يقول جل وعال: )فَاس 
َن ( ويقول سبحانه وتعاىل: )َوال ُمؤ ِمُنو 11ُأِضيُع َعَمَل َعاِمل  ِمن ُكم  ِمن  ذََكر  َأو  أُن  َثى( )

ِلَمات  ُمؤ ِمَنات  قَانَِتات  اَتئَِبات  َعاِبَدات  َساِئَحات  2َوال ُمؤ ِمَناُت( ) ( ويقول جل وعال: )ُمس 
َتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيب  ممَّا 3ثَ يَِّبات  َوأَب َكاراا( ) ( ويقول جل وعال: )لِلّرَِجاِل َنِصيب  ممَّا اك 

( )َ َتَسْب  ( إىل غري ذلك من 5الصَّاحِلَاُت قَانَِتات  َحاِفظَات  لِل َغي ِب( )( ويقول سبحانه: )فَ 4اك 
 اآليت.

شارة لكنين أشري إو حلصر، ن امأما ورود املرأة يف القرآن، وورود قضية املرأة يف القرآن، فأشهر 
د يف جن  عال.ل و إىل بعضها، وهي صورة أيضا صورة مشرقة للمرأة يف كتاب هللا ج عجلي

( اَء النَّيبِّ  ِنسَ )يَ  - صلى هللا عليه وسلم -قضية، وقصة نساء وبنات الرسول سورة األحزاب 
يه  عللى هللاص -( جند عددا من اآليت، تتحدث عن نساء النيب، وعن بنات النيب 1)

 وعن نساء املؤمنني. -وسلم 
، لقصص"يف "ا وسىمأيضا جند قصة مرمي، يف أكثر من سورة من سور القرآن، وجند قصة أم 
 -ها  عني هللارض -جند يف سورة "النور" احلديث عن قضية اإلفك، وهي براءة لعائشة 

 وبراءة للمرأة املسلمة.
مة ملرأة امللتز ا؛ ألن ليلقإن الوقوف مع قضية اإلفك وقصة اإلفك له عالقة مبا أشرت إليه قبل 

تستعد له،  يجب أنفر، ل غرابة أن تستمع من املنافقني ومن العلمانيني شيئا من هذا األم
 .-رضي هللا عنها  -ولو سلم أحد لسلمت عائشة 

دة عمنذ   عربيةلا من جامعات بعض الدول   أيها األحباب: عندما بدأ احلجاب يف جامعة
لو تمالت وا احلثورة عارمة ضد هذا األمر، وشنيف ذالك البلد سنوات، اثرت الصحافة 

يف  -د هلل احلمو  -كاريكاتريا لرسام معروف، هلك احلمالت على امللتزمات، حىت رأيت  
 .معروف رسام ه النار، وهو بريطانيا شر ميتة، عندما أطلقت علي

فتاة سافرة  تأتيها، فورأيت الكاريكاتري يقول: فتاة متحجبة يف اجلامعة، على صدرها شعرة
 قبيحة تقول هلا: هذه الشعرة من حلية َمن؟

                                                            
  195/ آل عمران  1
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ة شعرة على صدر فتاة متحجبة، ترمى بتحجبها ابلبغاء وهذا له أبعاد كثرية جدا، صور 
والفجور ِمن َمن؟ ِمن رجل له حلية، أرأيتم أي استهزاء بعد هذا الستهزاء؟ وسخرية بعد هذه 

جل  -السخرية ابهلل ورسوله؟ وقد انل جزاءه عاجال، وما عند هللا، فقد قدم على هللا، وهللا 
   حكم عدل. -وعال 

وبرأها هللا من  -صلى هللا عليه وسلم  -ك اليت هزت بيت رسول هللا أقول: إن قصة اإلف
، إن اهلجوم على الفتاة -وهم قلة  -فوق سبع مساوات، حىت وقع فيها بعض الصحابة 

املسلمة، واهتامها ابلهتامات الباطلة، أقول: هلا أسوة ابلصرب والتحمل، كما صربت عائشة 
 رضي هللا عنها.

 القرآن: املرأة الصابرة، امرأة فرعون، هذه املرأة العجيبة يف البيت جند أيضا من الصور يف
 الكافر، وكيف صربت؟ واقرءوا قصتها يف سورة " التحرمي ".

 يف أكثر من سورة من سور القرآن. -عليه السالم  -جند زوجة إبراهيم 
يكاد أن جند أيضا ملكة سبأ، وقصتها كما تعلمون يف سورة النمل، وهي قصة عجيبة، حىت 

 يقول الشاعر:
 ولو كان النساء كمثل هذي ... لفضلت النساء على الرجال

ويكفي أن أشري من قصتها إىل أهنا امرأة عاقلة، امرأة وهي كافرة، قبل إسالمها، كانت 
راا َحىتَّ  َهُدوِن( تستشري يف تصرفاهتا، مل تستبد ابألمر، وكانت تستشري )َما ُكن ُت قَاِطَعةا أَم  َتش 

واحلمد  -فلم أيخذها الغرور، ومل أيخذها ملكها لتتصرف كما تشاء، وقادها  ،  32مل الن
 -هلا ابإلميان بسليمان  -جل وعال  -قادها عقلها وفهمها، وقبل ذلك توفيق هللا  -هلل 

 .-عليه السالم  -، فقد آمنت بسليمان -عليه السالم 
يها، وحديث العلماء من املفسرين إذن هذه القصة، أشري إىل وجوب أتملها، والطالع عل

   وغريهم عن هذه القضية، وفيها العرب والدروس.
 ، وكما قلت يف بداية حديثي: واحلر تكفيه اإلشارة، واللبيب من اإلشارة يفهم. 

أما الرسالة األوىل: فهي للفتاة امللتزمة، فأقول: ملاذا أخيت امللتزمة؟ ملاذا الهتمام الزائد 
أن بعض الفتيات امللتزمات يهتممن  -كما قلت   -لرسائل اليت وردت إيل مبظهرك؟ إن من ا
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أو يولني مظهرهن اهتماما زائدا، هل يعين هذا أنين أريد من الفتاة امللتزمة أن تكون دميمة، 
 أو أن هتمل مظهرها؟ كال وحاشا.

، من ولكن بلغين أن بعض الفتيات امللتزمات تقضي يوميا ما ل يقل عن ساعة أو ساعتني
أو إىل جممع الرجال، فأقول: إن  -هداها هللا  -أجل مجاهلا ومظهرها، وقد خترج إىل السوق 

 هذا هو اخللل، أما أن تتجمل ابعتدال لزوجها، ولبنات جنسها، فهذا مطلب شرعي.
ملاذا اإلعجاب والغرور مبا لديك أيتها األخت من علم وعمل؟ ملاذا عدم القرار يف البيوت؟ 

 الكالم أيتها األخت امللتزمة وخباصة يف اهلاتف؟ ملاذا كثرة
ملاذا التساهل أبمر الزوج، حبجة أنك مشغولة ابلدعوة؟ من الشكاوى اليت وصلت أن بعض 
األزواج يشكو زوجته امللتزمة؛ ألهنا ترى أهنا ما دامت ملتزمة، فعلى زوجها أن يعذرها، ولو 

مك يفرتض عليك أن تقومي حبق زوجك أول، قصرت يف حقه، أقول هلا: ل ي ُأخية، إن التزا
 وهو أصل من أصول الدعوة، ومن أصول اإلسالم، أن تعىن املرأة أبمر زوجها.

