
الرحيم الرحمن الله بسم

ملتزمة     هموم
، إليه ونتوب ونستغفره نستعينه و نحمده لله الحمد إن
يهههده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ

إلههه ل أن وأشهد ، له هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله
، ورسوله عبده امحمد أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل

الههدين يههوم إلههى وأتباعه وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى
ًا وسلم ًا تسليم .. كثير

 ؟ ملتزمة بكلمة نعني *** من

ًا بالله آمنت التي الفتاة تلك بها نعني إننا وبالسههلم ربهه
ًا ًا – وسلم وآله عليه الله صلى – وبمحمد دين ً نبيهه ، ورسههول

ًا وشريعته – تعالى – الله منهج ورضيت ًا دين ًا ودرب .. وطريق
إنمهها ، تقاليههدها ول والغرب الشرق قوانين ترض فلم 

المؤمنههات النسههوة هههن وقههدوتها أسههوتها تكههون أن رضيت
، والتههابعين الصحابة ونساء المؤمنين أمهات من الصالحات

ًا الدين أخذت التي الفتاة تلك هي فليست آبائههها عههن تقليد
عههن تلقيههه أن تتمنههى ثقيههل عبههء أنه تشعر وهي وأجدادها

.. .. كل مساء أو صباحا كاهلها
وغفلههت بظههاهره دينههها من أخذت التي الفتاة تلك ول 
وسههلوك ومخههبر مظهر كله الدين فإن ، وحقيقته باطنه عن

ببعههض يفههرط أن للنسههان يجههوز ول ينبغههي .. ول وعقيههدة
فمهها ببعههض وتكفههرون الكتههاب ببعض  أفتؤمنون{ ، الكتاب

ويههوم الههدنيا الحيههاة فههي خزي إل منكم ذلك يفعل من جزاء
 .} العذاب أشد إلى يردون القيامة

بعههض وصههف ) في ( العشماوي للشاعر قصيدة وهذه
: النسوة وبعض البيئات بعض عند الموجود التناقض
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والند والريحههههان ***  والشيح القهههد وذلك العيون هذي
والههورد الزهر فأنت ***  بيض رؤى أنجبتك أ جئت أين من

جههد كلماتههها وفي *** يغري كحهههل أجفانها وفي قالت
نهههههههد مالها فتاة *** مني  جعههههلت حريتي عربية
بالنفس فرصة *** لي سنحت ما الرض بقاع أغشى

أعتههههد
ولخالقي نعم *** قالت مسلمة؟ ! فسهههألت عربية

الحمهههد
لهها قلبي في ***والنار  يهب عصفهي والحزن فسألتها

وقهههد
رأت ول الحجاز ***  أرض  عرفت ما الزي ذاهه نهأي من

جدهن
مرتهههد اللحههاد من *** سهم محدثتههههي يا التبذل هذا

ًا انثنهت ثم فتنمرت عبهههد لسبابهههها *** ولسانها صلفهه
سهههد الههوى دون ***حريتي واثقة بالنفههههس أنا قالت

العقههد يتنههاثر بأن *** أخشى تلفحههههني والنار فأجبتها
والصهههد الكفر و الهدى ***دين اجتمعهها ما أختاه يا ضدان

حهههههد ماله ازدواج بأمتنها***إل أزرى مهههها والله

****

رسههوله وسنة – تعالى – الله كتاب بعد المادة هذه ومصادر
ونسههتهدي نسترشد بهما اللذين ، – وسلم عليه الله صلى –

الخهههوات رسهههائل مهههن ههههي ، الحيهههاة طهههرق كهههل فهههي
ًا  ، إلي وكتاباتهن واستفساراتهن " هموم  العنوان من فبدء

ًا ، الخههوات إحههدى مههن اقههتراح " وهههو ملتزمههة ومههرور
كههل يكههون أن حرصههت السئلة ببعض وانتهاء بالموضوعات

.  أيديهن عملته مما ذلك
:  للموضوع اقتراحها مطلع في إحداهن تقول
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لههها ويطههور بيههدها يأخههذ مههن إلى ماسة بحاجة الملتزمة إن
مههن الههواعين مههن هناك بأن شعورنا مع وبالذات  ، التزامها

النقطة هو التلفاز، لمشاهدة وتركها الفتاة تحّجب أن يعتقد
.. عندها تقف التي الخيرة

إل شههيء كههل يملكههن الملتزمات معظم أن يعلمون ليتهم 
نوافق كنا وإذا ) ، الخت تقول ( هكذا السليم والفهم الذكر

حههد عنههد ينتهههي اللههتزام أن يظنههون النههاس مههن اكههثير أن
المسلم أن الواقع أن مع ، التلفاز مشاهدة وترك ، الحجاب

تصههديقا  ، الموت إلى بوترق جهاد في يزالن ل والمسلمة
 .} اليقيههن يأتيههك حههتى ربههك  واعبههد{ وجههل عز الله لقول
وإن سههبلنا لنهههدينهم فينهها جاهههدوا والذين{ :  تعالى وقوله

 . } نالمحسني لمع الله
.. أو غيرههها إلههى النسههان يتجاوزههها مرحلههة ليس فاللتزام

محاولههة هههو اللههتزام إن .. بههل .. ل عنههدها ينتهههي قضههية
في حتى ، الممات إلى الفتاة ومع الفتى مع ظلهت مستمرة

يأتيههك  حههتى{:  ربههه ويعبههد النسههان يجاهههد المههوت ساعة
 .} اليقين

يههتردد النفههس أن دام ومهها الجسههد فههي الههروح أن دام ومهها
والمصههابرات المجاههدات مههن وألوان ألوان النسان فأمام

نوافههق ل .. ولكننهها إليها المرأة أو المرء يحتاج والمدافعات
إل شههيء كههل يملكن الملتزمات معظم أن على الخت تلك

ًا فإن السليم والفهم الذكر الملتزمههات الخههوات مههن كههثير
ًا الله بحمد يملكن ًا قدر والعقههول السههليم الفهههم مههن جيههد

ولهههن لنا – تعالى – الله نسأل ، القوية المواهب و الناضجة
. الثبات جميعا

: - كالتالي فهي العناوين أما`
. اللتزام و : المرأة أولً
ًا .  الداعية صفات : من ثاني
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ًا .  النسائية الدعوة مشكلت : من ثالث
ًا .  الطريق في : عقبات رابع

ًا .  وكتب : موضوعات خامس
***********

ً :      اللتزام     و     /  المرأة     أول
مههن بها يحيط وبما والشر بالخير تأثرا أكثر بطبيعتها المرأة
المسماة الزور أجهزة استغلل خطر نعرف ولذلك ، الرجل
عقلية في الجهزة تلك وتأثير ، التخريب في العلم بأجهزة
الفههراغ ووجههود زلهههنلما فههي المرأة بقاء عن ناجمة المرأة
عند تعكف النساء من  فكثير, الوقت من جزءا تعيشه الذي
وحههتى بههل وعلمههها ثقافتههها تتنههاول ومنههه ، الجهههاز هههذا

والراء القههوال بعههض خلل مههن ، دينههها عههن معلوماتههها
. لها تقدم التي والمور والطروحات

العلنيههة الوسههائل الههدعاة يسههتخدم أن الههواجب مههن وإن 
والمحاضههرة والكتاب كالشريط النساء مخاطبة في العامة

والسوق:  أقول حتى,  والجامعة والمدرسة بل المتخصصة
الدعاة يستخدمها أن ينبغي فإنه ، مباحة متاحة وسيلة وكل
وقلههوبهن النسههاء عقههول إلههى الوصههول في تعالى الله إلى

.. والحكمة – تعالى – الله بآيات ومخاطبتهن
التحههرر و الوطنيههة رموز إن ، الخوات .. أيتها الحبة أيها
وأمينة شعراوي هدى أمثال العربية البلد معظم في والثقافة
في رموزا .. كن المعروفة والقائمة السعداوي ونوال السعيد
ّبل نظرهم ويعتههبرن الصههحافة عنههها وتتكلههم ، العلم لههها يط
بالههذات الجزيههرة هذه في بلدنا في أما ، مجالهن في رائدات

ازدراء موضههوع والشههعور العقههل فههي المسههتغربات تزال فل
. تعالى الله بحمد المجتمع من وسخرية

اسههتحياء علههى ولكههن تأكيههد بكههل صههحفنا فههي يكتبههن فهههن 
عههبرت الههدين نقههد إحههداهن أرادت فإذا الغموض من وبشيء

القههرون ومخلفههات والسههراب الباليههة والتقاليههد بههالطقوس
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ًا هكههذا الدين عن تتكلم أن تستطيع ل لكنها ، السابقة صههراح
ًا . بواح

وبالصوليين بالمتطرفين عبرت والدعاة العلماء نقد أرادت وإذا 
ي أبعهد أو,  الفهق ضيقي . والكهنهة بالكهانهة فعهبرت النجعهة ف

وجههوب فههي وبناتنهها أخواتنهها مههن القههادرات مسههؤولية يبرز وهذا
أن بههد فل ، المستويات كافة على عروفةهم نسائية قيادات وجود
، ) قيههادات ( التعليههم نطههاق فههي و قيههادة المدرسات في تكون
، قيههادات القليههم مستوى وعلى بل قيادات البلد مستوى وعلى
البلههد هههذا فههي أنههه إل السههلم بلد كههل في واجبا كان وإن وهذا

.  أراد لمن مفتوحا مكشوفا الميدان يزال فل ، وأيسر أسهل
النساء تحرض :  لماذا ويقولون علي يعتبون الخوة من والبعض

وخاصة العمل مواصلة على أو مثل الدراسة في الستمرار على
؟ المتدينات من

ل مجتمههع فههي .. إننهها وأخههواتي لخههوتي .. أقول والجواب 
صهناع فيهه مجتمهع ههو بهل ، وصهناعته بصهياغته نحن ننفرد

وآراء مختلفهههة ومهههذاهب شهههتى ) عقهههول ( ذووا كهههثيرون
إلههى اليمين أقصى من واتجاهات ونظريات بل ) ، ( متباينة

حههد عنههد الملتزمههة تههوقفت .. فههإذا يقال كما اليسار أقصى
ننصههح حيههن أننهها ذلههك ومعنههى ، يتوقههف ل فغيرههها معيههن

لكههل سههمحنا فإننهها والتههأثير العمل مجالت بترك المتدينات
ً لنهها تسههمع ل الههتي والتجاهات والطبقات الفئات تلك أصههل
ًا ووضعنا ، المجتمع في وتتغلغل وتتوغل تنمو بأن ًا سد منيع

فههي جيههد بشكل يساهم أن يمكن الذي الوحيد العنصر أمام
ول ، والفسههاد الشههر متحجي في يساهم أو ، المسيرة ضبط
للعلمههانيين بالمجههان نقههدمها أن يمكههن خدمة ثمة أن أعتقد

هههذه مههن أعظم الشهوات وصرعى السيئة النوايا وأصحاب
بجامعاتههها النسههائية التجمعههات تخلههو أن وهههي أل ، الخدمة

الههتي الملتزمههة مههن وأعمالها وندواتها ومعاهدها ودراساتها
! المنكر عن وتنهى بالمعروف وتأمر الدين راية ترفع
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تشههعر أن هههي الملتزمههة تلههك بههه تقوم أن يمكن ما وأقل 
ومها النسهائية المجتمعهات تلهك داخهل يجهري بمها المجتمع

بل والدعاة العلماء إن ، الستار ووراء الكواليس وراء يكون
فههي يجههري إنههه لهم يقول من إلى يكونون ما أحوج والعامة
وأيههن مجالكم وما دوركم فأين ، وكيت كيت النساء أوساط

  ؟ أصواتكم هي
مهها أقل هو السوار تلك داخل ويحدث يحصل بما فإخبارهم

انتهى قد المجردة الشكوى زمن أن أعتقد ذلك ومع ، يمكن
يجههوز ل والخيههرات الخيرييههن دور أن ( أي ينتهههي أن كاد أو

