
: القوامة
تأليف

اليوسف   المحامي مسلم الدكتور
الفلبين في الدعاة لتخريج المعارف معهد مدير

ًا سابق
والقانونية الفقهية الدراسات في والباحث

و نستهديه و ، نستعينه و ، نحمده لله الحمد إن
و ، أنفسنا شرور من بالله نعوذ و ، ونسترشده ، نستغفره

فل يضلل من و ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات
و ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن أشهد و ، له هادي
ًا أن أشهد . ورسوله عبده محمد

َيا تعالى قال َها : (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُت

ُتّن َول ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن)َ (آل َو )َ .102عمران: ُمْس
ًا قال و َيا أيض َها : (  ّي أ

ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل َخ
ْفٍس ِمْن ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير َك

ًء ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل ًا)َ (النساء: َع ِقيب )َ .1َر

َيا جلله جل وقال َها :(   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو َو

ً ْول ًا َق ِديد َس
ِلْح   ُيْص ُكْم ()َ ُكْم َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذ ّلَه ُي ال

َلُه ْد َوَرُسو َق ًا َفاَز َف ْوز ًا)َ (الحزاب:  َف ِظيم )َ .71-70َع

: بعد أما
الهدي وخير ،  جل و عز ،  الله كلم الكلم أحسن فإن

، محدثاتها المور وشر ، وسلم عليه الله صلى محمد هدي

1



النار في ضللة كل و ، ضللة بدعة كل و ، بدعة محدثة وكل
.1

: بعد و
الععدين علععى التشععنيع السععلم أعععداء من الكثير حاول
ضععد التمييععز علععى كععدليل القوامععة آيععة خلل من السلمي

:2 قيل ما أطرف لعل , و المرأة
ثقتهععا و أهليتهععا و ، حريتهععا المععرأة سلب قد السلم أن-1

.  المرأة على قواما الرجل جعل إذ بنفسها
, إذللهععا و المرأة استعباد عهد من بقايا تمثل القوامة أن-2

مجهولة فكرة , و البيت في مهمل كما المرأة كانت أن يوم
. للزوج مهينة ذليلة ًأما و المجتمع في

الرجععل ينفععرد أن العععدل مععن ل و ، المستساغ من ليس-3
قععد هععي و ، المععرأة دون مععن السععرة رياسععة و ، بالقوامععة
فععي الرجل مع وتساوت ، الستعباد و ، الرق أغلل حطمت

. اللتزامات و ، الحقوق كل
, نننرى والمغالطات الشبهات هذه على للرد و

المنرأة علنى الرجنل قوامنة فني القول نبسط أن
: السإلمية الشريعة في

َلى َقّواُموَن الّرَجاُل: (  تعالى قال ِءء َع ّنَسننا ِءبَمننا ال
ّلننُه َفّضَل َلننى َبْعَضننُهْم ال ِءبَمننا َبْعننٍض َع ْنَفُقننوا َو ِءمننْن َأ

ِءهْم ِءل ِلَحاُت َأْمَوا َتععاٌت َفالّصا ِن َظععاٌت َقا ِف ْيععِب َحا َغ ْل َحِفععَظ ِبَمععا ِل
ّلُه ِتي ال ُفوَن َوالّل ُهّن َتَخععا ُهّن ُنُشععوَز ُظععو ِع ُهععّن َف ْهُجُرو ِفععي َوا

ْلَمَضاِجِع ُهّن ا ُبو ِر ِإْن َواْض ُكْم َف َن ْع َط ُغوا َفل َأ ْب ِهّن َت ْي َل ً َع ِبيل ِإّن َس
ّلَه ًا َكاَن ال ّي ِل ًا)َ (النساء: َع ِبير )َ 34َك

 
آليععة إل هععي مععا السععلمية الشععريعة فععي القوامععة إن
المسععلمة للسععرة المععن السععير ضععرورة تفرضها تنظيمية
نسععل مععن عنهمععا ينتععج مععا و المععرأة و ، الرجل بين القائمة

