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  اإلعالناتو  الدعاياتمشروعية عمل المرأة في

  ما رأيك بعمل المرأة بشكل عام ؟...في البداية  -١
 الموافق لفطرتها وطبيعتها، وهو مجال إن قامت به حـق        المرأة هو األصل في عمل      البيت    

  .من االهتمام لم يبق معها وقت تصرفه في أي عمل آخر يستحقهالقيام وصرفت له ما 
) وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهليـة األولـى          (قولهر اهللا تعالى بذلك في       أم وقد    

  ].٣٣األحزاب [
ال تكثـرن الخـروج     : أي  ) وال تبـرجن  ( لكن وأحفـظ     أسلم أقررن واسكن فيها ألنه      أي    

 األولى، الذين ال علم عندهم وال دين، فكل هذا دفع للشر  الجاهليةمتجمالت متطيبات كعادة أهل     
  . رحمه اهللالسعديأسبابه، كما قال و

 طلب استحباب، أو طلب مطلوبا، وقد يكون   هو جائز في ذاته   فخارج البيت   عمل المرأة       أما  
 لها وال عائل، وهي قادرة على       موردكأن تكون أرملة أو مطلقة وال       : وجوب، إذا احتاجت إليه   

  .نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة
 أواألسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجهـا، أو تربـي أوالدهـا                 تكون   وقد    

 ذكرهـا أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التـي       
 حتى يـصِدر    نَسِقيقالتا ال   : (القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما         

  ).٢٣: القصص). (شيخ كبيرالرعاء وأبونا 
 أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في              أن ورد   وكما     

 ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان علـى                فرسه،سياسة  
  . المدينةمنمسافة 

 وتمريـضهن،   النـساء كما في تطبيب     يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة          وقد    
 المرأة مع امرأة مثلها،    تتعاملفاألولى أن   .. وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة        

  .ال مع رجل
 خارج بيتها لكسب رزقها لعدم وجود مـن يعولهـا أو أن             العمل احتاجت المرأة إلى     إذا     ف

ه عمله، أو ليس بصاحب حرفة أو انشغاله بما          أو فقيرا ال يكفي    عاجزا،يكون عائلها مريضا أو     
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 األخرى، فعندئذ تضطر للعمل لكسب العيش أو للمساعدة ويجـوز  األعمالهو أهم أو أشق من   
  :لها بشروط 

 بمعنى أال يكون عملها حراما في نفسه أو مفضيا إلى           مشروعا،أن يكون العمل في ذاته       :أوالً  
 عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن          خادمة لرجل  تعملارتكاب حرام، كالتي    
تقدم الخمر  " بار  "  راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في          أويخلو بها وتخلو به،     

 ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة فـي طـائرة          -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا   رسولالتي لعن   
البعيد بغير محـرم، بما يلزمه من المبيت وحدها         عملها تقديم المسكرات، والسفر      عليهايوجب  
 النـساء خاصـة أو علـى    على بالد الغربة، أو غير ذلك من األعمال التي حرمها اإلسالم   في

  . والنساء جميعاالرجال
فـال  ) المجال النـسائي  ( المرأة وتكوينها النفسي والبدني      لطبيعة أن يكون العمل مناسبا      :ثانياً  

  . طاقتهافوقو تعطي من األعمال ما ه
 عامة للمجتمع تدعو إلى عملهـا، يتحقـق فيهـا           للمرأة،أو أن تكون هناك حاجة خاصة       :ثالثاً  

  .مصلحة وخير للجميع
كاالختالط بالرجال األجانب والخلوة،والـسفر بـال       :  عملها أثناء البعد عن المحظورات     :رابعاً  

  . ذلكالرجال،ونحومحرم، والنظر إلى 
 عند خروجها، وفي أثناء عملها، فال تظهـر مفاتنهـا           الشرعية بالحجاب    التزام المرأ  :خامساً  

 فال يكون هناك سبيل للشك أو الريبة فيها، أو دعـوة للـسفور   ذلكوزينتها، بل تلزم الستر في   
  .والتبرج
 سواء كان زوجا أو أبا أو أخا ألن الرجل قيمها ومسؤولها            للعمل إذن الولي وموافقتة     :سادساً  

