
  



  

  ٥ دور املرأة يف نصرة الدين
 

  
  
  
  
  

  ..إهداء
  

  .اإلسالم نصرة هم عاتقها على محلت من كل إىل
  .العظيم اهلدف هذا عن احلياة أشغلتها من كل إىل
  .باإلسالم وأعزها اهللا أكرمها من كل إىل
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  تقدمي
 رمحة املبعوث على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد
  .كثرياً تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا للعاملني،

  :وبعد
 يف املرأة دور« بـ املوسومة الورقات هذه على اطلعت فقد
 وهي باا، يف مفيدة خمتصرة نافعة، جامعة فألفيتها »الدين نصرة

 لكل وسددها اهللا وفَّقها العطية، صاحل بنت مرام / الفاضلة لألخت
 عن حتدثت فقد املهم، املوضوع هذا يف وأجادت أفادت فقد خري،

 على املعينة العوامل ذكرت مث وميادينها، وجماالا صرةالن مفهوم
 عن حتدثت وأخرياً الدين، هذا نصرة ونتائج مثار وكذلك النصرة،
 من املرأة وموضوع .العظيم الدين هذا نصرة عن التخاذل أسباب

 قبل من وذلك وبشدة، األيام هذه تطرق اليت املهمة املوضوعات
 تدافع أن املسلمة املرأة على جبو ولذا والداخل، اخلارج أعدائها

 وهي بذلك، األوىل فهي دينها، عن وتدافع الشرعية حقوقها عن
 وبالتايل إفسادها يريدون الذين على ترد حىت ذلك، على األقدر
 جاهل إال ينكره ال احلياة يف عظيم دور هلا واملرأة .اتمع إفساد
 وهي خت،األ وهي الزوجة، وهي األم، فهي وجل عز اهللا بدين

  .اتمع فسد فسدت، وإن اتمع، صلح صلحت، فإن بنة،اال
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 على النساء جمامع يف النافع الكتيب هذا بنشر أوصي وأخرياً
 رجاالً – فاجلميع ،مراتبهن اختالف على النساء وعلى اختالفها

   .به اتصف ملن شرف وهو الدين، هلذا بالعمل مطالب – ونساء
 عمله ويكون الدين، ذا يعمل يعمل ممن ناجيعل أن تعاىل اهللا أسأل

 هذه مؤلفة خرياً جيزي أن تعاىل أسأله كما ، صواباً خالصاً
 وصلى أعلم واهللا .حسناا ميزان يف العمل هذا جيعل وأن الورقات،

  .حممد نبينا على وسلم اهللا
  كتبه

  الكرمي العبد الكرمي عبد بن فؤاد /الدكتور
  هـ١٠/١٤٢٥ /١٤ يف

   التدريس هيئة عضو
  بالرياض اجلوية فيصل امللك بكلية
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 املقدمة
 هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما لإلسالم، هدانا الذي هللا احلمد

 على ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هللا واحلمد اهللا،
 أشرف على والسالم والصالة الكافرون، كره ولو كله الدين

 :وبعد أمجعني، وصحبه آلهو حممد نبينا واملرسلني األنبياء
 الدين هذا علينا ا تعاىل اهللا من اليت النعم أعظم من فإن
 ومسلمة مسلم كل على فواجب احلكيم، التشريع وهذا العظيم،

 واعتقاد املعىن، هذا فهم قصور رأيت وملا بنصرته، النعمة هذه شكر
 اجلهد هذا كان الرجال؛ إال ا يقوم ال النصرة أن النساء من  كثري

 ولقد الواقع، أرض على وتطبيقه املعىن، هذا لتوضيح املتواضع
 وحده، اهللا فمن وفقت فإن واإلفادة، االختصار جاهدة حاولت

 .الشيطان ومن نفسي فمن ذلك غري كان وإن
 ميزان يف جيعله وأن املسلمني، نساء به ينفع أن اهللا أسأل
 .إخراجه يف أسهم من كل حسنات
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 النصرة مفهوم
 الكفار جهاد يف حمصورة الدين نصرة أن يعتقد الناس من كثري

 !صحيح؟ الفهم هذا فهل السالح، ومحل
 !؟ مراتبه هي وما !؟ اجلهاد معىن وما

 .والوسع الطاقة بذل :اللغة يف اجلهاد
 إن وقتاهلم احلق الدين إىل ودعوم الكفار جهاد :الشرع ويف

 .-)١(العرف يف الغالب يف وهذا - يقبلوا مل
 رمحه- اجلوزية القيم ابن ذكرها كما أربعة مراتب وللجهاد

 :وهي -اهللا
 .النفس جهاد - ١
 .الشيطان جهاد - ٢
 .واملنافقني الكفار جهاد - ٣
 .)٢( واملنكرات الظلم أرباب جهاد - ٤

  

                              
  ).٤/٢٥٣(عبد الرمحن بن قاسم النجدي ، حاشية الروض املربع  (١)
 ) .٣/٩(ابن القيم ، زاد املعاد  (٢)
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 :النفس جهاد :أوالً