) المختصة للجهات الشكاوى رفع مجرد عند يتوقف أن أبدا
:  أهمها ،لسباب
ً ريههاح منههع علههى القمههم مههن إصههرار هناك كان  لو:     أول

والمسههؤولون ، النوافههذ غلههق لحكمههوا والفسههاد التغييههر
ًا الصغار ًا دائم فعلهههم وردود الكبههار مواقههف يتلمسون وأبد
و النكههت فههي يقههال ولههذلك ، تسههاهلهم أو حزمهههم ومههدى

بلههد في المسؤول قوة مدى تعرف أن أردت إذا ، الطرائف
، مشههاجرة وبينههه بينههك صههار إذا البقال سلوك في فانظر ،

إلى أو الشرطة مدير إلى رفعتك وإل فعلت إن له قلت فإذا
وخههاف وارتبههك اضههطرب فوجدته ، المير إلى أو المحافظ
الحههق سههيف وأن ، العههدل و القههوة دليههل هههذا أن فههاعرف

وأمامههك ، شههئت مهها وافعههل : ارفههع لك قال إذا أما ، صارم
المههر أن .. فههاعلم أمامههك و وأمامههك المتحههدة المههم هيئة
..  التراخي على دليل

ًا الحههوال من بحال إهمالها يمكن ل الناس  ضغوط:     ثاني
، كههبير تههأثير فيههه للجمههاهير صههار عصههر فههي ونحن خاصة ،

ًا وهزوا كبار زعماء أسقطوا حيث ًا وحطمههوا عروش أسههوار
ُعّزل صورة زالت ول ، وحواجز الههدبابات يواجهههون الههذين ال

النقلب قههام بعههدما ، السههوفيتي التحههاد فههي بصههدورهم
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وجههوه فههي يتههدافعون وهههم ، فشههل الههذي الخير الشيوعي
وهههم استطاعوا حتى ، اللف بعشرات بل باللف الدبابات

ذلههك وجههه فههي يقفههوا أن ، واحههدة رصاصههة ول يملكههون ل
وقههد للذهان ماثلة الصورة هذه لزالت ، ويفشلوه النقلب

. غربه و شرقه في الهواء على حية كله العالم رآها
وههذه منقسههما مجتمعا فيه نعيش الذي المجتمع كان فإذا 

إلى النقسام وهذا  ،} يختصمون فريقان هم  فإذا{ حقيقة
خيههار ل أمههر وهههو ، وفاجر ومؤمن وضال ومهتد وباطل حق
ًا هنههاك أن يعنههي ول ، لههه حههل ول فيههه تمزيههق إلههى سههعي

الحقيقيههة بأسمائها المور تسمية إلى سعي هو بل المجتمع
.  نصابه في المر ووضع ،

ًا المجتمع كان إذا ، أقول - فينبغههي حقيقههة - وهههذه منقسم
ّيههرون يمههارس أن قناعههاتهم لتحقيههق الوسههائل كافههة الخ

مههن أو منههها نهههون أن يمكن ل وسيلة والشكوى ، الشرعية
معههها يكههن لم إذا خاصة الوسائل أضعف من ولكنها ، شأنها
، كغيرهههم دورهههم يمارسوا أن الخيار يستطيع لكن ، غيرها
الغههرب بأفكههار المشههبعة المنحرفههة الفتههاة تلههك أن وكمهها

والمسؤولية التأثير موقع إلى تصل أن استطاعت واتجاهاته
، عليهههن وأثههرت فتياتنهها وبعههض بناتنا بعض عقول وغيرت ،

فههي تكههون أن المهتديههة الصههالحة الطيبههة تسههتطيع فكذلك
فههي تقههف اللههه بحمههد حههواجز هنههاك وليس ، نفسه الموقع
( الحاجههة و ممكههن عليها فالتغلب حواجز وجد وإن  وجهها،

بههإذن توصههله حيلة يعدم ل الصادق والمؤمن  )، الختراع أم
. يريد ما إلى تعالى الله

ًا ، يكفههي ل الشههكوى مجرد إن أقول يجعلني الذي :     ثالث
الجامعات أغلقوا للناس نقول أن اليوم الممكن غير من أنه

فهههذا ، النسائية المؤسسات .. أغلقوا المستشفيات أغلقوا
وهههي المههور هههذه كههل مههن للنههاس فلبههد مطلوب غير أمر

يبههق فلم ، شك بدون الن الناس بحياة ارتبطت مؤسسات
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والمستشههفيات والمههدارس المؤسسات لهذه يرسم أن إل
شههيء كههل بضههبط جههاء والشرع ، الصحيح الشرعي الطار

تشههجع أن إل يبههق فلههم  ،} تفصههيل فصههلناه شههيء  وكههل{
فيههها المساهمة على القل على أو ، إدارتها على الفاضلت
.  المهتدية غير الخرى التجاهات ومزاحمة

ًا :      الداعية     صفات     / من     ثاني
أن أعتقههد أكههاد فههإنني ، الملتزمة الفتاة عن نتحدث كنا وإذا

ًة ً أو امرأ ًا رجل داعيههة غيههر أنههه نتصههور أن يمكههن ل ، ملتزم
أن اللههتزام مهن لن ، الن الواقعهة الظهروف هذه مثل في

أنها أي ملتزمة المرأة كون ومعنى ، الله إلى النسان يدعو
 والمؤمنههون {:  يقههول وجههل عههز واللههه,  لربههها مطيعههة

وينهههون بههالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنات
هو المنكر عن ونهيها بالمعروف فأمرها نإذ ؛ } المنكر عن
منه جزء كذلك هو تعالى الله بأمر وقيامها التزامها من جزء

للنههاس أخرجههت أمههة خيههر  كنتههم{:  يقول تعالى الله لن ،
 ،} بهالله وتؤمنههون المنكهر عهن وتنهون بالمعروف تأمرون
علههى شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم  وكذلك{:  ويقول

فقيامههها إذن  ،} شهههيدا عليكههم الرسههول ويكههون النههاس
وقيامههها بالصههلح وقيامها الله إلى بالدعوة وقيامها بواجبها
. التزامها من جزء هو والنهي بالمر

رجههال المة هذه أن الكثيرة والتجارب الحداث أثبتت وقد 
فههي رغبههة لههديها بههل ، الحههق قبههول على قدرة لديها ونساء
.  والتزامه الحق سماع

ولكننههي ملههتزم أنهها يقههول أن امرأة أو منا لرجل عذر ل نإذ
.. بههالفطرة .. داعيههة داعيههة فهو ملتزم كل أبدا ، داعية غير
الذي هو بالصلة أمره الذي وأن مطيع أنه يعني التزامه لن

عههن والنهي بالمعروف بالمر أمره الذي وهو بالدعوة أمره
الحوال من بحال وذاك هذا بين نفرق أن يمكن ول ، المنكر
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الداعيههة الواعيههة الملتزمههة علههى ينصههب حههديثي ولههذلك ،
أن شك ول ، الموضوع بهذا أصلة المخاطبة هي أنها باعتبار

في مطلوبة أيضا هي الداعي الرجل في نتصورها صفة كل
..  المرأة

مههن هههذا و إليههه، تدعوا بما   العلم:     الولى     ***الصفة
هههو هل تعلم ل وهي شيء إلى تدعو أن يمكن فل الواجبات

مههن أم العههادات من هو هل الشرع من ليس أم الشرع من
التقاليههد مههن أو الدينيههة المههور مههن هههو هههل العبههادات
ً الموروثة الجتماعية إمهها:  اللههه بحمد واضح والشرع ، مثل

معههروف قول أو ، قائم إجماع أو ماضية سنة أو محكمة آية
تعرف أن بد . فل كالشمس واضح صحيح اجتهاد على مبني

قههال إذا بحيث بدليله إليه تدعو الذي المر المسلمة المرأة
.  ذلك على تجيب أن استطاعت الدليل وما لماذا أحد لها
قههال قبل ومن ، الحسنة  القدوة:     الثانية     الصفة  ***  

أنهاكم ما إلى أخالفكم أن أريد  وما{ : السلم عليه بشعي
اللههه رضههي زيد بن أسامة عن البخاري صحيح وفي  ،} عنه
بالرجههل : ( يههؤتى قههال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه
فيههدور ، بطنههه أقتههاب فتنههدلق النههار في فيلقى القيامة يوم
فيقولههون النار أهل إليه فيجتمع برحاه الحمار يدور كما فيها

عههن وتنهانهها بههالمعروف تأمرنا تكن ألم ؟ لك ما:  فلن يا له
وكنههت ، آتيههه ول بالمعروف آمركم كنت بلى:  قال ، المنكر
 .)  وآتيه المنكر عن أنهاكم

ذلههك فيكههذب النسههان يتكلم أن بمكان الخطورة فمن إذن
.  بأفعاله

ًا أصبحت قد الناس واعظ يا منهم عبت إذ~~~~  متهم
ًا تأتيها أنت أمور

ًا بالوعظ تنصحهم أصبحت والموبقات~~~~  مجتهد
جانيها أنت لعمري
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عليههه – الرسههول وقههول ، والمههرأة الرجههل في والكلم
، أيضهها والمرأة يمنع ) ل بالرجل - : ( يؤتى والسلم الصلة

واحههد فههالحكم وإل ، التغليههب سههبيل على الرجل ذكر وإنما
حههق فههي ثبههت الرجههل حق في ثبت وما  ، واحدة والطبيعة

.. منه يخرجها بدليل إل المرأة

التعليهم ذا كان لنفسك ***هل غيهههره المعلم الرجل أيها يا
به يصح *** كيما الضنى وذي السقام لذي الدواء تصف

سقيم وأنت
فأنت عنه انتهت *** فإذا غيههها عن فانهها بنفسك ابدأ

حكيهم
وينفع منهههك ***بالقول يقتدى و وعظت إن يقبل وهناك

التعليم
فعلت إذا عليك ***عار مثهله وتأتي خلق عن تنه ل

عظيهههم

محاضههرة ألف من أحسن أحيانا بالسلوك ةوالدعو فالتربية
ومظهرههها وأدبها خلقها بحسن زميلتها بين امرأة وسلوك ،
.. وصههلحها ربها بشريعة والتزامها حديثها وطيب مخبرها و

فيههها نبههدأ التي ، والمحاضرات الكلمات من كثير من أفضل
مههن فكههثير ، الكههثيرون يسههمعه ل وقد ، الكلم ونردد ونعيد

الشههرطة أسههمع أن فههي رغبههة لههدي ليههس تقههول الخوات
ًا أمامها وجدت لو لكن ، الدينية ًا نموذج .. حيههة وصههورة حيهه

تحتههاج ل هنهها أنها فأعتقد ، فأعجبتها متدينة ملتزمة فتاة من
إلههى يحتههاج ول واضههح والحههق ، اشههريط تسههمع أن إلههى

بههد ول الحسههنة القههدوة من بد فل ، يريده من في صعوبات
عبادتههها فههي حسههنة قههدوة تكههون أن الداعيههة الخههت مههن

و أخلقههها و عقيههدتها وفههي ، قلبههها وفي خبرهامو وسلوكها
ًا مظهرها وفي ، طيبتها و شههعرها فههي و شههكلها فههي ، أيض
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و أقوالههها و أعمالههها و حركاتههها و مشههيتها في و ، ثيابها في
. شيء كل في

القههدوة الداعيههة .. المههرأة ذلك على مثل  ولِك لك وأضرب
عبههاءة مثل تلبههس كههأن ، بمثلههها يليههق ل بمظهر تظهر التي

ًا تلبس أو مطرزة ًا كاب تضههعه أو نفسههه في زينة هو ، مطرز
بمتابعة مولعة تكون أو ، للجانب زينتها تظهر أو كتفها على

