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 البحث:خص لم

إن المرأة المسلمة للصاحبة األثر الكبير في استقرار البيت المسلم فهي ليست شيئًا قلياً، 
وال لصاحبة تأثير ضئيل، بل على العكس من ذلك تماًما فلصاحها لصاح لجميع 

همة الرجل فليست أقل منه بحال، فهي األم التي المجتمع ومهمتها إذا لم تكن أكبر من م
تنتج لألمة قادة اللصاح واإللصاح، وهي الزوجة التي توفر لزوجها االستقرار 
والسعادة، وتعينه على الطاعة، وتحثه على البذل، وتتحمل معه ملصاعب الطريق، 

 ومشاق الدعوة، وتبعات الجهاد دون تبرم 
 أو تململ.

ساعية في قضاء حوائج المسلمين، الباذلة مالها وجهدها في وهي النافعة لغيرها، ال
 سبيل الله تعالى.

وهي الداعية المؤثرة التي تستطيع الولصول إلى قلوب أخواتها المسلمات فتبدع في 
وسائل التأثير فيهن، وتتسلل بعظيم خلقها إلى قلوبهن فتأخذ بأيديهن إلى طاعة الله، 

على الترقي في معارج السالكين، وتنحو بهن  والسعي إلى رضوانه وتقوم بتربيتهن
 بعيًدا عن مدارك الهالكين.

وهي مثقفة الفكر البلصيرة بدينها المعلمة لغيرها، التي تدعو إلى الله على بلصيرة 
 ويقين.

وهي المعينة لزوجها على الكسب الحال ،المقتلصدة في نفقاتها، المشاركة في النهضة 
 االقتلصادية بحال مالها، وعظيم فكرها، وخالص جهدها.

كما أنها الواعية المدركة لواقع أمتها المحيطية بما يعتريه من ضعف وخذالن، 
جمات العدو الشرسة ليل المجاهدة في سبيل ربها إلعاء كلمته ونشر دينه ،المقاومة له

نهار، المحبطة لمخططاتهم، المدركة لما يحاك بها إليقاعها في ملصيدتهم لتكون عامل 
 هدم ال أداة بناء.

وهي المستغلة لكل منبر يناسبها في نشر قيم اإلسام وإفشاء مبادئه، ودحض الشبهات 
في إلصاح  المثارة والوعي باالفتراءات والدسائس والمكائد، المشاركة بكل جهد

مجتمعها وأمتها لتنهض من كبوتها، عالية الهمة التي ال تقنع بمتاع زائل وال دنيا 
مؤثرة، والتي لم يبخل على دينها بقليل أو كثير، المسترخلصة مالها وجهدها وولدها 

 وزوجها في سبيل الله تعالى.
نضعها في  فحري بنا أن نعينها بكل جهد، وأن نبرز جهدها لتقتدي بها أخواتها، وأن

 مكانها الائق، ومكانتها السامقة. والله الموفق والمعين.
 الدالة:الكلمات 

 التمكين-حاإللصا-المرأة-دور
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 ةـــــدمــــــلمقا
 

الَّ َما َسعَى ﴿ر في سننه وقد   ،نثىالذكر واألالحمد لله الذي خلق  إِلنَساِن إِ َرى َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف  أَن لَّيَْس ِل يُ
 [14-93: ﴾ ]النجمثُمَّ يُْجَزاهُ الَجَزاَء األَْوفَى. 

إلىى يىوم  حسان  إتبعهم ب ن  وم   ،وعلى آله ولصحبه ،سلم على خير الخلق ونور الهداية سيدنا محمدأو يلصلأو
 .وبعد الدين

م  ف المسلم بإالله تعالى كل   فإن    ،وا بمىا عملىواءاسىأليجىزي الىذين تاه بىذلك بىوا ،اإلسامبمنهج  األرضر اع 
 .حسنوا بالحسنىأويجزي الذين 

وحمىىل رايتهىىا مىىن بعىىدهم العلمىىاء والعبىىاد  ،نبيىىاءي جىىاء بهىىا األتىىال لصىىاحمهمىىة اإل: ومىىن هىىذه التكىىاليف
وفىىق  -سىتفر  طاقتىه يوبىذل جهىده يأن  أنثىى وأكىان  أوجىب اللىه تعىالى علىى كىل مسىلم ذكىر وقىد ،واللصىالحون

 .األرضفي ايته والتمكين له ورفع ر إلقامة الدين - مكاناتهإ
وجب على الرجال القيام بواجىب أوجب الله عليها كما أقد  الشرعيةخاطبة بالتكاليف المسلمة الم المرأةن إو
 .بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين واألمرالدعوة 

والبىذل والتضىحية في العمىل  فضربن عظيم المثلهذا الدور  مدار التاريخالنساء المسلمات على وقد وعت 
 .والجهاد والثبات
 .قلصدهالذي ن لصاحن هنا ماهية اإلن نبي   أوحري بنا 

الىذي يخاطىب  لصىاحهىو ذلىك اإل ونتعبد لله بىه، الذي نقلصده، ونسعى إليه، ونحث الناس عليه، لصاحواإل
إلىى رفعىة  مىن كبىوة المعالصىي الىذي يىنهض بىالمجتمع لصىاحوهىو ذلىك اإل ،وأخاقىهالفرد في عقيدته وعبادته 

 العىروج نحىووشىهواتها إلىى  ومىن االنهمىاك فىي طلىب الىدنيا ،الوحدة وربوتهىا الفرقة إلى عز    ومن ذل    ،الطاعة
 .والترقي في مدارج السالكين ومنازل السائرين إلى رب العالمين ،ودرجاتها ي اآلخرةمعال

والعمىل  ،دين الله في ربوع الدنيا ونشر، في العالمين اإلساملواء  الذي يعين على رفع لصاحوهو ذلك اإل
 .اا وحكمً وسنة نبيها نظامً  ب ربهااكتنحو واالنعطاف بها  ،األمةالمتوالصل لدفع المظالم عن 
وكىىل شىىئون اإلنسىىان حتىىى معىىاده  ،يشىىمل جوانىىب الحيىىاة كلهىىا الىىديني منهىىا والىىدنيوي وهىىو اإللصىىاح الىىذي

ْصلِْح ِلي ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ أَْمِري اللَُّهمَّ » :^وهو المتمثل في دعاء النبي ، وآخرته ْصِلْح ِلي ُدْنيَاَي الَِّتي  ،أَ َوأَ
ْصِلْح لِ  ي،فِيَها َمعَاشِ   (.4«)يفِيَها َمعَادِ  الَّتِي يآِخَرتِ  يَوأَ

 بتكامل جوانب اإللصاح. ه ال لصاح للبشرية إال  وفي هذا تأكيد على أن  
ٍُْلام  ﴿اك، وذلك مىن قولىه عىز وجىل: بأن اإللصاح هو شرط النجاة من اله َل الْىُاَرى كِ َل ِليُْهِلا ااَن َركَا ََ َوَماا 

ْصِلُحونَ   (.2﴾)َوأَْهلَُها ُم
وجاهىىد فىىي سىىبيله العلمىىاء والعبىىاد ، علينىىا شىىريعته وأوجبتىىه، الىىذي فرضىىه علينىىا ربنىىا لصىىاحهىىذا هىىو اإل

 .وكلمة الذين كفروا السفلى ،لتكون كلمة الله هي العليا ؛لصورعوالاألزمنة واللصالحون على مدار 
، بل كانت بناءواالرتقاء بمفاهيم األ األعداء،تلصديها لمكر  األمة فيعن نجاحات  ا بعيدةيومً  المرأةولم تكن 
 .كبر دوافعهأ نبرز عوامل النجاح ومأن من حيافي بعض األ
 ،معروف والنهىي عىن المنكىرمر بىالواأل ،المجاهد إعدادو ،عن تعليم الجاهل المسلمة بمعزل   المرأةفلم تكن 

 .لصاحاإلا في كل مجاالت ا فريدً نموذجً والحث على االستقامة، وقدمت من نفسها 
 ،اإلسىامفىي رفىع رايىة  كانت شريكة فاعلة -ولىومن لحظات الوحي األ - القران آياتول أنزول  معفهي 

ْر، فَاَو اللَّاِه الَ » :تبشىرهمىن روعىه و وتهىد عقىب نىزول الىوحي لتطمىئن قلبىه  ^خىذت بيىد النبىي أن أمنىذ و أَكِْشا
، َوتََِْسُب الْ  لَّ ََ ْصُدُق اْلَحِديَث، َوتَْحِمُل اْل ِحَم، َوتَ ِصُل الرَّ َل لَتَ ْيَف، يُْخِزيَل اللَّهُ أَكًَدا، فََو اللَِّه إِنَّ َمْعُدوَم، َوتَْىِري الََّّ

ِب اْلَحق ِ  مسىتقبل ويستشىرف  ورقة بىن نوفىل الىذي يفىك الرمىوز ثم تذهب به إلى قريبها (.9« )َوتُِعيُن َعلَى نََوائِ
 .الدعوة

                                                           

ص، حىديث 1/2802أخرجه مسلم في لصحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شىر مىا لىم يعمىل، ج (4)
 (.4391، رقم 4/121(، وأخرجه أيًضا: الديلمى )2228رقم 

 .442ورة هود آية رقم ( س2)
( أبىو عمىر يوسىف بىن عبىد اللىه بىن محمىد بىن عبىد البىر بىن عالصىم النمىري 92/  4) -( الدرر في اختلصىار المغىازي والسىير 9)

 (.14/ 4)-القرطبي، وانظر الرحيق المختوم 
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 وقىىادة الجهىىاد لصىىاحوعلمىىاء اإل مىىع رجىىاالت الىىدعوة ا إلىىى جنىىب  المسىىلمة تقىىف جنبًىى المىىرأةومىىن سىىاعتها و
يجاهىد فيىه فىي سىبيل اللىه  الً ولم تتىرك مجىا ،اأحيانً  األبطال وبإعدادالسديد آخر  وبالرأيا بالمشاركة الفاعلة حينً 

 .األوفروكان لها فيه السهم  إاله ئورفعة لوا ،دينهونلصرة 
ثىىار آمىىة فىىي حاجىىة ماسىىة إلىىى اسىىتيقاظة عظمىىى لتىىنفض عىىن كاهلهىىا ن األأن نىىر  وفىىي واقىىع المسىىلمين اآل

 .ومظاهر التردي والخزيالتراجع 
نهضىة  لتبىذل جهىدها فىي؛ غفلىة التقلصىير والتفىريطواللصحوة واالنتباه من  ستيقاظمخاطبة بنداء اال المرأةو
 .اإلسامبنور  األمموعودتها من جديد إلى الريادة وقيادة  األمة

 .لصاحفي اإل المرأة مهمةومن هنا كان الحديث عن 
 :فلصولوقد قسمت البحث إلى خمسة 

 .عداد الفرد المسلمإ مجالفي مهمتها  :ولاأل الفلصل
  .في المجال االجتماعيمهمتها : الثانيالفلصل 
 .ياسيي المجال السفمهمتها : الثالثالفلصل 
  .في المجال االقتلصاديمهمتها  :الرابع الفلصل
 .ياإلعامفي المجال مهمتها  :الخامسالمبحث 

 .ثم الخاتمة وفهرس المراجع والموضوعات
 .وأسأل الله التوفيق والسداد

 عبد الوهاب د جمال عبد الستار محمد
 بالقاهرة اإلساميةالمساعد بكلية الدعوة األستاذ 

 دعوة والثقافة اإلساميةقسم ال
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 تمهيد
 

لنستلصحبها علىى مىدار  بعض الضوابط رن نذكأالبد  لصاحالمسلمة في اإل المرأةث عن مهمة دتحأن أقبل 
 :يليهذه الضوابط فيما  ل  م  ج  أ  ا مع كل مهمة ومجال، وا وتكرارً مرارً  إعادتهانحتاج إلى  وال البحث
 إذنتخرج من بيتها بغير  أنحل لها يفا  ،الله تعالى مهحر   ما أةللمريحل  ال لصاحالعمل في مجال اإل (4

 .زوجها ورضاه مهما كانت الدوافع
وزينتهىىا وسىىفرها وإقامتهىىا وحركىىة فىىي لباسىىها  وأحكامىىه اإلسىىامضىىوابط تتنىىازل عىىن  أنيحىىل لهىىا  ال (2

 .حياتها
 .اجتها للعملحاجة المجتمع إلى عملها وحلذلك رط تشخرجت من بيتها للعمل والكسب في إذا (9
فهي مهما بلغىت مكانتهىا وعىا شىأنها تحىت  ،الزوج على عمل المرأة في المجاالت المائمة لها موافقة (1

 .تخرج عنها بحال ه الت  ر  وإم   والية زوجها
وواجبهىا العينىي فىا  ،وذلىك ألن البيىت ميىدانها األول ،متطلبىات البيىت ومتطلبىات العمىل التىوازن بىين (1

فهي راعية في  ،في المجاالت األخر  على حساب زوجها وأوالدها لصاحى اإلن تنطلق إلأيجوز لها 
فىي أول ارتبطىت  أنهىاولىو  ،ومسئولة عن رعيتها، فا بد من التوازن وترتيب األولويات ،بيت زوجها

متهىا لكىان ذلىك أيسىر عليهىا فىي أمجتمعهىا و إلصىاحدر مكانة المىرأة ويعىي دورهىا فىي بزوج يقأمرها 
 .تحقيق التوازن

اتجنب األ (6  ييعنى متهىا الأ إلصىاحربهىا و إرضىاءفكونها تبذل الجهد فىي  ،ل التي قد تحدث فيها خلوةعم 
 .تبرر الوسيلة بحال فالغاية ال ،^التنازل عن أوامر الله وهدي رسوله 

اتجنب األ (2 من  فابد ،فالمرأة لها طبيعتها الخلقية ،وال تناسب طبيعتها الفسيولوجية، ل التي فيها مشقةعم 
ولتقبل ، تناسبها كل هيئة يناسبها كل عمل وال ال امرأةتخرج عن كونها  الأو ،مراعاة هذه الخلصولصية

 سها.تهن نف إكرام الله لها فا
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 الفلصل األول

 مجال الفرد واألسرة
 إعداد الفرد

 هىو فرضىها العينىياألول وحقل إنتاجها، وموطن إبىداعها وتناسىب فطرتهىا، و المرأةهذا المجال هو ميدان 
فتلصىل  ، ونهئوتىدبر شى، وهىي ربتىه التىي تىدير أمىره، وواجبها األزلي، فهي فيىه الراعيىة المسىئولة عىن رعيتهىا

للحىب والسىعادة  وتبذل قلصار  جهىدها فىي جعلىه واحىةً  ،فيه إلى الخير ن  م   وتوجه جميع ه،م معوج  وتقو   ، فاسده
وقاعدتىه الراسىخة وملصىدر ، األول اإلسىامحلصىن  إلصىاحجهودهىا فىي  وفي هذا المجىال أتحىدث عىن والهناء،

، ادت ىة والع  د  الىذي يمىدها بالع ى ورلصيد األمىة االسىتراتيجي، لصاحفاألسرة منبع اإل، إمداده باللصالحين الملصلحين
ومنهىا يخىرج علمىاء الىدين ورجىال  ،فمىن األسىرة يخىرج رجىال العلىم واألدب، ويمدها بالقوة الماديىة والمعنويىة

، باألمىىة إلىىى شىىواطا النجىىاح منهىىا يخىىرج القىىادة والمفكىىرون والنوابىىب الىىذين يعبىىرونو، وأبطىىال الجهىىادالدولىىة 
 .ومراقي الفاح

 :في إعداد الفرد المسلم من خال ثاثة محاور المرأةوأتحدث عن دور 
 مع نفسها  ول:المحور األ 

فىإن ، الىدنيا نفسىه التىي بىين جنبيىه وشىغله األول فىي هىذه اإلنسىانن ميىدان معركىة أالشرعية  البديهياتمن 
وجىب الواجبىات علىى ألىذا كىان مىن ، ضىعفأغيرهىا  مىامأيلصلحها كىان  وإن لم، قدرأألصلحها كان على غيرها 

، تكىون نأ ا كما أراد لها خالقهىا سىبحانها وقالبً نفسها لتكون مسلمة قلبً  إلصاحتبذل جهدها في  نأالمسلمة  المرأة
واللصىحابيات الفضىليات ومىن  ^وكما رسمت ذلىك زوجىات النبىي ، المسلمة المرأةات من لصف ^ النبي   نوكما بي  

  .تخفى على أحد وحقيقة ملموسة ال، اا عملي  تبعهن بإحسان واقعً 
 : يلي مالنفسها يتمثل في مجموعة من المظاهر أبرزها  المرأة إلصاحو 
 عاقة بالله وثيقة: تأن تكون ذا (4

فىي  المىرأةوكانىت ، التزامهىا بىأوامره ونواهيىه، وحسىن المراقبىة لىه سىبحانه وعاقة المسلمة بالله تبرز في
 ل  خ  د  : فعن أنس رضي الله عنه قال، ابل كانت تسبق الرجال أحيانً ، ا في هذا الجانبا فريدً نموذجً  اإلساملصدر 
ي ت ي ن  المسجد  ^الله  رسول   د وٌد ب ي ن  الس ار  م  ب ٌل م  :  ،ف إ ذ ا ح  ن ىب   ؟َهاَذا اْلَحْكالُ َما »ف ق ال  ي  ىٌل ل ز  ب  ىذ ا ح  أنهىا  :أي)ق ىال وا: ه 

ت  تلصلي فإذا  َر ، ُحلَاوهُ ، الَ »: ^النبىي  ، فقىال(تعلقت به حتى توالصل اللصاة ف ت ر  َُْم نََشااَُهُ، فَااَِذا فَتَا ل ِ أََحاُد َصا ِليُ
ل ت، أو ف ت   قالوا: :وفي رواية  « فَْليَْىعُدْ  ل  ي، فإذا ك س  س ك ت  به، فقال: زي ن ب  ت لص  ت  أم  َُم نشاَُهُ، »ر  ُحلَوهُ، ليُصل ِ أحُد

َل أو فَتَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار فليىعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  .(4«)فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا ََِساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أبىدأ ببيىت عائشىة رضىي اللىه عنهىا، فأسىلم عليهىا،  -يعنىي: خرجىت فىي اللصىباح- كنىت إذا غىدوت: وقال عىروة
وتقىرأ قىول اللىه  -ى واللىه أعلىمأي: تلصلي النافلة، ولعلها كانت تلصىلي الضىح-تسب   فإذا هي قائمة افغدوت يومً 

أي: وقىف - القيىام فتىدعو وتبكىي وترددهىا، فقمىت حتىى مللىت (2﴾)السَُّمومِ  فََمنَّ اللَّهُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعَذابَ ﴿ :تعالى
قائمىىة كمىىا هىىي تلصىىلي  فىىذهبت إلىىى السىىوق لحىىاجتي، ثىم رجعىىت فىىإذا هىىي -القيىىام والوقىوف ينتظرهىا حتىىى مىىل  

 .(9)وتبكي
فكنىت إذا  ،وكنىت ال ألصىبر معهىا علىى السىهر ،ال تنىام الليىل امىرأةكانت لي  :قال (1)يثم بن جمازوعن اله

اللىه إن كنىت  قىال: فىو! إلىى كىم هىذا الغطىيط  !!!أما تسىتحي مىن اللىه  :ترش الماء وتنبهني برجلها وتقول قامت
 (.4)ألستحي مما تلصنع

                                                           

حىديث رقىم:  112/ ص 4ه ج باب ما يكره من التشىديد فىي العبىادة، ومسىلم فىي لصىحيح 40كتاب التهجد:  43( أخرجه البخاري في: 4)
201. 

 .22( الطور:2)
 – 4933بيروت الطبعة الثانيىة،  –( عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، الناشر: دار المعرفة 94/  2) -( لصفة اللصفوة 9)

ن ( المؤلىف: زيى212/  1) -د. محمىد رواس قلعىه جىي، وانظىر فىت  البىاري ـ البىن رجىب  -، تحقيق: محمود فاخوري 4323
السعودية  -الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، دار النشر: دار ابن الجوزي 

 هـ الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد.4122 -/ الدمام 
، ويقال: هو كوف  1) ، البك اء، الحنفي  از، البلصري  ي، رو  عن كثير مىن أهىل الحىديث، وكىان يقىص بالبلصىرة عىرف ( الهيثم بن جم 

بالبكاء لكثرة بكائه وعبادته، قال أبو حىاتم بىن حبىان: الهيىثم بىن جمىاز كىان مىن العبىاد البكىائين ممىن غفىل عىن الحىديث والحفىظ 
 واشتغل بالعبادة حتى كان يروي المعضات عن الثقات توهما فلما ظهر ذلك منه بطل االحتجاج به.
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 : ^من قول النبي  وقد انطلقت في سلوكها هذا مع زوجها
َرجُ » َصلَّى لً َرِحَم اللَّهُ  َرأَتَهُ ، قَاَم ِمَن اللَّْيِل فَ َََّح  ،َوأَيْىٍََ اْم ْت نَ ْت  امرأةَرِحَم اللَّهُ ، َوْجِهَها اْلَماءَ  فيفَاِْن أَكَ قَاَم

ْت َزْوَجَها ٍَ ْت َوأَيْىَ َصلَّ ِل فَ َََّحْت ، ِمَن اللَّْي  (.2)«َوْجِهِه اْلَماءَ  فيفَاِْن أَكَى نَ
كانت تحيي الليل، وكانت مكفوفة البلصر، فإذا كىان السىحر نىادت  (9)«عجردة»لصالحة تسمى  مرأةاوهذه 

 بلصوت لها محزون:
إليك قطع العابدون دجى الليالي، يستبقون إلى رحمتىك وفضىل مغفرتىك، فبىك يىا إلهىي أسىألك ال بغيىرك أن 

مقىىربين، وأن ت لحقنىىي بعبىىادك تجعلنىىي فىىي أول زمىىرة السىىابقين، وأن ترفعنىىي لىىديك فىىي عليىىين فىىي درجىىة ال
اللصالحين، فأنت أرحم الرحماء، وأعظم العظماء، وأكىرم الكرمىاء، يىا كىريم، ثىم تخىر سىاجدة في سىمع لهىا وجبىة 

 (.1))لصوت(، ثم ال تزال تدعو وتبكي إلى الفجر
فقلىىت  ،فكنىت أر  مىىا تلصىنع مىىن النياحىة والبكىىاء( 1)كنىت أشىىهد مجلىس شىىعوانة  :وقىال يحيىىى بىن بسىىطام

لىو رفقىت  :فقلىت لهىا ،فأتينىا :قىال ،أنىت وذاك :فقىال ،لىو أتيناهىا إذا خلىت فأمرناهىا بىالرفق بنفسىها :لياحب للص
 يثىم قالىت: واللىه لىوددت أنى ،فبكىت :قىال ،ا فكان لك أقو  علىى مىا تريىدينبنفسك وأقلصرت عن هذا البكاء شيئً 

بالبكاء وأنى  ليوأنى ، جوارحيارحة من ا حتى ال تبقى قطرة من دم في جدمً  يثم أبك ،دموعيحتى تنفد  يأبك
 (.6)عليها شيغ  بالبكاء حتى  ليفلم تزل تردد وأنى  ،بالبكاء لي

اللصالحة علىى مىدار األزمنىة والعلصىور فعىن  للمرأةا ا كانت سمتً ا وخوفً اللصلة الوثيقة بالله تعالى شوقً  فهذه
وكانت تقوم الليل فإذا سكنت الحركات  ،ا بردةجليلة متعبدة يقال له امرأةعطاء بن المبارك قال: كانت بالبلصرة 

وقىد خلىوت  ،وخا كىل حبيىب بحبيبىه ،وغارت النجوم ،هدأت العيون» :لها حزين وهدأت العيون نادت بلصوت  
 (.2)«ال تفعل يا حبيباه ،أفتراك تعذبني وحبك في قلبي محبوببك يا 

فعىن أبىي خلىدة قىال: مىا رأيىت ، المسوفونخيلها الكسالى وتي تلصمد في عبادتها لدرجة ال وهذا الحب جعلها
إن كانت لتقوم في مسجد الحي كأنها  ،أقو  وال ألصبر على طول القيام من أم حيان السلمية امرأةقط وال  اً رج

وكانت ال تتكلم إال بعد العلصر  ،وكانت أم حيان تقرأ القرآن في كل يوم وليلة ،الً ا وشمانخلة تلصفقها الرياح يمينً 
 (.0)الحاجة والشيء تريدهفإنها تأمر ب

لت العتمة قامت على سىط  لهىا، وشىدت ( إذا ح3)وعن عبد الله المكي أبي محمد قال: كانت حبيبة العدوية
عليها درعها وخمارها، ثم قالت: إلهي! قىد غىارت النجىوم، ونامىت العيىون، وغلقىت الملىوك أبوابهىا، وخىا كىل 

على لصاتها، فإذا طلع الفجر قالت: إلهي! هذا الليل قد أدبر، وهذا  ل  ب  ق  حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك، ثم ت  
النهار قد أسفر، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ أم رددتها علي فأعز ، وعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني، 

ك لمىا وقىع فىي نفسىي مىن جىود -أي: لىو تركتنىي مىا غىادرت البىاب-وعزتك لىو انتهرتنىي عىن بابىك مىا برحىت 
 (.48)وكرمك 

                                                                                                                                                                                                 

 الطباعة: مركز الخدمات واألبحاث الثقافية (904/  4) -(وانظر األنساب للسمعاني 133/  48) -ريخ اإلسام لإلمام الذهبي تا
 8الناشر: دار الجنان 

المدينىة  -المؤلف: محمد بن نلصر بن الحجىاج المىروزي أبىو عبىد اللىه الناشىر: مكتبىة الىدار  091ص  2( تعظيم قدر اللصاة ج4)
 8تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي 4186طبعة األولى، المنورة، ال

(، وابىىىن ماجىىىة 4648، رقىىم 9/281(، والنسىىىائي )4980، رقىىىم 2/99(، وأبىىو داود )2181، رقىىىم 2/218( أخرجىىه أحمىىىد )2)
(، 2162، رقىم 6/986( وقال: لصحي  على شرط مسىلم. وابىن حبىان )4461، رقم 4/119(، والحاكم )4996، رقم 4/121)

 (. 4410، رقم 2/409(. وأخرجه أيًضا: ابن خزيمة )1143، رقم 2/184والبيهقي )
( من أهل البلصرة من أرباب المجاهدات، ذكر سيار عن جعفر بن سليمان، قىال: سىمعت نسىاءنا أمىي أو غيرهىا تقىول لىم تفطىر 9)

قطع بنا النهىار عىن مناجىاة سىيدنا، وردنىا إلىى مىا عجردة العمية ستين سنة ولم تنم بالليل إال هدوه، وكانت إذا لصحت قالت: أوه 
( أبىو عبىىد 930/  4) -طبقىات اللصىوفية ويليىىه ذكىر النسىوة المتعبىىدات اللصىوفيات  8نسىتحقه مىن كىىام المخلىوقين سىماًعا وقىىوالً 

ر عطا، هـ تحقيق: ملصطفى عبد القاد142/شعبان/9الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد األزدي، سنة الوفاة 
 .م: بيروت4330هـ 4143الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 

 بيروت.  –المؤلف: أبو حامد الغزالي، الناشر: دار لمعرفة  141ص  1( إحياء علوم الدين ج1)
نىه مىا إن ( كانت أمة سوداء كثيرة العبادة روي عنها كلمات حسان، وقد سىألها الفضىيل بىن عيىاض الىدعاء فقالىت: أمىا بينىك وبي1)

 (. 422/  48) -دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشي ا عليه، البداية والنهاية 
 .141ص 1( إحياء علوم الدين ج6)
 – 4933بيىروت الطبعىة الثانيىة،  –( عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج الناشر: دار المعرفة 96/  1) -( لصفة اللصفوة 2)

  .د.محمد رواس قلعه جي -ي تحقيق: محمود فاخور8م4323
 ( 90/  1) -( لصفة اللصفوة 0)
 (. 149/  4) -( من كبار العارفات وكانت من أهل البلصرة، طبقات اللصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات اللصوفيات 3)
 (. 92/  1) -( لصفة اللصفوة 48)
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ويحىك إلىى متىى تنىام؟ قىم يىا  ،قىم)ي بالليىل ال تسىتري ، وكانىت تقىول لزوجهىا: وحكي أن عابدة كانت تلصىل
غافل، قم يا بط ال، إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك أال تكسب معيشتك إال من حال، أقسمت عليك أن ال 

 (.4)قطع الله بك(تدخل النار من أجلي، ب ر  أمك، لصل رحمك، ال تقطعهم، في
وتحمىل  والتضىحية فىي سىبيله ابىدينه هاباللىه تعىالى تمسىكالمسلمة  المرأةإن من إمارات حسن لصلة هكذا فو
شريك تضرب لنا أروع المثل في التضحية والفداء لهذا الدين  أموهذه ، ونهيه سبحانه أمرهوالثبات على ، األذ 
فجىاء أهىل زوجهىا  ،جر زوجها مع أبي هريىرة وتركهىاأسلمت أم شريك غزية بنت جابر هي وزوجها فها حيث

وحملوهىا  فارتحلوا مىن ديىارهم، اا شديدً عذابً  فأقسموا على تعذيبها فسألوها إن كانت على دينه فأقرت بإسامها،
حتى ذهب  وتركوها في الشمس ثاثة أيام ومنعوا عنها الماء اً ا وعسثم أطعموها خبزً  على شر ركابهم وأغلظه

 فلىم تفعىل غيىر اإلشىارة بإلصىبعها إلىى السىماء وفي اليوم الثالث طلبوا منها تىرك دينهىا ،عها وبلصرهاعقلها وسم
 (.2)يقولون من شدة اإلعياء واإلغماء  بالتوحيد وال تعي ما

 (.9)ماشية ليس معها زاد  ةإلى المدين أيمن أموهاجرت 
، ويعبىث بهىا وهىي اإلسىاميلصدها عن  وكان، وكان يقال لها حواء (1) قيس بن الخطيم امرأةوقد أسلمت  
وهو بمكة قبل الهجرة يخبر عن أمر األنلصىار فىأخبر بإسىامها  ^فيقلبها على رأسها، وكان رسول الله  ساجدة،

فقال: إن امرأتك قد أسلمت وإنك تؤذيها فأحب أنك ال تتعرض  ^فلما كان الموسم أتاه النبي  ،وبما تلقى من قيس
 (.1) لها

 وزينتهىا متاعهىاولهىثن خلىف  تكىالبن علىى الىدنيا الاتىيوسبقت بذلك نظيراتهىا  اً زهد مثكما ضربت في ال
 ، وزخرفها
ال: إذا بعىت هىذا الغىزل فقىل:  الً ز  ، أرادت أن تبيع غ  (6)ميمونة بنت األقرع فهذه  ربمىا  إنىيلها فقالت للغز 

 (.2)اف أن ال ت بي ن للن اس هذا!! الغزل أخ ي  عل كنت لصائمة فأرخى يدي فيه! ثم ذهبت ورجعت فقالت: رد  
 عفتها فقد جاوزت األفهام:  أما 

سفيان ومعه خادم خلصي؟ فجزعت،  ي، عندما دخل عليها زوجها معاوية بن أب(0)فهذه ميسون بنت بحدل 
لتحىل لىه مىا حىرم اللىه عليىه!! وأبىت أن يىدخل  ةإنه خلصي!! فقالت: واللىه مىا كانىت المثلى: فقال؟ وقالت: من هذا

  (.3)هاعلي
ومىن  القران الكريم،بلصفات المؤمنات التي وردت في  في تحققهاا أيضً  بربها تتمثلالمسلمة  المرأةوعاقة 

يتحقىق لهىن  اللتىين ال حيث ولصىف اللىه تعىالى اللصىالحات بهىاتين اللصىفتين العظيمتىين، القنوت والحفظ أبرزها:
اِلَحاُت قَ  ﴿: وذلك في قوله تعالى، اللصاح بدونهما ٍَ اللهُ فَالصَّ ِب كَِما َحِف ٍَاٌت ل ِْلغَْي ٌت َحافِ  .(48)﴾ انِتَا

 .في أن تكون حافظة للغيب: ، وثانيًاتكون قانتةفي أن  :الً أويتمثل  المرأةأن لصاح  :أي
 الرازي على هاتين اللصفتين فيقول:  اإلمامق ويعل   
ٍَاٌت ل ِْلغَْيبِ ﴿ ٌت َحافِ   .طيعات للهأي م، فيه وجهان: األول: قانتات ﴾قَانِتَا
ٍَاٌت ل ِْلغَْيبِ ﴿  .قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج وقدم سبحانه، قائمات بحقوق الزوج :أي ﴾َحافِ
أمىا حالهىا عنىد حضىور الىزوج فقىد ، ا أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبتىهإم   المرأةالثاني: أن حال  

، وظاهر هذا إخبار، أنهن قيمات بحقوق أزواجهن :فالمعنى، ةوألصل القنوت دوام الطاع، ولصفها الله بأنها قانتة
 .إال أن المراد منه األمر بالطاعة

ااِلَحاُت قَانِتَااٌت  ﴿ألن الله تعالى قىال: ، ال تكون لصالحة إال إذا كانت مطيعة لزوجها المرأةواعلم أن   ﴾فَالصَّ
فهىي ال بىد وأن تكىون قانتىة ، تكىون لصىالحة ةامرأفهذا يقتضي أن كل ، واأللف والام في الجمع يفيد االستغراق

                                                           

 (.1/192( لصفة اللصفوة )4)
 .921ص 0ات الكبر  جوابن سعد في الطبق 291ص 2( ابن حجر اإللصابة ج2)
 .0/962( ابن سعد في الطبقات 9)
( شاعر مشهور من األوس دعاه النبي ^ إلى اإلسام وتىا عليىه القىران فقىال: إنىي ألسىمع عجبًىا، فىدعني انظىر فىي أمىري هىذه 1)

 .142/ 1اإللصابة   ،السنة ثم أعود إليك فمات قبل الحول
 .929 0( ابن سعد الطبقات الكبر  ج1)
ة زاهدة كتبت عن اإلمام أحمد بن حنبل أشياء من العلم واشتهرت بحرلصىها الشىديد علىى تحىري الحىال وطيىب المطعىم، ( عابد6)

 (.1/490لعمر رضا كحالة ) «أعام النساء»
 . 490/1( أعام النساء رضا كحالة 2)
رت معاويىة عنهىا بمىا أخبرتىه، وكانىت ( ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة الكلبي، وهي التي دخلت على نائلىة فىأخب0)

 .حازمة عظيمة الشأن جماالً ورياسةً وعقاً ودينًا، وكانت امرأة لبيبة وأبوها من أشراف قبيلة كلب
 (.411/  0) -وهي أم يزيد بن معاوية البداية والنهاية  
هىـ تحقيىق: لصىدقي  4128بيىروت سىنة الطبىع: دار الفكر ـ ( 91/  0) -( وانظر البحر المحيط ـ 411/  0) -( البداية والنهاية 3)

 .محمد جميل 
 .91( سورة النساء آية 48)
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وأمىا حىال  ،األزواجوهو عام في طاعة الله وطاعىة  الطاعة،لفظ القنوت يفيد  الله:رحمه  الواحديقال  ،مطيعة
ٍَاٌت ل ِْلغَْيبِ ﴿عند غيبة الزوج فقد ولصفها الله تعالى بقوله:  المرأة  ﴾.َحافِ

أنهىا : وذلىك مىن وجىوه: أحىدها، الغيىب بموجىبحافظىات  والمعنىى كىونهن، واعلم أن الغيب خاف الشهادة
، ولىئا يلتحىق بىه الولىد المتكىون مىن نطفىة غيىره، تحفظ نفسها عىن الزنىا لىئا يلحىق الىزوج العىار بسىبب زناهىا

اوثالثها: حفظ منزله ، وثانيها: حفظ ماله عن الضياع  .(4)ال ينبغي  عم 
وإن غكات عنهاا  ،وإن أمرتها أُاعتل ،سرتل إليهارت خير النساء إن نٍ»: قال ^النبي  أنوفي الحديث 

 (.2«)حفٍتل في مالل ونفسها
. . . قانتىىة. أن تكىون، بحكىم إيمانهىا ولصىاحها، ومىن لصىفتها المازمىىة لهىا، فمىن طبيعىة المؤمنىة اللصىالحة

قىال: لة! ومن ثىم ضال عن قسر وإرغام وتفلت ومعا، والقنوت: الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة .مطيعة
. وهذا هىو الىذي يليىق بالسىكن . وظاله رخية ندية، ألن مدلول اللفظ األول نفسي ؛ولم يقل طائعات. ﴾ قَانِتَاتٌ  ﴿

ويطبعهم بجوه وأنفاسه ، في المحضن الذي يرعى الناشئة الواحدة.والمودة والستر واللصيانة بين شطري النفس 
 وظاله وإيقاعاته!

