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مهوم فتاة ملتزمة ٤

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٥

 

 مده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا       حن ،إن احلمد هللا  
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له،          ،من شرور أنفسنا  

ال إله إال اهللا وحده ال شريك       ن  ، وأشهد أ  ومن يضلل فال هادي له    
ه، صلى اهللا عليه وعلى آله       ولا عبده ورس  وأشهد أن حممدً   له،

 .اا كثًري وسلم تسليًم،وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد

 ومازلت   اليت كنت  ،"الدروس العلمية العامة  " : ضمن سلسلة 
 يف مساء كل    ،ري بربيدة  يف اجلامع الكب   -حبمد اهللا تعاىل  -ألقيها  
كان من الضروري أن يكون للمرأة املسلمة نصيب من          .. أحد
ها جزًءا من اجلسد اإلسالمي الذي يتعني        بوصف ؛ه الدروس ذه

  من كل اآلفات الطارئة عليه من خارجه، أو        على القادرين صيانته  
إلغراقه يف حبر     عافيته، وتسعى  فة من داخله، واليت تستهد    املنبعث

 .ات ال ميلك النجاة منهمن اآلف

كانت معاجلة مشاكل املرأة هي بعض ما انعقدت له            
كما عاجلنا من قبل مشاكل الشباب ومهومهم يف          .. الدروس

 يف رسالة   -وهو احللقة الثالثة  -شر أحدها    نُ ،سلسلة من الدروس  

 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٦

وحظي من شبيبة هذه    . "جلسة على الرصيف  ": صغرية بعنوان 
خالل - حيث طبع ووزع منه      ؛قهمة وصاحليها بقبول ال يستح    ألا

 .  ما يزيد على ربع مليون نسخة، فلله احلمد والثناء-عام واحد

وقد جاءتين رسائل كثرية تطلب املشاركة يف احلديث على         
قضايا املرأة املسلمة، ورسائل أكثر تقّدم تصورات واجتهادات         
عما جيب احلديث عنه، أو تشرح بعض الواقع الذي حيتاج إىل            

 .ر رقعته مع األيامُبكْ لتدارك خلل َت؛و تستحث اخلطىدراسة، أ

موضوعات  فمن مثَّ كانت هذه الدروس العديدة اليت تعاجل        
 وداعية، وهي تزيد على     ، وزوًجا ، أما :تتعلق حبياة املرأة املسلمة   

 :أربعة دروس منها

وهو درس ألقي يف يوم األحد ليلة االثنني           ، مهوم املرأة  -١
 . هـ١٤١٢الثاين من عام  ربيع ١٣: املوافق

وهو درس ألقي يف يوم األحد ليلة         ، مهوم أخرى للمرأة   -٢
   . هـ١٤١٢ ربيع الثاين من عام ٢٠: االثنني املوافق

إن شاء  -وسوف يصدر هذان املوضوعان يف كتاب واحد        
 ألهنما يف الواقع موضوع واحد، وسيضاف إليهما         ؛-اهللا

رمضان املبارك عام   ثالث مشابه كنت ألقيته يف شهر       موضوع  



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٧

 . يف مسجد اجلاسر بربيدة، هـ١٤١١

وهو درس ألقي يف يوم األحد ليلة االثنني         ، مهوم فتاة ملتزمة   -٣
ـ ١٤١٢ن عام   م مجادى األوىل    ٢٥املوافق    وكلها  . ه
 ."ةامالدروس العلمية الع"ضمن 

ديَك بعد تعديله   يوهذا الدرس األخري هو الكتاب الذي بني        
ة نييشكل احللقة الثا    الكتاب املقروء، وهو   اسبنوتصحيحه مبا ي  

 ."نداء الفطرة" واألوىل كانت ،"رأةاملمن مكتبة "من سلسلة 

 الفضل  ،وأنا مدين بالفضل هللا تعاىل فهو املوفق لكل خري         
فضله، والربكة منه، وحنن به وإليه، مث إنين مثن على مشاركات            

 ،وهاتفوين ، ممن كاتبوين  ؛خوة الفضالء، واألخوات الفضليات   اإل
 يف جمتمعات   -أو بعض ما يدور   -وساعدوين على معرفة ما يدور      

 ومن ثَمَّ تلمس سبل احلل، فلهم مجيًعا مين وافر الشكر             ؛املرأة
 .والدعاء

وقد كنت وعدت يف آخر هاتيك الدروس مبواصلة طرق          
وعات املتعلقة باملرأة يف دروسي العلمية، ويف بعض           ضاملو
 . رةلرسائل املختصاات وبالكتي

 يف صغر   :ها الكبرية اولقد أثبتت مثل هذه الرسائل جدو      

 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٨

 وتيسري أسلوهبا، والربط بني النصوص الشرعية وبني         ،حجمها
ا عن  ج الواقع املنحرف عالًجا اجتهاديا بعيدً     عالَ فال يُ  .اجملتمعواقع  

 هداية الشريعة؛ بل تكون النصوص القرآنية واحلديثية هي النرباس         
 ك فيتم بذل؛ه املهتدون، ويسترشد به السارونعلى نور الذي يهتدي

 وختاطب  ،توجيه الناس إىل حقيقة دينهم بطريقة تلمس واقعهم         
 .-كما يقولون- وتضرب على الوتر احلساس يف نفوسهم ،قلوهبم

 ، وقراءهتا ،ارهاـكما أن صغر حجم الرسالة يسهل انتش       
وا ؤ يف وقت ثقل على الناس فيه أن جيلسوا ليقر          ،واالنتفاع هبا 

وسط صخب احلياة املتواصل، ويف زمحة املشاغل واألعمال اليت         
 .ال تكاد تترك لإلنسان فرصة للجلوس والقراءة

 فصاروا يطبعون روايات    ؛ولقد تفطن لذلك خصوم اإلسالم    
 اليت يقرؤها اإلنسان يف      ، والقصص البوليسية الصغرية   ،اجليب

 .قعدة واحدة

سالة حبجم راحة   وصار النصارى يطبعون كتب التنصري يف ر      
 وال تزيد أوراقها على العشرين أو الثالثني، مث يطبعون منها           ،اليد

 برناًجما  وضعوا ويترمجوهنا إىل كل لغات الدنيا، و      ،ماليني النُّسخ 
وال وبر إال دخلته تلك الرسالة، ورمبا جنحوا         أال يبقى بيت مدر   

  مغرية  وقدموا للناس معلومات   ، مما يريدون  -اتقريًب- %٥٠يف حتقيق   



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٩

 مث يربطونه ببعض    ، تدعو قارئها إىل أن يبحث عن املزيد       ؛عن دينهم 
املراجع والكتب، أو بعض الشخصيات، أو بعض املؤسسات           

 .- املعلوماتاليت تزوده مبا حيتاجه للحصول على مزيد من-والدور

 ختاطب فئة معينة من الناس، وهي ال تشغلهم       لذا فرسائلنا هذه    
علها ترغبهم يف خري، أو تردعهم عن       عن دنيا، ول   عن دين وال  

صحيح أهنا ال تغين عن قراءة كتب أهل العلم ومراجعتها،           .سوء
ولكنها ال تعوق عن ذلك؛ بل هي سبيل ومعرب إليه، وعلى سبيل            

 واملؤلفات   ففي هذه الرسالة حشد طيب من الكتب والرسائل        :املثال
 . واالنتفاع هبا،اليت ينصح بقراءهتا

إىل العلم بسبيل؛ بل هو      له   من ليس    كما أن من الناس   
حباجة   فهو .. أو ختصصه  ، أو مؤسسته  ، أو وظيفته  ،مشغول بعمله 

 . الكثري وال يأخذ من وقته، ويناسب فهمه،إىل لون من العلم يالئمه

عجب القارئ الكرمي من هذا االستطراد، وإمنا هو بيان         قد يَ 
 ي،لدعو يف مثل هذا اللون من النشاط العلمي ا        "لوجهة نظري "

  وال ،م نفسه على أنه بديل عن كتب العلم املوسعة        الذي ال يقدِّ  
م  ولكنه يقدِّ  ؛عن مؤلفات الفحول الكبار من السابقني والالحقني      

نفسه على استحياء على أنه جهد متواضع، وما كان ليجد طريقه           
 الذين يرون أهنم    ،إىل النشر لوال إحلاح الكثريين من املستمعني       

 

 

مهوم فتاة ملتزمة١٠

 وقدر  ، ومدى تأثريه  ،عرفة أمهية مثل هذا العمل    أقدر منا على م   
 أو  ،ه أن يكون مفتاًحا خلري    رُّاحلاجة إليه، وما من إنسان إال ويسُ      

 . جعلنا اهللا مجيًعا كذلك..ا لشرمغالقً

املرأة بني  طبيعة": وقبل اخلتام أشري إىل حماضرة ألقيت بعنوان     
إن - وهي تسري يف االجتاه نفسه، وستكون        ،"السلب واإلجياب 

 . ضمن هذه السلسلة املباركة-شاء اهللا

 يفوتين أن أكرر شكري وتقديري لكل اللوايت سامهن          وال
 سواء ما يتعلق    ، وتزويدها باملادة العلمية   ،يف تعزيز هذه األحاديث   

 وإنين أعتز   ، أو بالنقد واملالحظة   ، أو باقتراح احللول   ،بشرح الواقع 
 .هبذا كما أعتز بذاك

 واجلهود  لفة،آال خبري مادامت القلوب مت    لن نز : وأقول للجميع 
 .اء يروح ويغدو بسيفنامتضافرة، والنقد اهلادف البنَّ

  واحلوار ،وجيب أن يكون لدينا قناعة كبرية يف أن النقد اهلادف         
 والصراخ واللجاج هو    ، البعيد عن الصخب والضجيج    ،الناضج

 . والظنون الكاذبة، والسباب،البديل الشرعي عن تبادل التهم

 يستبدلون  هم الذين  والذين يتركون ما أحلّ اهللا إىل ما حرم       
 ألهنم اشتروا   ؛ بل هم شر من ذلك     ؛الذي هو أدىن بالذي هو خري     



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ١١

 . فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين،الضاللة باهلدى

 وينفع هبا اجملتمع املسلم     ،أسأل اهللا أن يبارك هبذه اجلهود      
 .ذكراًنا وإناثًا

العلماء والدعاة إىل بذل املزيد من اجلهد       كما أسأله أن يوفق     
 .املرأة اليت أصبحت هدفًا لسهام كثرية.. املوجه إىل املرأة

وصلوات اهللا وسالمه على عبده     ،  اواحلمد هللا أوالً وآخرً   
 . وعلى آله وصحبه أمجعني،ورسوله نبينا حممد

 

 א

مئة واثين  يف السابع عشر من شهر رمضان لعام ألف وأربع
  يف مكة املكرمة حرسها اهللا تعاىل- للهجرةعشر 

 ٢٧٨٢ بريدة - القصيم: رقم صندوق الربيد
 ٠٦٣٢٣٤١٠١: رقم الفاكس

 

 

مهوم فتاة ملتزمة١٢

אמ  א

 تلك الفتاة اليت    : فإننا نعين هبا   ؛"فتاة ملتزمة ": حني نقول 
  صلى اهللا عليه وسلم      –د   ومبحم ،ا، وباإلسالم ديًنا  آمنت باهللا رب - 
ًبا ْر مبنهج اهللا تعاىل وشريعته ودينه دَ        رضيت و  نبيا ورسوالً، 

 إمنا  ؛ بقوانني الشرق أو الغرب وال تقاليدمها       فلم ترضَ  ؛وطريقًا
 النسوة املؤمنات الصاحلات من     :ارتضت أن تكون أسوهتا وقدوهتا    

 .أمهات املؤمنني، ونساء الصحابة والتابعني
بائها فهي ليست تلك الفتاة اليت أخذت هذا الدين تقليًدا عن آ           

وأجدادها، وهي تشعر أنه عبء ثقيل تتمىن أن تلقيه عن كاهلها           
وال تلك الفتاة اليت أخذت من دينها ظاهره         ،  صباًحا أو مساءً  

  فإن الدين كلٌّ ال يتجزأ،      ؛ وحقيقته هفقط، وغفلت عن باطن   
أن  مظهر وخمرب، سلوك وعقيدة، فال ينبغي والجيوز لإلنسان         

 َتقُْتلُونَ َهـُؤالء أَنُتْم ثُمَّ( ىلقال تعا ،  يفرط يف شيء من دينه    
 َعلَْيِهم َتظَاَهُرونَ ِدَياِرِهْم مِّن مِّنكُم فَِريقاً َوُتْخِرُجونَ أَنفَُسكُْم
 ُمَحرٌَّم َوُهَو ُتفَاُدوُهْم أَُساَرى َيأُتوكُْم َوِإن َوالُْعْدَواِن ِباِإلثِْم
 فََما ِبَبْعٍض َوَتكْفُُرونَ ِكَتاِبالْ ِبَبْعِض أَفَُتْؤِمُنونَ ِإْخَراُجُهْم َعلَْيكُْم



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ١٣

 َوَيْوَم الدُّْنَيا الَْحَياِة ِفي ِخْزٌي ِإالَّ ِمنكُْم ذَِلَك َيفَْعلُ َمن َجَزاء
 )َتْعَملُونَ َعمَّا ِبَغاِفٍل اللُّه َما  وَ  الَْعذَاِب أََشدِّ ِإلَى ُيَردُّونَ الِْقَياَمِة

 ].٨٥: البقرة[

 العشماوي يف وصف بعض     هذه قصيدة للشاعر عبد الرمحن    
 وعند بعض النسوة، يقول     ،التناقض املوجود يف بعض البيئات     

 .الشاعر يف هذه الظاهرة

 )١(دُّــ الق هذي العيونُ وذلك
 )٢(دُّـَّـ والن انُـ والرحيُحوالشي

 ىًء روْنَجَبْتِكأَ؟ أَمن أين جئِت
 ورُدـوال ُر ـ الزهبيٌض فأنِت

 لٌـــها كََحقالت ويف أجفاِن
 دُّـا جـي كلماهتـغري وفُي

 ْتـي َجَعلَـةٌ ُحريتــعربي
 دُّـن ا ـهـاةً مالـين فتـم

 

 

 

مهوم فتاة ملتزمة١٤

 ْتَحَن ما َسأغشى بقاَع األرِض
 دُّـأعت س ـةٌ بالنفـيل فرَص

 ؟ةٌــمسلم: فسألُت.. عربيةٌ
 ُدـاحلمي وخلالق! نعم: قالت

 ف يب ـِصْعفسألتها واحلزن َي
 )٣(ُدـوقْ ا ــيب هلـالناُر يف قلو

 ْتـفََر ما َع؟يِّأين هذا الزِّمن 
 ُدـ وال رأت َنْجأرُض احلجاِز

 يتــل يا حمّدثـذُّذا التبـه
 دُّـمرَت حادـهٌم من اإللـس

 لَفًاـ َصْتـَنثَ مث اْنْتَرمَّنـفت
 )٤(ُدــَعْب ا ـباهب ولساُنها لِس

 ةٌـ واثقفِسـأنا بالن: تـقال
 دُّـوى ســحريَّيت دون اهل

 :ينـُحفَلَْتاُر ـها والنبُتـفأج



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ١٥

 ُدـقن يتناثََر الِعأى بــأخش

 :اـختاه ما اجتمع يا أُاِندَّـِض
 دُّـوالَص ديُن اهلدى، والكفُر 

 اــنـا أْزرى بأمِتـواهللا م
 ! دٌّـح ه ـ ازدواٌج ما لإال

 

* * * 

 

 

مهوم فتاة ملتزمة١٦

 א

 تعاىل،   بعد كتاب اهللا  -معظم مادة هذه الرسالة مأخوذة،      
 ، من رسائل األخوات   - عليه وسلم     صلى اهللا  –وسنة رسوله   
 بدًءا بالعنوان، ومروًرا باملوضوعات،      : وكتاباهتن ،واستفساراهتن

فليس يل فيه إال     .حرصت أن يكون كل ذلك مما عملته أيديهن       
 .عدا ذلك فمنهن وإليهن الترتيب واألسلوب واإلخراج، أما ما

إن امللتزمة حباجة ماسة إىل من       : "تقول إحدى األخوات  
 شعورنا بأن هناك    ع ويطور هلا التزامها، وبالذات م     ،خذ بيدها يأ

 وتركها ملشاهدة التلفاز    ،من الواعني من يعتقد أن حتجب الفتاة      
 ليتهم يعلمون أن معظم     ..هو النقطة األخرية اليت تقف عندها      