وقد أمر اهللا تعـالى أوليـاء       )  على النساء بما فضل اهللا بعضهم        قوامونالرجال  (: قال تعالى   
 نارا وأهليكميا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم : ( على أهلهم وما ولوا فقال تعالى     بالمحافظةاألمور  

  ].٦/التحريم ) [وقودها الناس والحجارة
خدمـة بيتهـا    : ية في وظيفة المرأة      ووقتها، ألن األولو   جهدها أن ال يستغرق العمل      :سابعاً  

 ينبغي أن تشتغل بوظيفة تؤدي إلى التقصير في وظيفتها األساسية           فالوزوجها ورعاية أوالدها    
 وقتها خارج البيت، أو رجعت مرهقة من العمل فإنها ال تستطيع القيـام              معظمفإنها إذا قضت    

  . كما هو معلومالبيتبأعمال 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

 للرجل ال متبوعة، كما قال عز       تابعة الرجال ألن المرأة     على لطاً أال يكون في عملها تس     :ثامناً  
 من كرامتها   طوليس في هذا ح   )  بما فضل اهللا بعضهم      النساءالرجال قوامون على    : (وجل  

  !وادعاؤه اإلسالمأو منزلتها كما يزعمه أعداء 
ذا كلـه ممـا    اقتضى ذلك أن تخالطهم وتخاطبهم وتخلو بهم، وه  للرجال إذا كانت مديرة     وألنها

  . الحكيمةمنعت منه الشريعة 
   عمل المرأة خارج البيت؟ ما هي األدلة الشرعية على-٢

الرجال قوامـون علـى     : ((  المكلف بالسعي والكسب واإلنفاق هو الزوج لقوله تعالى               إن
ولكن إذا كانت هناك حاجـة  )) النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم        

 تدعو المرأة للعمل خارج البيت فهذا يجوز بقدر الحاجة وفي مجـال أو              اجتماعيةخصية أو   ش
 خارج  االشتغال فلو احتاجت المرأة إلى      ،عمل ال يترتب عليه محاذير وال فتنة لنفسها أو غيرها         

بيتها لكسب رزقها لعدم وجود من يعولها أو أن يكون عائلها مريضا أو عـاجزا أو فقيـرا ال                   
مله أو ليس بصاحب حرفة أو صنعه أو انشغاله بما هو أهم أو اشـق مـن األعمـال                   يكفيه ع 
  . فعندئذ تضطر للعمل لكسب العيش أو للمساعدة فهذا جائز بالشرط السابق،األخرى

  : وهذه هي األدلة على جواز هذا األمر 
  :من الكتاب الكريم : أوال 

 من  أمةولما ورد ماء مدين وجد عليه       ( : (- عليه السالم    -قوله تعالى مخبرا عن موسى         · 
 يصدر الرعاء حتىالناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي 

ففي هاتين اآليتين إشارة إلـى الحالـة   )).فسقى لهما ثم تولى إلى الظل    ) ٢٣(وأبونا شيخ كبير    
وهـو  ))وأبونا شـيخ كبيـر   : ((ن قالتا التي تضطر فيها المرأة العمل خارج البيت الن المرأتي 

 دون وليهما الذي يتولى ذلك عـادة إذ كـان          ،اعتذار عما دعاهما إلي الخروج وسقي أغنامهما      
 بعد المرأتين عن مخالطة الرجال والتزامهـا الحيـاء والوقـار    اآليتين ثم في  ،عاجزا عن ذلك  

المرأة وعدم قدرتها علـى      دليل ضعف    أيضاوهو  ))  يصدر الرعاء    حتىال نسقي   : ((بقولهما  
 وفيها أيضا أنه ينبغي للمسلمين      ،مزاحمة الرجال ومساجلتهم في األعمال التي تختص بهم عادة        

أن يعينوا الضعفاء من النساء وأن تأخذهن الغيرة لحمايتهن وصون أعراضـهم عـن التبـذل                
مل خارج المنزل    ليكفيهما الع  استئجاره وفي القصة أيضا طلب المرأتين من أبيهما         ،واالنكشاف

