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إسالميات
عالمة الحمق ضياع الوقت ،وتأخير التوبة ، واستعداء الناس ، 

وعقوق  الوالدين ، وإفشاء األسرار. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل 

بعضي بعضا ، فجعل لها نفسين: نفسا في الشتاء ، ونفسا في الصيف ، فأما 
نفسها في الشتاء فزمهرير ، وأما نفسها في الصيف فسموم . " .  

بعضي بعضا ، فجعل لها نفسين: نفسا في الشتاء ، ونفسا في الصيف ، فأما 
نفسها في الشتاء فزمهرير ، وأما نفسها في الصيف فسموم .

بعضي بعضا ، فجعل لها نفسين: نفسا في الشتاء ، ونفسا في الصيف ، فأما  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





مشاركة اِّـرأة
َّـ اِّـجتمع وعملها 

خارج بيتها.

إّن االختــالف الواضح للنظرات حول مشــاركة المرأة فــي الحياة وعدم التوازن 
بين هــذه النظرات يخلق حالة من االضطراب داخــل المجتمع؛ ذلك أّن هناك 
مــن أطلق األمر وفتح لها الباب علــى مصراعيه تقوم بما يقوم به الرجل دون 
أدنــى تفرقة تطبيقًا لما يســمى بالجندر الذي ينادي بالمســاواة الكاملة بين 
المــرأة والرجل، وهو ما نصت عليه أيضًا اتفاقّية ســيداو للمــرأة، وهناك َمن 
أدنــى تفرقة تطبيقًا لما يســمى بالجندر الذي ينادي بالمســاواة الكاملة بين 
المــرأة والرجل، وهو ما نصت عليه أيضًا اتفاقّية ســيداو للمــرأة، وهناك َمن 
أدنــى تفرقة تطبيقًا لما يســمى بالجندر الذي ينادي بالمســاواة الكاملة بين 

تشــّدد حينما نادى بعزلها تمامًا عن المشــاركة في واقــع الحياة بداعي العّفة 
والحشمة للمرأة.

إّن المبالغة في عزل المرأة ال تصنع عّفة كما أّن المبالغة في االنخراط ال توّلد 
ثمــرة... من هنا فإّنه ال بّد من تحقيق التوازن بين تلك النظرتين دون إفراط 
إّن المبالغة في عزل المرأة ال تصنع عّفة كما أّن المبالغة في االنخراط ال توّلد 
ثمــرة... من هنا فإّنه ال بّد من تحقيق التوازن بين تلك النظرتين دون إفراط 
إّن المبالغة في عزل المرأة ال تصنع عّفة كما أّن المبالغة في االنخراط ال توّلد 

أو تفريط...؛ خاصة وأّن الوســطّية منهٌج لحياٍة مستقيمة... كيف ال؟! وقد قال 
ًة َوَســًطا}... إّن لعمل المرأة خارج بيتها دوًرا  اهللا تعالــى: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
أو تفريط...؛ خاصة وأّن الوســطّية منهٌج لحياٍة مستقيمة... كيف ال؟! وقد قال 
ًة َوَســًطا}... إّن لعمل المرأة خارج بيتها دوًرا  اهللا تعالــى: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
أو تفريط...؛ خاصة وأّن الوســطّية منهٌج لحياٍة مستقيمة... كيف ال؟! وقد قال 

في تنمية المجتمع وتنمية لقدراتهــا أيضًا حيث يعطيها القوة والحركة فضًال في تنمية المجتمع وتنمية لقدراتهــا أيضًا حيث يعطيها القوة والحركة فضًال 
عن الحيوية والنشــاط... ثّم إّن ما يســتند إليه البعض من عدم جواز خروجها 
َج اْلَجاِهِليَّــِة اْألُوَلى} أّن  مــن قوله تعالــى: {َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكــنَّ َوَال َتَبرَّْجَن َتَبرُّ
عن الحيوية والنشــاط... ثّم إّن ما يســتند إليه البعض من عدم جواز خروجها 
َج اْلَجاِهِليَّــِة اْألُوَلى} أّن  مــن قوله تعالــى: {َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكــنَّ َوَال َتَبرَّْجَن َتَبرُّ
عن الحيوية والنشــاط... ثّم إّن ما يســتند إليه البعض من عدم جواز خروجها 

هذه اآلية خاصة بزوجات النبّي صلى اهللا عليه وسلم وحتى على القول بدخول 
عموم النســاء فيه فليس فيه دليٌل على مــا قالوه، ذلك أّن غالبية ما يدّل عليه 
هذه اآلية خاصة بزوجات النبّي صلى اهللا عليه وسلم وحتى على القول بدخول 
عموم النســاء فيه فليس فيه دليٌل على مــا قالوه، ذلك أّن غالبية ما يدّل عليه 
هذه اآلية خاصة بزوجات النبّي صلى اهللا عليه وسلم وحتى على القول بدخول 