أن تكىون حافظىة ، بحكىم إيمانهىا ولصىاحها كىذلك، لصفتها المازمة لها ومن، ومن طبيعة المؤمنة اللصالحة
فا تبىي  مىن نفسىها فىي نظىرة أو  -ى في حضوره ل  و  وباأل   -لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته 

 .بحكم أنه الشطر اآلخر للنفس الواحدة -ال يباح إال له هو  ما نبرة
ٍَ اللاهُ  ﴿: إنمىا يقىرره اللىه سىبحانه: يقىرره هىووال ، ال تقرره هي، وما ال يباح . فلىيس األمىر أمىر ﴾ كَِماا َحِفا

أو ما يمليه عليه  له.ما ال يغضب هو  -في غيبته أو في حضوره  -رضاء الزوج عن أن تبي  زوجته من نفسها 
 (.9)وعليها المجتمع! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله

ٍَ اللاهُ ﴿ فعليها أن تحفظ نفسها ، لحفظفي حدود هذا ا إن هنالك حكًما واحًدا . والتعبيىر القرآنىي ال . ﴾ كَِما َحِف
هو من  الله،إن هذا الحفظ بما حفظ  يقول:إنه . من األمر مر، بل بما هو أعمق وأشد توكيًدايقول هذا بلصيغة األ

 ومن مقتضى لصاحهن! اللصالحات،طبيعة 
أمىىام ضىىغط المجتمىىع  .المسىىلمين والمسىىلمات وعندئىىذ تتهىىاو  كىىل أعىىذار المهىىزومين والمهزومىىات مىىن

ٍَ اللهُ ﴿ : وتبرز حدود ما تحفظه اللصالحات بالغيب .المنحرف  .. مع القنوت الطائع الراضي الودود ﴾ كَِما َحِف
 (1)( األرض) مىن الوقىوف علىى النشىز وهىو المرتفىع البىارز مىن . . فهن الناشىزات. فأما غير اللصالحات

 (.1)فالناشز تبرز وتستعلي بالعلصيان والتمرد. حالة نفسيةوهي لصورة حسية للتعبير عن 
 وهمىا لصىفتان ال ،من الطاعة والحفىظ القرآنيةتتحقق باللصفات  أنالمسلمة ينبغي  المرأة أن وهكذا يتبين لنا

وغيىاب الحفىظ ، غيىاب اللصىاح فغيىاب الطاعىة، لصالحة وال ملصىلحة إال إذا اتلصىفت بهمىا المسلمة المرأةتكون 
وذلك ألن لصاح الىنفس ، لصاحهل والفرج والمال والدين والخلق وكل ما أمر الله بحفظه غياب لإلللزوج واأل
 .الكبر  ومنطلقه الرشيد لصاحهو قاعدة اإل

حياتها  حركة المرأةمن اللصفات األخر  التي ينبغي أن تراجع  ضمن جملةوقد ذكر القران هاتين اللصفتين 
 تعالى:ة في قول الله وهي المذكور اللصفات،وفق مقتضيات هذه 

اِدقِينَ  َوالْىَانِتَاتِ  َوالْىَانِتِينَ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  َواْلُمْؤِمنِينَ  َواْلمُْسِلَماتِ  إِنَّ المُْسِلِمينَ ﴿ ااِدقَاتِ  َوالصَّ ِرينَ  َوالصَّ ااكِ  َوالصَّ
َراتِ  اكِ قِينَ  َواْلَخاِشعَاتِ  َواْلَخاِشِعينَ  َوالصَّ َصد ِ قَ  َواْلُمتَ َصد ِ اائِِمينَ  اتِ َواْلُمتَ اائَِماتِ  َوالصَّ ُروَجُهمْ  َوالصَّ يَن فُا ٍِ  َواْلَحاافِ
ٍَاتِ  ََثِيرً  َواْلَحافِ ِريَن اللَّهَ  َِ َرةً  اَوالذَّا غِْف َراِت أََعدَّ اللَّهُ لَُهم مَّ َِ يمً  اَوأَْجرً  َوالذَّا ٍِ   (.6﴾)اَع

معت في هذه اآلية تتعاون في تكوين النفس  ، واإليمىان، اإلسامفهي  لمسلمة.اوهذه اللصفات الكثيرة التي ج 
. ولكىل منهىا . اوذكىر اللىه كثيىرً ، وحفىظ الفىروج، واللصىوم، والتلصدق، والخشوع، واللصبر، واللصدق، والقنوت

  .قيمته في بناء الشخلصية المسلمة
اللصالحة التي يرضى الله عنها هي المجموعة في لصفات النسىاء الاتىي اختىارهن اللىه  المرأة ولعل لصفات

َُنَّ مُْساِلَمات  ُمْؤِمنَاات  قَانِتَاات  تَائِكَاات  ﴿: في قوله تعالى ^لنبيه  ًرا ِماْن َُانَّ أَْن يُْكِدلَاهُ أَْزَواًجاا َخْيا َُلَّىَ عََسى َركَهُ إِْن 
ََاًرا  (.4﴾)َعاكَِدات  َسائَِحات  ثَي ِكَات  َوأَْك

                                                           

 (.439/ ص  1)ج  -( مفاتي  الغيب تفسير الرازي 4)
(. 1/68وأخرجىىه ابىىن جريىىر الطبىىري فىىي التفسىىير )، 0364حىىديث رقىىم  948ص 1( أخرجىىه النسىىائي فىىي السىىنن الكبىىر  ج2)

 (. 2342، رقم 2/404وأخرجه أيًضا: الديلمى )
 (. 424/ ص  2)ج  -( في ظال القرآن 9)
 (.620/  4) -( القاموس المحيط 1)
 .424/ ص  2( الملصدر السابق ج 1)
 .91( سورة األحزاب 6)
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فإن تحقق لها ذلك وإال  ،لصاحي اإلها فالوثيقة بربها من أهم وأبرز مهام المرأة إن عاقة: وخالصة القول
 تقىول: إن اللىه الالقائمىة فىي خلقىه إلىى يىوم القيامىة  ألن سنة اللىه تعىالى ؛حبذل بغير لصا فا قيمة ألي جهد أو
 (.2)يلصل  عمل المفسدين

 أن تكون بدينها بلصيرة: (2
علم الشرعي الذي تتلقاه، من أنها لن تلصل إلى اللصاح إال بالعلم، وما أعنيه بالعلم هنا هو ال امرأةلتعلم كل 

 ابطون الكتب أو من أفواه العلماء، سواء أكان هؤالء العلماء من الرجال أو النساء. وفي علصرنا هذا يسهل كثيرً 
العلىم مىن أفىواه العلمىاء، سىواء عىن طريىق المحاضىرات المتخلصلصىة فىي المسىاجد أو المراكىز  المىرأةأن تتلقى 
عن طريق التعلىيم  يةاإلسامأو الجامعات أو معاهد إعداد الدعاة،  خلصلصة،أو بعض الفضائيات المت ،يةاإلسام

 مىىن الكتىىب العلميىىة والمراجىىع غيىىر ذلىىك أو، ألشىىرطة واألقىىراص المدمجىىةاأو  عىىن بعىىد أو التعلىىيم االلكترونىىي،
فيىه الخيىر  ولها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما -ولله الحمد  وكل تلك الوسائل متاحة ـ المتاحة والمتيسرة،

 .واللصاح، إذا استعملت في ذلك
فالعلم حلصانة عن التردي واالنحراف وراء تيارات قد تبهر أضواؤها من ال تعرف السبيل الحق، فتنجرف 

وأسىاليب دعويىة، مبثىوث فىي الكتىاب  ا، تفقًهىللمىرأةإلى الهاوية باسم التجديد والتحضر الزائف، والتعليم الىازم 
في أمور حياتها لىيس مجالىه الىتعلم فىي المىدارس فحسىب، وإنمىا يمكىن تحلصىيله  المرأةيه والسنة. ومما تحتاج إل

بكل الطرق المشروعة في المساجد، وفي البيىوت، وعىن طريىق الجيىران، وفىي الزيىارات المختلفىة... وقىد قىال 
ما كال أقوام ال يتعلمون مونهم وال يعٍونهم وال يفهمونهم؟! هون جيرانهم وال يعل ِ ما كال أقوام ال يفى ِ »: ^النبي 

من قوم جيرانهم ويفىهونهم ويعٍونهم ويأمرونهم وينهونهم، من جيرانهم وال يتفىهون وال يتعٍون؟ والله لَيُعلَّ 
 (.9) «أقوام من جيرانهم ويتعٍون أو ألعاجلنهم كالعىوكة منَّ َولَيتَعلَّ 

إِنََّماا يَْخَشاى اللَّاهَ ِماْن ِعكَااِدِه  ﴿ قىال تعىالى:و، ألنىه ال لصىاح إال بىالعلم ؛مىن العلىم المرأةإذن فا بد للصاح 
  (.1﴾)العُلََماءُ 

للنسىاء أياًمىا يجىتمعن  ^، وأن يخلصىص الرسىول المىرأةيحىرص علىى تعلىيم  اإلسامفا عجب إذن أن نجد 
، فيها، ويعلمهن  مما علمه الله، إضافة إلى األيام التي يحضرن فيها مع الرجال، ليتزودن من العلم بمىا  يخلصىهن 

، مما ينفردن به عن الرجال، بمقتضى تكوينهن  الجسدي والنفسيئويتعلق بش  .ونهن 
 .، فاستجاب لهن  لصلوات الله عليه^عندهن  الجرأة األدبية الطيبة أن يطلبن ذلك من الرسول  وقد بلغت

ر     يروي البخاري ومسلم عن  د  يد  ال خ  َرأَةٌ »: ال  ق  أ ب ي س ع  ْت: يَا َرُسوَل اللَّهِ  ^إِلَى َرُسوِل اللَِّه َجاَءِت اْم  ،فَىَالَ
لَ  َجاُل كَِحِديثِ ا َعلََّمَل اللَّهُ. ،َذَهَب الر ِ َل فِيِه تُعَل ُِمنَا ِممَّ ْل لَنَا ِمْن نَفِْسَل يَْوًما نَأْتِي  فَاْجعَ

َََذا »  :قَالَ  َََذا َو ا َعلََّمهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ  ^وُل اللَِّه فَاْجتََمْعَن فَأَتَاُهنَّ َرسُ «. اْجتَِمعَْن يَْوَم  عَلََّمُهنَّ ِممَّ َُنَّ »  :فَ َما ِمْن
ََانُوا لََها ِحَجاكًا ِمَن النَّارِ  الَّ  مُ كَْيَن يََديَْها ِمْن َولَِدَها ثَلَثَةً إِ َرأَة  تُىَد ِ َرأَةٌ «. ِمِن اْم ِت اْم اَل َواثْنَْيِن َواثْنَْيِن َواثْنَْيِن فَىَ  :فَىَالَ

  (.1)«َواثْنَْيِن َواثْنَْيِن َواثْنَْيِن »  :^َرُسوُل اللَِّه 
 ، ، البد فيه مىن تخلصىيص مجىالس لهىن  تعىالج فيهىا أمىورهن  لذلك كان تعليمهن  ما يخلصهن  وحل مشكاتهن 

حسىىب وتوجىىه لهىىن  فيهىىا األحكىىام والمىىواعظ بحسىىب خلصائلصىىهن  النفسىىية والفكريىىة والخلقيىىة واالجتماعيىىة، وب
بتخلصىيص أيىام للنسىاء  المىرأةوليتهن  في الحياة، داخىل أسىرتهن  وخارجهىا، ولكىل هىذه األمىور طالبىت هىذه ئمس

 يتلقين فيها ما يخلصهن  من معارف دينية، ومن أجل ذلك استجاب لها الرسول لصلوات الله عليه.
نىور المعرفىة، حتىى يىؤدين  ىوهذا هو الحل الذي يىتم فيىه تعلىيم النسىاء، وإخىراجهن  مىن ظلمىات الجهىل إلى

وليتهن  كما يجب أن يحملنها، مع المحافظة على ئرسالتهن  في الحياة على أحسن وجه وأفضله، وحتى يحملن مس
، وعدم قذفهن  إلى مجتمع مختلط تسرع إليىه مفاسىد المجتمعىات المختلطىة، وتشىب فيىه نيىران  عفافهن  وأخاقهن 

 ها المعالصي واآلثام ومفاسد كثيرة أخر .الشهوات العارمة، التي تنتشر مع
 كل مجتمع، رجاله ونسائه، كباره ولصغاره. لصاحألن العلم اللصحي  هو الوسيلة األولى التي ال بد منها إل

                                                                                                                                                                                                 

 . 1( سورة التحريم 4)
 .04( سورة يونس من آية رقم 2)
ل البخىاري: إرم بىه، ووثقىه أحمىد فىي ( قال الهيثمي: فيه بكير بن معروف قا4/461أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )( 9)

( 234/  92) -جامع األحاديث  ،21391ح انظر كنز العمال:رواية وضعفه في أخر ، وقال ابن عد : أرجو أنه ال بأس به، 
  .(28636/  4) -جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي (.وانظر: 92/10أخرجه ابن عساكر )

 .20 ية رقمآسورة فاطر  (1)
( 93/  0) -باب تعليم النبي ^ أمتىه مىن الرجىال والنسىاء، ومسىلم فىي لصىحيحه  3كتاب االعتلصام:  63رجه البخاري في: أخ (1)

 .2699ح 2820/ص1
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، وتبىين مشىكاتهن  اإلسىامولما كانت النساء المسلمات فىي اللصىدر  ي األول متلهفىات لمعرفىة أمىور ديىنهن 
، فىاجتمعن، وأتىاهن  النبىي  ^لس الرسىول الخالصة، فقد تبىادرن إلىى مجىا فىي المواعيىد المحىددة،  ^الخالصىة بهىن 

 فعلمهن  مما علمه الله، وبي ن لهن  ما بي ن، وسألنه عن مسائل وأجابهن  لصلوات الله عليه.
اولما كان في لصحابيات األنلصار جريئات في السؤال  ، أثنت عائشىة عم   يتعلق بأحوال النساء وخلصائلصهن 

ين  »: أم المؤمنين عليهن بقولها ن  ف ي الد   ي اء  أ ن  ي ت ف ق ه  ن ع ه ن  ال ح  ، ل م  ي ك ن  ي م  ار   (.4)«ن ع م  الن  س اء  ن س اء  األ ن لص 
لشىبهات  وجىه التعليمية للنساء، فهل بعد تبيان هذه الحقىائق اإلساموعلى هذا المستو  الرفيع كانت سياسة 

بغير لصىورته الحقيقىة؟ وهىل  اإلسام، إذ يحاولون أن يلصوروا المرأةفي موضوع تعليم  ساماإلأعداء  وأقاويل
 اإلسىامبعد هذه التسوية التامىة بىين الرجىال والنسىاء فىي طريقىي العلىم والعمىل يظىل رغىاء المشىوهين للصىورة 

 الرائعة يؤذي األسماع بما تنفر منه الطباع؟ 
ما يتعلق بزينتها ومهنتها ومابسها وغير ذلىك، فحىري بهىا أن تىتعلم في الحقيقة تعلم الكثير خالصة  المرأةو

 .مثل معاهد إعداد الدعاة المنتشرة في كثير من الباد أمور دينها سواء بالدراسة النظامية أو بما يشابهها
المباركىىة علصىر ألصىىحاب  العظىىيم فىي العلصىىور األولىى خالصىة تلىىك الحقبىة اإلسىامن النىاظر فىي تىىاريخ إو

من التابعين وتابعيهم لير  نماذج مىن المؤمنىات اللصىالحات  له لصلى الله عليه سلم ومن تبعهم بإحسانرسول ال
الملصلحات قد برزن فىي مجىال العلىم والتعلىيم بىل وبعضىهن فىاق الرجىال بىل وأضىحى الرجىال تاميىذ يأخىذون 

 .عنهن العلم والسلوك
،  اا في الفقه والحديث، وتنظم الشىعر أيًضىا رائعً نموذجً تقدم لنا  فهذه أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها

 ^يا أم المىؤمنين هىذا القىرآن تلقيتىه عىن رسىول اللىه  :حيث يروي الشعبي فيقول :) قيل لعائشة رضي الله عنها
كانىت  قالىت:وكذلك الحال والحرام. وهذا الشعر والنسب واألخبىار سىمعتها عىن أبيىك وغيىره فمىا بىال الطىب؟ 

فىىا يىىزال الرجىىل يشىىكو علتىىه فيسىىأل عىىن دوائهىىا فيخبىىره بىىذلك فحفظىىت مىىا كىىان يلصىىفه  ^ول الوفىىود تىىأتي رسىى
 (.2)وفهمته(

حىديث قىط فسىألنا عنىه عائشىة إال وجىدنا  ^أشكل علينا ألصحاب رسول الله  )ما وقال أبو موسى األشعري:
 (.9)(اعندها منه علمً 

  .(1( )انت عائشة أوسعهم علمً )لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكا الزهري:وقال  
: أن أم المؤمنين حفلصة بنت عمر بن الخطاب كانت تتعلم الكتابة في «فتوح البلدان»وقد ذكر الباذري في 

طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط  ^فلما تزوجها النبي  ،كاتبة تدعى الشفاء العدوية امرأةالجاهلية على يد 
 . (1)تابة وتزيينه كما علمتها ألصل الك

ى اروت علًمى «هجيمة بنت حيىي الولصىابية»وهذه أم الدرداء اللصغر   عىن زوجهىا أبىي الىدرداء وعىن  اجم 
واشىتهرت بىالعلم والعمىل  ،سلمان الفارسي وعن عائشة وعن أبي هريىرة؛ وعرضىت القىرآن علىى أبىي الىدرداء

وكان مرة جالًسىا فىي لصىخرة بيىت  ،حتى أدركت خافة عبد الملك بن مروان اً عاشت طوي، وكانت تقية زاهدة
المقدس وأم الدرداء جالسة معه حين نودي للصاة المغرب فقام وقامت تتوكأ عليه حتى دخل بها المسجد وكانت 

 (.6)ون عليها وكان عبد الملك بن مروان يستمع إليها ءعالمة فقيهة يجلس إليها الرجال فيقر
حفظىىت التحفىة فكانىىت  «تحفىة الفقهىاء»لصىاحب كتىىاب وهىذه فاطمىة بنىىت عىاء الىدين السىىمرقندي الحنفىي  

 «بىدائع اللصىنائع»ف أبىو بكىر الكاسىاني كتابىه  فقيهة، طلبها كثير من الرجال فلم يزوجها والىدها، وعنىدما لصىن  
 .وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك اففرح به كثيرً  -هايأب-وهو شرح التحفة عرضه على شيخه 

وكانىىت الفتىىو  تىىأتي فتخىىرج وعليهىىا خطهىىا وخىىط أبيهىىا فلمىىا تزوجىىت ، هفقىىالوا: شىىرح تحفتىىه فزوجىىه ابنتىى 
 (.2)لصاحب البدائع كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها 

                                                           

باب استحباب  أخرجه مسلم ، و  18رقم  411ص 4اخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب الحياء في طلب العلم  ج  (4)
 992حديث رقم   4/423ج ،  سك في موضع الدماستعمال المغتسلة من الحيض فرلصة من م

 .هجرية 4122هـ( الطبعة: األولى،  181 -هـ  924الله الحاكم ) ألبي عبد( 44/  1) - 181المستدرك  (2)
 بيروت - الجيل دار:  الناشر،   الشافعي العسقاني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدال .40ص 0اإللصابة ج (9)

تحقيق  – الترمذي سنن انظر  لصحي :  األلباني الشيخ قال، و لصحي  حسن حديث وهذا عيسى أبو القه 4142 ، األولى الطبعة
   (281/  1) -ومذيلة باحكام االلباني، باب فضل عائشة رضى الله عنها  شاكر احمد 

 4122، هىىـ( الطبعىىة: األولىىى 181 -هىىـ  924اللىىه الحىىاكم ) ألبىىي عبىىد 6291ح 42/ص1ج المسىىتدرك علىىى اللصىىحيحين: (1)
 .هجرية

الشفاء بنت عبد الله العدوية، كانت من عقاء النساء وفضائهن، وهىي مىن المهىاجرات األول، كىان عمىر يقىدمها فىي الىرأي،  (1)
(و )تربيىة 220، 2/222( و اإللصىابة )108/  9) -ويرعاها، ويفضلها، وربما والها شيئًا من أمر السوق. انظر: فتوح البلدان 

  .(283/  1) -(.الوافي بالوفيات 3/11(، وانظر: المجموع )4/222م )األوالد في اإلسا
 (.222/  1) -وط اء( سير أعام النباء ـ تحقيق األرن10/  3) -( البداية والنهاية 192/  9) -أسد الغابة  (6)
 .410( وانظر الفوائد البهية للكنو  211/  2) -طبقات الحنفية  (2)
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كانىت عالمىة ، وتلميىذتها، تربيىة عائشىة، وهذه عمرة بنت عبد الرحمن األنلصىارية النجاريىة المدنيىة الفقيهىة
أراك  ،) يىا غىام: قىال القاسىم بىن محمىد البىن شىهاب. أم سىلمةو حىدثت عىن عائشىة، كثيىرة العلىم، حجىة، فقيهة

فإنها كانت في حجر عائشة. قال: ، أفا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة، تحرص على طلب العلم
وقىال: ) عمىرة أحىد الثقىات العلمىاء بعائشىة ، ففخىم أمرهىا يوذكرهىا ابىن المىدين (ال ينىزف ابحرً  فأتيتها فوجدتها

وقال عمر بن عبد العزيز: )ما بقي أحىد أعلىم  (.قال ابن حبان: )كانت من أعلم الناس بحديث عائشةو (.ثباتاأل
 (.4)وحديثها كثير في دواوين السنة، (بحديث عائشة من عمرة

وأنىه اشىتر  خضىرة مىن  ،عىن أشىهب أنىه كىان فىي المدينىة علىى سىاكنها أفضىل اللصىاة والسىام يوحك -
، فقىال لهىا: إذا كىان عشىية حىين يأتينىا الخبىز فأتنىا نعطىك  الىثمن، بىالخبز بيعىون الخضىرة إالوكىانوا ال ي ،جارية

فسىأل عىن الجاريىة فقيىل لىه: إنهىا ، فقالت: ألنه بيع طعام بطعام غير يد بيد؟ فقال لها: ولم، فقالت: ذلك ال يجوز
 (.2)جاريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام مالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس

ويحضىىر دروسىىها العلمىىاء الكبىىار ، للحىىديث اركينًىى اانىىت ركنًىىالمروزيىىة )ك وهىىذه كريمىىة بنىىت أحمىىد بىىن محمىىد
ن يجاورت بمكة وروت لصىحي  البخىاري عىن . والمحدث السمعاني، كالمحدث الخطيب البغدادي ي ه  ىم  حتىى  الك ش 

وروايتهىا ألصى   قد ولصى الطلبىة أن ال يأخىذوا الجىامع اللصىحي  إال عنهىا، -رحمه الله -أن محدث هراة أبا ذر 
، وكانت عالمة تضبط كتبها وتقابىل نسىخها ورحلىت مىع والىدها فىي طلىب العلىم ومىا تزوجىت، اريروايات البخ

وذلىك بىأن تقىرأ ، ولم ترض أن يروي عنها الخطيب اللصحي  دون أن تقابل معها نسىخته .وكانت ذا فهم ونباهة
  (.9)فقرأ عليها اللصحي  في خمسة أيام ،عليه ثم يقرأ عليها وهي في خدرها من وراء حجاب

ومن العالمات المجتهدات والمفتيات: أم سلمة، وحفلصة، وأم حبيبة، وجويرية، وميمونة، أمهات المىؤمنين، 
فىي المدينىة،  امىرأة، قىال أبىو رافىع: إنهىا أفقىه ^، وزينب بنت أبي سلمة ربيبىة رسىول اللىه ^وفاطمة بنت النبي 

الدرداء الكبر ، وعاتكة بنت يزيد، وسىهلة وليلى بنت قائف، وأسماء بنت أبي بكر، وأم شريك بنت ثويب، وأم 
 (.1)بنت سهيل، وفاطمة بنت قيس، وأم سليم، وأم أيمن

ويىات الحىديث عىن النسىاء أتىى فيىه علىى نيىف الر «الطبقىات الكبىر »مىن كتىاب  ابن سعد جزءً اوقد عقد، 
ين، وأئمىىة ورو  عىىنهن أعىىام الىىد ،أو عىىن الثقىىات مىىن ألصىىحابه ^رويىىن عىىن رسىىول اللىىه  امىىرأةئىىة ام عوسىىب

 (.1)المسلمين

 .اأن تقدم من نفسها نموذجً  (9
  النىاس نمىاذج مىن النسىاء تلتىزم أفقىد ر، تقىديم النمىوذج القىدوة شىديدة إلىىوالجدير بالىذكر هنىا أن حاجتنىا 

فعال وليس بمجرد والناس يتأثرون باأل ،ابل تجد عكسه تمامً !! ا ثرً أما عند التعامل فا تجد لهذا الظاهر أ اظاهرً 
 .قوالاأل

وتعىيش بىه وتقىدم مىن نفسىها  اإلسىاملصىالحة تنىتهج  قدوة المسلمة اللصالحة الملصلحة أن تكون المرأةفعلى 
 .المسلمة كما أراد الله تعالى للمرأةلتقدم لصورة نالصعة ، اوسلوكً  تربيةً ، ا وعماً ا علمً ا لصالحً ا مسلمً نموذجً 
ألنهىا  وبلصاحها تعين غيرها علىى اللصىاح، تهابلصاحها تقي األمة فتنو، بلصاحها تنلصل  الدنيا بأسرهاف

رَّ َعلَاى »: ^بل هي أعظمها لحديث النبي ، من أعظم الفتن التي قد يبتلى بها اإلنسان ََّا ْعاِدي فِتْنَاةً أَ ُت كَ ا َْ َر َماا تَ
َجاِل ِمَن الن َِساءِ   (.6)«الر ِ

جابهىا دعىوة، وإيلصىاؤها النىاس إن الزوجة اللصالحة الملتزمة، هي داعية في نفسها، وإن لم تدع  النىاس، فح
  ..بتقو  الله دعوة، وتنبيه الناس على الحال والحرام دعوة وهكذا

وجب عليها االنتباه لذلك وعدم التقلصير، وعدم مخالفة عملها ف ،لذا فإنها مرآة دعوتها والنموذج المعبر عنها
 لقولها، وقولها لعملها.

                                                           

( عبىىد الحىىي بىىن أحمىىد بىىن محمىىد العكىىري الحنبلىىي، تحقيىىق: عبىىد القىىادر 441/  4) -ن ذهىىب ـ شىىذرات الىىذهب فىىي أخبىىار مىى( 4)
 هـ، مكان النشر: دمشق، مىرآة الجنىان وعبىرة اليقظىان4186سنة النشر:  بن كثير،االناشر: دار  وط،ءوط، محمود األرنااءاألرن

 .(39 / 4) -في معرفة حوادث الزمان 
 .(243/  4) -( وفيات األعيان 226/  1) -الوافي بالوفيات  (2)
 .(221/  1) -( األعام للزركلي 426/  9) -( تاريخ بغداد 220/  2) -الوافي بالوفيات ( 9)
 المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، المعروف بـ " ابن األثير "-أسد الغابة  (1)
 .(284/  9) -وط اءاألرن قيق( سير أعام النباء ـ تح30/  2) -األنف في شرح غريب السير  الروض( 968/  9)  
هـ المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار  298: محمد بن سعد أبو عبد الله البلصري 1الجزء الثامن ص الطبقات الكبر   (1)

  .م 4360- 4بيروت الطبعة:  –لصادر 
 بيروت -دار إحياء التراث العربي  2830ص  1ساء جأهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الن لصحي  مسلم باب أكثر (6)

( وقىىال: حسىىن لصىىحي . 2208رقىىم  1/489(، والترمىىذي )1080، رقىىم 1/4313والبخىىاري ) ،تحقيىىق: محمىىد فىىؤاد عبىىد البىىاقي
 .(9330، رقم 2/4921(، وابن ماجة )3228، رقم 1/188والنسائي )
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وتكاليفىىه، فإنهىىا تكىىون فتنىىة للنىىاس، تلصىىرفهم  اإلسىىامبىىات وعنىىدما تكىىون المسىىلمة بعيىىدة عىىن االلتىىزام بواج
 بسلوكها عن دين الله، وتقطع الطريق على الناس.

فالتي تدعو النىاس إلىى مكىارم األخىاق، وأخاقهىا سىيئة، لىن تكىون دعوتهىا مسىتجابة، ولىن تلقىى إال اللصىد  
شحيحة، لن تلقى أذنًا لصاغية في  واإلعراض، والتي تحض الناس على الخير والبذر والتضحية والعطاء، وهي

 الناس أجمعين.
والتي تدعو الناس إلى التواضع وهي مختالة فخورة، وإلى اإليثار وهي لصاحبة أثىرة، وإلىى اللصىدق وهىي 

وإلى األمانة وهي خائنة، وإلى االستقامة وهي منحرفة، وإلى الطاعة وهي عالصىية، إن إنسىانة كهىذه قىد ، كاذبة
ينًا، ولكنها لن تتمكن من خداعهم في كل حين، بىل إن الخسىارة الفادحىة التىي سىتجنيها تتمكن من خداع الناس ح

عىن سىخرية  اً بردة الناس عن طريق الله تعالى، تتحمل منها النلصيب األعظم مىن اإلثىم، إن لىم يكىن كلىه، فضى
 العباد، وسخط رب العباد.
شأن من شئونها، في أقوالهىا وأفعالهىا، في كل  اإلسامأن تترسم خطى  لصالحة الملصلحةإن على المسلمة ال

في حياتها الخالصة والعامة، في نفسها وفي بيتها. )فالدعاة ينبغي أن يكونوا قدوة حسىنة للمجتمىع الىذي يعيشىون 
فيه، تبدو في حياتهم آثار الرسالة التي يدعون الناس إليها، وترتسم في خطىاهم مامى  المبىاد  التىي يحملونهىا، 

ولهم ويشعر بالوجود الحركي لهذا الدين، وبالتحرك العضوي له، وفي هذا ما فيه من أثر وبذلك يحس كل من ح
 (.4)بالب في مجاالت الدعوة والتبليب

  مع زوجها  (1
ولىم ال وهىو ، ومىن أعظىم ميىادين جهادهىا المسىلمة المىرأةفي حيىاة  لصاحيعتبر الزوج من أهم مجاالت اإل

ن كىان المثىل القىديم يقىول: وراء كىل عظىيم إو، لفىوز بجنتىه سىبحانهربهىا، وا اوطريقها إلى رض ،جنتها ونارها
ووراء كىل جيىل ، لصىالحة امرأةووراء كل بيت لصال  ، ننا نقول: وراء كل رجل لصال  زوجة لصالحةإف، امرأة

 .لصال  أمهات لصالحات
، ؤذيىهيرضىيه، تتجنىب كىل مىا ي تبحث عن كل مىا، خاملة في غيبته، اللصالحة مع زوجها متبذلة له المرأةو

، تسىتجيب لىه فيمىا أحىل اللىه لىه، تحفظه فىي غيبتىه تشاركه في الخير وتعينه عليه،، تعينه على طاعة الله تعالى
 .وفية له حتى بعد مماته

 ومحاور العاقة مع الزوج تتمثل فيما يلي: 
 حسن التكعل له َزوج

 المىىرأةلىىذا فىىإن ، حىىة بالهمىىاورا، وضىىمان أنسىىهما، وزوجهىىا قىىوام سىىعادتهما المىىرأة فالعاقىىة الخالصىىة بىىين 
أو تنشىغل ، تهملىه وال، المسلمة تبذل قلصار  جهدها في إسعاد زوجها واالستجابة الدائمة له فيما أحل اللىه لهمىا

عَنَتْ »ـ:  ^قال ـ  تمتنع منه، أو، عنه ْت، فَكَاَت َغَّْكَانًا َعلَيَْهاا، لَ َراِشِه فَأَكَ َرأَتَهُ إِلَى فِ ُجُل اْم اةُ إَِذا َدَعا الرَّ ََ َهاا اْلَملئِ
:  (2«)َحتَّى تُْصكَِح  ل م  س  ل م  ْرََّى َعنَْها»و  ًُا َعلَيَْها َحتَّى يَ   (.9«)ََاَن اَلَِّذي فِي اَلسََّماِء َساِخ
ها أن تتقرب إليه دون الطلب، وأن تتهيأ لذلك وتتجمل. وإنه لمن المؤسف أن بعض النساء ى في حق   ل  و  بل األ  

وكىل ذلىك يىدل علىى جهىل  -وقىد أ مىرت بىه  -أكثر مما تتجمل لزوجهىا  -هيت عن ذلك وقد ن   -تتجمل لخروجها 
 .ولية، أو عدم اتباع لشرع اللهئبالمس

بهذا األمر، وحسن األخذ به أثًرا كبيًرا على استقرار البيىت، حيىث عفىة الىزوج ورضىاه بمىا  المرأةقيام لإن 
  ار النفسي.عنده وعدم شعوره باإلحباط والحرمان، ومن ثم االستقر

لم تعىر هىذا الجانىب  المرأةألن  ؛ما أكثر الرجال الذين يعيشون حياة غير مستقرة بسبب شعورهم بالحرمان
 .دورها في ذلك، ثم لتفكر وتبحث كيف تؤديه المرأةاهتماًما، أو لم تعرف كيف تقوم به حق القيام، فلتدرك 

التي إذا آذت ، الغيور على زوجها، الولود، الودودأال أخكرَم كنسائَم من أهل الجنة: »: ^قال رسول الله 
هي في ، هي في الجنة، ا حتى ترَّى عنيأو أوذيت جاءت حتى تأخذ كيد زوجها ثم تىول: والله ال أذوق غمًَّ 

 .: أي ال أنام وال يستري  لي بالاومعنى الجملة األخيرة غمضً  (1«)هي في الجنة، الجنة

                                                           

بتلصىرف. و مشىكات الىىدعوة والداعيىة لألسىىتاذ فتحىي يكىىن  21ل صأسىس الىدعوة وآداب الىىدعاة للىدكتور محمىىد السىيد الوكيىى (4)
 66ص

   .(3884، رقم 2/906( وأخرجه أحمد )9861، رقم 19/4339مهاجرة فراش زوجها ) ةذا باتت المرأإلصحي  البخاري باب (2)
 )عن أبي هريرة(.4618. ص4196أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها رقم  (9)
(: فيىىه 1/942)ي: (. قىىال الهيثمىى1610، رقىىم 6/44(، وفىىى األوسىىط )982، رقىىم 43/418أخرجىىه: الطبرانىىي فىىي الكبيىىر )( 1)

 .3493حديث رقم:  964/ ص 1بن إسماعيل، وهو متروك، النسائي في سننه الكبر  ج  يالسر
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وإذا ، التىي إذا غضىبت حلمىت، أفضل النساء: ألصدقهن إذا قالىت: الفق سئل أعرابي عن أحسن النساء؟ وقد
الذليلىة فىي ، العزيزة في قومها، وال تعلصي زوجها، التي تلتزم بيتها، وإذا لصنعت شيئا أجادته، تبسمت ضحكت
  (.4) وكل أمرها محمود الولودالودود ، نفسها

 تحترم زوجها وتُيعه :
قالت  فهما قوام السعادة ومفاتي  القلوب االحترام والطاعة: مع الزوجن من أوليات األولويات في التعامل إ 
  (.2) سعيد بن المسي ب: ما ك نا نكل م أزواجنا إال كما تكلمون أمراءكم ألصلحك الله .. عافاك الله!! امرأة