 !".امللتزمات ميلكن كل شيء إال الفكر والفهم السليم
يظنون أن االلتزام ينتهي عند      من الناس    اوإذا كنا نوافق أن كثريً    

 وترك مشاهدة التلفاز، مع أن الصواب أن املسلم         ،حد احلجاب 
 - إىل املوت، تصديقًا لقول اهللا     أو املسلمة اليزاالن يف جهاد وترقٍّ     

 ،]٩٩: احلجر[) الَْيِقُني َيأِْتَيَك َحتَّى َربََّك َواْعُبْد (-عز وجل 



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ١٧

 لََمَع اللََّه َوِإنَّ ُسُبلََنا لََنْهِدَينَُّهْم يَناِف َجاَهُدوا َوالَِّذيَن (:تعاىل وقوله
 ]. ٦٩: العنكبوت[) الُْمْحِسِنَني

 كال، وليس   ..فااللتزام ليس مرحلة يتجاوزها اإلنسان إىل غريها      
 بل إن االلتزام هو حماولة مستمرة       ؛ ال ..قضية ينتهي عندها املرء   

 املوت جياهد   تظل مع الفىت ومع الفتاة إىل املمات، حىت يف ساعة         
) الَْيِقُني َيأِْتَيَك َحتَّى َربََّك َواْعُبْد: (اإلنسان نفسه، ويعبد ربه   

 ومادام أن الروح يف اجلسد، ومادام أن النَّفََس          .]٩٩: احلجر[
 فأمام اإلنسان ألوان وألوان من اجملاهدات واملصابرات          ؛يتردد

 . حيتاج الرجل إليها، وحتتاج املرأة إليها؛واملدافعات

امللتزمات   ال نوافق تلك األخت، على أن معظم         ولكننا
ميلكن كل شيء إال الفكر والفهم السليم، فإن كثًريا من              

 قدًرا جيًدا من الفهم      -حبمد اهللا - األخوات امللتزمات ميلكن  
السليم، وميلكن عقوالً ناضجة، وميلكن مواهب قوية، نسأل اهللا         

 .لنا وهلن مجيًعا الثبات

 

* * * 

 

 

مهوم فتاة ملتزمة١٨

אמא  א

املرأة بطبيعتها أكثر تأثًرا باخلري والشر، وأشد تأثًرا مبا حييط           
من الرجل؛ ولذلك تزداد خطورة وأمهية تلك األجهزة العامة          هبا

حني تغدو تلك األجهزة صاحلة     ففي   .املسماة بأجهزة اإلعالم  
 ، وأخالقها ، وتفكريها ،تؤثر على سلوك املرأة   فإهنا   ؛نقية هادفة 

وحني يصبح األمر على النقيض،       .. طابع اخلّير وتطبعها بال 
 ، وقول الزور  ،تلك األجهزة إىل أدوات للتلبيس والتضليل     وتتحول  

وشهادة الزور، وتأخذ على عاتقها مهمة تغيري عقليات الناس          
يكون للمرأة يف ذلك أوفر النصيب،       _ وأخالقهم حنو األسوأ    

لذي تعيشه يف   زل، ووجود الفراغ ا   ـخاصة مع بقاء املرأة يف املن     
 .أحيان كثرية، ويف جمتمعات كثرية

يف رقعة فسيحة من العامل اإلسالمي املمتد املترامي        - إن املرأة 
ثقافتها وعلمها    تعتكف عند هذا اجلهاز، وتتناول منه      -األطراف

وأخالقها، وتستهديه يف مواقفها وتصرفاهتا؛ بل وتأخذ منه حىت         
 -اأحياًن-م   الدينية اليت تقدَّ    من خالل الربامج   ،معلوماهتا عن دينها  

 .هنا أو هناك



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ١٩

ستخدم الوسائل العلنية    أن تُ  : املبني يإن من الواجب الدعو   
مبا يف ذلك   - واإلعالمية يف الدعوة إىل اهللا، ويف خماطبة اجملتمع        

ي، ـي املرئ ـ فالربنامج اإلذاعي املسموع، أو اإلعالم     ؛-النساء
 واحملاضرة  ،والكتيب ،أو الصحفي املقروء، والشريط، والكتاب    

 وإيصال تلك الوسائل إىل كل مكان توجد فيه           ..املتخصصة
 والسوق، وأماكن التجمعات     ، واجلامعة ، يف املدرسة   :املرأة
 . من أهم ما جيب أن يسعى إليه املخلصون…العامة

وكل وسيلة مباحة متاحة ينبغي أن يستخدمها الدعاة           
 .اهللا واحلكمة وخماطبتهن بآيات ،للوصول إىل عقول النساء

 

* * * 

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٢٠

א  !!א

إنين أعتقد أن زمن الشكوى اجملردة قد انتهى أو كاد، ودور           
ات ال جيوز أن يتوقف عند جمرد رفع الشكاوى          ين واخلريّ اخلّري

 .ا عمل سليب ال يثمر كثًري- مبجرده-هلذه اجلهة أو تلك، فهذا

 هى إن هذا الدور الذي يقف عند جمرد الشكوى فقط قد انت          
 : أمهها، وذلك ألسباب؛أو كاد ينتهي

 :تراخي اجملتمع: أوال 

 عرب مؤسساته اإلدارية    - لو كان هناك إصرار من اجملتمع      
 ألحكم غلق   ؛ على منع رياح التغيري والفساد       -والتخصصية

النوافذ، مع إمياننا بأن غلق النوافذ ليست جدواه اليوم كما كانت           
 مواقف الكبار، وردود      يتلمسون -دائًما-والصغار  . باألمس
 أردت أن   اإذ:  ومدى حزمهم أو تساهلهم؛ ولذلك يقال      ،فعلهم

 ؛ فانظر يف سلوك البقالني وحنوهم     ؛جمتمع ما  تعرف مدى حزم  
 .فإهنم مرآة لغريهم

افعل كذا  : فإذا صارت بينك وبني البقال مشاجرة، فقلت له       
 … أو الرئيس  ، أو احملافظ  ،وإال رفعت أمرك إىل مدير الشرطة     

 فهذا دليل القوة     ؛رتبك واضطرب وخاف  افإن وجدته قد     



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٢١

ارفع ملن شئت،   :  قال لك  اوالعدل، وأن سيف احلق صارم، أما إذ      
 … وأمامك وأمامك.. وافعل ما شئت، وأمامك هيئة األمم املتحدة      

 . دليل التراخيافهذ

 :دور األفراد يف التغيري: ثانًيا 
على  -الحظ   فكلنا   ،وهذا ال ميكن إمهاله حبال من األحوال       

 من هدم   - املؤلفة من أفراد   -  ما قامت به اجلموع    - سبيل املثال 
 -ن اجملتمع إإذ  . لبنيان الشيوعية، واإلتيان على جنباهتا من القواعد      

 منقسم إىل فريقني والبد، وهذه حقيقة       -وكل جمتمع هو كذلك   
 اْعُبُدوا أَِن َصاِلًحا أََخاُهْم ثَُموَد ِإلَى أَْرَسلَْنا َولَقَْد(: قرآنية
واالنقسام إىل   ]٤٥:النمل) [َيْخَتِصُمونَ فَِريقَاِن ُهْم فَِإذَا اللََّه
 خيار فيه، وال     أمر ال  …وباطل، وبر وفاجر، ومؤمن وكافر     حق

 الذي كان يقف    ، وحىت ذلك اجملتمع اإلسالمي الفريد     .حلّ له 
 صلى اهللا عليه وسلم     –  حممد بن عبد اهللا    ؛على رأس السلطة فيه   

 فيه املنافقون املتظاهرون باإلسالم، املنطوية صدورهم على        كان -
 .الكفر البواح الصراح

بل هو  ؛   أو متزيقًا لوحدته   ،إن هذا ال يسمى تفريقًا للمجتمع     

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٢٢

وإذا . تسمية لألمور بأمسائها احلقيقية، ووضع الشيء يف نصابه        
رون  فيجب أن ميارس اخليِّ    - وهو كذلك  - كان األمر كذلك  

 . لتحقيق قناعاهتم الشرعية؛كافة الوسائل

 ولكنها من   ،والشكوى وسيلة ال ميكن التهوين من شأهنا       
أضعف الوسائل، خاصة إذا مل يكن معها غريها، لكن يستطيع           

 .وليتهم كغريهمؤ ويتحملوا مس،األخيار أن يؤدوا دورهم

تلك الفتاة  _ إنك واجد يف طول بالد اإلسالم وعرضها         
 تصل  غرب واجتاهاته، واليت استطاعت أن     املشبعة بأفكار ال   ،املنحرفة

 ليست  -قطعة  من ناصية    إىل موقع التأثري واملسؤولية، ومتكنت    
وكذلك .  وأثّرت ، وبّدلت ، فغّيرت ؛من فتيات اجملتمع   -باهلينة  

تستطيع الطيبة الصاحلة املهتدية أن تكون يف املوقع نفسه، وأن           
وجهها، متارس الدور ذاته، وليس مثة حواجز كبرية تقف يف            

 احلاجز النفسي الومهي الذي يصعب      :-رمبا-أكرب هذه احلواجز    و
ات من الفتيات؛ بل رمبا صعب على أشّداء         اقتحامه على اخلريّ  

 !!الرجال أحياًنا

 فالتغلب  ؛ومع افتراض وجود حواجز يف هذا البلد أو ذاك         



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٢٣

عليها ممكن، واحلاجة أم االختراع، واملؤمن الصادق ال يعدم حيلة          
 ، صدق مع اهللا   ن ما يريد، خاصة إ    ىل إ - بإذن اهللا تعاىل   - توصله

- فالنّية هي املطية، وما صدق عبد ربَّه إال بلغه            ؛وأخلص النّية 
 .  ما يريد- بإذنه

 :ارتباط الناس باملؤسسات القائمة: اثالثً 

 أكثر من   يف ذلك االحتجاج الذي نسمعه      إنه مل يعد مقبوالً   
 .ي يتجاهل الواقع كثًرياموقع من اخلريطة اإلسالمية، والذ

  أغلقوا أغلقوا اجلامعات، : مل يعد من املمكن أن يقال للناس      
 …!املستشفيات، أغلقوا املؤسسات النسائية أو غري النسائية

 كل  - ا غري مطلوب، فالبّد للناس    هذا غري ممكن، وهو أيضً    
 .. ومن،..  من العالج، ومن الدراسة، ومن التجارة ومن-الناس

فلم يبق  ؛   ارتبطت حبياة الناس، وارتبطت هبا حياهتم      إهنا مؤسسات 
إال أن يرسم هلا اإلطار الشرعي الصحيح، والشرع جاء بضبط           

 اللَّْيِل آَيةَ فََمَحْوَنا آَيَتْيِن َوالنََّهاَر اللَّْيلَ َوَجَعلَْنا( كل شيء 
 َوِلَتْعلَُمواْ كُْمرَّبِّ مِّن فَْضالً ِلَتْبَتُغواْ ُمْبِصَرةً النََّهاِر آَيةَ َوَجَعلَْنا

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٢٤

) َتفِْصيالً فَصَّلَْناُه َشْيٍء َوكُلَّ َوالِْحَساَب السِِّنَني َعَدَد
 .]١٢:اإلسراء[

ومل يبق إال أن تنربي النسوة الفاضالت يف كل بالد اإلسالم           
:  أردأ األحوال  لى وإصالحها، أو ع   ، وإدارهتا ،لتويل هذه األعمال  

 واليت بسطت   ، املهتدية ريغ ومزامحة االجتاهات    ،املشاركة فيها 
 واجلمعيات يف بالد    ، واهليئات ،نفوذها على كثري من املؤسسات    

واهللا ،  إسالمية كثرية، على تفاوت يف ذلك بني بلد وآخر           
 .املستعان

 

* * * 
 



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٢٥

 א

א  א

 - زعموا -  كانت رموز الوطنية والتحرر والثقافة     ،يف وقت ما  
 وطّبلت هلا   ، فرضتها أجهزة اإلعالم   تتمثل يف قيادات نسائية   

نوال "و  ،  "أمينة السعيد " و ،"هدى شعراوي   ": الصحافة، أمثال 
 وهذه القائمة املعروفة هي اليت كانت توصف         ،"...السعداوي

 . بالريادة يف هذا اجملال العفن

أما يف بالد اجلزيرة بالذات، فال تزال املستغربات  يف العقل           
 ،- حبمد اهللا تعاىل   -رية من اجملتمع    والشعور موضع ازدراء وسخ   

ولألسف فهن يكتنب يف صحافتنا بكل تأكيد، ولكن على            
 ! وبشيء من الغموض،استحياء

 والتقاليد  ، عربت عنه بالطقوس   ؛فإذا أرادت إحداهنَّ نقد الدين    
 وخملفات القرون السابقة، ولكنها ال تستطيع        ، والسراب ،البالية

 .ا بواًحاأن تتكلَّم عن الدين هكذا صراًح

 عّبرت عنهم باملتطرفني    ؛وإذا أرادت نقد العلماء والدعاة     
 ؛ أو أبعدت النجعة   ..واألصوليني، وأصحاب العنف وضيق األفق    

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٢٦

 !!فعبَّرت بالكهانة والكهنة

وهنا تربز مسؤولية القادرات من أخواتنا وبناتنا، يف وجوب         
 فالبد أن . وجود قيادات نسائية معروفة على كافة املستويات       

 يف املدرسة، ويف نظام التعليم، وعلى مستوى          :يوجد قيادات 
 .الدولة؛ بل وعلى مستوى اإلقليم

 إال أنه يف هذه     ؛وهذا وإن كان واجًبا يف كل بالد اإلسالم       
 .ا مفتوًحا ملن أرادوفًشالبالد أيسر وأسهل، فال يزال امليدان مك

ساء ملاذا حترض الن  : بون عليَّ، ويقولون  ِتْعخوة يَ ِإلوبعض ا 
، أو على مواصلة العمل،      -مثالً-على االستمرار يف الدراسة      

 وخاصة من املتدينات؟

 بل  ؛ بصياغته وصناعته  -حنن-إننا يف جمتمع ال نتفرد      : فأقول
 ، ومذاهب خمتلفة، وذوو عقول شىت،هو جمتمع فيه صناع كثريون

وآراء متباينة؛ بل ونظريات واجتاهات من أقصى اليمني إىل أقصى          
 . فإذا توقفت امللتزمة عند حد معني فغريها ال يتوقف           ؛اليسار

، أو  -مثالً-ومعىن ذلك أننا حني ننصح املتدينات بترك الدراسة         
 فإننا مسحنا لكل الفئات، وكل       ؛ترك جماالت العمل والتأثري    

 مسحنا هلا   - اليت ال تسمع لنا أصالً     - الطبقات، وكل االجتاهات  



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٢٧

مع، ووضعنا سدا منيًعا أمام     بأن تنمو وتتوغل وتتغلغل يف اجملت      
العنصر الذي ميكن أن يساهم بشكل جيد يف ضبط املسرية، أو            
يساهم يف حتجيم الشر والفساد، وال أعتقد أن مثة خدمة ميكن أن            

  أو ألصحاب النوايا السيئة وصرعى الشهوات      ،نقدمها للعلمانيني 
 !أعظم من هذه اخلدمة

جمعات النسائية،  إن من اخلطأ الكبري أن تترك أماكن الت        
 امللتزمة،   وأعماهلا من  ، وندواهتا ، ومعاهدها ،فتخلو اجلامعات بكلياهتا  

 .اليت ترفع راية الدين، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر

 أن تشعر   :إن أقل ما ميكن أن تقوم به تلك امللتزمة هو           
اجملتمع مبا جيري داخل تلك اجملتمعات النسائية، وما يكون وراء           

 .س، وخلف الستارالكوالي

 أحوج ما يكونون    -بل والعامة أحياًنا  - العلماء والدعاة    إنَّ
إىل من ينقل هلم ما جيري يف أوساط النساء، وهذا أقل ما ميكن              

 .أن تقوم به الفتاة امللتزمة أثناء وجودها يف هذه اجملتمعات

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٢٨

 

א א  א

 أكاد أتصور فتاة     فإنين ال  ؛إذا كّنا نتحدث عن الفتاة امللتزمة     
يف مثل هذه الظروف     -  ملتزًما ميكن أن يكون غري داع      أو رجالً 