 :مراتب أربع على أيضاً وهو
 ةمكلف املسلمة واملرأة :اهلدى تعلم على جياهدها أن - ١

 الرجال، به خياطب مبا خياطنب الرجال، شقائق والنساء كالرجل،
 كل على فريضة العلم طلب« :وسلم عليه اهللا صلى قال وقد

  .)١(»مسلم
 وأحكام العقيدة كتعلم واجب، فهو به إال الواجب يتم ال وما
 .والزكاة والصيام الصالة

 وقد جهلها، بسبب والشركيات البدع يف تقع النساء فبعض
 يف السلف ونساء – عليهن اهللا رضوان – املؤمنني أمهات متيز ينارأ

 من أحداً  رأيت ما« :قال أبيه عن عروة رواه ما ذلك ومن العلم،
 بشعر وال حبرام وال حبالل وال بفريضة وال بالقرآن أعلم الناس

 .)٢(»عنها اهللا رضي عائشة من بنسب وال العرب حبديث وال
 ألن األصول؛ وضبط األولويات عاةمرا العلم طالبة على وجيب

 إذا وأغصاا، الشجرة كأصل فروع، واملسائل العلم، هي األصول

                              
  .رواه ابن ماجه وغريه  (١)
 ) .١/٢٩٣(ابن اجلوزي ، صفة الصفوة  (٢)
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 .)١(ولك تذبل فإا جيد أصل على األغصان تكن مل
 ونصرة للعلم زكاة وهو :علمه بعد به العمل على جهاد - ٢

 يتأسون الناس من وكثري شك، بال إليه دعوة به العمل ألن للدين؛
 .)٢(هبأقوال يتأسون مما أكثر وبأعماله بالعامل
 ونصرة للعلم زكاة أيضاً وهو :إليه الدعوة على جهادها - ٣

 املنكر عن والنهي باملعروف باألمر إليه الدعوة وتكون للدين،
 اهللا إن« :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال الناس، وتعليم

 وحىت جحرها يف النملة حىت واألرض السموات وأهل ومالئكته
  .)٣(»اخلري الناس معلمي على ليصلون احلوت
 بضاعة وهي :الدعوة مشاق على الصرب على جهادها - ٤

 اهللا ذات يف املسلم يؤذي أن وحقيقته الصاحلني، وشعار الصديقني
 واهللا لذاته، ينتقم وال احلسنة، بغري السيئة يرد فال ويتحمل، فيصرب
 بِغيرِ أَجرهم ابِرونَالص يوفَّى إِنما﴿ صربه على جيازيه

  .)٤(﴾حسابٍ

                              
  . )٥٣(ابن عثيمني ص ، شرح حلية طالب العلم : انظر  (١)
  .املصدر السابق : انظر  (٢)
  .حديث حسن: وقال ، رواه الترمذي  (٣)
 ) .١٠(آية : سورة الزمر  (٤)
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 :الشيطان جهاد :ثانياً
 :نوعني على وهو

 ويكون الشبهات، من العبد إىل يلقي ما دفع على جهاده - ١
 .اليقني بعده

 ويكون الشهوات، من العبد على يلقي ما دفع على جهاده - ٢
 .)١(الصرب بعده

 صبروا لَما بِأَمرِنا يهدونَ ةًأَئم منهم وجعلْنا﴿ :تعاىل قال
  .)٢(﴾يوقنونَ بِآياتنا وكَانوا
 هلذه تفسريه يف – اهللا رمحه – السعدي الرمحن عبد الشيخ قال

 يهدون أنفسهم يف مهتدين :أي ﴾بِأَمرِنا يهدونَ أَئمةً﴿ :اآلية
 والرسالة النبوة درجة بعد الدرجات أرفع وهم اهلدى، بذلك غريهم
 لَما﴿ العالية الدرجة هذه نالوا وإمنا الصديقني، درجة وهي

 سبيله، يف واألذى اهللا إىل والدعوة والتعليم التعلم على ﴾صبروا
 الشهوات، يف واسترساهلا املعاصي يف مجاحها عن أنفسهم وكفوا

                              
  .عبد امللك القاسم ، اصرب واحتسب : انظر (١)
 ) .٢٤: (سورة السجدة آية  (٢)
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 ىلإ اهللا بآيات اإلميان يف وصلوا :أي ﴾يوقنونَ بِآياتنا وكَانوا﴿
 صحيحاً تعليماً تعلموا ألم اليقني؛ إىل وصلوا وإمنا اليقني درجة

 املسائل يتعلمون زالوا فما املفيدة أدلتها عن املسائل وأخذوا
 .)١(كلذل وصلوا حىت الدالئل بكثرة عليها ويستدلون

 .عني فرض الشيطان وجهاد النفس جهاد •
 :تعاىل وقال ، )٢( ﴾وِءبِالس َألمارةٌ النفْس إِنَّ﴿ :تعاىل قال