اُموَن عَ ﴿قال تعالى: ، وطاعتها لزوجها هي أساس االستقرار، ألن القوامة للرجل َجاُل قَوَّ  (9) ﴾لَى الن َِساءِ الر ِ
والبيت مدرسة أو إدارة، فلو أن مديًرا فىي مؤسسىة أو مدرسىة لديىه موظفىون ال ، تتلصور قوامة بدون طاعةفا 

علىى فعلىه، بىل  المىرأةفالبيت كذلك. إن طاعة الزوج واجب شرعي تثىاب  ؟!يطيعونه، هل يمكن أن يسير العمل
الَّ كِاِْذنِهِ » :^نجد طاعة الزوج مقدمة على عبادة النفل، قال  ْرأَةُ َوكَعْلَُها َشاِهدٌ إِ وفيه إشارة إلى ( 1) «الَ تَُصومُ اْلَم

 .أهمية طاعة الزوج حتى قدمت على عبادة لصيام النفل
ُت آِمًرا أََحًدا أَْن يَْسُجَد »: ^على تقرير مكانة الزوج ألنها األساس، يقول الرسول  اإلساملذا يحرص  َُْن لَْو 
َزْوِجَهاألََحد  ألََمرْ  ْرأَةَ أَْن تَْسُجَد ِل  .(1) «ُت اْلَم

،  »بل اإلشعار بمكانته حتى بعد وفاته  ث  ت  فَْوَق ثَلَ َرأَة  تُْؤِمُن كِاللَِّه َواْليَْوِم اآلِخِر أَْن تُِحدَّ َعلَى َمي ِ الَ يَِحَل اِلْم
عَةَ أَْشُهر   الَّ َعلَى َزْوج ، فَاِنََّها تُِحَد َعلَيِْه أَْركَ  .(6« )...َوعَْشًرا إِ

ا أ ت ت  ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق و، وأخرج ابن سعد ت ه  أ ن ه  ب ر  ت ه  أ خ  ن  أ ن  ع م  لص  ح  ي ن  ب ن  م  لص  ح 
س ول  الل ه   س ول  الل ه   ^ر  ا ر  غ ت  ق ال  ل ه  ا ف ر  ، ف ل م  ة  اج  ِت ؟»: ^ف ي ح  : ، : ن ع ىم  ق ال ىت   «أََذاُت َزْوج  أَْن ََْياَف أَْناِت »ق ىال 

:  «؟ ن ه ، ق ال  ت  ع  ز  ا ع ج  ا آل وه  إ ال  م  : م  ِت ِمنْهُ »ق ال ت  ِري أَْيَن أَْن ٍُ  (.2)«فَاِنَّهُ َجنَّتُِل َونَاُرلِ ؟ اْن
يا : فقالت ^إلى رسول الله  امرأة: جاءت عن أبي هريرة قال «س ن ن ه»ي في وأخرج البزار والحاكم والبيهق

َراهُ َدًماا »: قال ،أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ،سول اللهر ْوَجاِة أَْن لَاْو َسااَل َمْنِخا ْوجِ َعلَى الزَّ ِ الزَّ ِمْن َحق 
غِ  ََاَن يَْنكَ ْت َحىَّهُ لَْو  َصِديًدا فَلَِحَستْهُ كِلَِسانَِها َما أَدَّ ْرُت اْلَمرْ  يَوقِيًحا َو َزْوِجَها ِلكََشر  أَْن يَْسُجَد ِلكََشر  ألََم أَةَ أَْن تَْسُجَد ِل

ََّّلَهُ اللَّهُ َعلَيَْها  (.0)«إَِذا َدَخَل َعلَيَْها ِلَما فَ
َرأَة  تُْؤِمُن كِاللَِّه َواْليَْوِم اآلِخِر »: ^وأخرج الحاكم والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله  الَ يَِحَل اِلْم

ِت َزْوِجَها َوُهوَ  يأَْن تَأْذََن فِ  ََاِرهٌ  ،ََاِرهٌ  كَْي ُرَج َوُهَو  يَع فِيِه أََحًدا ،َوالَ تَْخ ُِ َصْدِرهِ  ،َوالَ تُ َن كِ َوالَ تَْعتَِزَل  ،َوالَ تَُخش ِ
ْصِرَمهُ  َراشَهُ َوالَ تَ ْعَمْت  ،فِ َل ِمنَْها فَكَِها َونِ َِّيَهُ فَاِْن ُهَو قَكِ ٍْلَُم ِمنَْها فَْلتَأْتِِه َحتَّى تُْر ََاَن ُهَو أَ َرَها فَاِْن  َل اللَّهُ ُعْذ َوقَكِ

تََها َوالَ إِثَْم َعلَيَْها َرَها ،َوأَْفلََج ُحجَّ ْت ِعْنَد اللَِّه ُعْذ غَ ْرََّى َعنَْها فَىَْد أَْكلَ  .(3) «َوإِْن ُهَو أَكَى أَْن يَ
 تعينه على ُاعة الله تعالى

ية زوجة طلحة بن عبيدجا  (48)طلحة وهو خاثر ي  ت علالله قالت: دخل ء في السير للذهبي عن س عد  المر 
، ولكىن مىال عنىدي قىد غمنىي، ونعىم حليلىة المسىلم أنىت لك؟ لعل رابك مىن أهلىك شىيء؟ قىال: ال واللىه فقلت: ما

                                                           

  .(4/  4) -أخبار النساء  (4)
  .(430/  1) - 198حلية األولياء  (2)
 .91ية آة النساء من سور (9)
، 2/946أخرجىه أحمىد )و ،(4826، رقىم 2/244ومسىلم )، 1036رقىم، 8 92ص  2لصحي  البخاري كتىاب بىدء الىوحي، ج (1)

، 4/168(، وابىن ماجىة )2110، رقىم 2/998وأبىو داود )، ( وقىال: حسىن لصىحي 202، رقم 9/414) ي( والترمذ0429رقم 
 . (9122، رقم 0/993(. وأخرجه أيًضا: ابن حبان )4264رقم 

، رقم 1/438(: رجاله رجال اللصحي . وأخرجه أيًضا: الحاكم )1/983(، قال الهيثمي )43122، رقم 1/904أخرجه أحمد ) (1)
(. وانظر 41104، رقم 2/234(. أخرجه البيهقي )38، رقم 28/12(، وقال: لصحي  على شرط الشيخين. والطبراني )2921

 . (3120/  4) -الجامع الكبير للسيوطي 
، 9/188(، والترمذي )2233، رقم 2/238(، وأبو داود )4106، رقم 2/4429(، ومسلم )1821، رقم 1/2812البخاري ) (6)

 .(9199، رقم 6/284(، والنسائي )4436، رقم 9/184(، )4431رقم 
، رقىىم 2/286) (، والحىىاكم110، رقىىم 21/409(، والطبرانىىي )0/113( وابىىن سىىعد )43821، رقىىم 1/914أخرجىىه أحمىىد ) (2)

(، والطبرانىي فىي األوسىط 42421، رقىم 9/112شىيبة ) ي(. وأخرجه أيًضا: ابن أب41109، رقم 2/234(، والبيهقي )2263
(: رواه أحمىىد، والطبرانىىي فىىي الكبيىىر، واألوسىىط، ورجالىىه رجىىال اللصىىحي  خىىا 1/986(. قىىال الهيثمىىي )120، رقىىم 4/460)

 .(06/  2) -جامع األحاديث  حلصين، وهو ثقة وانظر
(. وأخرجىىه البىىزار كمىىا فىىي 49269، رقىىم 2/01( وقىىال: لصىىحي  اإلسىىناد. والبيهقىىي )2921، رقىىم 1/403( أخرجىىه الحىىاكم )0)

(: رجاله رجال اللصحي  خا نهار العبد ، وهو ثقىة. انظىر جىامع 1/982) ي(. قال الهيثم4161، رقم 2/422كشف األستار )
 (.43/  1) -األحاديث 

(: رواه الطبرانىي بإسىنادين ورجىال أحىدهما ثقىات. والحىاكم 1/949) ي(. قىال الهيثمى248، رقىم 28/482ني )أخرجه الطبرا( 3)
توغر.  :: أ «تخشن»(. ومن غريب الحديث: 41132، رقم 2/239( وقال: لصحي  اإلسناد. والبيهقي )2228، رقم 2/286)
  .(66/  42) -: أ  تقاطعه، جامع األحاديث «تلصرمه»
، لسان العرب  :س أ يخاثر النف (48) يط   (.298/  1) -ثقيلها غير ط ي  ب  وال ن ش 
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 عأربى: فسألت الخازن: كىم أعطىى؟ قىال، ادع لي قومي فقسمه فيهم ،فقلت: ما يغمك؟ عليك بقومك! قال: يا غام
  (.4) ة بنت موفققال لها: إنك موفق وفي رواية   ألف. ئةما

 .على النفقة في سبيل الله زوجة تحث زوجهاووإنفاقه أراحه ، المال غمته الله أكبر كثرة
وبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟  ةبكى عبد الله بن رواح فقد ،ن تعرف علتهأن ووهذه تشارك زوجها البكاء د

  (.2) منها أم ال؟ أناج   يوما أدر ،وارد النار يقد علمت أن ينإقال:  قالت: بكيت لبكائك!
 جىاء إلىى رسىول ن رجاً أ )نفاق في سبيل الله كما جاء في الحديث تعينه على اإلالدحداح  أبى هذه زوجةو
قال: فأتىاه ، فأبى ،بنخلة في الجنة أعطه إياها :^ فقال له النبي، وأنا أقيم حائطي بها، فقال: إن لفان نخلة ^ الله

ابتعىت النخلىة بحىائطي  ،فقىال: يىا رسىول اللىه ^ فأتى النبي ،قال: ففعل ك بحائطي؟أبو الدحداح فقال: بعني نخلت
فىأتى  . قىالامىرارً  قالهىا ،: كم من عذق رداح ألبىي الدحىداح فىي الجنىة^ فقال الرسول ،فقد أعطيتكها فاجعلها له

 تشىبهها البيىع أو كلمىةفقالىت: ربى  ، فقىد بعتىه بنخلىة فىي الجنىة، أخرجي من الحائط ،امرأته فقال: يا أم الدحداح
(9.) 

 تتفانى في خدمة زوجها: 
الواجبات التي ينبغي  همأو عظمأعود عليه بالسعادة والهناء من يفي كل ما ينفعه و ن خدمة الزوج والسعيإ
فهىو ، ن تحتسب ذلك عند ربها سبحانهأو، اال تدخر فيها جهدً أو، وافر   ن تضرب فيها بسهم  أالمسلمة  المرأةعلى 
 .على درجات القرباتأبواب الطاعات وأعظم أمن 
وهو بين   ^  النبيأنها أتت : عبد األشهل يعن أسماء بنت يزيد األنلصارية من بن وفي حديث وافدة النساء 

 امىرأةأنىه مىا مىن  ،لك الفىداء ينفس ،واعلم ،أنا وافدة النساء إليك ،يا رسول الله يأنت وأم يبأب :ألصحابه فقالت
الله بعثىك إلىى الرجىال  إن ،يعلى مثل رأي يهذا أو لم تسمع إال وه يسمعت بمخرجشرق وال غرب  في كانت

وحىىامات ، فىىإذا معشىىر النسىىاء محلصىىورات قواعىىد بيىىوتكم ومفضىىى شىىهواتكم وبإلهىىك،منىىا بىىك آوالنسىىاء كافىىة ف
بعىد وعيىادة المرضىى وشىهود الجنىائز والحىج ، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بىالجمع والجماعىات، أوالدكم
ى في وأفضل من ذلك الجهاد، الحج ا حفظنىا لكىم أو مرابًطى اا ومعتمىرً سىبيل اللىه وإن الرجىل مىنكم إذا خىرج حاج 

إلىى   ^  النبىيفالتفىت ؟ هذا الخيىر يىا رسىول اللىه في أفما نشارككم، وربينا لكم أوالدكم، أموالكم وغزلنا أثوابكم
يىا  :قىالوا ؟ُ أحسن من مسائلتها عن أمر دينها مان هاذهق امرأةهل سمعتم مىالة » :ألصحابه بوجهه كله ثم قال

 يوأعلما ،المارأةأيتهاا  يانصرف :إليها ثم قال ^ النبيفالتفت  ،إلى مثل هذا يتهتد امرأةما ظننا أن  ،رسول الله
 :قىال ،من ورائل من النساء أن حسن تكعل إحداَن لزوجها وُلكها مرَّاته واتكاعها موافىته يعادل ذلال َلاه

 (.1) اوهى تهلل وتكبر استبشارً  المرأةفأدبرت 
بىن أبىي طالىب رضىي اللىه عنىه: أال أخبىرك عنىي  أخرج اإلمام أحمد بسنده عن ابن أعبد قال: قال لي علي  

ت  ^كانىت ابنىة رسىول اللىه  ،وعن فاطمة رضي الله عنها وكانىت مىن أكىرم أهلىه عليىه، وكانىت زوجتىي، فجىر 
ىت البيىت حتىى اغبىرت ثيابهىا،  ،بالقربة حتىى أثىرت القربىة بنحرهىا بالرحى حتى أث ر الرحى بيدها، وأسقت وقم 

بسىبي أو خىدم، قىال:  ^وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، فألصابها من ذلك ضىرر، فقىدم علىى رسىول اللىه 
ده فوجدت عن ^فاسأليه خادًما يقيك حر ما أنت فيه، فانطلقت إلى رسول الله  ^فقلت لها: انطلقي إلى رسول الله 

ِت إِلَاى »خدًما أو خداًما فرجعت ولم تسأله فذكر الحديث فقىال:  ، إَِذا أََوْيا ِل ِماْن َخااِدم  ٌر لَ ِل َعلَى َما ُهَو َخْي أَالَ أَُدلَ
َراِشِل َسك ِحِ  ِريثَلَثاً َوثَلَثِيَن  َواْحَمِديثَلَثاً َوثَلَثِيَن  يفِ ََك ِ قالىت: رضىيت فأخرجىت رأسىها ف «أَْركَعاً َوثَلَثِيَن  َو

 (.1) عن الله ورسوله مرتين
بير ومىا لىه فىي و جني الز  مىن مىال وال مملىوك،  األرضعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنه قالت: تزو 

ىن، ولىم أكىن أ حسىن أخبىز وكنىت أنقىل النىو  مىن أرض  رز غربىه، وأعج  فكنت أعلف فرسه واستقى الماء، وأخ 
  (.6) خالزبير على رأسي وهى منى على ثلثي فرس

 كعد مماته: حتى لزوجها  ةوفي

                                                           

سىير أعىام النىباء ـ  412/  4/  9، وهىو عنىد ابىن سىعد 00/  4«الحليىة »( وأبىو نعىيم فىي 431) «الكبيىر »الطبراني في ( 4)
 .(92/ 4) -وط اءتحقيق األرن

 (.131/  41) -)دار هجر(  948( وتفسير الطبري 296/ 4)سير أعام النباء للذهبي  (2)
/  46)ج  -المعجىم الكبيىر للطبرانىي  -م،  4330هىـ ـ 4143بيروت الطبعىة: األولىى،  –( عالم الكتب 416/  9مسند أحمد ) (9)

 . ( لصحي  40241()461ص 
 . مرجع سابق  (0219، رقم 6/128أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ) (1)
   .9182ح 4910/ص 9بي طالب جأباب مناقب علي بن  بخاري:ولصحي  ال4414ح 496/ص4مسند أحمد:ج (1)
، والبخىاري فىي 4246/ص1ج 2402أخرجه مسىلم فىي ك السىام، بىاب إرداف المىرأة األجنبيىة إذا أعيىت فىي الطريىق رقىم  (6)

 .282ص 1لصحيحه باب الغيرة ج
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أم الدرداء رضي الله عنها قالىت لزوجهىا أبىو الىدرداء: إنىك خطبتنىي إلىى أبىوي فىي الىدنيا فىأنكحوني، هذه ف
  (.4)وإني أخطبك إلى نفسك في اآلخرة! فقال: فا تنكحي بعد ! فخطبها معاوية فأبت! 

قال: ال، ولكىن رجىل مسىلم ، قالوا: أمير المؤمنين؟ ةً اس عيشبن أبيه جلسائه: من أنعم  الن  اعندما سأل زياد و
إنىا إن عرفنىاه أفسىدنا مسلمةٌ لهما كفاٌف من العيش، قد رضيت به ورضي  بها!! ال يعرفنا وال نعرفه!!  له زوجةٌ 

 (.2)وأتعبنا ليله ونهاره، عليه دينه ودنياه
والبذل والجهىاد وتدفعىه إلىى الكسىب  لصياموتتعاون معه على اللصاة وال فهي مع زوجها تعينه على الطاعة

 (.من حال إالاتق الله فينا وال تطعمنا )الحال 
 :تخذله وال تثكُه ال
لىم  :فقالوا لزوجته ،من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره رجلٌ  م  ه  فقد  ،كن تزكي فيه روح الجهاد والبذلول

ولىي رب رزاق  ،اومىا عرفتىه رزاقًى رفتىه أكىاالً زوجىي منىذ عرفتىه ع :فقالىت ؟ترضين بسفره ولم يدع لىك نفقىة
 (.9)يذهب األكال ويبقى الرزاق 

 :وقىال لهىا ،أحمد بن أبىي الحىواري فكىره ذلىك لمىا كىان فيىه مىن العبىادة( 1)وخطبت رابعة بنت إسماعيل  
 جزياً  ولكن ورثت ماالً  ،لي شهوة إني ألشغل بحالي منك وما :فقالت ،لي همة في النساء لشغلي بحالي والله ما

 :فقىال ،ا إلىى اللىه عىز وجىلفيكىون لىي طريقًى ،وأعرف بك اللصالحين ،من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك
ما تزوج أحد من  :ويقول ،وكان ينهاني عن التزويج :قال ،فرجع إلى أبي سليمان الداراني ،ستأذن أستاذيأحتى 

فتزوجتها فكان في : قال، هذا كام اللصديقين ،ا ولية للهتزوج بها فإنه: قال ،فلما سمع كامها ،ألصحابنا إال تغير
 .ن غسل باألشنانعم   من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد األكل فضاً  يمنزلنا كن من جص ففن

لىى إاذهىب بنشىاطك وقوتىك  :وتقىول ،وتزوجت عليها ثاث نسوة فكانىت تطعمنىي الطيبىات وتطيبنىي :قال 
 (.1)في أهل الشام برابعة العدوية بالبلصرة وكانت رابعة هذه تشبه ،أزواجك

 حفٍ سره وعرَّه:
فا تتعرض للفتنة وال للتبرج، وال تتساهل في التعرض للرجال في باب المنزل أو النافذة أو خارج البيىت، 

َُْم َماْن تَ  » :^ولتكن محتشمة عند خروجها.قال  ُرَشا ئَْن فُ ُِ َل يُاو َُْم فَا َُْم َعلَى نَِسائِ ا َحىَ اَل يَاأَْذنَّ فِاي فَأَمَّ َرُهاوَن َو َْ

َرُهونَ  َْ َُْم ِلَمْن تَ  (.6«)كُيُوتِ
إن هذا يعطي لصيانة أخاقية للبيت، وثقة للزوج، وتربية لألبنىاء علىى العفىة، وأن البيىت الىذي يحلصىل فيىه 

وامىل ع مىن عاماً  وال، سكنًا مريًحا، وال مكان استقرار شيء من التساهل في أي أمر من هذه األمور لن يكون
 .والخسران التخاذلا من أسباب من عوامل الهدم والتدمير، وسببً  ا عاماً سيكون حتمً  بل لصاحاإل

 حفٍ المال:
ِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتَِها»: ^يقول  َراِعيَةٌ فِي كَْي ْرأَةُ  َل »: ^وقال . (2« )َواْلَم ِبكِا اْكَن ا َِ ُر نَِسااء  َر َخْي
ِرِه َوأَْرَعاهُ َعلَى َزْوج   فِيَريْش  أَْحنَاهُ َعلَى َولَد  َصاِلُح نَِساِء قُ   .(0«)َذاِت يَِدهِ  فِيِصغَ
نقىى مىا أسديد تشير عليه بالخير وتحثه عليه وحالها مىع زوجهىا علىى  ياللصالحة لصاحبة رأ المرأةوهكذا ف

وتحقىق ، تقرار االجتمىاعيوبذلك تسعد وت سعد زوجها وتسىاهم فىي االسى، يكون تقى ماأيكون و يكون وأحسن ما
 .المنهجي لصاحضاربة بذلك المثل العظيم في اللصاح الفاعل واإل ريسالنجاح األ

                                                           

 21ص  1مرجع سابق ج اإللصابة في تمييز اللصحابة البن حجر (4)
م. وانظىر 4333هىـ، 4143( مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة: الثالثىة، سىنة الطبىع: 922/  4) -البن مفل   اآلداب الشرعية (2)

 .(19/  2لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العلصامي المكي )-سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي 
دار النشىر / دار إحيىاء التىراث ، تانبولي الحنفىي الخلىوتيإسماعيل حقي بىن ملصىطفى اإلسى( 122/  3) -تفسير روح البيان ـ  (9)

 .(919/  2) -العربي، إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي 
، لصىالحة، مشىهورة، مىن أهىل البلصىرة، ومولىدها بهىا. لهىا أخبىار فىي العبىادة والنسىك، ولهىا شىعر.  491رابعة بنت إسماعيل العدويىة  (1) هـى

   (.48/ 9)األعام 
  .(463/  9) -مختلصر تاريخ دمشق  (1)
، والترمىىذي فىىي سىىننه قىال أبىىو عيسىىى هىىذا حىديث حسىىن لصىىحي  وقىىد رواه أبىىو 12ص 9ابىن ماجىىة فىىي سىىننه كتىاب النكىىاح ج (6)

 األحوص عن شبيب بن غرقدة 
رمىذي السىلمي، ( المؤلىف: محمىد بىن عيسىى أبىو عيسىى الت229/  1) -قال الشيخ األلباني: حسن الجىامع اللصىحي  سىنن الترمىذي 

 بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 .تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها

(، 4023، رقىم 9/4113(، ومسىلم )2220، رقىم 2/010(، والبخىاري )1131، رقىم 2/1حديث ابىن عمىر: أخرجىه أحمىد ) (2)
 (، وقال: حسن لصحي . 4281، رقم 1/280ذي )(، والترم2320، رقم 9/498وأبو داود )

 1والبخىىاري بىىاب حفىىظ المىىرأة زوجهىىا فىىي ذات يىىده ج ،1134( 911/  42لصىىحي  مسىىلم ـ بىىاب مىىن فضىىائل نسىىاء قىىريش ) (0)
 .2812ص
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ولكىن ذكىرت هىذه علىى سىبيل  ،كثيىرةٌ  فهنىاك واجبىاتٌ  ،مىع زوجهىا المىرأةليست هذه كىل واجبىات  وبالطبع
 .المثال ال الحلصر

 مع أوالدها  
 ن  م   وأول ،يتعامل معهم ن  فهي أ ول م   ،اإلطاقالتربية على  مع أوالدها في أهم وأخطر حقول المرأةتعتبر 

، جسىدي وروحىي، فهىي ملصىدر غىذاء مىادي ومعنىوي، يثقون به ويرتبطىون بىه ن  م   وأول، يغرس فيهم وينميهم
ُُوِن أُمََّهاتَُِْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئًا﴿الله فيها  أنبتهمالتي  األرضفهي  َرَجَُْم ِمْن كُ َر  َواللَّهُ أَْخ َصا أْلَْك َُُم السَّْمَع َوا َل لَ َوَجعَ

ُرونَ  َُ َُْم تَْش عَلَّ أْلَْفئِدَةَ لَ  (.4) ﴾َوا
لصىالحة واعيىة  رءومانطاقًا من مسئوليتها كراعية فىي بيىت زوجهىا، وكىأم  أوالدهابواجبها مع  األموتقوم 

ربيىة حقيقيىة، لهىا ألصىول واضىحة، تفهم دينها فهًما سليًما، فإنها تقوم بتربية أوالدهىا تربيىة إسىامية لصىحيحة، ت
ل ىىق واسىىتقامة  يةاإلسىىامووسىىائل شىىرعية، وأهىىداف سىىامية، فتىىربيهم علىىى العقيىىدة  اللصىىحيحة وعلىىى حسىىن الخ 

 السلوك.
الخمسىة، باقتىدار وعزيمىة  اإلسامفهي تربي أوالدها على ألصول اإليمان، وأركان  :يةابسلمفأما العىيدة 

فهىذه أم سىليم آمنىت برسىول  .الغيبيىات مان بالله ومائكته وكتبه ورسله وسىائرلصادقة، فيتربى األوالد على اإلي
؟ قالىىت: افجىىاء أبىىو أنىىس ابنهىىا وكىىان غائبًىى ^اللىىه  : مىىا لصىىبوت! ولكنىىى آمنىىت بهىىذا الرجىىل! قىىال فقىىال: ألصىىبوت 

ي  على يأبوه: ال ت فسد ا رسول الله. فيقول لهاوتشير إليه: قل ال إله إال الله.. قل أشهد أن محمدً  افجعلت  تلق ن أنسً 
 (.2) ! قالت: ال أ فسدهابني

ويتربى األوالد على تعظيم شعائر الله، فيتربون على اللصاة إذا بلغوا سبع سىنين، وعلىى االرتبىاط بكتىاب 
 الله تعالى، والذهاب إلى المسجد حيث أهل الخير والرفقة اللصالحة.

ن ، ومعرفة مغازيه ^وكذا يتربون على إحياء سنة النبي  حتى يأخىذ األوالد منهىا العبىر والعظىات التىي ت كىو  
 ، وبها يستقيم سلوكهم.يةاإلسامشخلصيتهم 

 أما حسن الخلق واستقامة السلوك: فيتربى األوالد على المنهج اللصحي  لذلك، وتظهر أهم مامحه في:
 ( التحذير من التشبه والتقليد األعمى.4)
 ( عدم االستغراق في التنعم.2)
 عاد عن اللهو الباطل من الغناء والموسيقى.( االبت9)
 ( عدم التخنث والتشبه بالنساء.1)
 ( عدم السفور والتبرج واالختاط والنظر إلى المحرمات.1)
 (.9) ( عدم ارتياد أي مكان فيه منكر أو لهو باطل أو مضيع لألوقات6)

ل ق عند األوالد، ومكانة من ح   س نت أخاقهم واستقامت جوارحهم عند وكذلك تقوم األم ببيان أهمية حسن الخ 
 الله يوم القيامة.

وعليها أن تربي أوالدها على الطهىارة والنظافىة والعفىة والشىجاعة والزهىد فىي سفاسىف األشىياء، وماهىي 
الحيىىاة، وكىىذا تىىربيهم علىىى التعىىاون واالحتىىرام للكبيىىر، واألدب مىىع النىىاس والعطىىف علىىى الفقيىىر والمسىىكين 

 .اإلساممسلمين يعيشون لإلسام وب ينشئواوالمريض، كي 
ولية في تربية أوالدهىا وعىدم الغفلىة والتسىاهل فىي تىوجيههم ئمن الشعور بالمسالمسلمة  للمرأةا بد فوهكذا 

 . أو ال مباالة اأو تسويفً  اً كس
َُْم نَاارً ﴿: قال تعالى  َُْم َوأَْهِلاي فلنجنىب أنفسىنا  (1) ﴾النَّااُس َواْلِحَجااَرةُ َوقُوُدَهاا  ايَا أَيََها الَِذيَن آَمنُاوا قُاوا أَنفَُسا

! ومىا علينىا إال كمىا ؟ وجهىنم تقىول: هىل مىن مزيىد، والهول جسيم، وأهلينا ما يستوجب النار. فالمحاسبة عسيرة
اوزنوا أ، حاسبوا أنفسكم قبل أن ت حاس بوا»قال عمر رضي الله عنه:  وتجهىزوا للعىرض ، لكم قبل أن توزنىواعم 

  (.1« )األكبر
وال بد من ، من إحسان التنشئة إذ ال بد؛ طاهية طعامه وغاسلة ثيابه فكانتأنها ربت ابنها  المرأةولن ينجي 

ولتسأل األم نفسها: كىم  تربية أبنائها على عقيدة سليمة وتوحيد لصاف  وعبادة مستقيمة وأخاق سوية وعلم نافع.

                                                           

 . 20سورة النحل:  (4)
 ى اإلسام.في النكاح: باب التزويج عل 441/  6( وأخرجه النسائي  121/  0أخرجه ابن سعد في الطبقات )  (2)
 .4، دار التوزيع والنشر اإلسامية، القاهرة ط«تربية األبناء»مرسى،  ا: محمد سعيد انظر: (9)
 .6التحريم:  (1)
 (.4/12(، وأبو نعيم )) حلية األولياء (()2(، وابن أبى الدنيا )) محاسبة النفس (()413أخرجه أحمد )) الزهد (()ص (1)
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ب ىتهم مىن جميىل ر  !؟ وحسىن توجيهاتهىا، ورحابىة لصىدرها، عايتهىامن الوقت خلص لصت  لمتابعة أوالدها؟ وكىم ح 
  بأن النلصائ  لن تجدي إن لم تكن األم قدوة حسنة! اعلمً 

وهىو ال يسىمع إال  اعفيفًى اواألم تعمل بخافها. وإال فكيف تطلب منه لسىانً ، فيجب أن ال ي د عى االبن لمكرمة
وهىي أي أمىه تمضىي معظىم وقتهىا فىي ، وقىت! وكيف تطلب منه احتىرام ال؟ الشتائم والكلمات النابية تنهال عليه

 األسواق والثرثرة في الهاتف أو خال الزيارات؟ ارتياد
جيىل  إعىدادبىدورها فىي  األميبىدأ مىن هىذه القاعىدة التربويىة العظيمىة فىإذا قامىت  األمىةفإن لصاح  ومن هنا

مستقبل ونسىاء المسىتقبل، ألن أوالدها هم رجال ال ؛وسبل التمكين لصاحطريق اإل األمةفقد يسرت على  النلصر
شىربوا مىن معىين وأول ما ينشئون يقابلون هذه األم، فإذا كانت األم علىى جانىب مىن األخىاق وحسىن المعاملىة، 

 . الحقيقي في لصاح المجتمع وفاحه األثرفكان لهم  وسلوكهم وأدبهم أخاقهمورفيع خلقها فانطبع ذلك في  أدبها
ن تعتنىي بأوالدهىا، وأن تهىتم بتىربيتهم، وأن تسىتعين إذا عجىزت عىن ذات األوالد أ المىرأةلذلك يجىب علىى 

م  هم وحدها بأبيهم أو بولي أمرهم، إذا لم يكن لهم أب من إخوة أو أإلصاح م أو بني أخوة أو غير ذلك. ويذكر اع 
خلىد التىاريخ لىذ فقىد  ،لنا التاريخ نماذج في التربية رائعة ستظل نبراسا تستضيء به نساء الدنيا إلىى يىوم القيامىة

وإن نسيت فلن أنس يوما كنت  والعلو باألمة.. اإلسام.. جعلن همهن نلصرة  اإلسامذكرهن كرموز من رموز 
الروسىي الشىىيوعي  عىن النسىاء فىي الشيشىان ودورهىن فىي دعىم الجهىاد ضىد االعتىداء 4اا تليفزيوني ىأشىاهد تحقيقًى

وتعلىىق إحىىد  ، وإذا بأعىىداد ضىىخمة مىىن المواليىىد اكوقىىد دخىىل مقىىدم البرنىىامج إلىىى مستشىىفى للىىوالدة هنىى، الغاشىىم
ونحىىن نجاهىىد  ،كثىىرة إنجىىابهن فتقىىول: إن الرجىىال يجاهىىدون فىىي ميىىدان المعىىارك بىىالقوة والسىىاح علىىى األمهىىات

فلعل الله يخرج من هؤالء ـ وأشىارت إلىى الحضىانة الممتلئىة بالمواليىد ـ مىن  ،ونقاوم بإنجاب األطفال المسلمين
فكانىت عبىارة لصىادقة تىنم عىن وعىي كامىل بأهميىة دور  ...باد المسلمين ويرد عنهم االعتداءا يحرر يكون قائدً 
 !! لصاحفي اإل المرأة

 أم داعية
إن أول واجبىىات الداعيىىة إلىىى اللىىه فىىي بيتهىىا يتعلىىق بأبنائهىىا الىىذين يجىىب أن يشىىبوا مسىىلمين، ومسىىلمات، ال 

، وآدابه فىي كىل مىا يلصىدر مىنهم اإلساميتمثلوا أخاق  ، وأناإلساميعتزون بشيء مثلما يعتزون بانتمائهم إلى 
 من كام أو عمل أو تعامل فيما بينهم، أو مع أقرانهم في البيت أو في المسجد، أو في المدرسة، أو غيرها.

المسلمة ربة البيت  المرأةوإن هذا الواجب المتمثل في انتماء األبناء لإلسام، وتمثل أخاقه، وآدابه، منوط ب
األم ترعى هذا النشء منذ الطفولىة المبكىرة،  المرأةألن  ؛مباشرة، وبشكل أللصق من وجوبه على الرجلبلصور 

وتسهم أكثر من غيرها في تشكيل أخاقهم، وميولهم، واتجاهاتهم بطول مخالطتها لهىم، علىى حىين ينشىغل األب 
 غالبًا بعمله، فيغيب عن البيت فترات ليست بالقلصيرة.

ويحسىنوا االنتمىاء إليىه، فيعىود  اإلسىامت مع هؤالء اللصغار األحباب؛ ليلتزموا بىأخاق فماذا تفعل ربة البي
 ذلك عليهم، وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه بالنفع في الدنيا واآلخرة؟

هىو أمىور عديىدة علىى جانىب  –بىإذن اللىه تعىالى  –واأللصل الذي يعالج كل األطراف، ويسد كىل الثغىرات 
لتضىعها األخىت الداعيىة نلصىب عينيهىا، فتعمىل بهىا وهىي ، ها على اإلجمىال ال التفلصىيلكبير من األهمية، نذكر

 كاآلتي:
أن تعطي من نفسها القدوة ألبنائها منذ قدرة حواسهم على العمل، فتحرص تماًما على أن تتمثل فيها كل  -4

علها، وكلما اعتزت بانتمائها وآدابه في قولها، وف اإلساملصفة، تحب أن تجدها في أبنائها، فكلما التزمت بأخاق 
 لإلسام، كلما نشأ أبناؤها على التحلي بهذه اللصفات.

كما أن هذه القدوة توجب عليها أن تتخلى عىن أي لصىفات ال تحىب أن تراهىا فىي أبنائهىا، سىواء أكانىت هىذه 
 اللصفات أخاقية، أم شكلية تخص الملبس والمأكل والحركة والسكون.

منذ أن يعي أبناؤها لما يستمعون إليه، فتحكي لهم القلصص المختارة، التي  أن تحرص األم الحرص كله -2
 تهدهدهم بها، أو تسليهم، أو تكون لهم القيم، وتغرس في نفوسهم فضائل األخاق.

َل أَْحَساَن ﴿بقوله:  –تبارك وتعالى  –وإن أفضل القلصص ما ورد في القرآن، وولصفه الله  نَْحاُن نَىُاَ  َعلَْيا
َصِ  كِ  ْرآنَ الْىَ َل َهَذا الْىُ  (.2) ﴾َما أَْوَحْينَا إِلَْي
بىأن تحىدثهم عىن المسىجد،  –وبخالصة عندما يشب أبناؤها، ويلصبحون أكثىر وعيًىا  –أن تحرص كذلك  -9

، وتؤهلهم للذهاب إلى المسجد بلصحبة األب، أو األخ األكبىر، بمجىرد أن يكونىوا تهيئهموأثره في المجتمع، وأن 
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فإن  – الخود هذه القدرة هي معرفة الوضوء، والطهارة في الثوب، ومعرفة اللصاة... وحد –قادرين على ذلك 
 المسجد جزء ألصيل من شخلصية المسلم، وعامل هام من عوامل تربيته.