 . ألن من االلتزام أن يدعو اإلنسان- الواقعة اآلن
  - عز وجل    – أهنا مطيعة لرهبا، واهللا      ؛ومعىن كون املرأة ملتزمة   

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون         (:يقول
 فأمرها باملعروف   ].٧١:التوبة [)نكرباملعروف وينهون عن امل   

 -  أيًضا -  جزء من التزامها، وقيامها بالدعوة     ؛ عن املنكر  اوهنيه
 أُْخِرَجْت أُمٍَّة َخْيَر كُنُتْم(: ألن اهللا تعاىل يقول    ؛جزء من التزامها  

 َولَْو ِباللِّه َوُتْؤِمُنونَ الُْمنكَِر َعِن َوَتْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف َتأُْمُرونَ ِللنَّاِس

 َوأَكْثَُرُهُم الُْمْؤِمُنونَ مِّْنُهُم لَُّهم َخْيًرا لَكَانَ الِْكَتاِب أَْهلُ آَمَن

 َجَعلَْناكُْم َوكَذَِلَك(، ويقول أيًضا ]١١٠: آل عمران[ )الْفَاِسقُونَ

 َعلَْيكُْم الرَُّسولُ َوَيكُونَ النَّاِس َعلَى ُشَهَداء لَِّتكُوُنواْ َوَسطًا أُمَّةً

 َيتَِّبُع َمن ِلَنْعلََم ِإالَّ َعلَْيَها كُنَت الَِّتي الِْقْبلَةَ َجَعلَْنا َوَما ًداَشِهي

 الَِّذيَن َعلَى ِإالَّ لَكَِبَريةً كَاَنْت َوِإن َعِقَبْيِه َعلَى َينقَِلُب ِممَّن الرَُّسولَ



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٢٩

 لََرُؤوٌف اِسِبالنَّ اللَّه ِإنَّ ِإَمياَنكُْم ِلُيِضيَع اللُّه كَانَ َوَما اللُّه َهَدى
 ].١٤٣: البقرة [)رَِّحيٌم

- أن هذه األمة     ، وقد أثبتت التجارب واألحداث الكثرية    
لديها قدرة على قبول احلق؛ بل لديها رغبة يف          - ونساء   رجاالً

نه ملتزم لكنه غري    إإجياد احلق والتزامه، فال عربة بقول إنسان         
 هو داعية   -مرأةرجالً كان أو ا   - ألن امللتزم    ؛داعية، ال ميكن هذا   

 إذ إنّ التزامه يعين أنه مطيع هللا، والذي أمره بالصالة هو            ؛إىل اهللا 
 هو الذي أمره باألمر باملعروف والنهي عن      والذي أمره بالدعوة،    

 ،املنكر، وال ميكن أن نفرق بني هذا وذاك حبال من األحوال            
 جيب  ؛وينبغي أن نعلم بأن كل صفة نتصورها من الرجل الداعي         

 .ا يف املرأة الداعيةن أيًضأن تكو

وسوف نتناول بعض الصفات املهمة اليت تطلب من الفتاة          
  :لرجل الداعياا من واملرأة الداعية، كما هي مطلوبة أيًض

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٣٠

 :العلم مبا تدعو إليه: الصفة األوىل 

جيب على املرأة الداعية أن تدعو إىل اهللا على بصرية وعلى            
هل هو من    ال تعلم علم، فال ميكن أن تدعو إىل شيء وهي          

الشرع أم ال، هل هو من العبادات، أم من العادات، هل هو من             
 !؟-مثالً-األمور الدينية، أم من التقاليد االجتماعية املوروثة 

ة، ـسنة ماضي و إما آية حمكمة، أ    :والشرع واضح حبمد اهللا   
 على اجتهاد صحيح واضح     أو إمجاع قائم، أو قول معروف مبين      

 تعرف املرأة املسلمة األمر الذي تدعو إليه         فالبد أن . كالشمس
ما الدليل؟ أو ملاذا؟ استطاعت أن      : بدليله، حبيث إذا قال هلا أحد     

 .  ذلكنجتيبه ع

 :القدوة احلسنة: انيةثلاالصفة  
 َيا قَالَ( : - عليه السالم    –تعاىل على لسان نبيه شعيب       قال اهللا 
 ِرْزقًا ِمْنُه َوَرَزقَِني رَّبِّي مِّن ٍةَبيَِّن َعلََى كُنُت ِإن أََرأَْيُتْم قَْوِم
 ِإالَّ أُِريُد ِإنْ َعْنُه أَْنَهاكُْم َما ِإلَى أَُخاِلفَكُْم أَنْ أُِريُد َوَما َحَسًنا

 َتَوكَّلُْت َعلَْيِه ِباللِّه ِإالَّ َتْوِفيِقي َوَما اْسَتطَْعُت َما اِإلْصالََح
بخاري عن أسامة بن    ويف صحيح ال  ،  ]٨٨:هود) [أُِنيُب َوِإلَْيِه
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: قال - صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    - رضي اهللا عنه     –زيد  
 )٥(يؤتى بالرجل يوم القيامة فُيلقى يف النار، فتْنَدِلق أقتاب          "

يدور احلمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل       بطنه، فيدور هبا كما     
فالن، ما لك، أمل تكن تأمر باملعروف، وتنهى        يا  : النار، فيقولون 

بلى، قد كنت آمر باملعروف وال آتيه،        :  املنكر؟ فيقول  عن
 .)٦("وأهنى عن املنكر وآتيه

 من اخلطورة مبكان، أن يتكلم اإلنسان بلسانه، ويكذب         إذاً
 .ذلك بأفعاله

 اهًم متَّ الناس قد أصبحَتيا واعظَ
 اـْبَت منهم أموًرا أنت تأتيهإذ ِع

 أصبحَت تنصحهم بالوعظ جمتهًدا
 )٧( أنت جانيها-مريَع لَ-واملوبقات

 :ويقول شاعر آخر

 هَريــعلُم غ امل)٨(يا أيها الرجلُ
 ُمـان ذا التعليـك ك لنفِسهالَّ
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 نا لذي السقام وذي الضَّ الدواَءتصُف
 م ــه وأنت سقيـح بـيما يصكَ  

 ونراك تصلح بالرشـاد عقولنـا
     أبًدا وأنـت من الرشاد عـدمي

  اـه غيِّ عنك فاهنهاـابدأ بنفس
  يمـفإذا انتهت عنه فأنت حك    

 ىويقتدما تقـول قبل فهناك ُي
 م ـليـع التعـبالقول منك وينف    

 ه ـأيت مثلـ عن خلق وتَهْنال َت
 )٩(مـعظي   عليك إذا فعلَتعاٌر

 ،لف حماضرة أفالتربية والدعوة بالسلوك أحياًنا أفضل من        
ا وآداهبا،  يف حسن خلقه   :سلوك امرأة بني زميالهتا   .. وألف خطبة 

 ،ومظهرها وخمربها، وطيب حديثها، والتزامها بشريعة رهبا         
 . أعتقد أنه أفضل من كثري من الكلمات واحملاضرات؛وصالحها

ليست عندي رغبة يف مساع      ": نقليكثري من الفتيات     
 لكن لو وجدت أمامها منوذًجا حيا، صورة         ؛"األشرطة الدينية 
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 أعتقد أهنا هنا ليست يف      ؛احية من فتاة ملتزمة، متدينة فأعجبته     
ن هذا سيكون بداية    أل ؛حاجة إىل أن تسمع شريطًا أو ال تسمع       

ر ليس  موفقة إلقناعها بسلوك الطريق املستقيم، فاحلق واضح ميسَّ       
 .يف معرفته صعوبة وال عناء

ا البّد من القدوة احلسنة، البد أن تكون األخت الداعية           إذً
، يف خمربها، يف قلبها، يف       يف عبادهتا، يف سلوكها    :قدوة حسنة 

 يف شكلها،   : أخالقها، يف طيبتها، ويف مظهرها أيًضا      يفعقيدهتا،  
 ،ا وأقواهلا، ويف كل شيءهلوثياهبا، ومشيتها، وحركاهتا، ويف أعما

 :ولنضرب مثالً على ذلك

 أن  : اليت قد تظهر مبظهر ال يليق مبثلها       ،املرأة الداعّية القدوة  
 أو تلبس كاًبا مطرًزا بألوان      … شفافة ، مطرزة ،تلبس عباءة المعة  
 حىت ليصبح زينة يف نفسه، أو تضعه على كتفها          ؛شىت من التطريز  

 أو تظهر زينتها لألجانب، أو تكون مولعة        ..بطريقة الفتة للنظر  
الشك أن هذه املرأة    ؛  !مبتابعة املوضات، والتسرحيات أوالً بأول    

ة يقلدهنا فيها،   نَّ إمنا تسن لألخريات سُ    ،هبذا العمل الذي ترتكبه   
إما عن حسن ظن منهن بأن هذا العمل الذي يعملنه الشيء فيه،            
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إن هذه املرأة   : لن، وفريق آخر سوف يق    !!والدليل أن فالنة فعلته   
 ألهنا تناقض قوهلا بفعلها، فتخسر بذلك       ؛ال تستحق أن يسمع هلا    

 .قطاًعا كبًريا كان ميكن أن يساهم يف جناح دعوهتا

 األخت الداعية بعض األمور املشتبه فيها       فيجب أن تتجنب  
 خوفًا على صورهتا، ومحاية لدعوهتا،       ؛- عن احملرم  فضالً -

 .وحرًصا على عدم اختالف اآلراء جتاهها

 :حسن اخللق والتواضع ولني اجلانب: الصفة الثالثة 

 حسن اخللق،   :ومن الصفات اليت ينبغي أن تتصف هبا الداعية       
 ولعل غرس   .ا حيبب إليها األخريات    مم ؛والتواضع، ولني اجلانب  

احملبة يف نفوس املدعوات هو أول سبب لقبول الدعوة يف حاالت           
 ،اـوة أو رده  ـألسلوب شديد التأثري يف قبول الدع     اكثرية، و 

على احلق الذي حنمله حني نقدمه       وال جيوز لنا أبًدا أن نتجىن     
ن،  اآلخري ن نعطف على  أللناس باألسلوب الغليظ اجلاف؛ بل جيب       

 نشاطرهم أفراحهم وهم،  ممس مهو ـنتلواعرهم،  ـوي مش ـحنتو
  فما تواضع أحد هللا    ؛، والنستعلي عليهم أو نستكرب    )١٠(وأتراحهم

 .تعاىل إال رفعه
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وإنك لعلى  : (بقوله – صلى اهللا عليه وسلم      –رسوله   وقد مدح اهللا  
 ْملَُه ِلنَت اللِّه مَِّن َرْحَمٍة فَِبَما( :وقال] ٤:القلم[) خلٍق عظيم 

 فَاْعُف َحْوِلَك ِمْن الَنفَضُّواْ الْقَلِْب غَِليظَ فَظًّا كُنَت َولَْو

 َعَزْمَت فَِإذَا اَألْمِر ِفي َوَشاِوْرُهْم لَُهْم َواْسَتْغِفْر َعْنُهْم
ـَفَت آل [) َوكِِّلَنيـالُْمَت ُيِحبُّ اللَّه ِإنَّ اللِّه َعلَى َوكَّلْـ

 صلى اهللا   –ب حممد   ن هذا شأن أصحا   افإذا ك  .]١٥٩: عمران
  فكيف بغريهم من سائر الناس؟ ؛-عليه وسلم 
 :االهتمام باملظهر اخلارجي: الصفة الرابعة  

 :اومن الصفات اليت ينبغي أن تتحلَّى هبا األخت الداعية أيضً         
 .أن يكون عندها قدٌر من االهتمام مبظهرها

عية أقول هذا ألنه قد يظن البعض أنين أدعو املرأة املتدينة الدا          
كال، فاملظهر هو    ..أن تكون متبذلة، بعيدة عن االهتمام مبظهرها      

 .البوابة الرئيسة اليت البد من عبورها إىل قلوب األخريات
 عي أن تتحلى املرأة، أو تبحث عن الثوب اجلميل، واهللا         َبومن الطَ 

 غَْيُر الِْخَصاِم ِفي َوُهَو الِْحلَْيِة ِفي ُيَنشَّأُ أََوَمن(: تعاىل قال 
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فكون الفتاة تنشأَ منذ طفولتها يف احللية       . ]١٨: الزخرف[ )ِبٍنيُم
 .هذا أمر طبعي، ال تالم عليه

 – أن هتتم املرأة بتسريح شعرها، والرسول     : من الطبعي أيًضا  
 فقد كان رسول اهللا      أوصى بذلك الرجل،   -صلى اهللا عليه وسلم     

رجل ثائر الرأس    يف املسجد، فدخل     - صلى اهللا عليه وسلم       –
أن :  بيده - صلى اهللا عليه وسلم      –واللحية، فأشار إليه رسول اهللا      

 كأنه يعين إصالح شعر رأسه وحليته، ففعل الرجل مث            اخرج،
أليس هذا   ":- صلى اهللا عليه وسلم      –رجع، فقال رسول اهللا     

، فاملرأة  )١١("خًريا من أن يأيت أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان         
 .ب أن تعتين مبظهرها من باب أوىل جي،مع بنات جنسها

بزينة، وال أن  وحنن بطبيعة احلال، ال نقبل أبًدا أن تتربج املرأة      
 التبذل، أو أن    تتطيب خلروجها من بيتها، لكن هذا ال يعين حبالٍ        

تذهب إىل اجملتمعات النسائية يف أثواب مهنتها، خاصة عندما           
دد  فمن خالل ما وصل إيلَّ من ع       .تكون داعية يشار إليها بالبنان    

-اليوم-خوة واألخوات تبني يل أن كثًريا من الفتيات         كبري من اإل  
 ألهنن يتصورن أن االلتزام، وحضور احللق       ؛، يعرضن عن الدعوة   

 يعين أن الفتاة سوف تتخلى عن       ، أو مساع الشريط   ،يف املسجد 
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كل مظهر من مظاهر اهتمامها بنفسها، وهي ال تريد ذلك،            
 !!ظهريإال اهتمامي مب... كل شيء: وتقول

ما   إنّ اإلسالم حيول بينها وبني ذلك يف حدود         :ومن قال 
 !ثوب نظيف، ال تظهر به أمام الرجال! تعاىل؟ أباحه اهللا

 :االعتدال: الصفة اخلامسة 

 كل   االعتدال يف  :من الصفات اليت جيب أن تتحلى هبا الداعية       
 . والتفريطاملشاعر، بني اإلفراط االعتدال يف: ومن االعتدال. شيء

فنحن جند أن بعض األخوات تكون جافة يف عواطفها           
 ال تتجاوب معهنَّ، وال تبادهلن شعوًرا       :ومشاعرها جتاه األخريات  

 وحمبة مبحبة، وال تبتسم يف وجوههنَّ، وترى        ،بشعور، وودا بود  
  وجدية الدعوة، تتطلب قدًرا من الصرامة،        ،أن جديَّة الدين  

.  غري مقبول  - بال شك  -والوضوح، والقسمات احلادة، وهذا أمر    
وتبسمك يف وجه   ": - صلى اهللا عليه وسلم       – يقول الرسول 
تبسمك يف وجه أختك    : ، ونقول للمرأة أيًضا   )١٢("أخيك صدقة 

 . فاحلكم عام؛صدقة

ت، من تبالغ يف إغراق     األخواباملقابل هناك من النساء ومن      
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 مبشاعر تصل أحياًنا إىل حد اإلفراط، فتجد أن من            األخريات
وات من ال تصرب عن فالنة ساعة من هنار، فإذا ذهبت إىل             األخ

بيتها بدأت تتصل هبا باهلاتف، وتكلمها الساعات الطوال، ورمبا         
خلت هبا أوقاًتا طويلة، تبث إحداهنَّ إىل األخرى مشاعرها،           
ومهومها، وشجوهنا؛ بل رمبا تغار لو رأت أخرى جتالسها أو            

 .!! ألهنا تريدها لنفسها فقط؛حتادثها

 عن  وهذا ما يسمى باإلعجاب يف أوساط البنات، فضالً        
 يف حركاهتا   :قضية احملاكاة والتقليد، أي أهنا تقلدها يف كل شيء        

وسكناهتا، يف طريقة كالمها، يف لباسها، يف حذائها، يف حركة           
 .، يف كل شيء من أمورها…يدها

 - ولو كانت داعية   - والشك أن ذوبان شخصية البنت يف أخرى      
 خاطب كل   - عز وجل    –ك الشخصية؛ ألن اهللا      ضياع لتل 

