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مقدمة

للعالمين  المبعوث رحمة  التسليم على  العالمين، وأفضل الصالة وأتم  الحمد هلل رب 
سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد.

لإلنسان،  الفلسفية  التأمالت  قدم  قديم  مفهوم  هو  إنما  حديثًا،  مفهومًا  التغيير  يعد  ال 
إلى االنتقال من  الذي يشير  العام  أنه سنة من سنن اهلل يف خلقه بمفهومه  إلى ذلك  يضاف 
به المشهور »المجتمع«؛ وبذلك ندرك الحكمة يف قوله  حال إلى حال سيما إن ُألِصق بمركَّ
تعالى:﴿إِنَّ الّلَه الَ ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأْنُفِسِهم﴾(1)، ويناسب المقام أيضًا االستئناس 
العالم  ابن خلدون المؤسس األول لعلم االجتماع، حيث قال: »وذلك أن أحوال  بمقوله 
واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، إنما هو اختالف على 

األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال«(2).

والتغيير ال يكون بالضروة بطريقة كمية لسمات المجتمع ومظاهره العامة، بل قد يكون 
تعديالً  كيفّيًا -نوعيًا- للمسافات الثقافية واالجتماعية المختلفة، بالنسبة لمرجعية يحددها 
مسارات  لتحديد  المفكرين  همم  استنهاض  يستدعي  ما  ذاك،  أو  المجتمع  هذا  ويرتضيها 

الرؤى وتطلعات التطبيق. 

إلى  الحدودية  السعة  حيز  من  تنقلها  خاصة،  برؤى  العامة  المفاهيم  المفكرون  يتناول 
ومن  والعملية،  الفكرية  ومساراته  المفهوم  حدود  بتوضيح  وذلك  الخصوص،  حدود 
أو  أمة  أية  حق  يف  المصيري  المفهوم  هذا  ربط  التغيير،  لقضية  الخاص  بمفهومها  الرؤية 
مجتمع بالمرأة، وهذا ما دأب على إيضاحه المفكر الكبير عبد السالم ياسين، ما يشير إلى 
تنأى  والتي  المرأة يف اإلسالم،  تبوأهتا  التي  الرفيعة  المنزلة  بذلك  مكانتها عنده، مستلهمًا 
قواًل وفعالً  باعتباره األصل،  الهدى  إسهامات  منارًا يف  لتكون  الضالل؛  إسهامات  هبا عن 

فكرًا وتطبيقًا. 

(1)  الرعد: 11.
(2)  ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: حامد الطاهر، القاهرة، دار الفجر للرتاث، ط2، 

2010م، 1/ 47.
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النقلة  يف  المؤمنة،  المرأة  دور  إبراز  على  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  جهد  لقد 
النوعية التغيرية لألمة من االنحراف عن جادة الصواب إلى المنهج القويم، وجعلها إحدى 
الذين  المتالحقة،  الرتبوي األول لألجيال  المعدِّ  المرأة  باعتبار  التغيير،  مركزياته يف منهج 
الواضح  المنهج  وقيم  ُمُثل  إلى  والعودة  الحال  واقع  تصحيح  يف  مثلهم  على  اآلمال  ُتَعلَّق 

للحياة بشتى ميادينها، الوارد يف كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلمام  فكر  يف  التغيير  منهج  يف  ودورها  المرأة  مكانة  إلبراز  الحالي  البحث  جاء  وعليه 
المجدد من خالل القراءة الرتبوية لكتابيه: »تنوير المؤمنات« و«المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا 
وزحفًا«، ولتحقيق أغراض البحث اتبعت الباحثة المنهجين: االستقرائي التحليلي، الذي 
يعنى بتتبع فكر اإلمام المجدد يف قضية المرأة والتغيير، من مظان كتابيه المذكورين أعاله، 
ذات الصلة المباشرة بالموضوع محل البحث، واالستنباطي بعد التحليل والنظر، ما يعرب 

عن جوهر الموضوع وخالصته.

اشتمل البحث محورين رئيسين، تناول األول: ضرورة مشاركة المرأة يف التغيير مفهومه 
عند  والتجديد  التغيير  مفهوم  الرتتيب:  على  هي  رئيسة  بحثية  قضايا  ثالثة  ضمن  ومبادئه، 
التجديد،  راسخة يف  ومبادىء  والتجديد  التغيير  من  المرأة جزء  المجدد، ومشاركة  اإلمام 
ثالثة  ضمن  تطبيقيًا،  نموذجًا  أسرهتا  يف  المسلمة  المرأة  فتناول:  الثاين  المحور  أما 
أّمًا  والمؤمنة  الحافظية  والمؤمنة  زوجًا،  المؤمنة  الرتتيب:  على  هي  رئيسة،  بحثية  قضايا 

وصانعة للمستقبل.

الرجل  صنو  المرأة  أن  المفكر  يرى  أبرزها:  النتائج  من  عدد  إلى  البحث  توصل  كما 
واقتحام  النفوس،  تزكية  منها:  راسخة  مبادئ  والتجديد  للتغيير  وأن  والتجديد،  التغيير  يف 
العقبة، ويفرق المفكر بين المرأة والزوجة، ومن أبرز صور المرأة يف أسرهتا نموذجا تطبيقيًا 

باعتبارها زوجة ومربية ألجيال المستقبل التي تحمل التغيير نحو األفضل.

أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى تحقيق اآليت:. 1

بيان مفهوم التغيير والتجديد يف فكر اإلمام المجدد.. 2

توضيح ضرورة مشاركة المرأة يف التغيير.. 3
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إبراز مبادىء التجديد الراسخة.. 4

إبراز معالم المرأة المسلمة يف أسرهتا نموذجًا تطبيقيًا للتغيير.. 5

منهجية البحث

اتبع يف هذا البحث المنهجين: االستقرائي التحليلي، الذي يعنى بتتبع فكر اإلمام المجدد 
يف قضية المرأة والتغيير، من مظان كتابيه: »تنوير المؤمنات« و«المنهاج النبوي« ذات الصلة 
يعرب عن جوهر  ما  والنظر،  التحليل  بعد  البحث، واالستنباطي  بالموضوع محل  المباشرة 

الموضوع وخالصته.

حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على قراءة الموضوع محل البحث من كتابين لإلمام المجدد وهما:

تنوير المؤمنات.	 

المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا.	 
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املحور األول: ضرورة مشاركة املرأة في التغيير مفهومه ومبادئه

يتضمن هذا المحور توضيحًا لمفهوم التغيير والتجديد، واعتبار المرأة جزء مهم يف هذا 
التغيير المنشود كما يراه المفكر، وأخيرًا يضم المحور عددًا من المبادئ الراسخة للتغيير، 

ما اختير منها وذكر إنما هو على سبيل المثال ال على سبيل الحصر.