.  تبعات من تستتبعه ما و ، طيب
روى و ، أصحابه يعلمها و ، خطبته بها يفتتح وسلم عليه الله صلى الرسول كان التي الحاجة خطبة -هذه 1

: مثل مصنفاتهم في الئمة من جمع أخرجها قد و – عليهم الله رضوان – الصحابة من ستة الخطبة هذه
.و1097 .برقم1/287 ج السنن في داود وأبو  ،157-156-6/153 ج ، للنووي  مسلم صحيح شرح

المسند في  والطيالسي183-2/182ج المستدرك في -والحاكم105-3/104،ج المجتبى في النسائي
.1/585ج السنن في ماجه . وابن3/214ج و7/146،ج الكبرى السنن في . والبيهقي338 برقم

على الرجل قوامة - وانظر121 , ص , بيروت الشروق , دار قطب , محمد السلم حول - شبهات21
. is lamunveileol  موقع المراة
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هنععاك المععرأة و الرجععل بيععن مععا القوامععة شععأن فععي و
تكععون أو ، القيععم هععو الرجععل يكععون أن : فإمععا ثلثة فروض
.   قيمين معا يكونا أو ، القيم هي المرأة
إلععى يععؤدي الواحععد للعمععل رئيسععين وجععود إن حيععث و
. البدء منذ الفرض هذا سنستبعد , لذلك والفساد التنازع

ْو تعالى قال َل ِهَما َكاَن : (  َهٌة ِفي ِل ّلععُه ِإّل آ َتا ال َد َفَسعع ْبَحاَن َل َفُسعع
ِه ّل َعْرِش َرّب ال ْل ُفوَن)َ (النبياء: َعّما ا )َ .22َيِص

رئاسة و ، القوامة المرأة تعطى -  أن الثاني الفرض و
: السرة

عاطفتهعا تتغلعب انفعاليععة عامععة- عاطفيععة كقاعععدة– الم و
, أسرتها أفراد أحد أو ، هي بها تمر أزمة أي في عقلها على

يحيعد معا كعثيرا بالنفععال غيره أمور و ،  أموره يدبر الذي و
لزمععات وغيععره ، نفسععه يعععرض و ، المستقيم الطريق عن
. بها الوقوع عدم و ، تخطيها بالمكان كان

الفععرض هععذا يسععتبعد هععواه يحكمععه ل الععذي العاقععل و
. السرة رياسة و ، لقوامة يصلح ل الذي

المععرأة : ( أن  اللعه حفظعه ، قطعب محمد الشيخ قال
بععل لرغبتهععا فيخضععع تسععيره الععذي الرجععل تحععترم ل ذاتهععا

المععرأة هي فهذه ، اعتبار أي له تقيم ل و ، لفطرتها تحتقره
لهععا صععار و ، كاملة مساواة الرجل ساوت أن بعد المريكية

للرجععل نفسععها فاسععتعبدت عععادت مسععتقل ذاتععي كيععان
! و ليرضععى لععه وتتلطععف ، تغععازله الععتي هععي فأصععبحت

تلقععي ثععم ، العريععض صععدره و ، المفتولععة عضلته تتحسس
إلععى بالقيععاس قععوته إلععى تطمئععن حيث أحضانه بين بنفسها
. 3 ضعفها
إل يبععق لععم والثععاني الول الفرض استبعدنا إننا حيث و

:  لسببين السلم به حكم الذي الفرض
عليها تعالى الله خلقها التي طبيعته على بناء الرجل أن-1

- وجعه علعى بكعثير أكعبر عقليعة و ، جسعمية بقعدرات يتمتع
و ، وقععوة حجمععا أقل عادة تكون التي المرأة - من  العموم

.122 ,ص قطب , محمد السلم حول شبهات—31
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السععلبية و اليجابيععة العواطععف ، أفعالها و بانفعالتها يتحكم
. ورجحانه العقل حكمة من أكثر