إنما هو ألّن القرار في البيوت مطلب؛ إذ البيت هو الســكن، ثّم إن قرار المرأة 
فــي بيتها أكثر من قرار الرجل.... ومن التوازن أيضًا أن نقّيد ما أطلقه البعض 
إنما هو ألّن القرار في البيوت مطلب؛ إذ البيت هو الســكن، ثّم إن قرار المرأة 
فــي بيتها أكثر من قرار الرجل.... ومن التوازن أيضًا أن نقّيد ما أطلقه البعض 
إنما هو ألّن القرار في البيوت مطلب؛ إذ البيت هو الســكن، ثّم إن قرار المرأة 

من المساواة التامة للمرأة بالرجل... 
فنقول: إّن عمل المرأة خارج بيتها مشــروٌع وإن كان عملها األساســي الذي ال 
ينازعها فيه أحد هو تربية األجيال، حيث ُهّيئت لذلك بدنيًا ونفســيًا؛ فيجب أال 
فنقول: إّن عمل المرأة خارج بيتها مشــروٌع وإن كان عملها األساســي الذي ال 
ينازعها فيه أحد هو تربية األجيال، حيث ُهّيئت لذلك بدنيًا ونفســيًا؛ فيجب أال 
فنقول: إّن عمل المرأة خارج بيتها مشــروٌع وإن كان عملها األساســي الذي ال 

ُتشــغل عن ذلك تحت أي مســّوغ؛ إذ ال يستطيع أحد أن يقوم مقامها في هذه 
المهّمــة العظيمــة... وهذا ال يعنــي عدم جواز خروجها للعمــل؛ بل إن عملها 
قــد يكون واجبًا، وعلــى أية حال فال ُبّد من مراعاة جملــة من الضوابط لجواز 
المهّمــة العظيمــة... وهذا ال يعنــي عدم جواز خروجها للعمــل؛ بل إن عملها 
قــد يكون واجبًا، وعلــى أية حال فال ُبّد من مراعاة جملــة من الضوابط لجواز 
المهّمــة العظيمــة... وهذا ال يعنــي عدم جواز خروجها للعمــل؛ بل إن عملها 

عملها من أهمها:
• أن يكون العمل مشــروعًا في ذاته؛ فال يجــوز لها أن تعمل في محّرم أو فيما 

ُيفضي إلى الحرام؛ كأن يتطلب عملها أن تخلو برجل أجنبي مثًال.
• أن يكون العمل مشــروعًا في ذاته؛ فال يجــوز لها أن تعمل في محّرم أو فيما 

ُيفضي إلى الحرام؛ كأن يتطلب عملها أن تخلو برجل أجنبي مثًال.
• أن يكون العمل مشــروعًا في ذاته؛ فال يجــوز لها أن تعمل في محّرم أو فيما 

• أال يكون عملها على حســاب واجبها األساسي من تربية األبناء ورعاية الزوج 
والبيت.

• أن تلتزم باللباس الشــرعي ذلك اللباس الذي ال يشف وال يصف ال تشّبه فيه 
بالكافرات وبالرجال.

• أن تلتزم اآلداب التي قررتها الشــريعة اإلســالمية للمرأة المسلمة من حيث 
عدم الخضوع بالقول وعدم التكسر في الحركة والمشي. 

إذا علــم هذا فإّن المرأة شــريكة الرجل في الحيــاة والمجتمع بكاّفة احتياجاته 
عدم الخضوع بالقول وعدم التكسر في الحركة والمشي. 

إذا علــم هذا فإّن المرأة شــريكة الرجل في الحيــاة والمجتمع بكاّفة احتياجاته 
عدم الخضوع بالقول وعدم التكسر في الحركة والمشي. 