ن في بيتها مكتبةً ك  أن تحرص على أن ت   -1 ىأل مائمىةً  إساميةً  و   م  ر أبنائهىا، وأن تختارهىا بعنايىة، بحيىث اع 
 في مجالي الثقافة والتسلية لمن يعرفون القراءة من األبناء.تلبي احتياجاتهم 

أما الذين لم يتعلموا القراءة بعد فا يهملوا، وإنما تستطيع األم الداعية إلى الله أن تحقق لهم الثقافة، والتسلية 
هىا أيًضا، عن طريق إسماعهم بعض األشرطة المسجلة، وجعلهىم يشىاهدون األشىرطة المرئيىة، التىي سىجلت علي

 مواد نافعة.
أن تحىىرص المسىىلمة ربىىة البيىىت علىىى ضىىبط أبنائهىىا فىىي النىىوم واليقظىىة، بحيىىث ال يسىىهرون فيضىىرون  -1

مسىرحياته التىي تستألصىل القىيم الفاضىلة فىي  أبدانهم، وأخاقهم إذا كانت السىهرة مىع التلفىاز فىي أحىد أفامىه، أو
ى الرذائل، وال تعرض من الظواهر االجتماعية ، وهي تشجع علاإلسامنفوس الشباب لصغاًرا وكباًرا، وتتحد  

 إال السيا منها.
أن تحرص على أال تقع أعىين أبنائهىا فىي البيىت علىى شىيء يغضىب اللىه، أو يخىالف شىيئًا ممىا أمىر بىه  -6
، فىإن وقىوع أعىين اإلسىام، من تمثال وغيره، أو كلب يعايش األوالد في البيت، أو لصور ال يسىم  بهىا اإلسام

 ى هذه األشياء في البيت تعودهم التساهل في أمر دينهم وعبادتهم.األبناء عل
أن تحىىرص األم الداعيىىة علىىى أن تكىىون ملصىىادر ثقافىىة أبنائهىىا نقيىىة ال يشىىوبها شىىيء مىىن الترهىىات،  -2

أساًسىا لملصىادر  ^ واألباطيل، أو المغالطات، وذلك بأن تجعل من القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيرة الرسىول
 قافة، وأن تضيف إلى ذلك الكتب المختارة المبسطة المائمة ألبنائها في شرح هذه الملصادر األساسية.هذه الث
ها باإلجابات اللصحيحة عن كل سؤال يطرحونه في ءأن تحرص األم الداعية إلى الله على أن تزود أبنا -0

ىىطفىولتهم، وبخالصىة فىىي فتىرات معينىىة مىن سىني أ حىىولهم، ومحاولىة إيجىىاد رهم وهىي سىىنوات التطلعىات لمىا اعم 
االموجودات، ومحاولة االستفسار  عاقات بين  يحدث لبعض أجزاء أجسامهم من نمو. عم 

، وأخاقه، وآدابه، وأن تتابع هذه اإلسامكما أن على األم الداعية أن تختار لصديقات بناتها وفق معايير  -3
ى أن تستمر هذه اللصىداقة فىي مجراهىا الطبيعىي اللصداقات، وتحيطها دائًما بالرعاية واالهتمام، وأن تحرص عل
 المشروع ال تتجاوزه إلى غيره، مما يتهامس به المراهقات.

أن تخلصص األم الداعية ألبنائها وقتًا بعينه في يوم وأيام األسىبوع، تجلىس إلىيهم، وال تنشىغل بسىواهم  -48
تىىرام، وأن تتعىىرف مىىن خىىال هىىذه مىىن النىىاس أو األمىىور، وأن تقىىيم عاقتهىىا بهىىم علىىى أسىىاس مىىن الىىود، واالح

 (.4) اً الجلسات على مشكاتهم، وما في أنفسهم من متاعب أو مسائل ال يجدون لها ح
إنهىا إن لىىم تفعىىل، وإن لىىم تنىىتظم فىىي ذلىىك سىىمحت لهىىذه المشىىكات والمتاعىىب، والمسىىائل أن تنمىىو فىىي غيىىر 

، وإن سىارت كلة المستعلصىية علىى الحىلاالتجاه اللصحي ، وقد تلصل في بعض األحيان إلى حد األزمة، أو المش
وكانت بحق رائىدة إلصىاح ، اا عميمً ا، وخيرً مجيدً  متها عماً فسها وألوالدها وألنعلى هذا النهج المبارك قدمت ل

 .وبناء
فقد سطر التىاريخ لصىحائف مىن ضىياء ألمهىات لصىنعن  ،وهذا الفهم ليس بجديد على نساء األمة الفضليات 

ابل ونجد أن وراء ، ها بحسن تربيتهن ألبنائهنفي كل مجاالت المجد لألمة لقة التاريخ اإلسامي في كل مجال عم 
غير ذلك أمهات لصالحات ملصىلحات بىذلن الجهىد وضىحين  أو السياسية أو من مجاالته الحربية كانت أو العلمية

ت لصفحات التاريخ وثمين ليخرجن لنا هذه الكواكب المنيرة التي أضاءت سماء العالم اإلسامي وبيض بكل غال  
. 

 ومن هذه النماذج الرائعة والقمم السامقة :
 أسماء بنت أبي بكر 
إلى اللصواب عندما جاءهىا ولىدها عبىد اللىه بىن الزبيىر  ابنهاتضرب لنا المثل األعلى لألم التي ترشد حيث  

ممن ليس عنده من ، يرولم يبق  معي إال اليس، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي ،) يا أماه يسألها النلصيحة ويقول:
وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبىد ، فقالت له: إن كنت على حق وإليه تدعو فامض  له، الدفع أكثر من لصبر ساعة

ىا وهىن ألصىحابي ضىعفت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، أنت فهىذا لىيس فعىل األحىرار وال أهىل  ،فقلىت لم 
 يا ولدي. فكم خلودك في الحياة الدنيا؟ القتل أرحم الدين،

ولكني أخاف أن يقتلني أهل الشام وأن يمثلوا بي ويلصىلبوني فأجابتىه:  ،هذا والله رأيي يا أماه: قال عبد الله
 (.4) امض  لما أنت عليه فماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟!( ،يا بني
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21 
 

 : والدة سفيان الثوري
لمحدث العابد الذي يقول فيه األوزاعي: لم يبق إنه الفقيه ا ،وما أدراك ما سفيان الثوري ،أما سفيان الثوري

فها  العلم واألدب منذ طفولته، لم يكن إال تربية أم عظيمة أرضعته ،(2)من تجتمع عليه األمة بالرضا إال سفيان
إذا  ،بني وقالت له ذات مرة: يا، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي ،بني ا وتقول له: ياتدفعه لطلب العلم لصغيرً  هي
فىاعلم أنهىا  عشرة أحرف فانظر هل تىر  فىي نفسىك زيىادة فىي خشىيتك وحلمىك ووقىارك فىإن لىم تىر ذلىك كتبت

 (.9) تضرك وال تنفعك
 والدة اإلمام البخاري:

كىان ثمىار تربيىة أم  ،سماعيل البخاري لصاحب ألص  كتاب بعد كتاب اللىه عىز وجىلإهذا اإلمام محمد بن و
 اكبيرً  اولكن عائقً ، يشار إليه بالبنان ابنها أن يكون عالمً فقد خططت ال ،بنها بعد وفاة زوجهاانذرت نفسها لتربية 

منىذ لصىغره فمىاذا تلصىنع حتىى  اكان يقف أمام تحقيق هذا الحلىم العظىيم. إن هىذا العىائق هىو كىون ولىدها ضىريرً 
 تستطيع أن تر  ابنها على اللصورة التي تريد ؟

وبقلبهىا الرقيىق الخاشىع أخىذت تنىاجي اللىه فىي ، النهىار لقد جدت بالدعاء إلى الله تعالى آناء الليىل وأطىراف
وفي إحد  الليىالي وعنىدما كانىت نائمىة إذا بهىا تىر  ، الليلة الظلماء داعية الحي القيوم أن يرد على ابنها بلصره

 (قد رد اللىه علىى ابنىك بلصىره بكثىرة دعائىك لىه  ،) يا هذه فيما ير  النائم الخليل إبراهيم عليه السام يقول لها:
(1.) 

مىر قلبهىا فقىد تحقىق حلمهىا غيىا للفرحىة ت. وفي اللصباح قامت تنظر إلى ابنهىا وتحدثىه لتىر  لصىدق مىا رأت
وأول ما ابتدأ بالحج إلى بيت اللىه الحىرام فالصىطحب أمىه وأخىاه  ،وبدأ رحلته في طلب العلم اورجع ابنها بلصيرً 

ي سبيل تتبع رواة الحديث ومتنه حتى ألف وأخذ ينتقل من قطر إلى آخر يعرض نفسه للمخاطر والمشقة ف، معه
اه الجامع اللصحي  المسند الىذي يعىد ألصى   ^عن رسول الله  كتابه المشهور وجمع فيه ما لص    من أحاديث وسم 
 (.1) كتاب بعد كتاب الله عز وجل

 أم اإلمام أحمد بن حنبل . 
القرن الثاني، وعاش فىي بيىت  فقيىر، ولد اإلمام أحمد في آخر  لصفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني. 

يىىوم أن تكىىون  المىىرأةمىىات أبىىوه وهىىو طفىىل، فتكفلىىت أمىىه الزاهىىدة العابىىدة اللصىىائمة القائمىىة بتربيتىىه، وهىىذا دور 
ال إله إال الله، ويحبون الله ورسىوله،  لصالحة، ويوم أن تكون عابدة، ويوم أن تكون مستقيمة، ينشأ أطفالها على

 ادون إلى بيوت الله.ويحبون كتاب الله، وينق
ففىرت الوسىاوس ، حفىظ كتىاب اللىه ،(6) قال أحمد رحمه الله: فحفظتني أمي القرآن وعمري عشر سىنوات

 .لله اوالشياطين من لصدره، فألصب  عابدً 
قال أحمد رحمه الله: كانت أمي تلبسني اللباس، وتوقظني، وتحمي لي الماء قبل لصاة الفجر وأنا ابن عشر 

 تتخمر وتتغطى بحجابهىا وتىذهب معىه إلىى المسىجد؛ ألن المسىجد بعيىد، وألن الطريىق مظلمىةسنوات، ثم كانت 
 اللصالحة.  المرأةرحمكم الله إلى  ا، فانظرو(2)

، للىه اخاللًصى القد عاش في هذا الجو، وفي هذا البيت، وكان كل همه أن يعبد الله بكام الله، وأن يكون عبدً 
والجهاد فىي  لتخرج لألمة من يستعمله الله تعالى لنلصرة الدين ونشر الحقوهكذا األم اللصالحة الملصلحة تجتهد 

 .سبيل الله تعالى
 : الشافعيأم محمد بن إدريس 

ىد  الشىافعي فىي أسىرة فقيىرة جىدً  ،ولكنهىا ليسىت قرشىية، من قبيلة األسد وهي قبيلة عربية ألصىيلة وهي  ، اول 
وألن  ،بنها محمد إلى مكة ألنه قرشي حتىى ال يضىيع نسىبهفقررت أمه العودة با ،وبعد والدته بعامين توفي أبوه

، فعانت هي اجدً  اً وقلي اً له سهم من ذوي القربى. لكن هذا المال الذي كانت تأخذه من سهم ذوي القربى كان قلي
. ولكن األم كانت قوية الشخلصىية راسىخة اإليمىان، علىى جانىب مىن العلىم والحفىظ، اوفقرً  اووليدها محمد حرمانً 

                                                                                                                                                                                                 

 (.22/  9) -ظر وفيات األعيان ( وان9/63الكامل في التاريخ ) (4)
 .942-4/983، ومختلصر طبقات علماء الحديث 224-9/242تهذيب الكمال  (2)
 (.403/  9) -لصفة اللصفوة  (9)
 (. 296/  4) -الوافي بالوفيات  (1)
: «الباري مقدمة فت »، و  246/  2  «طبقات السبكي»، و 4428: «تهذيب الكمال»، و  221/  4 »انظر طبقات الحنابلة  (1)

  .(246/  2) -وطبقات الشافعية الكبر   .120
تهذيب مناقب اإلمام أحمد بىن حنبىل، للحىافظ جمىال الىدين أبىي الفىرج عبىد الىرحمن بىن علىي بىن الجىوزي، هذبىه وعلىق علىى  (6)

ار طيبة الخضراء، مواطن منه عبد القادر بن محمد الغامدي الجعيدي ـ المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف ـ، مكة المكرمة، د
 . 43ـ  40ـ  42م، ص  2889هـ ـ  4121الطبعة األولى، 

 ه.الملصدر السابق نفس (2)
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ادت لولدها أن يتعلم ويحفظ فدفعت به إلى مكان في مكة يقر  اللصبيان. ولكن األم لم تجد أجر المعلم، فكان فأر
ش إلىى العلىم والمعرفىة ر فىي تعلىيم اللصىبي المىتعط    اولكىن كىان المعلىم إذا عل ىم لصىبيً ، الشيخ المقر  يهمل ويقلص  

مكانىه ليقضىي شىأنه أخىذ محمىد مكانىه وراح يعلىم اللصىبيان ، تلق ف الشافعي ذلك الكام ثم إذا قام المعلم من اشيئً 
تلك األشياء. ورآه المعلم يفعىل ذلىك، فارتاحىت نفسىه ونظىر إلىى أن  الشىافعي يكفيىه مىن أمىر اللصىبيان أكثىر مىن 
األجرة التي يطمع بها منه فترك طلب األجرة واسىتمرت هىذه الحىال مىع الشىافعي حتىى حفىظ القىرآن وهىو دون 

 (.4) ه ومنهم من قال وهو ابن سبع سنينالعاشرة من عمر
هته إلتقان القراءة والتاوة والتفسير على شيوخ المسجد الحرام ولم يكد يبلب الثالثة عشرة و كانت أمه قد وج 

 (.2) للنظر املفتً  اجيدً  امن عمره حتى أتقن ذلك إتقانً 
 : مام دار الهجرةإنس أمام ملك بن م اإلأ

كانت أمي تلبسني الثياب وتعممنىي »سمعت خالي مالك بن أنس يقول:  :يس قالابن أبي أوعن  ففي الموطأ
م مىن سىمته وأدبىه تأتي أنت مجلىس ربيعىة فىتعل   :وأنا لصبي وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول لي

 (.9) «حديثه وفهمه قبل أن تتعلم من
، حفىظ مجىرد لىبعض النلصىوص مكانىة أو نها األم التي لم يكن يشغلها حلصول ولدها على مجرد شىهادة أوإ

 فاألمىة ال، ك واقعىي ملمىوسيحىول علمىه إلىى سىلو، ا لإلسامعملي   اتقدم للدنيا نموذجً كبر أن وإنما كان همها األ
نما هي في أمس الحاجىة إلىى إ ،وليست في حاجة إلى نسخ جديدة من الكتب اإلنسانية، بمجرد العلم والحفظ قنعت

ن أل كثىر ممىن يقولىونأيعملىون  ن  مة في حاجة إلى م  ن األإ ا،وسلوكً  ا وعقيدةً منهجً  ساماإلنماذج عملية تعيش ب
 .طرق النجاة وسبل اللصالحين وهم الذين يسلكون بها، القوة الحقيقية لألمة هؤالء هم

شب فتولت أمه تربيته حتى  اوهذا البطل المقدام عبد الرحمن النالصر الذي ولد بقرطبة في األندلس نشأ يتيمً 
ال يهىاب المنىون؛ بويىع بالخافىة بعىد جىده فكىان أطىول ملىوك بنىي أميىة فىي الخافىة، حكىم  اقوي البأس، شىجاعً 

وبحزمه ولصىرامته اسىتقر لىه الحكىم، وسىكنت لىه  خمسين سنة وستة أشهر، وقد ولي األندلس وهي تميد بالفتن،
ثم أمعن في قلب فرنسا وتغلغىل  ؛احلصنً بالفتوحات حيث خرج في طليعة جنده ففت  سبعين  ااألندلس وكان مولعً 

تر  ما سر  عظمة هذا الرجل؟ وهذه الهمة التي يتمتع بها؟ إنها أمه التي  (1)في سويسرا وضم أطراف إيطاليا 
  تفردت بتربيته فغرست في عقله الكمال وحسن اإلدارة والحكمة في تدبير األمور.

وا السىىامية ليأخىىذ اإلسىىاموفىىق تعىىاليم  معلىىى تىىربيته أوالدهىىا ولتحىىرصفىىي توجيىىه  فلتجتهىىد المىىرأة المسىىلمة
يرفعىىون رايىىة الحىىق ويقىىودون األمىىة إلىىى العىىز ، إلصىىاح علمىىاء لصىىاح ورواد وابىىين الخائىىق فيكونىى ممكىىانته
 . والتمكين
يتجىاوز نمىاذج  أنلكىن لىن يسىتطيع منلصىف ، اآلن اإلحلصاءماذج الكثير والكثير ولسنا بلصدد نالهذه  روغي

ينسىى تلىك  أنحىد أسىتطيع يلىن ، المحتلىة يةاإلسىامالمجاهدين في فلسطين وغيرها من الىباد معالصرة ألمهات 
ه تحتىى قامىت بنفسىها بإعىداد الحىزام الناسىف وشىد على وجوب الجهاد وحىب االستشىهاد أوالدهاربت  التي األم

قلىوبهم الرعىب  ر فىيشىولين، ومعىدات اليهىود الغالصىبين وأجسىادليتفجىر معىه فىي وجىوه بيدها على وسط ولدها 
، فنحن ننام ونأكل ونشىرب ونقىدم ألبنائنىا الغالية يوم أن رأينا هذه التضحيات شعرنا بالخجل من أنفسنا ،والفزع

كل وسائل الراحة وكماليات العيش، لنلصنع مىنهم جيىل المسىتقبل، لكىن هىل أفلحنىا، وهىل حق ىا سىيخرج مىن بىين 
 أيدينا جيل النلصر والعزة والكرامة؟!! 

هىل يمكىن أن تنىتفض نسىاء األمىة  أن تهىز  األم المهىد بيمينهىا فتهىز العىالم بشىمالها كمىا يقولىون؟! هل يمكىن
مىن شىأنه هل يمكن أن تكون انتفاضة ضد كىل مىا  يحررها من القهر والذل والهوان؟ اً رج لنا جيخفت يةاإلسام

  شود؟يمسخ سمات القوة والعزة والكرامة واللصمود في أطفالنا وجيل النلصر المن أن
 اً ال نريد أن يكون جىي واللعب،اللهو ، جبناء ال يعرفون وال يدركون من حياتهم سو  أبناء ضعفاءال نريد 

 (.1) لصغاًرا كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد الً نريد رجا! اللصعاب !خانعًا ال يتحمل 
بنائها ليكونوا لصناع مجد األمة وجيل النلصر المنشىود، وهناك الكثير والكثير الذي تستطيع األم أن تقدمه أل

فلعىل أبناءنىا الىذين يلعبىون حولنىا اآلن هىم جنىود المعركىة القادمىة علمي ىا وثقافي ىا ، مىا تسىتطيع مسىلمةفلتبذل كىٌل 
 وعسكري ا وسياسي ا واقتلصادي ا. فالمعركة الكبر  قادمة ال محالة، والنلصر آت  لمن جاهد ألجله.

                                                           

 (.461/  1) -( وفيات األعيان 20/  4) -( طبقات الحفاظ 420/  2) -طبقات الشافعية الكبر   (4)
 الملصادر السابقة نفسها. (2)
 (.31/  4) -مسند الموطأ  (9)
 (.921/  9) -( األعام للزركلي 39/  6) -( الوافي بالوفيات 46/  2) -تاريخ أبى الفداء  (1)
 انظر دور المرأة المسلمة بين األلصالة والمعالصرة فاطمة بنت خليل محمد محسن، دار البشائر. (1)
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 الفلصل الثاني
 ياعــال االجتمــــــــــالمج

 
اللبنىة األولىى فىي بنىاء المجتمىع  وأوالدها هىوزوجها  إلصاحفي نفسها وسعيها في  المرأةالشك أن لصاح 

 .اللصالحة الملصلحةإال مجموعة من األسر المسلمة المتماسكة  المجتمع المنشود المسلم فما
 أساسىين مىنعب طرقىه ووسىائله، وأتحىدث هنىا عىن محىورين في المجىال االجتمىاعي تتشى المرأةوإن عمل 
 .المتين االجتماعي وأساسهال يمكن االستغناء عنهما بحال بل هما لبنة العمل  لصاحفي اإل المرأةمحاور دور 
 .والعمل الدعوي، العمل التطوعي اإلغاثي: وهما

هميته وفوائده ومكتسباته اإليجابيىة بلصوره وأشكاله فإنه ال يخفى على عاقل أ التطوعي واإلغاثيأما العمل 
 هيسىتلزم أن يشىارك الجميىع فىي تنميتى اومىؤثرً  اً ولكي يكون العمل التطىوعي فىاع، على الفرد والمجتمع واألمة

بىل يجىب أن يشىارك كىل فىرد فىي العمىل ، أو جنس دون آخىر، وأن ال يقتلصر على شريحة دون أخر ، هئوإنما
 . هو متاحوبما ، الخيري والتطوعي بما يستطيع

ىاـ كما الرجل ـ عليها أن تساهم في إنمىاء عمليىة التطىوع فىي األ المرأةو وأن يكىون لهىا دور ، ل الخيريىةعم 
ر  أَْو أُْنثَاى َوُهاَو ُماْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّاهُ َحيَااةً  اَمْن َعِمَل َصاِلحً ﴿ يقول الله تعالى: هفاعل وملموس في دفع عجلت ا ََ ِمْن َذ

َرُهْم كِأَْحَسنِ َُي ِكَةً َولَنَجْ  ْعَملُونَ  ِزيَنَُّهْم أَْج ََانُوا يَ  (.4﴾ )َما 
افي مجتمعنا أن تقوم بالكثير من األ للمرأةويمكن  ، وأشكالهالصورها  ل التطوعية والخيرية على اختافعم 

 ،وحىل مشىكات الفتيىات، ومسىاعدة األسىر المحتاجىة، والتثقيىف، والتمىريض، كالمشاركة فىي التعلىيم التطىوعي
هىو القيىام  المىرأةمن أهم مجاالت العمل التطوعي الذي يتناسب مع طبيعة  ولعله كذلك .المرأةواالهتمام بقضايا 

والتعىرف علىى مشىكات الفتىاة المعالصىرة، والعمىل ، برعاية األيتام اللصغار من الناحية السيكولوجية والعاطفيىة
 .وغير ذلك كثير ة بهاون الخالصئمن هموم وقضايا في الش المرأةعلى حل ما تعانيه 
ويمكن لها أن تساهم بلصىورة أكبىر مىن ، ل التطوعيةاعممشاركة واضحة في مثل هذه األ للمرأةوقد ألصب  

وتنميىة ، ولية الدينيىة واالجتماعيىة والوطنيىة، وتطىوير المهىاراتئوالشعور بالمسى، خال المبادرة في فعل الخير
 . علية في العمل التطوعيوالممارسة الف، وإنماء الثقة بالنفس، المواهب

كمىا ، وطبيعىة أنوثتهىا المىرأةويمكن القول بأن هناك بعض مجاالت العمل التطوعي الذي يتناسىب و مهىارات 
 المىرأةبينما توجد مجىاالت للعمىل التطىوعي يمكىن لكىل مىن الرجىل و، يلصل  للقيام بها إال الرجل توجد مجاالت ال
منفعىة ا مىن جهودهىا ووقتهىا بإرادتهىا فىي مل التطىوعي وهىو أن تبىذل شىيئً دور كبير في الع للمرأة. فالمساهمة فيها

 اآلخرين وتقديم الخدمة لهم.
ىاوقد كانت النساء المسلمات يقمن بنشاط متنوع يسهمن من خاله في تمويل األ ل االجتماعيىة، ويقضىين عم 

 ها.المسلمة وتوظيف المرأةواستغال طاقات ، الوقت في أمر نافع للمجتمع المسلم
 :ومن أوجه هذا النشاط 

 :العمل مع الجمعيات النسائية  (0
سىقيفة  حيىث كانىت للنسىاء ^ هىا النبىي  قر  أوالعمىل مىع المجموعىات والجمعيىات النسىائية لىه ألصىول شىرعية 

وكانت تجتمع فيها مجموعة من النساء قد تخاللن وتآخين وتعاهىدن فيمىا بيىنهن علىى ، في المسجد النبوي خالصة
 اأن يخلصص لهن يومً ، ومنها النواحي التعليمية حيث طلبن من الرسول، ل البر المفيدة النافعةاعمأ القيام ببعض

الجماعي ألهداف وملصال  شىرعية لقولىه للنسىاء عنىد طلىبهن  المرأةوهذا يفيد مشروعية عمل ، لتعليمهن دينهن
َََذا»لهن قال:  اخالصً  ايومً  َََذا َو للنساء مندوبة تتحىدث باسىمهن وهىي أسىماء بنىت وكان  (2« )اْجتَِمْعَن فِي يَْوِم 
 يزيد.

 ولهىا أكبىر األثىر فىي المجتمىع فهناك أعداد ضخمة من الجمعيات النسائية التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة
المسلمة في الجمعيات النسائية الخيرية لتحافظ علىى وجهتهىا السىليمة  المرأةوإنه لمن الضروري أن تساهم ، فيه

كتها بما تقدر عليه، ومن أهم النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات هىي النشىاطات االجتماعيىة من خال مشار
المتنوعىىة الكثيىىرة والعظيمىىة، وأهمهىىا تقلصىىي أحىىوال األسىىر واألفىىراد ذوي الحاجىىة وتقىىديم المسىىاعدات لهىىم، 

الخيريىة.. أمىا إذا كانىت  والمشاركة في األسواق واألطباق الخيرية التي يستفاد مىن ريعهىا فىي تمىوين المشىاريع

                                                           

 .32سورة النحل آية  (4)
/  6، والبخىىاري فىىي لصىىحيحه )2699أخرجىىه مسىىلم فىىي البىىر واللصىىلة واآلداب بىىاب فضىىل مىىن يمىىوت لىىه ولىىد فيحتسىىبه رقىىم  (2)

2666.) 
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 للمىرأةمن ذوات المؤهات العلمية المتخلصلصة فيمكنها المشاركة في إقامة محاضرات ودروس توعويىة  المرأة
فتسىتفيد ، والنشاطات االجتماعية الطيبة والمتنوعة؛ فتلصب  تلك فرلصة طيبة لها لت علم وتىتعلم في كل المجاالت،

لصىيحة مخللصىة تأخىذ بيىد األمهىات والمعلمىات والمربيىات نحىـو الخيىر، واحد، ورب كلمة طيبة ون وتفيد في آن  
 (.4)وتبعدهـن عن األخطار التربوية، وتلصل بالنشء إلى التقـدم والفـاح 

 .ن تسارع في هذا الجانب تحقيقا للنفع وتجنيبا للضررأا هالمسلمة ينبغي علي المرأةوإن 
رفع هىم عىن المهمىومين وتفريج كرب مكروب و ل محتاججلٌي في مد يد العون لكما تحقيقها للنفع فظاهر أ

 .العظيمةومداواة الجرحى ومواساة المنكوبين وغير ذلك من مسارات العمل االجتماعي 
الىذي  الوقىت فىي اظىاهرً  غاثىةتعمىل فىي اإل يتتضييق على الجمعيات الاللصوره  برزأما دفع الضرر فمن أ

 !هيونية لصلها جمعيات ومؤسسات تنلصيرية أو وتمو، هدافا مشبوهةأجندة مغرضة وأتتبنى فيه 
 !!كثر الدعم الذي تحظى به على اللصعيد المحلي والدوليأوما  ،الجمعيات كثر هذهوما أ
 :الصدقات (2
التمويل كثير من أ اواسعً  اتمثل اللصدقات بابً   اإلنفاق على الضيوف كمىا  :ل الخير لخدمة المجتمع ومنهاعم 

غنيىة مىن األنلصىار  امىرأةوالتي ولصفتها فاطمىة بنىت قىيس بقولهىا:  األنلصارية كأم شري فعلت اللصحابية الجليلة
 (.2) عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان

 (.9) وقد ضربت السيدة عائشة المثل في النفقة فكانت تنفق الكم من المال في سبيل الله وتنسى نفسها
 (.1)ول اليد لبذلها اللصدقات والزكوات وزينب بنت جحش أم المساكين ولصفها رسول الله بط

 : وقافاأل (3
والوقف له آثار عظيمة في المجتمع ، بسهم وافر المسلمة فيها المرأةالموارد التي أسهمت  وقاف من أهمواأل
، ما جعل ريعىه علىى جهىة معينىة كإقامىة المؤسسىات ذات النفىع العىام :الوقف الخيري وهو: ي ومن ذلكاإلسام

 ذلك: أمثلة ومن، ات والمستشفيات ودور األيتام ودور العجزةكالمدارس والجامع
 .وقف رملة كنت الحارث  
 يةاإلسىاممخلصلصة للضيافة الستقبال ضيوف الدولة  ادارً : (1) بنت الحارث األنلصارية رملةأوقفت  فقدـ 

 (.6) فرد 188وكانت تتسع لحوالي 
أوقافها في طريق الحج من العراق إلى المدينىة  التي ال تزال معالمأوقاف زكيدة زوجة هارون الرشيد: ( 4

 .وهي موجودة حتى اآلن (2) وعين زبيدة بمكة لسقاية الحجيج
وإنهىا أسىالت المىاء عشىرة  ،قال ابن الجوزي: إنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عنىدهم بىدينار

ملىت عقبىة البسىتان فقىال لهىا وكليهىا: وع، أميال بحط الجبال ونحوت اللصخر حتى غلغلته مىن الحىل إلىى الحىرم
 (.0) فقالت: اعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار، يلزمك نفقة كثيرة

وكتىب ولصىيته: ) هىذا مىا ولصىى ، والها عمر هذه المهمة بعد وفاتىه حفصة أول مشرفة على األوقاف:( 5
والعبد الذي فيه والمائة سهم  ولصرمة بن األكوع ابه عبد الله عمر أم المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن تمغً 

ثىم توليىه ذا الىرأي مىن  ،التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمىد بىالوادي تليىه حفلصىة مىا عاشىت
وال حرج عليىه إن أكىل أو آكىل ، أهلها أال يباع وال يشتر  ينفقه حيث ير  من السائل والمحروم وذوي القربى

 (.3) (منه اواشتر  رقيقً 
وهو تجهيىز المىادة األوليىة مىن الخيىوط مىن اللصىوف أو الشىعر لتسىتعمل فىي إنتىاج المابىس أو زل: الغ (6

 في أرض المعركة لتجهيز المجاهدين بالحبال. ااألغطية وكانت عملية الغزل تتم في البيوت وفي المسجد وأحيانً 
اوكانت أم   روحهم .رة تعد علصائب علقتها في وسطها أعدتها إلسعاف الجرحى وربط جعم 

                                                           

 .42138انظر مقاالً لوسيلة الحلبي بلصحيفة الجزيرة السعودية عدد رقم (4)
 .289ص 0باب قلصة الجساسة ج  -لصحي  مسلم  (2)
 . 12/ 2، )حلية األولياء(: 62/ 0، )طبقات ابن سعد(: 402/ 2سير أعام النباء:  (9)
بىاب أي اللصىدقة أفضىل،  44كتىاب الزكىاة:  21( أخرجىه البخىاري فىي: 226/  4الشىيخان ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه (1)

 (.6661، رقم 41/18(، وابن حبان )2114، رقم 1/66( والنسائي )2112، رقم 1/4382( أخرجه مسلم )921
ايعىات(، وأن بنىي قريظىة لمىا رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد األنلصارية النجارية، ذكرها ابن حبيب فىي )المب (1)

حكم فيهم سعد بن معاذ حبسوا في دار رملة بنت الحارث، وقال ابن سعد في )الطبقات(: رملة بنت الحىارث، وهىو الحىارث بىن 
ثعلبة بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، تكنى أم ثابت، وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام، وزوجها معاذ بىن 

 . 922/ 0(، )طبقات ابن سعد(: 44409، ترجمة رقم )614/ 2رث بن رفاعة. )اإللصابة(: الحا
 (.614/  2) -وما بعدها، اإللصابة في تمييز اللصحابة  438/ 42 :نهاية األرب (1)
 (. 232/  48) -. البداية والنهاية 941/  2  :( وفيات األعيان12/  9) -( األعام للزركلي 440/  1) -أخبار مكة للفاكهي  (2)
 (.122/  1) -هـ، الوافي بالوفيات  4124دار القاسم، الرياض ط أولى  292أحكام النساء  (0)
 (.26/  9) -سنن أبي داود  (3)
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اوهىىي لصىىناعة مهمىىة اهتمىىت بهىىا اللصىىحابيات السىىتدكااا الجلااود وتصاانيعها:  (7 فىىي البيىىت أو  الها فراًشىىعم 
وكىان كثيىر مىن اللصىحابيات يلصىنعن ذلىك  تلصنيعها أحذية أو أوعية لحفظ األكل أو أسقية لحفىظ المىاء والسىمن.