أقول: ملاذا اإلعجاب والتعلق ببعض الطيبات؟ وعدم العتدال يف احلب والبغض، وهذه 
    مسألة أضطر أن أقف معها وقفة يسرية

صفوف النساء عموما، ويف امللتزمات أيضا، التعلق  من املالحظات اليت بدأت تظهر اآلن يف
وصل عند غري  -مع كل أسف أقول  -واإلعجاب، تتعلق الفتاة أبخت هلا تعلقا حىت 

 امللتزمات ابلعشق، أن فتاة تعشق أخرى، هذا عند غري امللتزمات.
أما عند بعض امللتزمات فهو احلب الذي فيه إفراط وتفريط، والبغض أيضا، فقد مسعت 
بعض الشكاوى من بعض الطيبات، أن فالنة هتجر فالنة، ملوقف يسري، أو خلطأ بسيط، 

 وهذا ل جيوز، كما ورد يف األحاديث.
أقول: على الفتاة أن تعتدل يف بغضها وحبها، وليست الفتاة فقط، بل على الرجل، وعلى 

 الفتيات:املرأة، ولكنه يف الفتاة أكثر؛ لعاطفتها، ولوجود هذه الظاهرة بني 
 وأحبب إذا أحببت حبا مقاراب ... فإنك ل تدري مىت أنت انزع

 وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاراب ... فإنك ل تدري مىت أنت راجع  
 . إذا أنت حاولت أن َتكما.بغضا رويدا .. بغيضكوأبغض               
 أن تطرما يؤولك.. فليس .وأحبب حبيبك حبا رويدا .              
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وأكرر ي أحبيت  - ء؟ وهذا أمر مؤسف، ا تقرئني؟ أتقرئني كتاب هللا؟ أو اجملالت واألزيماذ 
 -يف الشهر  -قد قلت لكم: إنه يدخل إىل أسواقنا أكثر من مخسة ماليني  -الكرام 

نسخة، بني جملة وجريدة، وثبت بعد ذلك أن الرقم يزيد على عشرة ماليني، جزء كبري منه 
 خمصص للنساء.

املؤسف أننا أصبحنا نرى ظاهرة عند الفتيات، تدخل إىل املكتبة، وأتخذ مخس ست ومن 
جمالت، من اجملالت اخلبيثة احملرمة، كم تقضي من الوقت يف قراءهتا؟ كم تدفع من املال يف 
شرائها؟ كم يؤثر عليها وعلى أخالقها؟ ولو سألنها: هل تقرئني كتاب هللا؟ لقالت: أحياان، 

  املستعان.أو يف رمضان، وهللا
من قال لك أيها األخت إن اللتزام تعقيد؟ بل هو جنة، إن اللتزام جنة، من مل يدخلها 

، نعم ألن اللتزام هو اللتزام ابإلسالم، ومن مل يلتزم ابإلسالم -والعياذ ابهلل  -دخل النار 
 هل ترين األفالم، والصور، واملسلسالت؟ أقول لك: اتق هللا. دخل النار.

 ما خلوت الدهر يوما فال تقل ... خلوت ولكن قل علي رقيبإذا 
 ول َتسْب هللا يغفل ساعة ... ول أن ما ختفي عليه يغيب

 ي مدمن الذنب أما تستحي ... وهللا يف اخللوات اثنيكا
 غرك من ربك إمهاله ... وسرته طول مساويكا

 وإذا خلوت بريبة يف ظلمة ... والنفس داعية إىل الطغيان
 .  حي من نظر اإلله وقل هلا ... إن الذي خلق الظالم يراينفاست

كم سبب لنا هذا الفيديو، وسببت لنا هذه األفالم من جرائم وآاثم؟ اآلن نعيش مآس مرة يف 
 جمتمعنا؛ بسبب رؤية األفالم، وبسبب رؤية الصور العارية، وهللا املستعان.

 ناتك؟ بل أين حق ربك جل وعال؟أيضا أقول سؤال أخريا: أين حق زوجك؟ وأبنائك؟ وب
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 املطلب الثاين
 رسالة لآلابء واألزواج واإلخوة واألبناء

  فهي لكم أنتم أيها اآلابء، واألزواج، واألخوة، واألبناء: :أما الرسالة األخرية
أيها األخ الكرمي: هل قمت حبق القوامة اليت شرفك هللا هبا؟ أخشى أننا، بل إن واقع بعضنا  

أقول: إن واقع بعض األزواج واقع مر، ولدي األدلة الكثرية  -امسعوا يف هذه القصة  -كما 
جدا على هذه القضية، تصوره هذه الصفحة: " زينب بنت جعفر بن معيقب " من رابت 
الفصاحة والبالغة، قال هلا "حممد بن علي" بعد حماورة معها ملا أعجب هبا قال هلا: ألك 

 لت: يل من الرجال ما أان بعله.قا -أي: ألك زوج؟  -بعل؟ 
، رجال إذا رأيتهم يف رجال الزوجة هي القيمة يف البيتوهذا هو الواقع اآلن، كثري من ال

 أماكن عملهم يف شجاعتهم على من َتت أيديهم، أمرهم عجيب ولكنهم:
 أسد علي ويف احلروب نعامة ... قصعاء تنفر من صفري الصافر

 لب املرأة العاملة :  مسااملطلب الثالث : 
 فأقول: أقف مع هذه احلقائق الثالث:

: ما يتعلق ابألطفال: فقد ثبت أن املرأة العاملة يصاب كثري من أطفاهلن احلقيقة األوىل
مبصائب عدة، خذوا هذه احلقيقة، نشرت جملة "هكساجني" الطبية عام مثانية وسبعني 

يكاد يوجد مستشفى لألطفال يف أوراب  وتسعمائة وألف، نشرت يف عددها اخلامس، أنه ل
وأمريكا إل وبه عدة حالت من هؤلء األطفال، الذين قد ضربوا ضراب مربحا من أمهاهتم 

 العامالت.
ويف سنة سبع وستني وتسعمائة وألف دخل املستشفيات الربيطانية أكثر من ستة آلف 

عشرين ابملائة منهم،  ومخسمائة طفل، ضربوا ضراب شديدا، أدى إىل وفاة ما يقرب من
وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة، وقد أصيب مئات منهم ابلعمى، كما أصيب 

 مئات آخرون ابلصمم.
ويف كل عام يصاب املئات من هؤلء األطفال ابلعنة، والتخلف العقلي الشديد، والشلل، 

وينتهي يف مقاله إىل أن نتيجة الضرب املربح، ويتساءل التقرير: هل هؤلء األمهات وحوش؟ 
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هؤلء األمهات يواجهن أزمات نفسية خطرية، أدت هبن إىل ضرب أطفاهلن ضراب مميتا، أو 
 مؤدي إىل عاهات مستدمية.

ويقول: إن أغلب هؤلء األمهات لسن جمرمات بطبيعتهن، ولكن وجود األم واضطرارها 
املنزل، لتواجه الطفل الذي ل  للعمل، أدى إىل هذه احلالة، واخلروج مث عودهتا مرهقة إىل
 يكف عن الصراخ، يفقدها توازهنا وعواطفها، مث تبدأ بضربه.

ويف إحصائية أخرى قامت هبا، ودراسة أخرى أجرهتا مىن يونس، على عينة عشوائية مكونة 
من مائة وعشر نساء عامالت، لستظهار أثر العمل على صحة الطفل، طلعت النتيجة كما 

اء: أضطر إىل ترك طفلي مع من ل يرعاه وحيبه مثلي، أي ترتكه إىل قالت النس  يلي:
اخلادمة، أمتنع عن إرضاع طفلي إرضاعا طبيعيا، أرفض طلبات أطفايل يف املساعدة يف 
استذكار الدروس، يتعبين عملي خالل احلمل، أمتنع عن مناقشة أطفايل حول املواضيع اليت 

   اان.هتمهم، أترك طفلي املريض يف البيت أحي
فهي اآلاثر السلبية لعمل املرأة على زوجها، ويف دراسة أيضا أجرهتا مىن  أما احلقيقة الثانية:

 يونس ذكرت العينة مجلة من اآلاثر:
فقد أجاب أربع ومثانني ابملائة منهن بقوهلا: أضايق زوجي بغيايب عن البيت عندما يكون 

أثري أعصاب زوجي بكالمي حول مشاكل متواجدا فيه، وقال اثنان وأربعون ابملائة منهن: 
عملي مع رؤسائي وزمالئي، وقال سبع وستون ابملائة منهن: أثري أعصاب زوجي عندما 