ويحّق لها أن تشــارك فيما ال ُيخرجها عن واجبها األساســي مراعية الضوابط 
إذا علــم هذا فإّن المرأة شــريكة الرجل في الحيــاة والمجتمع بكاّفة احتياجاته 
ويحّق لها أن تشــارك فيما ال ُيخرجها عن واجبها األساســي مراعية الضوابط 
إذا علــم هذا فإّن المرأة شــريكة الرجل في الحيــاة والمجتمع بكاّفة احتياجاته 

الشــرعية؛ فإن عجزت المرأة عن الموازنة بين عملها األساســي وعملها خارج 
بيتهــا فيجب عليهــا ترك العمل والقرار في البيت، وليــس هذا إجهاضا لحّقها 
الشــرعية؛ فإن عجزت المرأة عن الموازنة بين عملها األساســي وعملها خارج 
بيتهــا فيجب عليهــا ترك العمل والقرار في البيت، وليــس هذا إجهاضا لحّقها 
الشــرعية؛ فإن عجزت المرأة عن الموازنة بين عملها األساســي وعملها خارج 

في المشــاركة خارج المجتمع؛ ذلك أّنهــا كّل المجتمع باعتبار أّنها تحتل نصف 
بيتهــا فيجب عليهــا ترك العمل والقرار في البيت، وليــس هذا إجهاضا لحّقها 
في المشــاركة خارج المجتمع؛ ذلك أّنهــا كّل المجتمع باعتبار أّنها تحتل نصف 
بيتهــا فيجب عليهــا ترك العمل والقرار في البيت، وليــس هذا إجهاضا لحّقها 

المجتمــع وأنها هي َمــن ُتنجب النصف اآلخــر... فاجتهاد المــرأة في تربية 
في المشــاركة خارج المجتمع؛ ذلك أّنهــا كّل المجتمع باعتبار أّنها تحتل نصف 
المجتمــع وأنها هي َمــن ُتنجب النصف اآلخــر... فاجتهاد المــرأة في تربية 

في المشــاركة خارج المجتمع؛ ذلك أّنهــا كّل المجتمع باعتبار أّنها تحتل نصف 

أبنائها فيه مساهمة حقيقّية في صالح المجتمع؛ بل إّن عملها خارج بيتها 
مع عدم االهتمام بتربية أبنائها فيه هدم للمجتمع.

أي تشــريع أعظم مــن ذلك الذي حفظ المرأة وأعطاهــا كامل حقوقها دون 
ظلــم... مطاِلبًا إياها بواجبهــا تجاه بيتها وأوالدهــا... فالمرأة هي 

أي تشــريع أعظم مــن ذلك الذي حفظ المرأة وأعطاهــا كامل حقوقها دون 
ظلــم... مطاِلبًا إياها بواجبهــا تجاه بيتها وأوالدهــا... فالمرأة هي 

أي تشــريع أعظم مــن ذلك الذي حفظ المرأة وأعطاهــا كامل حقوقها دون 

نصف المجتمــع؛ بل هي كّل المجتمع بصالحهــا يصلح المجتمع... 
ظلــم... مطاِلبًا إياها بواجبهــا تجاه بيتها وأوالدهــا... فالمرأة هي 
نصف المجتمــع؛ بل هي كّل المجتمع بصالحهــا يصلح المجتمع... 
ظلــم... مطاِلبًا إياها بواجبهــا تجاه بيتها وأوالدهــا... فالمرأة هي 

أحسنوا إليهّن ليحســّن بحفظكم وحفظ 
أبنائكم.

. .
 


الدعاء..عبادة دّلنا 
عليها اهللا وغفل عنها الكثري

 .." .." "

.. .. ..  .. .. 

اهللا يستجيب للدعاء بما فيه الخير.
أما عن شــروط استجابة الدعاء، فهي _بحسب 
قنديــل_ قــد وردت فــي إطــار ذكــر الرســول 
للرجل يطيل السفر أشــعث أغبر يمد يديه إلى 
الســماء:"يارب، يارب، ومطعمه حرام ومشربه 
حــرام وملبســه حــرام وغــذي بالحــرام فأنى 
يستجاب له"، باإلضافة إلى قوله لسعد بن أبي 
وقاص: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، 
مبينا: "لذا ُيفهم أن استجابة الدعاء تكون لمن 
ملبســه ومطعمه ومشــربه حالل، وإذا كان ما 

سبق من الحرام فذلك من موانع االستجابة".سبق من الحرام فذلك من موانع االستجابة".
ويلفت إلى أنه من شروط الدعاء أيضا أن يدعو 
اإلنســان بمــا فيه خيــر وال يدعو بمــا ال يليق 
باهللا من شــرك وتوسل غير مشروع وقطع رحم 
ومعصيــة، مع االلتزام بــآداب الدعاء من حيث 
اســتحضار القلب، واليقين بأن ما من دعوة إال 
يســتجيب لها اهللا، واستقبال القبلة، وأن يكون 
اإلنســان على طهــارة, موضحا أن هــذا أجمع 
للدعاء وأرجى أن ُيقبل، ولكن ال مانع من الدعاء 

