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 شكر وتقدير
 

  فاٟتمدهلل، على ما أنعم بو علٌي من إ٘تاـ ىذا البحث، أشكر هللا كٕب النعمة كصاحب الفضل
 كاٟتمدهلل مازاد ربنا كشكر.، كاٟتمدهلل ما ارتفع شكر، مإتددت نعمة

على ما تفضل بو من إشراؼ كنصح ، ٍب أثٍت ابلشكر على الدكتور دمحم رفيق اإلسبلـ مشرؼ الرسالة
 كأدعو هللا أف ٬تزيو خَت اٞتزاء.، فلو جزيل الشكر، كإرشاد على مدار سنتُت كاملتُت
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادللخص 
فقد تكوف البحث كبعد، ، كالصبلة كالسبلـ على خاًب األنبياء كسيد ا١ترسلُت، بسم هللا الكرمي ا١تناف

ٍب جاءت ، كأ٫تية ا١توضوع، كالدراسات السابقة، كسبب اختيار موضوعو، من ٘تهيد عن أ٫تية البحث
 على كجو العمـو كالدعوة النساةية على هللا إٔبابتدأهتا بفصل عن أ٫تية الدعوة ، بعده سبعة فصوؿ

كُب الفصل الثاين ٖتدثت عن نشأة الدعوة النساةية ُب ا١تملكة العربية السعودية ، كجو ا٠تصوص
كجاء الفصل الثالت للحديث عن  ، كتفاعلها مع ا١تستجدات الفكرية كاالجتماعية كقضااي ا١تسلمُت

الرابع فتحدثت فيو عن أبرز القضااي اليت اىتمت هبا أما الفصل ، ا١تؤسسات الدعوية كأبرز أنشطتها
كُب الفصل ا٠تامس جاء اٟتديث عن أىم ا١تعوقات  أماـ الدعوة النساةية ُب ، الدعوة النساةية

كُب الفصل األخَت ، كُب الفصل السادس ًب تقدمي مقًتحات كأفكار لتطوير الدعوة النساةية، السعودية
ٌب بعد ذلك ٍب أت، رىن ك٘تيزت ٕتربتهن الدعويةالذاتية ٦تن اشتهر ذكًب استعراض أبرز سَت الداعيات 

ب الدعوم النسوم ٔتراجعة ا٠تطا األكٔب التوصية: كمنها، ا٠تا٘تة كفيها أىم النتاةج كالتوصيات
 كمتطلبات الواقع.، ـ مع مستجدات العصرءيتبل كتطويره ٔتا، كتبلُب سلبياتو، ٬تابياتوكتعزيز إ، السابق

دخا٢تم كعناصر أساسية ُب العمل الدعوم إك ، األطفاؿ كالفتيات: ابالىتماـ ٔتراحل الثانية التوصيةك 
عرب تقدمي برامج دعوية متخصصة هباتُت ا١ترحلتُت ، ةككقطاعات مستهدف، كشركاء،  ا١تستقبلي

 .اٟتساستُت
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Abstract 

 
The blessing and peace of Allah be upon our prophet Mohammed,This study has contained 

many parts . at first there is an introduction about the importance of this study , the reasons of 

choosing this topic, and the previous studies about it .it is followed by seven chapters .I have 

started the study with a chapter about the general importance of Da'awa and specially within 

female societies . In chapter two ,I have written about the rise of female Da'awa in Saudi 

Arabia and how does it deal with new mental and social Muslims issues . In chapter three the 

discussion was about the Da'awa organizations and thier noticeable activities .Chapter four 

talks about the most popular issues that female Da'awa interested in. Chapter five is about the 

most important difficulties that faced the female Da'awa in Saudi Arabia . In chapter six I 

have introduced some suggestions and ideas to improve the female Da'awa . In the final 

chapter , I have presented some of the discriminative biographies of Da'eyas who were known 

by their special experiences in Da'awa field .This is followed by the final conclusion which 

includes the most important results and advices  Recommendations : Firstlty review the 

female Da'awa speech and strength it's positives and avoid it's negatives to improve it to suite 

nowadays developments and facts .secondly Take care of children and girls in different stages 

and include them in the future Da'awa workshops as partners and target sectors by presenting 

Da'awa specialized  programs about these two sensitive stages . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ل

 فهرس ادلوضوعات
 أ .......................................................................... العنوان صفحة

 د ................................................................................ االعتماد

 ه ............................................................................... التحكيم

 و .................................................................................... إقرار

DECLARATION .................................................................. ز 

 ح ........................................................................... الطبع حقوق

 ط ........................................................................... وتقدير شكر

 ي ............................................................................... ادللخص

ABSTRACT ........................................................................ ك 
 ل ...................................................................... ادلوضوعات فهرس
 4 ................................................................................. ةادلقدم

 2 ................................................................... :ا١توضوع اختيار سبب

 3 ......................................................................... :البحث مشكلة

 3 ........................................................................... البحث أسئلة