 أانقشه حول اعتقاده بعدم كفاءيت يف العمل.
وأجاب ثالث وعشرين ابملائة منهن بقوهلا: أؤمل زوجي برتكي له وحيدا يف حالت مرضه 

قالت اثنان وعشرون ابملائة منهن: أقلق زوجي بتأجيل الشديد بسبب ذهايب إىل عملي، و 
فكرة إجناب طفل آخر بسبب العمل، وقال اثنا عشر ابملائة منهن: أثري أعصاب زوجي 
عندما أرغب أن يكون يل رأي أساسي يف املواضيع اهلامة يف األسرة، وقال تسعة ابملائة 

ئون املنزل كالطبخ وغسل منهن: أثري أعصاب زوجي عندما أسأله مساعديت يف إدارة ش
 األواين واملالبس، إذن هذه قضية وحقيقة جيب أن يعيها الرجال، وتعيها النساء.
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هل املرأة عندما تعمل من أجل ادخار األموال، ملصلحة اإلسالم واملسلمني،  وأخريا:
ومصلحة أسرهتا؟ أقول: إن الدراسات أثبتت خالف ذلك؛ ألن املرأة العاملة غالبا 

 ة.استهالكي
واستمعوا إىل هذه احلقيقة يف جريدة "املسلمون"، يف عدد ثالث مائة واثنني يف ألف أربعمائة 
وإحدى عشر، هذا اخلرب: عقد يف كندا مؤمتر نسائي، شاركت فيه أكثر من مخسني دولة 
على مستوى العامل، وقد انقش املؤمتر موضوعني رئيسيني مها: العنف ضد النساء، واملساواة 

 ية بني الرجال واملرأة، وفيه أن النساء يشكلن ثلثي عدد القوى العاملة يف العامل.القتصاد
النساء العامالت يشكلن يف العامل سبعا وستني ابملائة، بينما ل ميتلكن أكثر من واحد ابملائة 
من جمموع ممتلكات وعقارات وثروات العامل، وهللا رقم خميف، الدليل أن املرأة استهالكية، 

 الشواهد تؤكد ذلك.وهذه 
 : نساء ومواقفاملطلب الرابع : 

نقف اآلن مع هذه الصفحات املهمة،  -أيها األحباب  -بعد هذا   خدجية رضي هللا عنها
 مع موضوع املرأة، أبدأ فأقول: وقد اخرتت لكل موقف عنواان، من هذه العناوين:

أَتدث عن إمياهنا ابلرسول ، هل -رضي هللا عنها  -العنوان األول: نساء ومواقف: خدجية 
 -صلى هللا عليه وسلم  -وكيف أهنا أول من آمنت برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -

 ووقوفها معه؟ -صلى هللا عليه وسلم  -من النساء؟ هل أتكلم عن تسليتها لرسول هللا 
ول: إذا وكثري من األزواج امللتزمني من طالب العلم، ومن الدعاة، يشكون من زوجاهتم، يق

أتخرت بدأت زوجيت يف الصراخ، ويف الشكوى، وقد تتصل أبهلها: وقد أتخر للدعوة، وقد 
 أتخر للعمل.

 -رضي هللا عنها  -أقول هلا: ي ُأخية، أين أنت من خدجية؟ هل أَتدث عن خدجية 
من ماهلا؛ ألهنا كانت غنية؟ ولذلك حزن  -صلى هللا عليه وسلم  -ومساعدهتا لرسول هللا 

 على وفاهتا حزان شديدا. -صلى هللا عليه وسلم  -سول الر 
كان عمرها فوق الستني سنة، ذهب مجاهلا ونضارهتا،   -ي أحبيت الكرام  -عندما توفيت 

؟ حزن عليها ألهنا هلا املواقف املشرفة  -صلى هللا عليه وسلم  -فلماذا حزن عليها رسول هللا 
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أين أزواجنا من ذلك؟ أين أخواتنا من ذلك؟ وإن  يف اتريخ الدعوة، فأين نساؤان من ذلك؟ 
 جند مناذج طيبة يف هذا اجلانب. -واحلمد هلل  -كنا 

 عائشة رضي هللا عنها
هل تريدون أن أَتدث لكم عن صفحة أخرى مشرقة: عن عائشة رضي هللا عنها؟ عن 

جيد  -سلم صلى هللا عليه و  -كان رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -عنايتها برسول هللا 
 .-رضي هللا عنها  -الراحة تلو الراحة عند عائشة 

هل أَتدث عن علمها؟ ول أقول: إهنا أعلم النساء، بل إهنا أعلم النساء على اإلطالق، ومن 
    .-رضي هللا عنها  -أعلم الرجال على اإلطالق، فكان الصحابة أيتون إليها، ويسألوهنا 

، وصربها، وإرجاعها األمر -كما قلت قبل قليل   -هل أَتدث عن حمنتها يف قصة اإلفك 
، هل أَتدث عن شجاعتها، وأمرها ابملعروف، وهنيها عن املنكر، نعم -جل وعال  -إىل هللا 

أيها األحبة، أشرت إشارات سريعة، ملاذا؟ ألنكم كلكم تعرفون هذا األمر، فال أريد اإلطالة 
 فيه.

 أمساء رضي هللا عنها
فقصتها ابهلجرة معروفة، وسبب تسميتها بذات  -رضي هللا عنها  -كر أما أمساء بنت أيب ب

النطاقني، وعلمها، فقد روت مثانية ومخسني حديثا، بعضها يف الصحيحني، بل إنين وجدت 
أن مما جيب الوقوف عنده مما يتعلق أبمساء هذا احلديث، فاستمعوا إليه، بل أقول لألخوات 

ن أمساء، بل هذه الصفحة املشرقة من أمساء؛ ألن من الكرميات: استمعن إىل هذه القصة م
أكثر ما يوجد يف احملاكم اآلن، ويف الصحف، قضية مال املرأة، وراتب الزوجة، واخلالف بني 

 الزوج وزوجته يف هذه القضية.
أخرج مسلم من حديث أمساء بنت أيب بكر قالت: " تزوجين الزبري وما له يف األرض من مال 

يء غري فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه، وأدق ول مملوك ول ش
النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي املاء، وأخرز غربه، وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض 

على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ "  -صلى هللا عليه وسلم  -الزبري اليت أقطعه رسول هللا 
 ( احلديث.1)
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نريد من  -رضي هللا عنه  -الصرب، وهذا التحمل، وهذه اإلعانة للزبري هللا أكرب، صربها هذا 
رضي هللا عنها  -نسائنا أن يكن كذلك، حىت أصبح غنيا من األغنياء، وكانت زوجته أمساء 

 تقدم هذه الصورة املشرقة للمرأة املسلمة امللتزمة. -
 هاجر أم إمساعيل رضي هللا عنها

رضي  -، أمنا هاجر -أيها األخوة  ي هاجر أم إمساعيل، عها: وهصورة ل بد من الوقوف م
، ويضعها يف األرض، بواد غري -عليه السالم  -تصوروا املوقف: أييت هبا إبراهيم  -هللا عنها 

، مث تلحقه وتقول: إىل من ترتكنا؟ -ي أحبيت الكرام  -ذي زرع، وحدها مع طفلها، ويرتكها 
: -عليه السالم  -دهتا: آهلل أمرك هبذا؟ قال إبراهيم ول جييب عليها، فتقول بفطرهتا وعقي

 إذن ل يضيعنا جل وعال.اذهب  نعم، قالت:
وفعال حنن نريد هذا اإلميان من األخوات الكرميات، أن تثق ابهلل ثقة مطلقة، وأل يدخلها 

رضي هللا  -الشك، ول الريبة، وأن تثبت يف دعوهتا، ومساعدة زوجها، كما ثبتت هاجر 
 .-عنها

 اخلنساء رضي هللا عنها
صورة جديدة ومهمة، وهي قدمية، بني اجلاهلية واإلسالم، ملاذا أقول هذه القضية؟ ألن من 
املالحظات اليت جاءتين أن بعض األخوات يلتزمن، ولكن ل تتغري أحواهلن كثريا، فأردت أن 

هو اللتزام، أعرض هذه الصورة للخنساء، بينما كانت مشركة، وعندما أسلمت، واإلسالم 
 واللتزام هو اإلسالم.