في أي زمان ومكان.
ويــرى قنديــل أن البعــض يغفــل عــن الدعاء 
بســبب ضعــف اليقين الذي يعنــي أن نثق بما 
عنــد اهللا، الفتــا إلــى أن عدم اهتمــام البعض 
بالدعاء يعود إلى أن الناس أصناف، فمنهم من 

المحاضر في كلية الشريعة والقانون بالجامعة 
اإلسالمية الداعية صادق قنديل يقول إن قيمة 
الدعاء تأتي من كونــه أمرا أمرنا به اهللا تبارك 
وتعالى، وإذا أمر اهللا بأمر، فهذا يعني أن لألمر 

قيمة عظيمة الشأن.
ويضيــف: "من قيمة الدعــاء أن اهللا تعالى دّلنا 
عليــه، واهللا إذا دلنــا علــى شــيء ففيــه الخير 
بالتأكيــد، إذ ليس من المعقــول أن يدلنا _عز 

وجل_ على شيء فيه شر".
دليل آخر على قيمة الدعاء يشير إليه قنديل هو 
أن اهللا تعالــى لما أوحى لنبيــه في القرآن قال: أن اهللا تعالــى لما أوحى لنبيــه في القرآن قال: 
"وإذاسإلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان"، وبذلك فإن من قيمة الدعاء 
قــرب اهللا لعبــده، وقيمة اهتمــام العبد بقربه 
إلى ربه، مشــيرا إلى أن شرط قبول الدعاء هو 
القرب، وليس المقصود قرب المنزلة، بل قرب 

بالطاعة وبالعبادة وبالبعد عن المعاصي".
ويوضح قنديل أن ثمة شــروطا تســبق الدعاء، 
وأخرى يتوجب توافرها الســتجابة الدعاء، فأما 
شروط الدعاء فهي التي وردت في قوله تعالى 
"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعــي إذا دعــان"، حيث يجب توفــر اإليمان 
بنوعيه، وهما اإليمان باهللا تعالى وأنه واحد ال 
شــريك له، والنوع اآلخر هــو إيمان اليقين بأن 

يريد استجابة فورية وهو ضعيف الثقة بالدعاء يريد استجابة فورية وهو ضعيف الثقة بالدعاء 
وقليل اليقين باهللا، والصنف اآلخر يدعو وهو ال وقليل اليقين باهللا، والصنف اآلخر يدعو وهو ال 
يستشعر قيمة الدعاء، فيما الصنف الثالث يدعو يستشعر قيمة الدعاء، فيما الصنف الثالث يدعو 
وهــو يعلم أنه إن ُفتح لــه باب الدعاء فقد ُوفق وهــو يعلم أنه إن ُفتح لــه باب الدعاء فقد ُوفق 
لالســتجابة، وأي إنسان ُيفتح له باب الدعاء في لالســتجابة، وأي إنسان ُيفتح له باب الدعاء في 
مواطن االســتجابة فقد وفقه اهللا لذلك وهذه مواطن االســتجابة فقد وفقه اهللا لذلك وهذه 

أمارة على االستجابة.
وعّمــن ييــأس فيتوقف عن الدعــاء إذا ما تأخر وعّمــن ييــأس فيتوقف عن الدعــاء إذا ما تأخر 
انقضاء حاجته، يقول قنديل: "اليأس هو معول انقضاء حاجته، يقول قنديل: "اليأس هو معول 
هدم اليقين"، مضيفا أن اهللا تعالى يحب العبد هدم اليقين"، مضيفا أن اهللا تعالى يحب العبد 
اللحوح وكأن تأخر االستجابة ابتالء ينطوي على اللحوح وكأن تأخر االستجابة ابتالء ينطوي على 
حكمة ال يعلمها اال اهللا، مؤكدا على ضرورة أن 
يســتمر المســلم بالدعاء مع الرضا بما يقدره 
اهللا مــن تحقق اإلجابة أو تأخرهــا، وليدرك أن 
تأخــر اإلجابة فرصة إلظهــار التذلل والخضوع 
والخشوع وأن العالقة مع اهللا ليست آنية لطلب 

شيء ما ثم تنقطع العالقة بانقضاء الشيء.
أما عن اســتعجال اإلجابة (كأن يشــمل الدعاء 
قول عاجــال غير آجــل)، فيبين قنديــل أنه من 
األفضــل أن يفوض اإلنســان اهللا عز وجل، وال 
ينســى في دعائه أنــه يطلب مــن اهللا العليم 
الخبيــر  الذي يعلم الخير لنا كيف ومتى يكون؟، 
فعليــه أن يدعــو ويتــرك كيفية تحقــق الدعاء 

وزمنه هللا تعالى.
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