ً والتسريحات الموضات عليههها يجههب أنه نقول ل ، بأول أول
كمهها بالههدعوة مطالبههة .. فهههي ل هكههذا كانت إذا تسكت أن

ًا ولكن ، قبل منذ قلنا الههذي العمل بهذا فإنها تدعو حين أيض
حسهن عهن إمها ، فيهها يقلدونها سنة للخريات سنت عملته

أن والههدليل فيههه شههيء ل فعلتههه الههذي العمههل هذا بأن ظن
أن تسههتحق ل المههرأة هههذه إن سههيقولون أو ، فعلتههه فلنههة
. بفعلها قولها تناقض لنها لها يسمع

المشههتبهة المههور بعههض الداعية الخت تتجنب أن فينبغي 
.  لدعوتها وحماية لعرضها حماية

وليههن والتواضههع الخلههق  حسههن:     الثالثصصة     ***الصصصفة
المحبههة غههرس ولعههل ، الخريههات إليها يحبب مما ، الجانب

، الههدعوة لقبههول سههبب أول هههو المههدعوات نفههوس فههي
يجوز ول ، ردها أو الدعوة قبول في التأثير شديد والسلوب

ًا لنا نقههدمه حيههن ، نحملههه الههذي الحههق علههى نتجنههى أن أبد
علههى نعطف أن يجب بل ، الجاف الغليظ بالسلوب للناس

همههههومهم ونتلمههههس ، مشههههاعرهم ونحتههههوي الخريههههن
أو عليهههم نسههتعلي ول  ، أتراحهههم و أفراحهههم ونشههاطرهم

.   رفعه إل تعالى لله أحد تواضع فما نستكبر
مههن قههدر الداعيههة عنههد يكههون  أن:     الرابعصصة     ***الصصصفة

أن إلى أدعو أنني البعض يظن قد .. لنه بمظهرها اهتمامها
الهتمههام عههن بعيههدة مبتذلة ، الداعية المتدينة المرأة تكون

الرئيسههية البوابههة هههو فالمظهر ، مرفوض هذا و ، بمظهرها
الطبعههي ومههن ، الخريههات قلوب إلى عبورها من بد ل التي
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- واللههه ، الجميههل الثههوب عههن تبحههث أو المههرأة تتحلههى أن
الخصههام فههي وهههو الحلية في ينشؤ من  أو{:  - قال تعالى

هذا الحلية في طفولتها منذ تنشأ الفتاة فكون  ،} مبين غير
. عليه تلم ل طبعي أمر

تعتنههي وأن شههعرها بتسههريح المرأة تهتم أن الطبيعي من و
بههذلك - أوصههى وسلم عليه الله - صلى والرسول بمظهرها

يسههرح بههأن أمههره الههرأس أشههعث رجل جاءه فلما ، الرجل
أن مههن خير : ( هذا قال ذلك بعد جاءه ولما ، ويدهنه شعره

مههع فههالمرأة  ) ، شههيطان كههأنه الههرأس أشعث أحدكم يأتي
.. أولى باب من جنسها بنات

المسههلمة المههرأة تتبرج أن أبدا نقبل ل الحال بطبيعة نحن 
يعنههي ل هههذا لكن ، بيتها من لخروجها تتطيب أن ول ، بزينة
فههي النسههائية المجتمعههات إلههى تههذهب أن أو التبههذل بحههال
.  بالبنان إليها يشار داعية تكون حين خاصة ، ممتهنة أثواب

أن يعتقههدن لنهههن الههدعوة عههن يعرضههن اليوم الفتيات
مظههاهر مههن مظهههر كههل عههن تتخلى أن هو ، اللتزام معنى

كههل تقههول و ، ذلههك تريههد ل بههالطبع هههي و بنفسها اهتمامها
! بمظهري اهتمامي إل شيء

فههي ولكههن ؟ ذلههك وبيههن بينههها يحول السلم أن قال ومن 
ليههس ثههوب و مبههاح فمظهر  - ، تعالى – الله أباحه ما حدود
.  الرجال أمام به تظهر ول فيه متطيبة غير نفسه في زينة

ومههن شههيء كههل فههي  العتدال:     الخامسة     ***الصفة
فنحههن ، والتفريط الفراط بين مشاعرها في العتدال ذلك
عواطفههها فههي جافههة تكههون من الخوات بعض من مثل نجد

شههعورا تبههادلهم ول الخريههن مههع تتجههاوب ل  ، ومشههاعرها
، وجههوههم فههي تبتسههم أو بمحبههة ومحبة بود ودا و ، بشعور
ًا تتطلههب والدعوة الدين جدية أن وترى الصههرامة مههن قههدر

مقبهول غير شك بل أمر وهذا ، الجادة والقسمات والوضوح
صلى الرسول قال ) كما صدقة أخيك وجه في ( وتبسمك ،
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وجههه فههي : وتبسههمك أيضا للمرأة ونقول ، وسلم عليه الله
. عام فالحكم أيضا صدقة هي أختك

فههي تبههالغ مههن الخوات من أو النساء من هناك وبالمقابل 
أحيانهها تصههل بمشههاعر الخريههن إغههراق في وتبالغ المشاعر

عههن تصههبر ل الخههوات مههن أن فتجههدين ، الفههراط حد إلى
بههها تتصههل بدأت بيتها إلى ذهبت فإذا ، نهار من ساعة فلنة

بههها خلههت وربمهها ، الطههوال السههاعات وتكلمههها بالهههاتف
مشههاعرها الخههرى إلههى إحههداهما تبههث الطويلههة الوقههات
أو تجالسها أخرى رأت إذا تغار ربما بل ، وشجونها وهمومها

يسههمى ممهها نههوع وهذا ، فقط لنفسها تريدها لنها ، تحادثها
المحاكاة قضية عن فضل ، البنات أوساط به"العجاب" في

سكناتها و حركاتها في شيء كل في تقلدها أنها أي والتقليد
وحركههات ، وثيابههها وحههذائها ولباسههها كلمههها طريقة وفي ،

فههي البنت شخصية ذوبان أن شك ول ، شيء كل وفي يدها
كل خاطب وجل عز الله لن ، ضياع داعية كانت لو و أخرى
يهههآت إل والرض السموات في من كل إن{ بمفرده إنسان

ههههآتي  وكلهههم* داهههع وعههدهم أحصههاهم  لقد* عبدا الرحمن
} . فردا القيامة يوم

فجورههها فألهمههها*  سههواها ومهها  ونفس{:  سبحانه وقال 
} دسههاها مههن خههاب  وقههد* زكاههها مههن أفلههح قد*  وتقواها
أن يجههوز ل وأنههه ، باسههتقلليتها المسههلمة تشعر أن فينبغي
اللههه يههدي بيههن موقوفههة فهههي ، أخههرى شخصههية في تذوب
. وبمفردها بذاتها القيامة يوم تعالى
ًا :     النسائية     الدعوة     مشكلت     / من     ثالث
إلهى أشهير النسهاء دعهوة مجهال فهي كثيرة مشكلت هناك
:  المشكلت هذه فمن منها..  شيء

***ً يعههاني القلههة وهذه ، الداعيات النساء عدد قلة :     أول
أوسههاط فههي كههبيرا جهل هنههاك نجههد ولذلك ، الكثيرون منها
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والريههاف القرى عن فضل المدن ملعا في .. حتى الفتيات
فههي يتمثههل المشههكلة هههذه أمههام والحل.  النائية والمناطق

: -  الحلول : فمن اختصار في أعرضها ، أمور
: الول     الحل

الخههت تحههرص أن بمعنههى الجميههع مههن المشههاركة طلههب 
اللههه إلههى الههدعوة في النساء كل تشارك أن على المسلمة

فل التقصير، من شيء وجود مع حتى الغيورات كل ، تعالى
ً تكههون أن للههدعوة يشههترط ناديهها ليسههت فالههدعوة ، كههامل

وفيه إل إنسان من وما ، عزيز البشر في الكمال و ، للكملة
وبين النسان بين يحول أن يمكن ل النقص هذا ولكن نقص
ً تدعو فأنت ، تعالى الله إلى الدعوة بواجب قيامه إلههى مثل

..  تعمله لم ما حتى بل عملت ما
النسههان فمثل..  الخاصههة بطريقتههك إليههه تههدعو أن ويمكن

ً المقصههر : " المههر للنههاس يقههول أن يمكههن امههرأة أو رجل
وأستغفر خطأ أنه أعرف ، وكيت كيت وهو فيه وقعت الذي
أقههوى هههو مههن منكم يكون وقد  إليه، وأتوب منه تعالى الله

– لله أخلص أو إيمانا أصدق أو إرادة أصلب أو ، مني عزيمة
" ، أنهها فيههه فشههلت فيما هو ينجح أن فيستطيع ، – وجل عز

كنههت ولههو فههاعله أجههر مثههل ولههك الخيههر على دللت فتكون
.  فيه مقصرا

يعظ فمن~~~~  مذنب هو من الناس في يعظ لم ولو
محمد بعد العاصين

الكههؤوس يتعاطون من على : " حق الصوليون قال ولذلك
ًا بعضهم ينهى أن المعصية في النسان وقوع يعني " ، بعض
ًا عنها النهي ترك له يسوغ ل ولو المعصية عن ينهى بل ، أبد

ًا كان وإن ، لههه تاركهها كههان ولههو بههالمعروف ويأمر فيها واقع
عليهم النبياء سيرة ، للقبول والدعى والفضل الكمل كان
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عنه أنهاكم ما إلى أخالفكم أن أريد  وما{:  والسلم الصلة
{. 

السههاعية الخههت تجههد أن يجههب التقصههير مههع حههتى ولكههن
.. المههدارس فههي الطالبات .. مثل المشاركة إلى الخريات

بحههث إعههداد أو توجيه أو كلمة في الطالبة تشارك أن يمكن
خلل مههن جنسههها بنههات بههها تحههدث معينههة أمور في مصغر
مراعههاة مههع ، أخرى مناسبة أي أو الدرس أو المسجد حلقة

أو تكلمههت أو قههامت فكونها,  بالتوجيه النساء هؤلء وتعاهد
جههاوزت قههد أنههها يعنههي ل بحههث أو كلمههة أو محاضرة ألقت

، إليههها يههوجه ول منههها يطلههب داعيههة وأصههبحت ، القنطههرة
.. بههل كل..  هي تؤمر ول الناس تأمر أن منها يطلب بمعنى

وتقههرأ وتنصههح عليههها .. ويحههرص تتعاهههد أن مطلههوب هههو
الثقة في نبالغ فل الطبيعي موضعها في وتوضع ، مشاعرها

.. بها يضر قد بما لها العنان وإطلق بها
لما الفتاة أن الحالت من كثير على واطلعت سمعت وقد 

الههدعوة أمههر إليههها يسند ثم مثل الثانوية المرحلة في تكون
المعلمههة وهههي الداعيههة هههي فتكههون المدرسههة فههي كلههه

إليههها تتجه النظار وتصبح ، والمتحدثة والواعظة والمتكلمة
معينههة نظههرة إليههها ينظرن والخريات ، إليها تشير والصابع

ًا ذلههك يفقدها ًا أحيانهه نفسههها ضههبط علههى القههدرة مههن نوعهه
وعلههى نفسههيتها علههى سهلبي تههأثير لههه ويكون اتزانها وعلى

ًا نفسههها تنسههى فربمهها ، الخههرى التربويههة اهتماماتها أحيانهه
لن ، تصههيب فل تجتهههد وربمهها المههور بعض في تبالغ وربما

علههى قههادرة تجعلههها ل فيههه تعيههش الههذي والسههن الفههترة
مههن بشههيء أهلها يشعر ربما بل ، المسائل كل في الجتهاد
أزمههة حههد إلههى وصههلت حههالت على اطلعت وقد ، التقصير
 !! نفسية