: مفهوم التغيير والتجديد
ً
أوال

القويم،  المنهج  جادة  عن  االنحراف  حال  من  نوعية  نقلة  هو  التغيير:  أن  المفكر  يرى 
وذاك االنحراف قد ظهرت آثار عجزه عن االستمرار، أو برزت ترهات نتائجه بإثبات الفشل 

يف استمراره.
كما يرى أن التغيير سنة هلل تعالى يف خلقه حتى يصلوا إلى المنهاج القويم، وأن للتغيير 
الداخل  يبدأ من  وأنه  تغيير عقبات،  لكل  والصرب؛ ألن  والعزم  باإلرادة  دوافعه  تبدأ  سننًا، 
لمبدأ  طرحه  يف  نبي  بن  مالك  فكر  يحاكي  ذلك  يف  وكأنه  الخارج،  إلى  النفوس  بتغيير 

القابلية لالستعمار.
وتم استنتاج ما سبق ذكره من جملة النصوص اآلتية للمفكر:

»أحموقة يف الدين وجهل بمعنى الجهاد وتخل عن السالح وخوض يف الباطل إن 	 
نحن قاومنا الطاغوت الخارجي وفينا يف نفوسنا طاغوت الهوى يصول ويجول ال 
ندري كيف نعالج سطوته بل ال نعي أي شيء يستبد بنا: أهو الغضب هلل واالستجابة 
لنداء اهلل أم هي غريزة الدفاع والمقاومة والتكتل ضد الظلم التي يستوى فيها الناس 

على صعيد الوطنية واإلديولوجية والقومية«(1).
آخر 	  تكون...إلى  أن  اهلل  شاء  ما  فيكم  النبوة  »تكون  حديث:  على  معقبًا  ويقول 

الحديث«(2): »فنحن على موعد إن شاء اهلل مهما طال ... ومهما تعسرت الطريق 
وتعوصت األسباب«(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط1، دت، 15/1.
(2)  ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، تحقيق: شعيب األرناؤوط، دم، مؤسسة الرسالة، ط 1،  2001م، كتاب 

أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان بن بشير، حديث رقم 18406، 355/30.
(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 18/1.
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أما مفهوم التجديد: فال يعنى ظاهر اللفظ من اإلتيان بشيء جديد، إنما هو العودة والرجوع 
إلى األصل، فيصبح بذلك التغيير والتجديد مراحل متتابعة ومرتابطة، حين ينحرف المجتمع 
عن الصراط المستقيم يتفشى الفساد بكل مستوياته ومعانيه، فتظهر الحاجة إلى تغيير واقع 
إلى  الرجوع  الصحيحة، وهي  الوجهة  التغيير  يقود  إلى جيل  الحال، وهذا األخير مستلزم 
األصل المتمثل بما دعا إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهكذا يكون التجديد، يقول 
المفكر: »ونمر على زمن التجديد لنقف عند رجل من أعاظم الرجال وأئمة اإلسالم مجدد 
القرن األول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمه اهلل تعالى لنجد الرفق. كانت األمراء 
العدة إلسقاطه كراهة لما يصلح من شأن  أمية يكيدون البن عمهم عمر ويعدون  بني  من 

األمة وما يرد من ظالمات ارتكبها جبابرة الملوك من قبله«(1).
ثم يؤكد معنى التجديد بأنه التعلق بعهد التنزيل والتأسيس، ردًا على بعض المشككين يف 
حتمية الرجوع إلنقاذ واقع الحال األليم، والذين أطلق عليهم المفكر اسم اإلسالمولوجيون 
حيث يقول: »يلومنا المشككون يف الدين من اإلسالمولوجيين أننا حين نتعلق بعهد التنزيل 
له يف خيالنا الحنين إلى المثال الرفيع ونحن يف  والتأسيس إنما نتعلق بتاريخ أسطوري جمَّ
الحضيض ونشدان صور القوة ونحن ضعفاء والتسلي بذكريات النصر ونحن مهزومون«(2).

: مشاركة املرأة جزء مهم في التغيير والتجديد
ً
ثانيا

التغيير والتجديد، فهي كما سماها جزء من  المرأة جزء مهم يف عملية  يرى المفكر أن 
وتجاوز  االقتحام  على  النشىء  تربي  التي  وهي  المجتمع،  يف  الجماعية  االقتحامية  القوة 
العقبات، يقول: »لو أصبح المسلمون فردًا فردًا على أتقى قلب واحد منهم ولو اجتهدوا 
المرأة  تكون  اقتحامية جماعية  قوة  يؤلفوا  لم  ثم  اجتهدوا  ما  الفردية  الصالحة  األعمال  يف 
فيها فعالة لفاهتم فردًا فردًا درجة الجهاد ثم لفات األمة ما فاهتم ولرتدت األمة برتديهم عن 
الدرجة العالية ولتبدد حاضرها وضاع مستقبلها بتبدد إرادهتم وتشتتها. ألفنا فيما قرأناه من 
األدبيات اإلسالمية أن نتحدث كثيرًا عن حال األم ومصيرها مفصولين عن حال المؤمنات 

والمؤمنين يف اآلخرة«(3).

ويستفيض المفكر يف تفصيل فضائل مشاركة المرأة يف التغيير والتجديد، ومنها: أن ما 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 57/1.
(2)  نفسه، 61/1.
(3)  نفسه، 17/1.
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سبق ذكرهما من القوة االقتحامية، وتربية النشىء على االقتحام، يحتاج معهما إلى تدرج 
ولين ورفق ويسر، وكل هذه المعاين التي وردت يف األحاديث النبوية ترويها وتنقلها لنا أم 
المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وهي امرأة، فيقول:»ما بال أحاديث التدرج والرفق واللين 

واليسر ترويهما امرأة؟«(1).

ويستشهد على ضرورة إشراك المرأة يف عملية التغيير والتجديد بقدوهتن من الصحابيات 
تعرب عن  اليوم، ال  للمرأة  التقاعس  بعض مالمح  وأن  النهضة،  األولى عصور  العصور  يف 
الصورة الحق للمرأة يف اإلسالم، فيقول: »فأين همم النساء بعد نحو قرن من الهجرة؟ أين 
وعائشة  اإلسالم،  يف  شهيدة  أول  وسمية  المؤمنين،  أم  خديجة  أبرزت  التي  النهضة  تلك 
العالمة...من أخمد تلك الجذوة؟ من أطفأ ذلك النور؟ من هبط بالمرأة من معاين الحياة 

السامية النابضة بالقوة السخية بالعطاء إلى حضيض واقع الجواري يف القصور«(2).

الحق،  المنهاج اإلسالمي  تعاليم  الناس عن  أبعدت  التي  الفتن  بأن  ثم يستكمل حديثه 
يف  بالفضل  السابقين  من  تكون  أن  عن  بالمرأة  لتنأى  كان؛  ما  الظالم  سلطة  من  لها  كان 
ذكرًا  الراشدة  والخالفة  النبوة  عهد  بعد  نجد  »ال  فيقول:  الصحابيات،  كانت  كما  النهضة 
الجائر عقمت  للسلطان  الخضوع  أنفة  الرجال  ابتلعت من  التي  الفتن  للنساء بفضل وكأن 
النساء من الفضائل التي كان يتحلى هبا الجيل الباين المشارك الحي من الصحابيات رضي 

اهلل عنهن«(3).

