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 ٣

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

١K W
لصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وآله وصـحبه          احلمد هللا رب العاملني وا    

 .أمجعني
 أما بعد 

 ...دعوة املرأة وقفات تقوميية: فعنوان حماضرتنا هو
أنّ مسـألة   ، عندما أتأمل يف دالالت هذا العنوان دائماً ما يساورين شعوٌر يبلغ حّد اليقني            

من الـدعاة   ، تخصصني يف هذا اجلانب   تقييم وتقومي هذه التجربة أكُرب حىت من حجم أولئك امل         
الذين نذروا أنفسهم خلدمة قضية املرأة، فضال عن شخٍص آخَر، اقل قدرةً وأقل اهتماماً هبـذه                

 . القضية
.  ومن هنا فإنّ ما سأقدمه يف هذه احملاضرة ال يعدو أن يكون رؤيةً شخصيةً لواقع املـرأة                

ولو قُدَِّر يل أن أُِعيَد النَّظََر يف حمتوى هذه         . والردوبالقطع فإنّ ما يرد يف هذه الرؤية قابل لألخذ          
فضالً عن غريي، وهذا أمٌر طبيعي مالزٌم لآلراء        ، الرؤية بعد مدة، فسوف أغري من بعض آرائي       

 .واالجتهادات البشرية

٢K אאאאW
، وبـدايات العمـل      بدأ االهتماُم واالعتناُء بقضية املرأة ودعوهتا مع بواكِري الصـحوة         

 . اإلسالمي
 وبغض النظِر عن حجِم هذا االعتناِء، وطبيعِة النظِر إىل املرأة، وما يقدم إليها من عمـٍل                
دعويٍّ، فقد اعتنت كافةُ الفصائِل اإلسالميِة، باختالِف توجهاهتا هبذا األمر بصوٍرة أو بأخرى،             

 . الدعاِة إىل اهللا سبحانهوحظيت هذه القضيةُ باهتماٍم متزايٍد من قبل املصلحني و
 : ولعل منشأ هذا االهتمام، يعود إىل دوافع وأسباٍب متعددٍة، ومن أمهها

١}٢K אאW
إنّ املرأة متثل تقريباً نصف اجملتمع من جهة التعداد، لذا فهي متثّل شريكاً أصيالً للرجـل،                

 .  من األحوالورقماً أساسياً ال ميكُن االستغناُء عن دوره بأي حال



 ٤

وبكلِّ تأكيد، فإنّ أيَّ تغافٍل وإمهاٍل هلذه احلقائق، سيفضي إىل إسقاِط وتعطيِل دوِرهـا              
 . املنشوِد يف تربية وبناِء األجيال

٢}٢K אW
حبكم طبيعتها ومهمتها يف احلياة، فإنّ      : اجلانب الشرعي :  وهذا األمر يبدو جلّياً يف جانبني     

 ينظر إيل املرأة بإجالٍل واحتراٍم باعتبارها رمزاً للطُّهِر والعفاِف، ومدرسةً تربويةً لتنشئة             اإلسالم
 .األجيال، إذ أّنها متثّل احملضن التربوّي األول

 ومن هنا فإنّ قضيتها تعتُرب من أكثِر القضايا خصوصيةً وحساسيةً من الناحيِة الشرعيِة، و              
ا الكمِّ الذي ال يستهان به من الضوابط الشرعية املتعلقـة           لعل هذا يبدو واضحاً من خالِل هذ      

 .باملرأة
إنّ تعاطي وتناول قضية املرأة يـتم حبساسـية شـديدة يف كافّـة              :  اجلانب االجتماعي 

اجملتمعات، حىت على نطاق اجملتمعات الغربية اليت تزعم أّنها ارتقت ووصلت إىل قمِة املسـاواِة               
 . ال تتناول هذه القضية وتتعامل معها بصورة غري موضوعيةفهي ال تز. بني الرجل واملرأة

٣}٢K אאאW
 إنّ دعاةَ التغريِب قد اختذوا من قضيِة املرأِة مدخالً يتسللون منه، وقاعدةً ينطلقون منها،              

 على  والرامي لتغريب جمتمعاِت املسلمني، وطمِس هويتها، وقد ظهر هذا        ، لبدء عملهم املسموم  
 :نطاقني

وخمتلـف  . من خالل التناول املعريف هلذه القضية على خمتلف األصـعدة         :  اجلانب األول 
 .املنابر، خاصة العاملية
من خالل املشروعات العملية اليت جنحت يف تـرويج ونشـر السـفور             :  اجلانب الثاين 

اب والفصـل بـني     مما أفضى إىل أن يصبح احلج     ، واالختالط، حىت أصبحا شيئاً مألوفا وعادّياً     
 .اجلنسني متغرياً من املتغريات بعد أن كان هو السمة السائدة يف اجملتمعات اإلسالمية

٤}٢K אאאאW
أخذت قضايا املرأِة تتصـدُر قائمـةَ       ،  فمنذ أن أطلت دعواُت العلمنِة والتغريِب برأسها      

يظهر بوضوٍح يف إثارة هذه القضايا على مسـتوى         االهتماماِت العاملية بني آونة وأخرى، وهذا       



 ٥

من خالل التناول املعريف، والنقاش احملموم، املصحوب بالتغطيـة         ، املؤمترات واملنتديات الدولية  
 .وهو تناولٌ ال ختفي أغراضه املشبوهةُ. والترويج اإلعالمي على مستوى العامل

٥}٢K אאW
ة إىل اهللا عز وجل جهوداً مضنيةً يف مضمار التعامل مع قضية املرأة مما أنتج             لقد بذل الدعا  

يف حاجٍة إىل تقييٍم ومراجعٍة،     ، جتربةً جّيدةً وثرية، أظّن أهنا كسائِر مشروعاتنا وأعمالنا الدعوية        
 . من أجل تقوِمي وإصالِح مسَريِتها، حىت تؤيت مثارها املرجّوِة

 .لذات تنبُع احلاجةُ هلذه احملاضرة ومن منطلِق هذه النقطِة با
 إنّ احملاور اليت سأتناوهلا يف هذه احملاضرة مل تأِت وليدةً لظروف زمنيـٍة أو أّي ظـروٍف                 

ولعل اهللا جل وعال قد يّسر      . أخرى، فقد كان هذا املوضوع خيتمُر يف ذهين منذ سنوات عديدةٍ          
 . إبرازه يف هذه الساحنة الطّيبة
 :وَر الرئيسيَّ للمحاضرِة يدور يف فلِك اإلجابِة على سؤاٍل مهٍم وهو حاولُت أن أجعلَ احمل

  ما الذي ينبغي أن نقوم به يف ميدان العمل لدعوة املرأة؟ 
 وانطالقاً من تصّوري لإلجابة على هذا السؤال، فقد تناولت بعض اجملاالت اليت أرى أنه              

ناياها من تفاصيل سيشكّلُ مجلـةً مـن        ينبغي التركيز عليها، ويغلب على ظّني أنّ ما يرد يف ث          
 : املوجهات املفيدة لإلجابة عن هذا الّسؤال، ومنها

 . جمال األهداف الدعوية/ ١ 
 . جمال اخلطاب الدعوي و الربامج العملية/ ٢ 
 .جمال العمل وأدواته وميادينه/ ٣ 
العمل اليت  تطرقت لتناول بعض األمور اليت أرى أهنا من أولويات          : يف خامتة املطاف  / ٤ 

 .ينبغي التركيز عليها
 :  وقبل أن أشرع يف التفاصيل، البّد يل يف البداية، من توضيح أمٍر مهم وهو

إنّ ما سأحتدثُ عنه من تقييٍم هلذه التجربِة، وما سأورده مـن مقترحـاتٍٍ ال يعـدُّ                  ( 
 -وهللا احلمد   _ ين أشعر   فإن. بالضرورِة إعالناً لفشِل التجربِة الدعويِة يف التعامل مع قضية املرأة         

أنّ هناك جناحاً ملموساً ومنجزاٍت طيبةً قد حتققت، وتبعاً هلذا فإنّ ذكري لبعِض اجلوانِب الـيت                
أرى أهنا ينبغي أن تكون ميداناً لالعتناِء والتركيِز، ال يعين بالضرورِة أّنها مفقودةٌ من السـاحِة                



 ٦

 إن  -اصِة قد تدعوين لالعتقاِد أنّ املوجوَد منها        لكّن وجهةَ النظِر اخل   . متاماً، فقد تكونُ موجودةً   
 ). أقلّ ّمما ينبغي، وأنه ينبغي أن ُيحظَى باهِتَماٍم أكَرب -ُوِجد 

٣K אא
بدايةً، سأشري باختصار إىل بعض جماالت النجاح اليت حققتها الصحوة اإلسالمية، مركِّزاً            

وسأكتفي بذكر ثالثة أمور ُتعدُّ من أبرز اجملـاالت الرائعـة           . أةعلى التجربة احمللية يف قضية املر     
 :واملتميزة يف مسرية الصحوة

١}٣K אW
 فبعد أن كان التدين فطرياً، وموروثاً من خالل األسرة، وحمصوراً يف إطار املُسّناِت وغري              

د أدبيات الصحوة يف جانب املرأة تتمثّـلُ يف          جن - وهللا احلمد    –املتعلِّمات من النساء، أصبحنا     
 . وجود عدد ال باس به من الفتيات امللتزمات، الالئي يعشن يف بيئة غري متدينة، وغري حمافظة

 وأصبحنا نرى شرحية أخرى ال يستهان هبا من املتعلمات، املتدينات، يلتحقن مبجـاالت             
 .  وغري ذلكالعمل املتنوعة، عضواٍت يف هيئات التدريس وطبيباٍت

وهـذا أمـرا طبيعـي      - و على الرغم من أنّ ظاهرةَ الصحوِة يف إطار املرأة قد تأخرت             
 . إال أّنها بغّض النظِر عن حجمها وضآلتها، أصبحت متثلُ ظاهرةً الفتةً للنظر-ومنطقي

 وعلى الرغم من أن النتائج والثمرات املرجوة يف هذا اجملـال، الزالـت دون املسـتوى                
ال أّنه جيُب قياُس هذا النجاح من خالل مقارنِة هذه النتائج احملققِة باملوارِد املتاحِة اليت               املأمول، إ 