  .)٣(﴾عدوا فَاتخذُوه عدو لَكُم الشيطَانَ إِنَّ﴿

 :واملنافقني الكفار جهاد :ثالثاً
 أو مسلم أي بتركها يعذر ال املرتبة وهذه :بالقلب جهاد -١
 .مسلمة
 اليت الثالثة األساليب أحد معهم ويتخذ :باللسان جهادهم -٢
 والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلى ادع﴿ :تعاىل قوله يف وردت

ةنسم الْحلْهادجي وبِالَّت يه نسوعال جل وقوله ،)٤( ﴾أَح: 
﴿ةكْموقبوله وفهمه حاله حسب على أحد كل أي ﴾بِالْح. 

                              
عبد الرمحن السعدي           ، ن يف تفسري كالم املنان تسري الكرمي الرمح: انظر  (١)

  ) .٦٠٤(ص 
  ) .٥٣: (سورة يوسف آية  (٢)
  ) .٦: (سورة فاطر آية  (٣)
  ) .١٢٥: (سورة النحل آية  (٤)
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 وباألقرب فاملهم باألهم والبداءة بالعلم الدعوة احلكمة من إن

 انقاد فإن واللني، وبالرفق أمت، قبوله يكون ومبا األذهان، إىل
 األمر وهو احلسنة، باملوعظة الدعوة إىل معه انتقل وإال باحلكمة
 )١( .والترهيب بالترغيب املقرون والنهي
 إىل داعية كان أو حق عليه هو ما أن يرى املدعو كان فإن
 يهلد من إال به يقوم ال واجلدال أحسن، هي باليت فيجادل الباطل

 .الشبهات رد به يستطيع وفري علم
 قوله عن النجدي قاسم ابن الشيخ قال :باملال جهادهم -٣
 في وأَنفُِسكُم بِأَموالكُم وجاهدواْ وثقَاالً خفَافًا انفرواْ﴿ :تعاىل
 وعلى اهللا، سبيل يف النفقة املوسرين على فيجب ،)٢(﴾اللّه سبِيلِ
 كما فضل، فيها كان إن بأمواهلن اجلهاد النساء على فيجب هذا

 .)٣( الزكاة جتب
 ولكن نزاع، بال أنثى على جيب وال :بالنفس جهادهم -٤
 عن أحد، غزوة يف حدث ما ذلك ومن وتسقيهم، اجلرحى تداوي

 بكر أيب بنت عائشة رأيت لقد« :قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس
                              

عبد الرمحن السعدي                               ، تسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر (١)
  ) .٤٠٤(ص 

  . )٤١: (سورة التوبة آية  (٢)
 ) .٤/٢٥٦(عبد الرمحن بن قاسم النجدي ، حاشية الروض املربع  (٣)
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 تنقزان – اسوقهم خدم أرى – ملتشمرتان وأما سليم، وأم
 مث فتمآلا، ترجعان مث القوم، أفواه يف تفرغانه متوا، إىل القرب
  .)١(»القوم أفواه يف فتفرغانه جتيئان

                              
 )  .٢٦٨(صفي الرمحن املباركفوري ص ، الرحيق املختوم  (١)
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 :والبدع واملنكرات الظلم أرباب جهاد :رابعاً
 اهللا رسول مسعت :قال عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن

 بيده، يغريهفل منكراً منكم رأى من« :يقول وسلم عليه اهللا صلى
 أضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن

  .)١(»اإلميان
 غلب عجز فإن سلطة، هلم ممن كان أو قدر إذا باليد فاألوىل

 اللسان، إىل انتقل منه أشد منكراً يسبب بيده تغيريه أن ظنه على
 الْموعظَةو بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلى ادع﴿ :تعاىل قوله واتبع

ةنسم الْحلْهادجي وبِالَّت يه نستقدم وقد ،)٢( ﴾)١٢٥( أَح 
 أي املرتبة هذه بترك يعذر وال بقلبه جاهد عجز فإن ،)٣(تفصيله
 .مسلمة أو مسلم

                              
  . رواه مسلم (١)
  . )١٢٥: (سورة النحل آية  (٢)
 ).١٤(انظر ص  (٣)
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 ميادينها

 .املدرسة -١

 :املعلمة /أ
 خلقك وحسن ولباسك يئتك لطالباتك قدوة كوين -

 .العمل يف وإخالصك
 وحوار بأسلوب بينهن، تنتشر اليت املشاكل معهن ناقشي -
 .ومشوق هادئ
 اهلمم وشحذ والتوجيه لإلرشاد الفرص استغالل حاويل -
 .الدين لنصرة
 اخلارج يف الدين أعداء من ن حيدق الذي اخلطر هلن بيين -

 .والداخل

 :املصلى مشرفة /ب
 لطالباتا لقلوب األقرب هي املصلى على املشرفة املعلمة إن
 املشرفة أخييت فاحرصي أنظارهن، يف القدوة فهي املعلمات، وكذا
 .باستمرار حساباتك مراجعة على