صلى هللا عليه  -بنت عمرو بن الشريد، كانت تفد إىل رسول هللا  -أيها األخوة  -اخلنساء 
 فتنشده من شعرها، وكان يستزيدها ويقول: هيا ي خناس. -وسلم 

انظروا إىل هذين املوقفني، عندما مات أخوها صخر، رثته براثء عجيب، من عيون الشعر 
عريب، وبكت عليه، ولبست الصوف، لبست الصوف، واخلشن من الثياب، وبكت عليه، ال

واستمرت تبكي سنوات، مل تبك يوما أو يومني، أو شهرا أو شهرين، بل سنوات طويلة، وقد 
 خلد التاريخ واألدب العريب هذه القصائد منها:

 يذكرين طلوع الشمس صخرا ... وأبكيه بكل غروب مشس
 الباكني حويل ... على إخواهنم لقتلت نفسيولول كثرة 
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 أل ي صخر ل أنساك حىت ... أفارق مهجيت ويشق رمسي
 وتقول أيضا:

 وإن صخرا حلامينا وسيدان ... وإن صخرا إذا نشت لنحار
 وإن صخرا لتأمت اهلداة به ... كأنه علم يف رأسه انر

دح رجال مشركا مبدح عجيب ، امسعوا ي إخوان: مت-وهو جاهلي  -امسعوا: متدح أخاها 
   تقول:

 مل تلفه جارة ميشي بساحتها ... لريبة حني خيلي بيته اجلار
ريبة، إىل جارته، وإىل غريها، وما لميدحون الرجل أنه ل يدخل  -ن وهم مشركو  -املشركون 

 أحوجنا يف هذا البيت لبعض املنتسبني إىل اإلسالم:
 ني خيلي بيته اجلارمل تلفه جارة ميشي بساحتها ... لريبة ح

 محال ألوية هباط أودية ... شهاد أندية للجيش جرار
 إىل أن تقول قصائد كثرية:

 كأن عيين لذكراه إذا خطرت ... فيض يسيل على اخلدين مدرار
أرأيتم ي أحباب هذه الصورة؟ ملا أسلمت ماذا حدث؟ أسألكم: بعاطفة املرأة أيهما أقرب 

 -ل شك أن البن هو األقرب، وهو األشد، ملا يف القادسية  للمرأة؟ أقرب أخوها أو ابنها؟
انظروا الصفحة، عندما أسلمت، وتغريت حاهلا، جاءت ألبنائها قبل دخول  -أيها األحباب 

 القادسية، يف معركة القادسية، فقالت هلم:
حرب  ي بين، أسلمتم طائعني، وهاجرمت خمتارين، وتعلمون ما أعده هللا من الثواب اجلزيل يف

يقول: )َي أَي َُّها  -جل وعال  -الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خري من الدار الفانية، وهللا 
ِلُحوَن( ) ( فدخلوا املعركة، فلما 1الَِّذيَن آَمُنوا اص ربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َوات َُّقوا اّللََّ َلَعلَُّكم  تُ ف 

، ماذا فعلت هذه املرأة اليت بكت على أخيها سنوات دخلوا املعركة استشهدوا مجيعا، أربعة
وسنوات؟ هل شقت ثوهبا؟ هل رفعت صوهتا؟ هل ندبت حظها؟ هل قالت ملاذا تذهبوا إىل 

 اجلهاد؟ ل.
امسعوا ماذا قالت: احلمد هلل الذي شرفين بقتلهم، وأرجو من ريب أن جيمعين هبم يف مستقر 

 رمحته. وتوفيت بعد ذلك بسنوات.
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 املقدسية وصور أخرىزينب 
أما صورة أخرى: فهي عن العلم، "زينب املقدسية" حمدثة جليلة، ولدت سنة ستمائة وستة 
وأربعني، تعلمت وعلمت، وقرئ عليها أكثر من ثالثني كتااب من كتب العلم، هللا أكرب، قرئ 

أن  عليها من بنات جنسها أكثر من ثالثني كتااب من كتب العلم، حنن نتمىن من أخواتنا
  يقرأن ثالثني كتااب من كتب العلم.

صورة مجيلة لبد من الوقوف عندها: مراقبة هللا يف السر والعلن، بعض النساء إذا خلت 
نظرت إىل بعض الصور، نظرت يف األفالم، بل قد تتحدث يف اهلاتف، فامسعوا إىل هذه 

، فأرقها غيابه، فيوم من القصة: امرأة سافر زوجها، وغاب عنها طويال يف اجلهاد يف سبيل هللا
 األيم كان عمر ميشي، ويسمع إىل هذه املرأة وهي تقول يف وسط الليل:

 تطاول هذا الليل وازور جانبه ... وأرقين أل حبيبا ألعبه
 لول هللا راب أراقبه ... حلرك من هذا السرير جوانبه فوا هلل

 اجة إىل مراقبة هللا جل وعال حب؟ فنحن -جل وعال  -هللا أكرب، ما منعها إل خوف هللا 
فسأل عمر حفصة: كم تستطيع املرأة أن تصرب عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، فأمر أل 

  يتأخر الرجل عن أهله أكثر من ذلك.
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 كلمات موجهة :املبحث الثالث :  
 : املسئولنياملطلب األول :كلمة إىل 

، ي من توليتم أموران، وصارت األمة أمانة يف أعناقكم، أنتم املسئولونأقول هلم: اتقوا هللا أيها 
عن رعيته" ويقول اخلليفة  مسئولأمام هللا _جل وعال_: " كلكم راع وكلكم  مسئولون

 الراشد عثمان رضي هللا عنه "إن هللا ليزع ابلسلطان ما ل يزع ابلقرآن".
أيها املسئولون عن أموران: اتقوا هللا عن إعالمنا،  املسئولونعن بناتنا، أيها  املسئولونأيها 

فينا، أدوا أمانة هللا كما ائتمنكم عليها، وإل فستتعلق بكم األمة يوم القيامة، ويقولون: ي رب 
 هؤلء خانوا األمانة، فاقتص لنا منهم.

 
 املطلب الثاين : 

   كلمة إىل املصلحني من دعاة وعلماء وطلبة علم
األعداء وكيد الكائدين أكرب من أن خنتلف عليها إىل مسائل مل أيها األحبة: إن خمططات 

يفاصل عليها سلف هذه األمة وخيارها، كما جيب أن حنرص على سالمة املنهج يف هذا 
َنةا ل ُتِصيَْبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ُكم  َخاصَّةا" )األنفال: من اآلية    (25الشأن وشأننا كله "َوات َُّقوا ِفت  

 :   ثالث : كلمة إيل كل قيماملطلب ال
إهنا دعوة ألن يصون كل قيم من َتت يده من زوجة أو بنت أو أخت، أو  كلمة إىل كل قيم

أغلى وأمثن من جواهر الدنيا وكنوزها، واملرتبصون بنا   -وهللا-ممن وله هللا أمر رعية، فهن 
لِ  َجارَُة" )التحرمي: من كثر: "َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَن  ُفَسُكم  َوَأه  يُكم  اَنراا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِ 

 (.6اآلية
وأدعوه إىل أن يؤدي حق القوامة اليت أودعها هللا إيه، وأن يقتنع أبن للمرأة دوراا جيب أن 

  تؤديه يف جمتمعها وبيتها، وعليه أن يعدها لذلك.
 كلمة إىل العفيفةاملطلب الرابع  :  

إىل اليت تعلم عظم األمانة امللقاة عليها، إىل من يقفن على ثغرة من ثغور املسلمني، فاهلل هللا 
يف سبيل هللا، وإىل أن يؤتى اإلسالم من قبلهن، إىل الالئي ترخص عليهن النفوس واألموال 

 الاليت ينشدن



 
 

36 

 

 أصون عرضي مبايل ل أدنسه ... ل ابرك هللا بعد العرض يف املال
أخيت الكرمية: إن هناك واجبات عليك ملواجهة كل املتآمرين ضد دينك وعفافك أقول لك 

  وكرامتك وحيائك، ومن تلك الواجبات:
  العلم الشرعي: -أ

أقول للعفيفات من فتيات األمة: عليكن ابلعلم الذي ينري بصائركن، فما مسا رجال 
الرجال على الثغور  وجماهدو هذه األمة إل بوجود قيادات للتموين الداخلي، فحني كان 

كانت النساء نعم املعلمات ألطفاهلن، بل ولقد كان يف األمة قيادات علمية نسوية يشار 
 إليها ابلبنان، فما عائشة ول أم سلمة إل أمثلة ساطعة على ذلك.