لصناع اليدين فكانت تدبب وتتلصدق بعد وكانت زينب بنت جحش ، في خدمة المجتمع المسلم اويتلصدقن به إسهامً 
 .(4) تلصنيع الجلود ودبغه

يخيطىون بىه  ^كانىت زينىب تغىزل الغىزل وتعطيىه سىرايا النبىي )قالىت:  -رضي اللىه عنهىا  -وعن عائشة  
 (.2( )ويستعينون به في مغازيهم

 أروعضىربت التىي  إلىى درجىة عاليىة بدايىة برفيىدة المسىلمة فىي مجىال التطبيىب المرأةبرعت  :التُكب( 8
 .ليهاإتخفيف آالمهم ومداواة جروحهم ومد يد المساعدة الطبية لكل من احتاج وعانة المرضى إالمثل في 

ـ بىل لعلىه مىن  ا فىاعاً دورً  المىرأةن تؤدي فيها أمن أنسب المجاالت التي يمكن  ولعلنا نلحظ أن هذا المجال
المسىلمة فىا تضىطر إلىى  المىرأةعىن  ج الشىرعيفيكفي أنها ترفع الحر ،ماكن والظروففي بعض األالواجبات 

 .غير مسلمة  امرأةمسلم أو حتى  كان أو غير االذهاب إلى طبيب والتكشف عليه مسلم
فىي  ا فىالمريض بىين يىدي الطبيىبمن أعظم منافذ العمل مىع المجتمىع وأشىدها تىأثيرً  كذلك فإن العمل الطبي

 .رشاداتهإجيهات الطبيب وتفاعل مع توللحالة تسليم وثقة وعلى استعداد كامل 
فىىي لصىىد النىىاس عىىن ديىن اللىىه تعىىالى بمىىد يىىد العىىون  المنلصىىرون هىىذا الجانىب الخطيىىر ولعمىري كىىم اسىىتخدم

 للمرضى باسم اللصليب والمسي  !!
نلصىرون إلىى عقىول النىاس مبىواب التىي يىدخل منهىا الوسىع األأكبىر وأمىن  ن هىذا البىابأن ولعلنا نىدرك اآل

 يحمىىر والمستشىىفيات المتنقلىىة والهيئىىات التنلصىىيرية التىىفهىىذا اللصىىليب األ، فيحرفونهىىايىىدتهم قى علىىإو، هانفيفسىىدو
يزعمىون  من المنتسبين لإلسام البعضفي الوقت الذي مازال ، في ربوع الدنيا برعت في هذا الجانب وتغلغلت

 نها علوم الكفار والملحدين!!!أل يجوز ن تعلم الطب والهندسة واللصيدلة الأ
وتنقيتهىىا مىىن تطىىرف  اإلسىىاملمحاربىىة الجهىىل والقضىىاء علىىى األميىىة وتلصىىحي  لصىىورة  العمىىل الجىىاد( 3

 .المتطرفين وتسيب المتسيبين وخالصة في الوسط النسوي والشباني
تأسيس الجمعيات المتخلصلصة ودعم المجتمع المدني الذي يؤطر الطاقات الفاعلة في المجتمع وليكون  (48
 ي تقوم به مؤسسات الدولة.ا وليكمل الدور الذا ال مستفيدً مفيدً 

جتماعيىىىىة تأسىىىيس معاهىىىىد خالصىىىىة لتىىىىدريب القيىىىىادات النسىىىىوية فىىىىي شىىىىتى المجىىىىاالت السياسىىىىية واال( 44
  (.9)قتلصادية...واال

 جتماعي :أسماء المعة في العمل اال
ىىاالمسىىلمة فىىي األ المىىرأةي نجىىد الكثيىىر مىىن النمىىاذج المشىىرقة التىىي سىىاهمت فيهىىا اإلسىىامفىىي تاريخنىىا  ل عم 

 تطوعية والخيرية ... ونشير إلى األسماء الامعة التالية :ال
 : خديجة بنت خويلد (4

ولم يتىزوج عليهىا  ^وكانت أول زوجة تزوجها رسول الله ، كانت خديجة بنت خويلد من أثر  أهل زمانها
حىت تلصىرف وجعلتىه ت، لديها من مال وأنفقته في سىبيل اللىه كل ما اإلساموقد بذلت في سبيل ، في حياتها اأحدً 

 . ^النبي 
أن خديجة قالت البن عمها ورقة بن نوفل: أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيىد قىد ، يروي التاريخ

إن ، يا معاشر العرب :وهبته لمحمد يتلصرف فيه كيف شاء، فوقف ورقة بين زمزم والمقام ونادي بأعلى لصوته
 اوإعظاًمى، لىه الً إجىا، وجميىع مىا تملكىه يمينهىا، بيدهاوع، ومالها، خديجة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها

  (.1) ورغبة فيه، لمقامه
خفاقىة  اإلسامونشر راية ، وهكذا بذلت خديجة كل ما لديها من أموال وعبيد وأماك في سبيل نلصرة الدين

فقد  (1) «ْذ َحَرَمنِي النَّاسُ َوَواَستْنِي كَِمالَِها إِ »: ^ حتى قال عنها الرسول. في أرجاء الجزيرة العربية وما حولها
 . يةاإلسامونشر الدعوة  ^بذلت كل ما تملك في مؤازرة الرسول 

                                                           

 : قال الحاكم: على شرط مسلم.202/  9  «الفت »، قال الحافظ في  6226حديث رقم:  22/ ص 1الحاكم في مستدركه ج  (4)
(.نسىاء حىول 3/  9) -، وانظىر حيىاة اللصىحابة للكانىدهلو  6226حديث رقىم:  299/ ص 6األوسط ج الطبراني في معجمه  (2)

 (.92/  4) -الرسول 
 .2886/ 48/ 2انظر سالم حسن دور المرأة المسلمة في عملية اإللصاح والتغيير مجلة المختار بتاريخ  (9)
 . 28م، ص2884هـ ـ 4122بنان، الطبعة األولى أعام النساء، علي محمد علي دخيل، دار الهادي، بيروت ـ ل( 1)
(أعام 0/  32( وابن كثير )البداية والنهاية 1/  202( وابن عبد البر )االستيعاب 3/  221رواه أحمد وإسناده حسن )الزوائد ( 1)

 . 22النساء، علي محمد علي دخيل،، ص
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 : أم عطية (2
وكىان دورهىا ، ^شاركت اللصحابية المشهورة أم عطية نسيبة األنلصارية في سبع غىزوات مىع رسىول اللىه 

لت أم عطية: )غزوت مع رسول قا. ومساعدة المرضى، وتضميد الجرحى، التطوعي هو إعداد الطعام للمقاتلين
  (.4) وأقوم على المرضى(، وأداوي الجرحى، فألصنع لهم الطعام، سبع غزوات أخلفهم في رجالهم ^الله 

ىاالمسلمة القيىام بىه مىن أ للمرأةوبذلك ضربت أم عطية أروع األمثلة على ما يمكن  ل تطوعيىة حتىى فىي عم 
 . ألصعب الظروف كحالة الحرب والقتال

اأم  (9  : رةعم 
اجسدت أم  إذ كانىت تخىرج ، المسلمة الهام فىي العمىل التطىوعي المرأةدور  رة نسيبة بنت كعب المازنيةعم 

في غىزوة أحىد للىدفاع  ^وتضميد الجرحى، بل أنها قاتلت مع النبي ، مع المسلمين في غزواتهم لتزويدهم بالمياه
 (.2) كما هو مذكور في كتب التاريخ والسير ^عن رسول الله 

اأم  لك أعطتوبذ االمسلمة من أ المرأةلما يمكن أن تقوم به  ارائعً  الً مثا رةعم  ل تطوعية حتى في أوقىات عم 
 . عن أوقات الرخاء واليسر اً الشدة والعسر فض

 رفيدة األسلمية رائدة العمل التطوعي : (1
ها علىى مىن فيىه وكانت قد حبسىت نفسى، رفيدة بنت كعب األسلمية كانت ممن لهن علم في الطب في زمانها

 ضيعة من المسلمين .
 . اإلساموعدها المؤرخون أول مستشفى في  ،وكان لها خيمة تشرف فيها على تطبيب المسلمين

مىن أسىلم يقىال لهىا رفيىدة فىي مسىجده كانىت تىداوي  مرأةسعد بن معاذ في خيمة ال ^جعل رسول الله  حيث
قىد قىال لقومىه حىين  ^وكان رسول اللىه ، لمسلمينالجرحى وتحتسب لنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من ا

 .(9« )اجعلوه في كيت رفيدة حتى أعوده من قريب»ألصابه السهم بالخندق: 
 أسماء بنت يزيد بن السكن : (1

خرجت في معركة اليرموك تسىقي الظمىأ  وتىداوي الجرحىى فلمىا جىد  جىد  المسىلمين أخىذت عمىود خيمتهىا 
 (.1)لصحبها زوجها معه  اسعة من الروم وهي ال زالت عروسً وانغمرت في اللصفوف تضرب حتى لصرعت ت

فقال لنسىائه فقلىن: مىا معنىا  اً رج ^لة التطبيقية، عندما ضاف الرسول وتضرب هذه اللصحابية أروع األمث 
فقال رجىل مىن األنلصىار: أنىا، فىانطلق بىه إلىى امرأتىه  ؟من يضم أو يضيف هذا» :^إال الماء!! فقال رسول الله 

فقالت: مىا عنىدنا إال قىوت لصىبياني! فقىال: هيئىي طعامىك، وألصىلحي سىراجك،  ،ي ضيف رسول اللهفقال: أكرم
مي لصبيانك إذا أرادوا عشاءً  مت لصىبيانها، ثىم قامىت كأنهىا تلصىل   ،ونو  فهيأت طعامها، وألصلحت سراجها، ونو 

ضحك الله » فقال: ^ل الله سراجها فأطفأته، فجعا ي ريانه أنهما يأكان، فباتا طاويين، فلما ألصب  غدا إلى رسو
َصاةٌ َوَماْن يُاوَق ُشاحَّ نَفِْساِه ﴿ . فأنزل الله:«_ أو عجب من لصنيعكما ااَن كِِهاْم َخَصا ََ ُروَن َعلَى أَنْفُِسِهْم َولَْو  َويُْؤثِ
َل ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   (.1﴾ )فَأُولَئِ
، سىيرة النسىاء المؤمنىات مسىلمة فىي علصىرنا أن تقتىدي بمثىل هىذه النمىاذج المضىيئة مىن امىرأةإن على كل 
اوكيف تطوعن لأل وكيف استثمرت كل واحدة منهن ما لديها من مواهىب وقىدرات وإمكانىات فىي ، ل الخيريةعم 

افعل ما يمكن فعله في مجال األ  . ل التطوعيةعم 
يه وال تستقل أي عمل تطوعي ف، بما يمكنها في تنمية مسيرة العمل التطوعي في المجتمع امرأةفلتساهم كل 

فالبحر إنما يتكون من قطرات متجمعة، فلو أن كل فرد من أفىراد المجتمىع سىاهم بمىا يسىتطيع فىي ، خدمة للناس
 ل الخيرية فإن النتيجة ستكون مذهلة ورائعة. اعممجال األ

إن للعمىل االجتمىاعي التطىوعي فوائىد تعىود علىى الفىرد المتطىوع نفسىه وعلىى المجتمىع  قول:أ وفي النهاية
ؤدي إلى استغال أمثل لطاقات األفراد وخالصىة الشىباب فىي مجىاالت غنيىة ومثمىرة لملصىلحة التنميىة بأكمله، وت

 .(6)وفاح العبد في الدارين ، االجتماعية. ففيه سعادة الدنيا واآلخرة
 اإلسامفي حمل رسالة  المرأةالمجال الثاني: دور  

                                                           

. وقىد ورد عىن أنىس بىن مالىك 1638، رقىم 282م، ص2882 هىـ4129لصحي  مسلم، المكتبة العلصرية، بيروت ـ لبنان، طبع عام  (4)
قال: كان رسول الله̂  يغزو بأم سليم، ونسوة مىن األنلصىار معىه إذا غىزا فيسىقين المىاء، ويىداوين الجرحىى. انظىر لصىحي  مسىلم، رقىم 

 . 1602الحديث 
 . 21، ص9م، ج2882ـ ـ ه4129انظر السيرة النبوية، ابن هشام، المكتبة العلصرية، بيروت ـ لبنان، طبع عام ( 2)
 (.232/  2) -( سير أعام النباء 112/  9) -( الروض األنف 293/  2) -سيرة ابن هشام  (9)
 .48046، رقم0/24، واإللصابة 6242، رقم2/46أسد الغابة  (1)
 .3واآلية من سورة الحشر آية رقم  4621ص  9مسلم في لصحيحه باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ج (1)
سىنة  -الطبعة: األولى  -، الناشر: دار إشبيليا 228، 246، ص 4ر منهج ابن تيمية في الدعوة، د / عبد الله الحوشاني، جانظ (6)

 هـ.4142الطبع: 
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كىان ومفتىاح فاحهىا ، وسىر سىعادتها، بيىوتوطمأنينىة ال، ومربيىة األبطىال ملصىنع الرجىال المىرأةلما كانت 
وملىل الكفىر  اإلسىامنحضها فيىه علىى أداء دورهىا الفعىال فىي اللصىراع القىائم بىين  ابنا أن نوجه لها خطابً  احري  
عن خوض ذلك اللصراع وألصبحت إما بمعزل عنىه أو حاضىرة لتثبىيط  المرأةبا استثناء، ومتى تخاذلت  اجميعً 

 رهالصات الهزيمة وطريق الخسارة، وهذا ما حلصل في أمتنا اليوم. الهمم، كان هذا هو أول إ
 المىرأة، إال لما كانىت الً وما افي علصوره الزاهية على دول الكفر األكثر منه عدة وعددً  اإلسامولم ينتلصر 
ولية، فهي التي تربي أوالدها على الجهاد، وهي التي تحفىظ الرجىل فىي عرضىه ومالىه إذا خىرج ئعلى قدر المس

وراء كل : الجهاد، وهي التي تلصبر وتلصب ر أوالدها وزوجها على موالصلة ذلك الطريق فكانت مقولة القائل إلى
منهن  المرأة، فعرفت امرأةوراء كل مجاهد عظيم  :فنقول ،تنطبق على نساء المسلمين آنذاك ،امرأةرجل عظيم 

يىا رسىول  :فقىال ^عنىه سىأل النبىي كما عند أحمد أن عمر رضىي اللىه  ^دورها وكانت كما ولصفها رسول الله 
ِر اآلِخَرةِ  » أي المال نتخذ؟ قال: ،الله راً َوَزْوَجةً تُِعينُهُ َعلَى أَْم َِ راً َولَِساناً َذا َِ َُْم قَْلكاً َشا َِّخْذ أََحُد  .(4« )ِليَت

 إن أن تعمىل بىه؟ المىرأةوقبل أن استطرد في الموضوع يجب أن نفهم ما هو مجىال الىدعوة الىذي نريىد مىن 
عنىدما  -تعىالى  -بحياتىه تحيىى األمىة و بموتىه تمىوت. واللىه المجتمىع  ألن ؛ميدان دعوتها يشمل المجتمع بأسره

َُُّهْم أَْوِليَاُء كَْعض  يَأُْمُروَن كِاْلَمْعُروفِ  َواْلُمْؤِمنُونَ ﴿يقول:  ْع رِ  َواْلُمْؤِمنَاُت كَ ََ الةَ  َويَنَْهْوَن َعِن الُمن  َويُِىيُموَن الصَّ
ََاةَ َويُؤْ  يعُوَن اللَّهَ  تُوَن الزَّ ُِ فهىو سىبحانه يخبرنىا أن األمىر بىالمعروف و النهىي عىن المنكىر ال  (2﴾ )َوَرُسولَهُ  َويُ

 تساهم بدورها إلى جانب الرجل.  المرأةيتحققان إال في المجتمع المفتوح الذي يجعل 
بىالمعروف و النهىي عىن المنكىر  المجتمع وهو ما يطلق عليه القرآن الكىريم األمىر إلصاحفي  المرأةودور 

ن إلهىو دليىل قىاطع علىى أمر ال شك فيىه وال ينكىره إال مكىابر. إن هىدي الرسىول الكىريم فىي الحيىاة االجتماعيىة 
 المسلمة كانت حاضرة إلى جانب الرجل وعلى كل المستويات. المرأة
 : مما يستدل به على وجوب الدعوة على النساء ما يليو
َُْم ﴿: ىجوب الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كقول الله تعالعموم األدلة على و -4 ان َُن م ِ َوْلتَ

ِر َويَ  ِر ... ُمُروَن كِالَمْعُروفِ أأُمَّةٌ يَْدُعوَن إلَى الَخْي ََ   .، ونحوه من اآليات واألحاديث(9) ﴾َويَنَْهْوَن َعِن الُمن
ِ يَ ﴿كقوله تعالى: ؛ تخلصيلصها بخطاب التكليف بالدعوة -2 َن الن َِساِء إِن اتَّىَْيتُنَّ فَال  ا نَِساَء النَّكِي  ََأََحد  م ِ لَْستُنَّ 

َُْمَع الَِذي فِي قَْلكِِه َمَرضٌ  ِل فَيَ ََّْعَن كِالْىَْو ْعروفً  الً َوقُْلَن قَوْ  تَْخ قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ، (1) ﴾امَّ
ْعروفً  الً َوقُْلَن قَوْ ﴿تعالى:  ر  »: ﴾امَّ  (.1)«والنهي عن المنكر، هن بالمعروفأم 

َُّاُهمْ ﴿: وهذا خطاب عام لنسىاء المىؤمنين، وقولىه تعىالى ْع ْعاض  يَا َواْلُمْؤِمنُاوَن َواْلُمْؤِمنَااُت كَ ُمُروَن أأَْوِليَااُء كَ
ََاةَ  لةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ِر َويُِىيُموَن الصَّ ََ يعُوَن  كِاْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُمن ُِ وهذا دليل علىى ، (6﴾ )اللَّهَ َوَرُسولَهُ َويُ

ل وكىذا قىو، حيث وجىدت االسىتطاعة، وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهن كوجوبه على الرجال
َُْم َراع ، َوَُلََُْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ »: ^النبي 

ِت َزْوِجهَ » :وفيه، (2« ) ..َُلَ َراِعيَةٌ فِي كَْي ْرأَةُ  ا َوَمْسئُولَةٌ َعْن َواْلَم
 الحافظ المؤتمن على ما وضع عنده، الملتزم لصاح ما قام عليه.: والراعي هو، «َرِعيَّتَِها
 نحو:، بعض األحوال والقرائن واألحكام الشرعية -9
 حرمة االختاط بين الجنسين؛ مما يعني وجوب قيام داعيات بين لصفوف النساء . -أ
 . ^بروايتها عن النبي  المرأةلتي اختلصت وجود بعض األحكام الشرعية ا -ب
بىبعض األحكىام  المىرأةالختلصىاص  ،لصعوبة قيام الدعاة من الرجال بكل ما تحتاجه الىدعوة بىين النسىاء -ج

 .(0) وتستحيي النساء من السؤال عنها، عنها التي يلصعب إفلصاح الرجال، واألعذار الشرعية
غيىرهم مىن الرجىال إلىى  أحوالهن وإمكانيىة التىأثير فىيهن عىنب والمعرفة النساء مع المرأةسهولة تعامل  د ـ

 . غير ذلك من األمور التي يلصعب القول معها بغير الوجوب
بل كن يحملن ، الدعوة إلى الله تعالى ا فيا بارزً واللصحابيات الكرام كان لهن دورً  ^زوجات النبي  إنـ ـ ه

 ،اإلسىام ا بمن جعلىت مهرهىاومرورً ، اإلسامة في هم الدعوة في كل حركة حياتهن بداية ممن كانت أول شهيد
ومىن أعانىت زوجهىا علىى مهىام الىدعوة ، اإلسىامومن هاجرت مىع زوجهىا لنشىر ، ومن وهبت أوالدها لإلسام

 .على مدار األزمنة والعلصور الملصلحاتن طريق الدعوة تعج بالنساء اللصالحات إ ومشاق الطريق،

                                                           

  .22138ح 202/ص1ابن حنبل في مسنده جو ،44221حديث رقم:  491/  ص 44الطبراني في معجمه الكبير ج (1)
 .24سورة التوبة آية  (5)
 .481 آل عمران: (9)
 .92األحزاب:  (1)
 .(422/  41) -الجامع ألحكام القرآن  (1)
 . 24التوبة:  (6)
/ ص 9مسىلم فىي لصىحيحه ج  ، و2220حىديث رقىم:  013/ ص 2ج  -لصحي  البخاري باب المرأة راعية فىي بيىت زوجهىا  (2)

 .4023حديث رقم:  4168
 الدعوة، د / أحمد أبا بطين. انظر: المرأة المسلمة المعالصرة، إعدادها ومسئوليتها في  (0)
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ةٌ بىدينها وهىى فتىاةٌ عىاتق )لىم تتىزوج( تاركىةٌ خلفهىا فهذه أم كلثوم بنت عقبة تهاجر من مك ة إلى المدينة فىار 
أتردنىي إلىى الكفىار يفتنىوني عىن ): ^أبوها وهو شيطان من شياطين األنس، ثم يلحق بها أخواها فتقول لرسىول 

 (.4( )ديني وال لصبر لي وحال النساء ما قد علمت
، فتىدعوهن، اكة ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرً فأسلمت وهى بم اإلساموهذه أم شريك وقع في قلبها 

حتى ظهر أمرها ألهل مكة فأخذوها وقالوا: لوال قومك لفعلنا بك، ولفعلنا!! ولكننا نىردك  ،اإلساموترغبهن في 
 (.2)إليهم

وخطب أبو طلحة أم  سليم الغميلصاء بنت ملحان قبل أن يسلم، فقالىت: أمىا إنىي فيىك راغبىة، ومىا مثلىك ي ىرد 
 مسلمة ال يحل لي أن أتزوجك..فقال: ما دهاك يا رميلصاء..؟ امرأةنك رجل كافر وأنا ولك

 قالت: وماذا دهاني..؟ قال: أين أنت من اللصفراء والبيضاء. )يقلصد الذهب والفضة(..؟
ا.. أما تستحي قالت: ال أريد لصفراء وال بيضاء، فأنت امرؤ تعبد ما ال يسمع وال يبلصر وال يغني عنك شيئً 

رها لك حبشي بني فان.. إن أنت أسلمت فذاك مهري!أن ت  عبد خشبة نج 
قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله. قالت: يا أنس 

جها ج أبا طلحة فزو   (.9) )ابنها( زو 
  هل في تاريخ العالم لوحة أعظم من هذه اللوحة المعبرة...؟

 وميادين دعويةنماذج  
 : المنزل

، فىي بيتىه امىن الىزوجين راعيًى اً وال غىرو أن اللىه جعىل كى، اوالوسىيلة األبلىب تىأثيرً ، وهو الميدان الخلصىب
َُمْ ﴿وأمرهما بوقاية األهل مىن النىار قىال تعىالى: ، وسيسأله الله عن أهله وزوجه  يَاا أَيََهاا الَّاِذيَن آَمنُاوا قُاوا أَنْفَُسا

َُْم نَار خىال  ولية في الىدعوة مىنئومهما حلصل من تقلصير من أهل المس (1﴾ )َواْلِحَجاَرةُ  َوقُوُدَها النَّاسُ  اً َوأَْهِلي
وليات التىي شىارك ئواألم لها نلصيب كبير كما تقدم والمس. ولية األبوينئفإن ذلك مما يزيد مس، الوسائل األخر 

، واالجتماعيىىة، والنفسىية، والجسىىمية، والخلقيىة، يىىةوالعلم، ولية التربيىة اإليمانيىةئفيهىا الرجىل كثيىىرة أهمهىا: مسىى
 والدعوة إلى الله تعالى.، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجنسية

والتوافىق النفسىي واالجتمىاعي ، ويتميز المنزل عن بقية الوسائل باجتماع أفراد األسرة فيىه لسىاعات طويلىة
والماحظىىة ، التىىأثير عبىىر التوجيىىه المىىوزع غيىىر المباشىىرو، ممىىا يتىىي  إمكانيىىة عىىرض القىىدوة اللصىىالحة، بيىىنهم

 عن أعين الناس . الكونه بعيدً ؛ واالستفادة من سائر الفرص واألحوال وتأثير التوجيه والعقاب، المستمرة
في  فالناظر، ا هنا دورها الدعوي مع زوجهافي بيتها فإن نذكر خلصولصً  المرأةن كنا قد تحدثنا عن دور إو
فإن ؛ المهمةوال يلص  بحال أن يستهان بهذا ، سلمة في هذا المجال يجد أنه كان لدعم عمل الرجلالم المرأةدور 
؛ ألنه ال يستطيع حل مشكاته الخالصة إذا اهام   ادعويً  اً عموهي بذلك تؤدي ، تمثل السكن النفسي للرجل المرأة

سىقطوا علىى طريىق الىدعوة أو  ااًسىعن تحمله أعباء الىدعوة. وكىم عرفىت الىدعوات أن اً فض، كان مشغول البال
ل ومؤازرته وعونىه: أكبىر دليى ^مواساة النبي  ضعف إنتاجهم؛ لهذا السبب. وموقف خديجة رضي الله عنها في

 .على األهمية البالغة لهذا الدور
مىن نا وذكر ،ومعانيه اإلساموااللتزام بمفاهيم  بنائها للقيام بمهام الدعوة واالنشغال بهاأ إعداد وكذلك عليها

 رسىلتأالمثىل الرائىع فىي التربيىة الدعويىة السىلوكية حينمىا ـ  رحمهما الله ـسفيان الثوري  قبل كيف قدمت والدة
إذا كتبىت  ،بنىي وقالىت لىه ذات مىرة: يىا، اطلب العلىم وأنىا أكفيىك بمغزلىي ،بني يا بنها إلى المعلم فقالت لولدها:ا

فاعلم أنها تضرك وال  وحلمك ووقارك فإن لم تر ذلك عشرة أحرف فانظر هل تر  في نفسك زيادة في خشيتك
 (.1) تنفعك

نشىر فهىم بىا  كلمىة اللىه وإن تستخدم المنافذ الدعوية المناسبة والمتاحىة لهىا فىي أ مع كل ذلك المرأةوعلى 
 الإ أو تحىىذر فيهىىا مىىن باطىىلاللصىىحي ، فىىا تتىىرك فرلصىىة ترشىىد فيهىىا إلىىى خيىىر أو تهىىدي فيهىىا إلىىى حىىق  اإلسىىام
 .استثمارها وقامت بواجبها وأحسنت

 ،ها فىا تىدع الفرلصىة تضىيع فىي اللهىو والثرثىرةئلصىدقاأمىن قريباتهىا وجاراتهىا وففي بيتهىا يىأتي الضىيوف 
يرجىى مىن  التىي ال األحاديىثا عىن بعيىدً  وكيىف تىدير دفىة الحىديث ،كيف تستفيد مىن هىذه الزيىارة ولكنها تخطط

                                                           

( علىىي بىىن برهىىان الىىدين الحلبىىي، الناشىىر: دار المعرفىىة، سىىنة النشىىر: 242/  2) -السىىيرة الحلبيىىة فىىي سىىيرة األمىىين المىىأمون  (4)
 هـ، مكان النشر: بيروت.4188

 .921ص 0وابن سعد في الطبقات الكبر  ج 291ص 2ابن حجر اإللصابة ج (2)
 (.61/  2) -لصفة اللصفوة  (9)
 .6سورة التحريم رقم  (1)
 (.403/  9) -لصفة اللصفوة  (1)
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قضىية شىرعية  وأفكىرة للمناقشىة  وأا كتابًى وأا برنامًجى وأا يطً ذلك وأعدت لهن شىر وعتنها أ وفل، الخير اهئورا
طاعهن علىى وقامىت بىإ ثارت فيهن حمية الىدفاع عىن الىدين والمقدسىاتأأو  للحوار والمدارسة أو فكرة تعاونية

وغيىر ذلىك الكثيىر ، المسىلمة تجىاه هىذه القضىايا المىرأةن تقوم بىه أوالدور الذي يجب  حوال المسلمين في العالمأ
 وكذلك لو، بسهولة ويسر دون كثير عناء ومشقةفي هذا المنفذ الدعوي الهام  المرأةن تقدمه أوالكثير الذي يمكن 

، ول الوقىتأوحافظىت فىي زيارتهىا علىى اللصىاة معهىن فىي وقامت بنفس الىدور  نها رتبت لهن زيارات مهدفةأ
والقيىىام ، عىىراض المسىىلمينأفىىي  افهىىة أو الوقىىوعتحاديىىث الفىىي األ وحافظىىت كىىذلك علىىى عىىدم التىىردي معهىىن

حىد الىدعاة: أوكما قال ، ره من نفعثوما أك، وقتها من أثر عظمهأفما ترك ذلك بلطف وحب ولين  إرشادهن إلىب
 (.4) كتب الله لهم التوفيق ن  ال م  إفا يحسنه  خيرما الأ ،سن الشر يحسنه كل الناإ

ثىم تجمىع  ،احكىام الىتاوة جيىدً أن تىتعلم أة الملصىلحة المسىلمة اللصىالح للمرأةكذلك من المهام الدعوية الهامة 
قىىرب مسىىجد لهىىن فتقىىوم بتعلىىيمهن الىىتاوة أأو بيىىوتهن أو  حلقىىة فىىي بيتهىىا نوتعقىىد لهىى لصىىويحباتها وأقريباتهىىا 
ن تجتهد في أوتحاول ، على حسب علمها نيةآوبعض المعاني القر، تيسر منه ام ووتحفظهن القران أ، اللصحيحة

 .ي دين الله بغير علمفن تقول أوتحذر ، التي تذكرها لهن توثيق المعلومات
  في المسجد: المرأة
لتىتعلم وتىدعو إلىى  ^كثيفىة الحضىور ومسىتمرة االشىتراك فىي المسىجد علىى عهىد رسىول اللىه  المىرأةكانت 
، لقىى فيىهوال ينبغي له منعها إذا استأذنته لاسىتفادة ممىا ي، الحضور إليه بإذن زوجها للمرأةحيث يجوز  اإلسام

وهو مكان مناسب ألنشطة نسائية مفيدة مىن حلقىات ، ومن القدوة اللصالحة؛ حيث يرتاد المسجد النخبة من الناس
 (.2) وتعليم العلم الشرعي النافع وغيرها، تحفيظ القرآن

 ستاراألوال أقام الجدران الفالصلة بين الجنسين، وال أسبل  ،أنه منع النساء من اللصاة ^ولم يثبت عن النبي 
ا منه أن القضية قضية تربية وإقنىاع وليسىت قضىية قمىع وترهيىب، كمىا يفعىل اليىوم فىي كثيىر مىن العازلة، إيمانً 

البلدان. ومع أن ذهاب النساء إلى المسجد كان يثيىر غيىرة األزواج فإنىه لىم يجىرؤ أحىد علىى منىع المؤمنىات مىن 
ال تمنعاوا إمااء »: ^خطىب الجمعىة بعىد أن قىال مشاركة المؤمنين خير اللصلوات الجماعية وخير االستماع إلى 

 (.9« )الله كيوت الله
األولىىى يجىىد أن الرغبىىة النبويىىة فىىي  يةاإلسىىامفىىي العلصىىور  للمىىرأةإن المىىتمعن فىىي هىىذه المعاملىىة الطيبىىة 

 ليست كمىا يظىن عىوام المرأةمشاركتها في إقامة اللصلوات والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله دليل قاطع على أن 
 !!من الحياة شر ال بد من إقلصائه الناس

فإن في ذلك الخيىر  كانت مؤهلة لذلك إنفي المساجد ، وس علم للنساءرن تقوم بعقد دأالمسلمة  المرأةفعلى 
 .الكثير

 : المجتمع
ودعىىوتهم ، مىىن خىىال اإلحسىىان إلىىى ذوي القربىىى والجيىىران والمحتىىاجينكمىىا يمكنهىىا التىىأثير فىىي المجتمىىع 

 وكونهم كالجسد الواحد. ، يوحي بترابط أفراد األمة مما، وتوجيههم
  :المدرسة 
عن عظيم دورها وواجب وقتها وفرض حرج  تعمل في مجال التدريس فعن ذلك حدث وال المرأةذا كانت إ

واألنشىىطة المدرسىىية فىىي توجيىىه ، مىىن خىىال اسىىتغال المنىىاهج الدراسىىية عىىداد والتوجيىىهعينهىىا فىىي التربيىىة واإل
 .الطالبات
حتىى ، ويفضىل أن تكىون أسىبوعية، ن ذلك: إلصدار المجات الحائطية الدورية في المىدارس والجامعىاتوم

، وتىربيتهن، للمشىاركة فيهىا للطالباتوال بأس بفت  المجال ، أما موضوعاتها فتكون متنوعة وشيقة، ت قرأ وت تابع
 هن. إلصاحوالعمل على توجيه المدرسات والعامات و

 :الىدوة الحسنة 
فمىا انتفىع النىاس بشىيء فىي الىداعي أعظىم مىن انتفىاعهم بسىلوكه ، افضلها أثرً أعظم المنافذ الدعوية وأ وهي

لن يكون ، ـ وهي تفعله اً فالمعلمة التي تنهى طالباتها عن النمص ـ مث، ولصدقه في القول والفعل، وخلقه الحسن
 .بل سيكون مثار سخرية وتندر، لقولها أي تأثير

                                                           

 .491مذكرات الدعوة والداعية ص (4)
.وانظىر 24، 41، ص 00دراسات تربوية االهتمام بدعوة المرأة وتربيتها: بقلم عبد اللطيف بن محمد الحسىن مجلىة البيىان ع/ (2)

 . 22، ص 00في البيان، ع/تفالصيل تلك الميادين أيًضا: في، مقاالت عبد الله البولصي، 
حىديث رقىم:  412/ ص 9، ابىن أبىي شىيبة فىي ملصىنفه ج 48413حىديث رقىم:  121/ ص 2أخرجه ابن حنبل في مسىنده ج  (9)

1482. 
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ومىا خىرج ، والموعظة الحسنة اللصادرة مىن القلىب، واألساليب المؤثرة: الكلمة الطيبة ومن الوسائل المهمة
 من القلب فإن يلصل إلى القلب. 

والقلصىىص المىىؤثرة التىىي تىىدعو إلىىى ، ال سىىيما كتىىب الرقىىائق، الكتىىاب والشىىريط المناسىىبان اأيًضىى وماان ذلاال
 فهي مفتاح للهداية والتوبة. ، الفضيلة والسلوك الحسن

المختلفىىة مىىن لصىىحف ومجىىات وإذاعىىة وتلفىىاز علىىى أن تلتىىزم  اإلعىىامالمشىىاركة فىىي وسىىائل  وماان ذلاال:
 .عمل خالصة في هذا الجانب بالضوابط الشرعية في كل

، االسىىتفادة مىىن وسىىائل االتلصىىال الحديثىىة كالفىىاكس واإلنترنىىت مىىع الحىىذر ممىىا فيىىه مىىن الشىىرور وماان ذلاال:
 واالستعانة بمن لهم خبرة في ذلك من الدعاة. 

وبإمكان الفتاة الحلصول على عنىاوين الفتيىات عىن طريىق لصىفحات التعىارف ، الدعوة بالمراسلة ومن ذلل:
. ويجب أن يقتلصر دور الفتاة على مراسىلة الفتيىات فقىط مىن أجىل تىوجيههن واألخىذ علىى وغيرها في المجات

والمطوية ، الكتيب النافع وأجمل هدية يمكن أن تقدم عن طريق المراسلة هي، وهذا المجال مجال رحب، أيديهن
تنزلق قىدمها فىي تعىارف مىع رجىال حتىى  وهذا المجال يحتاج إلى شدة الحذر حتى ال، والشريط المؤثر، المفيدة

 .امطلقً ولو بقلصد الدعوة فهذا ال يحل لها وليس من مجاالتها في الدعوة 
ووضىىع جىىوائز مفيىىدة ، ال سىىيما فىىي االجتماعىىات العائليىىة ونحوهىىا، إقامىىة المسىىابقات النافعىىة وماان ذلاال:

 . ومشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجعة
، علىى أن تكىون بخىط واضى ، فىي المناسىبات وغيرهىا، العناية بإلصدار النشىرات المفيىدة المختلصىرة ومن ذلل:

  األخطاء.وضمان سامتها من  لتلصحيحها،وإخراج جيد. وال بد من عرضها على بعض أهل العلم 
والىدال علىى  جديد،وتنظيمها وتجديدها كلما جد  النسائية،ة بلوحات اإلعانات في األماكن العناي ذلل:ومن 
 كفاعلة.الخير 

ال سىيما فىي كثيىر مىن األمىاكن ، إلقاء الدروس والمحاضرات النسائية لمن لديها القدرة على ذلك ومن ذلل:
 . التي ال يدخلها الرجال

بعىدد اإلخىوة واألخىوات ، يىب وشىريط ومطويىة ونشىرةإعىداد مظىاريف شىهرية تحتىوي علىى كت ومن ذلل:
علىىى أن يراعىىى فىىي اختيىىار الكتيبىىات ، فىىاألقربون أولىىى بىىالمعروف، األشىىقاء تىىوزع علىىيهم فىىي بدايىىة كىىل شىىهر

 أو حتى الجيران. ، واألشرطة المناسبات المتكررة. ويمكن التوسع في التوزيع ليشمل أكبر عدد من األقارب
في الباد التىي فيهىا مثىل هىذه  كمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، مؤسسات الدعويةالتعاون مع ال ومن ذلل:

فهىم ، و غيىر ذلىكأ .. الجمعيىة الشىرعية كالنىدوة العالميىة أو المؤسسات، والمؤسسات الخيرية اإلغاثيىة ونحوهىا
 .بحاجة إلى العنلصر النسائي في الدعوة 

، لنسائية العامة التي يغلىب علىى أجوائهىا اللهىو والغفلىةزيارة بعض الداعيات القديرات األماكن ا ومن ذلل:
، وتوزيع المطبوعات الدعويىة، ومنالصحة النساء باألساليب الحسنة، واألسواق النسائية ونحوها، كمدن الماهي

 .(4) ويرفعوا فيها رايتهم، وال تترك هذه األماكن لشياطين اإلنس والجن ليجدوا فيها بغيتهم
المسىلمة، وتقىوم بهىا بالضىوابط الشىرعية كإعىداد كىوادر مسىتقبلية للىدعوة،  المرأةتهم أخر   الً اعموهناك أ

ي، وإيجاد فرص للعمل عن طريق فت  المشاغل النسائية أو المستشفيات اإلساموجمع المعلومات وأخبار العالم 
جنسىها، وتقىوم  النسائية، ومن نذرت نفسها لله، تبحث عن كل سبيل نىافع ومشىروع إليلصىال دعوتهىا إلىى بنىات

  بواجبها على أتم وجه، مما يرضي الله تعالى، ويثير حفيظة الخلصوم، ويثلج لصدور المسلمات التقيات.
  .وفض  مخططاتهم اإلسامقيامها بواجبها في محاربة أعداء  :ومن ذلل

عليهىا  تىدرك مخططىات أعىدائها، فىا تنخىدع باألفكىار العلمانيىة المنحرفىة، وال تنطلىين أحيث يجب عليها 
الجاهلية مهما كان دعاو  ترفض ، ضاالتهم المزخرفة، وال تتأثر بشبهاتهم، وال تلتفت إلى باطلهم وافتراءاتهم

 .أم غربية كانت رداؤها ومن أي مكان كان ملصدرها شرقية
مىن  يةاإلسىامإلى جانب الرجىل المسىلم فىي وجىه مىا يخطىط لألمىة  امنيعً  االمسلمة أن تقف سدً  المرأةفعلى 

ألعىىدائها وأعىىداء أمتهىىا؛ بىىل يجىىب عليهىىا أن تعىىي وتىىدرك مىىا يىىدور حولهىىا مىىن خطىىط  افىىا تكىىون عونًىى، الهىىاخ
وإشىىغالها بتوافىىه ، ياإلسىىامإلبعادهىىا عىىن دينهىىا ورسىىالتها فىىي هىىذه الحيىىاة وتهمىىيش دورهىىا فىىي بنىىاء مجتمعهىىا 

هابطىة مىن عىروض لألزيىاء وآخىر وإضاعة وقتها في تتبع ما تبثه الفضىائيات، ومىا تنشىره المجىات ال األمور،
 .ومتابعة أخبار الفنانين والفنانات، الموديات من مكياج وعطورات

                                                           

، الشيخ محمد حسين عيسى، وانظر مقاالً للدكتور محمد عبد العزيز )ميادين 21انظر دور المرأة في حمل رسالة اإلسام ص (4)
المرأة المسلمة(: شىبكة نىور اإلسىام، وانظىر خولىة درويىش فىي لصىيد الفوائىد، ميىادين الىدعوة فىي حيىاة المىرأة  الدعوة في حياة

 المسلمة.
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هوا الحقىائق، وعكسىوا المفىاهيم، التىي قلبىوا فيهىا القىيم، دعواتهم المضىللةمن  عليها أن ت حذر وت حذر  ،وشىو 
وأهىىوائهم يحررونهىىا مىىن لباسىىها مبتذلىىةً لشىىهواتهم  امىىرأةليلصىىنعوا  ،ومسىىاواتها بالرجىىل المىىرأةكىىدعو  تحريىىر 

جارية  !!وعفتها ويتحررون هم من قيود العفة واألخاق في الولصول إليها فتلصب  بين أيديهم في نهارهم وليلهم
  يلصة في سوق الملذات ودور األزياء!!وغانية رخ، لعوب

 ع.أركانىىىه بىىىأنواع مىىىن المكىىىر والخىىىدا ولمىىىا كانىىىت األسىىىرة أكبىىىر معقىىىل تربىىىوي حرلصىىىوا علىىىى تقىىىويض
وإذا علمنا مد  ما تعمله قو  الشر؛ حيث تقف مجتمعة لمجابهة هذا الدين وأهله، وراقبنىا عىن كثىب تفننهىا فىي 

وشابات في معزل عن مفاهيم دينهم الحىق،  اوسائل مقاومته، وابتكارها الطريقة تلو األخر  لتبقي األجيال شبابً 
غً أو لتشويه لصورته النالصعة في أعينهم أدركنا أن نشاط أعد إلىى الركىون والسىلبية،  اائنا لحربنا ال يعطينا مسىو  
 كما هو شأن البعض! فالهجمة الشرسة ال تلصدها االنهزامية!