مثههل في وهي الفتاة تتدخل ل نقول فل نفرق أن يجب إذن
في نضع أن يصح ول ، ينبغي ل فهذا ، الدعوة في السن هذا
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القائمههة هههي ونجعلههها اليهاء إلههى اللهف مههن كله المر يدها
ًا بالمر ً قيام التههدريب مجههال في تكون أن ينبغي بل ، كامل

بالتوجيه نتعاهدها وأن ، أخريات مع والمشاركة والمساهمة
أن إلههى تحتههاجين كنههت وهنهها أصههبت : هنهها ونقههول والنصح
.  وهكذا تجنبه ينبغي خطأ وهذا أكثر المر في تجتهدي
.. .. فمثل العامههة الجهههود نحههو التجههاه:  الثصصاني     الحصصل

امههرأة ثلثين أو عشرين  تشمل قد الجلسات من مجموعة
خاصههة جلسههة بيتههها فههي تجلههس الداعية المرأة نرى لكن ،

أقههامت أنههها ولههو ، فقههط نساء خمس ، جيرانها من لخمس
ًا أو محاضرة ًا درسهه أن الممكههن مههن لكههان أمسههيًة أو عامهه

الههذي المحههدود الجهههد هههذا فيكههون ، النسههاء مئههات تشمل
أو خمسههين إلههى تصرفه أن الممكن من خمس إلى صرفته

مههن نقلههل ل نحههن الحههال .. بطبيعههة امههرأة خمسههمائة إلى
الههدروس  فهههذه, . ل. الخاصههة والجلسههات الدروس أهمية

:  .. فهي أهميتها لها الخاصة والجلسات
ً . المجتمع من فئة : تخاطب أول
ًا خاصههة جلسههة تقيههم أن تقههدر امههرأة يوجد : ربما ثاني

. عاما درسا أو محاضرة تقيم أن تستطيع ل لكنها لخمس
ًا عشههر أو نسههاء لخمههس الخاصههة الجلسههة : أن ثالثصص

أو درس ولكههن مكانههها وفههي وقتههها فههي التحكههم يمكههن
. قيامه يصعب قد محاضرة

عههام بنشههاط المههرأة تقههوم أن أمكههن مههتى نقههول لكن
فههي أبلههغ يكههون ذلههك فههإن ندوة أو عام درس أو كمحاضرة

.  تخاطبها التي المنطقة في وأوسع التأثير

ً الجميع من التركيز ضرورة:  الثالث     الحل ًا رجال ونساء
هم يحملن ممن ، الواعيات الداعيات من جيل إعداد على ،

تكههون .. قههد لههديهن الههدعوة معههاني هههذه وتنميههة السههلم
نهايههة زواجههها يكههون أن يجههوز فل لهههذا تصههلح ممن زوجتك
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.. ينبغي .. محرمك أختك .. بنت .. قريبتك أختك ، المطاف
ْعنـىت أن النسههاء وكههذلك ، ىتعههال الله إلى داعية تعدها أنب ُ

نوعيههات بإعههداد يعتنيههن أن ينبغي المدرسات من الداعيات
، الصعبة المهمة بهذه للقيام وتأهيلهن وتهيئهن الفتيات من
:  قيل وكما عشر عن تقوم أن يمكن النساء من واحدة لن

عنى أمر إن كاللف **** وواحد كواحد منهم ألف والناس

عبههد قبلنهها حرفههه فقههد البيت هذا في تحريف إلى نحتاج ول
: فقال عقيل بن الرحمن

 
عنى أمر إن كاللف *** وواحدة كواحدة منهم ألف والناس

ومن ، الرجال من اللف غلبت امرأة ربما ، صحيح وهذا    
اللههه رضههي عائشههة المؤمنين أم عيار في يأتي أن يستطيع

أو,  سههلمة أم أو,  زينههب أو,  حفصههة أو,  خديجههة أو,  عنها
تتقاصههر الرجههال كبههار حههتى ، الول المؤمنههات مههن غيرهن
ً خير المة هذه في زال ول ، دونهن هممهم ًا رجال .  ونساء

، الرجاليههة النشههاطات مههن السههتفادة:  الرابصصع     الحصصل
ًا يكون أن ينبغي المرأة نشاط أن نتصور فلماذا ؟؟ محصور

- والندوات والمحاضرات كالدروس-  الرجالية فالنشاطات
، للنساء ويصلح للرجال يصلح فيها يقال الذي الكلم معظم

الثنيههن وخاطب والمرأة للرجل جاء الشرع:  أسلفت وكما
ًا أن يلههزم ول ، بههدليل إل للمههرأة ثبههت للرجل ثبت وما ، مع

ًا المرأة تكون ً مجتمع ً مستقل داعيته أو منه فقيهته متكامل
. منه ومفتيته منه

ً - كانوا والسلم الصلة - عليهم والرسل  قال ، فقط رجال
ً إل قبلههك أرسلنا  وما{ تعالى الله مههن إليهههم نههوحي رجههال
ً كانوا فالرسل إذا.  } القرى أهل أدخههل أن أريد ول ، رجال
لههه حههزم .. فابن ؟ أحد النساء من بعث هل عقيم جدل في
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ذكههر كمهها الجمهههور لكههن ، رأي لهههم الفقهههاء وبعههض رأي
ولههم ، الرجههال مههن كههانوا كلهم الرسل أن وغيره القرطبي

إل قبلك من أرسلنا  وما{:  الية عند فلنقف قط نبية تبعث
 .} إليهم نوحي رجال

، النسههاء ويخههاطبون الرجال يخاطبون كانوا الرجال وهؤلء
للجهههود حفظا-  مانع ل إذا ، سواء حد على الجميع ويدعون

الههدروس إلههى المسههتمعين مههواكب إلى النساء تنضم أن- 
علههى الحههال بطبيعههة ، الرجالية والمجهودات والمحاضرات

إذا التطيهب عههدم فهي الشهرع بههأوامر التزامهن ومع انفراد
فههي زينههة يكههون الههذي الثههوب لبس وعدم ، الخروج أرادت
والختلط ، بههالقول الجهههر وعههدم نفسههها وسههتر نفسههه

الخاصههة مجالتههها في تستفيد لكنها ، ذلك غير إلى بالرجال
دور ، المور أولياء يا أنتم دوركم أيضا يأتي وهنا..  المنعزلة

وإعانههة المهمههة تسهههيل فههي الخأ دور ، الههزوج دور ، الب
.  تريد الذي محلها بلوغ على المرأة

، النسههائية الههدعوة مجتمعههات فههي المشكلت من :     ثانيا
، زليةهههالمن والشههؤون والههدعوة العمل بين التوفيق صعوبة
.. وأمامههها التههدريس ، الدراسههة ، العمل مثل المرأة فأمام

.. الههبيت زليةهههالمن الشههؤون بعههض أيضهها وأمامها ، الدعوة
.. ذلك غير إلى ، والولد والزوج

قلت إذا الحقيقة أتجاوز ول ، حقيقية معضلة شك بل وهذه 
تتحطههم عتبتههها وعلههى ، الههداعيات تههواجه مشههكلة أكبر إنها

فههي تشههتعل فتههاة من فكم ، والطموحات المال من الكثير
- ، - تعههالى اللههه إلههى الههدعوة إلههى الحمههاس جههذوة قلبههها

والطموحات والمال الحلم من الكثير مخيلتها في وتعيش
، المههال تلك تبخرت العملية الحياة وواجهت تزوجت فإذا ،

الحسههرات إل منههها تملههك تعههد ولههم المشههاعر تلههك وذابههت
.. المسههتعان واللههه والههذكريات والزفرات والهات والنات
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مههن كههثير .. أصههبح وكنههت .. كنههت الفتيههات تقههول مهها كثير
ل ولكن ، وكنت كنت تقول أن تستطيع ) ، ً ( كنتية الخوات
. القليل في إل كذا أفعل الن : أنا تقول أن تستطيع

أحاول ولكني ، المعضلة لهذه حل أملك أنني أيضا أزعم ول 
: الطريق هذا في إضاءة فأول الحلول بعض في المشاركة

وجههل عههز اللههه قههول ظههل فههي هههي :     الولى     الضاءة
ل حيههث مههن ويرزقههه مخرجهها لههه يجعههل اللههه يتههق  ومههن{

أمههره بالغ الله إن حسبه فهو الله على يتوكل ومن يحتسب
 ومههن{ تعالى الله ويقول  ،} قدرا شيء لكل الله جعل قد

اللههه ويقههول  ،} أجههرا له ظمعوي سيئاته عنه يكفر الله يتق
فرقانهها لكههم يجعههل الله تتقوا إن منواآ الذين أيها  يا{ تعالى
} العظيم الفضل ذو والله لكم ويغفر سيئاتكم عنكم ويكفر

المههة وتتقههي ربههه العبههد يتقههى أن ، حل أول هي فالتقوى ،
فههي,  وقتههها فههي ، زوجههها فههي ، نفسههها فههي وعل جل ربها

.. مسؤولياتها في,  عملها
.. .. ل البعههض يتصههور كمهها غامضهها معنههى ليست والتقوى 

 . فقط والمثلة النقاط بعض في التقوى نحدد أن يمكن
أمههام تجلسههها سههاعات ثلث الفتههاة تختصههر أن التقوى من

رهاعشهه وتزيههن وتمسح وترسم الصباغب تعبث وهي ةآالمر
ثلههث .. أو مثل سههاعة نصههف سههاعات الثلث هههذه لتصههبح
جزء هو الذي لزوجها بجمالها العناية في تفريط دون ساعة

.  شخصيتها من
لمههدة هاتفيههة مكالمههة الفتههاة تختصههر أن التقوى ومن

، ورائها من جدوى ل أحاديث في ، زميلتها مع ساعتين
فههي دقههائق عشههر أو سههاعة ربههع المكالمة هذه لتكون

 .. ذلك .. وغير والعيال والحلل الحال عن السؤال
المخصههص الههوقت الفتههاة تختصر أن التقوى ومن   

صههناعة إلههى ونصههف سههاعة من ، مثل الحلوى لصناعة
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نصههف أحيانهها تحضيرها يستغرق ل ، جاهزة جيدة أمور
.  ساعة

. فههالنوم نومها في المؤمنة تقتصد أن التقوى ومن  
وبعههد ضههحى العاشههرة السههاعة إلههى الفجههر صلة من

مههن وهههو,  يسههوغ ل ، الليههل مههن كافي وقسط الظهر
يمههدح كههان لمهها القيههس امههرؤ و  ، الجاهليههة عههادات

فيمههدحها ) ، الضههحى نههؤوم (:  يقههول كههان معشوقته
وأصبح النوم عهد مضى السلم في لكن نومها، بكثرة

مجههرد النههوم مههن قسههطه يكههون بههأن مطالبا المؤمن
.. والجهاد البذل من حياة لستئناف استعداد

البخههاري صههحيح فههي وهههي زرع أم قصههة في ولذلك 
وتعاقدن وتعاهدن اجتمعن امرأة عشر اثنا أن ومسلم

ًا أزواجهههن أخبههار عههن يكتمههن ل أن علههى فكههل ، شههيئ
: زوجههي الثالثههة وقههالت,  كههذا زوجههي قههالت واحههدة

.. إلههى أعلق أسكت وإن ، أطلق نطقأ أنا إن المشنق
لكههن ، الن بههها لنهها شههأن ل الههتي الطويلههة القصة آخر

وإن فهههد دخههل إن زوجههي" :  منهههن الخامسههة قههالت
؟ فهههد معنههى فمهها  ،"  عهد عما يسأل ل و ، أسد خرج
معنى فهد دخل إذا قولها معنى : أن النباري ابن يقول
إذا تقههول فهههي ، النههوم كثير حيوان وهو ، كالفهد صار
ً نومهها ونام عنها وغفل بفراشه التف دخل أمهها ، طههويل

، عهد عما يسأل ول ، الناس على كالسد فهو خرج إذا
كههل في يدقق ل فهو وإعراض كرم فيه رجل أنه يعنى

العههرب كههان وقههد ، شههيء كههل عههن يسههأل ول شههيء
العههرب زال ومهها ، الشههيء هذا بمثل النسان يمدحون
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، ذلههك في واقتصاده نومه بقلة النسان يمدحون أيضا
:  يقول الذي الهذلي قول تذكرون

ليل نام ما إذا سهدا~~~    مبطنا الفؤاد حوش به فأتت
الهوجل

الرجل به يمدح مما هذا النوم قليل النسان فكون
فهي فالعلمههاء ، ممكههن ذلههك في القتصاد و ، المرأة و

مهها النههوم مههن المعتدل القدر إن يقولون كانوا السابق
ًا ساعات ثمان إلى ست بين ذكههره الكلم وهههذا ، يومي

، عليههه اليههوم الطبههاء إجماع مع السابقين من جماعة
المههر ل يقولههون معاصههرون أطبههاء ظهههر فقد الن أما

الجسههم يكتفي قد لكن ساعات ثمان إلى ست الغالب
مههن أكههثر إلههى يحتههاج وقد أحيانا ساعات أربع أو بثلث
موجود لكنه قليل وذاك وهذا أيضا أحيانا ساعات ثمان

. 