: مبادئ راسخة في التجديد 
ً
ثالثا

وتتضمن هذه المبادىء ثالثة قضايا، هي: تزكية النفس باعتبارها صورة من صور الجهاد 
ومعانيه، واقتحام العقبة و التدرج يف تدريب النفس على التغيير، وفيما يلي الشرح بالتفصيل.

تزكية النفس)الجهاد(

يرى المفكر أن تزكية النفس صورة من صور الجهاد حيث األخير يصل إلى أحد عشر 
القاعدة  النفس  تزكية  باعتبار  التغيير  محور  يف  الصورة  هذه  اختيار  وسبب  عنده،  نوعًا 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 72/1.
(2)  نفسه، 60/1.
(3)  نفسه، 61/1.
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والمنطلق للجهاد بمعناه الكلي برؤية المفكر، ويظهر هذا يف قوله: »أسرد إن شاء اهلل هنا 
أحد عشر بابًا من أبواب الجهاد بعضها تربوي يهم المؤمن يف نفسه ويف عالقته باهلل وبأمته .. 
وبعضها يهم الجماعة ... يف تأهبها وزحفها«(1)، ويقول: »ذلك أن الرتبية اإلسالمية الدائرة 
حول محور جهاد النفس وإقامتها يف االتجاه السليم صعدًا يف عقبة اإليمان هي قوام الجهاد 
وقاعدته وأساسه«(2)، ونجده يربط أنواع الجهاد بعضها ببعض كربطه لجهاد النفس بجهاد 
العلم والعمل، فيقول: »يجب أن يكون الهم األكرب لكل مؤمن ومؤمنة نيل رضا اهلل تعالى 
أن  اإلحسانية  اإليمانية  للرتبية  ينبغي  ثم  المجاهدون، ومن  يناله  أن  أشبه  تعالى  اهلل  ورضا 

تربط جهاد النفس لرتويضها على الحق بجهاد العلم والعمل«(3).

كما يرى المفكر أن من متطلبات تغيير واقع الحال الخارجي البدء بالتغيير الداخلي، وهو 
ما يسميه تزكية النفس، وهذا الفكر يؤكده تاريخ المفكر يف التحاقه ببعض الزوايا الصوفية 
والتزامه مشايخها، ويرى أن التزكية من مراتب الجهاد، ويعني هبا تطهير النفس عما ال يليق 
طهرًا يوصلها إلى مراتب عليا يف القرب والطاعة والعمل الدؤوب المخلص، فهي تصفية 
من شوائب النفس وعوالقها؛ بغية االرتقاء، يقول: »لتنسلك الحركة على ضوء علم التزكية 
يف نظام عمل التزكية. تزكية نفسي وتطهير قلبي الذي ألقى به اهلل يوم ال ينفع مال وال بنون 
إال من أتى اهلل بقلب سليم«(4)، ثم يكمل خالصة تزكية المؤمنة بقوله : »وعبادة جوارحك 

يف مسلك نوراين ينير الحلك ويرفعك من مهاوي الدوابية إلى طهر الملك«(5).

ويف الحقيقة الكالم الذي يطرحه المفكر يف االرتقاء، هو يف صميم علم الرتبية اإلسالمية، 
ْمنَا َبنِي  الذي يرفع شعار تنمية السلوك اإلنساين وترقيته؛ ليتحقق فيه قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
يف  ذاك  فكره  يؤكد  ثم  لتحقيقه(7).  الرتبويين  جهود  تتضافر  الذي  الشعار  وهو  آَدَم...﴾(6)، 
الرذائل  ومقاومة  الفضائل  لكسب  مدعوة  الصالحة  »واألخت  قائالً:  أخرى،  صفحات 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، دم دد، ط3، 1994م، ص 348.
(2)  نفسه، ص 349.

(3)  نفسه، ص 23.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 6/1.

(5)  نفسه، 6/1.
(6)  اإلسراء:70.

(7)  الكيالين، ماجد، فلسفة الرتبية اإلسالمية، عمان، دار الفتح، ط1، 2009م، ص 33.
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وامتالك القوة اإليمانية اإلرادية لرتقى صعدًا يف مدارج الكمال الروحي والكمال العلمي 
والكمال الخلقي والكمال الجهادي«(1).

ويربط المفكر بين تزكية النفس وخلق الصرب، معتربًا أن من تزكية النفس الصرب؛ إذ األخير 
فيه جهاد للنفس، فيقول: »صرب النفس وحملها على ما تكره من االستقامة يف طاعة اهلل عز 

وجل واالنخراط يف حزب اهلل مع عباد الرحمن األشداء على الكفار الرحماء بينهم«(2).

وعن  الطاعة،  على  الصرب  نوعان:  الصرب  أن  يفصل  حين  وضوحًا  الفكرة  يزيد  أنه  إال 
المعصية، وليس أبلغ من هذا يف التزكية، فيقول: »هذا الصرب الذي هو أبو الفضائل وأمها ما 
هو؟... والصرب: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه... 
والشرع  العقل  يقتضي  ما  عن  اإلمساك  هو  عن«  »صرب  عن.  وصرب  على  صرب  إذًا:  الصرب 
وأخالق  أفعال  على  كرهت  وإن  وإرغامها  النفس  حمل  هو  على«  و«صرب  عنه.  اإلمساك 

وعبادات وأقوال يأمر هبا العقل والشرع«(3).

لها  عنده  كذلك  ألهنا  الطهارة؛  بمفهوم  وربطه  التزكية  مفهوم  فرد  يف  المفكر  يعمق  ثم 
)معنوي(،  القلب  بتطهير  السلوك  تطهير  واآلخر  )مادي(،  البدن  تطهير  منها  جزء  معنيان؛ 
فيقول: »لكن الغاية العظمى المثلى من فرض الفروض ومنع المحرمات هي تطهير األمة 
لتكون يف العالمين شاهدة بالحق وأعلى من هذه الغاية وأبقى تطهير المؤمن والمؤمنة طهارة 
تصقل كيانه الروحي ليصلح للسعادة األبدية«(4)، ثم يكمل قائاًل: »إن كانت طهارة القلب 

وصفاؤه هما الغاية فإن طهارة الجسم جزء ال يتجزأ من عملية التطهير«(5).

كما يعترب أن طهارة البدن سبيل إلى طهارة الروح والقلب وكمالهما، فيقول: »الطهارة 
الطهارة  إلى  الشرعية وسيلة  اكتملت شروطها  متى  إيماين وهي  ذاهتا هدف  البدنية يف حد 
القلبية وتزكيتها،  البدنية سبياًل إلى الطهارة  القلبية«(6)، ويشرح كيف تكون الطهارة  الكلية 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 14/1.
(2)  نفسه، 63/1.
(3)  نفسه، 16/1.