 للخروج والعمل عادت المرأة إلـي مـسكنها ومنزلهـا           االضطرار فإذا انتهت حالة     ،وقد فعل 
  .ومكانها األول 
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 أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سـلمتم مـا آتيـتم              أردتموإن  : (( قوله تعالى       
 ولى الطفل أن يقدم لها       أنه يجوز استئجار المرأة للرضاعة ويجب على       اآليةففي  )) بالمعروف  

أجرها وقد تكون هذه الرضاعة في بيتها كما قد تكون فى منزل الطفل وال شك أن هذا العمـل               
هو من وظائف المرأة األصلية ومما يتوافق مع فطرتها وال محظور فيه في الغالب من اختالط                

  .أو خلوة بأجنبي ونحو ذلك 
  :من السنة المطهرة : ثانيا 

تزوجني الزبير وماله فـي األرض مـن   :  أبي بكر رضي اهللا عنهما قالت         عن أسماء بنت   - 
 فكنـت أعلـف     ،وفرسه) هو الجمل الذي يسقي عليه      (مال وال مملوك وال شيء غير ناضح        

 ولم أكن أحسن الخبز وكان يخبـز        ،وأعجن) الدلو الكبير   ( فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه      
 التي أقطعـه    -ت أنقل النوى من أرض الزبير       جارات لي من األنصار وكن نسوة صدق وكن       

فجئت يوما والنوى   ) متر  ٣٦٩٦يعادل  (  على رأسي وهي منى على ثلثي فرسخ         -رسول اهللا   
إخ : ((  ومعه نفر من األنصار فدعاني ثم قال  - صلى اهللا عليه وسلم      -علي فلقيت رسول اهللا     

ت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير       ليحملني خلفه فاستحيي  ). )) كلمة تقال إلناخة البعير   (إخ  
 إني قد استحيت فمضي     - صلى اهللا عليه وسلم      -وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول اهللا        

 وعلى رأسي النوى ومعه نفر      - صلى اهللا عليه وسلم      -لقيني رسول اهللا    : فجئت الزبير فقلت    
 لحملك النوى أشد علـى  واهللا:  منه وعرفت غيرتك فقال     فاستحيت ، فأناخ ألركبه  ،من أصحابه 

 أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفـرس فكأنمـا      حتى: قالت  ،من ركوبك معه  
  .أعتقني

فزجرها رجـل  ) يقطع ثمارها(طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها     : عن جابر بن عبد القال       -
 فإنـك عـسى أن      ،بلى فجذي نخلـك   ((  فقال   - صلي اهللا علية وسلم      -أن تخرج فأتت النبي     

، فهاذان الحديثان يدالن على جواز خروج المرأة للعمل الذي ال بد            )) معروفا   تفعليتصدقي أو   
لها منه تخدم فيه زوجها أو تعينه أو تكسب قوتها فأسماء رضي اهللا عنها كانت تنقـل النـوى                   

جاز النبي على رأسها من أرض الزبير رضي اهللا عنه وهي بعيدة عنها وكانت تستقي الماء، وأ          
 لخالة جابر رضي اهللا عنهما أن تخرج إلى نخلها فتجني ثمارها فتنفع    - صلى اهللا علية وسلم      -

ولكن مع هذا كله ال يؤخذ من الحديثين جـواز تـولي المـرأة    ...نفسها وتنفع غيرها بالصدقة     
أو للوظائف في جميع المجاالت ألن أسماء وخالة جابر لم تخرجا لتعمال في مصنع أو متجـر                 

 ولـم يكـن     ،مؤسسة أو نحوها وإنما خرجتا للعمل في مزارعهما حيث لم يكن دوام رسـمي             
 بل استحيت أسماء من المشي      ، أو خلوة من األجانب    االختالطالخروج إجباريا وال محظور من      
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 يتفـرغ  حتـى  وأصحابه وكان عملها لراحة زوجهـا  - صلي اهللا علية وسلم -مع رسول اهللا    
 حتـى قة التي ال يمكن أن تعملها كما كانت خالة جابر بحاجة إلي العمل               الشا األخرىلألعمال  

توفر لها قوتها ألنها كانت في عدة الطالق ولم يكن لها عائل واإلسالم ال يمنع مـن الخـروج                   
  .للضرورة مع مراعاة األداب واألحكام الشرعية 