مععن أكععبر الرجععل دمععاغ أن الطبية البحاث تأثبت قد ( و
هععي الرجععل مخ في الموجودة التلفيف أن و ، المرأة دماغ
تقععول و ، المععرأة مععخ فععي الموجععودة تلععك مععن بكععثير أكثر

كععبير حد إلى تعتمدان الذكاء و العقلية المقدرة أن البحاث
)َ  فيععه الموجععودة التلفيععف عدد و المخ وزن و ، حجم على

4. 
أسععرته علععى النفععاق الععزوج علععى فععرض السععلم-2

، اللتزامات من غيره و ، المهر بدفع كلفه , كما بالمعروف
أن شععيء فعي النصععاف و العدالععة من ليس , و الواجبات و

حعق لعه يكعون أن دون أسعرته على بالنفاق النسان يكلف
. التربية و الشراف و ، القوامة
السععببين هععذين إلععى تعععالى و سععبحانه اللععه ذكععر قد و

.  للقوامة الرجل السلم لختيار الرئيسيين
َلننى َقّواُمننوَن الّرَجاُل: (  تعععالى بقععوله ِءء َع ّنَسننا ِءبَمننا ال
ّلننُه َفّضَل َلننى َبْعَضننُهْم ال ِءبَمننا َبْعننٍض َع ْنَفُقننوا َو ِءمننْن َأ

ِءهْم ِءل ِلَحاُت َأْمَوا َتععاٌت َفالّصا ِن َظععاٌت َقا ِف ْيععِب َحا َغ ْل َحِفععَظ ِبَمععا ِل
ّلُه ِتي ال ُفوَن َوالّل ُهّن َتَخععا ُهّن ُنُشععوَز ُظععو ِع ُهععّن َف ْهُجُرو ِفععي َوا

ْلَمَضاِجِع ُهّن ا ُبو ِر ِإْن َواْض ُكْم َف َن ْع َط ُغوا َفل َأ ْب ِهّن َت ْي َل ً َع ِبيل ِإّن َس
ّلَه ًا َكاَن ال ّي ِل ًا)َ (النساء: َع ِبير )َ 34َك

رئيسععها هو : ( أي الله رحمة عليه كثير ابن المام قال
فضععل , بمععا اعععوجت إذ مؤدبهععا و عليها الحاكم و وكبيرها ،

و النسععاء من أفضل الرجال لن  أي بعض على بعضهم الله
بالرجال مختصة النبوة كانت لهذا و ، المرأة من خير الرجل

: (لععم وسلم عليه الله صلى لقوله العظم الملك كذلك و ،
، القضععاء منصععب كععذا . و5...)َ امععرأة أمرهم ولوا قوم يفلح
و ، المهععور مععن )َ أي أموالهم من أنفقوا بما ( و ، ذلك وغير

وسععنة ، كتععابه في عليهن الله أوجبها التي الكلف و النفقات

الفوائد. صيد , موقع البار , د. على الميزان في المراة - عمل42
الله نفعني : لقد , قال بكرة أبي  (عن6686  برقم6/2600ج البخاري صحيح في الحديث هذا - وأصل53

ولوا قوم يفلح : لم , قال كسرى ابنة ملكوا فارسا أن وسلم عليه الله صلى النبي بلغ لما الحمل أيام بكلمة
. أمرهم
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فععي المرأة من أفضل فالرجل ، سلم و عليه الله صلى نبيه
يكععون أن , فناسععب والفضععال ، عليهععا الفضل له و ، نفسه
)َ. درجة عليهن للرجال : ( و تعالى الله قال كما عليها قيما

اللععه رضععي  عبععاس ابن عن طلحة أبي بن علي قال و
أمععراء )َ (( يعنععي النسععاء علععى قوامععون : ( الرجععال عنهععم
أن طععاعته و ، طععاعته مععن بععه أمرهععا فيمععا تطيعه أن عليها
 6)َ)َ لماله حافظة لهلها محسنة تكون