 :إننا نريد العلم احلقيقيب ــ 
ل العلم املزيف، نريد العلم ابهلل وبشرع هللا، ونريد اعتناء بسري الصحابيات وسلف هذه  

 األمة الاليت ميثلن مشاعل من نور للسائرين على الطريق.
مما يعلم أن املرأة تقبل من املرأة؛ ألن كال منهما متثل أحاسيس وشعور األخرى، فإذا وإنه 

 َتدثت أو كتبت فالقبول منها أكرب.
 العمل بذلك العلم: -

إن كل فتاة تعلمت وعلمت وفطنت ملؤامرة األعداء عليها مث تنساق وراء تلك املؤامرة 
 ( . 1ليخشى عليها أن تكون ممن يلحق هبا الوعيد ملن مل يعمل مبا علم )

 أن تكون املرأة داعية: -جـ
ضوابط الشرع وإن من الواجبات على الفتاة أن تكون داعية يف بيتها ويف جمتمعها وفق 

وأوامره، فكم مسعنا عن منارات يهتدى هبا يف ليل التغريب من فتيات صاحلات ونساء 
َسُن  قانتات كن سبباا يف صالح بيوهتن وأخواهتن _وفقهن هللا للسداد والصواب_ "َوَمن  َأح 

 (.33قَ و لا ممَّن  َدَعا ِإىَل اّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلاا_ )فصلت: من اآلية
 قال يف هذه األمور السابقة:وصدق من 

 والعلم زين وتقوى هللا زينته ... واملتقون هلم يف علمهم شغل
 وحجة هللا ي ذا العلم ابلغة ... ل املكر ينفع فيها ل ول احليل

 تعلم العلم واعمل ما استطعت به ... ل يلهينك عنه اللهو واجلدل
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 يعتادك املللوعلم الناس واقصد نفعهم أبدا ... إيك إيك أن 
 وإن تكن بني قوم ل خالق هلم ... فأمر عليهم مبعروف إذا جهلوا

 فإن عصوك فراجعهم بال ضجر ... واصرب وصابر ول حيزنك ما فعلو
   ممارسة الرتبية الصاحلة: -د

إن الرتبية الصاحلة ليست كلمات تتال، ول عصا ترفع، إهنا حياة كاملة فيها اللني والرقة،  
 ا الشدة واحلزم، وصدق شاعر النيل حني قال:كما أن فيه

 األم مدرسة إذا أعددهتا ... أعددت شعباا طيب األعراق
حنن نريد األمهات كخدجية وعائشة وأمهات املؤمنني _رضي هللا عنهن أمجعني_، نريد كأم 

 سليم وبنيت عاصم.
اإلسالم مهما  نريد من نسائنا أن يعددن أبناء األمة للجهاد يف سبيل هللا، وحلمل راية

 واجهوا من متاعب ومصاعب.
وإن األم اليت تبكي وجالا وخوفاا كلما ذكر اجلهاد، ل ميكن أن خترج يديها مثل أبناء 

 اخلنساء.
 هـ. القدوة احلسنة:

وإنين أذكر أنه ل تربية بغري قدوة، فإن من تلهث وراء وسائل التغريب ليست أهالا ألن 
   اللذين انقضا على أيب جهل كالصقرين، فكاان سبباا يف قتله. تكون قدوة ألبناء كابين عفراء

 الوعي مبخططات األعداء: -و
خمططات أعدائها،  -بعد حفظ هللا-إن كل عفيفة متلك علماا ل بد هلا من وعي تتقي به 

وأسأل هللا أن أكون قد وفقت لعرض شيء من خمططاهتم، فما األزيء ول بعض مظاهر 
ينصبها أعداؤان لنا، فلتكوين أخيت العفيفة سداا منيعاا ضد هذه املخططات  اإلعالم إل حبائل
 بوعيك والتزامك.

 احملافظة على الوقت: -ز
صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ل تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل 

أنفقه، وعن علمه ماذا عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
 عمل فيه "
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فإن من علمت أهنا سيسأهلا هللا عن كل حلظة من حلظات عمرها حري هبا أن تقف وقتها 
 هللا تعاىل_، وما ينفعها يف دنياها وأخراها. رضيعلى _

 التخلق خبلق احلياء: -ح
إذا كان احلياء يف الرجال مجيل فهو يف النساء أمجل، فهو التاج الذي تعتز به كل امرأة سوية، 

وإن الواقع ليشهد مظاهر تنم عن خلع ومسخ لفطرهتا   وفقدانه هدم لكيان أخالق املرأة 
هذا التاج عن جبني جمموعة من النساء، فإن من يعلو صوهتا يف ممرات املستشفيات واألماكن 

 ة، ومن تزاحم الرجال يف أماكنهم هلي ابئعة هلذا اللباس.العام
 فاهلل هللا أن تعدمي اخلري أيتها العفيفة، فإن احلياء ل أييت إل خبري.

 الرضا مبا أعطاها هللا:
أقول ألخيت املسلمة: عليك ابلرضا مبا أعطاك هللا، فهو اخلالق، وهو العامل مبا يصلح خللقه، 

 العبودية له _جل شأنه_.وإن هذا الرضا من متام 
وأكتفي هباتني اآليتني يف هذا الباب ومن أصدق من هللا قيالا: "َوَما َكاَن ِلُمؤ ِمن  َول ُمؤ ِمَنة  

رَيَُة ِمن  أَم رِِهم  َوَمن  يَ ع ِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فَ قَ   د  َضلَّ ِإَذا َقَضى اّللَُّ َوَرُسولُُه أَم راا َأن  َيُكوَن هَلُُم اخلِ 
(، وقول احلكيم اخلبري: "َول تَ َتَمن َّو ا َما َفضََّل اّللَُّ ِبِه بَ ع َضُكم  36َضاللا ُمِبيناا" )األحزاب:

ِلهِ  أَُلوا اّللََّ ِمن  َفض  َ َواس  َتَسْب  َتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيب  ممَّا اك   ِإنَّ َعَلى بَ ع ض  لِلّرَِجاِل َنِصيب  ممَّا اك 
ء  َعِليماا" )النساء:اّللََّ َكاَن بِ    (.32ُكلِّ َشي 

 ُ ومن تفكر يف األمم حوله أدرك أن الذنوب سبب ألخذ هللا _تعاىل_ وبطشه "َوَضَرَب اّللَّ
َها َفَأَذاق َ َمَثالا قَ ر يَةا َكاَنت  آِمَنةا ُمط َمِئنَّةا أَي تِيَها رِز قُ َها َرَغداا ِمن  ُكلِّ َمَكان  َفَكَفَرت  أِبَن  ُعِم اّللَِّ 

ًا )النحل: نَ ُعوَن َو ِف مبَا َكانُوا َيص  ُوِع َواخل  ُ لَِباَس اجل     (.112اّللَّ
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 : : وظائف املرأة املسلمة  املبحث الرابع 
    املطلب األول : اإلعداد : 

 ل بد من إعداد املرأة إعداداا مناسباا لرسالتها ابعتبارها أنثى ؛ إضافة إىل
عليها تعلمها ، فإذا أتقنت ذلك وكانت ممن أويت موهبة غنية ، العلوم الشرعية الواجب 

 وعقالا خصباا ، وفكراا نرياا ، وتعلمت غري ذلك من العلوم والفنون فإن هذا حسن ؛
 ألن اإلسالم ل يعرتض سبيلها ما دامت ل تتعدى حدود الشرع احلنيف .