امتلكتها الصحوةُ وسخرهتا يف خطاهبا ودعوهتا للمرأة، وهي إمكانياٌت حمدودةٌ وضئيلةٌ جـّداً             
 .مقارنةً مبا هو متاٌح للربامج الدعوية يف أوساِط الشباِب و الرجاِل

٢}٣K W
 هناك كٌم من األمساء النسائية، أصبح ذا وجوٍد فاعٍل ومؤثٍّر يف اجملتمـع، وهـذا يبـدو                 
واضحاً من خالل اجلهود البارزة يف حقل الكتابة يف املطبوعات الدورية أو يف جمال احلديث يف                

 .املنتديات واجملتمعات النسوية
فقد أصبحت معروفة، حّتى علـى      .  هذه األمساء مل تعد سراً قاصراً على الوسط النسائيّ        

نطاق اجملتمع الرجايلّ، وصار بعضها ُيمثّل رمزاً حيظى باالحترام والتقدير يف أوساط املرأة، فما              



 ٧

أن تتهيأ فرصةٌ لألخوات، حىت يسارعن إىل اللقاء هبذه األمساء و االستماع إليها، وهذه نقلـةٌ                
 .أخرى مهمةٌ

٣}٣K אאW
ركةُ التغريِب أن تقطَع مراحلَ كبريةً يف كثٍري من اجملتمعات اإلسالمية،            لقد استطاعت ح  

حىت أصبح احلجاب يبدو يف بعضها ظاهرةً شاذّةً دخيلةً، بعد أن كان هـو الثقافـة السـائدة                  
، )إنّ فالنةَ قد حتجََّبت     : ( وحّتى أصبح التعجب و االستنكار يعلو الوجوه حينما يقال        . األصيلة

 . تكون الصورة معكوسةواَألْولَى أن
 . لقد أخذ هذا التيار يزحف حىت بدأت جذوره تصل إىل جمتمعاتنا

قبل بروز الصحوة كتيـار     (  لو قارنا بني أطروحاته املثارة باألمس        - وهللا احلمد  - لكننا
وتلك اليت تثار اليوم حول قضية املرأة سنلحظ أن هناك احنساراً واضحاً وتغّيراً يف              ) قوي، مؤثر 

 .لطرحلغة ا
 لقد كان هناك تيار يهاجم الثوابت مهامجة صرحية بال خفاء، وقد تصل أحياناً إىل حـد                

 .التصريح بالزندقة والطعن يف ثوابت الشريعة، لكّن األمر تغّير اآلن
 خاّصةً ما يتعلّق منها بقضية املرأة       - لقد بدأ هذا التيار يتحدث حبذر ويصبغ كل أحاديثه          

فيما ال  ( ،  )يف ظل الشريعة اإلسالمية     : ( ستهل وقد خيتتم هبا، من أمثالِ      بكلماٍت دائماً ما ي    -
 ).يف ظل التقاليد اإلسالمية ( ، )يتعارض مع الشريعة 

 هذه الكلمات أصبحت َتًتَردُد على لسان طائفٍة ممن يصرحون يف جمالسـهم اخلاصـِة،              
 .بالدعوِة الفجِة إىل الزندقِة واإلباحيِة، واحنالِل األخالِق

 وبغضِّ النظر عن جدية هذا التصريح وعدمه، فهو يدل على أن دعاة العلمنة والتغريـب               
أصبحوا يدركون أنّ هناك تياراً جيب أن ُيَجاَملَ وأن ُيحَسَب له ألُف حساٍب ولو مـن بـاِب                  

 . منافقِته وخمادعِته، فالساحةُ مل تعد خاليةً
ن ظهرت الصحوةُ اإلسالمية كتيـاٍر قـويٍّ         و لعلَّ من لطفه تبارك وتعاىل هبذا اجملتمع، أ        

يضطلع بدور كبري يف حتجيم وحماربة ظاهرة التغريب، وإال لتمكن تيار التغريب من اكتسـاح               
 .جمتمعنا وجّره إىل املستنقع اآلسن الذي أوقع فيه سائر اجملتمعات

.  واضـحاً   إذن، هذه ثالثةٌ من أبرز اجلوانِب اليت حققت الصحوةُ اإلسالميةُ فيها جناحاً           
 . وهبذا برهنت أّنها رقٌم مهمٌّ يف الساحة، ال ميكن جتاوزه



 ٨

 ويف اعتقادي أنّ هذا النجاح كان مناسباً يف مرحلة معينٍة، وحنـن اآلن أمـام مرحلـة                 
 .فما الذي ينبغي عمله؟... جديدة، فينبغي أن نفكر يف نقلة أخرى متقدمة، ومرحلة جديدة

٤K אאאW
 إذا مت   -عددا من اجملاالت املهّمة أعتقد أّنها تشكل جمتمعةّ أو ميكن أن تشـكل              إنّ هناك   

وكلّ إطاٍر أو جماٍل من هـذه       .  إطاراً متكامالً يف جمال دعوة املرأة      -توظيفها بصورٍة صحيحٍة    
اجملاالت هو يف احلقيقة مكّملٌ لآلخر، وال ينفصل عنه، وهذه بإذن اهللا تعاىل حماولـة لوضـع                 

 من أجل خدمة هذه     - حسب تصّوري    –كاملٍة تعني على االستفادة من هذه اجملاالت        صورٍة مت 
 .القضية املهّمة

وأول ما ينبغي االعتناء به يف اخلطاب الدعوي األهداف، ومن أهم التطلعـات يف جمـال                
 :األهداف ما يلي

١}٤K אאאW
ة املقدمة للمرأة يف واقعنا املعاصر،       إّننا حينما منعن النظر والتأمل يف هدف الرسالة الدعوي        

سواء كانت خطاباً دعوياً أو برناجماً عملياً، سنجد هدفها حمدوُد املرامي، إذ أنّ غايةَ ما يرمـي                 
إليه يتمثل يف نقل فئاِت وشرائِح النساء والفتيات إىل واقِع التدّين واالستقامة والصـالح مـن                

 . خالل التربية والتوجيه
دف هدٌف أصيلٌ مهٌم، وسيبقى هكذا، ولن نتنازل عنه؛ فـإن إخـراج              نعم إنّ هذا اهل   

الناس من دائرة الكفر إىل اإلميان، ودعوة أهل اإلسالم لالنتقال من دائرة املعصـية إىل واقـع                 
لكننا تالفياً للقصور والتفريط املاثل يف بعض       . االستقامة والصالح، ُيَعدُّ من صميم منهج األنبياء      

 نوسع من دائرة اهتماماتنا الدعوية، فنضم إىل هذا اهلدف أهـدافاً أخـرى              اجلوانب ينبغي أن  
 .أصيلة، تكمل جوانب النقص

٢}٤K אאאW
 إننا نرى يف جمتمعاتنا مكتسباٍت موجودةً، قد ال ترضي طموحاتنا وتطلعاتنا لكننا حينما             

ف املضاد للصحوة فإنّ هذا يشكّلُ دافعاً كافياً        نعلم أن البديل قد يعىن فقداهنا واحنيازها إىل الص        
 . حيثنا للعمل من أجل احملافظة على هذه املكتسبات

 : إّننا حينما ُنلقي نظرةً فاحصةً، سنجد أنفسنا أمام شرائح متفاوتة



 ٩

وهذه تستمع وتسر وتشيد بأحاديثنا الساخنة اليت نكرر فيهـا          : الشرحية املتدينة :  األوىل
 . واحلديث عن األخطاء، فهم يعجبون هبذا احلديث به ويعتربونه تقومياً هلماللوم والتأنيب،
وهي شرحية واسعة، ال ُيَعدُّ أفرادها يف دائرة املتـدينني،          : شرحية الوسط املَُحاِفظَة  :  الثانية

لكّنهم يف اجلملة حمافظون، قد يتساهلون يف أمور        . وال يرحبون بأن ُيْحَسبوا ضمن هذه الدائرة      
 . ويعتربون أنفسهم داخل دائرة اخلريكثرية 

 ...الشرحية اهلابطة واملتدنية:  الثالثة
 إّننا يف حاجٍة خلطاٍب دعويٍّ وجهود ومشاريع عملّية تستهدف احملافظة على الشـرحية             

وهذا بالقطع ال ِيفَهُم منه فقدانُ األمِل وغضُّ الطَّـْرِف          . ( الثانية الواسعة اليت تعيش يف الوسط     
 ). ة الثالثة واألخرية عن الشرحي

 إنّ طبيعة اخلطاب الدعوي الذي يستهدف نقل الناس من دركات الشهوات واملعاصـي             
 قد جيعل قدرتنا حمدودةً     - وهي حياة قد ال يطيقها كثٌري من الناس          -إىل درجات اجلد والعزمية     

يف حتقيق االرتقاء   وعلى فرض عجزنا وإخفاقنا     .  يف ترقيِة ونقِل هذه الشرحيِة إىل درجاٍت أعلى       
 على األقل   -فإننا جيب أن نضع من ضمن أهدافنا أن حنافظ على هذه الشرحية بإبقائها              . املأمول

 .  حىت ال ترتل إىل مستوًى متدنٍّ وتصبح هدفاً سهالً لتيار التغريب-على ما هي عليه 
تزام، فـإن بقـاءكم   إّنكم إن مل تصلوا إىل املستوى املثايلّ يف التدين واالل        :  رمبا نقول هلم  

وإنّ . على هذه الدرجة، ويف هذا اإلطار، مع شعوركم باالنتماء العام لإلسالم، أمٌر مطلـوبٌ             
 .وقوعكم يف املعصية ال يعفيكم من هذا الشعور

٣}٤K אאאW
 فراغـاً واسـعاً      إننا نرى فتياتنا اليوم وقد كُفُني مؤونة العمل يف املرتل ّمما ولّد لـديهن             

 .وعريضاً، قد يفضي هبّن ملمارسِة أنشطٍة قد ُتلِقي بظالٍل سالبٍة على مستقبل استقامتهّن
لكن أيـن   .  الصاحلات من الفتيات يشاركن يف دور التحفيظ وغريها من الربامج النافعة          