اللععه فضل : ( بما الله رحمة عليه البغوي المام قال و
بزيععادة النسععاء علععى الرجععال )َ , يعنععي بعععض على بعضهم
تعععالى لقوله ، : بالشهادة قيل , و الولية و الدين و ، العقل
و بالجهععاد قيععل , و امرأتان و فرجل رجلين يكونا لم : (فإن

الرجععل هععو قيععل و ، الجماعععة و الجمعععة من بالعبادات قيل
: بععأن قيععل , و واحععد زوج إل للمععرأة يحععل ل . و أربعا ينكح

, قيععل و ، : بالديععة قيل , و : بالميراث قيل , و بيده الطلق
.7)َ   بالنبوة
قوامععون : ( الرجال الله رحمة عليه البيضاوي قال و 
الرعيععة علععى الوليععة قيععام عليهععن : ( يقومون النساء على

فضععل : (بمععا , فقععال وكسععبي ، هبي , و بأمرين ذلك وعلل
الرجععال تعععالى تفضععيله )َ , بسععبب بعععض على بعضهم الله
القعوة مزيعد , و التدبير حسن , و العقل بكمال النساء على
و المامععة و بالنبوة خصوا لذلك , و الطاعات و العمال في

، القضععايا لمجامعا في الشهادة و الشعائر إقامة , و الولية
فععي السععهم زيععادة و ، نحوهععا و الجمعععة و الجهععاد وجوب و

في أموالهم من أنفقوا بما ( و بيده الطلق بأن و ، الميراث
. 8)َ  النفقة و ، كالمهر نكاحهن

, لععم المععرأة علععى للرجععل القوامععة جعل إذا فالسلم
يرد , ولم السرة بإرادة ل , و بالمرأة الرجل استبداد يشرع

إنمععا , و المععرأة علععى مسععلط سععيف القوامة تلك تكون أن
، التفععاهم و التعاون و ، الشورى على القائمة القوامة شرع

. زوجته و  الزوج بين المستمر التعاطف و
.492 /1, ج كثير ابن - تفسير61
.2/206, ج البغوي - تفسير72
 .184 / 2, ج البيضاوي - تفسير83
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 سععورة9)َ)َ بععالمعروف عاشععروهن (( و تعععالى قععال
. 19 الية من النساء
للنسعاء خيععر (خيركعم وسعلم عليععه اللعه صلى لقوله و

10ولبناته)َ)َ

إيمانععا المععؤمنين (( أكمععل سععلم و عليععه الله صلى لقوله و
. 11)َ)َ بأهله ألطفه و خلقا أحسنهم

مععا , و الصععلة ( الصلة وسلم عليه الله صلى لقوله و
فععي اللععه اللععه يطيقععون ل مععا تكلفععوهم ل إيمععانكم ملكععت
, و الله بأمانة أخذتموهن أيديكم بين عوان ,  فإنهن النساء

 .12)َ  الله بكلمة فروجهم استحللتم
صععلى محمععد الكريم رسولنا قول ننسى أن يمكننا ل و

 .13)َ  بالقوارير (رفقا سلم و عليه الله
:  القوامة ضوابط

عنده تقف مدى لها السلمية الشريعة في القوامة إن
، المعتقععد و ، الععدين حرية إلى تمتد ل فهي ، إليه تنتهي و ،

كععانت إذا دينهععا تغيععر علععى زوجتععه يكععره أن للزوج فليس
اجتهععاد أو ، معيععن مععذهب اتبععاع على يجبرها أن ل و كتابية
القبلعة أهععل مععن كععانت إذا الفقهيععة الجتهععادات من محدد
و الحععق يخععالف ل و ، مضلة بدعة يعتبر ل الرأي هذا مادام
. أهله

، الخاصة أموالها في المرأة حرية إلى القوامة تمتد ل كما 
اللععه أراد الععتي الحقوق في الرجل و بينها المساواة في ل و