 آِتي ِإلَّا َوالْأَْرِض السََّماَواِت ِفي َمن كُلُّ ِإن( :إنسان مبفرده 
 َيْوَم آِتيِه َعدا َوكُلُُّهمْ  َوَعدَُّهْم أَْحَصاُهْم لَقَْد َعْبًدا الرَّْحَمِن
 اَوَم َوَنفٍْس( :تعاىل قال ،]٩٥-٩٣:مرمي  [) فَْرًدا الِْقَياَمِة
 َخاَب َزكَّاَها َوقَْد َمن أَفْلََح قَْد َوَتقَْواَها  فُُجوَرَها فَأَلَْهَمَها َسوَّاَها
 .]١٠-٧: الشمس  [)َدسَّاَها َمن
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 وال جيوز أن تذوب يف      ،عر املسلمة باستقالليتها  شفينبغي أن ت  
 فلتكن هلا استقالليتها، وهلا مسئوليتها بذاهتا،        .شخصية أخرى 
 ؛تعاىل يوم القيامة بذاهتا ومبفردها     بني يدي اهللا   ةولتعلم أهنا واقف  

 إن  :فليس جيوز حبال أن جتعل املسلمة هدايتها منوطة بفالنة          
استقامت استقامت معها، وإن اعوجت اعوّجت على إثرها؛ بل         

 واختيار طريقها بنفسها، إن      ،لتوطن نفسها على االستقاللية    
ءهتم، وعملت  استقام الناس استقامت، وإن اعوّجوا اجتنبت إسا      

 .على هدايتهم ودعوهتم

ة كثرية،  ـإنّ الصفات اليت جيب أن تتحلى هبا الفتاة الداعي        
 .ا يسًريا مما جيب أن يقالأن يكون شيئًإال وما سبق ال يعدو 

* * *
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א  א

  :قلة عدد النساء الداعيات: املشكلة األوىل 

 لك جند هناك جهالً   وهذه القلة يعاين منها الكثريون؛ ولذ      
 عن القرى   كبًريا يف أوساط الفتيات، حىت يف عامل املدن، فضالً         

 . واملناطق النائية،واألرياف

 :حلول هذه املشكلة 

واحلل أمام هذه املشكلة يتمثل يف عدة أمور أعرضها            
 : رغبة يف استكمال املوضوع؛باختصار

مجيع ن حترص األخت املسلمة على مشاركة       أ :احلل األول    
، حىت مع وجود شيء من       -تعاىل- النساء يف الدعوة إىل اهللا     

 أنه ال   -اأيًض-وينبغي أن نضع يف أذهان النساء والرجال        . التقصري
 فالكمال يف البشر عزيز، وما      ؛يشترط يف الداعية أن تكون كاملة     

من إنسان إال وفيه نقص، لكن هذا النقص ال ميكن أن حيول بني              
تعاىل، فأنت تدعو    بواجب الدعوة إىل اهللا   ذلك اإلنسان، وبني قيامه     

  . حىت مامل تعمل به، تدعو إليه بطريقتك اخلاصةل ب؛إىل ما عملت



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٤١

 ميكن أن يبني    - كان أو امرأة   رجالً-فاإلنسان املقصر مثالً،    
للناس أن تلك األخطاء اليت وقع فيها ندم عليها، واستغفر اهللا            

ة، وأصلب إرادة،   منها، مث يدعوهم ألن يكونوا أقوى منه عزمي        
 حىت ينجحوا فيما    ؛- عز وجل    –وأصدق إمياًنا، وأخلص هللا     

وبذلك يكون هذا اإلنسان املقصر، قد دلَّ على         . فشل فيه هو  
 كما يف صحيح مسلم عن أيب        - اخلري، وله بذلك أجر فاعله    

 .، حىت ولو كان مقصًرا فيه)١٣(-رضي اهللا عنه –هريرة 

 ُب من هو مذنولو مل يعظ يف الناِس
 ِدــد حممـفمَن يعظُ العاصني بع

يتعاطون الكؤوس أن    حق على من  : ك قال األصوليون  لولذ
 !ينهى بعضهم بعًضا

 ال يسوغ له ترك النهي عنها أبًدا؛ بل         ،فوقوع اإلنسان يف املعصية   
ينهى عن املعصية ولو كان واقًعا فيها، ويأمر باملعروف ولو كان           

سرية  قتفاء واألدعى لال  تاركًا له، وإن كان األكمل واألفضل      
 كُنُت ِإن َرأَْيُتْم  أ  قَْوِم َيا قَالَ (:-عليهم الصالة والسالم  -األنبياء  
 أَنْ أُِريُد َوَما َحَسًنا ِرْزقًا ِمْنُه َوَرَزقَِني رَّبِّي مِّن َبيَِّنٍة َعلََى

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٤٢

 َما اِإلْصالََح ِإالَّ أُِريُد ِإنْ َعْنُه أَْنَهاكُْم َما ِإلَى أَُخاِلفَكُْم
 )أُِنيُب ِهـَوِإلَْي َتَوكَّلُْت َعلَْيِه ِباللِّه ِإالَّ َتْوِفيِقي َوَما اْسَتطَْعُت

 ٠ ]٨٨: هود [
إذًا حىت مع التقصري، جيب أن جتر األخت الداعية األخريات          

 تشارك   ميكن أن  : بعض الطالبات يف املدارس    إىل املشاركة، فمثالً  
عداد حبث مصغر، يف أمور     الطالبة يف إلقاء كلمة، يف توجيه، يف إ       

معينة، حتّدث فيها بنات جنسها، من خالل حلقة املسجد، أو من           
 مع مراعاة تعهد هذه الفتاة      ..خالل الدرس، أو أي مناسبة أخرى     

رة، ـ فكوهنا قامت، وتكلمت، أو ألقت حماض      ؛بالتوجيه والنصح 
 ال يعين ذلك أهنا جاوزت القنطرة،        ؛أو كلمة أو أعدَّت حبثًا     

 داعية، ال يوجه إليها أي طلب؛ بل تأمر الناس وال            وأصبحت
م بل هي األخرى أحوج ما تكون إىل من يقوِّ        ؛   كال ..!تؤمر هي 

سريهتا، وينصحها بإتباع القول بالعمل، وحيذرها من االغترار         
 ، والتزود من العلم النافع    ،والعجب، ويدعوها إىل مواصلة الطريق    

 .والعمل الصاحل

هد هذه الفتاة، وُيحرص عليها، وُتنصح،      إن من املهم أن ُتتعا    
وتوضع يف موضعها الطبعي، فال يبالغ يف الثقة هبا، وإطالق            



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٤٣

 .الصفات عليها، مبا قد يضر هبا

يف  وقد اطلعت على كثري من احلاالت، تكون الفتاة فيها         
، مث يسند إليها أمر الدعوة كله يف          -مثالً-املرحلة الثانوية   

، وهي املتكلمة، واملعلمة، والواعظة،      فتكون هي الداعية   ؛املدرسة
هذا و …وتصبح األنظار كلها متجهة إليها، وتشري األصابع إليها       

 نوًعا من القدرة على ضبط نفسها، وعلى          -أحياًنا–يفقدها  
اتزاهنا، ويكون له تأثري سليب على نفسيتها، وعلى اهتماماهتا           

الغ يف بعض   التربوية األخرى، فرمبا تنسى نفسها أحياًنا، ورمبا تب       
اليت تعيش فيها    ألن الفترة والسن     ؛ورمبا جتتهد فال تصيب    األمور،

كل املسائل؛ بل قد يشعر أهلها      يف   قادرة على االجتهاد     ال جتعلها 
 اليت تقضي معظم وقتها      ،بشيء من التقصري واإلمهال لبنتهم     

صل هبا  تزل يف هذه الفترة احلساسة من عمرها، وقد         ـخارج املن 
 …زمة نفسية بسبب هذا األمراحلال إىل أ

 :ولذلك فإنه جيب أن نفرق بني أمرين

 ؛ أن حنرم تلك الفتاة من حقها يف الدعوة واملشاركة           :األول
 .بسبب صغر سنها وقلة خربهتا، فهذا ال يصلح
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 أن نضع يف يدها األمر كله من األلف إىل الياء، وهذا             :الثاين 
 .أيًضا ال يصلح

لتدريب واملسامهة واملشاركة مع    بل ينبغي أن تكون يف جمال ا      
أصبت هنا،  : أخريات، وأن نتعاهدها بالنصح والتوجيه، فنقول هلا      

وهنا كنت حتتاجني إىل مزيد من دراسة األمر مما أدى إىل اخلطأ            
 وتكثر  ، ويف ميدان الدعوة تنمو اخلربات      ..الذي ينبغي جتنبه  

 .التجارب

 : االجتاه حنو اجلهود العامة:احلل الثاين 

ا خاصا،  ض النساء جتعل يف بيتها جلسة خاصة، أو درسً        فبع
خلمس نسوة فقط من جرياهنا، فلو أهنا أقامت حماضرة، أو درًسا           

 لكان من املمكن أن يشمل مئات النساء، فيكون         ؛عاما، أو أمسية  
هذا اجلهد احملدود الذي صرفته إىل مخس، كان من املمكن أن            

 .مرأةمئة ا تصرفه إىل مخسني أو إىل مخس

 حنن ال نقلل من أمهّية الدروس واجللسات         ،بطبيعة احلال 
 : فهذه الدروس واجللسات اخلاصة هلا أمهيتها فهي؛اخلاصة

 .ختاطب فئة من اجملتمع :أوالً

 رمبا توجد امرأة تكون قادرة على أن تقيم جلسة خاصة            :اثانًي
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و درًسا  ، أ  لكن ال تستطيع أن تقيم حماضرة      ؛خلمس نسوة فقط  
اعام. 

ن اجللسة اخلاصة اليت تضم مخس نساء أو عشر، ميكن           أ :اثالثً
يسهل إمكانية قيامها    التحكم يف وقتها ويف مكاهنا، وهذا كله       

 .وجناحها واالنتفاع هبا أميا انتفاع

 أو درس   ، كمحاضرة :ولكن مع ذلك فقيام املرأة بنشاط عام      
ة اليت   وأوسع يف املنطق   ، يكون أبلغ يف التأثري    _.. أو ندوة  ،عام

 ومبعىن آخر فاجمللس اخلاص قد يكون أقوى يف االمتداد          .ختاطبها
الرأسي، واجملالس العامة أقوى يف االمتداد األفقي، أي أنه يشمل          

 .ري خالتأثري على عدد أكرب، ويف كٍل

 التركيز على إعداد جيل من الداعيات ممن          :احلل الثالث  
 .ن اإلسالم، وتنمية معاين الدعوة لديهحيملن هّم

 تصلح هلذا، فال جيوز أن يكون       -مثالً-قد تكون زوجتك    
زواجها هناية املطاف، أختك، قريبتك، بنت أختك، ذات           

  ينبغي أن حترص على إعدادها لتكون داعية إىل اهللا           ؛حمرمك
وكذلك النساء الداعيات من املدرسات، ينبغي أن يعتنني        . تعاىل

ن للقيام هبذه املهمة    تهن وتأهيله ئ وهتي ،بإعداد نوعيات من الفتيات   

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٤٦

واحدة من النساء ميكن أن تقوم عن عشر، وكما            ألن ؛الصعبة
 :يقال

  كواحٍدوالناس ألٌف منهُم       
 ن أمٌر َعَنا إوواحٌد كاأللِف

وهذا صحيح، فرمبا غلبت امرأة آالف الرجال، ومن يستطيع         
و حفصة أو   ، أ أو خدجية  ، أن يأيت يف عيار أم املؤمنني عائشة       

 أو غريهنَّ من     ،...- رضي اهللا عنهن    - و أم سلمة  زينب أ 
مهم دوهنن، والزال    حىت كبار الرجال تتقاصر مه     ؟ولاملؤمنات األُ 

  . ونساء،يف هذه األمة خٌري رجاالً

 : االستفادة من النشاطات الرجالية:احلل الرابع 

 ؟فلماذا نتصور أن نشاط املرأة ينبغي أن يكون حمصوًرا          
، واحملاضرات، والندوات   -مثالً-الدروس   ك :الرجاليةفالنشاطات  

 الكالم الذي يقال فيها يصلح للرجال ويصلح للنساء أيًضا،          معظم
والشرع جاء للرجل واملرأة، وخاطب اجلنسني مًعا، وما ثبت          

 .للرجل ثبت للمرأة إال بدليل



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٤٧

فقيهتها منها،   ، متكامالً وال يلزم أن تكون املرأة جمتمًعا مستقالًّ      
عليهم   هذا ليس بالزم، والرسل    ..، ومفتيتها منها  وواعظتها منها 

 ِمن أَْرَسلَْنا َوَما(: اىلـتع ال اهللا ـ فقط، ق  السالم كانوا رجاالً  
 ِفي َيِسُريواْ أَفَلَْم الْقَُرى أَْهِل مِّْن ِإلَْيِهم نُّوِحي ِرَجاالً ِإالَّ قَْبِلَك
 َولََداُر قَْبِلِهْم ِمن الَِّذيَن َعاِقَبةُ كَانَ كَْيَف فََينظُُرواْ اَألْرِض
 ،]١٠٩: فـيوس[) َتْعِقلُونَ أَفَالَ اتَّقَواْ لِّلَِّذيَن َخْيٌر اآلِخَرِة

 فَاْسأَلُواْ ِإلَْيِهْم نُّوِحي ِرَجاالً ِإالَّ قَْبلََك أَْرَسلَْنا َوَما(: الــوق
كانوا إذًا فالرسل ]. ٧: األنبياء[) َتْعلَُمونَ الَ كُنُتْم ِإن الذِّكِْر أَْهلَ

هل بعث من   ":  أن أدخل يف جدل عقيم حول      ى، وال أر  رجاالً
، ولكن  ى ابن حزم له رأي، وبعض الفقهاء هلم رأ        "النساء أحد؟ 

أن الرسل كلهم كانوا    على   - كما ذكر القرطيب وغريه    -اجلمهور
 . ومل تبعث نبية قط،من الرجال

 بل  ؛هؤالء الرجال كانوا خياطبون الرجال، وخياطبون النساء      
 أن  - حفظًا للجهود  -  إذًا ال مانع   .دعون اإلنس واجلن مًعا   وي

تنضم النساء إىل مواكب املستمعني إىل الدروس واحملاضرات          
واجملهودات الرجالية، بطبيعة احلال على انفراد، ومع التزامهنَّ          
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التطيب إذا أرادت اخلروج، وعدم لبس         بعدم :بأوامر الشرع 
 واالختالط  م اجلهر بالقول،   يف نفسه، وعد   ةالثوب الذي يكون زين   

 ألهنا تستفيد من ذلك يف جماالهتا        ؛ إىل غري ذلك   …بالرجال
 .اخلاصة املنعزلة

 دور األب، دور الزوج، دور      :وهنا يأيت دور أولياء األمور    
 .األخ، يف تسهيل املهمة وإعانة املرأة على بلوغ مرادها

صعوبة التوفيق بني العمل والدعوة       : املشكلة الثانية  
 :ةزليـون املنؤشوال

 معضلة حقيقية، فاملرأة أمامها العمل،       -بال شك -وهذه  
 ، البيت، الزوج   :زليةـوأمامها الدعوة، وأمامها األمور املن      

 إهنا  :، إىل غري ذلك، ولعلي ال أجتاوز احلقيقية إذا قلت         …األوالد
 من اآلمال  تواجه الداعيات، وعلى عتبتها تتحطم الكثري     أكرب مشكلة   
 فكم من فتاة تشتعل يف قلبها جذوة احلماس إىل           .والطموحات

األحالم  تعاىل، وتعيش يف خميلتها الكثري من       الدعوة إىل اهللا  
رت تلك   تبخَّ ؛ فإذا تزوجت وواجهت احلياة العملية     ،واألمنيات

اآلمال، وذابت تلك املشاعر، ومل تعد متلك منها إال احلسرات           
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 أصبح كثري من    حىت! واألنات، واآلهات والزفرات، والذكريات   
 وكنت أفعل   ،كنت أفعل كذا  : الفتيات اآلن ال ميلكن إال أن يقلن      

حنن نفعل اآلن كذا    :  حبال أن يقلن   عنكذا، لكنهن ال يستط   
 .وكذا

 :حلول هذه املشكلة  

 هلذه املعضلة، لكين أحاول      إنين ال أزعم أنين أملك حالً      
 :املشاركة ببعض احللول من خالل إضاءات أبينها فيما يلي