(4)  نفسه، 263/1.

(5)  نفسه، 263/1.

(6)  نفسه، 264/1.
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البدنية  الطهارة  »بعد  فيقول:  بجوارحه،  اقرتف صاحبها  ما  ذنوب  من  إهنا تحط من  حيث 
السهلة القليلة الكلفة تطهير الذمة من اآلثام والعادات الرديئة«(1).

اقتحام العقبة

يرى المفكر أن لكل إرادة تغيير ترجو السعادة عقبات متعددة األوجه، فيقول: »هل من 
رحلة إلى السعادة الكربى ال يكون يف طريقها عقبات وال امتحان وال إرادة وال اقتحام...«(2).

واعيًا،  مهيئًا  رعيالً  تحتاج  العقبات،  لتلك  االقتحام  إرادة  إذن  كذلك  األمر  دام  وما 
فيقول:  بل هو طريق شاق،  السهل،  بالطريق  ليس  االقتحام؛ ألنه  ذاك  قادرًا على  صبورًا، 
عقبة  إهنا  شاقة  طريق  إهنا  الرحمن  عباد  المتقون  يسلكها  التي  السعادة  طريق  هنا  »ونتأمل 
إهنا امتحان وابتالء إهنا بكل المعنى الثقيل ثقالً بليغًا لكلمة )الصرب( إهنا مسؤولية...«(3)، 
تعالج  التي  النفسية  العقبة  فيه  ما  أوعر  وعر  صاعد  طريق  »العقبة  آخر:  موطن  يف  ويقول 

بفضيلة الصرب...«(4).  

اإلسالمية  »الرتبية  فيقول:  وجهادًا،  تربية  ذاته  حد  يف  العقبة  اقتحام  أن  المفكر  ويرى 
تخاطب أعمق ما يف اإلنسان وهو شعوره بالخواء والعبث ما دام بعيدًا عن اهلل تعالى، ثم 
إلى طلب أسمى غاية وهي  المرتاحمين  الصابرين  المتواصلين  المؤمنين  ترفعه يف صحبة 
وبين  بينه  التي تحول  العقبات  اقتحم كل  الميمنة...فمن  اهلل واالستواء مع أصحاب  وجه 

نصر اهلل تعالى بالمال والنفس كان من أصحاب الميمنة واستحق جزاء المجاهدين«(5).

كما يؤكد على ضرورة بث الهمة القتحام المرأة لهذه العقبة، فاهلل تعالى يتقبل من كل 
المتقين ذكورًا وإناثًا، فالنداء القرآين بصيغة المذكر إنما هو للجميع حتى ترد قرينة تصرفه 
عن هذا الوجه اللغوي، يقول: »والمرأة أمام العقبة المزدوجة بين باعث يدفعها لفعل الخير 
بنفسها  ثقتها  كسرت  التي  والعادات...  الفكر  يف  الجذور  عميق  الخاذل  يثبطها.  وخاذل 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 265/1.
(2)  نفسه، 6/1.

(3)  نفسه، 13/1.

(4)  نفسه، 16/1.
(5)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 21.
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وبرهبا... والباعث نداء اإلسالم األصيل خفت صوته زمنًا طويالً وهو اليوم كلمة تسمعها 
المرأة ويسمعها الرجل فيصحوان...«(1).

العقبات،  باقتحام  إال  المجتمع  يف  الحقيقي  مكاهنا  تتبوأ  ال  المرأة  أن  المفكر  ويؤكد 
الغرب يف  تقليد  للنهضة واإلنصاف، وليس  فهذا سبيلها  تعددت مظاهرها وصورها،  وإن 
الصحابيات رضي  الصحابيات: »كن  فيقول مستحضرًا نموذج  المساواة والتحرير،  قضية 
اهلل عنهن يقتحمن العقبة ويسندن الرجل يساعدنه يف االقتحام ... كانت المؤمنة الصالحة 
تقف يف درجة الرجل لكي يسمو بنفسه فال يتدحرج يف خطوات الشيطان ... مساندات كن 
ومانعات للرجل عن التدحرج بل ومنهن من تقتحم العقبة ال تنتظر الرجل أن يسحبها معه 

كما يسحب التابع. كم من صحابية أسلمت وتخلت عن المشرك الزوج...«(2).

والتقاليد  العادات  أن  مؤكدًا  بتدهور،  ال  وتنور  بإنصاف  المرأة  قضية  إلى  النظر  ويتابع 
التعليم  أن حرماهنا من حق  كما  تقتحمها،  أن  المرأة  التي على  العقبات  أوائل  من  البالية، 
وتنمية العقل كذلك، فيقول: »على المؤمنات جهاد القتحام عقبات التقاليد وعوائق العقل 
الذي ينبغي أن ال ينقاد إال للحق وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة. قضية 

المؤمنات ال تحل إال يف إطار حل شامل يشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات«(3). 

التدرج في تدريب النفس على التغيير

السعادة  إلى  وصواًل  األفضل،  نحو  التغيير  أجل  من  العقبات  اقتحام  يف  االستمرار  إن 
مرة  الناس  حمل  ألن  التدرج؛  وكذلك  واللين،  الرفق،  منها:  كثيرة،  سننًا  يتطلب  الكربى 
أحوال  أو عمالً، وترفضه  فكرًا  المتعندة  العقول  تأباه  مما  نوعي جديد  واحدة على وضع 
أصحاب المصالح، فهو إعادة بناء وهيكلية ال ترتضيه النفوس بسهولة، يقول: »يف التنزيل 
كان الرفق والتدرج والصرب والمعاناة من ال يعترب بالسنة العملية مفصلة يف السيرة الجهادية 
يوشك أن يبغيها طفرة واحدة«(4)، ويسرد كثيرًا من الشواهد مثل تحريم الخمر، وحديث 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 16/1.
(2)  نفسه، 63-62/1.

(3)  نفسه، 63/1.

(4)  نفسه، 54/1.
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بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ إلى اليمن:     »إنك تقدم على قوم أهل كتاب...فإن هم أطاعوك...«(1) 
إلى آخر الحديث، مؤكدًا يف مواضع أخرى ذكرت سابقًا، منها: أن ناقل أحاديث التدرج 
والرفق واللين واليسر هي المرأة؛ ألن ما تعانية يف حياهتا لتحقيق السعادة زوجًا وأّمًا، مؤذن 

بأهنا أفضل من يحسن ويتقن ذلك.