خروجهن وتعلمهن ؛ إذ  وقد كانت نساء السلف خري قدوة يف التأدب واحلياء خالل 
 كانت املرأة املسلمة تتعلم ومعها دينها يصوهنا ، وحياؤها يكسوها مهابة ووق

 بعيداا عن الختالط والتبذل .
 أََما وقد متثل التعليم يف عصران يف املدارس الرمسية ، فال بد أن تتوىل

 مدارساملرأة تعليم بنات جنسها ، ل أن تعلم املرأة يف مدارس الذكور أو يف 
 خمتلطة ، ول أن يعلم الرجل يف مدارس اإلانث ؛ فذلك من أعمال الشياطني .

 وحىت يف دير الغرب املتحلل بدأت صرخات خملصة تدعو إىل الرتاجع عن
 التعليم املختلط بني اجلنسني وتنادي ابلعودة إىل الفطرة السليمة اليت تنبذ الختالط .

 البنني والبنات حيتاجون إىل معاملة خمتلفة ؛ نظراا لقد تبني بعد دراسات عديدة أن 
 لالختالف يف تطورهم اجلسمي والذهين ، كما أن الختالط جيّر إىل ما ل َتمد
 عقباه من مفاسد يندى هلا اجلبني ؛ هذا فضالا عن اختالف املادة الدراسية اليت

 حيتاجها كل من البنني والبنات .
 أن يتناسب مع سنها مما يعّدها لوظائفها فاملنهج املدرسي للفتاة ينبغي -

 األصلية : ربة بيت ، أّماا ، وزوجة ؛ لتضطلع مبهمتها اليت تنتظرها ، وتقوم أبدائها
 . بطريقة سليمة ؛ مما يهيئ احلياة الناجحة هلا وألسرهتا املقبلة ، وجينبها العثرات 

  
  ما هي وظيفة املرأة احلقيقية :  املطلب الثاين : 

قدرهتا على الشمولية للجوانب الدعوية النسائية، والتمييز بني األولويت، لطبيعتها  
 ومعايشتها للوسط النسائي.
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أهنا أكثر قدرة وحرية يف التصال ابلنساء، سواء بصفة فردية، أو من خالل اجملامع النسائية  
س والعمل والزيرات العامة، اليت يكثر فيها لقاء النساء من خالل قنوات الدراسة والتدري

 وغريها.
أن كثريات من املسلمات الاليت حيتجن إىل دعوة وتوجيه وتربية يفتقرن إىل وجود احملرم الذي  

 يقوم بدعوهتن؛ مما يعين َتّتم قيام بنات جنسهن هبذا الدور َتاههن.
ع أن وظيفة املرأة الرتبوية أوسع من وظيفة الرجل؛ لقيامها ابحلمل والولدة والرضا  -

واحلضانة، مما جيعل األولد أكثر التصاقاا وأتثراا هبا من األب، ابإلضافة إىل طول مالزمتها 
لألولد يف البيت، خاصة قبل بلوغ األبناء وزواج البنات، مما ميكنها من تنشئة أولدها كما 

الذي  تريد، وابلتايل فقد تضيِّع كثرياا من جهود زوجها الدعوية، إذا مل َتمل اهلّم الدعوي
حيمله، أو تقتنع جبدواه على األقل، ولعل يف قصة امرأة نوح )عليه الصالة والسالم( وابنه ما 

   يشري إىل هذا )نسأل هللا السالمة(.
أن للمرأة أتثرياا كبرياا على الزوج، فصالحها معني على صالحه، وأيضاا فإن ضعف قناعتها  

فرعون اإلبقاء على موسى )عليه السالم( ما  أبمر دعوته موهن له كثرياا، ويف قصة طلب زوجة
   (.2يؤكد هذا، وكذا قصة إسالم عكرمة بسبب إحلاح زوجه أم حكيم )رضي هللا عنها()

تتميز املرأة جبملة من الصفات واخلصائص، تؤكد األمهية، كما ينبغي وضعها يف احلسبان،  
 ومنها:

 رقة العاطفة، واحلماس لنشر قناعاهتا. -أ 
ضعف التحمل، وامليل إىل الفسحة  -  إلرادة، وسرعة التأثر، وحب التقليد.ضعف ا -ب 

 واللهو.
 (.3كثرة اإلحلاح على الرجل ومراجعته، وحماولة ثين إرادته، وتغيري قراره )  -د 

 آاثر قيام املرأة ابلدعوة:
رفع اجلهل وإعمال سعة األفق الفكري، وتوفري كفايت علمية نسائية تكون مرجعاا -

   اء.للنس
إصالح السلوك، واختفاء كثري من املمارسات اخلاطئة اليت أخذت طابع الظاهرة -

 الجتماعية يف كثري اجملتمعات.
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كون الداعية رقيبة على نفسها يف حركاهتا وسكناهتا، مما يقلل متابعة الرجل، وحرصه على ت
 ذلك للثقة هبا.

وواجباهتا؛ لتسعى إىل أداء الواجب، إبراز مكان املرأة يف اإلسالم وإشعارها حبقوقها -
 واملطالبة ابحلق الشرعي.

 التوازن يف التوجيه، واَتاد األهداف وتضافر اجلهود لتنشئة اجليل املسلم الصاحل.-
سدها ثغرة من ثغرات اجملتمع، بوقوفها أمام تيار الفساد املوجه ضد املسلمني بعامة، -

 والنساء منهن خباصة.
لإلسالم، إبظهار شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وهي من إحياء قوة النتماء -

 أعظم شعائره.
أتمني رافد مايل مهم للدعوة، وهو جانب اإلنفاق النسائي يف وجوه اخلري، لوفرة ما لديهن -

عادة، ووجود املال   أحياانا   من إرث وحنوه، ومن انحية أخرى: حفظ مال الزوج من تبديده 
  له على الستمرار يف دعوته لإلبقاء عليه معيناا  يف الكماليات،

 املرأة املسلمة مدعّوة وداعية:
كل أمر وهني عام يف خطاب الشارع فإنه شامل للذكر واألنثى قطعاا، واملرأة داخلة فيه بال 
شك، وإمنا يوّجَه اخلطاب للذكور تغليباا على اإلانث، وهذا أمر سائغ يف اللغة، إل أن هناك 

 ل خالف يف اختصاصها ابلرجال. أحكاماا 
وابملقابل فإن هللا )عز وجل( ونبيه قد خّصا النساء أبمور دون الرجال، مما يدل على اعتبار 

  شخصيتها املستقلة عن الرجال، 
وهذا وذاك يؤكد وجوب التوجه إىل املرأة ابلدعوة والرتبية واإلصالح والتوجيه؛ فإهنا خماطبة 

 ورة ابلتزام شرعه، مدعوة لمتثال األوامر، وترك النواهي.بدين هللا )عز وجل(، مأم
يوجه للنساء خطاابا خاصاا بعد حديثه للرجال،  -صلى هللا عليه وسلم-ولذا كان النيب 

   ورمبا خصهن بيوم يعلمهن فيه دون الرجال
ويؤكد الوجوب أيضاا: مسؤولية الرجل عن بيته مسؤولية خاصة، قال هللا )عز وجل(: ))َي 

َها َمالِئَكة  ِغالظ   َجارَُة َعَلي   ِليُكم  اَنراا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِ   ِشداد  أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكم  َوَأه 
َعُلوَن َما يُ ؤ َمُروَن(( ]التحرمي: لَّ يَ ع ُصوَن اّللََّ َما أََمَرُهم  َوي َ  [، وقال الرسول: )والرجل راع  6ف 
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(، وقد أورد البخاري )رمحه هللا( يف ابب: )تعليم 6عن رعيته() مسئولعلى أهل بيته، وهو 
صلى هللا عليه -الرجل أََمته وأهله( حديث أيب موسى )رضي هللا عنه( قال: قال رسول هللا 

