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 ؟العنوان ملاذا هذا 

 .)رواه مسلم( ."الدين النصيحة": الله  لقول رسول . 1

من لبيااام مكااانااة املرأة املؤمنااة ودورهااا    ف  األ  . 2

 االجتامعي.

  خدمة املجتمع اإلسالمي.لتوجيه املرأة املسلمة إىل . 3

إلساااااهااام العلمي   بيااام أهم الخطوة الااد اااعيااة  ل . 4

 ملواجهة األزمات االجتامعية.

مواجهة الفنت واإلشاااااعات وتو س االسااااتقرار الصااااحي   . 5

 والنفيس واالجتامعي.
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 قواعد
 

  ، أهم وسائل التكوين الثقا من  املرأةالقاعدة األوىل: 

هي املكوم  الخصوص باملرأة املؤمنة ، و األرسي واالجتامعي 

 . البناء السليم للمجتمع  النا ع   األسايس

 

أكرث لتاككياد دور املرأة الفعاال ومساااااااواتهاا للرجال    و 

إِنَّ ﴿  :نقرأ قول اللااه    ؛واملسااااائوليااات الاادينيااة  كاااليفالت
ا ِ َِو   َِ ََاِل َلاِْ َِِماِل َلالُْمنْيِ ََِو َلالُْمنْيِ  ِِِمَو َلالُْمسْْْْ الُْمسْْْْ
اَِِناِل   اِِنِ َو َلالْصَّ اَِِِاِل َلالْصَّ اَِِِِو َلالْصَّ ا َِ اِل َلالْصَّ َِ َلاِْ
َِاِل   َِو َِِو َلالُْمَ صَْْ َِو نَياِل َلالُْمَ صَْْ نيَِو َلاْْلَاشِْْ َلاْْلَاشِْْ

اِِِمَو   اِل  َلالصَّْْْ ََ ْو َلاْاَاِِ ُْ َُ َو ُُِنل َِ اَِِماِل َلاْاَاِِ َلالصَّْْْ
ْة َِن و   و  َّ ُْ َ ُْْْك ل ََّ الَِّْ ََّ

َ
اكَِناِل َ ا َلاذلَّ َْْْك َكًِ و اكِنِ َو الَِّْ َلاذلَّ

ا يمو َِ ا ََّ نو ُْ َ
 .(35:األ زاب)  ﴾َلَ
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ر املرأة املؤمناة الفعاال    لوصاااااول إىل معر اة دو ول

ًَاو  ﴿ :وله مل قنتك املجتمعات اإلسالمية؛   ُْْك َ  ََضََب الَِّ
يِْو   ََ َل لُوٍطۖ  ََكَنَ ا ََتَْت َعبْ

َ
َل  ُوٍح َلاْمَنَ

َ
ِيَو َكَ ُنلا اْمَنَ ِِوَّلَّ

ْْكِ   َما ِ َو الَِّْ ُْ ِ ْو ََِّباِِ َا َصاِاَْوِ ََِخاَنَ اُهَما ََِِْو ُيْةََِيا َعَْ
ُِْخَا انلَّارَ  اِخِِوَ َشيْئوا َلقِيَل ا  .(10:التحريم) ﴾ َ َع ادلَّ

هن رهن هناا أنائادة من ذكس، ولكن الفا  االكاا رات هسهن كث

إميااام أزواجهن، وألم خيااانتهام   الاادين فعن من  مل ينت

 عظيمة؛  بها يترضر الزوج والبنني واملجتمع.

كمال من الرجاال  ":صاااااحيحني قاال رساااااول اللاه  و  ال

 آسااااية امرأة  رعوم ومريم  كثس، ومل يكمل من النساااااء إال

ء كفضااال الرثيد النساااا شاااة عىبنت عمرام، وإم  ضااال عائ

 .مسلم()رواه البخاري و  ."عى سائر الطعام

لكن  نساااء الزمن الساااب ،  هذا الحديث   يذكر العلامء أم 

من النساااااااء من تكوم     يأم يخرج بعاد و ااة النب  عال مين

 القلة. داللة الحديث عى الدين،    كاملهن مثل
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 ء وعناء واختبار ار ابتال يا دالدنالقاعدة الثانية: 

 