 تذهب األخريات؟؟
 احلفـاظ علـى     -قدير   على اقل ت   - إّننا حباجة إلجياد لوٍن من الربامج العملية تستهدف         

البقّية الباقية ممن ال حيبنب أن يصنفّن ضمن دائرة االلتزام، لكّنهّن يتسـمّن يف اجلملـة بـأّنهّن                  
 . حمافظات



 ١٠

٤}٤K אאW
 إنّ حضورنا الدائم يف الساحة العاّمة، يعطي اجملتمع نظرةً وانطباعاً إجيابّياً عـن رسـالتنا               

 .  األمر له أثٌر فاعلٌ يف بناء الثقة بني الداعية واجملتمعالدعوية، وال شّك أنّ هذا
َيا َرُسولَ اللَِّه َدْعِني أَْضِرْب ُعُنـَق  : (  قام عمر رضي اهللا عنه فقال يف شأن ابن أيب سلول          

 أَنَّ ُمَحمَّـًدا َيقُْتـلُ      َدْعُه، لَا َيَتَحدَّثُ النَّـاسُ    : َهذَا الُْمَناِفِق فَقَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلَّمَ       
 ).٤٥٢٧(رواه البخاري ). أَْصَحاَبُه 

َبْيَنا الَْحَبَشةُ َيلَْعُبونَ ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  :  وَعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
رواه البخاري  ). َدْعُهْم َيا ُعَمُر    : ( َحَصَبُهْم ِبَها فَقَالَ  ِبِحَراِبِهْم َدَخلَ ُعَمُر فَأَْهَوى ِإلَى الَْحَصى فَ      

)٢٦٨٦.( 
لََتْعلَُم َيُهـوُد   : ( قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئذٍ       :  ويف روايٍة عن َعاِئَشةَ قَالَتْ    

 ). ٢٣٧١٠(رواه أمحد ).  َسْمَحٍة أَنَّ ِفي ِديِنَنا فُْسَحةً، ِإنِّي أُْرِسلُْت ِبَحِنيِفيٍَّة
 وبرغم أمهية هذا األمر فال زلنا نرى األخوات الداعيات حيصـرن أنفسـهن يف إطـاٍر                

 .اجتماعٍي ضيٍق، وهو إطار الصاحلات، والزلن يلتزمن خطاباً دعوياً قاصراً يف لغته وحمتواه

٥}٤K אאW
ِقَبِل الداعيات، فهّن ينتقلن مـن داٍر إىل داٍر، ومـن            إّننا نرى اليوم جهداً مشكوراً من       

 إخل،...مناسبٍة إىل أخرى، يكتنب ويتحدثن
 وبرغم هذا اجلهد املبارك، فنحن حباجة إىل حتديِد ومعرفِة أدقِّ أهدافنا اليت نريد حتقيقها              

رص إللقـاء   فإنّ هدفنا ال يكمن يف جمرد القيام بنشاٍط دعوي، واستغالِل الف          . يف خطابنا للمرأة  
 .كلمٍة هنا وأخرى هناك

 إّننا جيب أن نالحظ أن تيار التغريب يسري اليوم متدرجاً خطوةً خطوةً، حىت يصـل إىل                
 ! حتقيق ما يريده من أهداٍف مشبوهٍة، فأين حنن من هذه النظرة والرؤية الواضحة؟

ةً وشـاملةً،    إننا جيب أن نستشعر أننا أمام حتٍد ومشروٍع عظيٍم، يتطلُّب رؤيةً واضـح            
 .لتحديد أدق خطواتنا وأهدافنا إلصالح وتغيري هذا اجملتمٍع الذي ُيَعدُّ أفراده باملاليني

فـإنَّ اهللا جـلََّ   . إنّ من الّضرورّي أن نبذلَ ما بوسعنا لنحّسن من مستوى أدائنا الدعوي         
ال : (ويقول أيضاً جلَ شأنه   . ١٦: التغابن) فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ   : وعال يقول يف كتابه العزيز    

 ٢٨٦: البقرة).ُيكَلُِّف اللُّه َنفًْسا ِإالَّ ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت 



 ١١

 و االستطاعة ليست حمصورةً يف اجلهود البدنية، بل هناك أدواٌت أخرى فاعلةٌ، تـدخل              
اسة املوضوعية، وهـي أدواٌت أصـبحت يف        حتت مسمى االستطاعة مثل التفكري املتأين، والدر      

 .عصرنا هذا أكثَر تأثرياً و فاعليةً

٥K אאW
 إنّ التفاصيل يف هذا العنصر كثرية، واألفكار فيه متداخلة، ولكن الهتمين سالمةُ التقسيِم             

 .املنطقيِّ، بقدر ما يهمين أن أوصل حمتوى ومضمون هذه التفاصيل واألفكار
 مهمةٌ أرى أن تلبيتها واالهتمام هبا سيساهم بشكل كبري يف ترقيـة وتطـوير               هناك أمورٌ 

 : حمتوى خطابنا الدعوي، ومن ذلك

١}٥K אאאW
 إنّ املرأةَ هلا طبيعةٌ فطريةٌ خاّصةٌ، وتبعاً لذلك، فقد جاءت األحكاُم الشرعّيةُ مراعيةً هلذا،              

مباشرة أو فيما يتعلق باألمور اليت هلا مساٌس خبصوصيتها، وهي جوانب ال            سواء فيما يتعلق هبا     
 .شّك يف أمهيِة االعتناِء هبا على وفق ما أمر الشرع به

 لكّن هذه األمهّية ال تسّوغ أنّ ينحصر جزٌء كبٌري من خطابنا الدعوي يف هـذا اإلطـار                 
 . يؤّدى إلمهال كثٍري من القضايا األخرىاخلاص فال يتعداه إىل غريه من اُألطُِر إال نادراً، حبيث 

إذا دعونا ضيفاً ليتحدثَ أمام َمجَمٍع نسائي، فعن أّي شيٍء سيتحدث؟ وعلى أّي             :  فمثالً
 اجلوانب سريكّز؟
وإىل آخـر   ...يف الغالب، أّنه سيتحدث عن احلجاب، السفور، وطاعة الزوج        :  اجلواب

تحدثَ عن اخلشوع يف الصالة، أو عـن السـلوك   ذلك مما خيّص املرأة، فيندر أن يأيت حماضٌر لي  
واألخالق كاإلخالص والتقوى وغريها من اجلوانب، اليت ال ختصُّ املرأةَ وإن كانـت تعنيهـا               

 . بدرجٍة أساسيٍة
 إنّ ما خيص املرأة ميثل دائرة صغرية جداً حينما ننسبها إىل ما حيتاجه املسلم عموماً، رجال                

 توى خطابنا على هذه الدائرة وهنمل غريها؟كان أو امرأة، فلماذا حنصر مس
 إنّ الشرع قد جاء حلياة اإلنسان بكل ما فيها من عبادات ومعامالت وغريهـا، فـاملرأة         
حتتاج للعلم الشرعي، وحتتاج إىل مضموٍن دعويٍّ يتناول القضايا التربويـة العاّمـة، مراعيـاً               

عن أخبار املسلمني مبا فيهـا مـن آالٍم         للجوانب االجتماعية والنفسية، وحتتاج إىل أن حنّدثها        
 .وآمال



 ١٢

 حتتاُج لكلِّ مـا حيتاُجـه       - باإلضافِة إىل ما َيُخصُّها      -إنّ املرأةَ   :  وباختصاٍر شديٍد أقولُ  
 . الرجلُ

٢}٥K אW
  إّننا جيب أن نعَي أنّ اخلطاَب الدعويَّ السائد، واملوّجه للمرأة بشكٍل أخص، رمبا يتناسبُ          
مع مرحلة عفا عليها الدهر قبل عشر سنوات، فقد أصبحت املرأةُ اليوَم على درجٍة ال يستهانُ                 
هبا من املعرفِة والثقافِة، وبالتايل فهي ترفض أن متثل دوَر املرأِة األميِة اليت يقتصُر دورهـا علـى                  

 . جمرِد اإلصغاء
اٍت كثريٍة توّسُع وتزيُد يف دائـرِة        إّننا البّد أن ندرك أن اجملتمَع ينفتُح على عواملَ ومؤثر         

 .ثقافته واهتماماته
 وبغّض النظِر عن موقفنا من حمتوى هذه الثقافة، فنحن مطالبون بالتعامـل مـع هـذه                
املستجدات اليت طرأت على ساحة اجملتمع ليكون خطابنا الدعوي مواكباً هلذه النقلة الثقافيـة              

 . واحلضارية
هلذا التغّير، بتغّيٍر يف طريقِة تفكرينا وتناولنا، سيخلق حاجزاً          إنّ بطء سرينا وعدم مواكبتنا      

 .ثقافّياً، وسيزيد اهلوة بيننا وبني اجملتمع اتساعاً
لو كانت هناك سيارتان على طريٍق واحد، تسري إحدامها بسرعة مائة كيلومتر يف             :  فمثالً

ما مرَّ الوقت فإنّ املسافة بينهما      الساعة، أّما األخرى فتسري بسرعة أقلّ، فالنتيجة احلتمية أنه كل         
 . ستزيد اتساعاً

 إننا مطالبون بزيادة مساحة اإلقناع اليت تعتمد على احترام العقول، وخماطبِة النـاس مبـا               
 .يفقهون

 ويف املقابل علينا أن نتجاوز لغة اإلمالء وأن نقلّلَ من أسلوب التوجيه املباشر، فإنّ املرأة               
مساعه أّنه يتناسب مع ثقافتها، وحيترم عقلها، وطريقة تفكريهـا،          حباجة إىل خطاب تشعر عند      

 .بعيداً عن أساليب اإلمالء واإللزام

٣}٥K אאW
 يتسُم بلغٍة وأسلوٍب يزيـد      - وخاّصةً املتعلق بقضية املرأة      -إنّ اخلطاَب الدعويِّ السائد     

 .طاب املنطقي واملوضوعي املقنعمن مساحِة التركيِز على العاطفِة، مع قلٍة يف اخل



 ١٣

 إنّ الشريط الذي ينتشُر اليوَم ويلقى رواجاً واسعاً، واقباالً من املستمعني، هـو ذلـك               
الشريط الذي خياطب العواطف ويالمسها، معتمداً على ملكات الصوت، كالنَّربِة وفنوِن اإللقاء            