النظرة القالصرة عند البعض التي تتجلى في احتقىار الىذات، والشىعور باللصىغار؛  :اإن مما يعصر الىلب ألمً 
ها وتشعر بضآلتها وهي تقول: وماذا عسىى أن ينفىع نفس المرأةوعندما تحتقر ،مما يثبط عن العمل، ويقعد بالهمم

 كامي؟ ومن يسمع لصوتي الضعيف؟!
ما تذكرت أن فرعون كان أكثر بيانً  من نبي الله موسى عليه السام مما جعل فرعون يقول: أم أنىا خيىر  اأو 

ه وحىده تكفىل ؛ فاللىاومىع ذلىك مىا ضىر ذلىك موسىى عليىه السىام شىيئً  (4) من هذا الذي هو مهين وال يكاد يبىين
ُصُرهُ ﴿بنلصر الحق  ُصَرنَّ اللَّهُ َمن يَن   (.2) ﴾َولَيَن

لقىد رضىيت ضىعيفات اإليمىان  كىان لىه نتىاج تخريبىي فىي المجتمىع. للمىرأةإن التخلي عن الواجب الىدعوي 
طائعات أن يكن سمسارات لمبىاد  الغىرب، ومىن جنىود إبلىيس، ومىا ذاك إال لغيىاب الداعيىة المواجهىة الواعيىة. 

 حتىى الحري بالمؤمنات أن يقرعن الحجة بالحجة، ليظهرن مد  تفاهة الباطىل وأهلىه، ويحمىين األجيىال  وكان
 تنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاق وراء ترهاتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وأباطيلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه.

 ومن عليها. األرضإن المعركة بين الحق والباطل مستمرة حتى يرث الله 
 ، حتى ال تكون هي أكثر الملصابات !فا يلص  للمسلمة أن تقف موقف المتفرجة

واألديىىان المختلفىىة بىىل وجميىىع  ،نىىا بحاجىىة إلىىى كىىل عقىىل مفكىىر، أو نيىىة طيبىىة حاجتهىىا إلىىى العمىىل المنىىتجتأم
الرجل بما يناسب طبيعتهىا، ونشىطت نسىاؤهم  المرأةالمذاهب الفكرية ما انتشرت إال بالدعوة إليها، وقد شاركت 

ىىرون كىىانوا ومىىا زالىىوا يعملىىون علىىى تخريىىب األجيىىال ،لنشىىر مبىىادئهم ، ودس الشىىبهات، ويسىىيرون وفىىق فالمنلص  
 تخطيط دقيق يوزعون فيه األدوار بعناية وحذق.

رات )المبشرات( الكثير مىن الضىنك وشىظف العىيش، وقىد تعىيش إحىداهن فىي لصىحار  مقفىرة  تتحمل المنلص  
م أو حياة بدائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، تخالط أهل اللصحاري والقفار، تدخل إلى القلوب من خال التعلي

 التطبيب أو الخدمات االجتماعية، أو حتى المشاركات الوجدانية.
لى بالنهوض بواجبها والبعد عن التقلصير والتفريط ليست المؤمنة اللصادقة أو   الئا تكون بتقلصيرها عونً ، أو 

 ألعدائها من حيث ال تدري؟!
لىىيس واجبهىىا أن تتحىىر  مىىا يىىنقص مجتمعهىىا مىىن األمىىور الفاضىىلة الخي  ىىرة،  ومىىا يناسىىبه مىىن األمىىور أو 

م؛ عل ها تحيي سنة وتميت بدعة؟! ج  م وال ت ح   المشروعة، فت ق د 
حسب اختلصالصها، وحسب إمكانياتها واجب الدعوة إلى الله سواء بالقول السديد، أو القدوة  مسلمة فعلى كل

المسلمة دون أن تبذل  اللصالحة؛ فا تبدد أوقاتها، وال تذهب عمرها سد ، وال تميت قلبها بالحسرات على أمتها
نشط، وال تبالي بعثرات الطريق وال تأبىه باللصىعاب؛ ألنهىا تقىوم بواجبهىا متطلعىة ذا بال، بل تنشط وت   انافعً  اشيئً 

 (.9)إلى رضوان الله
ترلصد هذه الدعوات الهدامة سواء كانت وافدة أم من بني جلدتها وممن يتكلمىون مسلمة أن ال المرأةإن على 

قومها الحروف عربية وأفكارهم غربيةٌ أجنبيةٌ شيطانية.. تتلصد  لهىم بخنجىر العلىم واإليمىان.. بلسانها من بني 
مقتدية بأخواتها الاتي سبقنها باإليمان ومنهن أم سليم كما رو  اإلمام مسلم عىن أنىس: أن أم سىليم اتخىذت يىوم 

ذه أم سىليم معهىا خنجىر! فقىال لهىا فقال: يا رسىول اللىه، هى –زوجها–، فكان معها، فرآها أبو طلحة احنين خنجرً 
قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه!! فجعىل رسىول اللىه  «ما هذا الخنجر؟»: ^رسول الله 

                                                           

 .12الزخرف: آية رقم  (4)
 .18الحج:  (2)
 انظر خوله درويش مقال بعنوان ميىادين الىدعوة فىي حيىاة المىرأة المسىلمة موقىع لصىيد الفوائىد، ودور المىرأة فىي حمىل رسىالة (9)

 12اإلسام ص
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المسىلمة فىي عهىد النبىوة واللصىحابة للمشىاركة فىي الغىزو عنىد المعىارك  المىرأةولم يقف طموح  (4)يضحك.. ^
ن ين، بل طمحن إلى ركوب البحار، واإلسهام في فىت  األقطىار  العربية األرضالمجاورة والقريبة في  كخبير وح 
 .اإلسامالبعيدة إلباغها رسالة 

، ثىم اقال عند أ م حرام بنت ملحان )خالة أنس( يوًمى ^ففي لصحي  البخاري ومسلم عن أنس: أن  رسول الله 
ضوا على  غزاة في سبيل الله، ناس من أ م»استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال:  تي ع ر 

ة ايركبون ثبج هذا البحر، ملوكً  ر  ة ـ أو مثل الملوك على األ س  ر  ، قالت: فقلت: يا رسول الله؛ ادع الله «على األ س 
 (.2) أن يجعلني منهم، فدعا لها

قبىىرص، ، مىىع زوجهىىا عبىىادة بىىن اللصىىامت إلىىى بىىي سىىفيانأمعاويىىة بىىن فركبىىت أ م حىىرام البحىىر فىىي زمىىن 
عت عن دابتها هناك، فتوفيت ود ف نىت هنىاك مىن الوقىائع المشىهورة رد إحىد  المسىلمات علىى عمىر فىي و .فلص ر 
. وقىد ذكرهىا ابىن كثيىر (كل الناس أفقه مىن عمىر!)، وقوله: االمسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنً 

 .(9)سنادها جيد قويفي تفسير سورة النساء ونسبها إلى أبي يعلى في مسنده، وقال: إ
فاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق  (.1) وقد عي ن عمر في خافته الش 

فىي لصىحيحه  ا.. وقد عقد اإلمىام البخىاري بابًىاإلساممدعوة للمشاركة في الرلصد والذب عن بيضة  المرأةف
 .في غزو النساء وقتالهن

ء الله عز وجل لتضيق الحلصار عليهم وحتى ال تكىون .. أن تقاطع بضائع أعداالمرأةومما هو مطلوب من 
ألعداء الله على أمتها فيستخدمون أموالنا في حربنا وقتلنا.. وأن تغرس كره اليهود في قلب أبنائها وكىذلك  اعونً 

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانهم وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعدهم..
سىت معروفىة إن الكثير من شركات الماكياج شركات يهودية تحتاج إلى مقاطعتها واستبدالها بشىركات أخىر  لي

 .بعدائها لإلسام والمسلمين
متابعة قضايا األمة وتقديم ما تستطيعه للمجاهدين وربط أخواتها النساء بهىذه القضىايا وإشىعارهن بىأن لهىن 

فىإن  المىرأةفي أي مكان في العالم.. فإذا سقط وجوب الجهاد القتالي على  اإلسامالبد من القيام به لنلصرة  ادورً 
 .أو تستطيع أن تنلصر إخوانها بالمال ،ال يسقط إن كانت من أهل المالالجهاد المالي قد 

 ،الً أو تبذل ما اأو تنشر خيرً  اأو تدعو ربً  اأو توجه زوجً  اً ال تراها إال تربي طف اللصالحة الملصلحة المرأةف
 .اأو تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم عونًىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

، األرضفي كل لصقع من  اللصحابة رضي الله عنهم وسلف األمة رحمهم الله في انطاقهم ولقد تأملت في حال
مجاهدين ودعاة ومربين ... وغياب بعضهم المدد الطويلة فألفيتها تعطي أوض  دليل على مىا كىان لنسىائهم مىن 

ىاء ! ! اومنهًجى ادينً ؛ الذين كانوا على خطى آبائهم، دور فع ال في تربية أبنائهم ض  ىل  نسىاء اليىوم ال . وقىوة وم  وج 
لى ال تقوم به ،فعندما تزف البنت إلى عش الزوجية تظنه مكانً ومن ، وال تفهمه، تعي هذا الدور للراحىة  اباب أو 

إن قامىت بىه ، ولية والعطىاء الىذي تطىرق بىه بىاب الجنىةئوالمسى، الكفاح والتضىحية أنه بدايةوما درت ، والتدليل
  (.1) على وجهه

حسىنة ، كريمة األخىاق، قدوة حسنةفي كونها  امؤثرً  اقويً  افإن لها دورً ، عند هذا الحد المرأةوال يقف دور 
وتشاركهم همومهم وأفراحهم مع التزام الشرع إضافة إلى الدعوة المقلصىودة فىي ، تقضي حوائج الناس، المعشر

بلىب نسىاء  وقىد مع مراعاة أحوال المىدعوات والمىدعوين مىن المحىارم، انتهاز الفرص المناسبة للدعوة والتوجيه
 .اعظيمً  االسلف في هذا مبلغً 

المسلمة أن تنبذ الراحة الموهومة، والنوم والكسل الذي ران على نفىوس الكثيىرات، وتجتهىد  المرأةعلى إن 
لتقوم بواجبها نحو أمتها المسىلمة، ونحىو أجيالهىا الرشىيدة بمىا تقىدر عليىه، وتسىتثمر وقتهىا بمىا يفيىد؛ مىع انتهىاز 

. ونىورث الخيىر لألجيىال القادمىة... وإال بقيىت الفرص المناسبة؛ عل نا نزيىل الظلمىة الحالكىة التىي ألمىت بأمتنىا..
  من قيادته. الً آمالنا حبيسة ال تتعد  لصدورنا، وبقيت أجيالنا في مؤخرة الركب بد

                                                           

 .4083حديث رقم:  4119/ ص 9مسلم في لصحيحه، باب غزو النساء ج  (4)
 (.464( فضل الغزو في البحر حديث رقم )13، كتاب اإلمامة، باب )69/ 49)مسلم بشرح النووي(:  (2)

رمىذي فىي )السىنن(: (.والت2138( فضل غزو البحر، حىديث رقىم )48، كتاب الجهاد باب )41/ 9وأخرجه أبو داود في )السنن(: 
 - 912/ 6(. والنسىائي فىي )السىنن(: 4611( ما جاء فىي غىزو البحىر، حىديث رقىم )41، كتاب فضائل الجهاد، باب )412/ 1

، كتىاب الجهىاد، 322/ 2(.وابن ماجة في )السنن(: 9424( فضل الجهاد في البحر، حديث رقم )18، كتاب الجهاد، باب )910
 (. 2226رقم ) ( فضل غزو البحر، حديث48باب )

، طبعه عيسى الحلبي، وأوردها الهيثمي في المجمىع وقىال: فيىه مجالىد بىن سىعيد، وفيىه ضىعف، وقىد 4/162تفسير ابن كثير:  (9)
 . 1/201وثق: 

(.انظر موسىوعة الىدفاع عىن رسىول اللىه ^، جمعهىا وقىدم لهىا ورتبهىا: علىي بىن نىايف الشىحود، الباحىث فىي 0/428اإللصابة  (1)
 ة.القرآن والسن

 انظر أفكار للداعيات تأليف هناء اللصنيع تقديم الشيخ عبد الله الجبرين، العبيكان، السعودية. (1)
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 الفلصل الثالث

 اسيـــــانب السيـــــــالج 
 

فىرد عتقد أن العمل السياسىي يمكىن أن يتسىع ليشىمل كىل شىئون الحيىاة بدايىة مىن نظىام الحكىم إلىى حركىة الأ
وإعىىان الىىرأي فىىي قضىىية مىىا،  ا،المنكىىر احتسىىابً  الحياتيىىة، فىىاألمر بىىالمعروف والنهىىي عىىن هالعىىادي فىىي مناشىىط

اوكتابة المقال لبيان حق أو دحض باطل، كل هذه أ، والتلصويت في االنتخابات ، ل تدخل في المجال السياسيعم 
وهىو ، وسىداد الفكىرةوكىذلك تقىديم المشىورة ، ايدً تأي وأناهيك عن المشاركة الفاعلة في المناشط العامة اعتراضا 

  .عداء وهو أيضا التضحية والفداءعداد الكوادر وتربية المجاهدين ولصد األإكذلك 
إن العمىىل السياسىىي ال يعنىىي بالضىىرورة تقلىىد المنالصىىب السياسىىية فحسىىب وإنمىىا يتعىىد  ذلىىك إلىىى أنشىىطة 

المجتمىع وسىعة ورحابىة  إلصىاحة في ترشىيد السىلطة وفيها إسهامات كبيرة ومؤثر للمرأةومجاالت كثيرة يكون 
من أمر بمعىروف أو نهىي عىن منكىر ممىا يوسىع مفهىوم المشىاركة فىي التغييىر  المرأةالتكليف الشرعي للرجل و

 .لصاحواإل
والقدوة  وقدمت فيها النموذج الرائع، أحسن قيام ^المسلمة في عهد النبي  المرأةقامت بها  وكل هذه المناشط

 .ي تاريخ نساء العالمينف الحسنة
من أول لحظات المعاناة فىي سىبيل  الله وشاركت في المعاناة ا من العذاب في سبيلألصنافً  المرأةلقد تحملت 

فىي  المىرأةومشىاركة ، سمية بنت الخياط رضي اللىه عنهىا اإلسامويكفي في ذلك أن نذكر بأول شهيدة في  ،الله
لصىحابه أا مىع وبقىى فيهىا مختفي ى، رقىمرقم بن أبىي األدار األ ألصحابهو ^رقم حيث دخل رسول الله تربية دار األ

 (.4) وكان يلتقي بالرجال والنساء في هذه الدار، ذن الله لهم بالخروجأأن  إلى
 وترفع رايته اإلساميمانية تقيم دولة إعداد كوادر إومشاركة فاعلة في  ا عن الرأيسديدً  الم يكن هذا تعبيرً أ

  .غال وثمين جلة بكلأتضحي من ل
، أو المجاهىدة في الهجىرة بكىل لصىور المشىاركة سىواء فىي المعانىاة أو البىذل والتضىحية المرأةكما شاركت 

مىن حرمىت  ومىنهن، ومنهن من لم تجد من تسافر معه فهاجرت وحىدها، هلهاأفمنهن من سافرت مع زوجها أو 
 ^ن شاركت بسهم وافىر فىي هجىرة النبىي ومنهن م (2)من فرق بينها وبين زوجها  ومنهن، من أوالدها لتهاجر

ومىرورا بماريىة  (9) مىن مىؤامرات قىريش لقتلىه ^لصيفي بن هاشم التي حذرت النبىي  أبيمن رقيقة بنت  بداية
وانتهاء بعائشة رضوان  (1) ا ليلة فر من المشركينحين لصعد حائطً  ^للنبي  تطأطاالتي كانت  ^خادمة النبي 
 ، لقىد كانىت الهجىرة ضىربا مىنغنىي عىن الىذكرن رضىي اللىه عنهمىا ودورهمىا وأسىماء ذات النىاطقي، الله عليها

والىىديار واألمىىوال بىىل باألهىىل  األرضبىى حيىىث كىىان حجىىم التضىىحيات، ضىىروب العىىذاب واأللىىم فىىي سىىبيل الىىدين
 .كانوا ياقونه من أهوال السفر ومشاقه أضف إلى ذلك ما، اواألوالد بالغً 

لىى المدينىة إلىى الحبشىة اشىتركت كىذلك فىي الهجىرة إرة للمسىلمين المسلمة في أول هجى المرأةكما اشتركت 
نها معفاة من أبالرغم من  اإلساملنشر  ^نها خرجت مع الرجال في الغزوات التي قادها الرسول أكما ، المنورة
وأخاها في رحات ، وأباها، تشارك في الغزوات وتلصاحب زوجها المرأةفقد كانت ، ومن حمل الساح ،الجهاد
 إحىد  و رحلة حج دون النساء ودون أن يلصطحب معهأال يخرج في أي غزوة  ^وكان الرسول  ج والعمرةالح

 المىرأةفىي السىنة النبويىة الشىريفة تؤكىد تمتىع  الثابتىةولدينا الكثير من األحاديث الشىريفة ومىن القىرائن  ،زوجاته
شىأنها وبىاحترام رأيهىا واألخىذ بمشىورتها المسلمة في عهد الرسول الكريم بحقوقها السياسية واالجتماعية وبعلو 

ويكفي لاستشهاد علىى ذلىك  ،للدنيا وللعالم يختلف عن منظور الرجل المرأةن منظور إوبرؤيتها لألمور، حيث 
باحترام الرسول الكريم لرأي زوجته أم سلمة عام لصل  الحديبية ونلصيحتها المشهورة له. وفي هذا المثال دليىل 

                                                           

 .4/418وتاريخ ابن الوردي  9/22ابن كثير البداية والنهابة  (4)
/ 2هشىام  انظر ما تعرضت له زينب بنت رسول الله ^ وما حدث مع أم سلمة وما القته المسىلمات فىي الهجىرة فىي سىيرة ابىن (2)

 8وغير ذلك الكثير 944،942/ 0وابن حجر في اإللصابة 964/ 0وابن سعد في الطبقات الكبر   20
 .496/ 0وانظر اإللصابة  964/ 0ابن سعد الطبقات الكبر   (9)
 .942، 0/944ابن حجر اإللصابة  (1)



35 
 

الرأي والنلصىيحة أو فىي الخىروج  إبداء سواء في وتمتعها بحقوقها اإلساملمة في علصر المس المرأةعلى مكانة 
 (.4) وملصاحبة الزوج حتى في الغزوات الحربية

ولقىد رأيىت عائشىة بنىت ، ^ففي البخاري عن أنس بن مالك، قال: لما كان يوم أحد انهزم النىاس عىن النبىي 
دم ، أبي بكر وأم س ليم وأنهما لمشمرتان  تنقان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفىواه القىوم،، سوقهنأر  خ 

 (.2) ثم ترجعان فتمآلن ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم
! اهذه أم س ىليم معهىا خنجىرً  ،فقال أبو طلحة: يا رسول الله، يوم حنين اأن أم س ليم اتخذت خنجرً  :وعن أنس

 (.9) بطنهإن دنا مني مشرك بقرت  ،فقالت: يا رسول الله
 الله أكبر ما هذه الشجاعة والجرأة.

سىبع غىزوات أخلفهىم فىي رحىالهم وألصىنع لهىم  ^رضي الله عنها تقول: )غزوت مىع رسىول اللىه  أم عطية
 .(1) الطعام
قتلىت  امىرأةوأم الزبير بن العوام وأخت حمزة قالت: أنا أول  ،^المطلب عمة رسول الله  لصفية بنت عبد -
فىاحتجزت ) أي )تقىول:  –الىذي فيىه النسىاء  –فمر بهم يهىودي فجعىل يطيىف بالحلصىن كانت في حلصن ، اً رج

 .(1()قتلته ونزلت فضربته حتى اعلى وسطها ( وأخذت عمودً  اشدت حزامً 
والحديبيىة ويىوم حنىين ويىوم  االعقبىة وأحىدً  شىهدت ليلىة رة نسىيبة بنىت كعىب المجاهىدة األنلصىارية:اعمأم  -
 اخرجت تسقي ومعها شن، وقاتلت وأبلت باء حسنً  ،عيل وقطعت يدها في الجهادوجاهدت وفعلت األفا، اليمامة

 .(6) وكانت تقاتل يومئذ أشد القتال وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، اثني عشر جرحً اوجرحت 
، األحاديثجملة من  ^روت عن النبي ، من المبايعات المجاهدات السكن األنلصارية: يزيد بنأسماء بنت  -

 (.2)عمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم وقتلت ب
فاعتضىتها  )حملىين( بىين وسىقين رض المعركة في أحد على بعيىرأمن  الجموح عمرو بن امرأة وقد عادت

واتخىىذ مىىن  ،^دفىىع اللىىه عىىن رسىىوله  :قالىىت؟ مىىا الخبىىر فىىدنوت منهىىا فقلنىىا لهىىا: قالىىت عائشىىة عائشىىة ومىىن معهىىا
ا ا عزيىزً وكفى الله المؤمنين القتال وكىان اللىه قوي ى اكفروا بغيظهم لم ينالوا خيرً ورد الله الذين ، المؤمنين شهداء

  (.0)خي وزوجي أفقلنا لها: ما هذا؟ قالت: ، لبعيرها: حل ثم نزلت ثم قالت: –
قتىل عنهىا عكرمىة بموقعىة ، عكرمىة بىن أبىي جهىل حكيم بن الحارث بن هشىام المخزوميىة: زوجىة أموهذه 
نىزل المسىلمون )مىرج اللصىفر(  فلمىا، ئة دينارام عخطبها خالد بن سعيد فتزوجها على أرب هاوبعد عدت، أجنادين

فقال ، فجعلت تقول: لو أخرت الدخول حتى يهزم الله هذه الجموع –يدخل بها  –أراد خالد أن يعرس بأم حكيم 
القنطىرة التىي باللصىفر فأعرس بها عنىد  –يعني هيا  –خالد: نفسي تحدثني أن أقتل في جموعهم؟ فقالت: فدونك 

لصىىفت الىىروم ، فلمىىا فرغىىوا مىن الطعىىام، فىدعا ألصىىحابه علىىى طعىام، وأولىىم عليهىىا، وبهىا سىىميت قنطىىرة أم حكىيم
خلف لصفوف ... وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل وشدت أم حكيم عليها ثيابها وتبد ت وأن عليها  الصفوفها لصفوفً 
وأخىذت ، اولصبر الفريقان جميعً ، القتال على النهر الروم أشدفاقتتل المسلمون و –رائحة العرس  –أثر الخلوق 

 بهىا االذي بات فيه خالىد معرًسى –الخيمة  –وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط ، االسيوف بعضها بعضً 
(3.) 

 لصدقوا ما عاهىدوا اللىه عليىه.، وال قتال عن زواج، هذا الثبات؟ ال يؤخرهم زواج عن قتال سبحان الله! ما
مع أخيها ضرار بن األزور إلى الشام وأظهرت في الواقعات التي دارت رحاها تخرج لة بنت األزور هذه خوو

ثىم  ،اا شىديدً أسر أخوهىا ضىرار فىي إحىد  المعىارك فحزنىت عليىه حزنًىحيث ، بين المسلمين والروم بسالة فائقة
كبهم ثىم غابىت فىي وسىطهم فمىا هجمت على عساكر الروم كأنها النار المحرقة فزعزعت كتائبهم وحطمىت مىوا

                                                           

 . 482 -هبة رءوف عزت، ص -المرأة والعمل السياسي  (4)
ىىلم) ج  9092ح 4134/ص1ب غىىزوة النسىىاء وقتىىالهن مىىع الرجىىال جالبخىىاري فىىي لصىىحيحه، بىىا (2) س  حىىديث رقىىم  1/436و م 

 ( عن عبد الله بن عمرو.1283)
، وأخرجىه مسىلم فىي الجهىاد والسىير بىاب غىزوة 9688حىديث رقىم  4906ص 9لصحي  البخاري باب مناقىب أبىي طلحىة ج  (9)

 .4044النساء مع الرجال رقم 
(، الطبراني فىي 6/192(، ابن أبي شيبة )2016( )2/312(، ابن ماجة )4042( )9/4112) (، مسلم6/182، 1/01أحمد ) (1)

 (.21/11) «الكبير»
 (. 226/  4) -الرحيق المختوم  (1)
 (. 2/220انظر الذهبي سير أعام النباء ) (6)
م ط: الثانيىىة تحقيىىق:  4309 -هىىـ 4181للطبرانىىي، مكتبىىة العلىىوم والحكىىم، المولصىىل،  189ح 412/ص21المعجىىم الكبيىىر: ج (2)

( وقىىال المنىىذري فىىي 9288/ح143/ص4حمىىدي بىىن عبىىد المجيىىد السىىلفي، والحىىديث ضىىعفه األلبىىاني فىىي ضىىعيف أبىىى داود )ج
 (: رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. 949/ص4الترغيب والترهيب )ج

 .19، 12/ 1ابن كثير البداية والنهاية  (0)
 (.1/219اإللصابة )  (3)
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هي إال جولة الجائل حتى خرجت وسنانها ملطخ بالدماء من الروم، فقلق عليهىا المسىلمون وهىم ال يعرفىون مىن 
هذا الفارس فقال رافع بن عميرة: ليس هذا الفارس إال خالد بن الوليىد. ثىم أشىرف علىيهم خالىد، فقىال رافىع: مىن 

ا مىنكم لىه، ولقىد أعجبنىي مىا سه ومهجته؟ فقىال خالىد: واللىه إننىي أشىد إنكىارً الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بذل نف
ا وكانىت كأنهىا اللصىاعقة وضىربً  ظهر منه ومن شمائله، ثم حمل المسلمون على الىروم، فكانىت أشىد مىنهم حمىاً 

لفىارس أن على القوم وهي ملثمة ال يعرفها أحد، فلما رأ  خالد ذلك، أقسم عليها خالد وقال: عزمت عليك أيهىا ا
ا حتى أقسم خالد مرارا فقالت: أنا خولة بنت األزور تكشف اللثام عن وجهك حتى نعرفك، فلم يرد الفارس جوابً 

ا أخي أسير. فركبت وفعلت حتى أخلص أخي، فقال خالد: نحمل بأجمعنىا ونرجىو مىن اللىه وقد علمت أن ضرارً 
 أن نخلص أخاك فنفكه.

لد حين حملىوا وحملىت خولىة أمامىه وحمىل المسىلمون وعظىم علىى قال عامر بن الطفيل: كنت عن يمين خا
الروم ما نزل بهم من خولة بنت األزور وقالوا: إن كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فما لنىا بهىم مىن طاقىة، وقىد 

 .(4) ا أخاها من األسرخلص المسلمون ضرارً 
في مستوياتها المختلفة، فإن هذا يقتضىيها أن باألهلية السياسية  يةاإلسامتتمتع في الرؤية  المرأةوإذا كانت 

ون ومتابعتها وتعرف ما ئون العامة على المستو  الذي تحسن فيه أداء تلك الشئتكون في ثقافتها واهتمامها بالش
فيها من خطأ ولصواب. كما أن الحركة السياسية ال تنفلصل عن الحركة االجتماعيىة، وقىد يعىد  فهىم هىذه األخيىرة 

 (.2) ياإلسامفي المجتمع  للمرأةالعمل السياسي أهم مداخل فهم 
المسىلمة فيهىا مشىاركة فاعلىة  المىرأةفقد شاركت  العمل السياسي. شكالأوأهم  أما عن البيعة وهي من أبرز

ذ إالسياسية طبقا لملصطلحاتنا اليوم  المرأةلحقوق  اإقرارً وهذه المشاركة النسائية في البيعة للرسول الكريم تعتبر 
  (.9) ولى في يثرباأل يةاإلسامالعقبة تعتبر عقد تأسيس الدولة  أن بيعة

فمنهن من بايعت على اإليمىان والعقيىدة قبىل ، لللصحابيات ^وقد تعددت المناسبات التي تمت فيه بيعة النبي 
 سىبعوكانىت مىن النسىوة ال تيا مكة نزال على ابنة ثابىتأوعائشة كانا إذا  ثبت أن عمر ومن داللة ذلك ما الهجرة

  (.1)الاتي بايعن رسول الله بمكة 
ففي العقبة الثانية حيث حضرت امرأتىان: نسىيبة بنىت كعىب  ومنهن من كانت بيعتها على النلصرة والجهاد،

اأم ، بن عمرو والثانية ، في المدينة بين لصفوف النساء اإلساموقد بايعت الرسول وعادت تدعو إلى  (1)رة عم 
 (.6) م منيعأة وهي من بني سلم أسماء بنت عمرو

وجعىل لهىم علىى الوفىاء ، وكانت بيعة العقبة على حرب األسود واألحمر وأخىذ لنفسىه واشىترط علىيهم لربىه
 (.2)بذلك الجنة

 (.0)يراها دون مشهد بدر  ال حتى إن كعب ابن مالك الثانية من أفضل مشاهد اللصحابة بيعة العقبة نإو
عىىامر  أمالخالصىىة للبيعىىة فعىىن  األشىىكالوهىىذه ضىىمن  لهجىىرةومىىنهن مىىن كانىىت بيعىىتهن علىىى اإليمىىان بعىىد ا

 ونحىن متلفعىات بمروطنىا ^فدخلن عليه  جئت أنا وليلى بنت الحطيم وحواء بنت يزيد بن السكن شهلية قالت:األ
 :حاجتكن؟ فقلنا ما: فرحب بنا ثم قال، ونسب لصاحبتًي فانتسبتا، فسلمت ونسبني فانتسبت، بين المغرب والعشاء

: الحمىد للىه الىذي ^فقىال  ا قد لصدقنا بك وشهدنا أن ما جئت به حقفإن   ،اإلسامجئنا نبايعك على  ،للهرسول ا يا
 امرأةقولي أللف ، اف  النساءألص: إني ال ^فقال  فدنوت منه :م عامرأقالت  ،قد بايعتكن :ثم قال، سامهداكن لإل
  (.3) النساء ول من بايع منأنا أم عامر تقول أوكانت ، واحدة مرأةكقولي ال

  :كيعة الرَّوان
َجَرةِ  ﴿ويكفي في بيعة الرضوان وفضلها قول الله تعالى:  َل تَْحَت الشَّ ََِّي اللَّهُ َعِن الُمْؤِمنِيَن إِْذ يُكَايِعُونَ  لَىَْد َر

(﴾48.) 