، معصععية ارتكععب إذا طععاعته لهععا ليععس و ، المسععاواة فيهععا
الله معصية في لحد طاعة : ل وسلم عليه الله صلى لقوله
 14)َ . تعالى و تبارك

الساسععية الحقوق إلى تمتد ل الرجل قوامة كانت فإذا
في المرأة بتحرير يسمى ما دعاة يخيف الذي فما  للنسان

 ؟ الرجل قوامة

 .8720 , برقم415 / 6, ج اليمان - شعب94
.8720 برقم ،6/415 ج ، اليمان - شعب  10
 مجمع1  , برقم1/43, ج الصحيحين على  المستدرك361  , برقم76/ 2, ج حيان ابن - صحيح115

اليمان. كمال في  , باب58/ 1, ج الحوادث
4حزيمة. ج ابن  صحيح125 / 1, ج الجارود لبن  . المنتقى1216  , برقم889 / 2, ج مسلم - صحيح126
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المكانععة تلععك من أكرم و ، افضل للمرأة يريدون فماذا
ينشععدون حقععا كععانوا إن إياهعا السععلم بوأها التي المرموقة

.  ؟ يزعمون كما – للمرأة خيرا
ذلععك تحطيععم يريععدون بل ذلك يريدون ل أنهم الحقيقة

الرجل قوامة ( في المتمثل المسلمة للمرأة المنيع الحصن
عاديععات مععن المععرأة لحمايععة قلعععة السععلم جعلععه )َ الععذي
. رجاله و ، وتقلباته الزمان

أوكععل لو الواجبات و ، الحقوق تشريع موضوع أن ذلك
يععأتي قععد و ، يناسععبه ل مععا الحقععوق من لشرع النسان إلى

جععانب مععن و ، جععانب من هذا الخرين على تسلطا تشريعه
رأيععه قبول على الخرين تحمل التي الضمانات توجد ل آخر
مثععل خاصععة و ، مثلهععم إنسععان هععو , و للحقوق تشريعه , و

اسععتغلل و ، للتحكععم وسععيلة تععأتي قععد التشععريعات هععذه
. الخرين

أمامهعا , يتسعاوى تعالى الله عند من تكون عندما أما 
و ، السععتقرار تحقععق و ، الهععوى و الشهوة من وتبرأ الجميع
إلععى اللعه دون من أربابا بعضهم الناس يتخذ أن فكرة تنسخ
مععن منحععه و ، اللععه شععرعه الععذي الحععق بعه يمتععاز ما جانب

.  الخرة و الدنيا في والعقاب الثواب  القدسية
ّلُف ( ل َك ّلُه ُي ًا ال ْفسعع َها ِإّل َن َع َهععا ُوْسعع َبْت َمععا َل َهععا َكَسعع ْي َل َع َمععا َو

َبْت َتَس ْك َنا ا ّب َنا ل َر ْذ َؤاِخ َنا ِإْن ُت ْو َنِسععي َنععا َأ ْأ َط َنععا َأْخ ّب َتْحِمععْل َول َر
َنا ْي َل ًا َع َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ِذيَن َع ّل َنا ِمْن ا ِل ْب َنا َق ّب َنا َول َر ْل َما ُتَحّم

َقَة ل َنا َطا ِه َل ْعععُف ِبعع ّنععا َوا ْغِفععْر َع َنععا َوا َنععا َل ْنععَت َواْرَحْم َنععا َأ ْول َم
َنا ْنُصْر َلى َفا ِم َع ْو َق ْل ِريَن)َ (البقرة: ا ِف َكا ْل )َ .286ا
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الثالث الفصل
البدع هذه تقاوم كيف

المرأة ضد التمييز على بالقضاء يسمى ما (( بدعة
((

و ، النسععل هلك تريععد الععتي البععدع هععذه تقععاوم كيععف
ًا ، الحرث ًا دعاتها أن وخصوص ، يريععدون مععا ينفذون ما كثير