ن   وذكر منهم  : رجل كانت عنده أََمة  فأدهبا فأحسن أتديبها، : )ثالثة هلم أجرا-وسلم
، ول شك أن العتناء ابألهل مث أعتقها فتزوجها، فله أجران(وعّلمها فأحسن تعليمها، 

 احلرائر يف التعليم والرتبية آكد من العتناء ابإلماء.
ن انحية، ومن انحية ويزداد هذا الواجب يف حق الداعية؛ لعتبارات كثرية ل ختفى، هذا م

أخرى فإن املرأة مكلفة ابلدعوة إىل هللا )عز وجل(، ويستفاد وجوب الدعوة عليها من أدلة  
 كثرية منها:

عموم األدلة على وجوب الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، كقول هللا )تعاىل(:       1
ُعوَن إىَل اخَلري ِ  نُكم  أُمَّة  َيد  نَكِر...(( ]آل عمران:  أيمرونو))َول َتُكن مِّ

ُ
َهو َن َعِن امل َع ُروِف َويَ ن  

اِبمل
 [، وحنوه من اآليت104

َن        2 ُُتَّ َكَأَحد  مِّ ختصيصها خبطاب التكليف ابلدعوة؛ كقوله )تعاىل(: ))َي ِنَساَء النَّيبِّ َلس 
النَِّساِء إِن ات ََّقي ُُتَّ َفال خَت َضع َن اِبل َقو ِل فَ َيط َمَع اَلِذي يف قَ ل ِبِه َمَرض  َوقُ ل َن قَ و لا مَّع روفاا(( 

 عنهما( يف قوله )تعاىل(: ))َوقُ ل َن قَ و لا مَّع روفاا((: [، قال ابن عباس )رضي هللا32]األحزاب: 
( وهذا خطاب عام لنساء املؤمنني، وقوله )تعاىل(: 8)أم ُرهن ابملعروف، والنهي عن املنكر()

لَِياُء بَ ع ض     أيمرون))َوال ُمؤ ِمُنوَن َوال ُمؤ ِمَناُت بَ ع ُضُهم  أَو 
ُ
َهو َن َعِن امل نَكِر َويُِقيُموَن اِبل َمع ُروِف َويَ ن  

[، وهذا دليل على وجوب األمر 71الصَّالَة َويُ ؤ تُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اّللََّ َوَرُسوَلُه...(( ]التوبة: 
ابملعروف والنهي عن املنكر عليهن كوجوبه على الرجال، حيث وجدت الستطاعة، وكذا 

: )واملرأة راعية على أهل بيت زوجها عن رعيته...(، وفيه مسئولقوله: )أل كلكم راع  وكلكم 
عنهم(، والراعي: هو احلافظ املؤمتن على ما وضع عنده، امللتزم صالح  مسئولةوولده، وهي 
 ما قام عليه.

 بعض األحوال والقرائن واألحكام الشرعية، حنو: -3
 حرمة الختالط بني اجلنسني؛ مما يعين وجوب قيام داعيات بني صفوف النساء. -أ

 د بعض األحكام الشرعية اليت اختصت املرأة بروايتها عن النيب.وجو  -ب
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صعوبة قيام الدعاة من الرجال بكل ما َتتاجه الدعوة بني النساء؛ لختصاص املرأة  -ج
وتستحيي النساء من ببعض األحكام واألعذار الشرعية، اليت يصعب إفصاح الرجال عنها، 

 بغري الوجوب يصعب القول معها ، إىل غري ذلك من األمور اليت السؤال عنها
   حقيقة دور املرأة الدعوي املطلوب:املطلب الثالث : 

الناظر يف دور املرأة املسلمة   يف هذا اجملال   جيد أنه كان لدعم عمل الرجل، ول يصح حبال 
أن يستهان هبذا الدور؛ فإن املرأة متثل السكن النفسي للرجل، وهي بذلك تؤدي دوراا دعويا 
مهماا؛ ألنه ل يستطيع حل مشكالته اخلاصة إذا كان مشغول البال، فضالا عن َتمله أعباء 
الدعوة. وكم عرفت الدعوات أانساا سقطوا على طريق الدعوة أو ضعف إنتاجهم؛ هلذا 

 السبب.
ومؤازرته وعونه:  -صلى هللا عليه وسلم-وموقف خدجية )رضي هللا عنها( يف مواساة النيب 

لى األمهية البالغة هلذا الدور. ولقد أتملت يف حال الصحابة )رضي هللا عنهم( أكرب دليل ع
وسلف األمة )رمحهم هللا( يف انطالقهم يف كل صقع من األرض، جماهدين ودعاة ومربني... 
وغياب بعضهم املدد الطويلة فألفيتها تعطي أوضح دليل على ما كان لنسائهم من دور فّعال 

 ين كانوا على خطى آابئهم؛ ديناا ومنهجاا وقوة وَمَضاء!!.يف تربية أبنائهم، الذ
وُجّل نساء اليوم ل تعي هذا الدور، ول تفهمه، ومن ابب أو ىل ل تقوم به، فعندما تزف 
البنت إىل عش الزوجية تظنه مكاانا للراحة والتدليل، وما درت أنه بداية الكفاح والتضحية 

 ب اجلنة، إن قامت به على وجهه.واملسؤولية والعطاء الذي تطرق به اب
ول يقف دور املرأة عند هذا احلد، فإن هلا دوراا قويا مؤثراا يف كوهنا قدوة حسنة، كرمية 
األخالق، حسنة املعشر، تقضي حوائج الناس، وتشاركهم مهومهم وأفراحهم   مع التزام 

وة والتوجيه، مع مراعاة الشرع   إضافة إىل الدعوة املقصودة يف انتهاز الفرص املناسبة للدع
   ، وقد بلغ نساء السلف يف هذا مبلغاا عظيماا.ملدعوات واملدعوين من احملارمأحوال ا

حقاا لقد فهمت املرأة واجبها فبدأت بنفسها، فبادرت   صور من دعوة املرأة َتلي دورها:
احلياة الفانية، بطلب حقها من التعليم والرتبية ومل تباِل بعد ذلك مبا حصلت عليه من متع 

روى البخاري عن أيب سعيد )رضي هللا عنه( قال: قالت النساء للنيب: غلبنا عليك الرجال، 
 (.11فاجعل لنا يوماا من نفسك، فوعدهن يوماا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن.. احلديث)
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مة فكانت مثرة ذلك الفهم النسوي مع ذلك الهتمام النبوي صوراا مشرقة، أدعو املرأة املسل
 إىل الوقوف معها.

فهذه )أم سليم( )رضي هللا عنها( تلقن ولدها أنس بن مالك الشهادتني، مع رفض زوجها 
مالك بن النضر اإلسالم، حىت هلك، فخطبها أبو طلحة   وكان مشركاا   فتجعل مهر زواجها 

وأم ، -صلى هللا عليه وسلم-اإلسالم، فيسلم، فتتزوجه، وَتعل ابنها خادماا لرسول هللا 
حكيم كانت سبباا يف إسالم زوجها عكرمة، وعمة عدي بن حامت كانت سبباا يف إسالمه 

 )رضي هللا عنهم(.
َرة   امرأة حبيب العجمي   توقظ زوجها للصالة ليالا، وتقول: )قم ي رجل! فقد ذهب  وَعم 

قّدامنا، ارت الليل، وجاء النهار، وبني يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصاحلني قد س
وأمساء )رضي هللا عنها( هنت ابنها عبد هللا ابن الزبري )رضي هللا عنهما( عن  وحنن قد بقينا(

قبول خطة غري مرضية خشية املوت، مع كرب سنها، وحاجتها لبنها، ومن قبل كان هلا 
موقف يف صباها يوم هجرة الرسول، حني مسيت )ذات النطاقني(، وكانت حفصة بنت 