فكانت تنفـق   : ليد قال    وكانت امراة صناع ا    -عن رائطة امرأة عبد اهللا بن مسعود وأم ولده          -
لقد شغلتني أنت وولدك عن     : فقلت لعبد اهللا بن مسعود      :  قالت   -عليه وعلى ولده من صنعتها      

 إن لم يكن فـي  -واهللا ما أحب : الصدقة فما استطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال لها عبد اهللا          
 إنـي  ، يا رسول اهللا: فقالت - صلى اهللا علية وسلم -فأتت رسول اهللا .  أن تفعلي   -ذلك أجر   

 ولقد شغلونى عن الصدقة فمـا       ،امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي وال لزوجي نفقة غيرها          
 صلي اهللا   -فقال لها رسول اهللا     : أستطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت ؟ قال             

 عبـد اهللا بـن      فأمراة)) . أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم            : ((-عليه وسلم   
مسعود رضي اهللا عنما كانت تعمل وتعيل زوجها وتنفق من عمل يدها وصنعتها عليه وعلـى                

 أن لها في ذلك أجر الصدقة وأقرها علـى          - صلي اهللا عليه وسلم      -أوالدها فأخبرها الرسول    
  .عملها لمساعدة زوجها الفقير 

   ؟ خارج البيتالمرأة عمل مجاالت ما هي -٣
 النفـسي   وتكوينهـا  تكوين المـرأة الجـسماني       ى هذا السؤال يجب أن يعلم أن      قبل اإلجابة عل  

 من األعمال التي    كثيروالعاطفي يختلفان كثيرا عن تكوين الرجل مما يترتب عليه عدم مالءمة            
 ما فطرها اهللا عليه من خفـر        تنافي إما ألن بدنها ال يحتملها وإما ألنها         ،يقوم بها الرجل للمرأة   

 .وحياء 
 المرأة صعاب الحياة وتخوض معترك العمل كالرجل وهي تواجـه  تتحملن اإلنسانية أن  م فهل

 وهل من اإلنسانية أن تكلف الحامـل    ، تجعلها شبه مريضة  ) الحيض(كل شهر تغيرات طبيعية     
 إن األطباء ينصحون بان تحاط المـرأة    ، ما يكلفه الرجل من األعمال     المتاعبمع ما تعانيه من     

 فهل يمكن أن يتم ذلك فـي    ،ن يعتنى بها عناية خاصة في مثل هذه الظروف         وأ الحنانبجو من   
 يعـرف  وصاحب العمل ال تهمه حالتها الصحية أو النفسية وال           ، أو المتجر أو المكتب    المصنع

 كانـت   مهمـا حاجتها إلى حنان أو رعاية إنه يعرف فقط أن عليها عمال تأخذ في مقابله راتبا                
 ، بـه  اآلخـر ع في جسد كل واحد من الزوجين ما يغري الطرف            وعلمنا أن اهللا أود    ،ظروفها

 وذلـك  لـه فالمرأة أينما وجدت وحيثما حلت مطلوبة من الرجل وهي في الوقت نفسه طالبـة              
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 المـرأة   تخالطبحرصها الدائم على جمالها وزينتها فليس من الحكمة وال مصلحة الطرفين أن             
  .الرجال 
 أمـا   ،لمرأة بالعمل خارج البيت محـدودة ومـشروطة        مساهمة ا  تكون كله كان البد أن      ولهذا

  :  هذه المجاالت ومن مجاالتها،تحديدها ففي أضيق 
  . النساءتطبيب  -١
  . تعليم البنات -٢
  . اإلشراف االجتماعي  -٣
 . ورعاية األمومة والطفولة -٤
  . في البيت كالحياكة عملها القيام بما يماثل -٥
 وال تقليال لدورها في الحياة فإن كل عمـل يعملـه             تقييدا لحريتها  وال هذا حجرا للمرأة     وليس

  : هذا الحديث وتأملـــوا ، المرأة لزوجهارعايةالرجال يعدله حسن 
 أنا ، يا رسول اهللاميأوبأبي أنت  : فقالت وسلم اهللا عليه صلى اهللافقد جاءت امرأة إلى رسول " 