ويعد التدرج بصوره المتعددة مبدأ تربوي أصيل يف عملية التعليم والتعلم(2)، ويف تعديل 
أن  »على  قال:  حيث  المفكر  إليه  ذهب  ما  وهو  ممنهجة،  ضوابط  ضمن  وتغييره  السلوك 
التدرج ضروري يف الرتبية فال يحتمل كل الناس أن يسمعوا وال أن يستجيبوا لنداء المسيرة 
الجهادية من أول لقاء وعاشر لقاء«(3)، وعليه يبين المفكر أن من فقه التدرج مراعاة أحوال 
الناس وقدراهتم يف فهم هذا التغيير وإيجابيته؛ ألنه من جهل شيئًا عاداه، فيقول: »ولو أننا 
التي عالجها رسول اهلل  التدرج ووقائع األخطاء  المعاناة والصرب والتحمل وفضائل  نغفل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف أقرب الناس إليه ويف األعراب الجفاة«(4)، ويقول يف موطن آخر، مؤكدًا على ضرورة 
يف  اهلل  بناموس  العلم  فاتك  لكن   ..« ملسو هيلع هللا ىلص:  المصطفى  هدي  على  سيرًا  التغيير،  يف  التدرج 
التدرج وفاتك الدرس النبوي ومثال النبي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي سجد هلل ثالثة عشرة سنة عند 

الكعبة يعلوها ويحيط هبا ويسكن جوفها أكثر من ثالثمائة صنم«(5).

(1)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، القاهرة، دار الشعب، ط1، 1987م، كتاب الزكاة، باب 
ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، حديث رقم 1458، 147/2.

الكويت،  العملية،  وتطبيقاهتا  وأساليبها  اإلسالمية  الرتبية  تدريس  طرائق  يحيى،  وعيد،  ناصر  خوالدة،    (2)
مكتبة الفالح، ط2، 2003م، ص 76.

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 22.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 61/1.

(5)  نفسه، 100/1.
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ً
 تطبيقيا

ً
املحور الثاني: املرأة املسلمة في أسرتها نموذجا

يتضمن هذا المحور عددًا من األبعاد الرتبوية لشخصية المرأة المؤمنة يف أسرهتا، ابتداء 
أجيالها،  بإعداد  األمة  مستقبل  صناعة  يف  المساهمة  مسوؤلية  تحمل  ثم  الزوجية  بالعالقة 
باعتبارها صانعة للتغيير، وبذلك ينتقل التغيير من مرحلة التنظير إلى التطبيق العملي بتقديم 

نماذج حية.
ً
: املؤمنة زوجا

ً
أوال

يضع المفكر عددًا من مواصفات المرأة المؤمنة باعتبارها زوجًا، مستقيًا بذلك الهدي 
النبوي، وباإلمكان إجمالها بما يلي: 

المؤمنة زوجًا هي: المتبعة لسنة رهبا يف مراعاة مسؤولياهتا، والبذل تجاه حياهتا الزوجية، 
فتكون سببًا لسعادهتا   ال إلى شقائها؛ لذا يؤكد على ضرورة الوعي يف الزواج قبل اإلقدام 
عليه، يقول: »لعزة الزواج اإلسالمي ونفاسة معانية ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يستشيروا 

ويتحروا قبل االختيار لكي يجعلوا يف جانبهم ال ضدهم كل شروط نجاح الزواج«(1).
المرأة  الزوجة  فهي  السابقة،  النقطة  يف  كما  الزوجة  المؤمنة  مسمى  عليها  انطبق  ومن 
وليست المرأة الزوجة، وهذا قد سبق شرحه وبيانه، ويستشهد من جديد بكالم الرافعي فيما 
ينقله عنه يف التفريق بين المرأة والزوجة: )»واعلم أن المرأة يف أنوثتها وفتوهنا النسائية كهذا 
السحاب الملون يف الشفق حين يبدو له وقت محدود ثم يمسخ مسخًا ولكن الزوجة يف 
نسائيتها االجتماعية كالشمس قد يحجبها ذلك السحاب بيد أن البقاء لها وحدها واالعتبار 

لها وحدها ولها وحدها الوقت كله«(2))(3).

: املؤمنة الحافظية
ً
ثانيا

يرى المفكر أن المؤمنة الحافظية: هي المسؤولة بمعان عميقة يراها المفكر، وإليضاحها 
باإلمكان طرحها عرب النقاط اآلتية: والمتلخصة بطرح المفهوم يف ظل قضية تكامل وشمولية 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 141/2.
(2)  الرافعي، مصطفى، وحي القلم، القاهرة، دار ابن الهيثم،  دط، 2007م، 238/1.

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 142/2.
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للحافظية،  العميقة  للمعاين  والرتبوي  المقاصدي  اإليضاح  ثم  ومن  الزوجين،  بين  المهام 
بالتعهد والرتبية، ثم  بالعفة واألوالد  النسب  الحافظية على  الدوائر يف  والتي تشمل جميع 
تتسع الدائرة لتشمل كل معاين المسؤولية أمام اهلل عز وجل مع النفس ومع اآلخرين، وأن ما 

سبق كله ال يتأتى إال بحفظ الدين والعقل، وهو ما سيتم بياهنا يف السطور اآلتية:

1 . الحافظية يف ظل قضية تكامل وشمولية المهام بين الزوجين:

َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  ﴿الرِّ الكريمة:  اآلية  من  القضية  هذه  عن  الحديث  يف  المفكر  ينطلق 
َقانَِتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ َأْمَوالِِهْم   ِمْن  َأنَفُقوْا  َوبَِما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  الّلُه  َل  َفضَّ بَِما  النَِّساء 
لِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ الّلُه﴾(1)، حيث يوازن بين القوامة للرجل والحافظية للمرأة، يف  َحافَِظاٌت 
كالم بديع يؤكد التكامل الوظيفي لهما يف قوله: »ال شك أهنا مهمة كبيرة تلك التي تعدل 
المهمة هي عبادة اهلل  الرجل والمرأة عبئها هذه  المرأة ليحمل  الرجل وحافظية  بين قوامة 
تعالى... يف أداء هذه المهمة ويف التعاون على تمام الرحلة وسالمتها يتكامل حضور أحد 
الرفيقين وغياهبما حضوره هو الفطري يف مجاالت الكسب والمدافعة والسعي على العيال 
يغيبه عن مجاالت إن لم تحفظها المرأة ضاعت...قبل أن ننظر يف مجاالت غيابه وحضورها 

نقف عند كلمات قرآنية هي المفتاح والدليل إلى توزيع المهام وتكاملها وشمولها«(2).

ثم يؤكد المفكر أن النظرة التكاملية للوظائف الزوجية تنفي الفكر النزاعي أو الصراعي 
وظيفته  يعترب  أن  أو  اآلخر،  وظيفة  انتزاع  يف  يفكر  أن  أحدهما  عن  ينأى  بما  األدوار،  يف 
األساسية صورة من صور الغبن أو الظلم، فيقول:    »ال تنازع الحافظية القوامة بل يعيش 
بعضها يف كنف بعض ... والقوامة قرينة الحافظية... للرجل مكانه وللمرأة مكاهنا لتزدوج 
وتنسجم يف المجال السياسي القوة واألمانة كما تزدوج وتنسجم القوامة والحافظية يف الحياة 
الزوجية«(3)، وبذلك يوسع المفكر مفهوم التكامل بين الرجل والمرأة، حيث ال يقتصر على 
داخل البيت فقط، بل ويف خارجه أيضًا، استكمااًل لسنة اهلل يف الذكورة واألنوثة، باعتبارها 

آية من آيات اهلل تعالى يف األنفس.