ًا أهدافهم يحددون فنراهم ، ومرسومة مدروسة لخطة وفق
و ، البسععطاء للقنععاع المبررات صياغة و ، صناعة يجيدون و

. هوى قلبه في من
تجععد ل  و (: اللععه رحمععة عليععه الشععاطبي المععام قععال

ًا علععى يستشععهد هععو و    إل الملععة إلععى ينتسب ممن مبتدع
شهوته و ، عقله وافق ما على فينزله ، شرعي بدليل بدعته

 َ(َ(1

محععددة فععترات فععي البععدع هععذه يععثيرون نراهععم كمععا
ضعععاف و ، هععواءال و البععدع أهععل كععل مععع تجمع و ، بتكاتف
. العقل و الدين

هععؤلء يقععابلوا أن ، الفضععل و ، العلم أهل على قيفحق
مععا يجمع سليم علمي منهج وفق مدروسة ، مضادة بخطط

السععليم العقلععي و ، الصععحيح الشععرعي لسععتدللا بيععن
أمثال مقارعة و ، لمقاومة السابقة التجارب من مستفيدين

لهععذه القععوم بعععض قبععول و انتشار أسباب أكبر لن ، هؤلء
طرقنععا ضعععف و ،  الخبيثة القناعية أساليبهم تعدد هو البدع

.  طرقهم و  هؤلء وسائل ، مع مقارنة تشتتها و ، أساليبنا و
نجاحععات و بحقنععا إخفاقععاتال و ، أخطععاءال تتكرر ل كي و
ًا البسيط المنهج هذا نضع هواءال و البدع أهل لما وفق
: يلي

المععرأة تحرير و التغريب ( دعاة البدع أهل أهداف تحديد-1
جميععع معرفععة و ، متناهيععة )َ بدقععة بالرجععل مسععاواتها و

. أهدافهم تحقيق على تساعدهم التي الوسائل

 .134 / 1ج للشاطبي ، العتصام 1
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لععم مععا و ، تحقق ما وفق  الحالي موقفهم حقيقة معرفة-2
. يتحقق

. الهجمات تلك لصد المناسبة الحلول وضع-3
بيععن وخاصععة الشععرعي العلععم بنشر وذلك داخليا التحصين  – 4

يجهل ما عدو فلنسان نسائنا
ً :  والهواء ، البدع أهل أهداف : تحديد أول

القضععاء ودعععاة المععرأة تحريععر دعععاة أهععداف أوضح لعل
:  يلي بما زعمهم بحسب التمييز أشكال كافة على

كلععه عليععه القضععاء ثععم ، قريععب كهدف الوجه حجاب نزع-1
بحيث ، الجراء لهذا موجبة قوانين وتشريع ، بعيد كهدف
للقععوانين مخالفععة المععرأة حجاب لنزع معارضة أي تصبح

مثل البلدان من الكثير في حدث كما.   المرعية والنظم
التونسعية الرابطعة تقريعر وكعان وتعونس وفرنسعا تركيعا

 قععد2002 عععام عن السنوي النسان حقوق عن للدفاع
المحجبععات ضععد والداريععة المنيععة الحملت عععن تحععدث

تعرضععن المحجبععات مععن العديد أن فيه وجاء التونسيات،
وتععم العمععل، أمععاكن أو الشععوارع فععي المضععايقات إلععى

مراكععز بعععض فععي عنوة الحجاب من منهن العديد تجريد
بعععدم تعهد على التوقيع على وإجبارهن بالعاصمة، المن

. الحجاب ارتداء إلى العودة

النسععان حقععوق عععن للععدفاع التونسععية الرابطععة أن كما
ًدا  أن2003-5-28 في ذكرت قد كانت طالبععات من عد

العععام نهايععة امتحانععات اجتيععاز مععن ُمنعن الثانوي التعليم
1981 عععام فععي أنععه للحجععاب. يععذكر ارتععدائهن بسععبب
زيععا الحجععاب يعتععبر قانونععا التونسععية السلطات أصدرت