 وإنا معـشر النـساء محـصورات    ،كافة وأن اهللا بعثك إلى الرجال والنساء   ،وافدة النساء إليك  
 فـضلتم علينـا بـالجمع       الرجـال مقصورات قواعد بيوتكم وحامالت أوالدكم وأنكم معـشر         

 الجهاد فـي سـبيل اهللا عـز    كلهوالجماعات وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك    
لكم وغزلنـا   لكم أوالدكم وأموا حفظنا وإن أحدكم إذا خرج في سبيل اهللا حاجا أو معتمرا            ،وجل

 إلىاهللا عليه وسلم  صلى  ؟ فالتفت النبيوالخير أنشارككم في هذا األجر ،أثوابكم وربينا أوالدكم
؟ "  سمعتم مسألة امرأة قط احسن من مسألتها في أمـر دينهـا              هل" أصحابه بوجهه كله وقال     

  وسـلم  عليه اهللا ىصل إليها النبي فالتفت ، امرأة تهتدي إلى مثل هذاظنناقالوا يا رسول اهللا ما 
 من خلفك ِمن النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعـدل       وأعلميافهمي أيتها المرأة     : " وقال 

                   ".ذلك كله 
تستطيع المرأة أن تقوم بالتوعية والتوجيه واإلرشـاد        ) التوظف( غير المجال الرسمي     وفي    

األعداء والمستعمرين عن طريق الكتابة والنـشر        وتجاهد لصد    األمةوأن تسهم في حل قضايا      
 أمـا أن تعمـل      ، وأن تغشى األسواق في احتشام ووقار فتبيع وتبتاع        النسائيةوعقد المؤتمرات   

 الرجال كأن تكون شرطية وطيارة ومهندسة وميكانيكية وعاملة في المـصانع      أعمالالمرأة كل   
 بـل   - ال في قسم خاص بالنساء     –ات   وموظفة في البنوك والشركات والوزار     للعرباتوسائقة  
  . الرجال فهذا ال يجيزه الشرع معمختلطة 

  ؟ المرأة على مجاالت معينة أعمال من قصر الحكمة ما -٤
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   : هي المرأة على مجاالت معينةأعمال من قصر الحكمة
   والوالدة مالئمة طبيعتها كأنثى خلقت للحمل -أ 
   وصانعي الحضارات  مجتمعات لتمدنا ببناة الالعظمى التفرغ للمهمة -ب
 فإن عمل المرأة في كل الميادين يجعلها تختلط بغيـر زوجهـا             ،األسري تحقيق االستقرار    -ج

 وغالبا ما يجد الواحد منهما في زميله من المالطفة والموادعة ما            بغيرهاويجعل زوجها يختلط    
  .يرة  والشواهد في ذلك كث، فينهار بذلك ما بين الزوجين،زوجهال يجده في 

 واإلنجاب وذلك ألن عملها المطلق يشجعها على تأخير الزواج أو           الزواج حمل المرأة على     -د
  . المتزوجة تعمد إلى عدم اإلنجاب أو التقليل منه حتى ،العزوف عنه

  ؟ كل الميادين في عمل المرأة  المترتبة علىضرار ما هي األ-٥
   : كل الميادين في عمل المرأة أضرار     
  .فكك األسري واالنحالل األخالقي  الت-أ
  ، فقد خلقها اهللا لتصان وال شك أن في العمل مشقات وتعاستها شقاء المرأة -ب
  . الصالح النشء ضياع األوالد وفقدان -ج
 فال شك أن توسيع دائرة توظف المرأة يؤدي إلى تعطيل رجال            ،وتعطيلهم مزاحمة الرجال    -د

  . هدم  البطالة وهي معولفتنتشرإلى العمل 
 نجمت عن توسيع مجاالت عمل المـرأة والمتاعـب        التي األضرار   إن  -: المصلحين   دعوات

 ينادون بعودة المرأة إلى طبيعتها وإلـى الوظيفـة    الجنسينالتي صادفتها جعلت المصلحين من      
 أواخر أيامه قد بدأ يمنح الجوائز لكل امرأة تترك عملها خـارج             في فهذا هتلر    ،التي خلقت لها  