 .ريبةوحنو ذلك، ورمبا يدبج أحياناً بقصة مؤثرٍة، قد تكون شاذة وغ
 نعم، إنّ اهللا تعاىل مل خيلق العاطفةَ عبثاً، فإنّ للعاطفِة تأثٌري ال ينبغي هتميشه، لكنين أعتقد                
أننا حباجٍة إىل تقليص دوِر اخلطاِب العاطفيِّ ملصلحة اخلطاب املنطقي، الذي خياطـُب عقـولَ               

 عند السـامعني،    إذ أن هذا يفضي إيل خلق قناعاٍت راسخةٍ       . الناِس أكثَر مما خياطُب عواطفهم    
على خالِف اخلطاِب العاطفيِّ، والذي قد تتعرض القناعاُت الّنامجةُ عنه للتالشي واالضمحالل            

 . مع زوال املؤثر
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 إنّ النّيب صلى اهللا عليه وسلم كان أمنوذجاً للشخصية االجتماعية اليت هتتم بقضايا الّناس              

ولذا قالت زوجه خدجيةُ، رضي اهللا عنها، ملا جاءهـا          .  وإزالة معاناهتم  وتسعى حلل مشكالهتم  
كَلَّا َواللَِّه َما ُيْخِزيَك اللَُّه أََبًدا ِإنََّك لََتِصـلُ         : ( وهو يتصبب عرقاً يف حادثة بدء الوحي املشهورة       

ـ          ... ُني َعلَـى َنَواِئـِب الَْحـقِّ      الرَِّحَم َوَتْحِملُ الْكَلَّ َوَتكِْسُب الَْمْعُدوَم َوَتقِْري الضَّـْيَف َوُتِع
  ). ٣(رواه البخاري ).احلديث

 ويف مرٍة أتاه مغيث وهو عبٌد ملوٌك، يستشفع به حينما أُعِتقَت زوجتة بريرة، واحلكـم               
وقد اختارت بريرةُ فراقه، فقـد      . الشرعي يف هذه احلالة أّنها ختير بني البقاء مع زوجها أو فراقه           

 .ان حيبها حباً ّمجاًكانت تبغضه، مع أّنه ك
) لَـْو َراَجْعِتـِه     :(  وسعياً يف اإلصالح بينهما، فقد قال النيب صلى اله عليه وسلم لربيرة           

رواه ). لَا َحاَجةَ ِلي ِفيـِه      : ( قَالَْت) ِإنََّما أََنا أَْشفَُع    : ( قَالَ) َيا َرُسولَ اللَِّه؛ َتأُْمُرِني؟     : ( قَالَْت
 ).٤٨٧٥( البخاري 

 أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم تدخل شافعاً لإلصالح بـني رجـٍل وزوجتـه،                 فالشاهُد
 . والسرية النبوية مليئة بشواهد من أمثال هذه

 أيتها األخوات؛ إّننا حباجة إىل إدخاِل مشكالِت وقضايا املرأِة ضمن دائرة اهتماماتنـا،             
 . وإن مل تكن ذات ُبعٍد وطبيعٍة َتَتعلَُّق بالتدين

ما نتناول قضايا البناء واإلصالح االجتماعي، أو التربية مبفهومهـا الواسـع، أو              إّننا حين 
أنتم ال حتسنون   : نتناول القضايا املتعلقة باهلموِم االجتماعية للمرأِة، فقد يقول لنا اجملتمع مستغرباً          
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 ليست  احلديث إال يف احلالل واحلرام، وبيان أألحكام الفقهية كالطهارة والصالة، إنّ هذه اللغة            
بل فرسانه أولئك الذين يهتمون ويتفاعلون مع قضـايا         . ولستم من فرسان هذا امليدان    . لغتكم
 .املرأة

 إنّ اجتهادنا يف االهتمام باملرأة وتناول قضاياها من حيث هي، بكافة أبعادها وجوانبها،             
أمهيـة الـدوِر    كفيل مبحِو وإزالة هذه النظرة من ذهن اجملتمع، وعندها فالبّد أن يدرك اجملتمع              

 . الذي ميكن أن تقوم به الّصحوة يف معاجلة قضايا املرأة على كافة األصعدة، ويف مجيع اجملاالت
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 إننا كدعاة نبتغي اإلصالح البد لنا أن ننظر إىل اإلنسان وأن نتعامل معه كبناء متكامل،               

وهـي  ( اإلصالح ال تنفك عن هذا اجلانب، فإنّ تأثر احلالِة النفسيِة لإلنسـاِن             فقضية الدعوة و  
ونشوب األزمات االجتماعّية قد يؤثران على تدين الفرد، بل وقد متتد           ) جزء من مكونات بنائه     

 .اآلثار إىل اجملتمع
ية هناك عدد كبري من الشباب والشاّبات يتخرجون من املرحلة الثانو         :  وكمثاٍل على ذلك  

 .وال جيدون فرصاً للقبول يف اجلامعة
 ومع وجود خادمٍة تقوم باألعباِء الداخليِة للمرتل، وسائٍق يتوىل األعباَء األخرى خـارج             

لكل هذه العوامل أضحى هؤالء الشباب والفتيـات وقـد          . املرتل، جبانب توفر وسائل املدنية    
 .امتلكوا فراغاً واسعاً وممالً

لكـن  . ولون االستفادة من هذا الوقت يف إجناز عمل مفيد         هناك شباب صاحلون، سيحا   
 ماذا ستفعل البقية؟

 إنّ هذه الظاهرة االجتماعية املزعجة، ستؤثر قطعاً على تدين واستقامة هذا العدد املتزايد             
وقد يقوُدهم هذا إىل أموٍر غِري حممـودِة        . من الشباب والفتيات ِمَمن ال ميارس دراسةً أو عمالً        

 .العواقِب، وليس مبستبعٍد أن تنجم عنها ظواهُر أمنّيةٌ مزعجةٌ هتدد استقرار اجملتمع وأمنه
إذ أنّ قضـية التـدين و       .  إننا ينبغي أال نعزل اجملتمع وننظر إليه جمرداً عن هذه العوامل          

فسية للفرد، وليست معزولةً كذلك عن إطـاِر        االلتزام ليست قضيةً معزولةً عن إطار احلالة الن       
 . الظواهِر االجتماعية، فكل هذه اُألطُِر كٌَم متكاملٌ يتحكُم يف تشكيِل كياِن وصورِة اجملتمِع

 إذن فمن الطبيعي أن يدعونا هذا األمُر لالرتقاء مبضمون خطابنا وتوسيع دائرة اهتماماتنا             
لتعامل مع هذه القضية، وغريها من القضايا املتعلقة        ومشروعاتنا الدعوية، ومن ذلك االهتمام با     



 ١٥

جبوانب الصحة، واالستقرار النفسي واألسري، باعتبار أّنها متسُّ املرأة وتـؤثُر علـى تـديُِّنها               
 . واستقاَمِتها، وبالتايل ميتد التأثري للمجتمع
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خذوا يتربصون باجملتمع، إنطالقاً من طرحهم لقضـايا         إننا حينما نالحظ أنّ األعداَء قد أ      

املرأة، فهذا قد يسوُق بعضنا إىل نوٍع من املبالغِة يف تناوِل ما يتعلُق هبذه القضـيِة، وسأضـرب             
 :أمثلة سريعة من أجل توضيح الصورة

خطيب غيور الحظ مثالً، أنّ بعض الفتيات خيرجن يف الليـل بـال علـم               :  املثال األول 
وهذا أمٌر مزعٌج، حيتاج إىل معاجلة وحلٍّ       . أضف هلذا أّنهّن خيرجن برفقة بعض الشباب      أهلهن، و 
 . جذريٍّ

ينبغي على األب أن يستيقظ يف      :  فتناولَ هذا املوضوِع على املنِرب قائالً جلميع املصلني، أنَّه        
ستمعون، ألّنـه   فهذا أمٌر ال يقبله امل    . الليل ويذهب ليتفقد ابتنه يف فراشها، أهي موجودة أم ال؟         
إنّ هذا اخلطيب، قد َعَمَد من خالل       : غري منطقي وال موضوعي، بل وقد يقول أحد احلاضرين        

حديثه هذا، إىل إثارة الشكوك يف نفوسنا، ولوال أنين أعرُف أفراَد أسريت جّيداً، لَشكَكُْت فيهّن               
 .بال استثناء

حلجاِب مثالً، فأخـذت تضـُع      شخٌص تأثر بقصِة فتاٍة، بدأت بالتساهِل يف ا       :  مثال آخر 
 . العباءةَ على الكتِف حىت أّدى هبا هذا األمُر إىل ممارسة البغاء

 . إنّ طريَق البغاِء يبدأُ بوضِع العباءِة على الكتِف؟:  فهل جيوز أن هلذا الشخص أن يقول
 .  إّنين أعتقد أنّ هذا الكالم ال خيلو من املبالغة

نقلْ عن الذريعِة أّنها ذريعةٌ، ولكن ينبغي أال نبالغَ يف تصويِر            لنقل عن املنكِر اّنه منكٌر، ول     
حجِم املشكلِة ومدى انتشاِرها، وال يف احلكِم الشرعيِّ املتعلِق هبا، كأن جنعلَ الصغريةَ كـبريةً،               

 .وجنعلَ الذريعةَ حراماً لذاهتا
جِت إىل السوِق،   أيتها املرأة؛ إذا خر   : ( أحد الغيورين خياطب املرأة، فيقول    :  مثال ثالث 

 ).مثّ عدِت ساملةًً إىل بيتك، فامحدي اهللا على أن سلََّمِك 
 . فهذا الكالم يصوُر األسواَق، وكأّنها قد أصبحت مراكَز اختطاٍف وإجراٍم

لكن حينما تقـرأُ    .  صحيٌح أنّ األسواَق فيها فساٌد، وفيها حتّرٌش من ِقَبِل بعِض املنحرفني          
 . َم، ستشعُر أّنه كالٌم ممجوٌج و مبالغٌ فيهالفتاةُ العاديةُ هذا الكال
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 وهي أمٌر مطلوب، وينبغي أن يكـون        - مثلُ هذا الكالِم غالباً ما يصدُر من دافِع الغريِة          
 لكنها ينبغي أال تطغى وتؤثَِّر علينا، حىت تدفعنا للخروِج عن إطاِر االعتداِل             -شيمة كل مسلٍم    