 : - عز وجل –تقوى اهللا : اإلضاءة األوىل 
 فَِإذَا(: - عز وجل    –إن أول إضاءة يف هذا الطريق هي قول اهللا          

 ِبَمْعُروٍف فَاِرقُوُهنَّ أَْو ِبَمْعُروٍف فَأَْمِسكُوُهنَّ أََجلَُهنَّ َبلَْغَن
 ْمذَِلكُ ِللَِّه الشََّهاَدةَ َوأَِقيُموا مِّنكُْم َعْدٍل ذََوْي َوأَْشِهُدوا
 َيتَِّق َوَمن الْآِخِر َوالَْيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُن كَانَ َمن ِبِه ُيوَعظُ
 َيْحَتِسُب لَا َحْيثُ ِمْن َمْخَرًجا َوَيْرُزقْهُ  لَُّه َيْجَعل اللََّه
 أَْمِرِه َباِلغُ اللََّه ِإنَّ َحْسُبُه فَُهَو اللَِّه َعلَى َيَتَوكَّلْ َوَمن
 ويقول  ،]٣،  ٢: الطالق[) قَْدًرا َشْيٍء لِِّلكُ اللَُّه َجَعلَ قَْد
 اللََّه َيتَِّق َوَمن ِإلَْيكُْم أَنَزلَُه اللَِّه أَْمُر ذَِلَك( :تعاىل اهللا

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٥٠

 ويقول  ،]٥: الطالق[) أَْجًرا لَُه َوُيْعِظْم َسيِّئَاِتِه َعْنُه ُيكَفِّْر
 فُْرقَاناً لَّكُْم َيْجَعل لَّهال َتتَّقُواْ إَن آَمُنواْ الَِّذيَن أَيَُّها ِيا(: تعاىل اهللا

) الَْعِظيِم الْفَْضِل ذُو َواللُّه لَكُْم َوَيْغِفْر َسيِّئَاِتكُْم َعنكُْم َوُيكَفِّْر
 أن يتقي العبد ربه،      :فالتقوى هي أول حل   ]. ٢٩: األنفال[

وتتقي األمة رهبا جل وعال يف نفسها، ويف وقتها، ويف زوجها،            
  .ويف عملها، ويف مسئوليتها

والتقوى ليست معىن غامًضا كما يتصور البعض؛ بل ميكن          
  :أن حندد التقوى يف بعض النقاط واألمثلة التالية

 أن ختتصر الفتاة ثالث ساعات جتلسها أمام         :من التقوى 
 ؛ وهي تعبث باألصابع، وترسم ومتسح، وتزين شعرها         ،املرآة

، أو ثلث   -مثالً-لتصبح هذه الساعات الثالث نصف ساعة        
، دون تفريط يف العناية جبماهلا لزوجها، الذي هو جزء من           ساعة

 .  وجزء من فطرهتا،شخصيتها

مع   أن ختتصر الفتاة مكاملة هاتفية ساعتني       :ومن التقوى 
 لتكون هذه املكاملة    ؛زميلتها يف أحاديث ال جدوى من ورائها       

 أو عشر دقائق يف السؤال عن احلال والعيال، وغري           ،ربع ساعة 
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 .ناقشة يف موضوعات هتّم الطرفني ديًنا أو دنيا، أو امل…ذلك

 أن ختتصر الفتاة الوقت املخصص لصناعة        :ومن التقوى 
زة، ـ من ساعة ونصف إىل صناعة جيدة وجاه       -مثالً-احللوى  

 . نصف ساعة-أحياًنا–ال يستغرق حتضريها 

 أن تقتصد املؤمنة يف نومها، فالنوم من صالة         :من التقوى و
 عاشرة، وبعد الظهر، وقسطًا كافًيا من الليل      الفجر إىل الساعة ال   

 ، هذا من عادات اجلاهلية، وامرؤ القيس ملا كان ميدح معشوقته          _
 فيمدحها بكثرة نومها، لكن يف       ،نؤوم الضحى : كان يقول 

اإلسالم مضى عهد النوم، أصبح املؤمن مطالًبا بأن يكون قسطه          
 فنومها  .هادمن النوم جمرد استعداد الستئناف حياة من البذل واجل        

إىل الساعة العاشرة ضحى، مث بعد صالة الظهر، وقسطًا كافًيا من           
 –مثلها يف ذلك، ومعاذ       هذا األمر ال يسوغ، والرجل      _الليل

حني  -ومها باليمن -كان يقول أليب موسى      -رضي اهللا عنه    
أنام أول الليل؛ فأقوم وقد قضيت جزئي       : "سأله عن قراءته للقرآن   

 ما كتب اهللا يل، فأحتسب نوميت كما أحتسب          من النوم، فأقرأ  
 .، واحلديث يف البخاري )١٤("قوميت

 -وهي يف صحيح البخاري ومسلم     - ويف قصة أم زرع     

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٥٢

حديث اثنيت عشرة امرأة، اجتمعن وتعاهدن وتعاقدن أال يكتمن         
 إىل  … زوجي كذا  :من أخبار أزواجهن شيئًا، فكل واحدة قالت      

 لنا هبا اآلن، لكن اخلامسة منهن       آخر القصة الطويلة اليت ال شأن     
أل عما  ْس وال يَ  ،دِس خرج أَ  ، وإن دِهدخل فَ إن  زوجي  : "قالت

. " دخل فهد  نإ": إن قوهلا " :، ويقول ابن األنباري   )١٥("هْدَع
إنه إذا  : صار كالفهد، وهو حيوان كثري النوم، فهي تقول         :مبعىن

 خرج  ، أما إذا  دخل التف بفراشه، وغفل عنها، ونام نوًما طويالً       
 :مبعىن" عهد وال يسأل عما  "فهو كاألسد اهلصور على الناس،      

ل شيء،  ـق يف ك  ـأنه رجل فيه كرم وفيه إعراض، فهو ال يدق        
يسأل عن كل شيء، وقد كان العرب ميدحون اإلنسان مبثل          ال  و

 .هذا الشيء

 ميدحون اإلنسان بقلة نومه واقتصاده        -أيًضا-ومازال العرب   
 :ميدح رجالًيقول اهلُذيل ، يف ذلك

 اًنطََّبتت به ُحوَش الفؤاد ُمأف
 )١٦(هلَْوَجِلاُسُهًدا إذا ما نام ليلُ 

فكون اإلنسان قليل النوم، فإن ذلك مما ميدح به الرجل            
 سواء، واالقتصاد يف هذا األمر ممكن، فالعلماء         واملرأة على حدٍّ  



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٥٣

إن القدر املعتدل من النوم ما بني ست        : يف السابق كانوا يقولون   
 ،مجاعة من السابقني    مثان ساعات يوميا، وهذا الكالم ذكره      إىل

 .ونقلوا إمجاع األطباء عليه

األمر الغالب من   : أما اآلن فقد ظهر أطباء معاصرون يقولون      
اجلسم بأقل من ذلك،     ست إىل مثان ساعات، لكن قد يكتفي       

ثالث أو أربع ساعات أحياًنا، وقد حيتاج إىل أكثر من مثان             
 .ًنا، وهذا وذاك قليل، لكنه موجودساعات أحيا

 تعاىل  قال :تنظيم الوقت وترتيب األولويات    :اإلضاءة الثانية 
 َعِن َوَيْنَهى الْقُْرَبى ِذي َوِإيَتاء َواِإلْحَساِن ِبالَْعْدِل َيأُْمُر اللَّه ِإنَّ(

: نحلال) [َتذَكَُّرونَ لََعلَّكُْم َيِعظُكُْم َوالَْبْغِي َوالُْمنكَِر الْفَْحَشاء
 -فيما رواه الشيخان   - صلى اهللا عليه وسلم      –ل النيب   ا وق ،]٩٠
فإن جلسدك  ": -مارضي اهللا عنه  -بن عمرو بن العاص     عبداهللا  ل

عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن ِلَزْورك عليك حقًّا،           
مع أيب الدرداء    ويف قصة سلمان   ،)١٧("وإن لزوجك عليك حقًّا   

إن لربك عليك حقًّا،    : "مان له سل قال   ،-رضي اهللا عنهما  -
ولنفسك عليك حقًّا، وألهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق           

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٥٤

 فذكر  - صلى اهللا عليه وسلم      –، فأتى أبو الدرداء النيب      "حقه
صدق ": - صلى اهللا عليه وسلم        –ذلك له، فقال النيب      

  .)١٨("سلمان
 أي ينبغي أن    ، مبعىن اجلوف  -هنا–ر  ْووحيتمل أن يكون الزَ   

 فلهم  ، هم الزوَّار  : بقدر ما حتتاج، وقيل إن املقصود بالزور       تأكل
 وختسرهم،  ، األضياف أال هتملهم، وهتجرهم     حقُّ :حٌق عليك أيًضا  
فأعط كل ذى حٍق     : "- رضي اهللا عنه     –، وقوله   وتعرض عنهم 

 . يف ضياع الثروةاسبًبيكون سوء التوزيع يدل على أن " حقه

 فإن سوء توزيع    ؛لوقتوإذا كانت أغلى ثروة متلكها هي ا      
الوقت من أسباب الضياع الذي يعيشه كثري من املسلمني، ولو           

 لكسبت  ؛أن املرأة أفلحت يف ضبط وقتها وتوزيعه بطريقة معتدلة        
 .شيئًا كثًريا

 تشتكي أن زوجها امللتزم     -مثالً-فبعض الزوجات الداعيات    
ن ليس أولئك خبياركم، إ   : ال يعطيها من وقته ما يكفيها، فأقول      

من يقصرون يف حقوق بيوهتم، وال يعطون زوجاهتم ما يكفيهن          
من الوقت، وقد يعود أحدهم إىل بيته متأخًرا، وال يأوي إىل             

 أو متضايق، فهو ال يريد أن ينظر        ، أو قلق  ،البيت إال وهو متعب   



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٥٥

 إمنا يريد أن يأوي إىل الفراش، أو        ؛إىل زوجته، وال أن جيلس معها     
 .ؤالء ليسوا من اخليار ليخلو من مهومه فه؛ينام

 أن تكون   -إذا كان األمر كذلك    -ولكن أليس من املناسب     
ا، ـون دعوهت ؤا، أو ش  ـون بيته ؤاملرأة منشغلة بعض الوقت بش    

وحنن نعلم أن     خاصة ؟ون أوالدها يف ظل غياب زوجها     ؤأو ش 
 الساعات  ّد فإهنا تع  ،املرأة إذا كانت جالسة يف البيت تنتظر الزوج       

 ا، فإذا جاء زوجها كانت قد استطالت غيبته،          والدقائق عد
 مشغولة يف   -هي األخرى -واستبطأت جميئه، أما إذا كانت املرأة       
 فإن الوقت مير عليها بغري      ؛أمور مفيدة نافعة يف دينها أو دنياها      

 . ذلك، وال تشعر بوطأة االنتظار كما تشعر اخلليَّة الفارغة

 -مثالً-لفرض  ومن العدل ترتيب األولويات واملهمات، فا      
تعاىل يقول يف احلديث القدسي الذي رواه       وربنا ،يقدم على النفل  

وما تقرب إيلّ عبدي بشيء أحب إيلّ مما افترضت         "... يالبخار
 )١٩("… عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه        

تعاىل ال يقبل     ألنّ اهللا  ؛لفرائض أوالً مث النوافل يف مرتبة تليها      اا  إذً
 يف  - رضي اهللا عنه     – نافلة حىت تؤدَّى فريضة، كما قال أبو بكر       

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٥٦

 .وصيته

فالفرض يقدم على النفل، والضرورات تقدم على احلاجات،        
واحلاجات تقدم على األمور التكميلية التحسينية، وهذا إذا صار         

 .هناك تعارض

فليس من العدل أن هتمل املرأة زوجها وبيتها وأوالدها حبجة          
 بالدعوة، كما أنه ليس من العدل أن يهمل الرجل           أهنا مشغولة 

 حبجة أنه مشغول بالدعوة، وليس من العدل        ،بيته وزوجه وأوالده  
أن تغفل املرأة الداعية عن عملها الوظيفي الذي تتقاضى عليه            

 الذي هي فيه على     يمرتًبا من األمة، أو تغفل عن عملها الدعو       
سالم من قبلها، فإذا    ثغرة من ثغور اإلسالم، ُيخشى أن يؤتى اإل       

ضاقت عليها األوقات، فبإمكاهنا أن تسند بعض املهمات إىل           
 وتقوم هي بدور التوجيه      ،وليةؤأخريات يتحملن معها املس    

ون ؤواإلشراف، فيمكن أن يساعدها أحد يف القيام على ش          
 وميكن أن   ..األطفال، خاصة ممن يوثق بعلمها ودينها وخلقها       

ا أحد يف   ها، وميكن أن يساعد   يساعدها أحد يف ترتيب بيته     
 فيكون ذلك تدريباً هلؤالء على أمور         ؛مهمتها الدعوية أيًضا  



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٥٧

 .كثرية، يستفاد منها فيما بعد
 وهذه  :جماالت الدعوة تشمل كل مناحي احلياة     : اإلضاءة الثالثة 

 َوُنُسِكي َصالَِتي ِإنَّ قُلْ (:تعاىل اإلضاءة مستمدة من قوله    
 ال شريك له وبذلك أُمرت      الَْعالَِمَني َربِّ لِّهِل َوَمَماِتي َمْحَياَيَو

 صلى  – ويقول النيب    ].١٦٢-١٦١:األنعام[) وأنا أول املسلمني  
 فيما رواه البخاري عن جابر، ومسلم عن         -اهللا عليه وسلم    

 "كل  " و ،")٢٠(كلُّ معروف صدقة  ":-رضي اهللا عنهما  -حذيفة  
يما رواه   ف - صلى اهللا عليه وسلم      – ويقول. من ألفاظ العموم  

وإن "  :- رضي اهللا عنه     –  واحلاكم عن جابر   ، والترمذي ،أمحد
تفرغ من دلوك يف    من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن         

    فيما رواه  - صلى اهللا عليه وسلم       – يقول، و )٢١("إناء أخيك 
كل ": - الطيالسي، وأمحد، والنسائي عن عمرو بن أمية الضمري    

، والكالم للرجل   )٢٢(" عليهم   إىل أهلك فهو صدقة    ما صنعت 
 على حد سواء؛ بل يف احلديث املتفق عليه عن أيب         -أيًضا-واملرأة  
: - صلى اهللا عليه وسلم      – يقول النيب    :- رضي اهللا عنه     – هريرة

كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس،           "

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٥٨

فتحمله : تعدل بني االثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته       : قال
والكلمة الطيبة  : عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال        

صدقة، وكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى          
ا الصدقات كثرية جدا، فعمل املرأة       إذً .)٢٣("عن الطريق صدقـة  

 أو  ،اودعوهتا ميكن أن يكون لزوجها، سواء كان زوجها ملتزمً         
 .عاديا، أو منحرفًا



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٥٩

 مبعىن أهنا تقف    ، بتأمني اجلبهة الداخلية لداعية    إنّ قيام فتاة  
 وولده، وتسّد هذه الثغرة     ، ويف ماله  ،وراءه، وحتفظه يف نفسها   

اخلطرية اليت ميكن أن تشغله عن دعوته، أو على األقل جتعله             
ينطلق يف دعوته وهو يشعر أنه مشدود إىل الوراء، وأن هّم البيت            

 . ومن دعوهتا،مهمتها إن ذلك جزء من ،يقيده وخيايله أبًدا

وإن قيامها بتحويل زوجها من إنسان عادي مهه الدنيا، إىل          
 هذه دعوة، أو حىت     ،إنسان داعية يشتعل يف قلبه هم اإلسالم       

قيامها بدعوة زوجها، من زوج منحرف ضال، مقصر يف            
 هذا جزء   ؛الصالة، أو مرتكب للحرام، إىل إنسان صاحل مستقيم       

 .هلا يف ذلك أثر كبريمن الدعوة، وميكن أن يكون 

كما أنّ تربية أوالدها على اخلري، وتنشئتهم على الفضيلة هو          
وليتها، وحنن نعرف مجيًعا ما هي األجواء       ؤجزء من دعوهتا ومس   