(1)  النساء:34.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 82/2.

(3)  نفسه، 271/2.
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2 . المفهوم التربوي والمقاصدي الواسع للحافظية عند المفكر:

هذا المفهوم الواسع الذي يشكل حلقات متداخلة ومرتابطة يبدأ بالنفس، مرورًا باألسرة، 
وتنتهي باألمة، يف ظل رقابة الفرد أمام ربه عز وجل، وبما أن المبحث يرتكز يف هذا المقام 
بالعفة واإلحصان، ومال  النسب والنفس  المرأة يف أسرهتا، فتشمل حافظيتها بذلك:  على 

الزوج، واألوالد بالرتبية واإلعداد.

استقى المفكر مصطلح الحافظية من قوله تعالى: ﴿... َحافَِظاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ الّلُه﴾(1)، 
فيقول: »أي أن حافظية المرأة هي تحمل ما كلفها به الشرع... حافظيتها إذًا ال تقتصر عل 
حفظ حقوق الزوج بل تشمل كل حقوق اهلل المكلفة هبا الزوج حافظية الصالحات القانتات 
يف المجتمع المسلم ال تقتصر على شغل بيوهتن وإرضاء أزواجهن بل تنطلق أواًل من إرضاء 

اهلل عز وجل وترجع إليه«(2).

ويقول يف حفظ الفروج والعفة واإلحصان: »أمر اهلل سبحانه المؤمنات والمؤمنين بحفظ 
فروجهم ليكون التساكن بين الزوجين اطمئنانًا مبنيًا على الثقة ولتكون العفة فضيلة أساسية 
يف خلق الرجل والمرأة ودعامة اجتماعية لدينهما«(3)، كما يقول يف حافظيتها على النسب: 
»أنفس ما تحفظه نساء األمة أنساب األمة ألن لفيفًا من اللقطاء ال يسمى أمة إذ ال جامع بين 

مخلوقات فيه منفصلة الروابط«(4).

3 . الحافظية بحفظ الدين والعقل:

إن ما سبق من شتى صنوف الحافظية ال يتأتى إال باألصل، وهو حافظيتها على الدين 
ثم العقل، وذلك بأن تلجم شهواهتا بلجام الدين وتلجم جهلها بلجام العقل، فهي المؤمنة 

اليقظة والفاضلة القوية، ذلك المصطلح األخير الذي استخدمه بعض المفكرين(5).

(1)  النساء:34.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 82/2.

(3)  نفسه، 70/2.

(4)  نفسه، 83/2.
2005م،  القلم، ط1،  العولمة، دبي، دار  المسلمة  يف عصر  الفتاة  إلى  الكيالين، ماجد، رسالة مفتوحة    (5)

ص 21.
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يقول:  حيث  العقل،  تعهد  ثم  بالدين  إال  والولد  والمال  النسب  على  حافظيتها  تتم   ال 
»قرأنا حافظية المرأة على النسب وعلى نفسها وهما متالزمان ثم حافظيتها على مال زوجها 
بقيت ضروريتان مما عند إمام فقد المقاصد -يقصد الشاطبي- حفظ الدين وحفظ العقل 

هل ينحفظ شيء من أمانات النساء إن لم يكن إيماهنن باعثًا وعقلهن مدبرًا؟«(1).

مجالس  من  هي  أين  »لكن  بقوله:  بالعلم،  جهلها  ولجم  بالدين  تعهدها  على  يؤكد  ثم 
ويف  االجتماعية  الحياة  يف  الفعالة  المشاركة  من  هي  أين  الدين؟  يف  التفقه  ومدارس  العلم 
تعطيل  المرأة  »حبس  وقوله:  يشاركن؟«(2)،  الصحابيات  كانت  كما  االقتصاد  ويف  الجهاد 

وتجهيلها تمكين أليدي عدو- وهو الجهل- من مقوماتنا«(3).

 وصانعة للمستقبل
ً
: املؤمنة أما

ً
ثالثا

يدور فكر المفكر يف هذا الموضوع حول نقطة مركزية، هي منهاج المسؤولية البشرية عن 
اْنَقَطَع  اإِلْنَساُن  َماَت  الشريف: »إَِذا  النبوي  الحديث  إلى  صالح األجيال وفسادها، مستندًا 
َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثالََثٍة إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«(4)، معتربًا 
أن الولد هو من العمل المحاسب عليه، بصيرورته صالحًا أو فاسدًا كأي عمل آخر يحاسب 
عليه، والمرأة هي حضن الرتبية واإلعداد لألجيال، فصدق شاعر النيل حافظ إبراهيم، حين 

قال يف قصيدته )العلم واألخالق((5): 

هتا د عد أ ا   ذ إ ســــــــــــــــة   ر مد م   أل ــــــراقا ــــ ــًا طــيــب األعـ ــب ــع أعــــــددت ش
ــا ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ـــده  الـ ــ ــه ــ ــعـ ــ ي         أورق      أيمـــــــــــــــــــــــا    إيـــــــــراقاألم  روض  إن  تـ بالــــــرَّ
األُلــــــى األســــــاتــــــذة  أســـــتـــــاذ  اآلفــــاقاألم  مـــــدى  مــآثــرهــم  شغلت 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 84/2.
(2)  نفسه، 92/2.
(3)  نفسه، 93/2.

(4)  ابن الحجاج، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار الجيل، دط، دت،كتاب الوصية، باب ما 
يلحق اإلنسان من ثواب، حديث رقم 4310، 73/5.

(5)   لالستزادة ببقية األبيات، راجع الموقع اإللكرتوين:
http://Ar-encyclopodia.blogspot.com
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ويعضده قول معروف الرصايف(1):

تــســامــت ــة  ــ ــدرسـ ــ مـ األم  ــن  ــضـ ــحـ البنـــــــــاتفـ أو  البنيـــــــــــــن  برتبيـــــــــة 
ــاس حــســنــًا ــ ــق ــ ــد ت ــ ــي ــ ــول ــ ــداتوأخــــــــالق ال ــوال ال النســــــــــــــاء  ــالق  ــأخ ب
المزايــــــا عاليــــــــــــة  ربيب  ــة الـــصـــفـــاتوليس  ــلـ ــافـ ــب سـ ــ ــي ــ كـــمـــثـــل رب

ويتضح فكر المفكر فيما تم شرحه بقوله: »أول علم نستفيده من هذا الحديث الكريم هو 
أن الولد من عمل اإلنسان ...إذا استقر لدينا... أن الذرية-صالحة أو فاسدة- هي من عمل 
اإلنسان ال ينفي كوهنا خلقا هلل كوهنا عمالً لإلنسان فقد توجه أمامنا عظم مسؤولية اإلنسان 
عن ذريته: تصلح إن أصلحها وتفسد إن أساء تنشئتها فيرتتب على هذا المنطق المستنير بنور 

الوحي ونور التوجيه النبوي منهاج المسؤولية البشرية عن صالح األجيال وفسادها«(2).