 على والتطبيق والنصيحة العلم حتتوي متميزة نشاطاتك لتكن -
 .الواقع أرض
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 وأشريف التحفيظ، حبلقات االلتحاق على الطالبات شجعي -
 .غيان عند أحواهلن وتفقدي حفظهن، على

 تطليب كأن باملصلى، امللتحقات غري الطالبات إشراك حاويل -
 أو أشرطة أو كتيبات وكتوزيع األنشطة، بعض يف املساعدة منهن
 .التربعات جبمع القيام
 على كل األخطاء لتصحيح املناسب األسلوب اختاري -

 .حاله حسب

 :الطالبة /ج
 مع تقضيه الكلية أو املدرسة يف سواء الطالبة وقت أغلب إن

 :بـ الوقت هذا فلتستغل زميالا،
 .هلن املسلمني أخبار ونقل اخلري على حثهن -
 .النساء بني شاعت اليت األخطاء بعض مناقشة -
 .النافعة األشرطة أو الكتيبات بعض إهداؤهن -
 تصحيح أو اخلري على احلث يف الرسالة أسلوب جريب -

 .اللني األسلوب مراعاة مع األخطاء
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 .البيت -٢

 :الزوج /أ
 .اهللا طاعة على إعانته -
 .له واملشورة النصيحة إهداء -
 .سبيله يف واجلهاد اهللا إىل الدعوة على حثه -

 :األبناء /ب
 على تردد كلمة فأول الصغر، منذ وجل عز باهللا تعليقهم -

 .)اهللا إال إله ال( مسامعهم
 .إياها وتعليمهم األذكار على املداومة -
 .نفوسهم يف اهللا مراقبة غرس -
 .واحلرام احلالل بأحكام تعريفهم -
 .والصيام كالصالة الفرائض أداء على تعويدهم -
 وتطبيقه، وفهمه حفظه على واحلرص الكرمي القرآن تعليمهم -

 .النافعة العلوم وبعض النبوية السنة أيضاً وتعليمهم
 .هلم النافعة والقصص الكتب واختيار لديهم القراءة تنمية -
 .إليهم واإلحسان اآلخرين حقوق أداء على تربيتهم -
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 والنهي باملعروف واألمر اهللا إىل الدعوة ممارسة على تعويدهم -

 .وأساليبه آدابه توضيح مالحظة مع املنكر، عن
 .اإلسالم أعداء يرمسها اليت املخططات عن هلم الكشف -
 .وأساتذا بأنشطتها املتميزة املدارس اختيار -
 .الرحم وصلة لوالدينا بر على تربيتهم -

 .اخلدم /ج
 وااللتزام والتواضع، التعامل، حبسن هلم، احلسنة القدوة تقدمي -

 .الدين بشرائع
 .الدين أمور من جيهلون ما تعليمهم -
 أو كتبت اليت الدينية األشرطة أو الكتب بعض إهداؤهم -

 .بلغتهم سجلت

 :النسائية التجمعات /٣

 :)األسرية( اخلاصة /أ
 .توجيهية كلمة بإلقاء الوقت لاستغال -
 .الصاحلني بعض سري رواية -
 .ثقافية أو دينية مسابقات إقامة -
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 املسلمني أحوال عن مفيدة ونقاشات حبوارات اجلميع إشراك -
 .العامل يف

 :)واملستشفيات النسائية األسواق( العامة /ب
 العبارات بعض حتمل اليت البطاقات أو األشرطة بعض توزيع -
 وكذلك األماكن، تلك يف املوجودات النساء على يهيةالتوج

 .املفيدة احملاضرات بعض إعالنات
 .املستشفيات يف االنتظار أماكن يف الكتيبات بعض وضع -

 :اإلعالم /٤
 الفرصة هذه فاستغلي اتمع من كبرية شرحية خياطب اإلعالم

 :ذلك ومن الدين، لنصرة
 .الدينية موراأل بعض توضيح فيه يتم موضوع كتابة -
 .املسلمني بني شاعت اليت األخطاء من التحذير -
 العداء فيها ويظهر للفساد تدعو اليت األقالم على الرد -

 املسلمني أعراض عن الذب :أيضاً ذلك ومن واملسلمني، لإلسالم
 .والعلماء األئمة وخاصة
 املوضوعات ببعض اهلادفة والقنوات الصحف على االقتراح -

 .ناقشةبامل اجلديرة
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 النصرة على املعينة العوامل

 حمبة أي على ورسوله اهللا حمبة وتقدمي : ورسوله اهللا حب - ١
 أن :اإلميان حالوة ن وجد فيه كن من ثالث« :احلديث يف كما

 حتصل احملبة وهذه ،)١( »...سوامها مما إليه أحب ورسوله اهللا يكون
 عليه اهللا صلى سولالر سنة وبنصرة املعاصي، وترك الطاعات، بفعل