، القععانون بهذا تلتزم والحكومة الحين ذلك طائفيا. ومنذ
دخععول مععن المحجبععات منععع علععى التشععديد تععم أنععه إل

العقعععد مطلعععع منعععذ الحكوميعععة والدارات الجامععععات
الععداخل فععي واسعععة انتقععادات أثععار مععا وهععو الماضععي،
الععتي الحقوقيععة المنظمات جانب من خصوصا والخارج،

تععدخل المحجبععات علععى والتضععييق الحجاب منع في ترى
.للمواطنين الشخصية الحرية في
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ًا ، التعليععم مراحععل كععل فععي الختلطا تشععجيع-2 وخصوصعع
الختلطا فرض ثم ،        قريب كهدف البتدائية المرحلة

. بعيد كهدف التعليم وغير التعليم مراحل كل في
كالعلم المختلفة بالنشاطات العمل على المرأة تشجيع-3

جعععل و ، الصععناعة و التجععارة غععرف و ، المهرجانععات و ،
طبقععات كععل مععن مرغوبععة و ،  مقبولععة المشععاركة هععذه

ًا العمععل هععذا ترسععيخ ثععم ، قريب كهدف المجتمع رسععمي
. بعيد كهدف

، السياسععي العمل غمار في الخوض على المرأة تشجيع-4
حععق إقععرار ثععم ، أولععى كخطععوة لنتخععابا حععق إقععرار و

كهععدف  ... الععخ الشعععب و النععواب لمجععالس الترشععيح
و ، المحامععاة و ، القضععاءب  للعمل لها السماح ثم ، قريب
الوليععات و المناصععب مععن غيرهععا و ، الععوزارات تععولي

. بعيد كهدف  لجتماعيةا و ، لقتصاديةا و السياسية
فععي الرجععل و ، المععرأة بيععن ما المساواة لفكرة الترويج-5

قوامة ، القوامة رفع ثم ، قريب كهدف الحياة شؤون كل
ًا منحها و ، المرأة عن الرجل تسععاوي التزامععات و حقوقعع
ًا هالتزامات و حقوق صععحيحة شرعية ضوابط ةأي عن بعيد
. بعيد كهدف

ًا نراهععم الخبيثة همطخط تنفيذ أجل ومن ينسععبون مععا كععثير
إلععى ، القوامععة و  الختلطا منععع و الععرأس و الععوجه تغطيععة
ة و  التقاليعد و العادات و ، زعمهعم بحسعب السعائدة الثقاف

التخلق و ، بالجهل همبوجه يقف أو ، يعارضهم من كل اتهام
، البلد مصلحة يريد ل أنه و، للسلم الصحيح فهمال عدم و،
. للمجتمع والرفاهية القتصادي التقدم يريد ول العباد ل و

، الحاجععة و الفقععر و القتصععاد وتععر علععى يعزفععون فهععؤلء
بعععض وحرص ، العمل و ، المال إلى الناس حاجة مستغلين

ل هععذا وكععل ، لقتصععاديا الداء تحسععين علععى المسععؤولين
و ، الحجععاب بنععزع  إل زعمهععم بحسععب يكععون أن يمكععن

و ألععوانه و العمععل أصععناف كععل فععي للرجل المرأة مشاركة
. تدرجاته

ًا تلننك ووقننف لصنند ، المناسإننبة الحلول  وضع- ثاني
و ، الفكننار هننذه علننى القضنناء ثننم ، النندعوات
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بركبهننم يسير من و ، الغرب يشنها التي الهجمات
مسنناواتها و تغريبهننا و المننرأة تحريننر دعنناة مننن

:  بالرجل
اسإننتعمالها يجننب الننتي السإننلحة أهننم

:   أفكارهم و ، هؤلء بدع لمحاربة
الكتنناب علننى القائمننة  السننلفية النندعوة نشر-1

: الصالح السلف وفهم والسنة
تضععلوا لععن شععيئين فيكععم تركععت: ((  اللععه رسول قال 