اليت ترىب فيها عبد اهللا بن عمر، أو عبد اهللا بن الزبري، أو عبد اهللا               
بن عمرو بن العاص، أو غريهم من شباب الصحابة، وأي نساء            

 .من بتربيتهمق

يكون  كما أن تدريس املرأة يف مدرستها ال جيوز أبًدا أن          
تقوم به، فنحن ال يهمنا أن تتخرج البنت وقد         ا   وظيفيا آلي  عمالً

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٦٠

 أو حفظت املعادالت الرياضية     ،حفظت نصوص البالغة فحسب   
 . أو معادالت اجلرب   ،فحسب، أو أتقنت التفاعالت الكيماوية     

ال تثريب على املعلمة يف     : ر، وحنن نقول  وهذا كله جزء من املقر    
تدريسه واحلرص عليه، ولكن كل هذه املواد، ومواد اللغة، ومواد          

 فإنه يهدف إىل    - وللرجل كذلك  -الشريعة، وكل ما يقدم للبنت    
غاية واحدة فقط، وهي بناء الرجل الصاحل واملرأة الصاحلة، بناء           

ف، فال جيوز أن    اإلنسان املتدين املستقيم الصاحل، هذا هو اهلد       
 .ننشغل بالوسيلة عن اهلدف والغاية

ملاذا ال ختصص املعلمة من احلصة مخًسا إىل عشر دقائق            
 وال أعين بذلك النصيحة املباشرة فقط، فقد تثقل أحياًنا          ،للتوجيه

على النفوس، وال أعين أن تكون هذه النصيحة سدا للفراغ، حني           
ا جيًدا، فتقّدم النصيحة    ال تكون املعلمة قد أعدت الدرس إعدادً      

لكنها كلمة صادقة من قلب حيترق لآلخرين،         ال، …مللء الفراغ 
 حترك إمياهنن، تساهم يف توعيتهن،      ،تتسلل هبا إىل قلوب الطالبات    

 ":- صلى اهللا عليه وسلم       –حتل مشكالهتن، كما قال النيب       
 فنريد أن توزع املدرسة من الصدقات       ؛)٢٤("الكلمة الطيبة صدقة  

 .لطالباتعلى ا



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٦١

اآلن ما من بنت إال وتدرس يف املدرسة، فلو وجدنا يف كل            
 معىن ذلك أننا استطعنا أن      ؛مدرسة معلمة ناصحة واعية خملصة    

نوصل صوت اخلري إىل كل فتاة، وهذا مكسب عظيم جدا إذا            
 .حققناه

كما أنه من املمكن أن حترص املعلمة على إقامة اجلسور            
ع زميالهتا املدرسات، ومع طالبتها،     والعالقات األخوية الودية م   

 وطيب  ، حلسن خلقها  ؛وطاملا مسعنا ثناء اجلميع على معلمة      
معشرها، وطاملا استطاعت معلمة واحدة، أو مشرفة، أو إدارية،         
أن تقلب املدرسة كلها رأًسا على عقب؛ بل إنين أعرف حاالت           

مدرسة واحدة، يف مطلع حياهتا الوظيفية، أن تقلب          استطاعت
 .ة بأكملها وحتول الفتيات فيها إىل فتيات صاحلات متديناتقري

 :عمل الداعية يف بيتها: اإلضاءة الرابعة  

ويف جمال عمل الداعية يف بيتها، أقترح بعض االقتراحات          
 : منها،السريعة

 أن توفر املرأة مكتبة صغرية للقراءة تضم جمموعة من الكتب           :أوالً
 توجيهية، قصص،    كتب : يكون فيها  ،الصغرية املناسبة 

 

 

مهوم فتاة ملتزمة٦٢

كتب وعظية، بيان أحكام الصالة، األشياء اليت حيتاج إليها         
 …يف البيت، تعليم أمور العقيدة

 ومن املقترحات توفري مكتبة صوتية، حتتوي على عدد طيب          :اثانًي
 أشرطة يف القرآن الكرمي،     :من األشرطة اإلسالمية املفيدة   

اضرات، أشرطة يف السنة النبوية، أشرطة يف الدروس واحمل        
أشرطة توجيهية، بيان بعض األحكام اليت حيتاج إليها أهل         

بعض األشرطة املفيدة الترفيهية يف حدود       زل، حىت   ـاملن
زل، ويستغين  ـحتاج إليه يف املن   مما يُ  املباح، وما أشبه ذلك   

به الصغار والكبار واألميون عن قضاء الوقت يف القيل           
التلفاز، أو غري   والقال، والغيبة والنميمة، أو مشاهدة        

 …ذلك

 من املقترحات عقد حلقة أسبوعية ألهل البيت، درس           :اثالثً
أسبوعي ألهل البيت، جتتمع فيه النساء الكبار والصغار،         

 آية حمكمة، سنة من سنن املصطفى       :فيه أشياء يسرية  ويتلقون  
 تدريب على عبادة من العبادات،      ،- صلى اهللا عليه وسلم      –

، …د، تربية، قصة، أنشودة، قصيدة    تعليم عقيدة من العقائ   
 .وما إىل ذلك
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 ؛زلـ من املقترحات، حتسني العالقة مع كافة أفراد املن          :ارابًع
متهيًدا لدعوهتم إىل اهللا، وأمرهم باملعروف، وهنيهم عن          

 سواء كانت زوجة    -املنكر، فإن املرأة إذا كانت يف البيت      
د  واستطاعت أن تكون حمبوبة عند األم، وعن         -اأو بنتً 

 فإهنا تستطيع أن تؤثر     _إخواهنا، وعند أخواهتا  األب، وعند   
 فهي كمن   ؛را، لكن إذا كانت األمور على النقيض      فيهم كثيً 

 .يضرب يف حديد بارد

 مراعاة كبار السن وصعوبة التأثري عليهم، فكثًريا ما           :اخامًس
تشتكي الفتيات من املرأة الكبرية السن، قد تكون أمها، أو          

التها، أو قريبتها، وأن هؤالء النسوة ال        أم زوجها، أو خ   
أنتم :  قالت ؛يقبلن التوجيه، وإذا قيل إلحداهن شيء       

أنتم كذا، أنتم   ! أنتم دينكم جديد  ! حترمون كل شيء  
 …كذا

 هؤالء النساء   مثلإن على األخت الداعية أن تراعي حال        
 : وذلك بأمور منها،كبريات السن

 فإذا  ؛سوة بالدعوة أن تتلطف املرأة الداعية مع هؤالء الن       
، فيمكن أن   -كالغيبة مثالً - هنسرأت منكًرا يف جمل    
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تصرفهن عنه بأيسر السبل، كأن تطرح موضوًعا آخر          
 ، والقيل والقال  ،تشغلهنَّ باحلديث فيه عن موضوع الغيبة     

 .التلذذ بأعراض األخرياتو

أن تبحث الفتاة عن كتاب     : ومن الوسائل اجملربة املفيدة   
كسماحة الشيخ  - حد العلماء املعروفني  يكون فيه كلمة أل   

أو ذلك  ،   فيها حتذير من الغيبة أو النميمة      ،-ابن باز أو غريه   
، أو فيها بيان احلكم      -أيا كان -ر املوجود لديهن،    كَاملْن

 مث تأيت الفتاة وتقرأ     ،الشرعي الذي أخطأت فيه تلك املرأة     
  حينئذ ال متلك   ،على هؤالء النسوة هذه الفتوى أو الكلمة      

هذا دين جديد، أو أنتم كل شيء       : املرأة الكبرية أن تقول   
 ألهنا مل تسمع هبذا الكالم من قبل؛ بل على             ؛غريمتوه

 وتقبل  !سبحان اهللا، سبحان اهللا، العلم حبر     : النقيض تقول 
 . وله وزنه، ألهنا تعلم أن الرجل له ثقله، وله قدره؛الكالم

الدعوة، يف   ب مالئم مراعاة احلاجة إىل أسلو   :  من احللول  :اسادًس
 اآلخرين،  يتميز باملدح واملؤانسة، وتطييب قلوب وخواطر      

أيت يبتقدمي النصيحة هلم يف قالب من الود واحملبة، وميكن أن           
 . من القلوب)٢٥(مةي فإهنا تسلُّ السخ؛هنا دور اهلدية
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* * * 
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 א

رض املرأة الداعية، كما يعترض      تهناك عقبات كثرية تع    
الرجل الداعية عقبات أخرى كثرية، فمن العقبات اليت تعترض          

 :املرأة الداعية

 :عقبات نفسية: أوالً 

إن كثًريا من األخوات الداعيات تشعر بأهنا       : الشعور بالتقصري  
ولية اليت ألقيت عليها، وهذه يف       ؤليست على مستوى املس   

 .احلقيقة مكرمة وليست عقبة

ة بكماهلا أو أهليتها التامة،     إن املشكلة تكون إذا شعرت الفتا     
ومعىن ذلك أهنا لن تسعى إىل تكميل نفسها، أو تاليف عيبها، ولن            

 ألهنا ترى يف نفسها الكفاية، أما        ؛تقبل النصيحة من اآلخرين   
التقصري، فهو مدعاة إىل أن تستفيد مما عند         شعورها بالنقص أو  

عية أنه  وينبغي أن تعلم األخت الدا    . اآلخرين، وأن تقبل النصيحة   
 ٠ما من إنسان صادق، إال ويشعر هبذا الشعور

 لو تعرف حقيقة    :خوة الشباب ا، ما يقول يل بعض اإل     وكثًري 



 
 

 

مهوم فتاة ملتزمة ٦٧

ما حنن عليه لعذرتنا، وغريت رأيك، وحنن ال نقول هذا على             
سبيل التواضع، أو هضم النفس، وال نعتقد أن النقص الذي            

ن عندنا، هو كالنقص الذي عندك، أو عند اآلخرين؛ بل حن           
إىل مثل هذا الكالم الذي يكثر      .. مقصرون إىل درجة ال حتتمل    

 : وأداء الفرائض الالزمة   ، والتعلل به عن القيام بالواجبات     ،تكراره
 ، واخلطابة ، واإلمامة ، واألمر باملعروف   ،كالدعوة إىل اهللا   

 …والتعليم

والغريب أن هذا الكالم يقوله كل إنسان عن نفسه، ولو           
ذا العصر، لقال هذا الكالم بعينه، ولكنه       نطق أفضل الناس يف ه    

ال ئ ل ؛، ويؤثر أال يقوله   -علمأ واهللا   -رمبا يدور يف قلبه، ويف نفسه     
عزائمهم، أو يفتر مهمهم، وهذه طبيعة       يفجع اآلخرين، أو يثبط   

 زاد شعوره بالتقصري، وكلما     ، أنه كلما ازداد صالحه    ،اإلنسان
 :، كما قال الشاعرعرف علًما جديًدا، ازداد معرفة بأنه جاهل

 اـًوكلما ازددت علم       
  ي ـازددُت علًما جبهل                    

فكلما زاد فضل اإلنسان، زاد شعوره بالنقص، وكلما زاد          
 .جهله وبعده، زاد شعوره بالكمال
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وباختصار فإنه ما دامت الروح يف اجلسد، فلن يكمل            
 كان أقرب إىل     وكلما شعرنا بالتقصري وهضم النفس،     ،اإلنسان

 ٠تعاىل، وأبعد عن الكرب والغرور اهللا
وقد يبتلي اهللا العبد أو األَمة بنوع تقصري خفي ال يعلمه الناس،             

 ودائم  ،تعاىل به من داء العجب، وجيعله به دائم الذل هللا          حيميه اهللا 
 الشعور  ، فال مينعنَّكِ  - عز وجل    –االنكسار واالنطراح بني يديه     

 فإهنا من أعظم العبادات اليت يكمل       ؛ إىل اهللا  بالتقصري من الدعوة  
يتعدى إىل   اإلنسان هبا نفسه، وهي من أفضل القربات، ونفعها       

األخريات، وهي أفضل من نوافل الصوم، وأفضل من نوافل           
 َصاِلًحا َوَعِملَ اللَِّه ِإلَى َدَعا مِّمَّن قَْولًا أَْحَسُن َوَمْن( :الصالة

 أن الفتاة    على ،]٣٣: فصلت[ )ْسِلِمَنيالُْم ِمَن ِإنَِّني َوقَالَ
 مع قيامها بتلك    ،املخلصة اجلادة تستطيع أن تؤدي فريضة الدعوة      

 . وهتذب النفس، اليت تربط على القلب،النوافل التعبدية
التخوف واإلحجام والتهيب من الدعوة والكالم أمام          

 وهذا ال ميكن أن يزول إال بالتجربة واملمارسة،          :األخريات
 من املمكن أن تتكلم الفتاة وسط جمموعة قليلة،         :بدايةففي ال 
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، مث مع   -ا يف ورقة  ولو كان مكتوبً  -ا مفيًدا   أن تلقي حديثً  
 والدروس اليت تقام يف     ،جمموعة أكثر، مث تشارك يف املسجد     

 مث بعد   ،املدرسة، مث تبدأ بعد ذلك يف إعداد بعض العناصر         
البد من  ذلك ميكنها أن تلقي كلمة بطريقة االرجتال، و         

 !ال أستطيع: التدرج، وإال ستظل املرأة، وسيظل الرجل يقول

 ؛ ملدة عشرسنوات  ق السباحة نظرّياً  ائلو ظل إنسان يتلقى طر    
ملا استطاع أن يسبح، لكنه لو نزل مخس دقائق يف املاء وحاول             
أن يعوم، وخشي من الغرق، لكنه قاوم، وكان هناك من يرشده           

 .يف مخس دقائق أو أقل من ذلك فإنه يتعلم _ويؤيده ويساعده

 :ةعقبات اجتماعي: ا ثانًي 

 :فساد البيئة 

فإذا كانت البيئة اليت تعمل فيها املرأة الداعية فاسدة، سواء           
 أو معهًدا   ، مدرسة، أو مؤسسة، أو مستشفى     :كانت هذه البيئة  

فإن ذلك يؤثر على املرأة تأثًريا شديًدا، ويضغط عليها ضغطًا            -
 رسالة جاءتين من إحدى األخوات،      :لك مثالً كبًريا، وأضرب لذ  

 من  هإن العامالت في   ": وتقول ،تتكلم عن صرح علماين يف بلد ما      
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الفلبينيات غري املسلمات غالًبا، أقسم باهللا إن بعض الطالبات           
ا ـهنا تعمل هل   إ جيدن متعة يف احلديث معهن بكل صراحة، حىت       

الغزلية، أما   وكتابة األشعار    ،وقص الشعر ،  ما يسمى باحلالوة  
مترين، َمَمر يقطعه ستارة     املسجد فهو ال يزيد عن مترين يف       

جلست مرة أنصح بعض طالبات       :  تقول األخت   ،بسيطة
 فكادوا يكونون عليَّ لبًدا، فليس عندهن استعداد          ،التمريض

 "..للسماع أصالً

وما فيها من    ،  -مثالً-هذا مثال حمدود، املستشفيات       
 فيها  راجعني واملمرضني، اجلامعات وما   مضايقات بعض األطباء وامل   

من اختالط، وحفالت خمتلطة، ورجال يدرسون البنات مباشرة        
بدون حجاب، وليس عن طريق الدائرة التليفزيونية املغلقة، وقد          

 ليتكلم الرجل   ؛تكون الدائرة التليفزيونية املغلقة موجودة وتترك     
أن يدخل  مع النساء مباشرة، ويأخذ توقيعاهتن باملوافقة على          

. يقع هذا يف بالد إسالمية عديدة     !!  ووجًها لوجه  ،اعليهن كفاحً 
 وقد يلتقي هبا على انفراد يف       ،دكتور يشرف على رسالة طالبة    

 !!غرفته اخلاصة إىل آخر تلك املهازل اليت ليس هلا آخر

 تكلمت عنها   "الكويت"وقد أثريت قبل أيام قضية يف         
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رة يف كلية الطب    الصحف بشكل مزعج للغاية، بعض الدكات      
من دخول الفصول، يا سبحان      هناك مينعون الطالبات املنتقبات   

إذا كانت الفتاة   : قالوا !ملاذا متنعوهنن من دخول الفصول؟    !! اهللا
 معىن ذلك أن املريض قد خياف، وال يساعد ذلك على            ،منتقبة
إىل هذا احلد بلغت عنايتهم       .. حجج مضحكة  !!العالج
 !!باملرضى

أنا أقرأ التعبريات والتأثرات على وجوه الطلبة،       : آخر يقول   
ومن خالل رؤييت لوجه الطالب، أعرف أن هذا الطالب فهم أو           