                                                           

هىـ( الناشىر: دار الكتىب العلميىة: الطبعىة 282( ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقىدي )المتىوفى: 14/  4) -الشام فتوح  (4)
 .م4332 -هـ 4142األولى 

 .482 -هبة رءوف عزت، ص -المرأة والعمل السياسي  (2)
 .482 -هبة رءوف عزت، ص -المرأة والعمل السياسي  (9)
 .216/  0ابن سعد الطبقات  (1)
 .114/ 0وابن حجر فقي اإللصابة  193/ 6مسند اإلمام أحمد  (1)
 .0/190وابن سعد في الطبقات الكبر   13/ 2ابن هشام السيرة النبوية  (6)
 .410/ 9ابن كثير البداية والنهاية  964/ 2تاريخ الطبري  (2)
 .129/ 9ابن قيم الجوزية زاد المعاد  (0)
 .908بن الجوزي تلقي  فهوم أهل األثر ، وا63/ 0ابن حجر اإللصابة  (3)
 .40الفت   (48)
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ِل األَْرِض  »: ^وحديث النبي  ُر أَْه إِْن َشااَء اللَّاهُ ِماْن  الَ يَاْدُخُل النَّاارَ  » وفىي الحىديث أيضىا:، (4«)أَْنتُْم َخْي
ْصَحاِب الشََّجَرةِ أََحٌد. الَِّذيَن كَايَعُوا تَْحتََها   .(9)وعدم الفرار الرضوان على الموت وكانت بيعة (2«)أَ

اأم  في بيعة الرضوان: ومن المذكورات وأم المنىذر ، وأم منيىع أسىماء بنىت عمىرو، رة نسيبة بنىت كعىبعم 
احارثة بن النوأم هشام بنت ، سلمى بنت قيس وأسماء بنت يزيد ، والربيع بنت معوذ بن عفراء، األنلصارية نعم 

 (.1)وقريبة بنت معوذ بن عقبة بن حزام  بن السكن
 .كعد الفتح ابيمانعلى  كيعة نساء مَة

 ^لبيعة رسول اللىه  ثم اجتمع الناس بمكة: نحكي عن ابن جرير قوله نأفيكفي  اإليمانعن البيعة على  أما 
فلمىا فىر  مىن بيعىة الرجىال بىايع ، فأخذ على النىاس السىمع والطاعىة للىه ولرسىوله فيمىا اسىتطاعوا اإلسام على

 (.1)النساء 
حتىى كىان لهىا حىق  ات السياسىية المختلفىةطتشىارك مشىاركة واسىعة فىي النشىا المىرأةما فىي العهىود كانىت أ

ن سنين من الهجرة إلىى المدينىة، وكىان قبىل قد فت  مكة بعد ثما ^كان النبي حيث  هاناحدث مع أم  الجوار كما
ا من ذلك قد حكم باإلعدام على بعض المجرمين من أهلها. وعند رجوعه لفت  مكة هرب هؤالء المجرمون خوفً 

هبيرة قد استجار بأم هانا ابنة عم الرسول فأجارته، فاعترض بعض اللصحابة على هذا  ابنحكم العدالة، ولكن 
يا رسول  فقالت: ^فجاءت أم هانا إلى النبي ، ويات التي ذاقوها من أمثال ابن هبيرةالعهد النسوي واحتجوا بال

قَاْد »قد أجرته، إنه ابن هبيرة يا رسول الله، فقىال النبىي:  أنه قاتل رجاً  -اتقلصد شقيقها علي  -زعم ابن أمي  ،الله
ْرنَا َمْن أََجْرِت يَا أُمَّ َهانِئ     (.6« )أََج
الىىباء  علىىى قومىىه أن يلصىىيبهم مشىىفقا ^هىىا فىىي أحلىىك الظىىروف السياسىىية يقىىف القائىىد وفىىي التعبيىىر عىىن رأي

حيث قىال رسىول ، حرام في الحديبيةفي تنفيذ أمره والتحلل من اإل لعدم مسارعتهم أو العذاب والهاك، بمخالفته
نهم رجىل حتىى قىال ذلىك ثىاث فواللىه مىا قىام مى: وفىي الحىديث، «قُوُموا فَاْنَحُروا، ثُمَّ اْحلِىُاوا» :أللصحابه ^الله 
أتحىب  ،يىا نبىي اللىه :فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي مىن النىاس فقالىت أم سىلمة ،مرات
ا مىنهم حتىى فخرج فلىم يكلىم أحىدً  ،وتدعو حالقك فيحلقك ،ا منهم كلمة حتى تنحر بدنكاخرج ثم ال تكلم أحدً ، ذلك

ا حتى كاد بعضهم وجعل بعضهم يحلق بعضً  ،فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ،حلقهفعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه ف
سىلمة لتكىون  أمالمسىلمة اللصىالحة العاقلىة  المىرأةففي هذه اللحظات العلصىيبة تىأتي مشىورة  (2)ا ا غم  يقتل بعضً 

 .مفتاح الخير لألمة كلها
 ا ؟ا رائعً سياسي   لم يك هذا عماً أ 

جىاءت فتىاة إلىى  ففىي الحىديث: يها وتعلم غيرهىاأن تعلن رأ أرادتنما إوالدها و والتي لم توافق على اختيار
فقالت: قد أجزت ما لصنع ، قال: فجعل األمر إليها، ليرفع بي خسيسته، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ^النبي 
 .(0) ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى اآلباء من األمر شيء، أبي

ولصاحبات  لتركت المكان لغير المسلمات سلمة تخفت في بيتها خالصة في علصرنا الحاضرالم المرأةأن  فلو
يعملىن  األعىداءمىن  والتيارات المضللة والجمعيات المفسدة والمؤسسات المدعومىة الفكرية المنحرفة اللصالونات

بلصىىفة  المىىرأةو وهىىدم معالمىىه فىي قلىىوب المسىىلمين عامىة اإلسىامفسىىاد المجتمىىع ونشىر الرزيلىىة ومحاربىىة إعلىى 
 .خالصة
وتحىريم  الحجىاب وتحىريم النقىاب ال في محاربةإيسمع لصوتها  ال بها الدنيا تن جمعيات النساء التي امتألإ

بالىدعوة إلىىى  والحىث عليهىا ومحىادة اللىه ورسىوله، وتيسىىيرها ونشىر الرزيلىة والفاحشىة، باحىة الشىذوذإالختىان و
 ال المسىلمة المىرأةحكىام الشىرعية فىي الوقىت التىي تقبىع فيىه التسوية في الميراث والتحرر من كل الضوابط واأل

 !هئراد الله من إماأوما هكذا  !كانت نساء النبي هكذا  ولله ما ا الوال تلصل  فاسدً  امتهدمً  وال تقيما رك ساكنً حت

                                                           

، ومسىلم ك اإلمىارة ب اسىتحباب مبايعىة اإلمىام الجىيش 966 1البخاري من فت  الباري كتاب المغازي باب غىزوة الحديبيىة ج (4)
 .129/ 1عند إرادة القتال 

 اب الشجرة.ك من فضائل اللصحابة باب من فضائل ألصح 1/966مسلم في لصحيحه شرح النووي  (2)
 .6/411انظر فت  الباري كتاب الجهاد، باب البيعة ص (9)
والمىزي خالصىة تهىذيب الكمىال  492، 102، 999/  40، وابىن حجىر فىي اإللصىابة ج322/ 2انظر الىذهبي سىير األعىام  (1 )

100. 
هـ، الناشىر: دار الكتىب العلميىة  948( المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )المتوفى: 464/  2تاريخ األمم والملوك ) (1)

 .4182بيروت، الطبعة األولى،  –
 (.996، رقم 130ص4، ومسلم باب استحباب لصاة الضحى وإن أقلها ج488ص  4أخرجه البخاري ك بدء الوحي ج (6)
 .2292حديث رقم  426لصحي  البخاري كتاب بدء الوحي الجزء الخامس ص  (2)
 .21802حديث رقم  496ص 6، وأحمد في مسنده ج29ص  9سنن ابن ماجة ـ كتاب النكاح ج  (0)
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عىن  ن تعلىن فيهىاأا تسىتطيع ا شىرعي  تتىرك منبىرً  ن تبذل قلصار  جهدها والأالمسلمة  المرأةما وجب على أ
ن إ، المسىلمة للمىرأةوقىدمت فيىه النمىوذج الحقيقىي الرائىع  ،حسىن اسىتثمارأ ال واستثمرتهإ العظيم اإلساممفاهيم 

فلنبىذل ، وحسىب مىا أعطىاه اللىه تعىالى ،كىل فيمىا يسىتطيع، نسىاء وأوا انكى واجب على المجتمع رجىاالً  لصاحاإل
 .جهدنا والتوفيق من الله تعالى

فمحمىىد الفىىات  الىىذي فىىت   مىىة فحىىدث وال حىىرج فهىىذا واجبهىىا العينىىيات لألعىىداد الكىىوادر والقيىىادإمىىا عىىن أ
ْعَم األَِميُر أَِميُرَها» ^القسطنطينية وفاز ببشارة النبي  إال تربية ألم لصدقت اللىه تعىالى فلصىدقها لم يكن  (4« )فَلَنِ

 .ورزقها وجميع المسلمين هذا القائد العظيم، الله
 ة للمجتمع المسلم عامة فيما يلي:يمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسيو
 «.بالبيعة»( اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي 4
 .اإلسام( المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة األمة، وهو مبدأ الشور  الذي حث عليه 2
 (.2) ( نلص  الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر1

 وبيان ذلك ما يلي:  ،في كل هذه الحقوق المذكورة المرأةبين الرجل و إلسامافلم يفرق 
ذكىر اللىه البيعىة عامىة «: بالبيعة»وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي  : اختيار الحاكم والرضا بهأوالً 

َل ﴿دون تخلصيص الرجال والنساء في أكثر من موضع فقال تعىالى:  إِنََّماا يُكَاايِعُوَن اللَّاهَ يَاُد اللَّاِه إِنَّ الَِّذيَن يُكَايِعُونَ
َل َعلَى ﴿كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى:، (9) ﴾فَْوَق أَْيِديِهمْ  ْعنَ يَا أَيََها النَّكَِي إَِذا َجاَءَل الُمْؤِمنَاُت يُكَايِ

ْزنِينَ  ِرْقَن َوالَ يَ ََْن كِاللَِّه َشْيئًا َوالَ يَْس ِر َوالَ يَْىتُْلَن أَْوالَدهُنَّ َوالَ يَأْتِيَن كِكُْهتَان  يَْفتَِرينَهُ كَْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ  أَن الَّ يُْش
ِصينَلَ  ْع ِحيمٌ  في َوالَ يَ ْر لَُهنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر رَّ  المرأةفأثبت القرآن الكريم حق ، (1﴾ )َمْعُروف  فَكَايِعُْهنَّ َواْستَغِْف

 ، واعتبار لصوتها بلصوت الرجل دون تمييز بينهما.امبايعة الحكم كالرجال تمامً في 
 ثانيا: المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة األمة، وهو مبدأ الشور .

في ذلك، وقد أرشىد  المرأةعلى مبدأ الشور  بين الحاكم والرعية، ولم يفرق بين الرجل و اإلسام وقد حث  
َرك ِِهْم ﴿لقرآن الكريم في أكثر من موضع، فقال تعالى في ذكر محاسن المسلمين: إليها ربنا في ا َوالَِّذيَن اْستََجاكُوا ِل

َزْقنَاُهْم يُنفِىُونَ  ا َر ُرُهْم ُشوَرى كَْينَُهْم َوِممَّ لةَ َوأَْم ، وقال تعالى في أمره لنبيه والذي يمثىل ولىي (1) ﴾َوأَقَاُموا الصَّ
ْر لَُهْم َوَشاِوْرُهمْ ﴿ أمر المسلمين وقتها: َب  في فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَغِْف ْل َعلَى اللَِّه إِنَّ اللَّهَ يُِحا ََّ ِر فَاَِذا َعَزْمَت فَتََو األَْم

ِلينَ  ِ َ  (.6﴾ )الُمتََو
فىىي المجىىالس النيابيىىة، وتمثيىىل فئىىة  المىىرأةعلىىى ترشىىي   اإلسىىاموفىىي علصىىرنا الحىىديث لىىم يعتىىرض علمىىاء 

 012والمشاركة في سن القوانين التنظيمية، ولقد ألصدرت دار اإلفتاء الملصرية الفتو  رقم عريضة من الشعب 
ا ا بمجلس النواب أو الشعب خللصت فيها بأنه: ال مىانع شىرعً عضوً  المرأةعن حكم جواز أن تكون  4332لسنة 

تلىك  فىيعىنهم تمىثلهم النىاس أن تكىون نائبىة  رضىيا بالمجىالس النيابيىة والشىعبية إذا عضىوً  المرأةمن أن تكون 
وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله  ،وتكون موالصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها ،المجالس

 ..اإلسامشريعة  في وشرعه كما بين الله وأمر
 سىىداتفيىه وتتراجىع للتركىة للفاسىدات المف تزهىىدهىل  ا فىي البرلمىانا متاًحىفحينمىا تجىد المىرأة المسىلمة مكانًىى

لهىن  ا فىي التلصىويت ضىمنه لهىا القىانون والنظىام وخلصلصىتوحينما تجد المرأة لنفسها حق ى !المائات المميات؟
عىن لصىوتها وحقهىا  وتتنىازلوتتىرك قىول الحىق  شىهادة الحىق أداءفهل تقبع في بيتهىا وتمسىك عىن  خالصةلجانا 
 !!!  أوالعلمانيوني أو الماس النلصرانيوتذهب غيرها لتختار  والمفسدونالمزورون  ليزوره

 ثالثا: تولي المنالصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة:
ي اإلسىىامالسىىلطة التنفيذيىىة، أو الشىىرطة، أو مىىا تسىىمى فىىي التىىراث الفقهىىي  المىىرأةجىىاءت آثىىار فىىي تىىولي 

لمنلصىب هىذا ا المىرأةعلمىاء تىولي ال ، وكان ذلك في القرن األول، وعلى خلفية هذه اآلثار أجاز بعض«الحسبة»
وأجىاز توليتهىا آخىرون لمىا »، حيث جاء فىي الموسىوعة الفقهيىة مىا نلصىه: يةاإلسامفي الدولة  القيادي الحساس

                                                           

، 0988حىىديث رقىىم:  160/ ص 1(، والحىىاكم فىىي مسىىتدركه ج 43461حىىديث رقىىم  991ص1أخرجىىه أحمىىد فىىي مسىىنده ج  (4)
 .4246حديث رقم:  90/ ص 2والطبراني في معجمه الكبير ج 

 . 492 -هبة رءوف عزت، ص -المرأة والعمل السياسي  انظر (2)
 .48فت :ال (9)
 .42الممتحنة: (1)
 .90الشور : (1)
 .413آل عمران: (6)
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ثبت من أن سمراء بنت شهيك األسدية كانت تمر في األسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس 
 (.4) «عن ذلك بسوط معها 

لى قول بعض أهل العلم من علماء المسلمين المعتبرين، فقد ذهىب أبىو أن تتولى القضاء ع للمرأةكما يجوز 
حنيفة وألصحابه: يجوز أن تلي النساء القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مىع الرجىال؛ ألن فىي 

والمنىىع مىن أن تلىىي اإلمىىارة والقضىاء قىىول الجمهىىور » الشىهادة معنىىى الواليىة، وقىىد ذكىىر ابىن حجىىر ذلىىك فقىال: 
 (.2)« وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء، وهي رواية عن مالك، أجازه الطبريو

منالصب مهمة في الحكومة في الواقع الفعلي للمسلمين، وفي التراث الفقهىي  المرأةفما مر يبين وضع تولي 
عربية ـ في جميع وظىائف الدولىة وال يةاإلسامالرجل ـ في أغلب الدول  المرأةلهم، أما في علصرنا هذا فتشارك 

سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهي تتساو  مع  المرأةوالحياة السياسية والعلمية، ف
 الرجل من ناحية األجر والمسمى الوظيفي لكل تلك الوظائف. 

 نلص  الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:: ارابعً 
، فىي القىرن األول فىي تلىك القىرون الخيىرة ففىي خافىة ااألمر وقول الحق عنده مبكرً بدأ نلص  النساء لولي 

 امرأةخرج عمىر مىن المسىجد ومعىه الجىارود العبىدي، فىإذا بى»عمر رضي الله عنه يروي لنا قتادة ذلك فيقول: 
ا فىي يرً عهدتك وأنت تسمى عم ،برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السام، وقالت: هيهات يا عمر

سوق عكاظ ترعى الضأن بعلصىاك، فلىم تىذهب األيىام حتىى سىميت عمىر ثىم لىم تىذهب األيىام حتىى سىميت أميىر 
عليىه  يالمؤمنين، فاتق الله فىي الرعيىة واعلىم أنىه مىن خىاف الوعيىد قىرب عليىه البعيىد ومىن خىاف المىوت خشى

 .(9) «الفوت
 اعلىىى المنبىىر، وأراد أن يحىىدد مهىىورً وفىي خافىىة عمىىر رضىىي اللىىه تعىىالى عنىىه لصىعد عمىىر أميىىر المىىؤمنين 

وقالت: يا عمر ! لم تحرمنىا مىن شىيء أحلىه  امرأةوبناته، فقامت  ^للنساء، على قدر مهور زوجات رسول الله 
َُاًرا﴿الله لنا؟! قال: وما ذاك، قالت: في قوله تعالى:  وأخطىأ عمىر !  امرأةفقال: ألصابت  (1) ﴾َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِن

 (.1) كان يريد أن يفعل اعم  ورجع 
دخل الحجاج ابن يوسف الثقفي بعد مقتل عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر فقال:  وعن أبي نوفل قال:

وأفسد عليك آخرتك أما إن رسىول اللىه حىدثنا  ،رأيتك أفسدت عليه دنياه كيف رأيتني لصنعت بعدو الله؟ قالت:»
 «لكذاب فرأينىاه وأمىا المبيىر فىا أخالىك إال إيىاه. قىال: فقىام عنهىا ولىم يراجعهىا فأما ا ا،ا ومبيرً أن في ثقيف كذابً 

(6) . 
يتىاح لهىا هىذا الحىق  المرأةي ممتلا بىالكثير مىن اللصىور كهىذه، أمىا اآلن فىاإلسامهذه نماذج قليلة والتاريخ 

قنىوات المشىروعة كالرجل من خال القنوات المشروعة، كاللصحافة، أو عضوية مجلس الشعب، أو غيره مىن ال
 لنلص  الحكومة وإنكار األخطاء في تلصرفاتها وإقرار اللصواب فيها.

وعظىم وخطىورة هىذه ، ولعلنا في هذه العجالة نكون قد أوضحنا مهمة المرأة المسىلمة فىي الجانىب السياسىي
جانىب مىع أن تسهم بها فىي هىذا ال للمرأةوبعض المجاالت التي يمكن  ونماذج من سيرة السلف اللصال ،، المهمة

 .ا من آداب وأحكاممراعاة مع ذكرناه سابقً 
*** 

                                                           

(. وانظر:االسىتيعاب البىن عبىد البىر: 10/  40) -( وانظىر:المعجم الكبيىر للطبرانىي 212/  42) -الموسوعة الفقهية الكويتية  (4)
 (. 44992، ترجمة رقم )242/ 2(، )اإللصابة(: 9906، ترجمة رقم )4069/ 1
 (.923/  41) -(، المفلصل في الرد على شبهات أعداء اإلسام 212/  42) -قهية الكويتية الموسوعة الف (2)
،مكىان 4188( علي بن برهان الدين الحلبي، الناشر: دار المعرفىة، سىنة النشىر: 221/  2) -السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون  (9)

 .النشر: بيروت
 .28النساء: (1)
( الجامع ألحكىام القىرآن المؤلىف: أبىو عبىد اللىه محمىد بىن أحمىد بىن أبىي بكىر بىن فىرح األنلصىاري 33/  1) -تفسير القرطبي  (1)

 –هـ( تحقيق: أحمىد البردونىي وإبىراهيم أطفىيش، الناشىر: دار الكتىب الملصىرية 624الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
 (.240/  4) -في وانظر: تفسير النس، م 4361 -هـ 4901القاهرة، الطبعة: الثانية، 

 (.201/  4) -( وانظر السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون 921/  0) -البداية والنهاية  (6)
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 الفلصل الرابع

 ادي ــــال االقتلصــالمج
 

األمىن  ن النمىو االقتلصىادي لهىو مفتىاحإو ،فىي المجتمعىات لصىاحلمن أعظم ركىائز اإل إن النمو االقتلصادي
 .واإليمانواالستقرار 

رِ اللَّهُ » :في كل لصباح ومساء ^النبي  لذا كان من أدعية ِر َوالْفَْى َُْف َل ِمَن اْل   (.4) «مَّ إِن ِي أَُعوذُ كِ
فقال عن الرجل  ،االبذل والسعي وكسب الحال جهادً  ^ والبذل وجعل األمة على السعي حث   ^النبي  بل إن  

ِل اللَّاهِ » الذي رآه يجتهد في عمله: ََاَن َخَرَج يَْسعَى َعلَى َولَِدِه ِصغَاًرا فَُهَو فِي َسكِي َرَج يَْساعَى إِْن  ااَن َخا ََ ، َوإِْن 
ِعفََها فَُهَو فِاي ََاَن يَْسعَى َعلَى نَفِْسِه يُ ِل اللَِّه، َوإِْن  َرْيِن فَُهَو فِي َسكِي ََكِي ااَن  َعلَى أَكََوْيِن َشْيَخْيِن  ََ ِل اللَّاِه، َوإِْن  َساكِي

َُانِ  ِل الشَّْي  (.2« )َخَرَج ِريَاًء َوُمفَاَخَرةً فَُهَو فِي َسكِي
 (.9« )هُ ا لَ ورَ فُ غْ مَ  ىسَ مْ أَ ده يَ  ملِ ن عَ مِ  االا ََ  ىسَ مْ أَ  نْ مَ »: ^ الوق
َل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َوإِنَّ نَكِيَّ اللَِّه َداُوَد »: وفي الحديث  َُ

ًرا ِمْن أَْن يَأْ َُ َخْي عَاًما قَ َُ َل أََحٌد  ََ لَُم  -َما أَ  -َعلَيِْه السَّ
ُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ  َُ  (.1« )ََاَن يَأْ

ا من عملاه كاات مغفاورً  ومن كات َاالا ، ا أحب إلى الله من َد يدهما أَل العكد ُعامً »: أخر وفي رواية 
 (.1« )له

 (.6« )فنعم المال الصالح للرجل الصالح» وقال في معرض آخر لعمرو بن العاص:
ها عن غيرها من األمم وان ونجاحها بعد معتقدها السليم هو اقتلصادها القوي واستغناؤ األممد قيام اعموإن 

 !؟تقوم  أنومسكنها وحركة حياتها أنى لها  في مطعمها ومشربها وملبسها األمة التي تعتمد على غيرها
وأنى يكون قرارها  ورؤيتها !! وأنى لها أن تكون لها كلمة أو سيادة أو مكانة!! وأنى لها أن تفر ض موقفها

 ؟!! يها من سلطانا من ملصلحتها وأهدافها وليس ألحد علنابعً 
. ولىذلك فىإن تغييىب مشىاركة هىذا النلصىف فىي األرضأي مجتمع على هىذه  -هي نلصف المجتمع  المرأةو 

  (.2)الحياة االقتلصادية يضعف العائد الذي ممكن أن يجنيه أي بلد 
همىا وهىذه الخافىة تتطلىب أن يعمىل كىل من - امىرأةكىان أم  رجاً  -وقد جعل الله اإلنسان خليفته في أرضه 

إنسان نافع يطالبه  - ىا كان أو أنثذكرً  -والفرد المسلم ، ، ويشارك في تنمية مجتمعه ووطنهاألرضرة هذه اعمل
مىن حىولهن أمىر  األرضرهن اعمىفي هىذه الىدنيا، وإ( 0)بالخير، والنساء شقائق الرجال  األرضدينه أن يعمر 

 واجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب بالعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل والنقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل.
اوهذا اإل  . المىرأةلصىات العامىة والدقيقىة، منهىا مىا يناسىب الرجىل ومنهىا مىا يناسىب ر يحتاج إلى آالف التخلصعم 

 ^وشىكر لهىا ، قبىل البعثىة ^بل وتاجر لهىا رسىول اللىه ، تزوج السيدة خديجة وكانت ذات مال وتجارة ^ فالنبي 
 (.3) «َوَواَستْنِي كَِمالَِها إِْذ َحَرَمنِي النَّاسُ » :جهادها المالي في نلصرة الدعوة فقال

                                                           

، والبخىاري 3018حىديث رقىم:  48/ ص 6(، والنسائي في سننه الكبر  ج 28608)1/93( و28612)1/96أخرجه أحمد  (4)
 .284حديث رقم:  211/ ص 4في األدب المفرد ج 

(: رواه 1/921(، قىىال الهيثمىىي )6091، رقىىم 2/16(، وفىىى األوسىىط )202، رقىىم 43/423ه الطبرانىىي فىىي الكبيىىر )أخرجىى (2)
 الطبراني في الثاثة ورجال الكبير رجال اللصحي . 

/  6) -، وقىال األلبىاني: ضىعيف، السلسىة الضىعيفة 2128حديث رقىم:  203/ ص 2أخرجه الطبراني في معجمه األوسط ج  (9)
492 .) 

 (.4221، رقم 2/01(، والبيهقي في شعب اإليمان )4366، رقم 2/298(، والبخاري )42223، رقم 1/492أخرجه أحمد ) (1)
 .42228، رقم 1/494(. وأخرجه أيًضا: أحمد )41/48(، وابن عساكر )694، رقم 28/262أخرجه الطبراني ) (1)
، وأبىىو يعلىىى فىىي 296-2/ 2، والحىىاكم «233»المفىىرد  ، والبخىىاري فىىي األدب289-282-432/ 1رواه أحمىىد فىىي المسىىند  (6)

، وابىىن حبىىان «9249»،، والطبرانىىي فىىي األوسىىط 132-136/ 42، وأبىىو عوانىىة، كمىىا فىىي إتحىىاف المهىىرة «2996»مسىىنده 
 ، ورجاله ثقات.«2131»، والبغوي 229، وفي روضة العقاء ص2/ 0 «9244»و 6/ 0 «9248»
ربيع  26محسن من لصحيفة الرياض اليومية اللصادرة من مؤسسة اليمامة اللصحفية األربعاء الرياض االقتلصادي د عبد الله ال (2)

 .41342العدد  -م 2883ابريل  22 -هـ 4198اآلخر 
: 4( وسنن ابن ماجة بمعنىاه )438-403: 4( وسنن الترمذي )64: 4( وسنن أبي داود )216: 6من حديث في: مسند أحمد ) (0)

288 )8 
 .6/442وأخرجه أحمد  22حديث رقم:  41/ ص 29عجمه الكبير ج الطبراني في م (3)
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فاطمىة اشىتكت مىا  فهىذه، عانتها لزوجها في الكسىب الحىالإو االقتلصادي في بيتها وعملها المرأةر بذل وأق
أخبرتىه  ^ النبىيفانطلقىت فلىم تجىده وأخبىرت عائشىة فلمىا جىاء  سىبي ^ النبييدها وأتى  في تلقى من أثر الرحى

علىىى  ^ النبىىيفىذهبنا لنقىىوم فقىال  وقىىد أخىذنا مضىىاجعنا ^ فجىاء إلينىىاتقىول فاطمىىة: ، فاطمىة إليهىىا بمجىىيءعائشىة 
ااا َسااأَْلتَُمانِي، إَِذا أََخااْذتَُما »: فقىىال يلصىىدر فىىي مكانكمىىا فقعىىد بيننىىا حتىىى وجىىدت بىىرد قدمىىه ًرا ِممَّ ََُمااا َخْياا أَالَ أَُعل ُِم

َرا أَْركَعًا َوثَلَثِيَن، َوتَُسك َِحا ثَلَثًا َوثَلَثِيَن، َوتَْحَمَدا ثَلَ  ََك ِ ََّاِجعَََُما تُ ََُما ِمْن َخاِدم  َم ٌر لَ  (.4) «ثَةً َوثَلَثِيَن، فَْهَو َخْي
 (.2)على زوجي؟ أتلصدقهل يجوز لي أن  :المسلمة تأتيه فتسأله المرأةنت اوك

تعىول بىه نفسىها وزوجهىا وأوالدهىا. فهىذه ريطىة  الً وتكتسب مىا ^تعمل على عهد رسول الله  المرأةوكانت 
ا تعمل وتلصرف على زوجها وأوالدها، جاءت لصناعً  امرأةبن مسعود كانت بنت عبد الله الثقفية زوجة عبد الله 

فيشغلونني عىن اللصىدقة، فهىل  ذات لصنعة، فأبيع وليس ألوالدي وال لزوجي ماالً  امرأةإني  إلى النبي فقالت له:
ِت َعلَيْهِ » :^فقال لها رسول الله  «لي في النفقة عليهم أجر؟ ٌر َما أَنْفَْى َل أَْج ِل فِي ذَِل  (.9« )مْ لَ

وكانىىت تبيىىع  ،يىىأنس بهىىا ويزورهىىا ^فكىىان النبىىي ، بالمدينىىة يقىىال لهىىا الحىىوالء العطىىارة امىىرأةوكانىىت هنىىاك 
« ئًاشيأين الحوالء العُارة؟ إني ألجد ريح العُارة هل اكتعتم منها اليوم » إذا دخل بيته قال: ^العطور، وكان 

(1.) 
في سبيل  واإلنفاقونفع غيرها  به في لصيانة نفسها لاستفادةه وتنميت الحال المسلمة للمال المرأةوإن تملك 

 فقىال: ا بىهحينمىا سىألنه عىن أولهىن لحوقًى لزوجاتىه ^لىذا كانىت بشىارة النبىي ، لمن أعظىم وأفضىل الطاعىات الله
َُنَّ يًَدا» َولُ ُْ  (.1) «أَ

 .في سبيل الله اإنفاقً رضي الله عنها حيث كانت أكثرهن  فكانت زينب
مىن يىدخل هىذه  ^ثم أرسل إلى أزواج رسول اللىه ، اأن عمر كبر على زينب بنت جحش أربعً وفي الحديث 

َُنَّ لََحاقًاا كِاي »يقىول:  ^ثىم قىال عمىر: كىان رسىول اللىه ، قبرها؟ فقلن: من كىان يىدخل عليهىا فىي حياتهىا َرُع أَْسا
َُنَّ يًَدا  َولُ ُْ  (.6)تعين بما تلصنع في سبيل الله اوإنما كان ذلك ألنها كانت لصناعً ، فكن يتطاولن بأيديهن «أَ

س ىول  الل ىه  وعند الحاكم )قالت عائشة:   ف ىاة  ر  ىد  و  ان ا ب ع  ىد  ن ا ف ي ب ي ىت إ ح  ع  ت م  ىد ار   ^ف ك ن ا إ ذ ا ا ج  ي ن ا ف ىي ال ج  ىد  ىد  أ ي  ن م 
ح   ي ن ب ب ن ت ج  ف  ي ت  ز  ت ى ت و  ل  ن ف ع ل  ذ ل ك  ح  ، ف ل م  ن ز  ل  لن ا  -ش ن ت ط او  و  ل م  ت ك ن  أ ط  ةً و  ير  أ ةً ق لص  ر  ك ان ت  ا م  ين ئ ذ   -و  ن ا ح  ف  ف ع ر 

ز  و   ^أ ن  الن ب ي   ىر  ت خ  ب ب  و  ك ان ىت  ت ىد  ، و  ي ىد  ىن اع ة ب ال  أ ة لص  ىر  ن ىب ا م  ي  ك ان ىت  ز  د ق ة، و  ي د  اللص  اد  ب ط ول  ال  ا أ ر  ىد ق  ف ىي إ ن م  ت لص 
ب يل  الل ه     (.2()س 

يتمثىل فىي جىانبين  لصىاحواإلفىي النهىوض االقتلصىادي لتحقيىق اللصىاح  المسىلمة المرأةفإن دور  ومن هنا
 هامين:

 .جانب الكسب أولها:
 .اإلنفاقجانب  الثاني:

وفىىق  المسىىلمة تعمىىل فكرهىىا وعقلهىىا وإمكاناتهىىا ليتحقىىق لهىىا الكسىىب الحىىال المىىرأةأمىىا جانىىب الكسىىب: فىىإن 
 .كل حركة من حركاتها في الضوابط الشرعية

اأو بأ، فأبواب التجارة واالستثمار مشرعة على ملصراعيها تستطيع أن تنمي مالها ببعض المشروعات ل عم 
 مىن العمىل المىرأةلىم يمنىع  اإلسىامف، أو أي نوع من أنواع العمل يتناسىب مىع طبيعتهىا ودينهىا، مهنية أو حرفية

 .جبة في العمل وغيرهإال بالموانع الشرعية الوا بحال من األحوال

                                                           

(، 218، رقىم 4/31أخرجىه أحمىد )2834ص  1ج 2222أخرجه مسلم كتاب الذكر باب التسبي  أول النهار وعند النوم رقىم  (4)
رقىىم ، 42/999(، وابىىن حبىىان )9/299(، والطحىىاو  )1862، رقىىم 1/941(، وأبىىو داود )9182، رقىىم 9/4910والبخىىاري )

 (. 9180، رقم 1/122(، والترمذي )41131، رقم 2/239(، والبيهقي )1/911(، وأبو نعيم في الحلية )1121
، وكانىت «تلصىدقن ولىو مىن حلىيكن»كما في الحديث عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنىت فىي المسىجد فرأيىت النبىي ^ فقىال:  (2)

لعبد الله سل رسول الله ^: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي فىي  زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال: فقالت
حجري من اللصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله ^، فانطلقت إلى النبىي ^ فوجىدت امىرأة مىن األنلصىار علىى البىاب حاجتهىا مثىل 

ي؟ وقلنا ال تخبر بنا فدخل فسىأله حاجتي فمر  علينا بال فقلنا سل النبي ^: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجر
لصىحي   .فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قىال: امىرأة عبىد اللىه، قىال: نعىم لهىا أجىران أجىر القرابىة وأجىر اللصىدقة

 .، والنسائي في )عشرة النساء( باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها6/969وأخرجه أحمد  4932ح 199/ص2البخاري:ج
 .46498( رقم 189/  9) -أحمد بن حنبل مسند  (9)
 (.996/  9) -أسد الغابة  (1)
. وأخرجىىه البخىاري فىي: كتىاب الزكىىاة: بىاب أي اللصىدقة أفضىىل 21319ح 424/ص6أخرجىه أحمىد ابىن حنبىىل فىي مسىنده ج (1)

 .2114ح 66/ص1، و الن سائي في سننه:ج2/492
 م.2883المدينة المنورة الطبعة: األولى  -لحكم ( الناشر: مكتبة العلوم وا968/  4) -مسند البزار ( 6)
( حمىىد بىىن عبىىد اللىىه أبىىو عبىىد اللىىه الحىىاكم 26/  1) -المسىىتدرك علىىى اللصىىحيحين للحىىاكم مىىع تعليقىىات الىىذهبي فىىي التلخىىيص  (2)

 .، تحقيق: ملصطفى عبد القادر عطا4338 – 4144بيروت الطبعة األولى،  –النيسابوري الناشر: دار الكتب العلمية 
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ىىىاي فىىىي القيىىىام باألاإلسىىىامالبىىىاع الكبيىىىر علىىىى مىىىدار التىىىاريخ  للمىىىرأةوقىىىد كىىىان   والتجاريىىىة ل المنزليىىىةعم 
اواأل واالستثمارية  .ل اليدويةعم 

والعمل علىى القضىاء علىى ، والتزامبكل شجاعة  االقتلصاديعلى ولوج المجال  المرأةلذا فإنه يجب تشجيع 
كالمؤسسة العائلية في البيت مثا، ، األفكار الجيدة وتجسيد المتميزة دائرته من خال المبادراتأو تقليص  ،الفقر

ية، وتحلصىينها لصىاحعبء الفاقة وتمكينها من المساهمة في المشىاريع اإل من المرأةوكل ذلك من أجل تخليص 
 .الدنيء واالستغال االبتزازمن 

وإن كانت مساهماتها لم تأخىذ حقهىا مىن اإلبىراز واإلعىان  المسلمة في جانب الكسب المرأةوهكذا ساهمت 
االذي لم يكن من عاداته اإلسهاب في الحديث عن أ ا لطبيعة المجتمعنظرً    .ومناشطها المرأةل عم 

ليست نلصف المجتمع، وإنما هىي ألصىل، بىل كىل المجتمىع فعليهىا تقىع تبعىة أساسىية فىي قيىام  فالمرأة بالقطع
مراره في الوجود، وهي تبعىة تربيىة وتنشىئة األجيىال، فهىي التىي تخىرج بفكرهىا ويىديها المجتمع اإلسامي واست

 (.4) أفرادا هم أهم عنلصر من عنالصر اإلنتاج، وهو عنلصر األيدي العاملة
ا وبلصىناعاتها المنزليىة حينىا وباسىتثماراتها المسلمة في الجانب االقتلصىادي بمغزلهىا حينًى المرأةفقد جاهدت 
 .ا أخر وتجاراتها أحيانً 
هىىا فىىي بيتهىىا أفضىىل مىىن الناحيىىة ؤا يكىىون بقاحيانًىىأبىىل  ،ن يكىىون عمىىل المىىرأة خىىارج بيتهىىاأا ولىىيس شىىرطً 

 .االقتلصادية من خروجها
، علىى المظهىر والموالصىات %18بيتها تنفق مىن دخلهىا  وقد أثبتت دراسة ميدانية أن المرة العاملة خارج

إلى أن  وخللصت الدراسة ،%98يقل عن  ما ال والشراب الطعام تكلفة أما تلك التي تعمل في بتها فهي توفر من
يمكنها  بل، أن تحلصل عليه باإلمكانمن الدخل الذي كان  %28يقل عن  توفر ماالً  التي تمكث في البيت المرأة

بىأن تلصىنع فىي وقىت ، إنتاجيىة تسىتطيع أن تحىول بيتهىا إلىى ورشىة إذ أكثىر ممىا تحققىه الموظفىة أن تحقق دخىاً 
 (.2) ما يحتاج إليه بيتها ومجتمعهافراغها 

ويعتقد كثير من الناس أنه لكي تشارك المرأة في التنمية عليها أن تخىرج إلىى العمىل وتىزاحم الرجىال حتىى 
إذ يمكن للمىرأة ، تلصب  امرأة لها شخلصيتها وكيانها، وتستطيع أن يكون لها دور في مجتمعها، وهذا فهم خاطا

 بيتها.ؤدي دورها الكبير من داخل أن ت
ىاوفي فراغهىا الكبيىر أن تقىوم بأ، فيمكن للمرأة في بيتها اللصغير ل التجميىع اإللكترونىي، أو التريكىو، أو عم 

ا أن تقوم ببعض اللصىناعات الغذائيىة اللصىغيرة مثىل التفلصيل، وربما لصناعات البرامج الحسابية، وتستطيع أيضً 
 لصناعة الجبن والمخلات. 