علععى يععردا حععتى يفترقععا لععن و ، وسععنتي اللععه كتاب بعدهما
 .1)َ)َ  الحوض

ًا فسيرى منكم يعش : (( من  قوله و ًا اختلف فعليكععم كثير
و ، بهععا فتمسكوا المهديين الراشدين الخلفاء سنة و بسنتي
كععل فععإن ، المور محدثات و إياكم و ،  بالنواجذ عليها عضوا
 .2)َ)َ  ضللة بدعة كل و ، بدعة محدثة

، المنكننر عن والنهي ، بالمعروف المر تفعيل-2
و والسياسإننني الجتمننناعي الظلنننم ومقاومنننة

أن بععد ل المععة هععذه على يقع شر كل لن ، لقتصاديا
. بذنبها تعالى الله فعاقبها جنته ذنب ببسب يكون
ُتْم تعالى الله قال ْن ُك ْيَر : ((  ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل َت

ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر َعِن َو َكعع ْن ْلُم ُنععوَن ا ْؤِم ُت ِه َو ّل ْو ِبععال َلعع آَمععَن َو
ْهُل َتاِب َأ ِك ْل َكععاَن ا ًا َل ْيععر ُهعْم َخ ُهععُم َل ْن ُنععوَن ِم ْؤِم ْلُم ُهععُم ا َثُر ْك َأ َو

ُقوَن)َ (آل َفاِس ْل )َ 110عمران: ا
َوَمععا تعالى وقال ُكْم : ((  َب ٍة ِمععْن َأَصععا َب ِبَمععا ُمِصععي َبْت َف َكَسعع

ُكْم ِدي ْي ُفو َأ ْع َي ِثير َعْن َو .)َ 30)ٍَ (الشورى: َك
، البنندع لهننذه تنروج النتي الدول بضائع مقاطعة

:  الهواء أهل وتدعم
فععي عممععت و اسععتمرت مععا إذا  الحسن الثر  للمقاطعةاف

. مناصريهم و هؤلء ردع
مراحلننه بكننل الشننرعي التعليننم دعننم و نشننر-3

ومتسننلحين رسإننوله و اللننه يحبننون دعاة لتخريج

/ الصحيحين على  المستدرك114 / 10ج ، الدارقطني سنن  ،149 برقم  ،245 / 4ج ،  الدارمي سنن 1
 .319 برقم  ،172 / 1ج
 .5 برقم  ،179 / 1 ج حبان ابن صحيح 2
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منننن وغيرهنننا ، النبوينننة و القرآنينننة بنننالعلوم
نشننر علننى تسنناعدهم الننتي العصننرية المعارف

الهواء و البدع أهل مقارعة و ، السلفية الدعوة
.  مناصريهم و

ًا : تعالى تبارك بقوله المبحث هذا أختم وأخير
ْوا         (  َل َخ ِذيَن ّل ا َثُل َم ُكْم ِت ْأ َي َلّما َو ّنَة ْلَج ا ُلوا ْدُخ َت َأْن ُتْم ْب َحِس َأْم

َيُقوَل        ّتى َح ُلوا ِز ْل َوُز ُء َوالّضّرا ُء ْأَسا َب ْل ا ُهُم ْت َمّس ُكْم ِل ْب َق ِمْن
ِه           ّل ال َنْصَر ِإّن َأل ِه ّل ال َنْصُر َتى َم َعُه َم ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا الّرُسوُل

: البقرة) ( ِريٌب ) 214َق
ِة  : ((        َيا ْلَح ا ِفي ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا َنا َل ُرُس ْنُصُر َن َل ّنا ِإ تعالى وقوله

: ) ( غافر    ُد َها َْلْش ا ُقوُم َي ْوَم َي َو َيا ْن ّد ) 51ال
 تعالى الله إلى الفقير العبد
اليوسإف جودت محمد بن مسلم

abokotaiba@hotmail.com
moslem@scs-net.org

00963212262346
00963212268436
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