ثم ينتقل بنا المفكر إلى الحديث عن تمام المسؤولية الوالدية، بقوله: »فإن كمال المرأة 
الوظيفي وكمال الرجل أبوين مسؤولين مربين هو غاية ما يراد منهما تحقيقه حفظًا لفطرة 
اهلل ونشرًا لرسالة اهلل وخدمة ألمة رسول اهلل ما يرفع المرأة إلى القداسة إال أمومتها وما يرفع 
الرجل إال أبوته ُيذكر حقهما بعد حق اهلل مباشرة يف قوله تعالى: ﴿َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ 

إِيَّاُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا ...﴾(3)«(4).

السوية واألمومة  الحديث على األمومة، وكعادته يطرح األمومة  يركز  بعد  فيما  أنه  إال 
المشوهة؛ العتبارات يراها ضرورية للرتكيز على تلك األمومة، منها:

حضورها األشمل واألقرب للولد يف التنشئة يف حال غياب الزوج للكسب.

أهنا مصدر اإلنجاب وحضنه، وعلى تربيتها تعول صيرورة الذرية بين الكم الَعَدِدي أو 
النوع الُعَدِدي.

الدنيا... حول حقوق  بنات  النسوية من  ناقدًا: »إن دوران الحديث يف األوساط  فيقول 
المرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحول سعادهتا الزوجية دون اعتبار أمومة المرأة 

(1)   الرصايف، معروف، ديوان معروف الرصايف، دت، 71/1، من المكتبة الشاملة للتخريج. 
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 193/2.

(3)  اإلسراء:23.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 193/2.
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دون  المرأة  يرى  ألنه   ،(1) محور...«  غير  على  دوران  هو  إنما  لألمومة  السامي  والمغزى 
يف  تساهم  لم  إن  صالحة  ذرية  تخلف  لم  إن  عملها  الموت  بعد  »ينقطع  أنه:  راشدة  أمومة 
واكتفت  أمتها  مستقبل  صنع  يف  والقلبي  والخلقي  العلمي  كمالها  توظف  لم  إن  األمة  بناء 
بكوهنا معربًا لربوز الذرية ومحطة لمرورها«(2)، وبذلك يسلط المفكر الضوء على ضرورة 
استغالل قدرات المرأة العلمية وسائر كفاءهتا؛ لصنع أجيال المستقبل، ال تقف فوائدها عند 

حدود الزمان والمكان والعدد.
ُتسَتنَتج من حديثه، يمكن  دائرية  باألمومة، يف حركة  المفكر قوة األمة واألسرة  ويربط 

تمثيلها كاآليت:

 قوة األمة  وعمادها

 األمومة  القوية

مستقبل العزة لألمة
باألجيال الصالحة

قوة األسرة

تعتمدهي مصدر 

تعتمد تصنع

وتظهر الصورة السابقة بقوله: »إن األسرة القوية عماد األمة القوية واألم المربية المصلحة 
عماد األسرة«(3)، »أقوى ما تستقوي به األمة متانة بناء األسرة والمتانة أمومة مصونة مستقرة 
ٌة مربية تصنع مستقبل العزة لألمة«(4).  يف بيت مدرسة أهم ما نعد لهم من قوة أمومة مربورة برَّ

األمومة بين الكم والنوع

 : حديثي  بين  جامعًا  ونوعًا،  كمًا  والمستقبل  الحاضر  أجيال  مع  األمومة  إلى  ينظر 
بُِكُم  ُمَكاثٌِر  َفإِنِّى  اْلَوُلوَد  اْلَوُدوَد  ُجوا  »َتَزوَّ الرتتيب قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  المكاثرة والغثائية، وهما على 
األَُمَم«(5)، وقوله: »ُيوِشُك اأُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأَلَكَلُة إَِلى َقْصَعتَِها«. َفَقاَل َقائٌِل:  

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 194/2.
(2)  نفسه، 194/2.
(3)  نفسه، 195/2.
(4)  نفسه، 194/2.

(5)   أبو داود، سليمان السجستاين، سنن أبي داود، بيروت، دار الكتاب العربي، دط، دت، كتاب النكاح، باب 
النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث رقم 2052، 175/2. واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين وقال 

األلباين: حديث حسن صحيح.
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ْيِل َوَلَينِْزَعنَّ اهلُل مِْن ُصُدوِر  ٍة َنْحُن َيْوَمئٍِذ َقاَل: »َبْل َأْنُتْم َيْوَمئٍِذ َكثِيٌر َوَلكِنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ َومِْن قِلَّ
ُكُم اْلَمَهاَبَة مِنُْكْم َوَلَيْقِذَفنَّ اهلُل فِى ُقُلوبُِكُم اْلَوَهَن«. َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل اهللِ َوَما اْلَوَهُن؟  َعُدوِّ

ْنَيا َوَكَراِهَيُة اْلَمْوِت«(1). َقاَل: »ُحبُّ الدُّ
يقول: »إن قرأنا حديث المكاثرة دون أن نعرضه على حديث الغثائية قصر فقهنا واندفعنا 
يف الدعوة إلى تأييد انحطاط األمة جيالً بعد جيل من حيث نظن أننا ندافع عن السنة وندعو 
إليها«(2)، ولكن الجمع الحقيقي هو: »وما يجب على األمهات المؤمنات من تكثير نوعي 
قوي ال غثائي عالة على أمة متسكعة متسولة«(3)، ويقول: »التكثير يف النسل مطلوب شرعًا 
والولد الصالح ذخر لألمة يف الدنيا ولوالديه يف الدنيا واآلخرة«(4)، »وعلى المؤمنة واجب 

أن ال تضع غثاء وال تتسبب يف التكثير األرنبي بينما غيرها يربي صقورًا ونمورًا«(5).
ويتضح مما سبق أن المفكر ينظر إلى األمومة الحقة بصناعة أجيال تشكل ذخرًا وقوة 
وعمادًا لألمة وهذا هو النوع، وتلك هي األمومة التي نتجرأ على تسميتها باألمومة السننية، 

وإن انحرفت عن جادة الصواب فهو اإلنتاج العددي الكمي مفرغًا من المتانة والقوة. 
وتعد األمومة السننية من عناصر القوة يف الجو األسري؛ الذي يدفع باألسرة نحو األمام 
والصالح، حيث يقول المفكر: »الجو الرتبوي يف األسرة متوقف على وجود عناصر قوية 
بإيماهنا وقدرهتا على العمل«(6)، ويقول يف موطن آخر: »يعم المؤمنات ما يعم المؤمنين يف 
إطار الشرع فينظمن أسرهن وجلساهتن ودعوهتن ويتحملن مسؤوليتهن العظيمة يف دعوة 

وتربية شطر األمة«(7).