يههأمر اللههه  إن{:  تعههالى قههوله هههي  :     الثانية     الضاءة
رواه فيمهها وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي  وقول} , بالعدل

حقهها عليههك لنفسههك : ( إن العههاص وبن عمر لبن الشيخان
: ( إن روايههة وفي ) ، حقا عليك ولزوجك حقا عليك ولهلك
ًا عليك لزورك و  ، حقا عليك لزوجك يحتمههل والههزور ) ، حق

حههق عليههها لههك نفسههك يعنههى فالجو به المقصود يكون أن
ً تحتاج ما بقدر تأكل أن فينبغي .. مثل

ُا حق عليك فلهم الزوار هم ، بالزور المقصود إن وقيل  أيض
كهل فهآت ، عنهم وتعرض ، وتهجرهم تهملهم أن ينبغي ول ،

و ، الههثروة لضههياع سبب التوزيع سوء ولذلك ، حقه حق ذي
توزيههع سههوء فههان ، الههوقت هي نملكها ثروة أغلى كانت إذا

أفلحهها والمههرأة الرجههل أن ولههو ، الضياع أسباب من الوقت
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ًا لكسههبا ، معتدلههة بطريقههة وتههوزيعه وقتهما ضبط في شههيئ
ًا أن مههن تشههتكي مثل الههداعيات الزوجههات فبعههض ، كههثير
جاءني هذا و ، يكفيها ما وقته من يعطيها ل ، الملتزم زوجها

، هههؤلء مههن أكههون ل ولعلههى أقههول و ، كههثيرة شكاوى فيها
حقههوق فههي يقصههرن مههن أن كمهها ، بخيههاركم أولئههك ليههس

. الخيار من لسن بيوتهن
وقتههه من يعطيها ل زوجها أن من تشتكى النساء من فكثير

ًا إل البيت إلى يأوي ل وقد ، يكفيها ما يههأوي ربمهها و ، متأخر
إلههى ينظههر أن يريههد ل فهههو  ، متضايق أو قلق أو متعب وهو

إلههى يههأوي أن يريههد وإنمهها ، معههها يجلههس أن ول ، زوجتههه
. بهمومه ويخلو ينام أو الفراش
تكههون أن ، كذلك المر كان .. إذا إذن المناسب من أفليس
شههؤون أو ، بيتههها بشههؤون الههوقت بعههض منشههغلة المههرأة
نعلم ونحن خاصة ، زوجها غياب ظل في ، أولدها أو دعوتها

تعههد فهههي ، الههزوج تنتظههر الههبيت فههي كههانت إذا المههرأة أن
ًا والدقائق الساعات ّد غيبته استطالت قد كانت جاء فإذا ، ع

الخههرى هههي المههرأة كههانت إذا لكههن ، مجيئههه واسههتبطأت
الوقت فإن ، دينها أمور في نافعة مفيدة أمور في مشغولة

الولويههات ترتيههب العههدل ومههن ، ذلههك بغيههر عليههها يمههر
وعل جههل وربنهها النفههل على يقدم مثل فالفرض ، والمهمات

: ( ومهها البخههاري رواه الههذي القدسههي الحههديث فههي يقههول
ول عليههة افترضههته ممهها إلهي أحههب بشيء عبدي إلي تقرب
) .. أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال
ً إذن ًا ،  الفرائههض: أول ل تعههالى اللههه وإن ،  النوافههل: ثانيهه

اللههه رضههي بكههر أبههو قال كما فريضة تؤدى حتى نافلة يقبل
والضههرورات النفههل علههى يقههدم فههالفرض ، وصيته في عنه

التكميلية المور على تقدم والحاجات ، الحاجات على تقدم
. التحسينية
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زوجها المرأة تهمل أن العدل من فليس التعارض عند وهذا
ليههس أنههه كمهها ، بالدعوة مشغولة أنها بحجة وأولدها وبيتها

أنههه بحجهة وأولده وبيتههه زوجهه الرجهل يهمل أن العدل من
ًا بالدعوة مشغول المههرأة تغفههل أن العدل من وليس ، أيض
مههن مرتبهها عليههه تتقاضى الذي الوظيفي عملها عن الداعية

ثغههرة على فيه هي الذي الدعوي عملها عن تغفل أو ، المة
.. قبلها من السلم يؤتى أن يخشى ، السلم ثغور من

المهمات بعض تسند أن بإمكانها أن الحلول ومن           
بههدور تقههوم وهههي المسههؤولية معههها يتحملههون ، آخرين إلى

اسههتطاعت العمههال عليههها كثرت فإذا ، والشراف التوجيه
القيام في أحد يساعدها أن مثل فيمكن ، المهمات توزع أن

ودينههها بعلمههها يوثههق ممههن خاصههة الطفههال شههؤون علههى
مهماتها في أو بيتها ترتيب في أحد يساعدها أن أو ، وخلقها

. أسلفت كما الدعوية

إن  قههل{:  تعههالى قههوله فهههي:  الثالثة     الضاءة     أما
 ل* العههالمين رب للههه وممههاتي ومحيههاي ونسههكي صههلتي
يقههول و  ،} المسههلمين أول وأنهها ترأمهه وبههذلك لههه شريك
جههابر عههن البخههاري رواه فيمها وسههلم عليه الله صلى النبي

,)  صههدقة معروف ( كل عنه الله رضي حذيفة عن ومسلم
وسههلم عليههه اللهه صهلى  ويقهول. العموم ألفاظ : من وكل
اللههه رضههي جههابر عههن والحههاكم الترمذي و أحمد رواه فيما
إليههه ووجهههك أخههاك تلقههى أن المعههروف مههن : ( إن عنههه

صلى ويقول ) ، جارك إناء في دلوك من تفرغ وأن منبسط
عههن والنسائي وأحمد الطيالسي رواه فيما وسلم عليه الله

فهههو أهلههك إلههى صنعت ما : ( كل ، الضمري أمية بن عمرو
.. سههواء حههد على والمرأة للرجل  والكلم.)  عليهم صدقة

ومسههلم البخههاري رواه الههذي عليههه المتفق الحديث في بل
- وسلم عليه الله صلى – النبي يقول هريرة أبي عن وأحمد
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مفصههل كههل يعني ) ، صدقة عليه الناس من سلمى : ( كل
ينبغههي صههدقة عليههه العضههاء مههن عضههو أو المفاصههل مههن

ًا يؤديها أن للنسان الشههمس فيههه تطلههع يههوم ( كههل ، يوميهه
فتحملههه دابههة علههى الرجههل وتعيههن ، صدقة اثنين بين تعدل
صدقة الطيبة والكلمة ، صدقة عليها متاعه له ترفع أو عليها

- الطريههق ودل ، صههدقة الصههلة إلى تخطوها خطوة وكل ،
عن الذى وتميط ، صدقة  الطريق  على- النسان دللة أي

) . صدقة الطريق

ًا كههثيرة الصههدقات إذا المههرأة مههن تكههون أن ويمكههن ، جههد
ًا زوجههها كههان سههواء لزوجههها ودعوتههها ًا أو ملتزمهه أو عاديهه
ًا ثغههرة وسهد زوجههها وراء بههالوقوف الفتههاة فقيههام ، منحرفه

ومهن مهمتهها من جزء هو ، الداخلي الحصن هو الذي البيت
همههه عادي إنسان من زوجها بتحويل قيامها وأيضا ، دعوتها
هههذه ، السههلم هم قلبه في يشتعل داعية إنسان إلى الدنيا
ضههال منحههرف زوج من زوجها بتغيير قيامها حتى أو ، دعوة

صههالح إنسههان إلههى للحههرام مرتكههب أو الصههلة فههي مقصر
فهي لهها يكهون أن ويمكهن ، الهدعوة مهن جزء هذا مستقيم

تربية من ، أولدها في يكون أن يمكن أنه كما كبير دور ذلك
و دعوتههها مههن جههزء وهههذا الفضيلة على وتنشئة الخير على

ىتربهه الههتي الجواء هي ما نعرف جميعا ونحن  ، مسؤوليتها
بههن عبههدالله أو عمههر بههن عبههدالله أو الزبير بن عبدالله فيها

نسههاء وأي الصحابة شباب من غيرهم أو ، العاص بن عمرو
.. ربينهم

ًا يجههوز ل مدرسههتها فههي مثل المرأة وتدريس يكههون أن أبههد
ً ًا عمل ًا وظيفي البنههت تتخههرج أن يهمنا ل فنحن ، به تقوم آلي
ً البلغههة نصههوص حفظههت وقههد المعههادلت عرفههت أو ، مثل

مههن جههزء كله وهذا الكيميائية التفاعلت أتقنت أو الرياضية
عليه والحرص تدريسه في المعلم على تثريب ول ، المقرر
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مهها وكل الشريعة ومواد اللغة ومواد المواد هذه كل ولكن ،
ًا وللرجل للبنت يقدم فقههط واحد أمر إلى يهدف فإنه ، أيض
المتههدين بنههاء ، امههرأة أو كان رجل الصالح النسان بناء وهو

ًا يجوز ول الهدف هو هذا ، الصالح المستقيم ننشههغل أن أبد
مهن المعلمهة تخصهص ل فلم ، والغاية الهدف عن بالوسيلة
أعنههي ول ، للتههوجيه دقههائق عشههر إلههى خمههس الحصههة

علههى أحيانهها تثقههل قههد الههتي ، المباشرة النصيحة بالضرورة
، للفههراغ سد هي النصيحة هذه أن أيضا أعني ول ، النفوس

ًا الههدرس أعدت قد مثل المعلمة تكون ل حيث ًا إعههداد جيههد
مههن صههادقة كلمة  ولكنها, . ل. الفراغ لملء نصيحة فتقدم
إيمههانهن فتحههرك الطالبات قلوب بها تتحسس يحترق قلب

حههديث وفههي . مشههكلتهن وحههل تههوعيتهن فههي وتسههاهم
) ، صههدقة الطيبههة ( الكلمههة وسلم عليه الله صلى الرسول

 . الطالبات على الصدقات من المدرسة توزع أن فنريد
وجههدنا فلو ، المدرسة في تدرس وهي إل بنت من ما والن

ذلههك معنههى ، مخلصههة داعية ناصحة معلمة مدرسة كل في
وهههذا فتههاة كههل إلههى الخيههر صههوت نوصههل أن استطعنا أننا

ًا عظيم مكسب الممكههن مههن أنههه . كما منه استفدنا لو جد
والعلقههات الجسههور إقامههة علههى أيضهها المعلمههة تحرص أن

وطالمهها ، وطالباتههها المدرسات زميلتها مع والودية الخوية
وطيههب خلقههها لحسههن معلمههة علههى الجميههع ثنههاء سههمعنا