 .وّيوالتوازِن واملوضوعيِة يف خطابنا الدع
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 : من أجل توضيح املقصود، سأضرب مثاالً بقضيتني يكثر احلديث حوهلما

 - من الرجال بالذات     -إنّ كثرياً ممن يتحدث حول هذه قضيِة        : تعدد الزوجات :  األوىل
 ما كان حيصلُ من أمِر      ولعلنا نعلُم مجيعاً  . يطلبون من املرأة صورةً مثاليةً ال ميكنها أن تصلَ إليها         
 . الغريِة بني أمهات املؤمنني، وهّن خري نساء هذه األّمة

 فهذه عائشة، بلغت هبا الغرية، حىت أّنها غضبت وكسرت إناء طعاٍم أرسلته صفيةُ رضي              
َعـاٍم ِمثْـلَ   َما َرأَْيُت َصاِنَعةَ طَ: ( اهللا عنها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فَعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَتْ 

َصِفيَّةَ، أَْهَدْت ِإلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِإَناًء ِفيِه طََعاٌم، فََما َملَكُْت َنفِْسـي أَنْ كََسـْرُتُه                  
 ).٢٤٠٠٠(رواه أمحد ). ِإَناٌء كَِإَناٍء، َوطََعاٌم كَطََعاٍم : َيا َرُسولَ اللَِّه َما كَفَّاَرُتُه؟ فَقَالَ: فَقُلُْت

 بل وكانت رضي اهللا عنها، تغار من ثناء النيب صلى اهللا عليه وسلم على خدجية والـيت                 
َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد ِمْن ِنَساِء النَِّبيِّ       : ( توفيت، من فبل ومل تلقها، فها هي رضي اهللا عنها تقول          

ا َرأَْيُتَها، َولَِكْن كَانَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم         َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ، َومَ        
ُيكِْثُر ِذكَْرَها، َوُربََّما ذََبَح الشَّاةَ ثُمَّ ُيقَطُِّعَها أَْعَضاًء، ثُمَّ َيْبَعثَُها ِفي َصَداِئِق َخِدَجيةَ، فَُربََّما قُلْـُت                

ِإنََّها كَاَنْت َوكَاَنْت، َوكَانَ ِلـي ِمْنَهـا        : فََيقُولُ!!! ْمَرأَةٌ ِإلَّا َخِدَجيةُ    كَأَنَُّه لَْم َيكُْن ِفي الدُّْنَيا ا     :لَُه
  )٣٥٣٤( رواه البخاري). َولٌَد 

 نعم إنّ الّتَعدَُّد حكم شرعي ال جيوز االعتراض عليه، لكن هذا ال يسّوغ أن نوجَب على                
 . ا، ومساهتا الفطريِة البشريِةاملرأِة أن حتبه وترضاه وترغَب فيه، وأن تتخلى عن غريهت

 إّننا هبذا نطلب منها أمراً مستحيالُ وغري ممكٍن، فإنّ من حقِّ كلِّ امرأٍة أن تتمىن االنفراَد                
وهذا أمٌر فطرّي وطبيعي، وحىت زوجات النيب صلى اهللا عليـه           . بزوجها فال تشاركها فيه أنثى    

 . مل يسلمن منه- خُري نساء األّمة -وسلم 
الشّك أنّ للزوَج حٌق عظيٌم، ولسنا حباجة للكالم عنه، ألنـه أمـٌر             : حق الزوج :  الثانية

 . معلوم
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 لكننا حينما نتحدث عن هذه احلِق، نبالغُ كثرياً، وهنملُ اجلانَب املتعلَق بواجباِت الـزوِج          
لبـِة  حنو زوجته، مع أنّ جزءاً من املشكلِة قد يعود أحيانا إليه، فهو ال يتحدثُ إال بلغـِة املطا                 

 .حبقوقه، وباملقابل ال يقبل من أحٍد أن يذكره مبسئولياته
فإنّ النيب  .  إننا حينما نتناول هذا األمر جيب أن نبّيَن أنّ على الرجال واجباٌت ومسئولياتٌ            

رواه أبـو داود    ) َخْيُركُْم َخْيُركُْم ِلأَْهِلِه َوأََنـا َخْيـُركُْم ِلـأَْهِلي          :( صلى اهللا عليه وسلم قال    
لَقَْد طَاَف ِبآِل ُمَحمٍَّد ِنَساٌء كَـِثٌري       : ( وقال أيضاً . واللفظ له  ) ٣٨٣٠(والترمذي   ) ٤٢٥٣( 

 ).١٨٣٤( رواه أبو داود ). َيْشكُونَ أَْزَواَجُهنَّ لَْيَس أُولَِئَك ِبِخَياِركُْم 
والتشـبه   إنّ هناك فرقاً بني أن نربَز صورةً مثاليةً، ونطلُب من الّناِس أن يتطلعوا لإلقتداء               
 .هبا، وبني أن نطالَب اجملتمَع كله بالوصوِل إليها، وجنعلها حمكّاً ومقياساً حناكم به الناس

 إنّ الصورة املثاليةَ اليت نرمسها، صورةٌ قد ال يطيقها كثٌري من الناس، مع أّننا قد نعـرف                 
 .لّي شيٌء آخرلكّن التمّنَي شيٌء والتطبيق العم. أّنهم يف قرارة أنفسهم قد يتطلعون إليها

 إنّ كثرياً من خطابنا الّدعوّي الذي يوّجُه إىل املرأة، يرسم هذه الصورةَ املثاليةَ، اليت تلغي               
وهذا األمر يدعونا إىل ضرورة إجياِد صـياغٍة متوازنـٍة خلطابنـا            . طبيعةَ املرأة ومستها البشريةِ   

تمع بعيداً عن اإلجحـاف     الّدعوي، من أجل تقدمي طرح واقعيٍّ وموضوعيٍّ يالئم حاجات اجمل         
 .واخللل
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فكما أنّ علي املرأِة واجباٌت ومسئولياٌت جتاه اآلخرين، فإنّ هلا حقوقاً ينبغي أن تناهلـا،               

فالواجب أن نرسم الصورة متكاملة دون أن       . فلها حٌق عند والدها، وحّق عند زوجها وأبنائها       
إّننا غالباً ما نركُز حديثنا على الواجبات، وهنملُ جانَب احلقـوِق،           إذ  . نركز على جانب واحد   

 . وهذا أمٌر يفتقُر إىل التوازِن
 إنّ غري املتدينات من النساء، حينما يسمعن نربة اخلطاب الذي يركـز علـى جانـب                

هل تريـدوهنا   . هل تريدون إلغاء شخصية املرأة؟    : الواجبات، ويهملُ جانَب احلقوِق، فسيقلن    
 َد تابعٍة؟ جمر

 .  وبكل تأكيٍد، سينظرن إىل هذا األمِر، على أّنه إجحاٌف يف حّق املرأة
 فأين حنن مما يرويه لنا الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا عن ُخلُِقه وتعامله صلى اهللا عليه                 

جٍَّة َوُعْمَرٍة  َيا َرُسولَ اللَِّه؛ َتْنطَِلقُونَ ِبحَ    : ( وسلم مع زوجته عائشة، ملا حاضت يف احلّج وقالت        



 ١٨

َوأَْنطَِلُق ِبَحجٍّ ؟ فَأََمَر َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن أَِبي َبكٍْر أَنْ َيْخُرَج َمَعَها ِإلَى التَّْنِعـيِم فَـاْعَتَمَرْت َبْعـَد                   
َم فَاْنَتظََرَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ        : ( ويف روايةٍ ). ١٥٤١(رواه البخاري ). الَْحجِّ  

 ). ٢٧٦٢(رواه البخاري ). ِبأَْعلَى َمكَّةَ َحتَّى َجاَءْت 
 ). كان هيناً ليناً، إذا هوت أمرا تابعها عليه : (  ولذا يقول بعض الصحابة

 إّننا نرسم اليوم صورة معاكسةً متاما هلذا اخلُلُِق النبوّي، فصـاحُب الرجولـِة احلقـِة يف                
هو يعتربها جمرَد تابعٍة له، فكيف ُتسّيره أو تفرض عليـه           ال، ف : تصوراتنا، هو الذي يقول للمرأة    

 .رأياً؟
 .  ملاذا خنلطُ بني نظرتنا االجتماعيِة السائدِة، وبني املوقِف الشرعيِّ يف تعاملنا مع املرأة؟

 .  ملاذا نتجاهلُ هذه املواقَف البارزةَ يف السريِة النبويِة؟
 :لزام الناسالتفريق بني االقتناع الشخصي وبني إ:  تاسعا

وقد يرتـاح ألمـٍر     . من الطبيعي أن يرجَح اإلنسانُ رأياً فقهّيا يف مسالٍة هي حملُّ اجتهادٍ           
 . تورعاً، بل وقد يلزم نفسه به، وإن كان ال يعتقُد وجوبه، وقد ميتنُع عن أمٍر لذات السبب

ـ                ا وارتياِحنـا    لكن مع هذا، جيب علينا أن نفرَِّق بني ما نتركُه أو نفعلُه بـدافِع توّرِعن
 - على أقل تقـديٍر  -وبَني ما نلزُم به الناَس، فإذا تناول أحدنا مسألة اجتهادية فعليه        ، الشخصّي

 .أال يتناوهلا كمعياٍر للحكِم على الناِس ورميهم باالحنراِف والضَّالل
 يتحدث حبماس وانفعال عن مسالة      - حنسبه صاحلاً، واهللا حسيبه      - مسعُت متحدثا غيوراً    

 .اتِق اَهللا أيتها املرأة؛ تعلمني أنّ ذلك حراٌم: يٍة وكان يقول كالماً مثلخالف
 نعم، هناك من أفىت من العلماء املعاصرين مبنع هذه املسألة سداً للذريعة، ومنهم من فرِّق               