 .بأخالقه والتخلق شريعته، عن والدفاع وسلم،
 من وببذلك ومهتك، نيتك قدر فعلى :اهلمة وعلو اإلخالص - ٢
 يكون ذلك، يف ورغبتك ومرادك وفكرك وجهدك ووقتك مالك
 قدر على العباد على تنزل اهللا من فاملعونة وإعانته، سبحانه توفيقه
 .ذلك حبسب عليهم ينزل نواخلذال وبذهلم وثبام، مهمهم

 صاحلة، ونية عالية مهة على حصوله موقوف األعلى واملطلب
 :أشياء ثالثة بترك إال ذلك يتم وال

 الناس ألفه وما والراحة، الدعة إىل السكون وهي :العوائد /أ
 .واألوضاع الرسوم من واعتاده
 .وباطنها ظاهرها املخالفات أنواع وهي :العوائق /ب
 من ورسوله، اهللا دون القلب به تعلق ما كل وهي :العالئق /ج

                              
  .أخرجه البخاري ومسلم  )١(
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 .)١(م والتعلق الناس وصحبة وشهواا، الدنيا ملذات
 القلوب زاد فهي :وجل عز اهللا ذكر وكثرة النوافل - ٣

 رضي هريرة أيب عن احلديث ففي اهللا، حمبة لنيل وطريق واألرواح
 تعاىل هللا إن« :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عنه اهللا

 عبدي إيل تقرب وما باحلرب آذنته فقد ولياً يل عادى من :قال
 إيل يتقرب عبدي يزال وما عليه، افترضته مما إيل أحب بشيء

 به، يسمع الذي مسعه كنت أحببته، فإذا أحبه، حىت بالنوافل
 ميشي اليت ورجله ا، يبطش اليت ويده به، يبصر الذي وبصره

  .)٢(»ألعيذنه استعاذين لئنو أعطيته سألين وإن ا،
 قطع فإذا اجلسد، من الرأس مبنزلة اإلميان من وهو :الصرب -٤
 .)٣(دللجس بقاء فال الرأس

 علَى إِالَّ لَكَبِريةٌ وإِنها والصالَة بِالصبرِ واستعينواْ﴿ :تعاىل قال
نيعاشنيف يف القرآن يف الصرب تعاىل اهللا ذكر وقد ،)٤( ﴾الْخ 

 الصرب، إىل واخلريات الدرجات أكثر وأضاف موضعاً، وتسعني
 :وجل عز فقال لغريهم، جيمعها مل أمور بني للصابرين ومجع

﴿كأُولَئ هِملَيع اتلَون صم هِمبةٌ رمحرو كأُولَئو مه 
                              

  .املصدر السابق  )١(
  .رواه البخاري  )٢(
  ) .٩٧(ابن القيم ص ، الفوائد  )٣(
  )١٥٣: (قرة آية بسورة ال )٤(
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  .)١(﴾الْمهتدونَ
 ثالثة صربوال ،)٢(للصابرين جمموعة والصلوات والرمحة فاهلدى

 :أنواع
 .احملرمات على الصرب /أ

 .الواجبات أداء على الصرب /ب
 .املصائب على الصرب /ج
 فَهو اللَّه علَى يتوكَّلْ ومن﴿ :تعاىل قال :اهللا على التوكل -٥
هبس٣(﴾ح(. 

 :نوعان اهللا على والتوكل
 أو الدنيوية، واحلظوظ احلوائج جلب يف عليه التوكل :األول

 .الدنيوية واملصائب املكروهات دفع
 اإلميان، من ويرضاه حيبه ما حصول يف عليه التوكل :الثاين
 النوع يف العبد عليه توكل فمىت إليه، والدعوة واجلهاد، واليقني،

 دون األول يف عليه توكل ومىت الكفاية، متام األول كفاه الثاين
 النوع يف عليه لاملتوك عاقبة له يكون ال لكن أيضاً، كفاه الثاين

                              
  ) .١٥٧: (سورة البقرة آية  )١(
  ) .٧(ص ، عبد امللك القاسم ، اصرب واحتسب : انظر  )٢(
  ) .٣: (سورة الطالق آية  )٣(
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 .)١(الثاين
 :قال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن :النفس حماسبة -٦

 توزنوا أن قبل أنفسكم وزنوا حتاسبوا، أن قبل أنفسكم حاسبوا«
 )٢(»اليوم أنفسكم حتاسبوا أن غداً احلساب يف عليكم أهون فإنه

. 
 :نوعان النفس حماسبة

 بالعمل يبادر الو وإرادته مهته أول عند الشخص يقف أن - ١
 .تركه على رجحانه له يتبني حىت

 :أنواع ثالثة على وهو العمل، بعد نفسه حياسب أن - ٢
 .فيها قصرت طاعة على نفسه حياسب أن /أ