معوقات األمومة السننية

الدين ومناهضته، ومحاولة تقليد  التجرد من  وهنا يرى المفكر أن مذهب الالييكية يف 

(1)   أبو داود سليمان السجستاين، سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب يف تداعي األمم على اإلسالم، حديث 
رقم 4299، 184/4. واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين وقال األلباين: حديث صحيح.

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 197/2.
(3)  نفسه، 198/2.
(4)  نفسه، 196/2.
(5)  نفسه، 202/2.

(6)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 53.
(7)  نفسه، ص 54.
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النموذج الغربي، له اليد الطولى يف ذلك، عرب وسائل ظاهرها اسرتحام المرأة، وباطنها نقض 
عرى قوة األمة، ومنها:

المحاوالت الحثيثة يف تحديد النسل بحجة النظرية المالتوسية وغيرها، يظهر ذلك يف 
قوله: »اإلطار الموضوعي لقضية اإلنجاب وتحديد النسل هو الثورات الصناعية العلومية 
باإلعالم  الغازية  الفلسفات  هو  اإلطار   ... الخيال  تخوم  إلى  الغرب  بالد  يف  تخطى  التي 
المرأة  استغالل  إلى  الداعي  االنحالل  قوى  تدعمه  الذي  الالييكي...  السياسي  والنضال 
اقتصاديًا ووجوديًا وتشغيلها يف صنع حضارة مماثلة للحضارة األم الحضارة المطلقة«(1).

وبالتالي  اقتصاديًا،  المرأة  باستقالل  واالنشغال  السامية،  معانيها  من  األمومة  تفريغ 
يف  باألطفال  ويلقى  المستقبل،  أجيال  صناعة  يف  بواجبها  القيام  يف  المرأة  إسهام  إضعاف 
أحضان المربيات: »يف األسرة الذرية المنسوجة على منوال المجتمع األوروبي المتكونة 
يتولين  أهنن  أعني  األطفال  تربية  الخدم  يتولى  ممنوعين  مقطوعين  وذريتهما  زوجين  من 
العجائز- أيدي  بين  المدلل  المحضون  الطفل  »مصير  أن:  مستكمالً  األطفال...«  تدمير 
يقصد األسرة الممتدة- أحسن حااًل من الطفل الملقى إلى أيد أجيرة يشوهن خلقه النفسي 

ما شاءت لهن كراهية وضعهن البئيس ونقمتهن وبؤسهن«(2).

األمومة الخالية من العلم والفقه المزدوج بالغاية من الخلق والتفكر يف آيات اهلل تعالى 
قبل  لألم  السلوكي  والعملي  العلمي  البناء  ضرورة  على  يؤكد  وبذلك  واألنفس،  والكون 
التنشئة: »يجب بناء األمة على أساس علمي بفقه مزدوج واجتهاد ذي عينين واحدة تتلقى 
اهلل  وضع  وما  بالئها  مغزى  عن  الكون  يف  اهلل  آيات  تستفهم  واألخرى  واجبها  الوحي  من 
عليها...« (3)، ومن البناء العلمي العملي: إرادة العلم الصالح بعد العلم به: »األم المريدة 
ا رسمته لها شريعته والعاملة  وجه رهبا الخائفة منه... المتعلمة العالمة بما لها وما عليها ممَّ

على ذلك هي األس ومنها البناء«(4).

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 196/2.
(2)  نفسه، 208/2.
(3)  نفسه، 202/2.
(4)  نفسه، 203/2.
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الخاتمة

بعد قراءة فكر المفكر عبد السالم ياسين يف كتابه تنوير المؤمنات، خلصت الباحثة إلى 
االستنتاجات اآلتية:

يرى المفكر أن التغيير: هو نقلة نوعية من حال االنحراف عن جادة المنهج القويم، . 1
نتائجه  ترهات  برزت  أو  االستمرار،  عن  عجزه  آثار  ظهرت  قد  االنحراف  وذاك 
األصل،  إلى  والرجوع  العودة  هو  إنما  التجديد  وأن  استمراره،  يف  الفشل  بإثبات 

فيصبح بذلك التغيير والتجديد مراحل متتابعة ومرتابطة ومتكاملة.

القوة . 2 باعتبارها جزءًا من  التغيير والتجديد،  الرجل يف  المرأة صنو  أن  المفكر  يرى 
الجماعية االقتحامية لذاك التغيير، وعلى حضنها ترتبى األجيال على درجة االقتحام.

 أن للتغيير والتجديد مبادئ راسخة منها: تزكية النفوس، واقتحام العقبة والتدرج يف . 3
تدريب النفس على التغيير.  

ألجيال . 4 ومربية  زوجة  باعتبارها  تطبيقيًا  نموذجا  أسرهتا  يف  المرأة  صور  أبرز  ومن 
المستقبل التي تحمل التغيير نحو األفضل. 

يفرق المفكر بين المرأة والزوجة، كما يطرح مصطلحًا استقاه من النصوص الشرعية . 5
سماه المرأة الحافظية، وهي التي ترعى حق اهلل تعالى ومسؤولياهتا يف كل ما كلفها 
به الشرع، سواء مع نفسها أو أسرهتا أو مجتمعها، وأن المعاين السامية للحافظية ال 

تتأتى إال بحفظ الدين والعقل. 

يطرح المفكر صورة األمومة السننية وتأثيرها يف صنع مستقبل األمة، وأبرز معوقات . 6
تلك األمومة يف ظل األنظمة الوضعية.

ويف ضوء استنتاجات البحث، توصي الباحثة باآلتي:

الدعاة ومؤسسات الرتبية؛ بإدراج منهاج التزكية الذي فصله المفكر ضمن مناهج الرتبية 
اإلسالمية سواء المنهجية أو الالمنهجية.

بناءة  برامج  بإعداد  المرأة؛  بقضايا  والعناية  األسري  اإلرشاد  مؤسسات  على  القائمين 
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لتطوير كفاءة المرأة، بعيدًا عن صيحات دعاة التنمية الحداثيين يف حسر تنمية المرأة وتبوء 
مكانتها يف المجتمع بقضية اإلنجاب فقط، وذلك بمحاوالهتم الحثيثة يف الحد من النسل 
العتبار النظرية المالتوسية وغيرها، وهذا من معوقات األمومة السننية التي فصلها المفكر. 

كما تقترح الباحثة:

إيالء عدد من سنن التغيير والتجديد ومبادئه يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين بالدراسة 
والبحث، إذ لم يتسع المقام يف البحث الحالي لبياهنا جميعًا، ومنها: اعتبار الظروف الببئية 
يف التغيير والتجديد، والجرأة يف إدراك الداء وتشخيصه قبل إعطاء الدواء؛ سيما أننا يف عصر 

تعالت فيه أصوات المطالبين بالتغيير والتجديد، وإن اختلفت مشارهبم وأفهامهم له.
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