   .بيتهات وتعود إلى البي
إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامـل  :  سمايلس يقول سامويل اإلنجليزي   العالمة 

  . الثروة للبالد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية منمهما نشأ عنه 
ي عمل المرأة  الواليات المتحدة لمعرفة رأي النساء الكاسبات ف   في أجري استفتاء عام     ولقد     

من نساء أمريكا العودة إلـى      % ٦٥ ويفضل ، المرأة متعبة اآلن   إن:التالية النتيجةوإذا به ينشر    
  .منازلهم 

إحصائية خاصة لمجلة األسرة تبين أن نسبة ظهور المرأة في اإلعالنات لبعض المحطـات                               
الخاصـة باألطفـال وإعالنـات    ولو اسـتثنينا اإلعالنـات   % ٨٢الفضائية العربية تصل إلى     

من اإلعالنات الخاصة بمستحضرات % ٩٥المؤتمرات والندوات فإن استغالل المرأة يصل إلى  
  .الرجال ومالبسهم
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من % ٩٠أن ( ومن هذا صرح الدكتور جون كيشلر أحد علماء النفس األمريكيين في شيكاغو   
 وقال الدكتور أن    ،بون بالعقم من الرجال مصا  % ٤٠األمريكيات مصابات بالبرود الجنسي وأن      

اإلعالنات التي تعتمد على صور الفتيات العارية هي السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب  
ومن شاء المزيد فليرجع الى تقرير لجنة الكونجرس األمريكيـة لتحقيـق جـرائم              . األمريكي  

المجتمع العـاري    ( ) .أخالق المجتمع األمريكي المنهارة     ( األحداث في أمريكا تحت عنوان      
  ) .١١ ص ،بالوثائق واألرقام

ال تنسى أوروبا تلك المظاهرة التي اخترقت شوارع كوبنهاجن وشارك فيها أعداد كبيرة                                و
سـعادتنا ال   (،  )نرفض أن نكون أشـياء    (من الفتيات وطالبات الجامعات وحملت الفتات تقول        

  )أعيدوا إلينا أنوثتنا) (المرأة في البيتيجب أن تبقى ) (تكون إال في المطبخ
  
بجوار كل سلعة سواء لها عالقـة بهـا أو ال   ..  ما رأيك في ظهور المرأة في اإلعالنات     -٦

  عالقة ؟ 
 الواقع أن هذا استغالل لجسد المرأة من العديد من المعلنين والمنتفعين أصحاب الضمائر                 

ـ أ حتـى    ،يتهم وهمهم ترويج منتجاهم ال غير      غا والحرام،والالمبالين بالحالل   ، الخربة  تعلن
بعض العيادات الطبية عن خدماتها في مجاالت التخصيب والتلقيح، وكذلك اعـالن عيـادات            
التجميل عن معالجة وتجميل مواطن معينة في البدن، بما في ذلك العـورة المغلظـة لـدى                  

تحسينية، ثم توضيح مـردود     او اإلعالن عن ا لقيام ببعض الجراحات التجميلية ال        !! الجنسين
ذلك وشرحه بإسهاب مما ال يحتاجه األسوياء من الناس، وانما هو نوع من استثارة الغريـزة                

  . وتأجيجها
ن استغالل المرأة بهذه الطريقة ال يتطابق مع المكانة التي قررها اإلسالم لها،             وال شك أ       

ة، وإذا استمر هذا االستغالل السيئ فانـه         هو التجاهل لقيمتها الحقيقي    وال يعني إال أمرا واحداً    
  .سيؤدي إلى االنحالل الخلقي وسيدفع النساء إلى التخلي عن القيم والتقاليد العربية واإلسالمية

 فإذا فسدت فإن فـسادها يعنـي   ،األجيالمربية فهي ن المرأة لها دور كبير في بناء المجتمع   إ
بهذا الشكل المشين بعرض جـسدها إلغـراء         واستغاللها في اإلعالنات     ،فساد الجيل بأكمله  