حيلٌ ! ؟فكيف أقرأ هذا يف وجه الطالبة وهي منتقبة        ! مل يفهم 
أوهى من بيت العنكبوت، وأتفه من عقوهلم اليت زينت هلم أن            

لي على  هذا الكالم السخيف الذي ال ينط     ! هناك من يصدقهم  
وإذا كان ذلك قد حدث يف      !! أحد يكتب يف الصحف ويقال    

 على من يكون الدور غًدا؟: جامعة الكويت، فمن يدري

فواجب على   كل الثور األبيض،  لت يوم أُ  ِكأُ إمنا: ويف املثل 
 ،أصحاب الغرية أن يتحركوا اآلن يف هذه القضية، ويف غريها          

 هو خماطبة   ويكون هلم مسامهة، وأقل ما نستطيع أن نفعله         
 .ولني ووالة األمر، ومكاتبتهمؤاملس
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تلك الصحف الكويتية اليت تنشر هذه املهاترات،       : أمر آخر 
وما هو أحط منها، قد سلطت سهامها، وأشرعت سيوفها على          

ني، فما تركت لفظًا من ألفاظ السباب والشتائم يف         حلرقاب الصا 
ته هبؤالء  قاموس اللغة؛ بل وما ليس يف قاموس اللغة، إال وألصق          

 وشتمتهم وعريهتم، وقالت     ،األخيار، وتكلمت فيهم وسبتهم    
 الذي ال جيوز أن يقال عن عامة         ،الكالم البذيء املفجع املفظع   

 عن خيارهم، ولو قال أحد اخلطباء عشر معشار          الناس فضالً 
 )٢٦(ي بقالة ِم لرُ ؛ذلك القول الفاحش عن بعض املارقني املعلنني       

اإلسالم .. يء اللسان ذأنت ب ..  الناس أنت تكفر : السوء، وقيل له  
ال  لألخيار أخطاء، وحنن  . نعم!! دين احلب والرمحة والتسامح   

 !!نقول إهنم مالئكة، لكن إىل هذا احلد يصل العداء ألهل الدين

 فما هو دورنا إذًا؟

إن أقل ما نستطيع أن نفعله أن مننع دخول هذه اجلرائد إىل             
ل يف كل مكان، ولو أهنا        ألهنا تشترى وتباع وتتداو     ؛بالدنا

قوطعت أو طولبت بأن تكف عن أعراض األخيار، وأن تتكلم           
 لكان من املمكن أن تغري من أسلوهبا جتاه         ،بعقل واعتدال ومنطق  
 ولكن  ، ال تنتقد األخيار، ال    :حنن ال نقول  ،  هذه القضايا وغريها  
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 تكلم باحلجة والربهان، باملوضوعية والتعقل، باملنطق، بالدليل، أما       
 إمنا هو   ة؛كونك تأيت بألفاظ السباب والتجريح دون دليل أوحج       

 ، وقلة أدب، فقلة األدب ال جيوز أن نشتريها بأموالنا         ،جمرد بذاءة 
 .وال أن نساهم يف نشرها وتروجيها

 منع دخول هذه اجلرائد     :إن أقل دور ميكن أن نقوم به هو       
ح يف منعها من    نفل  وبيعها يف بقاالتنا، وإذا مل     ،واجملالت إىل بالدنا  

 فإن أقل ما نستطيع أن نفعله أن نكلم كل أفراد اجملتمع            ،الدخول
بوجوب مقاطعة هذه الصحف واجملالت، وحماربتها، وشن محلة        

 حىت تتوقف هي عن النيل من ديننا، ومن           ؛ال تتوقف عليها  
 ومن مقدساتنا، ومن أخالقنا، ومن الرجال            ،كرامتنا
 .)٢٧(الصاحلني

 :حلول مقترحة 

 بعض احللول ميكن أن تساهم يف إزالة تلك العقبات،           هناك
 : من أبرزها،أو ختفيفها يف بعض األحيان

 والدعاة الغيورين بكل ما     ، وطالب العلم  ،مواصلة العلماء  -١
 إهنا ليست أسراًرا والخفايا،     ،حيدث داخل تلك اجملتمعات   
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كيف وهي تنشر يف بعض الصحف العاملية، فإذا حتدثت           
 حبجة أهنا   ،قق معها أو راسلت أحد الدعاة، حُ     - مثالً -طالبة

نشرت أسرار اجلامعة، أو نشرت أسرار املستشفى، كيف         
 !حيدث هذا؟

إننا جيب أن نطمئن مجيًعا إىل اجلو الذي تتعلم فيه أخواتنا،            
وتتعلم فيه بناتنا، ومن حقنا مجيًعا أن نعرف كيف تعاجل            

أحوال  ويف أي جو يعشن، ومن واجب املطلع على          ،نساؤنا
 . أن يساهم يف التعريف ويف التصحيح،جمتمع ما

 زول للميدان مهما كانت التضحيات،     ـالن :ومن احللول  -٢
فاهلروب من هذه اجملاالت عبارة عن هدية مثينة نقدمها           

 -اجتهاًدا-باجملان للعلمانيني واملفسدين يف األرض، وأرى      
ت ضرورة خوض هذه امليادين، وحتمل الفتاة ما تلقاه يف ذا         

 إال إذا خشيت على نفسها الفتنة، ورأت        - عز وجل    –اهللا  
 لضعف إمياهنا، أو قوة الدوافع الغريزية       ؛أهنا تسري إليها فعالً   

. لديها، أو ما شابه ذلك، فحينئذ السالمة ال يعدهلا شيء          
ا لألخت مع كل     وجيب أن تظل الدعوة هاجًسا قويً       
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ات، فحىت   فال تعني الشيطان على أخواهتا األخري      ،األطراف
تلك اليت يبدو فيها شيء من اجلفوة يف حقها، أو الصدود            

ف طعنها، أو سوء األدب معها، جيب أن تتحمل منها، وتتل         
 معها، وتضع يف االعتبار أهنا من املمكن أن هتتدي، واهللا           

 أَْحَبْبَت َمْن َتْهِدي لَا ِإنََّك(: تعاىل على كل شيء قدير
 )ِبالُْمْهَتِديَن أَْعلَُم َوُهَو َيَشاء َمن َيْهِدي اللََّه َولَِكنَّ

 .] ٥٦:القصص[
واملخلصني أن    أنه جيب على الدعاة والتجار     :من احللول  -٣

يسعوا جاهدين إىل إقامة مؤسسات إسالمية أصيلة نظيفة،        
 .مستقلة

 ومل يعد   ،مل يعد مستحيالً إنشاء مستشفى نسائي خاص       
وجودة بالفعل،  مستحيالً إقامة أسواق نسائية خاصة؛ بل هي م        

ومل يعد مستحيالً إقامة مدارس نسائية      ،  وجيب أن تطّور وتوسع   
 وليس من املستحيل إقامة جامعات خاصة بالنساء، يف          ،خاصة

 .هذا البلد، ويف كل بلد

 والظروف العلمية،    ،وأعتقد أن الظروف االقتصادية     
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والظروف اإلسالمية مواتية اآلن ملثل هذه األعمال، فقد طال           
لناس من تلك األوضاع الفاسدة يف عدد من املؤسسات          متلمل ا 
 واإلدارية، دون أن يطرأ عليها أي تغيري، ومل         ، والتعليمية ،الصحية

جيعلنا اهللا مبنه وكرمه بدار هوان وال مضيعة، وهاهي أمم الكفر            
 .اآلن قد سبقت يف هذا املضمار

قلب  وقد رأيت بعيين جامعات تضم ألوف الطالبات يف        
س فيها طالب واحد على اإلطالق، مع أن دينهم ليس          أمريكا، لي 

 .هو الذي أملى عليهم ذلك، ولكنهم رأوا يف ذلك مصلحة ما

ولقد قرأت عدًدا من األخبار، أن هناك فنادق يف أملانيا            
وغريها خمصصة للنساء، كما أننا جند يف بعض البالد العربية            

 مستشفيات  واإلسالمية بدايات لذلك، فمثالً مسعت أنه يف سوريا       
 .خمصصة للنساء

 :ري إىل بعض البوادرشوهنا البد أن ن

إنّ هناك بعض اجلمعيات اخلريية، وبعض اجلهود الفردية          
كانت وراء إقامة مستشفيات ومستوصفات خمصصة للنساء،         

، حتمي املرأة املسلمة من املشاكل والصعوبات اليت تواجهها املرأة        
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 .عامةحينما تذهب للتطبيب يف املستشفيات ال

وهناك أيًضا جهود غري عادية حملاولة إثارة قضّية التمريض يف          
أوساط البنات، ودعوهتن إليه بكل وسيلة، ومتنيات كبرية من قبل          

 .-كما يقولون-الوطنيات  ولني يف االكتفاء باملمرضاتؤاملس

 ،وأؤكد أن هذا لن يكون أبًدا إال إذا أوجدنا البيئة الصاحلة          
ن جتد فيها احلفاظ على دينها وأخالقها، وهي        اليت تستطيع الفتاة أ   

تقوم بتمريض النساء من بنات جنسها، بعيًدا عن ارتكاب احلرام،          
 .وبعيًدا عن االختالط بالرجال

أن يدخلن    من بناتنا وبنات املسلمني،    فإذا كنتم تريدون فعالً   
معاهد التمريض، واملعاهد الصحية، فيجب أوالً أن توجد البيئة          

يت تطمئن الفتاة، ويطمئن أهلها إىل أهنا سوف تكون          الصاحلة ال 
 .هبذا املكان املأمون املضمون، البعيد عما حرَّم اهللا

أما أن يزج الرجل ببنته يف مثل هذه البيئات، اليت ال يأمن             
اإلنسان فيها عليها، واليت يرى فيها من املنكرات الشيء العظيم،          

ن األحوال، وحىت غري    فال أعتقد أن هذا ممكن أبًدا يف أي حال م         
املتدين قد ال يتقبل هذا؛ ألن الفتاة إذا وصلت إىل هذا احلد من              
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ينظر إليها نظرة خاصة، وأقل الشباب من         فإن اجملتمع  ؛االمتهان
 .  وسخريتهم وسط تعليقات األصدقاء واألقارب،هبا يقبل االقتران
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 :ب من األخرياتو عدم التجا-:اثالثً 

ها اجملتمعات الدعوية النسائية، عدم     من العقبات اليت تواجه   
 . ورفض بعضهن للدعوة   ،التجاوب من األخريات من النساء     

 وإمنا  ؛هذه األمة أمة جمربة، فلست أنت أول من دعا        :  أقول افبدًء
دعا قبلك كثريون وكثريات، وكان التجاوب كثًريا وكبًريا،          
 والكفار اآلن يدخلون يف دين اهللا أفواًجا، فمن باب أوىل أن            

 .يستجيب املسلمون هللا وللرسول إذا دعوا إىل ما حيييهم

 :فأما أسباب عدم التجاوب فتنقسم إىل

 : أسباب ترجع إىل املدعوة نفسها -أ

 أو طال مكثها يف      ،وذلك كأن تكون شديدة االحنراف     
الشر، وأصبح خروجها منه ليس باألمر السهل، وأصبحت           

 ،عها، وعدم ليونتها  جذورها ضاربة يف تربة الفساد، أو صعوبة طب       
ذلك راجًعا لوجود قرينات     ووجود شيء من العناد، وقد يكون     

 وهذا كله ميكن أن يعاجل بالصرب وطول        . إىل الشر  يدعينهاسوء  
س، واألناة، وتكثيف اجلهود، وربط هذه الفتاة ببيئة إسالمية         فَالنَّ

 عن البيئة الفاسدة اليت تعيش فيها، وقد يكون         جديدة تكون بديالًَ  
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 بسبب كرب سنها كما مرَّ، فيعاجل ذلك          ؛عدم قبوهلا للدعوة  
 .بالوسائل املناسبة

 : أسباب ترجع إىل الداعية نفسها-ب

 عدم  :ومن هذه األسباب اليت تتعلق بالداعية نفسها         
استخدامها األسلوب املناسب الذي يتسلل إىل قلب املدعّوة          

دة  وقد يعود ذلك إىل غلظتها وقسوهتا، أو ش           ،ويؤثر فيها 
تركيزها على أخطاء اآلخرين، أو شعور األخريات بأن الداعية          
 متارس نوًعا من األستاذية أو التسلط، مما حيرضهن على خمالفتها          

 للكرامة، أو جرًحا      عملها هذا مّساً    يرين ألهنن   ؛ومعاندهتا
 للكربياء، والشيطان حاضر، فيؤجج يف الفتاة مشاعر الكربياء         

 .تقبلهاوالعزة، فترفض الدعوة وال 

 : فيمكن حصره يف األمور التالية،أما عالج هذه العقبة

 ، استخدام أسلوب االلتماس   لىأن حترص الفتاة الداعية ع     :أوالً
 كلما  ، والتلميح، دون املواجهة والضرب يف الوجه      ،والعرض

 وأال ُتشعر األخريات باستعالئها عليهن، أو أهنا        ،أمكن ذلك 
 .و التسلط عليهن أ،فوقهن، وال تشعرهن باألستاذية
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 ، وثقافة ، عقيدة : العناية بشخصية املرأة    :ومن العالج :اثانًي
 وخمًربا، دون إمهال األمور املعنوية املهمة       ، ومظهًرا ،وسلوكًا

 . بسبب االشتغال بالقضايا املظهرية فحسب،واألساسية

 ال  ،ن تسعني باملئة من األسئلة اليت تصلين       إ ،ومع األسف 
كمام اليدين، أو حذاء     أ إىل   تكاد تتجاوز شعر الرأس    

أين معرفتها  ! أين أخالقها؟ ! أين عقيدة املرأة؟  !! القدمني
 أين  !؟باحلج أين معرفتها بالصالة، بالصيام،    ! بعباداهتا؟

 ؟.. أين.. أين!معرفتها حبقوق اآلخرين؟
إمنا جتد األسئلة   ! كل هذه األمور ال تكاد جتد عنها سؤاالً        

     ا، وقد قلت ذلك من      حمصورة يف موضوعات حمددة جد
حنن ال  .. خالل استقراء لعدد كبري من األسئلة اليت وصلتين       

ن من أمر شيء من الدين، فالدين كله مهم، وملا قيل             هنّو
ليس يف  ": ، قال "هذا أمر صغري  : "لإلمام مالك يف مسألة   

 َعلَْيَك َسُنلِْقي ِإنَّا (:تعاىل يقول ، واهللا"الدين شيء صغري
 ].٥: املزمل[ )ثَِقيلًا قَْولًا

 فالدين كله كذلك، لكن أيًضا رحم اهللا امرًءا وضع الشيء          
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 ملاذا هتّون من أمور     : وهذا من احلكمة، فمثالً    ،يف موضعه 
- صلى اهللا عليه وسلم      – وقد قال فيه املصطفى      ،القلب

صلحت صلح اجلسد     إذا ،يف اجلسد مضغة  أال وإن   ":
 ال نعتين    فلماذا ؟)٢٨( "كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله     

 ؟للظاهر أيًضاا صالًحإ ؛هبالقلب وصالِح

عدم تتبع الزالت والعثرات، فما من إنسان إال وعليه مآخذ          :اثالثً
وله زالت، وليس من األسلوب التربوي التركيز على           

 صلى اهللا عليه وسلم –مالحظة الزالت، فقد كان رسول اهللا 
ودة فيه،   أحياًنا، وميدح اإلنسان خبصال اخلري املوج       ين يث -

  وكل كتب السرية   ، ومسلم ،وكتب املناقب يف البخاري   
 فيثىن على اإلنسان خبصال اخلري املوجودة        ،مليئة مبثل ذلك  

 وحىت يقتدي به اآلخرون     ، حىت ينمو هذا اخلري ويكرب     ؛فيه
 ،يف ذلك، وليس من شرط ذلك مدح اإلنسان بشخصه فقط  

ملوجود فيهم،   أو األمة، أو الطائفة باخلري ا      ،ولكن مدح الفئة  
يدعوهم ذلك إىل مزيد من اخلري، وإىل التغلب على خصال          

الحظ على الفتاة   وال مينع هذا أن يُ    . النقص املوجودة لديهم  
نصح به يف رسالة، أو حديث        فتُ ،أحياًنا شيء من النقص   
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 أو غري ذلك، لكن ال      …أخوي مباشر، أو مكاملة هاتفية    
ا، حدث لوجود   يكون هذا هو األصل؛ بل يكون أمًرا طارئً       