ٍَ ﴿ :قال الله  نَساَن ِِف َكَب ََا اْْلِ ِْ َْ َخَِ َِ  .(4:البلد) ﴾َِ

ما يصاايا املساالم من نصااا وال  ": الله   رسااول  وقال

ذى وال هم،  تى الشاااااوكااة ا وال هم وال  زم وال أ وصااااااا 

 .(مسلمو  البخاري )رواه  ."هطاياخيشاكها إال كفر الله بها من 

طري     والطري   ؟ين أنااتوقااال ابن القيم ر مااه اللااه: "أ 

النااار الخلياال،   تعااا  يااه آدم، ونااا  ألجلااه نو ، ورمي   

جع للذبح إسامعيل، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث   وأض  

الساااجن بضاااع سااانني، ون ااا باملنشاااار زكريا، وذبح السااايد 

الحصااور يحيى، وقاا الرضاا أيوب، وزاد عى املقدار بكاء  

ر وأنواع األذى داود، وسااااار مع الو ىس عيعاااا، وعال  الفق

 "زهى أنت باللهو واللعا؟تو ؛ محمد 
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 ة األزمات الخطوط الدااع ة للمرأة املؤمنة يف مواجه

 الخط األول: الخط العلمي التوعوي

املاانااكاار ▪ عاان  بااااملااعااروع والاانااهااي  الاالاااه  ،  األماار   :قاااال 

﴿     ٍ نيْْ َْْ اُ   َ ْلِْْۚ
َ
َ ْو  ُْْ ُْْ نْيْْ َْْ اُل  ََْْ نْي ِْ مُْ ْْ َلال وَن  َُْ نْي ِْ مُْ ْْ َلال

ُمُنلنَ 
ْ
ْ ْوَن ََِّو الُْمََكنِ ِْ ِ يَْ َْ َل ََْ ، وهو  (71:التوبااة)  ﴾الَْمنْيُنلِف 

األمور   الطااااقاااة، وليس من  قااادر  الالزماااة عى  األمور  من 

 التخيسية.

ر مااه البخاااري    اإلمااام  ببو    ،مام يهم النااا   العلم النااا ع  بااث ▪

م قوم كراهية دو : "باب من خص بالعلم قوًما    صحيحهالله  

ثوا النا  مبا يعر وم". ، قال عل  أال يفهموا  :  د 

:  إذا قال الرجل ":  الله    رسولال  ق،  بث ما يبعث عى التفاؤل ▪

 .)رواه مسلم( ."هلك النا ،  هو أهلكهم

املاعالاوماااات   ▪ الانااا الصااااااحاياااة  تاباااادل  عان   ا اعاااةالاعالاماياااة  والاباعاااد 

اء من تن ااااا الشااااااائعاات،  ،  من النساااااا الشااااااائعاات والتهويال

 يت الشائعات.هن من تبث األمل وتن  العلم النا ع ومتومن
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 الطبي الوقائي: الخط الثانيالخط 

النبي      عن أيب هريرة ▪ طس هطى وجهااه "إذا ع  أم 

 .مذي()رواه الت بيده أو بثوبه" 

  أ دكم من نومه  ال يغمس إذا استيق":  الله   رسولال  ق ▪

)رواه    ."يده   اإلناء  تى يغساااالها  النه ال يدري أين باتت يده

 .مسلم(

وا  األساااااقياة، وأجيف خمروا اآلنياة وأوكو":  اللاه   رساااااولال قا  ▪

عناااه: تغطيااة اآلنيااة وربط األساااااقيااة وم  (البخاااري )رواه    ."األبواب

 وإهالق األبواب.

نهى عن ال ااااب من  م " أم النبي     عن أيب هريرة ▪

 .(بخاري )رواه ال " القربة أو السقاء
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 خط الحجر الصحي والعزل املنزلي:  الثالثالخط  

 :جال مجاذوم،  اكرساااااال إلياه النبي  كاام   و اد ثقيف ر  ▪

 .(مسلم)رواه " إنا قد بايعناك  ارجع"

متف  )"  ض عى مصاااااحممر   ال يورد" :  وقال رساااااول الله ▪

 .(عليه

دخلوها،  الطاعوم بكرض  ال تإذا وقع  ":    وقال رسول الله ▪

 .(مام أ مداإل رواه )" ال تخرجوا منهاع وأنتم بها  وإذا وق

وال يجوز للجاذمااء مخاالطاة الناا   وقاال ابن تيمياة ر ماه اللاه: " ▪

 مكام مفرد  بل يساااااكنوم    ،وال مخالطة النا  لهم  اعمومً 

كام جاءت به سااااانة رساااااول الله وخلفائه وكام   ،لهم ونحو ذلك

وإذا امتنع ويل األمر من ذلااك أو املجااذوم أثم   ،ذكره العلامء

 "بذلك وإذا أرص عى ترك الواجا مع علمه به  س 
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 االلتزام باألنظمة والقوانني الدول ة خط  :  الرابعالخط  

"بااب السااااامع والطااعاة  ب اإلماام البخااري   صاااااحيحاه  بو   ▪

مت  يه خرب عبادة بن الصا   وأخرج  لإلمام ما مل تكن معصية"

للهرسااول اعانا  : "د     بايعناه،  كام  يام أخذ علينا أم 

،  ايعنااا عى السااااامع والطاااعااة   منشاااااطنااا ومكرهنااا باا 

إال  ننازع األمر أهله، قال: "ال  وعرسانا ويرسانا، وأثرة علينا، وأ 

 .)متف  عليه(" أم تروا كفرًا بواً ا عندكم من الله  يه برهام

لزياارة  الم،  : قم بناا  -زاهاد األنادلس-قيال ليلاة أليب وهاا  ▪

لاااه طااااعاااة، وقاااد مناااه من  العلم؟ ويل األمر  قاااال: "وأين 

 امليش لياًل".