 أخالقهم، يعرض األمة للمهالك إضافة إلـى حرمتـه فـي الـدين              وإفساد وتحطيم الشباب،  
  .اإلسالمي 
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 األعداء ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتهـا          رسمهاومن هنا كانت المخططات التي      
الق تحت ستار خداع من المصطلحات       مواقع الفتنة وتدمير األخ    إلى ثم الزج بها     ،البناءة سلباً 

  . . . والتجديد والتقدم و اإلصالح كالتحريرالبراقة 
   برأيك ما هو السبب الذي دفع المرأة للدخول في مجال اإلعالنات ؟ -٧

 فـالتعود علـى   ،أعتقد أن السبب الرئيس هو غياب الوازع الديني والخوف من اهللا تعـالى     
 فتقل هيبة   ، والتنكر لضروريات الدين   المعصيةعل النفس تألف    يجالمعصية يورث النسيان والغفلة و    

  . وهذا ظاهر واهللا المستعان ،ت العمل في هذا العمل غير المشروعمن اعتادعند الدين 
  
   هل هناك دور للدعاة في التخلص من هذه القضية ؟-٨

 والنهي عن    فاألمر بالمعروف  ،ال شك أن الدعاة لهم دور هام في التخلص من هذه القضية               
 فباألمر بالمعروف ،المنكر له أثر عظيم في تقويم السلوكيات المرفوضة والموجودة في المجتمع 

كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس   : "  لقوله تعالى ،والنهي عن المنكر كانت هذه األمة خير األمم 
ليه وسلم  ويقول الرسول ـ صلى اهللا ع ،"تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك                 : " ـ  
 ،لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر: "  ولقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ،"أضعف اإليمان 

  " أو ليسلطن اهللا عليكم شراركم ويدعو خياركم فال يستجاب لهم 
 العولمة ودخول المرأة في اإلعالنات ؟ إلى أي مدى ترى قوة هـذه               هل ترى عالقة بين    -٩

  العالقة ؟ 
 هناك عالقة وطيدة بين العولمة ودخول المرأة في اإلعالنات، فالرأسمالية الغربية والتـي              ،نعم

تقدس الفرد ومصلحته الشخصية وحريته التي تكاد تكون مطلقة فـي تملكـه المـال وتنميتـه         
فرد في اختيار العمل الذي يحقق له الدخل المطلوب، وهذا الـنمط مـن               فهي تعطي ال   ،وإنفاقه

الحرية المفرطة يراد له أن يعمم في العالم كله، وهذا ما هو ملموس فقد وقع العالم اإلسـالمي                  
في تقليد الغرب التقليد األعمى في كل نواحي الحياة، حتى ما ينافي القيم واألخـالق اإلنـسانية     

فتيات إلى تقليد الغربيات في العمل خارج البيت وفي اختيـار أي عمـل              واإلسالمية فذهبت ال  
  .سواء كان مشروعا أو غير مشروع
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مـن  .. اللواتي يجمعن اإلعالنات من المتاجر والمؤسسات المختلفة        "  فتيات اإلعالنات    -١٠
بالتأكيد طريق جمع اإلعالنات ليست     " أجل وضعها في إحدى المجالت مقابل مبلغ معين         

   ما رأيك بأولئك الفتيات ؟ etc.ة وتحتاج ألسلوب ومظهر يسير
كوني يقظة، ال تخدعك الدعايات المضللة التي ربما تسمعينها مـن           :  اإلسالم أخت يا:    أقول  

 أو ترينها منمقة ومسطرة في بعض الصحف والمجالت، أو مجسدة على شاشـات              وهناك،هنا  
هل .. والتخريبعاة الشر والفساد، دعاة الهدم      كوني يا بنت اإلسالم على حذر من د       .. القنوات

 أماناتهم وخـانوا  وخانواتدرين من هم؟ هم أناس خانوا اهللا وخانوا رسوله صلى اهللا عليه وسلم   
 إلى السقوط في الهاوية،     يدعونكهم أعداء لعقيدتك ولدينك وأخالقك وشرفك،       .. المجتمع المسلم 

 .تشعرينمن حيث ال يدعونك إلى السقوط في المستنقعات الوبيئة 
 ثـم للتنازل عن العباءة والخمار شيئاً فشيئاً، ثم إلى طرحه، ثم التبرج والسفور،             : أوالً يدعونك