 .غلط معني

عة يف   أو املسارَ  ، عدم حماصرة املرأة املخطئة أو املقصرة       :ارابًع
اهتامها، فنحن مل نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، وال أن           

، ومالنا إال الظاهر، ولسنا مغفلني بكل        قلوهبمنشق عن   
تأكيد، لكننا ال نطلق خليالنا العنان يف تصور فساد مستور،          

  وإن شاء غفر، واهللا    ، إن شاء عذَّب   ،تعاىل أمره إىل اهللا  
، فأحياًنا يتصور   )٢٩("رمحيت سبقت غضيب    ":تعاىل يقول 

 أو يغلب على ظنه أنه واقع، لكن ليس          ،اإلنسان فساًدا 
 للبحث عن حقيقته مادام أمره مستوًرا، ليس         هناك داعٍ 

عندك أدلة عليه، ومل يظهر لك، فدع أمر الناس للناس،           
رة دعها إىل اهللا، فما ظهر منها شيء أخذناه         فاألمور املستو 

تعاىل، وقد يتبني لك فيما بعد       به أما املستور فأمره إىل اهللا     
أن ما كنت تظنه، مل يكن صحيًحا، وأن األمر كان             

 .خبالف ذلك

وبني اليقظة وسوء الظن خيط رفيع، فبعض الناس عنده          
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فل تغفيل، والتغفيل مذموم، قد يرى الفساد فيتجاهله ويتغا       
 فينبغي أن يكون اإلنسان يقظًا واعًيا مدركًا، ويف          ؛عنه

 .نفس الوقت أال يسيء الظن باآلخرين
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خوة واألخوات عن موضوعات وكتب     إلسأل ا كثًريا ما يَ  
يستفاد منها يف الدعوة والتعليم، وسوف أشري إىل بعض             

 إن شاء اهللا   -املوضوعات وبعض الكتب اليت أرى أهنا نافعة         
 .-تعاىل

 واملرأة  ،امن املوضوعات املناسبة يف جمال املرأة عمومً       
الداعية خاصة، وهذه املوضوعات ينبغي أن تطرح يف جمالس           

 :النساء، ودروسهن

 .موضوع الطهارة *

 .موضوع التوبة *

 .حمبة اهللا تعاىل *

 .- صلى اهللا عليه وسلم –حمبة الرسول  *

 .ثقافة الفتاة *

 . وشروطه،اللباس والزي الشرعي *

 .صائح للفتاة قبل الزواجن *
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 . وفضلها، ومعناها،ة يف اهللاّوُخاُأل *

 .ة دينيةّوُخوبيان مىت تكون اُأل *

 .ة عواطف مذمومةّوُخومىت تكون اُأل *

 . اجملتمع  وآثار املعصية على،آثار املعصية على الفرد *

 .التواضع وفضله *

 .األمانة *

 .إصالح القلوب *

 .أنواع القلوب *

 .أسباب صالح القلب وفساده *

 .ثر اإلميان باليوم اآلخر على الفتاةأ *

 ووسائل النجاة من عذاب      ،عذاب القرب ونعيمه   *
 .القرب

 .أثر اإلميان بالقدر يف حياة اإلنسان، ويف حياة املرأة *

 .الفتاة يف إصالح اجملتمع دور  *
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 .دور الفتاة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر *

 تآداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وصفا       *
 .الناهيواآلمر 

 .صفات الداعية *

 . والرباء من الكافرين،الوالء للمؤمنني *

 .واقع املرأة الغربية وأسبابه *

 .أسباب السعادة الزوجية *

 . ودور األم يف ذلك،طريق تربية األبناء *

 .سري ومناذج من حياة الصحابيات *

 .موضوع أثر املسلسالت واألفالم على الفتاة *

 . املرأةوسائل أعداء اإلسالم إلفساد *

 :حقوق اآلخرين** 

 .حقوق الوالدين *

 .حقوق الزوج *
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 .خوةحقوق اإل *

 .حقوق األبناء *

 .حقوق األصدقاء *

 .حقوق اجلريان *

 .أثر اجلليس على اإلنسان *

 . وآدابه، وفضله،قراءة القرآن *

 : مثل،موضوعات للمناسبات **

 .احلج *

 .الصيام *

 .اإلجازات الصيفية *

 .األحداث املتجددة القريبة والبعيدة *

 .األذكار واألدعية الشرعية *

 اليت ميكن أن    ،ما فيما يتعلق بالكتب املفيدة املختارة     أ 
 ،ن توضع يف مكتبة البيت    أ وميكن   ،تعرض يف بعض املناسبات   

 :وميكن أن تقرأها الفتاة، فأذكر منها
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 .تفسري ابن كثري *

 .العقيدة الواسطية *

 .كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب *

 .زاد املعاد *

 .وى النساء البن تيميةفتا *

 .التحفة العراقية البن تيمية يف أعمال القلوب *

 .إغاثة اللهفان البن القيم *

 .رياض الصاحلني للنووي *

 .هتذيب سرية ابن هشام *

 .قبسات من الرسول *

 .الشمائل احملمدّية للترمذي *

 .وخمتصره للشيخ األلباين *

 .الفوائد البن القيم *

 .صيد اخلاطر البن اجلوزي *
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 . على ثغرات فيه ،يس البن اجلوزيتلبيس إبل *

 .حقوق النساء يف اإلسالم لرشيد رضا *

 .معركة التقاليد حملمد قطب *

 .عودة احلجاب حملمد أمحد املقدم *

 .أمحد حممد بابطني/ املرأة املسلمة املعاصرة للدكتور *

املوضة يف التصور اإلسالمي للزهراء فاطمة بنت         *
 .اهللا عبد

 . احملارب لرقية ؟كيف ختشعني يف الصالة *

 . عمل املرأة يف امليزان للدكتور البار *

 .النساء الداعيات لتوفيق الواعي *

 .رسائل إىل حواء حملمد رشيد العويد *

 . كلمات إىل حواء لطائفة من الكتاب *

 .لف دليل الطالبة املؤمنة حملمد اخل *

 . سري وللنساء فقط للقطان *
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 .أفراح الروح لسيد قطب *

 .عامرمواقف نسائية مشرقة لنجيب ال *

 . إليك أخيت املسلمة لعبد العزيز املقبل *

 . رسالة إىل مؤمنة حملمد رشيد العويد *

 . فتاوى املرأة حملمد املسند *

 .كلمات عابرة حملمد مريزا عامل *

 .ألو احذري التليفون *

 .إليك، إليك *

 .وغريها كثري *
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 א

 ولو بعض   -  أرجو أن أكون وفقت    ،ويف هناية هذا املطاف   
م بعض احللول لألخوات املؤمنات، وإذا كان       ـتقدي يف   -التوفيق

 فإنين ألوم األخوات الواعيات الداعيات قبل       ؛مثت نقص أو إعواز   
أن ألوم نفسي، فما هذه الكلمات والدروس إال رجع الصدى           

 . واقتراحاهتن، ورسائلهن،لكلماهتن

 ، باألجر من اهللا   -أيتها الغيورة - ني على نفسك  فهل تشحّ 
 ، وتؤجلني ، إذ تتخلفني عن املشاركة      ه؛والدعاء من عباد   

 وفني؟ـوتس

 شارك  - أو أخ مسلم   -هذا وإنين ألدعو لكل أخت مسلمة     
 وإنين أعلن   ، أو تطويرها  ، أو جتديدها  ،يف جتويد هذه الدروس   

 ومهاتفاهتم  ،جلمهور القارئات والقراء أنين أقتات من مراسالهتم      
ًحا، أو  ملوضوعات، أو اقترا    سواء كانت طرًحا   ،ومعاكساهتم

 . أو أي شيء..ا، أو نقًدا، أو نصيحةاًشقن

 ولنا  ، وال على أنفسكم    ،بخلوا على أخيكم  تفهلّم وال   
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من مكتبة  ":  لقاء يف حلقة ثالثة ضمن سلسلة      - ومعكم -معكن
 .، وإىل هناك"املرأة

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  هـ١٤١٣ صفر ١٠ليلة السبت 

 بريدة
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 א   א

 

 ..…………………………املقدمة*  ٥

 ………………………معىن االلتزام*  ١٢

 ……………………بني يدي الرسالة*  ١٦

 ..……………………املرأة وااللتزام*  ١٨

 ………………………الدور السليب*  ٢٠

 ……………أيها األحبة، أيتها األخوات*  ٢٥

.………………من صفات املرأة الداعية*  ٢٨
 ..………… العلم مبا تدعو إليه:الصفة األوىل ٢٨

 ..……………القدوة احلسنة: الصفة الثانية ٢٩

 .حسن اخللق والتواضع ولني اجلانب: الصفة الثالثة ٣٣

 .……االهتمام باملظهر اخلارجي: الصفة الرابعة ٣٤
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 ………………االعتدال: الصفة اخلامسة ٣٦

 .…………من مشكالت الدعوة النسائية*  ٣٩

 .……قلة عدد النساء الداعيات: املشكلة األوىل ٣٩

٤٧ 
صعوبة التوفيق بني العمل والدعوة     : املشكلة الثانية 

 ……………………والشؤون املنـزلية

 ………………عقبات يف طريق الدعوة*  ٦٣

 ...…………………عقبات نفسية: أوالً ٦٣

 …………………عقبات اجتماعية: ثانًيا ٦٦

 ..……………………حلول مقترحة*  ٧٠

 …………ب من األخرياتعدم التجاو: ثالثًا ٧٥

 .…………………موضوعات وكتب*  ٨٠

……………………………اخلامتة*  ٨٧
 ………………………الفهـرس *  ٨٩
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א  א
                                                           

 ).٢/٧٤٥(انظر املعجم الوسيط . القوام: القدُّ )١(

ضرب من النبات   : ندُّ، ال )١/٥٢٢(املعجم الوسيط   . نبت ُسهِلّى رائحته طيبة قوية    : الشِّيح )٢(

 ).٢/٩٤٧(انظر املعجم الوسيط . يتبخر بعوده

 ).٢/١٠٩١(املعجم الوسيط . االشتعال: الوقُْد )٣(

املعجم الوســيط . أي وهى مبغضة: ، َصلفًا)٢/٩٩٢(املعجم الوسيط . أي غضبت: تنمرت )٤(

)١/٥٤١.( 

 ).٢/٧٤٠(املعجم الوسيط . مجع ِقْتب، وهو اِملَعى والكَِرش: أقتاب )٥(

 .- رضي اهللا عنه –من حديث أسامة بن زيد ) ٢٩٨٩(، ومسلم )٣٢٦٧(جه البخاري أخر )٦(

 ).٤/٣٨(انظر األغاىن . عزاه صاحب األغاين ألىب العتاهية )٧(

والكالم للمرأة أيًضا، وإمنا ذكر الرجل على سبيل التغليب، وإال فاحلكم واحد، والطبيعة                )٨(

 .ليل خيصص للرجلثبت حبق املرأة، إال بد واحدة، وما ثبَت حبق الرجل

، وعزاه صاحب فصل املقال ألىب      )١/٤٨(ذكره صاحب املستطرف يف كل فن مستظرف          )٩(

 ).١/٩٣. (عبيد

 ).١/٨٧(املعجم الوسيط . مجع َتَرح وهو احلزن: أتراح )١٠(
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. عن عطاء بن يسار، وهو من كبار التابعني؛ فسنده مرسل) ١٧٧٠(أخرجه مالك يف املوطأ      )١١(

 عن جابر بن عبد   ) ٥٢٣٦) = (٤٠٦٢(، وأبو داود    )٤٠٦٢(ويشهد له ما أخرجه أمحد      
 فرأى رجالً شعثًا قد - صلى اهللا عليه وسلم –أتانا رسول اهللا : " قال- رضي اهللا عنه –اهللا 

ورأى رجالً آخر وعليه ثياب     ". أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره       : تفرق شعره، فقال  

: انظر". إسناده جيد : "قال العراقي . "أما كان هذا جيد ماًء يغسل به ثوبه       : "وسخة، فقال 

 ) .٢٢١(فيض القدير للمناوي 

، وغريهم من حديث أيب     )٤٠٧٠(، والبزار   )٤٧٤(، وابن حبان    )١٩٥٦( أخرجه الترمذي  )١٢(

 وقد صححه الشيخ األلباين كما يف       ."حسن غريب ": قال الترمذي . - رضي اهللا عنه     -ذر

 .)٢٩٠٨(صحيح اجلامع 

 صلى اهللا   – أن رسول اهللا     - رضي اهللا عنه     – أيب هريرة    من حديث ) ٢٦٧٤(أخرج مسلم    )١٣(

من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص               : " قال -عليه وسلم   

ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال                   

 ".ينقص ذلك من آثامهم شيئًا

 .ن حديث أيب بردة بن أيب موسى األشعريم) ٤٣٤٢(أخرجه البخاري  )١٤(

 .من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٢٤٤٨(، ومسلم )٥١٨٩ (أخرجه البخاري )١٥(
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 :البيت ألىب كبري اهلذىل، ومطلع قصيدته )١٦(

 ولقد َسَرْيت على الظالم ِمبْخَشم     َجلٍْد من الفتيان غري ُمثقَِّل

. نام نومة خفيفة  : وَهْوَجل الرجل ). ٢/٢٣٩(، جممع األمثال    )١/٢٠(انظر ديوان احلماسة    

 ).١١/٦٩٠(لسان العرب 

من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص         ) ١١٥٩(، ومسلم   )٦١٣٤(أخرجه البخاري    )١٧(

 .رضي اهللا عنهما

  .- رضي اهللا عنه –من حديث وهب بن عبد اهللا السوائي )  ١٩٦٨(أخرجه البخاري  )١٨(

  .-اهللا عنه  رضي –من حديث أيب هريرة ) ٦٥٠٢(أخرجه البخاري  )١٩(

من ) ١٠٠٥(، ومسلم   - رضي اهللا عنه     -من حديث جابر    ) ٦٠٢١(أخرجه البخاري    )٢٠(

 .- رضي اهللا عنه -حديث حذيفة 

 رضي اهللا   –من حديث جابر بن عبد اهللا       ) ١٩٧٠(، والترمذي   )١٤٢٢٩(أخرجه أمحد    )٢١(

 .حسن صحيح: ، وقال الترمذي -عنه 

من حديث ) ٩١٨٤(لبيهقي يف الكربى   ، وا )٤٢٣٧(، وابن حبان    )٦٨٧٧(أخرجه أبو يعلى   )٢٢(

رواه أبو  : "وقال) ٤/٣٢٥(عمرو بن أمية الضمري، وقد أورده اهليثمي يف جممع الزوائد            
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األلباين كما يف   الشيخ  حسنه  اهـ ، وقد    " يعلى والطرباين، ورجال الطرباين كلهم ثقات     

 ).٤٥٤٦(، وصحيح اجلامع )١٠٢٤(السلسلة الصحيحة 

 .- رضي اهللا عنه –من حديث أيب هريرة ) ١٠٠٩( ومسلم ،)٢٧٠٧(أخرجه البخاري  )٢٣(

، - رضي اهللا عنه     –من حديث أيب هريرة     ) ١٠٠٩(، ومسلم   )٢٧٠٧(أخرجه البخاري    )٢٤(

 .وقد تقدم

انظر املعجم  . احلقد والضغينة : ، السخيمة )١/٤٦٢٥(تنتزع وخترج برفق     : َتسلُّ )٢٥(

 ).١/٤٣٨(الوســيط 

 ).٢/٧٩٧(املعجم الوسيط . خًريا كان أو شًرااسم للقول الفاشي يف الناس، : القالة )٢٦(

ضمن سلسلة الدروس   " هشيم الصحافة الكويتية  "ميكن حول هذا االستطراد مراجعة درس        )٢٧(

 .العلمية العامة، وقد نشر معظمه يف جملة اجملتمع الكويتية يف ثالث حلقات، عرب ثالثة أعداد

ضمن سلسلة الدروس   " يتيةهشيم الصحافة الكو  "ميكن حول هذا االستطراد مراجعة درس        )٢٨(

 .العلمية العامة، وقد نشر معظمه يف جملة اجملتمع الكويتية يف ثالث حلقات، عرب ثالثة أعداد

 .- رضي اهللا عنه –من حديث أيب هريرة ) ٢٧٥١(، ومسلم )٧٤٢٢(أخرجه البخاري   )٢٩(