لكن هناك أيضاً نصوص شرعية صرحية دلت علـى جوازهـا، وأنّ نسـاء              . بني حالة وأخرى  
فاملهمُّ أّنها قضيةٌ   . لى هذا فإنّ ما وسع نساء الصحابة قد يسع غريهن         الصحابة كّن يعملنها، وع   
 .حمل اجتهاد، وستبقى هكذا

 نعم إننا حباجة إىل الورع واالحتياط، بشرط أال حيملنا هذا األمر علـى إلـزام النـاس                 
 وحماسبتهم على أمٍر مل يلزمهم اهللا عز وجل به، إذ أنّ هذا السلوك ال خيلو من جرأة علـى اهللا                   

َوالَ َتقُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسَنُتكُُم الْكَِذب َهـذَا َحالَلٌ َوَهـذَا َحَراٌم لَِّتفَْتُرواْ َعلَـى             : ( جلّ وعال 
) اللِّه الْكَِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللِّه الْكَِذَب الَ ُيفِْلُحونَ، َمَتاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعـذَاٌب أَِلـيٌم                  

 . النحل١١٧ -١١٦
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٩}٥K אאאאאW
إنّ حتليلَ مضمون خطابنا الدعوي املوجه للمرأة، يؤكد أّننا غالباً ما ننطلُق مـن دائـرِة                

 . وإخل...خمالفاِت املرأة وأخطائها، كاخلروج من املرتل وظواهر التحايل على احلجاب
خماطِر هذه املخالفاِت الشرعيِة، لكننا جيب أال نركَز على هذه           إّننا حباجة إىل التنبيه على      

الدائرِة تركيزاً يؤدي إىل إمهاِل القضايا األخرى، فاملرأةُ حباجٍة لتناوِل قضيتها بصـورٍة واسـعٍة               
ومتكاملٍة، باعتبارها كائناً متكامالً وعضواً فاعالً يف النسيِج االجتماعيِّ، وباعتبارها مربيةً ذات            

مهٍم، فهي حتتاج إىل تربيٍة وبناٍء، حّتى تعَي الكثَري عن هذا الدوِر املنوِط هبا، وتتعرَف على                دوٍر  
 . ُسُبِل القياِم به على أكمل الوجوه وأمتّها

 إنّ حصَر منطلقاتنا الدعويِة يف تصحيِح خمالفاِت وأخطاِء املرأِة، سيقعُد بنا عن بلوِغ قمِة              
 .النجاِح

نّ غايةَ ما سنصلُ إليه، أن نستطيَع احلفاظَ على اجملتمِع يف النقطـِة      وعلى فرِض جناحنا، فإ   
 .اليت يقُف عندها، وهذا بالقطعَِ أمٌر غُري مرٍض لطموحاتنا

١٠}٥K אאאW
إنّ احلياةَ املعاصرةَ أفرزت مشكالٍت جديدةً تتعلُق باملرأِة تعلقاً مباشـراً، ومـن منطلـِق               

قضاياها، فيجب علينا أن نستوعَب هذه املسـتجداِت، وأن نتعامـلَ معهـا             اهتمامنا باملرأِة و  
باعتبارها أموراً فرضت نفسها على الّساحِة، فال بّد من إجياِد رؤيٍة واضحٍة للتعامِل معها بواقعّيٍة               
وموضوعّيٍة، إذ أنّ هذه املستجدات قد أصبحت مرتعاً خصباً لدعاِة حتريِر املرأِة، ومنه ينطلقون              

 .  فكرهم املشبوهلنشِر
 وبالرغم من علمنا التام أنّ هذه القضايا قد اُسُتِغلَّْت من ِقَبِل دعاِة العلمنـِة والتغريـِب،                
لكننا كثرياً ما نتحدثُ خبطاٍب غِري موضوعيٍّ، فنحاوِل أن نقنِع أنفسنا ومـن حولنـا، أّنهـا                 

 . متوقعٍة أصالًمشكالت غري صحيحة وليست موجودة، إال يف نسيج اخليال، بل وهي غُري
 وقطعاً، فإنّ هذا الكالَم ليس له سنٌد من احلقيقة، بل ينطق الواقع خبالفه، فهنـاك مشـكالٌت                 

 .موجودةٌ، واجملتمع يعترب أهنا معضالٌت تبحث عن العالج
فهذه صورة يف ممارسـة العمـل       . قضية ممارسِة املرأِة للتجارِة من خالِل وكيٍل هلا       :  مثالً

باملشكالت، إذ أنّ هذه الصورة تتيح للوكيل قدراً كبرياً من حريـة التصـرف،              التجاري تعجُّ   
 .بعيداً عن أعني صاحبة املال، وهذا أمٌر مغٍر، وكثرياً ما يقود إىل حاالِت تالعٍب
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 .  وهناك مشكالٌت وصوٌر أخرى، وكلها قد برزت بفعِل تعقيداِت احلياِة املعاصرِة
كالِت بروح اإلنكاِر والتجاهِل، سيدفُع اجملتمَع إىل جتاوزنا،         إنّ تعاملنا مع أمثاِل هذه املش     

وسيشعُر من حولنا أننا ال نقّدُر حاجاهتم وال نشعُر مبعاناهتم، أو سيظّنون أننا نكابُر كما يكابُر                
 . اآلخرون

 إذن، ال يسوغ لنا أن نلغي هذه املشكالت وحناولُ إنكار وجودها، بل جيب أن نقـول                
 . ودة، ولن يضيق الشرع حبلها، ومن ثَمِّ فإنّ احلل يكمن يف كذا وكذاللناس أّنها موج

١١}٥K אאW
 : حنن حباجة إىل أمرين

 .أن نتعاملَ بواقعيٍة مع هذه املشكالِت:  األمر األول
أن نبذل جهداً لتقدمي حلوٍل عمليٍة واقعيٍة هلذه املشكالت، إذ ليس هنـاك             :  األمر الثاين 

لٌ، إال ما كانت استحالته كونّيةً، كطلوِع الشمِس من مغرهبا قبل أن يؤذن هلا، أو مـا                 مستحي
 .كنت استحالتة شرعيةً كاحملرماِت جبميِع درجاِتها، أّما ما سوى ذلك فهو ممكٌن

 إنّ هناك حاجةً ماّسةً تدعونا للبحث عن حلوٍل ناجعٍة للمشكالت املتعلقة باملرأة، خوفاً             
 .نفٍذ يتسلل منه دعاة التغريب، ومنه ينطلقون لتنفيِذ خمططاهتم اخلطريِةمن استغالهلا كم

١٢}٥K אאW
 وعلى وجِه اخلصوِص أولئك العامالِت اجملتهداِت يف حقل وإطار العمل النسوي، وهـذا             

 :يتطلب أموراً عدة، ومنها
 :االرتقاء بالوعي: المطلب األول . ٥,١٢,١

، ارتقاءاً يتجاوز جمرَد الشعوِر بأن هناك مؤامرةً على املرأِة،           إننا حباجٍة إىل االرتقاء بالوعي    
فمستوى الوعي يف داخل جمتمع الصحوِة ال يزالُ عاجزاً عن استيعاب ثقافة العصر، وال يـزال                

 . متدنياً ودون التحديات، وخاّصة يف دائرة املرأة
ث إىل اجملتمع، من خالل     اليت تكتب يف الصحف، أو تتحد     ،  إنّ املرأة املثقفة، غري املتدينة    

. اإلذاعة والتلفاز وغريها، قد جند لديها قراءآٍت وإطّالعاً واسعاً، وانفتاحاً على ثقافـة اجملتمـع             
فكيف يسوغ للداعية املصلحِة، اليت تستهدف التغيري واإلصالح يف اجملتمع أن تكون ذات ثقافٍة              

 !!.حمصورٍة ضمن إطاٍر ضّيٍق واهتماٍم حمدود؟؟
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ك فيه أنّ املرأة الداعية تتعّرض لعاملني، هلما أثر بالغ يف حتجيم وتضييق دائـرة                ومما الش 
 :وعيها

 :اإلحساس باحلاجة للعلم الشرعي:  العامل األول
 . وهلذا فغالباً ما جند أنّ قراءة األخت الداعية حمصور يف إطار العلوم الشرعّية

 :عدُم انضباِط وسائِل اكتساِب الوعي:  العامل الثاين
 إنّ كّماً ال يستهانُ به من اخلرباِت وامللكاِت الضروريِة، يكتسُب يف الغالِب من خـالِل               
االنفتاِح غِري املنضبِط على اجملتمِع، من خالِل السفِر أو احلضوِر املباشِر يف وسائِل اإلعالِم، ومن               

هوِد األخـواِت   خالِل أنشطٍة أخرى، قد ال تسلم من خمالفاٍت شرعّيٍة، وهذا من شأنه إعاقةُ ج             
 .الداعياِت، الالئي يسعَني المتالِك قدٍر من الوعِي املطلوِب

 إنّ الوعَي سيبقى ضرورّياً، وبدوِنه ال ميكننا أنْ خناطَب اجملتمَع باللغِة اليت يفهُمها ويعيها،              
، وال ميكننا أن نؤثَّر على الشرحيِة املهّمِة اليت نريُد كسبها كرصيٍد صاٍحل يف صـفِّ الصـحوةِ                

 .وبالتايل فال ميكننا إحداثُ التغيِري الذي ننشُده و نتطلُع إليه
 - وإزاء هذه الضرورة املُِلّحِة، فإننا حباجٍة إىل التعامٍل مع هذه املشكلِة، فلسنا عـاجزين               

 عن إجياِد قنواٍت ووسائلَ متكننا من رفِع مستوى الوعِي عند العـامالِت يف هـذا       -وهللا احلمد   
 . الوقوع يف احملاذير الشرعّيةاحلقِل، مع تاليف
 :االعتناء بتربية وإعداد الداعيات:  المطلب الثاني . ٥,١٢,٢

 إنّ املرأة اليت متارس الدعوة حباجة إىل تربية وإعداد، بغضِّ النظِر عن اإلطاِر الذي تنطلق               
من خالله، فالعامالت على مستوى املدارِس أو األحياِء أو على مستوى اجملتمِع، كلهّن حباحـٍة               

 . إىل هذا
 إنّ هناك جهداً هائالً يبذل لتربية الشباب، يف كافة املراحل، منـذ املتوسـطة ومـروراً                