 .فعله من خرياً تركه كان عمل على نفسه حياسب أن /ب
 به أراد وهل فعله؟ مل معتاد أو مباح أمر على حياسبها أن /ج
 . ؟)٣(الدنيا ا أراد أو خرةاآل والدار اهللا وجه

 أن عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب عن :الصاحلة الصحبة - ٧
 كحامل السوء واجلليس الصاحل اجلليس مثل إمنا« :قال  النيب

                              
  ) .٨٦(ابن القيم ص ، الفوائد  )١(
  .) ١/٩٥(ابن اجلوزي ، صفة الصفوة  )٢(
  ) .١/١٨٦(عبد العزيز السلمان ، موارد الظمآن لدروس الزمان : انظر  )٣(
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 تبتاع أن وإما حيذيك، أن إما املسك فحامل الكري، ونافخ املسك

 ثيابك قحير أن إما الكري ونافخ طيبة، رحياً منه جتد أن وإما منه،
 اختيار على حترص أن املؤمنة فعلى ،)١(»منتنة رحياً منه جتد أن وإما

 واصبِر﴿ :جالله جل قال الطاعة، على تعينها اليت الصاحلة الصحبة
كفْسن عم ينونَ الَّذعدم يهبر اةدبِالْغ يشالْعونَ ورِيدي ههج٢(﴾و(.  
 نفسه من مكّنك من لك الناس أنفع« :اهللا يرمحه القيم ابن قال

 على لك العون نعم فإنه معروفاً، له تصنع أو خرياً، فيه تزرع حىت
 أكثر، أو به انتفاعك مثل احلقيقة يف بك فانتفاعه وكمالك منفعتك

 فإنه فيه، اهللا تعصي حىت منك نفسه مكّن من عليك الناس وأضر
 .)٣(»ونقصك مضرتك على لك عون

 ونساء عليهن اهللا رضوان املؤمنني أمهاتب :االقتداء -٨
 .الدين هذا نصرة يف ومواقفهن سريهن، وقراءة السلف،

 ولو بالنصر ينصره من تعاىل اهللا وعد فقد :اهللا بنصرة الثقة -٩
 اللَّه إِنَّ ينصره من اللَّه ولَينصرنَّ﴿ :وعال جل فقال حني، بعد

لَقَوِي زِيز٤(﴾ع(.  

                              
  .متفق عليه  )١(
  ).٢٨: (سورة الكهف آية  )٢(
  . )١٩٢( ابن القيم ص، الفوائد  )٣(
  . )٤٠: (سورة احلج آية  )٤(
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 من فإن :النار وعذاب اجلنة نعيم يف والتأمل ملوتا تذكر -١٠
 ومن بالدنيا، التعلق من قلبه وخلص بعده، وملا له عمل املوت تذكر
 إليها الوصول أجل من وبذل الصعاب، عليه هانت اجلنة نعيم تأمل

 للخالص جهده بذل النار عذاب تأمل ومن ووقته، وماله جهده
 .والنجاة منها
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 دينال نصرة ونتائج مثار

 اهللا رسول ذلك عن أخرب وقد :واملثوبة األجر استمرار - ١
 األنصاري عمرو بن عقبه مسعود أيب فعن وسلم عليه اهللا صلى
 فله خري على دل من« : اهللا رسول قال :قال عنه اهللا رضي
 اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن .)١(»فاعله أجر مثل
 تبعه من أجور مثل األجر نم له كان هدى إىل دعا من« :قال 
 .)٢(»شيئاً أجورهم من ذلك ينقص ال

 فينا جاهدوا والَّذين﴿ :وتعاىل سبحانه قال :والتوفيق اهلداية - ٢
مهنيدها لَنلَنبإِنَّ سو اللَّه علَم ِسنِنيحاهلداية سبحانه فعلّق ، .)٣(﴾الْم 

 جهاد اجلهاد، وأفرض هاداً،ج أعظمهم هداية الناس فأكمل باجلهاد
 هداه اهللا يف جاهد فمن الدنيا، وجهاد الشيطان وجهاد واهلوى النفس

 اهلدى من فاته اجلهاد ترك ومن جنته، إىل املوصلة رضاه سبل اهللا
 .)٤(اجلهاد من عطّل ما حبسب
 :قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن :وجل عز اهللا حمبة نيل -٣

 فقد ولياً يل عادى من :قال تعاىل اهللا إن« : اهللا رسول قال
                              

  . رواه مسلم )١(
  . رواه مسلم )٢(
  . )٦٩: (سورة العنكبوت آية  )٣(
  ) .٥٩(القيم ص  ابن، الفوائد  )٤(
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 افترضته مما إيل أحب بشيء عبدي إيل تقرب وما باحلرب آذنته
  .)١( »..أحبه حىت بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال وما عليه،
 الَّذين إِنَّ﴿ :وعال جل قال فقد :الناس بني والقبول احملبة -٤
 .)٢(﴾ودا الرحمن هملَ سيجعلُ الصالحات وعملُوا آمنوا