أو مشههرفة أو واحههدة معلمههة استطاعت  وطالما, معشرها
ًا كلها المدرسة تقلب أن إدارية  وأعههرف, عقههب علههى رأس
الوظيفيههة حياتها مطلع في واحدة معلمة استطاعت حالت

صالحات إلى فيها الفتيات وتحول,  بأكملها القرية تقلب أن
. متدينات

القتراحههات بعههض أقههترح بيتههها فههي الداعيههة عمههل مجههال وفي
: المقترحات .. فمن السريعة
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فيههها تختههار للقههراءة صههغيرة مكتبههة للمرأة تتوفر أن.1
، توجيهيههة كتههب فيها يكون المناسبة الكتب من مجموعة

، مثل الصههلة أحكههام كبيههان فقهيههة وعظية كتب ، قصص
، العقيههدة أمور تعليم ، البيت في إليها يحتاج التي الشياء
المقترحة الكتب بعض الدرس هذا نهاية في نورد وسوف

 ..
مههن طيههب عههدد علههى تحتههوي صههوتية مكتبههة تههوفير.2

– الكريههم القههرآن أشرطة – المفيدة السلمية الشرطة
– والمحاضرات الدروس أشرطة – النبوية السنة أشرطة
إليههها يحتههاج الههتي الحكههام بعههض بيان ، توجيهية أشرطة

في الترفيهية المفيدة الشرطة بعض حتى ، زلهالمن أهل
يحتههاج مما ذلك أشبه وما ، الشرع أباحه وما المباح حدود
والصههغار الطفههال بههه يسههتغني وممها زلههالمن فههي إليهه

والقههال القيههل فههي الههوقت قضههاء عههن والميههون والكبار
.  ذلك غير أو التلفاز مشاهدة أو والنميمة والغيبة

فيههه  تجتمع, البيت لهل أسبوعية حلقة أو درس عقد.3
أشههياء فيههه ويتلقون المحارم ومن والصغار الكبار النساء
عليههه – المصههطفى سههنن من سنة ، محكمة آية ، يسيرة
, العبههادات مههن عبههادة علههى تههدريب ، – والسههلم الصلة
قصيدة ، أنشودة ، قصة ، تربية ، العقائد من عقيدة تعليم

.  ذلك غير إلى مسابقة ،
تمهيههدا زلهههالمن أفههراد كافههة مههع العلقههة تحسههين.4

المنكههر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم الله إلى لدعوتهم
أو زوجههة كههانت سههواء الههبيت فههي كانت إذا المرأة فإن ،

الب وعنههد الم عنههد محبوبة تكون أن استطاعت إذا بنت
فيهههم تههؤثر أن تسههتطيع فإنههها أخواتها وعند إخوانها وعند
ًا أنههها فأعتقههد النقيههض علههى المههور كانت إذا لكن ، كثير
.  بارد حديد في يضرب كمن
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ًا عليهههم التأثير وصعوبة السن كبار مراعاة.5 مهها فكههثير
أو أمههها تكههون قد السن كبيرة امرأة من الفتيات تشتكي

يقبلههن ل النسههوة هؤلء وأن قريبتها أو خالتها أو زوجها أم
حههرام لديكم شيء : كل قلن شيء لهن قيل وإذا التوجيه

مههن كههثير .. تشههتكي كههذا أنتههم كههذا أنتههم ، جديههد دينكم ،
هههذا يراعههى أن .. ينبغههي .. فههأقول هههذا مثههل من النساء

:  منها بأمور السن كبيرات للنساء بالنسبة
، منكر على رأتهن إن أنها .. ومنها الدعوة في تتلطف أن   

ً عنههه تصههرفهن أن يمكههن أن تحههاول غيبههة رأت فههإن ، أول
الموضوع بهذا النساء استغلت فإذا بعيد آخر موضوع تطرح
عههن اليام من يوم الفتاة بحثت ، الغيبة موضوع عن الجديد
كسههماحة المعروفيههن العلمههاء لحههد كلمههة فيه يكون كتاب

النميمة أو الغيبة من تحذير فيها ، غيره ) أو باز ( ابن الشيخ
تههأتي ثههم المههرأة فيه أخطأت الذي الشرعي الحكم بيان أو

( ابن للشيخ فتوى هذه ، عليكم أقرأ أن : أريد تقول المرأة
ل حينئذ ، .. وتقرأ الرحيم الرحمن الله : بسم ) .. يقول باز

: تقههول بههل ، جديد دين : هذا تقول أن الكبيرة المرأة تملك
الكلم هههذا وتقبههل بحههر العلههم ، اللههه سبحان – الله سبحان

.  كبره وله ثقله له الرجل هذا أن عرفت لنها
أسههلوب إلههى الحاجههة  مراعههاة: أيضصصا     الحلصصول     من

وتطيههب والمؤانسههة بههالمرح يتميههز ، الههدعوة فههي ملئههم
بههالود لهههم النصههيحة وتقههديم ، الخريههن خههواطر و القلههوب
تسههل فإنههها  ، الهديههة دور هنهها يههأتي أن ويمكههن ، والمحبههة
.  يصح ل كان وإن الحديث في جاء كما السخيمة

ًا :      الدعوة     طريق     في     / عقبات     رابع
يعترض كما الداعية تعترض كثيرة عقبات هناك         

هههذه .. فمههن أيضهها كههثيرة أخههرى عقبههات الداعيههة الرجههل
:  العقبات
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مههن عقبههة ( وهههي ، بالتقصههير الشههعور : الولى     العقبة
ليسههت بأنههها تشعر الداعيات الخوات من وكثير ) ، النفس
مكرمههة الحقيقههة فههي وهههذه ، المسههؤولية مسههتوى علههى

أو بكمالههها تشههعر الفتههاة أن لههو المشههكلة ، عقبههة وليسههت
تكميههل إلههى تسههعى لههن أنههها ذلههك ومعنههى ، التامههة أهليتها
لنها الخرين من النصيحة تقبل ولن ، عيبها تلفي أو نفسها

، والتقصههير بههالنقص شههعورها أما ، الكفاية نفسها في ترى
تقبههل وأن الخريههن عنههد ممهها تسههتفيد أن إلههى مههدعاة فهو

إنسههان من ما إنه الداعية الخت تعلم أن وينبغي ، النصيحة
مههن الكههثيرون لههي ويقههول ، الشههعور بهذا ويشعر إل صادق

لعههذرتنا عليههه نحههن مهها حقيقههة تعههرف لههو الشههباب الخههوة
أو التواضههع سههبيل علههى هههذا نقههول ل ونحن ، رأيك وغيرت

كنقههص هههو عنههدنا الههذي النقههص أن نعتقد ول النفس هضم
إلههى مقصههرون نحههن بههل كل ، الخريههن عنههد أو عندك الذي
! تحتمل ل درجة

ولههو نفسههه عههن إنسههان كههل يقههوله الكلم هذا أن والغريب
، بعينههه الكلم هههذا لقال العصر هذا في الناس أفضل نطق
لئل ، يقههوله ل أن ويههؤثر نفسههه وفههي قلبههه فههي يدور ولكنه
وهههذه ، هممهههم يفكههك أو عزائمهههم يثبط أو الخرين يصدم

شههعوره زاد كلمهها صههلحه زاد كلمهها أنههه النسههان طبيعههة
ًا عرف كلما ، بالتقصير ًا علم جاهههل بههأنه معرفة ازداد جديد

:  الشاعر قال كما

بجهلي علما ازددت~~~~  علما ازددت وكلما

زاد وكلمهها ، بههالنقص شههعوره زاد النسههان فضل زاد فكلما
دامههت مهها فإنه وباختصار ، بالكمال شعوره زاد وبعده جهله

شههعر وكلمهها ، النسههان يكمههل فلههن الجسههد علههى الههروح
وأبعههد تعههالى اللههه إلههى أقرب كان النفس وهضم بالتقصير

بنوع المة أو العبد عالىت الله يبتلى وقد ، والغرور الكبر عن
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داء مههن بههه تعههالى الله يحميه ، الناس يعلمه ل خفي تقصير
بين والنكسار نطراحاال ودائم لله الذل دائم فيجعله العجب

الههدعوة مههن بالتقصههير الشههعور يمنعنك فل ، وجل عز يديه
النسههان بها يكمل التي العبادات أعظم من فإنها ، الله إلى

إلههى يتعههدى ونفعههها,  القربههات أفضههل مههن وهههي ، نفسههه
مههن وأفضههل الصههوم نوافههل مههن أفضههل وهههي ، الخريههات

اللههه إلههى دعهها ممههن قههول أحسههن  ومههن{:  الصههلة نوافل
 .} المسلمين من إنني وقال صالحا وعمل

مههن والحجههام والتهيب : التخوف أيضا النفس عقبات ومن
إل يههزول أن يمكههن ل وهههذا الخريههات أمام والكلم الدعوة

الفتههاة تتعلههم أن يمكههن البدايههة ففي ، والممارسة بالتجربة
مكتوبههة كههانت ولو كلمة تلقي أن قليلة مجموعة وسط ولو
المسههجد فههي تشههارك ثههم أكههثر مجموعة مع ثم ، ورقة في

بإعههداد ذلههك بعههد تبدأ ثم المدرسة في تقام لتيا والدروس
وبطريقههة نفسههها مههن ذلههك سههوى مهها تلقههي ثههم العناصههر
. الرتجال

المههرأة وسههتظل الرجههل سههيظل إل و التههدرب مههن بد ول 
السههباحة طههرق يتلقههى إنسههان بقههي فلو ، أستطيع ل تقول
ًا سنوات عشر مثل نزل لو لكن ، يسبح أن استطاع ما نظري

مههن خشههي و ، يعههوم أن وحههاول المههاء فههي دقههائق خمههس
ويسههاعده ويؤيههده يرشههده مههن وهنههاك تغلههب ولكنه الغرق

من أقل أو دقائق خمس في يتعلم أن يمكن فإنه ، ويسدده
.  ذلك

الههتي البيئههة فساد ، البيئة من عقبات  هي:     الثانية     العقبة
أو مدرسههة البيئههة هههذه كههانت سههواء المههرأة فيههها تعمههل

إذا البيئههة فإن ، ذلك غير أو معهدا أو مستشفى أو مؤسسة
عليههه وتضههغط المههرأة نفسههية فههي تههؤثر فاسدة بيئة كانت

إحههدى مههن جاءتني رسالة مثل لكم وأضرب ، شديدا ضغطا
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: معهد المعروف العلماني الصرح هذا عن تتكلم ، الخوات
:  تقول ، العامة الدارة

، غالبهها المسههلمات غيههر الفليبينيههات مههن فيههه " العههاملت
الحههديث في متعة يجدن الطالبات بعض أن لك بالله أقسم
( بههه يسههمى مهها لههها تعمههل أنههها حههتى ، صههراحة بكل معهن

الغزليههة الشههعار وكتابههة الشههعر بقههص ) ويقمههن الحلوة
سهتارة تقطعهه ممر ، مترين في مترين المسجد وترجمتها،

فكههادوا التمريههض طالبات بعض أنصح مرة جلست بسيطة
ًا علي يكونون " .  لبد

مضههايقات فيها ، مثل فالمستشفيات محدود صغير مثال هو
والجامعههات ، المراجعيههن و والممرضههين الطبههاء بعض من

ورجههال ، المختلطههة والحفلت ، الختلط مههن فيههها ومهها
طريههق عههن وليههس حجاب وبدون مباشرة البنات يدرسون
التلفزيونيههة الدائرة تكون وقد ، المغلقة التلفزيونية الدائرة

وأخههذ ، مباشههرة النسههاء مههع رجههل ليتكلههم وتههترك موجودة
، لههوجه وجههها عليهههن يههدخل أن علههى بالموافقة توقيعاتهن

انفههراد على بها يلتقي وقد طالبة رسالة على يشرف دكتور
لههها ليههس الههتي المهههازل تلك آخر إلى الخاصة غرفته وفي
. آخر