وبرغم هذا  ... و... بالثانوية مث اجلامعة، من مشاركاٍت يف الربامج وتلٍق للتوجيهات التربوية و          
 ! إذن كيف سيكون حال املرأة يف هذا اجلانب؟. يعاين أكثر الشباب من خلل تربوي

كال، فإنّ الفتاةَ هلا ظروفها     . إنّ هذا ال يعين مطالبتنا بأن تعيَش الفتاةُ كما يعيُش الشابُّ           
لكننا نطالُب بتقدِمي جهٍد تربوٍي، يعتين بالفتاِة علـى         . وطبيعتها، وهلا ضوابطُ شرعّيةٌ تضبطها    

ا يف التربيـِة    أُسٍس تربويٍة سليمٍة، فيبنيها بناءاً صحيحاً، حىت تكون مؤهلـةً للقيـاِم بـدوره             
 . واإلصالِح
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 : استيعاب التخصصات المؤثرة في المجتمع:  المطلب الثالث . ٥,١٢,٣
 هناك ختصصاٌت هلا تأثٌري عميٌق يف اجملتمِع، فنحن حباجٍة إىل استيعاهبا، كالتربيِة، وعلـِم              

 .النفِس، واالجتماِع، والطبِّ النفسيِّ، واإلعالِم وغريها
يكمن يف أنّ املتحدثَ من أهلها، يتناول القضايا املعينة          إنّ فاعلية وتأثري هذه التخصصات      

 . إنطالقاً من ختصصه املعريفّ، وهذا يف حدِّ ذاته ُيَعدُّ أداةً من أدواِت التأثِري واإلقناِع
وهذه املقاالت  .  قبل مّدٍة قرأُت جمموعةَ مقاالٍت إلحدى النساِء الالئي ال يذكرنَ باخلريِ          

 .طفاِل، وهذا أمٌر حساٌس يهمُّ كلَّ امرأٍة يف اجملتمعتتناول قضيةً تتعلُق باأل
 . إنّ اجملتمَع جيُد نفسه مضطراً للتعامِل مع هؤالِء، ألنَّ البديلَ اإلسالميَّ غائٌب عن الساحِة

 . لقد حتدثت هذه املرأةُ عن اتصاِل الناِس واستفسارهم هلا بشأن هذه القضّية
 !. هذا امليداِن حىت يصبَح منطلقاً لإلصالِح والتغيِري؟ أفال ُيحّتُم هذا حضوَر املصلحات يف 

إنّ األخت الداعية لو اقتحمت هذا امليدان، فلن ُتْحِسَن ولن ُتِجيد تناولَ مثـلَ              :  قد ُيقال 
 !!!. هذه املوضوعاِت، باعتباِر أّنها ليست من أهِل التخصص

حين الوقُت لُنفَكَِّر تفكـرياً     أمل  :  نعم، إنّ هذا القولَ صحيٌح، وينبغي أن يدعونا للتساؤل        
جاداً يف االجتاِه إىل أمثاِل هذه التخصصاِت، اليت تؤهلُ املصلحات لتناوِل قضـايا املـرأِة مـن                 
منظوراهتا النفسيِة والتربويِة واإلعالميِة، ومن منطلٍق موضوعيٍّ ومتخصٍص بعيداً عن اخلطـاِب            

 . العاطفيِّ الذي يتفاعلُ مع قشوِر القضيِة فحسب
 :توسيع دائرة استيعاب الخبرات: المطلب الرابع  . ٥,١٢,٤

هناك شرائُح من نساِء اجملتمِع غري حمسوباٍت على تياِر وإطاِر الدعوِة، نعم إّنهّن ال حيبذنَ               
أن يوصفَن بأّنهّن متدينات، وال يتحمسّن أليَّ وصٍف يوحي بأّنهّن مصنفاٌت يف داخـل هـذا                

 . كبريٍة، فهّن حمافظاٌت ال يرضني بالفساد، والفجوراإلطار، لكنهنَّ قريباٌت من اخلِري بدرجٍة
 أيتها األخوات الكرميات؛ إّننا يف سباِق َيْهُدُف ملدَّ جسورنا الستيعاب هـذه الشـرحية              
احملافظِة اليت ترابط يف الدائرة الوسطى، حّتى نكونُ أقرَب إليها من أولئك املفسـدين، وحّتـى                

 حيِة املشتركة، خدمةً لقضايا األمة؟ نستفيد منها يف خدمة اهلموِم اإلصال

٦K אאW
إنّ مسريةَ الصحوِة حباجٍة إىل وقفٍة متأنيٍة ملراجعِة األداِء فيما يتعلـق مبجـاالِت العمـِل                
الدعويِّ وما يتعلّق به من أدواٍت، وذلك من أجل قياِس ومعرفِة مدى فاعليتها يف خدمِة الرسالِة                



 ٢٣

إىل املرأِة، ومن هنا فإنّ هناك نقاطاً ضروريةً، البّد من الوقوف عندها، حـىت              الدعويِة املوجهِة   
 : تؤيت هذه املراجعةُ مثارها

١}٦K אאW
 : إنّ إعادة النظر يف جماالت العمل أمٌر حتتمه عدة دوافع

 :محدودية المجاالت:  الدافع األول . ٦,١,١
. دودةً، وضّيقةَ اُألطُِر، إذ أّنها ال تغطي إال فئةً حمـدودةً           إنّ جماالِت عملنا الراهنِة، تعدُّ حم     

ولو قُدَِّر لنا أن نتأمل أبرزها وأكثرها نشاطاً، مثل دوِر التحفيِظ النسائيِة وغريها، فإّننا سنجدها               
، ولذا فإنّ النظرةَ العميقةَ ملقداِر الطاقِة االستيعابيِة هلـذه اجملـاالتِ  . حمدودةً إنْ مل تكن معدومةً   

 . كفيلةٌ بأن تدلنا على حجم القصور املوجود فيها
 : نوعية الشرائح المستوعبة:  الدافع الثاني . ٦,١,٢

 إنّ املتأمل يف هذه اجملاالت، سيدرك متاما أّنها ال تستوعب إال املتدينات، وهذا بـالقطع               
 اسـتقامتهّن،   إال أّننا حباجة إىل جماالت أخرى الستيعاب البقيِة الباقيِة، حرصاً علـى           . أمٌر جّيد 

 .وعدم احنرافهّن
 إنّ املقارنة بني اجلهد املقدِم للشباب، وذاك املقدِم للفتياِت، يقنعنا بضرورة التفتيِش عـن              

 .جماالٍت أخرى تستوعُب الشرحيةَ اليت قد ال جتُد محاساً للحضور يف ُدوِر حتفيِظ القران
املراكز الصيفية، و الربامج العلمّية      فبينما يقضي الشباب أوقاتاً غري قصريٍة مللء فراغهم يف          

 . ومراكز الترفيه، جند أنّ الفتاة العادّيةَ، ال جتُد سوى اجملاالِت اليت ختاطُب املتدينات

٢}٦K אאאW
 إنّ بروز الرجاِل املهتمني بقضيِة املرأِة يف وسائِل اإلعالِم العامِة، والذين يتناولون قضيتها             

 .بالصورِة الواسعة، ال بّد أن يصبح من أهمِّ أولوّياِت وضروراِت مسريِة الصحوِة
 إننا نطمح أيضا، أن تشكِّلَ األمساُء النسائيةُ الصاحلةُ، حضوراً فاعالً وكثيفاً علي مستوى             

 .وخاّصةً عَرب هذه القنواِت والوسائِل اإلعالميِة. كافِة شرائِح وطبقاِت اجملتمِع
 التلفزيوين واإلذاعي قد يشكل بالنسبة للمرأة الداعية نوعاً من احلرج، لكـّن              إنّ احلضور 

 .هذا األمر ال ينطبق على الصحافة بأي حال من األحوال



 ٢٤

 إننا ال نريُد أن يكون هذا احلضوُر النسائيِّ قاصراً على الصحافِة واجمللِة اإلسالميِة فقـط،   
ى يربَز على مستوى املطبوعاِت املختلفِة، اليت تقرأها        بل نريده أن يتعدى هذا اإلطاَر الضّيَق، حتّ       

 .غُري املتديناِت، مبختلِف شرائحهن
 إنّ مما يؤسف له حقاً، أنّ الوسائل والقنوات املتاحة خلطابنا الدعوّي ال تزال حمـدودة،               

ـ                  ِف فعلى الرغم من أننا كرجاٍل، ُتوجَُّه إلينا الدعواُت، و تتاُح لنا الفـرُص للتحـدِث يف خمتل
احملافِل، فقد اكتشفنا أّننا جمهولون عند شرحيٍة كبريٍة من اجملتمع، فإن كان واقُع احلاِل بالنسـبِة                

 .للدعاِة من الرجاِل هكذا، فكيف يكونُ احلالُ بالنسبِة لألخواِت الداعياِت؟

٣}٦K אאאאW
علماِت الغيوراِت املصلحاِت، ممن    على الرغم من أن مدارسنا تذخُر بعدٍد ال بأس به من امل           

كان هلن بفضل اهللا دوٌر فاعلٌ، وأثٌر كبٌري، يف إصالِح و تربيِة بناتنا، لكن هناك ضرورةٌ ُمِلّحـةٌ                  
 .تدعونا إىل توسيِع دائرِة اهتماماتنا وبراجمنا لضماِن أفضل استثماٍر هلذا احلقِل املهمِّ

ارِس، وجعلها من أهمِّ مياديِن اإلصالِح، ينبُع        إنّ ضرورةَ اعتنائنا وتركيزنا على هذه املد      
من كوهنا تستوعُب الفتياِت، وهن يف أخطِر مرحلٍة ُعمرّيٍة، غالباً ما يكون هلا أثٌر بالغٌ يف التوجِه                 

 . الفكريِّ واألخالقيِّ بالنسبِة للفتاِة يف مستقبِل أيامها
 املوّجُه للطالبـات يف هـذه       ما هو النشاطُ الدعويّ   :  إنّ هناك سؤاالً مهماً يطرح نفسه     
وهو بالتأكيِد نشاطٌ جّيٌد ومثمٌر، وحنـن يف حاجـٍة          . املدارس ؟ بال شٍك، هو نشاطُ املَُصلَّىَ      