 ق املساجدغالمثال: إ

اء بن يوت وصاااى الرب سااااجد   الببوب البخاري "باب امل

، وقااد  علااه عمر بن عااة"عااازب   مساااااجااده   داره جام

 .الخطاب 
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 طاعون عمواس" "   من عصر الصحابة  نموذج

عام         عهد عمر بن الخطابانت اا طاعوم عموا

لقي   عى  ادود الحجااز والشااااااام،، بلغاه الخرب وهو  للهجرة  17

 ه.ومل يكمل مسس  عاد األجناد  كخربوه أم األرض سقيمة، 

الااجاارا : "أ  باان  عااباايااادة  أبااو  ياااا  قاااال  الاالاااه  قااادر  أمااس   اارارًا ماان 

املؤمنني؟"  قاال عمر: "لو هسك قاالهاا ياا أباا عبيادة، نعم نفر  

إبل  هبطت واديًا  من قدر الله إىل قدر الله، أرأيت لو كام لك  

أليس إم رعياات    ،هام خصااااابااة واألخرى جاادبااةلااه عاادوتااام إ اادا

 قدر الله وإم رعية الجدبة رعيتها بقدر الله؟"الخصبة رعيتها ب

  للهرسااااول ا  ساااامعت:  مام قالو عوع عبد الر من بن   م قد

 " :به بكرض  ال تقدموا عليها، وإذا وقع  إذا سااامعتم يقول

 .متف  عليه() "منه  رارًابكرض وأنتم بها  ال تخرجوا 

يرتفع  ومل      الصاااااحااباة من جنود عمروقاد تو  عادد من  

عى الشااااااام      عمرو بن العااصالطااعوم إال بعاد أم توىل  

 عى رؤو  الجبال. كمر النا  بالصعود 
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 االستفادة من الحجر املنزليخط  :  الخامسالخط  

مىضااااا يومااه   هس     مااه اللااه: "من أناااوي ريقول امل

له، أو خس  صله، أو خس أسسه، داه، أو مجد أثقضاه، أو  رض أ

 د ع  يومه وظلم نفسه".أو علم اقتبسه،  ق

ًبا يوم  مه الويقول معاوية بن قرة ر له: "أكرث النا   سااااااا

 القيامة الصحيح الفارغ".

 ألتعجا ممن يجلس ر مه الله: "إين ابن  جرويقول الحا   

 يًا عن االشتغال".خال

 امء كتبًا   العزلة:أل ف العلوقد 

 ا.ه281ت "العزلة واالنفراد" البن أيب الدنيا -
لة" - وم البيوت" البن املغنية   الساااااكوت ولز الرسااااااا

 ها.471لبغدادي تالبناء ا
 ها.840ر تبالعزلة   آخر الزمام" البن الوزي "األمر -
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 املرأة املؤمنة من الفراغ املنزيل: يف تستفيدك

م مسااااابباتها، يقول النعام والبعد عن مواطن املعايص . 1

"إم الهلكة كل الهلكة أم تعمل بالساااايئات  :بن بشااااس

   زمن البالء".

 : ة القرآم، لقول رسول اللهزوم الطاعة واألذكار وقراءل . 2

لهرج: الفتنة وا)رواه مسلم( " هرج كهجرة إيل  العبادة   ال"

 واختالة أمور النا .

قال قتادة ر مه وبة، ساااااتغفار والتاإلكثار من األذكار واال . 3

الله وأنت قائم،  ، اذكرهذه  االتك كلها يا ابن آدم" الله:

اذكره وأنت قاعده،  الم مل تساااااتطع  تساااااتطع   الم مل

 ".خفيف اذكره وأنت عى جنبك، يرس من الله وت

رأة املوظفة كانت  املية األرسية، وتكامل الرعاتحقي   . 4

طيع  تسااات تضاااطر للتقصاااس، أما مع جلوساااها   البيت

 الوجوه.تحقي  الرعاية عى أ سن 

إنجاااز األ كااار واألهااداع والخطط املساااااتقبليااة، كحف   . 5

جعتاااه قرآم ومرا ل لعلمو ،ا تطوير املهاااارات و، طلاااا ا

 ة.ليم باملشاريع املنزلية املاالقياوالهوايات، 