وقههد الكههويت فههي ، هنهها منهها قريبههة قضههية ثارت أيام وقبل
كلية في الدكاترة ، للغاية مزعج بشكل الصحف عنا تكلمت
ويهها الفصههول دخول من المنتقبات الطالبات يمنعون الطب

: يقههول ؟ الفصول دخول من تمنعوهن .. لماذا الله سبحان
علههى النقههاب وضههعت أي ، منتقبههة كههانت إذا الطالبههة لن

ًا يكههون ول يخاف قد المريض فإن وجهها ًا مرتاحهه فل نفسههي
! الواهيههة الحجج هي كيف نظرا..!  العلج على هذا يساعد

! بالمرضى عنايتهم بلغت الحد ألهذا
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خلل مههن و الطالبههة وجههوه علههى التأثر أقرأ : أنا يقول آخر
هذا أقرأ .. فكيف ل أو فهم هل أعرف الطالب لوجه رؤيتي

.. الحيههل هههي كيههف انظههر ؟ منتقبههة وهي الطالبة وجه في
الكلم هههذا ، عقههولهم مههن وأتفههه العنكبههوت بيت من أوهى

ويقال الصحف في يكتب أحد على ينطلي ل الذي السخيف
: ( إنمهها الخههوات أيتههها أقههول وأنهها ، كههبرى قضههية وتصير ،

جامعههة فههي هههذا كان إذا أي ) ، البيض الثور أكل يوم أكلت
أن يؤمنههك الهذي فما أدنى أو قوسين قاب منا وهي الكويت

الن يتحركههوا أن الغيرة أصحاب على فواجب ، عليك الدور
وأقههل ، مسههاهمة لهم ويكون ، غيرها وفي القضية هذه في
و المههر وولة المسؤولين مخاطبة هو نفعله أن نستطيع ما

. مكاتبتهم

هههذه مثههل تنشههر الههتي الكويتيههة الصههحف تلههك آخههر أمههر 
علههى سههيوفها وأسههلطت سهههامها سههلطت وقد المهاترات

والشههتام السباب ألفظ من لفظا تركت فما الخيرين رقاب
وألصقته إل ، اللغة بقاموس ليس وما بل اللغة قاموس في

، وعيرتهم وسبتهم وشتمتهم ، فيهم تكلمت و الخيار بهؤلء
يقههال أن يجوز ل الذي المقذع المفزع البذيء الكلم وقالت

إلههى جلسههت لههو ، قصاصههات واللههه و ، المقام هذا مثل في
أن .. صههحيح للخيههار هجههاء .. كلههها انتهههت ما أقرأها الفجر
إلههى لكههن ، ملئكة أنهم نقول ل .. نحن أخطاء فيهم الخيار

يومههك وإلى معين تاريخ لهم أناس ؟! .. ويهجوهم الحد هذا
! هذا

أن هههو نفعلههه أن نسههتطيع ما أقل .. ؟ دورنا هو : ما فأقول
فههي تشههترى لنههها ، بلدنهها إلههى الجرائههد هههذه دخههول نقههف

والههواجب ، آخههر مكان أي في تشترى مما أكثر هنا أسواقنا
تتكلههم وأن الخيههار أعههراض عن بالكف تطالب أو توقف أن

.. الخيههار تنتقههدوا ل نقول ل .. نحن ومنطق واعتدال بعقل
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بالموضههوعية بالبرهههان بالحجههة لكههن شههئت مههن .. انتقد ل
بألفههاظ تههأتي كونههك أمهها ، بالدليل بالكلم بالمنطق بالتعقل
بههذاءة مجرد هو وإنما ، حجة بدون والتجريح والسب الشتم
: وأقول بأموالنا نشتريها أن يجوز ل الدب فقلة ، أدب وقلة
هههذه دخههول منع هو به يقام أن يمكن دور أقل ، الرجال أين

مهها فأقههل نفلههح لههم وإذا ، بلدنهها إلههى والمجلت الجرائههد
مقاطعة بوجوب المجتمع أفراد لكل نحن نقول أن نستطيع

تتوقههف ل حملههة وشههن ، ومحاربتها والمجلت الصحف هذه
و كرامتنهها ومههن ديننها مههن النيههل عن هي تتوقف حتى عليها

. الصالحين الرجال ومن أخلقنا ومن مقدساتنا

العلههم وطلب العلمههاء مواصههلة ذلههك فههي الحلصصول     ومن
، المجتمعههات تلههك داخل يحدث ما بكل ، الغيورين والدعاة

ًا ليست إنها بعههض فههي تنشههر وهههي كيف ، خفايا ول أسرار
مجتمعههات فههي يجههري مهها بعههض أعنههي ، العالميههة الصحف
، الههدعاة أحد راسلت أو مثل طالبة تحدثت فإذا ، هنا النساء
نشههرت أو الجامعههة أسههرار نشههرت أنههها بحجههة معههها حقق

نطمئن أن يجب إننا ، هذا يحدث .. كيف المستشفى أسرار
أخواتنهها فيههه وتتعلههم بناتنهها فيه تدرس الذي الجو إلى جميعا
إحههدى مههن نشههر أيام قبل  مثل. نعرف أن جميعا حقنا ومن

تحييههه سههوف غنههائي حفههل عههن إعلن النسههائية الجمعيات
يقههام ) وسههوف ( دسههكفري بههه المههدعوة جههدة من المغنية

مائة إلى وخمسين بمائتين التذاكر ، فلن زوجة شرف على
الزمههان هههو والزمههن الفلنههي المكههان هههو والمكههان ، ريال

البقالت في ويوزع مكان كل في يباع إعلن وهذا ، الفلني
؟ السرار من هذا فهل
.. سرا ليس هذا الفساد هذا لمقاومة الغيورون يتنادى حين

وصههل مهها وصههلني قد نصابه في الحق وضع باب من وأقول
يقههام لن وأنه الحفل هذا عن الجمعية تلك اعتذار من غيري
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سههيتوقف فعل هههل ؟ هههذا وراء مههاذا يعرف أن ينبغي لكن ،
ًا سيقام أنه أم الحفل الههذي هههو ومههن ، معينههة بطريقة سر

فههي خيريههة نسههائية جمعيهة فههي العلن ذلك مثل وراء كان
؟!  ما مكان

، التضههحيات كههانت مهمهها للميههدان  النزول..     الحلول     من
كمهها ثمينة هدية عن عبارة هو التضحيات هذه من فالهروب
فههي والمفسههدين للعلمههانيين بالمجههان نقههدمها  ، أسههلفت

ًا أرى و ، الرض وتحمل الميادين هذه خوض ضرورة اجتهاد
علههى خشههيت إن إل ، وجل عز الله ذات في تلقاه ما الفتاة
أو ، إيمانههها لضههعف فعل إليها تسير أنها ورأت الفتنة نفسها
فحينئههذ ذلههك شههابه مهها أو لههديها الغريزيههة الههدوافع قههوة

. شيء يعدلها ل فالسلمة
ًا الههدعوة تظههل أن ويجههب  ًا هاجسهه كههل مههع للخههت قويهه

، الخريههات أخواتههها علههى الشههيطان تعيههن فل ، الطههراف
أو حقههها فههي الجفههوة مههن شههيء فيها يبدو التي تلك فحتى

منههها تتحمههل أن يجههب ، معههها الدب سههوء أو عنههها الصدود
تهتههدي أن الممكن من أنه العتبار في وتضع معها وتتلطف

أحببههت مههن تهههدي ل  إنههك{ قههدير شيء على تعالى والله ،
 . } يشاء من يهدي الله ولكن

والمخلصين والتجار الدعاة على : يجب أيضا     الحلول     من
أهليهة إسههلمية مؤسسههات إقامههة إلهى جاهههدين يسهعوا أن

نسههائي مستشفى إقامة مستحيل يعد فلم ، مستقلة نظيفة
بهل خاصهة نسهائية أسهواق إقامهة مستحيل يعد ولم ، خاص
إقامههة كههذلك مسههتحيل يعههد ولههم ، بالفعههل موجههودة هههي

إقامهة المسهتحيل مهن وليهس بهل خاصهة نسهائية مهدارس
البلههد هههذا فههي للنساء خاصة القل على جامعة أو جامعات

والظههروف القتصههادية الظههروف أن وأعتقههد ، بلد كل وفي
، العمههال هههذه لمثههل مواتيههة السلمية والظروف العلمية
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عههدد في الفاسدة الوضاع تلك من الناس تململ طال فقد
يطههرأ أن دون والدارية والتعليمية الصحية المؤسسات من

.. تغيير أي عليها

هههوان دار فههي وكرمههه بمنه – تعالى – الله يجعلنا لم نحن و
هههذا فههي سههعت قههد الن الكفههر أمههم هههي ههها و مضيعة ول

الطالبههات ألههوف تضم جامعات بعيني رأيت وقد ، المضمار
مههع الطلق علههى واحههد طالب فيها ليس ، أمريكا قلب في
غيههر فهههم ، ذلههك عليهههم أملههى الههذي هههو ليههس دينهههم أن

أفليههس ، مهها مصههلحة ذلههك في رأوا ولكنهم حقيقة متدينين
هنههاك أن الخبههار مههن عههدد فههي قههرأت كما ؟ بنا جديرا هذا

في نجد ! و فقط للنساء مخصصة وغيرها ألمانيا في فنادق
سههمعت فمثل ، لذلك بدايات والسلمية العربية البلد بعض

أن بههد ل وهنهها ، للنساء مخصصة مستشفيات سوريا في أن
الجمعيههات بعههض هنههاك أن وهههي البههوادر بعههض إلههى نشير

إقامهههة وراء كهههانت الفرديهههة الجههههود وبعهههض الخيريهههة
المرأة تحمي ، للنساء مخصصة ومستوصفات مستشفيات

الههتي الصههحية والقضايا والصعوبات المشاكل من المسلمة
المستشهفيات فهي للتطهبيب تهذهب عنهدما المرأة تواجهها
.. العامة

فههي التمريههض قضية إثارة لمحاولة عادية غير جهود هناك و
كبيرة وتمنيات ، وسيلة بكل إليها ودعوتهن ، البنات أوساط

السههعوديات بالممرضههات الكتفاء في المسؤولين قبل من
ًا يكههون لههن هههذا إن .. وأقول يقولون كما أوجههدنا إذا إل أبههد

الحفههاظ فيههها تجههد أن الفتههاة تسههتطيع التي الصالحة البيئة
بنههات من النساء بتمريض تقوم وهي ، وأخلقها ، دينها على

ًا جنسهها ًا ، الحههرام ارتكههاب عههن بعيههد الختلط عههن وبعيههد
ً تريدون كنتم فإذا ، بالرجال المسلمين وبنات بناتنا من فعل

فيجههب ، الصههحية والمعاهههد التمريههض معاهههد يههدخلن أن
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الفتههاة تطمئههن الههتي الصههالحة البيئههة توجدوا أن أول عليكم
المكههان هههذا فههي هناك تكون سوف أنها إلى أهلها ويطمئن
.. أمهها نعم فحينئذ ، الله حرم عما البعيد المضمون المأمون

يهأمن ل الهتي البيئهات ههذه مثهل فهي بهابنته الرجل يزج أن
الشههيء المنكههرات مههن فيههها يههرى والههتي ، عليههها النسان
مههن بحههال ممكههن غيههر الشههيء هههذا أن أعتقههد ، العظيههم
الههتي الفتههاة لن هههذا يتقبههل ل المتههدين غير حتى ، الحوال
الزواج عن الرجل يعزف قد ، الوضاع هذه مثل في صارت

يكونههون الدنيوية والناحية المصلحية الناحية من . فحتى بها
.. المور هذه مثل عن بعيدين

المجتمعههات تواجهههها الههتي العقبههات من :     الثالثة     العقبة
النسههاء من الخريات من التجاوب .. عدم النسائية الدعوية