 فـي   والمشاركةإلى االختالط بالرجال واالحتكاك بهم باسم الحرية والتقدم والمدنية والحضارة           
 شاء بال عقـاب وال      ماتكب  ينادون بأن كل إنسان له أن يفعل ما يشاء، وير         . الحياة االجتماعية 

  .لوم وال إنكار؛ ألنه بزعمهم حر
 والجـم  ال يغرنك اهللا بالغرور، وال يغرنك الخلق الكثير          - رعاك اهللا وصانك   - المسلمة أيتها ثم

 المتبرجاتالغفير من نساء هذا العصر المتمردات على شرع اهللا وأحكامه، وال تنخدعي بكثرة              
 إن يتبعـو  اهللاوإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل        {: السافرات؛ فقد قال اهللا تعالى    

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم     {: وقال تعالى ]. ١١٦: األنعام[}  إال الظن وإن هم إال يخرصون     
  ].٧٨: الزخرف[ }  كارهونللحق 
" وطالما نحن نتحدث عن االبتذال فأريد أن أذكر بحديث النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم                       
 ونـساء  ، من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهـا النـاس           صنفان

 ال يدخلن الجنة وال يجـدن       ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة    ،كاسيات عاريات مميالت مائالت   
وحول المجاهرة بالعري   : مسلم في الفتن    ) … وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا        ،ريحها  

" …كل أمتي يدخل الجنة إال المجـاهرون  " فقد قال عليه الصالة والسالم وغيره من المعاصي  
إن علـم   .. ونذكر كذلك أن الوعيد بالعذاب واقع على المـرأة ووليهـا            . … ةنسأل اهللا العافي  

مرها بالمعاصي ومنها المالبـس الفاضـحة       أن  إوللمرأة أال تطيع مثل هذا الولي       . …بالمنكر  
وحيث ) ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق     ( ى اهللا عليه وسلم قال      فقد قال النبي صل   .........

  .لنار او في أمر خطير للغاية فالعاقبة هي الخلود في الجنة ألن اإ
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 نصيحة توجهها للمؤسسات اإلعالنية واإلعالمية التي بدورها تشجع ربما علـى هـذا              -١١
  ..الشيء باعتباره سيحقق لها الكسب المادي 

، فاإلعالم وجد لخدمة المجتمع، والنهوض به،       كبير جداً إلعالم، ودوره في المجتمع     أن وظيفة ا      
ومخاطبة الغرائز والعواطف وغيـر     . وحل مشاكله، واالرتقاء بمستواه الفكري والثقافي واألخالقي      

واإلعالميـون  .  على المجتمع  ذلك يهبط بوسائل اإلعالم، ويجعلها مبتذلة، وينعكس في النهاية سلباً         
واإلعالم الهابط يفقد جماهيره في نهاية المطاف،       . زون تماما بين اإلعالم الهابط واإلعالم الجاد      يمي
  .ن لقي بعض الترحيب من الجمهور في مرحلة من المراحلإو

يمكـن أن    العربية واإلسالمية    ونية وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة القنوات التلفزي      وال شك أن      
 ذا يأتي ضـمن   وه،فئات المجتمع كلهاالتوعية والتثقيف والتربية في حق بدور كبير في مجال  تقوم  
 وذلك بتقديم وبث برامج وأفـالم       ، اإلسالمية  الدينية واللغوية والثقافية   ةهوياللحفاظ على   ل تهمليئومس

ثم التحذير من مشاهدة ومتابعة القنوات التلفزية األجنبية التي تدعو إلى االنحـراف             ، جادة وهادفة   
وكذلك اإلمتناع عـن    ،  والجريمة        خالقي والسلوكي من خالل برامج وأفالم التفسخ والعنف       األ

وعرض صوورها بصورة مغريـة مفـسدة للـذوق         ، اإلعلنات اإلعالنات والدعيات بجسد المرأة    
  .واألخالق ومفنية للدين واآلداب 

 وليخشوا يوماً يقفون فيه بين يدي ،يةفي البالد العربية واإلسالم ى اإلعالمليتق اهللا القائمون عل     و
  .العزيز الجبار، وفيما أباحه اهللا غنى عن ما حرمه 
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