ل اعمى: إن نوع التنمية الحالي في المدينة يحتاج إلى تلصىميم منظومىة لألويضيف الدكتور سيد دسوقي قائاً 
التي يمكن أن تؤديها المرأة في بيتها، وال تضطرها للخروج المهين في المركبات العامة، حيث تضيع يومها في 

 االنتقال من البيت إلى عمل وهمي، ثم إلى بيتها مرة أخر . 
في تلصىميم منىاهج خالصىة للمىرأة تجعلهىا أكثىر قىدرة علىى أداء رسىالتها  اويحتاج ذلك كله إلى أن يبذل جهدً 

ية على تدريب النساء على لصاحتكون هناك تنمية إسامية بديلة ينبغي أن تعمل الجماعات اإل اإلنتاجية، وحتى
 (.9) حرف منزلية يزيد بها اإلنتاج القومي، كما يزيد بها دخل األسر

 أما في جانب االستهلل:
فىىي الحىىد مىىن  هىىي علصىىب الحركىىة االقتلصىىادية االسىىتهاكية فهىىي تسىىتطيع أن تسىىاهم بقسىىط وافىىر المرأةفىى

 بطبيعتهىا المىرأةوذلىك ألن ، والمسىكن والترفيىه الزائدة خالصة فيما يخص المطعم والمشىرب والملىبس اإلنفاقات
، ضىخمة إنفاقىاتلم ولو أنها راعت ربها في هذا الجانب الستطاعت أن تجنب البيت المسى، تحب الزينة والترف
 .اا جيدً ا مالي  وأن توفر له فائضً 

وكىذلك ، واإلنفىاق وتغنىي األسىرة عىن الشىراء، يحتاجىه المنىزل ا ممىافهي تستطيع أن تلصنع في بيتها كثيىرً 
 .وتحثهم على التقلل وعدم اإلسراف وتجنب الترف الزائد، في جانب اإلنفاق توجه زوجها وأوالدها أنتستطيع 

لمرأة المسلمة بأخاقيات وضوابط النهج اإلسىامي فىي االسىتهاك اسىتطاعت كربىة بيىت أن فإذا ما تحلت ا
 ترشد االستهاك دون تقتير وتنظمه دون إسراف، على أساس من القوام اإلسامي. 

ون المنزل واالقتلصاد المنزلي، في حرلصها على مالي ىة األسىرة ومراعاتهىا ئفي تدبير ش المرأةويبرز دور  
 في اللص رف وحب  الظهور. والمباهاةفي اللص رف والكمالي ات ووسائل الزينة االعتدال 

                                                           

 .42ص انظر د حسين شحاتة، الحقوق والمسئوليات االقتلصادية للمرأة في اإلسام (4)
 تأليف: الدكتور محمد علي البار. ، وانظر عمل المرأة في الميزان مع ملحق: عمل المرأة22انظر عمل المرأة سالم السلم ص (2)
 داخل بيتها، موقع لصيد الفوائد.تحقيق هناء محمد بعنوان: كيف تسهم المرأة في تنمية المجتمع وهي  (9)
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ل الديون بتقليل اللص رف، والتأثير  ،من وارد األسرة افإن  بإمكان األم أن توف  ر قسطً  جل تحم  وتخف  ف عن الر 
وج في رسم سياسة   االسىتهاك واإلنفىاق.توازن بين وارداتها ومقادير  لألسرةمعتدلة  إنفاقعلى األبناء بل والز 

إن  كثرة االستهاك واإلسراف والتبذير في األسىرة يىنعكس أثىره لىيس علىى األسىرة فحسىب، بىل وعلىى الوضىع 
ة الشىرائية فىي السىوق نتيجىة  واالسىتهاك المرتفىع  اإلنفىاقاالقتلصادي العام في المجتمع والدولىة، إذ ترتفىع القىو 

فىىي الىىديون  األسىىرلخىىدمات، فيتلصىىاعد حرمىىان الفقىىراء وتغىىرق فتىىنخفض قيمىىة النقىىد وترتفىىع أسىىعار الس ىىلع وا
، وتنشىأ المشىاكل السياسىية واألمنيىة واألخاقيىة  م النقىدي  والمشاكل االجتماعية، كمىا تواجىه العملىة حالىة التضىخ 

 . نتيجة الضطراب الوضع االقتلصادي في المجتمع
 .لصادي والتنمية االقتلصادية لألمة بأسرهافي النهوض االقت كبير المسلمة عليها عبأ المرأة فعلى ومن هنا

وعلى ذلك يمكننا القول إن دور المرأة أساس ليس في التنمية فقط من حيث ترشيد االستهاك، أو من حيث 
ذاتىه مىن خىال إقامىة  وإنما من حيث وجود المجتمع المسىلم السىوي -كونها مساهمة إيجابية بما يتفق وطبيعتها 

  (.4) الله عز وجلبيت مسلم يسير وفقا لشرع 
 في التنمية االقتلصادية؟ المرأةوهنا يبرز السؤال الهام في هذا الجانب وهو: كيف تساهم 

 أوجزها فيما يلي:بمجموعة من الخطوات  على هذا التساؤل شحاتةيجيب الدكتور حسين 
له قيمة اقتلصادية تساهم  تدبير شئون المنزل والقيام بالعديد من األنشطة اإلنتاجية داخل البيت وهذا اإلنتاج ـ

 ومما يؤسف له أال يدخل هذا في حسابات الدخل القومي.، في زيادة الدخل القومي
وعنايتهىا بزوجهىا يسىاعد علىى تكىوين عائلىة  ،وجسىميةً  وعقليىةً  روحيةً  ها تربيةً إن قيام المرأة بتربية أبنائـ 

فالبيىت اآلمىن ، ة الفع الىة والمثمىرة ألفرادهىامترابطة ومتكافئة تدعم مسيرة المجتمع وتطوره من خىال المسىاهم
 المترابط هو أساس التنمية االقتلصادية.

فقيام ، وما تسببه من أعباء اقتلصادية على ميزانية البيت والدولة االجتماعيةحماية المجتمع من األمراض  ـ
 المرأة بواجبها تجاه بيتها يوف ر على المجتمع هذه األعباء.

ة المسىىلمة بتعىىاليم اإلسىىام يىىوفر علىىى المجتمىىع المسىىلم الكثيىىر مىىن الطاقىىات البشىىرية ـىى إن فىىي التىىزام المىىرأ
ويمكن استخدام هذه الطاقات البشرية والموارد الماديىة فىي مشىروعات اسىتثمارية تعىود علىى ، والموارد المادية

 أفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراد المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالخير.
ث ىل التنميىة السىليمة مثىل أن تعمىل طبيبىة خروج المرأة للعمل بضوابط شرعية في مجىاالت ال يجيىدها الرجىل يم

ولقىد حققىت الدولىة اإلسىامية فىي لصىدر اإلسىام التنميىة الشىاملة ، ومدرسة ومشرفة اجتماعية وممرضة للنسىاء
زدهار حتى أنهىم لىم يجىدوا للمجتمع التي لم تتولصل إليها دول أوروبا وأمريكا حتى اآلن وولصلت إلى درجة اال

 .في ذلك الوقت كانت تطبق تعاليم اإلسام، عطوه زكاة الماللكي ي اوال مسكينً  افقيرً 
ومنها تفر  المرأة لتربية وإعداد الشباب ورعاية الرجال الذين فتحوا الباد ونشروا اإلسىام وحققىوا العىزة 

  (.2) وإدارة المنزل إدارة اقتلصادية رشيدة في ضوء مفاهيم وأسس االقتلصاد اإلسامي، للمسلمين
واالستثمار األمثل والىذي يعىود علىى ، تساهم المرأة المسلمة بقوة في جاني النمو االقتلصادي نأوهذا يمكن 

 .األمة بالنفع وعلى األسرة بالنماء وعلى المجتمع باالزدهار والرفعة والتمكين
 
*** 
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 الخامسالفلصل 
 اميـــــــاإلعب ــانـــــــالج

 
وأن الرسىىالة  المىىؤثرات الفكريىىة والسىىلوكية فىىي العىىالم بأسىىره فىىي العلصىىر الحاضىىر لمىىن أعظىىم اإلعىىامإن 
فاقتحمت ، في دنيا الناس ملصدر التأثير األول اإلعاموسائل  وقد ألصبحت، المن أسرع الرسائل تأثيرً  يةاإلعام

 .ينفلصل عنها أو يتجاهلها على أي أحد أن من العسير وألصب ، على الناس بيوتهم بل وخلواتهم
يسىميها  وهىي مىاا ومىن أعظىم األسىلحة خطىورة، ية من أكثىر الحىروب تىأثيرً اإلعامب الحرو وأضحتبل 

 .ا أخر أحيانً  وباإلغراء وبالتلبيس حينا، ال بالقوة باإلقناعيتم  ألن تأثيرها ؛البعض بالقوة الناعمة
قىدات، وفىي فىي تغييىر اآلراء والمعت اخطيىرً  العبت وسائل اإلعام المسىموعة والمرئيىة والمكتوبىة دورً  وقد

إعىادة توجيىه سىىلوك األفىراد خالصىىة فىي الشىىرائ  الثقافيىة والطبقىىات االقتلصىادية واالجتماعيىىة المتوسىطة، حيىىث 
 يسهل التأثير والتغيير في معتقداتهم وأنماطهم القيمية والسلوكية السائدة.

ه القنوات في برامجها وتنتشر أجهزة اإلعام والتثقيف بمختلف أنواعها في بلدان العالم اإلسامي، وتنقل هذ
اجتماعيىىة عىىن المىىرأة، مىىن حيىىث حرلصىىها علىىى التماسىىك  اإيجابيىىة وقيًمىى اوموادهىىا وأسىىاليب تعبيرهىىا لصىىورً 

واالستقرار بين أفراد أسرتها، ومن حيث احترامها للعادات والتقاليد، إال أننا نجىد علىى النقىيض مىن ذلىك العديىد 
غريبىىة عىىن مجتمعاتنىىا اإلسىىامية ال تظهىىر مىىن المىىرأة إال  اقيًمىىمىىن المىىواد والبىىرامج اإلعاميىىة التىىي قىىد تكىىرس 

 لصورة األنثى، أو التي تكرس أفكار الضعف النوعي والنقص الفكري والتبعية للرجل.
 :في هذا الجانب من ناحيتين أساسيتين لصاحالمسلمة يمكن أن تساهم في اإل المرأةوإن 
 : الوقاية:األولى

يفسىد  مىا بحىثهم علىى تجنىب ومفاسىدها اإلعاممن مخاطر وسائل  وزجها تهابوقاية نفسها وبي أي أن تقوم 
 .المناسبة يةعوعليها أثناء ذلك أن تشجعهم على البدائل الشر، العقل ويذهب بالدين

ا كانت متعتىه يخالف الشرع أي   وتتجنب ما أن تبتعد هي عن البرامج الهدامة وبالطبع فإن كل ذلك يكون بعد
 .الوقتية

بترويجها ليل النهار وبشتى وسىائل  اإلعامالهدامة التي يقوم  األفكار خالصة البنات جنب نفسها وأوالدهات وكذلك
 .اإلقناع

ا للعاطفىة الزائىدة خالصة المرئية منهىا أكثىر مىن الرجىال نظىرً  اإلعاما بوسائل خالصة وأن النساء أكثر تأثرً 
بالىذات، سىواء  المىرأةالمختلفىة، فىإن  اإلعىامثر بوسىائل وإذا كان المجتمع بطوائفىه كافىة يتىأ .الاتي يتمتعن بها

وما تقدمىه علىى المسىتو  االجتمىاعي والثقىافي  اإلعامكانت فتاة أو متزوجة أو حتى طفلة، تتأثر أكثر بوسائل 
 (.4)والشكلي..

 الثاني: المشاركة الفاعلة:
 المىرأةوهي ظهىور  لصورة واحدة اإلعامعن المشاركة في  في أول وهلة من الحديث األذهانقد يقفز إلى 
، وإن كان ظهورها في هذه اإلعاملمفهوم  وهذا تضييق وحلصر خالصةبلصفة  ز والفضائياتاعلى شاشات التلف

تبىرر  كرر ) وفق الضىوابط الشىرعية ( وذلىك ألن الغايىة الأو، االقنوات وفق الضوابط الشرعية ال أر  به بأسً 
أن  للمىرأة احدة من مجموعة ضخمة من اللصىور والوسىائل التىي يمكىنلصورة وإال هذه  ولكن ما .الوسيلة بحال

لبعض  الكتابة أو باإلعدادأو أن تقوم ، تؤدي من خالها برامج هادفة إعاميةفقد يكون عندها مواهب ، تقوم بها
تطىل  اوني ىلكترإا أو أن يكون لها موقعًى، وتحفظ لألمة هويتها، ومبادئه اإلسامالبرامج التي تغرس في األمة قيم 

أو تكتىب فىي  ،مفيدة فتزيل شبهات مثارة أو تؤكد على قيم غائبىة أو خافتىة بمفاهيم نافعة وبمعان   منه على العالم
 .برنامج فضائي أو تشارك برأيها السديد في، أو تراسل لصحيفة، مجلة
ى المقىىىاالت يشىىىمل الكتابىىىة اللصىىىحفية والحىىىوارات البنىىىاءة والمقىىىاالت المهدفىىىة والتعليقىىىات علىىى اإلعامفىىى

، ترفيهيىة وكذلك يشمل النشرات والمطويات ولصحف الحائط وإعىداد فقىرات علميىة أو، والموضوعات المختلفة
علىى بعىض األفكىار أو  والمشىاركة فىي التلصىويت لكترونية والمىدونات النافعىة المفيىدةو يشمل إنشاء المواقع اإل

اد يةاإلسامالمواقف  مىن المزالىق والمخىاطر التىي تحىيط  أهمية الحذر الشديدمع ، ا بالواجبوقيامً  لصاحلإل عم 
 .بها في هذا الجانب بلصفة خالصة
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الجانىىب: أن تربىىي أبناءهىىا لتقىىدم بعضىىهم  االمسىىلمة فىىي هىىذ للمىىرأةية لصىىاحاالسىىتثمارات اإل وإن مىن أعظىىم
 .ةفتقدم بذلك خدمة جليلة لألمة بمشاركة حقيقية فاعل، نافعين مؤثرين إعاميين اليكونوا روادً 
حضىورها وأهميىة دورهىا كىي ال  وأقىدر علىى إثبىات، وأجىرأ حركىة ،الصىوتً  علىىأن تلصىب  أ للمىرأةوالبىد 
يىتم فىي  بحيىث ال، ا في حسىاباتهاا هام  ا لها ورقمً ولكن بأن تلصب  لصانعً ، يةاإلعاممستهلك للمادة  تلصب  مجرد
 إلىىوبالعودة ، في زرع القيم وتأثيرها ي تجاهل مكانتها ودورها ووظيفتها في إطار األسرةاإلعامإطار العمل 

الذي يسوق الفساد  اإلعامكما تستطيع لجم فلتات  ،مجتمعاتنا مرجعياتنا الثقافية والفكرية التي تنسجم مع طبيعة
 .وتوعيتها وكل ما له لصلة بتطوير شخلصيتها المرأةسخرها لخدمة وتثقيف ت وبالتالي ،المرأةلكرامة  يءويس

 فوائد جمة أذكر منها: للمرأة لة والناجحةوإن للمشاركة الفاع
والتربية ودحض الشىبهات  هفي التوجي ياإلعاممن خال استغال الجانب  لصاحالقيام بواجبها في اإل (4

 .ورد االفتراءات
 .المسلمة الملتزمة المؤثرة في مجتمعها للمرأةتقديم نموذج ناج   (2
 إبىىداعاتهاويقضىىى علىىى  المىىرأة اإلسىىام يقهىىرالعلمىىاني بىىأن  اإلعىىامتلصىىحي  اللصىىورة التىىي يسىىوق لهىىا  (9

 إلى القبر!  إالوطاقاتها ويحبسها في البيت فا خروج منه 
يسىوق  أنثىىمجىرد  أنهىافقط علىى  حيث تعامل معها المرأة اإلعامتغيير اللصورة المزرية التي قدم بها  (1

 فكىر وال إبىداع وال ال مجىرد جسىد أنهىاويظهرها على ، احينً  اإلغراءا ويحلصرها في جانب جمالها حينً 
  ا أخر !أحيانً  قيمة تربية وال

كمىا أنهىا مىن الممكىن  تستطيع أن تؤثر في شريحة ضخمة من النساء لمعرفتها بمفاتي  التأثير والتأثر عندهن (1
هن الخالصىىة عىىن طريىىق الكتابىىة أو الهىىاتف أو المراسىىلة و الاتىىي ال يسىىتطعن لأن تقىىوم بحىىل بعىىض مشىىاك

 .الالتحدث فيها مع الرج
تجيىدها  يبالوسىائل المتعىددة والتى خلصولصية وتميز فىي مجىال مخاطبىة األطفىال وحسىن تىربيتهم للمرأة (6

 (.4) النساء أكثر من الرجال
 ما يعين المرأة على الىيام كواجكها: 

قيىام بىبعض للوتىذليل العقبىات لهىا  إعانتهىامىن  المسىلمة فىي القيىام بواجبهىا البىد للمجتمىع المرأةتنج   ولكي
 لدور المجتمع أوجزها فيما يلي:  وثمة مام  أولية النهوض بأعبائها على المرأةتي من شأنها تشجيع لام االمه

والتذكير بأننا أمة قام تاريخها المجيد من خال وسائل إعام إمىا ، اإلعامضرورة توعية األمة بأهمية  (4
ومىن منىابر ، ااث مىرات يوميًىأو مسموعة من محاريب يرتفع لصوتها بالقرآن ث، مقروءة مثلها الكتاب

 ارتفع منها لصوت الخير والنلصر واإلرشاد منذ مرحلة التأسيس وإلى قيام الساعة. 
ية على اخىتاف هويتهىا وتوجهاتهىا ومحاولىة اإلعامأهمية االحتفاء بالبحوث والدراسات والممارسات  (2

رة المهنيىة والميدانيىة لتقىديم يين مىن ذوي الخبىاإلسىاممع تحريض النخب من ، استيعابها واإلفادة منها
فقد تلفت النظر لمسارات واتجاهات إعاميىة غائبىة ؛ رؤاهم ومعالجاتهم لاتكاء عليها في بداية التجربة

 نحن بحاجة إليها. 
بمختلف فنونه وضروبه وألوانه؛ على أن تكون هذه البدائل  اإلعامفي مجال  يةاإلساملصناعة البدائل  (9

مىع تىذكير المتلقىي المعالصىر إلىى أن لصىياغة ، ومؤط رة بالمرجعية الشىرعية يةماإلساملتزمة بالرؤية 
هىىذه البىىدائل لصىىياغة إسىىامية إنمىىا هىىو لصىىورة مىىن لصىىور التحىىدي الحضىىاري الىىذي يواجىىه األمىىة فىىي 

مىىن سىىعة األفىىق والمرونىىة واإلنلصىىاف والىىتخلص مىىن  اويتطلىىب مىىن أبنائهىىا مزيىىدً ، الحاضىىر والمسىىتقبل
إمىا لصىىفر أو مائىة بالمائىة( ! ! إذ إن وجىود خلىىل أو خطىأ أو تجىاوز هىو مىىن : دأاألحكىام الجىاهزة )ومبى

 ية وال شك. اإلعامطبيعة العملية 
حيىث ال ي نتظىر منىه ؛ الىديني البحىت اإلعامي المنتظىر وعىدم حلصىره بىاإلسامالرؤية الشاملة لإلعام  (1

الىذي يغلىب عليهىا مىا  يةاإلسام كما هو الحال مع نتاج اللصحافة، التركيز على إيضاح الجانب العبادي
مىع البىرامج المرئيىة الدينيىىة التىي ال يعىدو نتاجهىا عىن فتىىاو   اوكمىا هىو الحىىال أيًضى، يتعلىق بالعبىادات

 وأحكام وتوجيهات وعظية مباشرة وتاوات قرآنية مكررة. 
مضامينه إلىى  ي ويوجه إليه؛ بحيث يستند فياإلسامي اإلعاماإللمام بالواقع الذي ينبثق منه الخطاب  (1

: ال بىد أن اً مث المرأةتلصور موضوعي لواقع متلقيه والمستفيدين منه واحتياجاتهم الحقيقية؛ ففي قضية 
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، التي نتحىدث إليهىا؟ واسىتيعاب كامىل مراحلهىا العمريىة واهتماماتهىا وقابليتهىا المرأةمن هي  الً نحدد أو
 (.4)ومن ث م : ماذا ن ريد منها؟ وماذا ن ريد لها؟

ولية ئولة مسىئيىة والثقافيىة، ألنهىا مسىاإلعامك فابد مىن االهتمىام والتطىوير المسىتمر للبىرامج والمىواد ولذل
، ودورهىا فىي المجتمىع، المىرأةمباشرة في هذا المجال للقيام بمهام التحفيز وإعداد المجتمع للتغيير بإبراز أهمية 

تكفىل احترامهىا وتعظىيم  المىرأةتكون لصىورة عىن ل الدرامية واألفام، حتى اعموتعظيم هذا الدور من خال األ
وأن يىؤمن بأهميىة دورهىا ومشىاركتها فىي جميىع منىاحي  المىرأةدورها، كما ينبغي أن تتغير مفاهيم الرجل عىن 

  (.2) الحياة
تبذلىه مىن جهىد لتشىارك فىي  أنومىا ينبغىي  ،وهكذا يتض  لنا عظيم الدور المنوط بالمرأة في مجال اإلعام

ا علىى الهويىة اإلسىامية ا لتعاليمىه وحمايىة آلدابىه وحفاًظىا الجانب الخطير نلصىرة لىدينها ونشىرً في هذ لصاحاإل
ا التي إن لم نحسن استخدامها ونوجههىا لمىا ينفىع األمىة حتًمى، ووقاية للمجتمع من أخطاره وآثاره المدمرة، لألمة

 .ومستقبلها وتدمير حاضر األمة، سيستخدمها غيرنا في إثارة الشهوات وإشاعة الشبهات
 
*** 
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 ةــــــاتمـــــالخ
 

 وبعد. الحمد لله واللصاة والسام على رسول الله
، فبعد هذه الرحلة في ميادين اإللصاح التي يمكن للمرأة المسلمة أن تقىوم فيهىا بىوافر الجهىد وعظىيم التىأثير

 نقول:
لصىاحبة تىأثير  وال ،ا قلىياً فهي ليست شىيئً  إن المرأة المسلمة للصاحبة األثر الكبير في استقرار البيت المسلم

كبىر مىن مهمىة ألىم تكىن  إذاومهمتهىا  ا فلصىاحها لصىاح لجميىع المجتمىعبل على العكىس مىن ذلىك تماًمى، ضئيل
تىىوفر وهىىي الزوجىىة التىىي  ،األم التىىي تنىىتج لألمىىة قىىادة اللصىىاح واإللصىىاح فهىىي، قىىل منىىه بحىىالأالرجىىل فليسىىت 

ومشىاق ، وتتحمىل معىه ملصىاعب الطريىق، وتحثه على البذل، الطاعةى ينه علوتع لزوجها االستقرار والسعادة،
 وتبعات الجهاد دون تبرم  ،الدعوة

 .أو تململ
 .الباذلة مالها وجهدها في سبيل الله تعالى ،الساعية في قضاء حوائج المسلمين ،وهي النافعة لغيرها

، لمسىلمات فتبىدع فىي وسىائل التىأثير فىيهنل إلى قلىوب أخواتهىا اوطيع الولصتوهي الداعية المؤثرة التي تس
 والسىعي إلىى رضىوانه وتقىوم بتىربيتهن علىى، وتتسلل بعظيم خلقهىا إلىى قلىوبهن فتأخىذ بأيىديهن إلىى طاعىة اللىه

 .ا عن مدارك الهالكينبعيدً  وتنحو بهن ،معارج السالكينفي  الترقي
 .الله على بلصيرة ويقين إلى تدعو التي وهي مثقفة الفكر البلصيرة بدينها المعلمة لغيرها،

المشىاركة فىي النهضىة االقتلصىادية بحىال ، المقتلصدة في نفقاتها،وهي المعينة لزوجها على الكسب الحال 
 .وخالص جهدها، وعظيم فكرها، مالها

المجاهىدة فىي سىبيل ربهىا  ،ضىعف وخىذالن يعتريىه مىن كما أنها الواعية المدركة لواقع أمتها المحيطية بمىا
المدركىة لمىا يحىاك ، المحبطىة لمخططىاتهم ،ليل نهار المقاومة لهجمات العدو الشرسة،ونشر دينه كلمته  إلعاء

 .بها إليقاعها في ملصيدتهم لتكون عامل هدم ال أداة بناء
ودحىض الشىبهات المثىارة والىوعي ، وهي المستغلة لكل منبر يناسىبها فىي نشىر قىيم اإلسىام وإفشىاء مبادئىه

عاليىة ، لتىنهض مىن كبوتهىا وأمتهىا مجتمعهىا إلصىاحالمشىاركة بكىل جهىد فىي ، كائىدباالفتراءات والدسائس والم
المسترخلصىة مالهىا  ،دنيىا مىؤثرة، والتىي لىم يبخىل علىى دينهىا بقليىل أو كثيىر تقنع بمتىاع زائىل وال الهمة التي ال

 .وجهدها وولدها وزوجها في سبيل الله تعالى
 وأن نضىىعها فىىي مكانهىىا الائىىق،، أخواتهىىاتقتىىدي بهىىا وأن نبىىرز جهىىدها ل ،نعينهىىا بكىىل جهىىد أنفحىىري بنىىا 
 .والله الموفق والمعين .ومكانتها السامقة

 جمال عبد الستار محمد الفقير إلى عفو الله 
 األستاذ المساعد بكلية الدعوة اإلسامية بالقاهرة

 قسم الدعوة والثقافة اإلسامية
 .جامعة األزهر الشريف

 

 أهم المراجع 
  

 .المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي مييز اللصحابة،اإللصابة في ت -

 (122/  1) -الوافي بالوفيات ، هـ 4124 أولىط  الرياض، دار القاسم 292أحكام النساء  -

هىىـ تحقيىىق: لصىىدقي محمىىد  4128( دار الفكىىر ـ بيىىروت سىىنة الطبىىع: 91/  0) -البحىىر المحىىيط ـ  -
  .جميل

 . م 4333 -هـ 4128الطبعة: الثانية  طيبة للنشر والتوزيع، تفسير ابن كثير: دار -

المحقىىق: د.  [212 - 611أبىىو الحجىىاج المىىزي ] عبىىد الىىرحمنيوسىىف بىىن الزكىىي ، تهىىذيب الكمىىال -
 .بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  بشار عواد معروف،

، بيىىروت، مىةدار ابىن كثيىىر ، اليما، البخىاري عبىد اللىىهمحمىىد بىن إسىماعيل أبىىو ، الجىامع اللصىحي  -
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 .د. ملصطفى ديب البغا، الثالثة، 4302 - 4182

الناشىر: دار ، ( علي بن برهان الدين الحلبىي242/  2) -السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون  -
 .مكان النشر: بيروت، هـ4188: سنة النشر، المعرفة

 .دور المرأة المسلمة بين األلصالة والمعالصرة فاطمة بنت خليل محمد محسن  -

، 4182، بيروت، دار الكتاب العربي أبو محمد الدارمي، عبد الرحمنبن  عبد الله، سنن الدارمي -
  .األولى

، عبىد الحىي بىن أحمىد بىن محمىد العكىري الحنبلىي -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ مفهىرس  -
 هىـ4186سىنة النشىر:  الناشىر: دار بىن كثيىر، األرنىاءوط، محمىود وطاءاألرنىعبد القىادر : تحقيق

  .مكان النشر: دمشق

  .4330هـ ـ 4143، بيروت الطبعة: األولى –( عالم الكتب 416/  9مسند أحمد ) -

بيىروت، الطبعىة  مؤسسىة الرسىالة إبطال الحيل البن بطة، تحقيق د. سليمان بن عبىد اللىه العميىر، -
 .هـ4142األولى، 

، بيىىروت –المعرفىىة  ارالناشىىر: د المؤلىىف: أبىىو حامىىد الغزالىىي، 141ص  1إحيىىاء علىىوم الىىدين ج -
 لبنان. -بيروت  -دار القلم  - أخر ونسخة 

،تحقيق: 4329بيروت،  -ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الجيل  إعام الموقعين عن رب العالمين، -
 .طه عبد الرءوف سعد

 . هـ4122الطبعة األولى ، بيروت ـ لبنان، دار الهادي، دخيل علي محمد علي، أعام النساء -

 4183دار البشىائر اإلسىامية، بيىروت، ، الله البخاري لمفرد، محمد بن إسماعيل أبو عبداألدب ا -
 .الباقي محمد فؤاد عبد: ، الثالثة، تحقيق4303 -

خيىىر الىىدين بىىن محمىىود بىىن محمىىد بىىن علىىي بىىن فىىارس، الزركلىىي الدمشىىقي )المتىىوفى: ، األعىىام -
 .م2..2مايو  -شر الناشر: دار العلم للمايين الطبعة: الخامسة ع هـ(4936

دار إحيىاء التىراث ، محمد بن عيسى أبىو عيسىى الترمىذي السىلمي، الجامع اللصحي  سنن الترمذي -
 .أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت، العربي

المؤلىف: أبىو عبىد اللىه محمىد بىن أحمىد بىن أبىي بكىر بىن فىرح األنلصىاري  الجامع ألحكام القىرآن: -
 ،أحمىد البردونىي وإبىراهيم أطفىيش: تحقيىق هىـ(،624: الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتىوفى

 .القاهرة –الناشر: دار الكتب الملصرية 

  .م4332الرسائل للشيخ حسن البنا، دار التوزيع والنشر، القاهرة  -

 - 4144، بيىروت، دار الكتىب العلميىة، أحمد بن شعيب أبو عبد الىرحمن النسىائي، السنن الكبر  -
 .األولى، 4334

 هىـ المحقىق: إحسىان عبىاس، .29المؤلف: محمد بن سعد أبو عبىد اللىه البلصىري الطبقات الكبر   -
 . م 4360 - 4: بيروت الطبعة –الناشر: دار لصادر 

، مكتىب المطبوعىات اإلسىىامية أحمىىد بىن شىعيب أبىىو عبىد الىرحمن النسىىائي،، المجتبىى مىن السىنن -
 .الفتاح أبو غدة عبد، الثانية، 4306 - 4186، حلب

دار الكتىىب ، اللىىه الحىىاكم النيسىىابوري أبىىو عبىىد عبىىد اللىىهمحمىىد بىىن ، لصىىحيحينالمسىىتدرك علىىى ال -
 .ملصطفى عبد القادر عطا، األولى ،4338 – 4144، بيروت، العلمية

تحقيىق:  4141، القىاهرة، دار الحىرمين، أبو القاسىم سىليمان بىن أحمىد الطبرانىي، المعجم األوسط -
 .هيم الحسينيطارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبرا

، المولصىل، مكتبىة العلىوم والحكىم، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسىم الطبرانىي، المعجم الكبير -
تحقيىق: السىيد  4366 - 4906، بيىروت، المجيد السلفي حمدي بن عبد الثانية،، 4309 - 4181

 .عبد الله هاشم يماني المدني
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 -الناشر: دار إشىبيليا  ،228، 246ص ، 4ج، يد / عبد الله الحوشان، منهج ابن تيمية في الدعوة -
 .هـ4142سنة الطبع:  ،الطبعة: األولى

، 9ج، م2..2هىـ ـ 4129طبىع عىام ، بيروت ـ لبنىان، ابن هشام، المكتبة العلصرية، السيرة النبوية -
 .21ص

 .المؤلف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ابن الوردي، تاريخ -

المؤلىىف: محمىد بىن يوسىف الشىىهير بىأبي حيىان األندلسىي دار النشىىر: دار  تفسىير البحىر المحىيط ـ -
 .م 2..2 -هـ  4122 -لبنان/ بيروت  -الكتب العلمية 

 .4930، بيروت ، دار الكتب العلميةاألندلسيجامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر  -

الدين ابن قيم  شمس زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد -
 .مكتبة المنار اإلسامية، الكويت -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  هـ(،214: الجوزية )المتوفى

 م 4331هـ /4141الطبعة: السابعة والعشرون، 

الناشىر:  هىـ، 948المؤلف: أبو جعفر محمىد بىن جريىر الطبىري )المتىوفى: ، تاريخ األمم والملوك -
 .4182، الطبعة األولى وت،بير –دار الكتب العلمية 

 .محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، القزويني عبد اللهمحمد بن يزيد أبو  ابن ماجةسنن  -

تحقيق: محمىد محيىي ، دار الفكر، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، سنن أبي داود -
 .الدين عبد الحميد

مكىة ، مكتبة دار الباز، علي بن موسى أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين بن ، سنن البيهقي الكبر  -
 .محمد عبد القادر عطا، 4331 - 4141، المكرمة

، 4182 بيروت،، دار الكتاب العربي، الرحمن أبو محمد الدارمي الله بن عبد عبد، سنن الدرامي -
 .فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، األولى

 210شمس الدين محمد بن أحمىد بىن عثمىان الىذهبي المتىوفى  اإلمامتلصنيف:  سير أعام النباء، -
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ،وطاءاألرنتحقيق: شعيب  م، 4921هـ 

، دار إحيىاء التىراث العربىي، شىري النيسىابورييمسىلم بىن الحجىاج أبىو الحسىين الق، لصحي  مسىلم -
 .محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت

الطبعىة  بيروت، –أبو الفرج، الناشر: دار المعرفة  لصفة اللصفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد -
 .د.محمد رواس قلعه جي  -تحقيق: محمود فاخوري  ،4323 – 4933الثانية، 

 .عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد -طبقات الحنفية  -

هىـ( الناشىر: دار الكتىب 2.2: بو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقىدي )المتىوفىأ -فتوح الشام  -
 .م4332 -هـ 4142الطبعة األولى  ،العلمية

 .م4331في ظال القران سيد قطب، دار الشروق، القاهرة  -

، دار المىىأمون للتىىراث، أحمىىد بىىن علىىي بىىن المثنىى أبىىو يعلىىى المولصىىلي التميمىىي، مسىند أبىىي يعلىىى -
 .حسين سليم أسد، األولى، 4301 - 41.1، دمشق

 .ملصر ، مؤسسة قرطبة، الله الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبد، بن حنبلمسند اإلمام أحمد  -

 .بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، مسند الشافعي -

 .م 2888 -هـ 4124 دار الكتب العلمية بيروت مفاتي  الغيب األمام فخر الدين الرازي -

، ملصىىر، دار إحيىىاء التىىراث العربىىي، اللىىه األلصىىبحي مالىىك بىىن أنىىس أبىىو عبىىد، موطىىأ اإلمىىام مالىىك -
 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
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 . الناشر مير محمد كتب خانه تحقيق، االستيعاب البن عبد البر: -

: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي )المتىوفى: المؤلف –أخبار مكة للفاكهي  -
، الثانيىة: بيىروت ،الطبعىة –الناشر: دار خضىر  لله دهيش،هـ(، المحقق: د. عبد الملك عبد ا222
4141. 

: البدايىىة والنهايىىة، المؤلىىف: أبىىو الفىىداء إسىىماعيل بىىن عمىىر بىىن كثيىىر القرشىىي الدمشىىقي )المتىىوفى -
 .م 4300 -هـ  4180ولى الطبعة: / الطبعة األ هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي،221

هىـ 4142سىنة النشىر:  الناشر: دار الكتب العلمية، هـ،213وفاة سنة ال ،يحياة اللصحابة للكاندهلو -
  .م4308– 4188، الطبعة: األولى، م4336 -

الناشىر: دار ، مكان النشر: لبنان / بيروت مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، -
 .علي محمد البجاوي: تحقيق ،4142، الطبعة األولى بيروت، –الجيل 

الناشىر: دار الفكىر،  ،المؤلف: نور الدين علىي بىن أبىي بكىر الهيثمىي ،د ومنبع الفوائدمجمع الزوائ -
 .هـ 4142 -بيروت 