هللا( تقول: )ي معشر الشباب! خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإين ما  سريين )رمحها
(، فإذا كان هذا حاهلن يف دعوة الرجال، فماذا ُيظن 13رأيت العمل إل يف الشباب( )

   بدورهن بني النساء؟.
وإذا انتقلنا إىل دائرة أوسع وجدان للمرأة املسلمة دوراا عظيماا يف التضحية والبذل لدين هللا 

عز وجل(، فبذلت مسية )رضي هللا عنها( نفسها   قتلها أبو جهل إلسالمها  ، فكانت أول )
شهيدة يف اإلسالم، وأنفقت خدجية )رضي هللا عنها( ماهلا، فكانت أول مناصر للدعوة، 
وكانت رقية )رضي هللا عنها( من املهاجرات إىل احلبشة أول مرة، وضّحت أم سلمة )رضي 

جرة كثرياا، ففارقت زوجها، وأوذي ولدها، حىت مجع هللا مشلها، وكان هللا عنها( بسبب اهل
لعائشة )رضي هللا عنها( صولت وجولت يف العلم والتعليم واألمر ابملعروف والنهي عن 

صلى هللا -املنكر، وحضرت أم عمارة يوم أحد، وابنها معها، وقاتلت دفاعاا عن رسول هللا 
مني يوم الريموك، فرددن املنهزمني إىل صفوف القتال، ، وحضر نساء من املسل-عليه وسلم

وكان لرفيدة األسلمية وغريها جهد يف معاجلة جرحى املسلمني... واألمثلة أكثر من أن 
 تذكر.
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 ضوابط عمل املرأة الدعوي:املطلب الرابع : 
مهمة يف الدعوة املوجهة إىل املرأة ينبغي أن ل خترجها عن فطرهتا وأنوثتها؛ وهناك ضوابط 

 هذا الباب ميكن إمجاهلا فيما يلي:
َن َترَبَُّج اجلَاِهِليَِّة  - 1 األصل: قرار املرأة يف البيت، قال )تعاىل(: ))َوقَ ر َن يف بُ ُيوِتُكنَّ َول َترَبَّج 

ا استشرفها الشيطان [، وقال: )املرأة عورة، فإذا خرجت من بيته33اأُلوىَل(( ]األحزاب: 
 .حىت ترجع(

مرأة أحكام خاصة، ل بد من مراعاهتا يف أي نشاط دعوي يوجه إليها، أو تقوم لل - 2
   به، ومن ذلك:

التزام احلجاب الشرعي بشروطه، مع تغطية الوجه والكفني، فالوجه موضع الزينة، ومكان  -أ 
 املعرفة، واألدلة على وجوب سرته كثرية.

 .ل مع ذي حمرم(تسافر املرأة إَترمي سفرها دون حمرم، قال: )ل  -ب 
َترمي خلوهتا ابألجانب، لقوله: )ل خيلوّن رجل ابمرأة إل مع ذي حمرم( ويف رواية:  -ج 

  )إل كان الشيطان اثلثهما(
َترمي اختالطها ابلرجال األجانب، فقد قال للنساء: )استأخرن؛ فإنه ليس لكّن أن  -د  

ليتعلق ََت ُقق ن الطريق، عليكن حبافات الطريق(، فكانت املرأة تلتصق ابجلدار، حىت إن ثوهبا 
 ابجلدار من لصوقها به

الشرعية اليت ل ه    َترمي خروجها من بيتها إل إبذن وليها... إىل غري ذلك من الضوابط 
 جيوز اإلخالل هبا.

يضرب أعداء اإلسالم على هذا الوتر احلّساس، وجيعلون مثل هذه األحكام مدخالا  - 3
لوصفهم اإلسالم إبهانته املرأة، فتأثر بذلك بعض دعاة اإلسالم، فحصل لديهم تفّلت يف 

دم التأثر هذا الباب، فيتأكد يف حق دعاة أهل السنة: ضرورة النضباط يف ذلك، وع
 والنصياع لشهوات اجملتمع ورغباته.

األصل يف الدعوة والتصدر للميادين العامة: أهنا للرجال، كما كان احلال عليه يف عصر  - 4
الرسول والقرون املفضلة، وما رواه التاريخ من النماذج النسائية الفذة ل يقارن أبداا مبا روي 

من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء إل: عن الرجال؛ وذلك مصداق قول النيب: )كمل 
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كفضل الثريد على آسية: امرأة فرعون، ومرمي: بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء  
 ، فطلُب مساواة املرأة ابلرجل يف أمور الدعوة ينايف روح الدعوة أصالا.سائر الطعام(

ل دورها ل ينكر، وشأهنا له ول يعين هذا الكالم إلغاء دور املرأة وهتميشه وإمهاله، ب - 
  أمهيته، لكن مع التزام ما سبق من ضوابط، 

 اخلامتة :   
هنا انتهي هذا البحث املتواضع الذي استعرض فيها بعد العوائق اليت تعيق دعوة   إيل وأخريا

وذكرت سبل التغلب عليها يف فصلني رئيسيني وفيهما عدة مباحث ومطالب عوائق خارجية 
 حممد مجاد الثاين وداخلية وسبل التغلب عليها حيتاج إيل تضافر كل األمة وصل هللا علي نبينا 

 ه    28 6  1434
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 الفهرس 
 عوائق دعوة النساء وفيه أربع مباحث .  الفصل األول :

 البيئة اليت َتيط ابملرأة  .   املبحث أألول :
 الغزو الفكري املوجه للمرأة املسلمة   املبحث الثاين :

  وفيه أربع مطالب .  
 إبعاد املرأة عن حجاهبا وحشمتها .  املطلب األول :
 اإلعالم ويف اإلعالم الصحافة .  املطلب الثاين :

 السفور والتربج .  املطلب الثالث :
 الختالط .  املطلب الرابع :

 عمل املرأة .  املطلب اخلامس :
 التقليد األعمى وفيه ثالثة مطالب .  املبحث الثالث :
 خطورة األفالم .  املطلب األول :
 الدعاية اإلعالمية .  املطلب الثاين :

 إدمان املرأة اخلروج من املنزل .  الثالث : املطلب
 التعليم بصورته احلالية وفيه مطلبان .  املبحث الرابع :
 ماهو التعليم احلقيقي .  املطلب األول :
 التعليم صار عائقا عن الزواج .  املطلب الثاين :

علي العوائق وفيه أربع مباحث .  الفصل الثاين "  :  سبل التغلب  
 محاية املرأة وتوعيتها مما حياط هبا وفيه أبربع مطالب  األول :املبحث 

 قضية َترير املرأة كيد خارجي وداخلي .  املطلب األ ول :
 البت الذي قاعدته املرأة بيت القدر .   املطلب الثاين :

 الدين ينشد الصون والحتشام .   املطلب الثالث :
 تكرمي اإلسالم للمرأة  .  املطلب الرابع :
 تعريف املرأة املسلمة اب أخواهتا الصاحلات من سلف األمة   املبحث الثاين :

  وفيه أربع مطالب . 
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 كلمات للمرأة املسلمة .   املطلب األول :
 رسالة لآلابء واإلخوان واألزواج واألبناء .  املطلب الثاين :

 مسا لب املرأة العاملة .  املطلب الثالث :
 نساء ومواقف .  املطلب الرابع :

 كلمة موجه وفيه أربع مطالب .  املبحث الثالث :
 كلمة  إيل املسئولني .  املطلب األول :
 إيل املصلحني والدعاة والعلماء .  املطلب الثاين :

 كلمة إيل كل قيم .  املطلب الثالث :
 كلمة إيل العفيفة .  املطلب الرابع :
 وظائف املرأة املسلة وفيه أربع مطالب .  املبحث الرابع :
 اإلعداد .  املطلب األول :
 ما هي وظيفة املرأة احلقيقية .  املطلب الثاين :

 حقيقة دور املرأة الدعوي املطلوب .  املطلب الثالث :
 ضوابط عمل املرأة الدعوي .  املطلب الرابع :
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