للمحافظِة عليه، لكننا حباجٍة أيضاً إىل استيعاِب جهوِد الصاحلاِت األخرياِت، مـن معلمـاِت              
 . اخل...احلاسِب، والرياضياِت والعلوِم

هذه اجلهود، ُتْسَتثَْمُر املدرسةُ، وتتحول إىل مؤسسة إصالحية بـاملفهوم   وبتضافر و تنوع    
 .الواسع

٤}٦K אאW
إنّ الوجَه التجارَي غالباً ما يكون هو الوجُه البارُز هلذه املدارِس، ولذا فليس مبستغرٍب أن               

نشارك يف قدٍر مـن هـذا       وإّنين اعتقد أننا    . جيَد طالُب هذه املدارِس إمهاالً يف الناحيِة التربويةِ       
 .اإلمهال، ألننا مل نلتفت الستثمار هذه املؤسسات كما ينبغي

 وبرغم قصور النواحي التربوية، إال أنّ هناك أمراً مهّماً مييز هذه املدارس، وهو أنّ فيهـا                
 .مرونة



 ٢٥

لو قُدَِّر أن ننجح يف ارتياد واستغالل هذه امليادين، فيمكننا أن نضـيَف             :  ومبعًىن أوضح 
 .برامَج تربويةً و أنشطةً ثقافّيةً ناضجةً، هبدِف استثماِرها، االستثماَر الدعوّي األمثلَ

٥}٦K אאW
بدأ نشاطُ هذه اجلمعياِت بدايةً مشبوهةً يف مصر على أيدي بعض الـداعياِت املناديـاِت               

ت مثيالٌت هلـا يف     بتحريِر املرأة، مث أخذت هذه املؤسسات متدد وتنتشر رويداً رويداً حىت نشأ           
 .جمتمعاتنا

 وبالقطع فإنّ هذه البداياِت املشبوهِة، جعلتنا ننظُر إىل هذه اجلمعياِت بعِني الريبِة، ونضُع             
 .عالماِت استفهاٍم كثريةً حولَ أنشطتها

 إنّ جزءاً كبرياً من شكوكنا حولَ أنشطِة هذه املؤسساِت قد يكونُ مربراً، لكن أال ينبغي               
األمُر إىل التفكِري جبديٍة يف إنشاِء مجعياٍت نسائيٍة حمافظٍة، تقدُم هذه الـربامَج يف              أن يدفعنا هذا    

 . إطاٍر منضبٍط حمافٍظ، حيمي املرأةَ ويصوهنا حىت ال تصبَح ميداناً للتغريِب؟
 إّننا نرى على الساحِة اآلن، مؤسساٍت تقدُم للمرأِة أنشطةً متعددةً، كدوراِت احلاسـِب             

 . اخل...وأخرى تقدُم دوراٍت يف الطبِخ واألزياِء، غاِتاآليلِّ، و الل
ممـن ال حيسـَنب مـن       ،  إنّ هذه األنشطة ُتحظى حبضوِر شرحيٍة من النساِء احملافظـاتِ         

والغالب أّنهن حيضرن بدافِع احلاِجة مللِء فراِغهّن، وشغِل أوقاهتّن بتعلِّم هذه املهاراِت            . املتديناِت
 . واملهِن املفيدِة
ال يكون هناك تفكٌري بصورة أو بأخرى يف ارتياد واقتحام هذه امليـادين، دون أن                ملاذا  

 نزكيها ودون أن ندعو الناس لولوجها؟
 إنً ابتعادنا عن هذه املؤسساِت، سيزيُد من تأصيِل دورها املتوقِّع يف إفساِد اجملتمـِع، إنْ               

نزواَء وابتعاَد املصلحني قد يتـيُح      وإن مل يكن موجوداً، فإنّ ا     . كان هذا الدوُر موجوداً بالفعلِ    
 .مناخاً صاحلاً لظهوره

 نعم قد ال يرضى أحدنا لزوجته وابنته أن حتضَر هلذه املؤسساِت، وقد ال يسرنا أنْ ندعو                
لكن أنْ تأيت بعُض الصاحلاِت وتقتحَم هـذا        . الناَس إليها، ألننا نعتربها مؤسساٍت غري منضبطةًٍ      

صالِح، أو على أقلِّ تقديٍر، من أجِل حماولِة إجياِد بيئٍة حمافظٍة، تكفـلُ             امليدانَ ألجِل التغيِري واإل   
 . محايةَ املرأِة من الفساِد، فهذا شيٌء آخر بالتأكيِد



 ٢٦

 إننا جيب أن نفّرَق بني االستثماِر لصاِحل الدعوِة، وبني التزكيِة، و جيب أنْ نفصلَ بَني ما                
 . املياديِن اجلديدِة اليت نسعى إلصالحهاخنتارُه ألنفسنا وأهلنا، وبني اقتحاِم هذه

 إنّ وجوَد الرغبة يف اإلصالِح والتغيِري أمٌر حمموٌد، لكن البّد من التأكيِد على أال تدعونا               
هذه الرغبةُ إىل االنفالِت، وجتاوِز الضوابِط الشرعيِة، فقضيةُ املرأِة حتتاُج إىل أن نتساءلَ دوماً يف               

موافقِة وخمالفِة هذه اخلطواِت للشرِع؟ إذ ال يسوغُ أن تـدعونا           كلِّ خطوٍة خنطوها، عن مدى      
 .رغبتنا يف توسيِع نطاِق الدعوِة إىل اجلرأِة على الضوابِط واألحكاِم الشرعيِة

٧K אW
 هناك أولوياٌت مهمةٌ، جيب أنْ نعتين هبا يف جماِل دعوتنا للمرأِة، وسأقتصُر على ذكِر ثالثِ              

 .أولوياٍت، مع اإلشارِة إليها باختصاٍر شديٍد

١}٧K אאW
 إنّ وقوفنا سداً منيعاً يف مواجهِة خمططاِت التغريِب، جيب أن يكون على رأِس أولوياتنا،              
إذ أّننا أصبحنا نرى دعاةَ العلمنِة والتغريِب يأتونا يف كلِّ يوٍم باجلديِد من صوِر وأمناِط احليـِل                 

فِة لطمس اهلوّية اإلسالمّية، وخاّصة عَرب الّتركيِز على تناوِل القضايا االجتماعّيـِة اخلاّصـِة              اهلاد
 .باملرأة

٢}٧K אאW
لعله ال خيفى، أنّ هناك بعضاً من مظاهِر االحنراِف علـى املسـتوى السـلوكيِّ بـدأت            

 .باالنتشاِر يف اجملتمِع
ياِت والشباِب ممن يسعى إلقامِة عالقـاِت حـٍب قبـلَ           يوجد اآلن كثٌري من الفت    :  فمثالً

 . الزواِج، لكّن عدداً كبرياً من هوالء يشعرون بأهنم خمطئون
 نعم إنّ من واجبنا كدعاٍة، أنْ حنذَر من أمثاِل هذه الظواهِر، لكّن األوجَب من ذلك أنْ                

 االحنراَف على مستوى القيِم     إذ أنّ . حنذَّر بصورٍة أشّد، من تأثريها على مستوى الثوابِت والقيمِ        
والثوابِت، يعين أنّ اجملتمَع قد وصلَ إىل مرحلٍة يتعاملُ فيها مع االحنراِف السلوكيِّ على أسـاِس           
أّنه مسألةٌ طبيعيةٌ، فليس من حقِّ أحٍد أن يقابلها باالمتعاِض واالستنكاِر، وهذا ما ُيَعبَُّر عنه بأن                

 . وفاًيصبَح املعروُف منكراً واملنكُر معر



 ٢٧

٣}٧K אאאאW
إنّ رسالتنا جيب أنْ تستهدَف شرحيةَ الفتياِت من طالباِت اجلامعـِة واملرحلـِة الثانويـِة               

 .املتوسطِة، إذ أّنهّن يف مراحلَ عمريٍِّة جتعلهّن من أكثِر الشرائح االجتماعّيِة تأثراً
 .تستفيُد منها كبرياُت السنِّ أو الصغرياِت فمن املالحظ أنّ كثرياً من اجلهوِد الدعوّيِة 

لو أخذنا دوَر التحفيِظ كمعلٍم بارٍز للعمِل الدعويِّ النسويِّ، فإّننا سنجُد أنّ هذا             :  فمثالً
األمَر يبدو فيها واضحاً، فالشرحيةُ الكبريةُ من الاليت حيضرنَ يف هذه الدوِر إّما أّنهّن من كبرياِت                

 .السنَِّ أو من الصغرياِت

٨K W
 :  أيتها األخوات؛ البّد أن أُذَكَِّر يف ختاِم حديثي ببعض األمور، فأقول

ليس هذا كلُّ ما لدي، فضالً من أنْ ميثّلَ كلَّ الذي ينبغي قَْولُه حولَ هذا املوضـوِع،                  ( 
زماً أّننا ينبغـي    وإنّ ما ذكرُته يف هذه احملاضرِة ميثِّلُ اجتهاداً ورؤيةً شخصيةً، حولَ ما أعتقَد جا             

وألنّ هذه الرؤيِة حمُض تصّوٍر واجتهاٍد بشرّي، لذا يصدُق         . أنْ َنقوَم ونعتين به يف دعوِتنا للمرأةِ      
 .عليها أنَّها أمٌر قابلٌ لألخِذ والردِّ

إّنين أعتقُد أنّ قضايا املرأِة ودعوهتا أكُرب مين، وأكُرب من فالٍن وزيـٍد مـن         : وأكرُر القولَ 
من الدعاِة الذين نذروا أنفسهم     ،  أكُرب من حجم سائِر املتخصصني يف هذا اجلانبِ        بل و ، الناِس

 ). خلدمِة قضيِة املرأِة، فضالً عن شخٍص آخر اقل قدرةً وأقل اهتماماً هبذه القضيِة 
 أسألُ اهللا عزَّ وجلَّ أنْ يكونَ جهدي هذا خالصاً لوجهه الكرِمي

 .وسلموصلى اهللا على نبينا حممٍد وآله وصحبه 