ًا ، للدعوة بعضهن ورد ، مجربههة أمههة المة هذه ، أقول وبدء
، وكههثيرات كثيرون قبلك دعا وإنما دعا من أول أنت فلست
ًا التجاوب فكان ًا كههثير فههي يههدخلون الن الكفههار و ، وكههبير
ًا الله دين لله يستجيبون المسلمون أولى باب فمن ، أفواج

فأمهها ، ونهههوا أمروا وإذا ، يحييهم ما إلى دعوا إذا والرسول
:  التية المور بعض إلى ترجع فإنها التجاوب عدم أسباب

ً منههها السههبب يكههون فقههد نفسها بالمدعوة يتعلق  ما: أول
مكثههها طههال أو ، النحههراف شههديدة تكههون كأن وذلك ، فعل
، السهههل بههالمر ليههس منههه خروجههها أمههر وأصبح الشر في

أو ، والفسههاد الشههر تربههة فههي ضههاربة جههذورها وأصههبحت
العنههاد مههن فيههها لشههيء أو ليونتههها وعههدم طابعههها صههعوبة
كوجههود إليههها ترجع التي البيئة لفساد أو ، المراس وصعوبة
يمكههن كلههه وهذا ، والفساد الشر إلى يدعونها سوء قرينات

، الجهههود وتكههثيف والنههاة النفههس وطههول بالصبر يعالج أن
البيئهة عن بديل تكون جديدة إسلمية ببيئة الفتاة هذه وربط
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هههو للههدعوة قبولها عدم يكون وقد ، فيها هي التي الفاسدة
.  المناسبة بالوسائل فيعالج أسلفت كما سنها كبر

ًا يتعلههق مهها ، الههدعوة قبول تعوق التي السباب : ومن ثاني
المناسههب السلوب استخدامها كعدم وذلك نفسها بالداعية

أو الخريههات قلههوب إلههى الوصههول علههى قههدرتها عههدم أو ،
وهههذه ، الخريههن أخطههاء علههى تركيزههها شههدة أو قسههوتها
ًا الدعوة كون ، مشكلة ًا دائم شعور أو ، الخطاء على تركيز

التسلط أو الستاذية من نوعا تمارس الداعية بأن الخريات
يعتههبرن لنهههن ، ومعانههدتها مخالفتههها علههى يحرضهههن مما ،

ًا هههذا عملها والشههيطان ، للكبريههاء جرحهها أو للكرامههة مسهه
فههترفض والعههزة الكبرياء مشاعر الفتاة في فيؤجج ، حاضر

.  عليها تقبل ول الدعوة

اسههتخدام علههى الداعيههة الفتههاة تحههرص أن : هههو والعلجا
المواجههههة دون والتلميهههح والعهههرض اللتمهههاس أسهههلوب
الخريههات تشههعر ل وأن ، ذلك أمكن ما الوجه في والضرب

تشههعر أنههها أو ، فههوقهن أنههها أو عليهههن مسههتعلية بأنههها
. عليهن التسلط أو بالستاذية

وثقافههة عقيههدة المههرأة بشخصههية : العنايههة العلجا     ومن 
ًا وسههلوكا ًا ومظهههر المهمههة المههور إهمههال دون ومخههبر

، فحسههب المظهريههة بالقضههايا الشتغال بسبب والساسية
شهعر تتجهاوز تكهاد ل تصهلني الهتي السهئلة  % مهن90 إن

!   القدمين حذاء أو اليدين أكمام إلى إل الرأس
مههن خوفههها .. أين أخلقها .. أين المرأة عقيدة .. أين حسنا
.. بعبادتههها معرفتههها .. أين دينها بأحكام معرفتها .. أين ربها
معرفتهها .. أيههن بالحج بالزكاة بالصيام بالصلة معرفتها أين

تكاد ل ، المور هذه كل ؟؟ أين .. أين عليها الخرين بحقوق
موضوعات في محصورة السئلة تجد إنما ، أسئلة عنها تجد

من كبير لعدد استقراء خلل من هذا قلت وقد ، جدا محددة
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فالههدين شههيء أمههر مههن نهون ل نحن ، تصلني التي السئلة
أمههر .. هههذا مسههألة فههي مالههك للمام قيل . ولما مهم  كله

يقههول تعالى الله ، صغير شيء الدين في : ليس قال صغير
 .} ثقيل قول عليك سنلقي  إنا{: 

فههي الشههيء وضههع امههرأ اللههه رحم لكن كذلك كله فالدين 
أمههور مههن نهههون لمههاذا فمثل ، الحكمههة مههن وهههذه موضعه
- المصههطفى فيه يقول الذي القلب ، القلب وأمور العقيدة

صههلحت إذا مضههغة الجسههد - : ( فههي والسلم الصلة عليه
ل لمههاذا ) ، كلههه الجسههد فسد فسدت وإذا كله الجسد صلح

.  للظاهر صلح فصلحه ؟ بالقلب نعتني

مههن فمهها والعههثرات الههزلت تتبههع عدم:  أيضا     العلجا     من
السههلوب مههن وليههس ، زلت ولههه مآخههذ وعليههه إل إنسههان

كههان فلقههد ، الههزلت ملحظههة علههى الههتركيز أبههدا الههتربوي
ويمههدح أحيانهها - يثنههي وسههلم عليههه اللههه - صههلى الرسههول
، فيههه الموجودة الخير بخصال المدح يستحق الذي النسان

مليئههة السنة كتب وكل ومسلم البخاري في المناقب وكتب
حههتى فيههه الموجههود بالخير النسان على فيثني ، ذلك بمثل
.. ذلههك في الخرون به يقتدي وحتى ، ويكبر الخير هذا ينمو
وليههس فيههه الموجههود بههالخير النسههان .. مههدح المههدح لن

أو المة أو الفئات تمدح بل ، ذاته الشخص تمدح أن بشرط
المزيههد إلههى ذلههك يههدعوهم ، فيهم الموجود بالخير الطائفة

النقههص خصههال علههى التغلههب محاولههة وإلههى الخيههر مههن
الفتههاة علههى أن يلحههظ أن هههذا يمنههع ول ، لديهم الموجودة

أخوي حديث أو رسالة في به فتنصح النقص من شيئا أحيانا
بههل الصههل هههذا يكههون ل لكههن ، هاتفيههة مكالمههة أو مباشههر
.  معين خطأ وجود لمناسبة طارئ
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أو المخطئهههة المهههرأة محاصهههرة عهههدم  ، العلجا     ومصصصن
أن نههؤمر لههم فنحههن ، اتهامههها إلههى المسههارعة أو المقصرة

وليههس ، صههدورهم عن نشق أن ول الناس قلوب عن ننقب
نطلههق ل ولكههن تأكيههد بكههل بمغفليههن لسههنا ، الظههاهر إل لنا

تعههالى الله إلى أمره مستور فساد تصور في العنان لخيالنا
 رحمههتي(:  يقول تعالى والله غفر شاء وإن عذب شاء إن ،

) . غضبي سبقت

ًا النسان يتصور أحيانا  ، واقع أنه ظنه على ويغلب ما فساد
وليههس ، لك يظهر لم مستور أمر أنه طالما له داعي ل لكن

أن لههك يتههبين وقد ، الناس إلى الناس أمر فدع ، أدلة عندك
النسان قلب تعذب مشكلة الظن وسوء خطأ تظنه كنت ما

وبينهههم بينههه تحههول .. وقد للخرين أذى تسبب وقد ، نفسه
به أخذناه شيء منه ظهر فمن ، تعالى الله إلى دعوتهم في
  .. تعالى الله إلى فأمره المستور أما

عنههده النههاس فبعههض رفيههع خيط الظن وسوء اليقظة وبين
أو ويتجههاهله الفسههاد يههرى قههد ، مههذموم والتغفيههل تغفيههل
ًا النسان يكون أن فينبغي يصح ل وهذا يتغافله ًا يقظهه واعيهه
ًا .  جانبا سوء يبعد الوقت نفس وفي مدرك

ًا :      وكتب     / موضوعات     خامس

ً أن     المناسصصب     من     التي     الموضوعات     : من     أول
:     يلي     ما     ودروسهن     النساء     مجالس     في     تطرح

..  الطهارة**
.. ** التوبة
عليههه اللههه - صههلى الرسههول .. محبههة تعههالى اللههه ** محبة

.. وسلم
.. الفتاة ** ثقافة
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.. وشروطه الشرعي والزي ** اللباس
.. الزواج قبل للفتاة ** نصائح
الخوة تكون متى وبيان وفضلها ومعناها الله في ** الخوة

.. مذمومة عواطف الخوة تكون ومتى دينية
.. المجتمع على المعصية وأثر الفرد على المعصية ** آثار

.. المانة موضوع وفضله ** التواضع
القلههب صههلح أسههباب القلههوب .. أنههواع القلههوب ** إصلح
.. فساده وأسباب

.. الفتاة على الخر باليوم اليمان ** أثر
.. القبر عذاب من النجاة .. أسباب ونعيمه القبر ** عذاب

.. المرأة حياة وفي النسان حياة في بالقدر اليمان ** أثر
.. ** المانة

المههر فههي الفتههاة دور..  المجتمههع إصلح في الفتاة ** دور
.. المنكر عن والنهي بالمعروف

.. المنكر عن والنهي بالمعروف المر ** آداب
.. الداعية صفات و والناهي المر ** صفات
.. الكافرين من والبراءة للمؤمنين ** الولء
.. وأسبابه الغربية المرأة ** واقع

.. الزوجية السعادة ** أسباب
.. ذلك في الم ودور البناء تربية ** طرق
.. الصحابيات حياة من ونماذج ** سير
.. الفتاة على والمسلسلت الفلم ** أثر

.. المرأة لفساد السلم أعداد ** وسائل
- الههزوج .. حقههوق الوالههدين : حقههوق الخريههن ** حقههوق

.. حقههوق الصههدقاء - حقههوق البنههاء - حقوق الخوة حقوق
.. الجيران

.. النسان على الجليس ** أثر
.. وآدابه وفضله القرآن ** قراءة

:     مثل     للمناسبات     موضوعات 
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المتجههددة - الحههداث الصههيفية الجههازات - الحههج الصههيام 
.  الشرعية والدعية الذكار .. موضوع والبعيدة القريبة

ًا :      المختارة     المفيدة     الكتب     لبعض     : عرض     ثاني
للشيخ التوحيد - كتاب الواسطية - العقيدة كثير ابن تفسير
لبههن النسههاء - فتههاوى المعههاد - زاد الوهههاب عبههد بن محمد
- القلههوب أعمههال فههي تيميههه لبههن العراقيههة - التحفة تيميه
- تهذيب للنووي الصالحين رياض ، القيم لبن اللهفان إغاثة

- الشههمائل الرسههول مههن - قبسههات هشههام ابههن سههيرة
لبن - الفوائد اللباني للشيخ ومختصره للترمذي المحمدية

- تلههبيس فيههه ثغههرات مع الجوزي لبن الخاطر - صيد القيم
لرشههيد السههلم فههي النسههاء - حقههوق الجوزي لبن إبليس

المسههلمة - المههرأة المقههدم لمحمههد التقاليههد - معركة رضا
السههلمي التصور في - الموضة البابطين لحمد المعاصرة

الصههلة فههي تخشههعين - كيف الله عبد بنت فاطمة للزهراء
- البههار للههدكتور الميزان في المرأة - عمل المحارب لرقية

لمحمههد حواء إلى - رسائل الواعي لتوفيق الداعيات النساء
الطالبههة - دليل الكتاب من حواء إلى - كلمات العويد رشيد

- للقطههان فقههط وللنسههاء - سههري الخلههف لمحمد المؤمنة
لنجيههب مشههرفة نسائية - مواقف قطب لسيد الروح أفراح
. العامر

 
***********************

. الله بحمد تمت
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