 اهللا أحب إذا« :قال  النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن
 فيحبه فأحببه فالناً، حيب تعاىل اهللا إن :جربيل نادى العبد تعاىل

 فيحبه فأحبوه فالناً، حيب اهللا إن السماء أهل يف فينادي جربيل،
 .)٣(»األرض يف القبول له يوضع مث السماء، أهل

 :قال عنه اهللا رضي مسعود أيب عن :له  النيب دعاء -٥
 فبلغه شيئاً، منا مسع امرأً اهللا رنض« :يقول  اهللا رسول مسعت

 .)٤(»سامع من أوعى غبلّم فرب مسعه، كما
 عنِ يدافع اللَّه إِنَّ﴿ :تعاىل قال :سوء كل من احلفظ -٦
ينوا الَّذنإِنَّ آم لَا اللَّه بحلَّكُ ي انو٥(﴾كَفُورٍ خ(. 

 يدفع اهللا أن آمنوا، للذين وبشارة ووعد اهللا من إخبار فهذا

                              
  . رواه البخاري )١(
  ) .٩٦: (سورة مرمي آية )٢(
  .متفق عليه  )٣(
  .وقال حديث حسن صحيحرواه الترمذي  )٤(
  ) .٣٨: (سورة احلج آية )٥(
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 شرور من شر كل إميام بسبب عنهم ويدفع مكروه، كل عنهم

 وسيئات أنفسهم وشرور الشيطان وسوسة وشرور الكفار،
 .ومستكثر فمستقل إميانه حبسب املدافعة هذه من له كل أعماهلم،

 يؤدي اهللا إىل بالدعوة املرأة قيام إن :العلمي وعيال انتشار -٧
 العمل أن كما النسائية األوساط يف أوسع بصورة العلم انتشار إىل
 النسائي، الوسط يف علمية كفاءات توفري إىل يؤدي اال هذا يف

 تلك السيما العلمية، املسائل من كثري يف إليها النساء رجوع ميكن
 .)١(املرأة بأمور تتعلق اليت

 املسلمة املرأة فمشاركة :للمرأة الشخصية املكانة إبراز -٨
 يف للمرأة الشخصية املكانة إبراز إىل يؤدي والدعوة النصرة يف

 بالعدل شعورها حيث من النفس يف الثقة وزرع اإلسالم، تعاليم
 يف لتشارك هلا تكرمياً وذلك والواجبات، باحلقوق يتعلق فيما اإلهلي
 .)٢(ضهأر يف اهللا خالفة
 اللّه دفْع ولَوالَ﴿ :جالله جل قال :األرض يف الفساد تقليل - ٩
اسالن مهضعضٍ بعبِب تدلَّفَس ضلَا﴿ :وقال،  )٣(﴾اَألرلَوو فْعد اللَّه 
اسم النهضعضٍ بعبِب تمدلَّه عاموص عبِيو اتلَوصو اجِدسمو ذْكَري 

                              
  ) .٨(عدد ، جملة املتميزة : انظر  )١(
  .)بتصرف(نفس املصدر السابق : انظر  )٢(
  ) .٢٥١: (سورة البقرة آية  )٣(
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 .)١(﴾كَثريا اللَّه اسم هافي
 لزم من وتعاىل سبحانه اهللا وعد فقد :الطيبة احلياة-١٠
 من﴿ :تعاىل فقال واآلخرة، الدنيا يف الطيبة باحلياة املستقيم الصراط

 حياةً فَلَنحيِينه مؤمن وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ
 .)٣(﴾يشقَى ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمنِ﴿ :وقال،  .)٢(﴾طَيبةً

                              
  .) ٤٠: (آية  جسورة احل )١(
  ) .٩٧: (آية  سورة النحل )٢(
  ) .١٢٣: (آية  طهسورة  )٣(
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 الدين نصرة عن التخاذل أسباب

 فضل من للنصرة ما تعرف النساء بعض :بالدنيا التعلق -١
 فهي النصرة، وبني بينها حال بالدنيا تعلقها ولكن عظيم، وأجر

 الذي اإلنسان حال وهذا والصدقات، واملال، باملظاهر متشاغلة
 ذَلك علَى وإِنه )٦( لَكَنود لربه الْإِنسانَ إِنَّ﴿ :قوله يف اهللا صفهو

هِيد٧( لَش( هإِنو بحرِ ليالْخ يددلَش )١( ﴾)٨(. 
 العزة تبتغي من النساء فمن :اهللا دين غري يف العزة ابتغاء -٢

 واجلاه، الامل يف العزة تبتغي من ومنهن الكفار، وجماراة تقليد يف
 قول عن غفلن وقد االجتماعية، عالقاا يف العزة تبتغي من ومنهن

 باإلسالم اهللا أعزنا قوم حنن« :عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر
 .» اهللا أذلنا غريه يف العزة ابتغينا فمهما
 حماولة بعد نفسها إصالح من تيأس النساء فبعض :اليأس -٣

 سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا الَّذينو﴿ :تعاىل قال وقد حماولتني، أو
 )٢(﴾الْمحِسنِني لَمع اللَّه وإِنَّ

 اليأس وهو اآلخر، من تنج مل النوع هذا من جنت إن والبعض
 عليهم والرسل األنبياء دعوة من هي فأين اتمع، إصالح من

                              
  ) .٨,٦: (آية  سورة العاديات )١(
  ) .٦٩: (سورة العنكبوت آية  )٢(
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 تعاىل اهللا الق الذي السالم عليه نوح من هي أين !والسالم؟ الصالة
 إِلَّا سنة أَلْف فيهِم فَلَبِثَ قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا ولَقَد﴿ :عنه

ِسنيما خام١(﴾ع(. 
 علَى وما﴿ الناس قبول الدعوة لوجوب يشترط ال إنه مث

 من إصبعني بني العباد قلوب وإن، )٢(﴾الْمبِني الْبلَاغُ إِلَّا الرسولِ
 .شاء ما وكيف شاء حيث يقلبها اهللا أصابع
 نصرة أحب :تقول من النساء من :وتعطيلها النفس احتقار - ٤
 النسيان، سريعة فأنا للعلم، أهالً ولست هلا، أهالً لست ولكين الدين
 من فعندي !؟ قدوة أكون حىت أنا من أو بالدعوة؛ أقوم حىت أنا ومن

 لم َآمنوا الَّذين أَيها اي﴿ :تعاىل بقوله وحتتج وكذا، كذا املخالفات
 تفْعلُونَ لَا ما تقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتا كَبر )٢( تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ

)٣( ﴾)٣(. 
 :واجبان هناك :هلا فنقول

 .النهي وترك األمر فعل وهو نفسه، جتاه املرء على واجب /أ
 باملعروف األمر هوو اآلخرين، جتاه املرء على واجب /ب
 القيام بسبب ذم فيها ليس اآلية هذه وإن املنكر، عن والنهي

                              
  ) .١٤: (سورة العنكبوت آية )١(
  ) .٥٤: (آية  النورسورة )٢(
  ) .٣,٢: (آية  الصفسورة )٣(
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 األول، بالواجب القيام ترك بسبب فيها الذم إن بل الثاين؛ بالواجب

 كان ولو الثاين، الواجب لترك مسوغاً ليس الواجبات أحد وترك
 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر لتعطل كذلك
 عنهما اهللا رضي بشري بن النعمان عن :تبالشبها التهاون -٥

 بني احلرام وإن بني احلالل إن« :يقول  اهللا رسول مسعت :قال
 اتقى فمن الناس، من كثري يعلمهن ال مشتبهات أمور وبينهما

 وقع الشبهات يف وقع ومن وعرضه، لدينه استربأ فقد الشبهات
 »...ارمهحم اهللا محى وإن أال محى، ملك لكل وإن أال احلرام، يف

)١(. 
 يف وقع ومن« : قوله عن اهللا رمحه العيد دقيق ابن اإلمام قال

 :بوجهني يكون فذلك »احلرام يف وقع الشبهات
 إىل به أفضت الشبهات على وجترأ اهللا يتق مل من أن /أ

 كما احلرام، على اجلرأة على أمرها يف التساهل وحيمله احملرمات،
 .الكفر جتر والكبرية الكبرية جتر الصغرية :بعضهم قال

 لفقدان قلبه عليه أظلم الشبهات مواقعة من أكثر من إن /ب
 يأمث وقد به يشعر ال وهو احلرام يف فيقع الورع، ونور العلم، نور

 .)٢(هتقصري إىل منه تسبب إذا بذلك
                              

  .رواه البخاري ومسلم  )١(
  ) .٨٨(ابن دقيق العيد ص ، ني النووية شرح األربع )٢(
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 من الْإِنسانُ خلق﴿ :وتعاىل سبحانه قال :العجلة -٦
 .)١(﴾عجلٍ

 والنصرة وقوعها ويستعجل األشياء ادريب بطبيعته فاإلنسان
 األولويات وأعطي النتائج، تستعجلي فال وتريث، صرب إىل حتتاج
 .واليأس العمل انقطاع طريق فالعجلة حقها،

                              
  ) .٣٧: (آية  سورة األنبياء )١(
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 وختاماً

 إليها، فأسرعي مفتحة، أمامك النصرة أبواب أخييت فهذه
 رضوان ومسية وعائشة خدجية سرية أعيدي ساعديك، عن ومشري

 .عليهن اهللا
 واملسلمني، اإلسالم بنا ينفع أن وتعاىل سبحانه اهللا وأسأل هذا

 إنه بنا، ويهدي يهدينا وأن للشر، مغاليق للخري مفاتيح جيعلنا وأن
 .النصري ونعم املوىل نعم هو جميب، مسيع

  .أمجعني وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اللهم وصلِّ
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