 4 ...................................................................... :البحث من ا٢تدؼ

 4 ...................................................................... :ا١توضوع أ٫تية بياف

 6 ...................................................................... :السابقة الدراسات

 9 .......................................................................... :البحث منهج

 10 ........................................................................ :البحث حدكد

 10 ......................................................................... :البحث خطة

 15 ......................................................................... األول الفصل

 15 ....................................  النسائية الدعوة وأمهية ، وفضلها ، تعريفها:  لدعوةا

 16 ............................... .وفضلها ،واصطالحاً  لغة ،ابلدعوة تعريف: األول ادلبحث



 م

 16 ............................................. :كاصطبلحا لغة الدعوة تعريف :ألكؿا ا١تطلب

 17 ...................................................... :هللا إٔب الدعوة فضل :الثاين ا١تطلب

 20 ................................................... النسائية الدعوة أمهية: الثاين ادلبحث

 20 ............................. .هللا إٔب  الدعوة ُب النساء لدكر  اترٮتي استعراض :األكؿ ا١تطلب

 24 ...................................... اٟتاضر عصران ُب النساةية الدعوة أ٫تية :الثاين ا١تطلب

 02......الفكرية ادلستجدات مع وتفاعلها السعودية يف النسائية الدعوة نشأة: الثاين الفصل
 26 ......................................................... ٌنادلسلم وقضااي واالجتماعية

 26 ...................................... :هللا إىل ابلدعوة الدولة قيام عالقة: األول ادلبحث

 26 ........................................... :كنشأهتا قيامها السعودية، الدكلة :األكؿ ا١تطلب

 29 ......................................... .هللا إٔب الدعوة ُب الدكلة علماء دكر :الثاين ا١تطلب

 33 ....... ادلعاصرة صورهتا يف النسائية الدعوة بنشأة وعالقتو ابلتعليم االىتمام: الثاين ادلبحث

 33 ..................................... السعودية العربية ا١تملكة ُب التعليم بداية :األكؿ ا١تطلب

 35 ........................ :الصحيح الشرعي العلم انتشار ُب كا١تعاىد ا١تدارس أثر :الثاين ا١تطلب

 36 ............................ :ابلتعليم كعبلقتها ا١تعاصرة، النساةية الدعوة نشأة :الثالث ا١تطلب

 40 ........................ لمٌنااي ادلسأتثر الدعوة النسائية يف ادلملكة بقض: الثالث ادلبحث

 40 .......................................... الدعوة تطور ُب كأثره الفكرم الغزك :األكؿ ا١تطلب

 46 .................. الدعوة تطور ُب كأثره  الفضاةيات كظهور التكنولوجي االنفتاح :الثاين ا١تطلب

 49 ............................. ا١تسلمُت بقضااي ا١تملكة ُب النساةية دعوةال أتثر :الثالث ا١تطلب

  52ث........................................................................الثال الفصل

 52 .................. أنشطتها رزوأب ،السعودية العربية ادلملكة يف النسائية الدعوية ادلؤسسات

 53 ........................................... :النسائية الدعوية ادلؤسسات: األول ادلبحث

 53 ..................................................... :التعليمية ا١تؤسسات :األكؿ ا١تطلب

 67 ................... :كاإلرشاد ةكالدعو  اإلسبلمية الشؤكف لوزارة التابعة ا١تؤسسات :الثاين ا١تطلب

 76 ................................. االجتماعية الشؤكف لوزارة التابعة ا١تؤسسات :الثالث ا١تطلب

 79 ................................ .احلكومية وغًن ،ادلستقلة الدعوية اذليئات: الثاين ادلبحث



 ن

 97 .......................................... :اإلسبلمي للشباب عا١تيةال الندكة :األكؿ ا١تطلب

 80 ..................................................... اإلسبلمي العآب رابطة :الثاين ا١تطلب
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ةادلقدم
)مىٍن : القاةل ُب ٤تكم كتابو، خالق الناس أٚتعُت، رش العظيمرب الع، بسم هللا ا١تلك القدكس

يىاةن طىيًٌبىةن  كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيمٍ  انيوا  عىًملى صىاًٟتنا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىٰى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى أبًىٍحسىًن مىا كى
يػىٍعمىليوفى(

(ُ) 
استخبلفهم لعبادتو ٍب ، سجاد ا١تبلةكة ألبيهمإك ، ركح فيهمبنفخ ال، كاٟتمدهلل أف كـر بٍت آدـ

 .دينا ٢تم اإلسبلـارتضاةو ك ، األرضُب 
هبا أنقذ هللا العا١تُت من دايجَت الظبلـ كضبلالت ، اإلسبلـكإف من أعظم النعم ىي نعمة 

 . اٞتاىلية
ثة فيلقوف أشد كقد تشتد الغربة أببناء األمة ٖتت نَت االستعمار بصورتو القدٯتة أك اٟتدي

شعاةر دينهم فيحتاجوف ١تن يصدع ابٟتق كيدعو إليو كيثبت لتثبت األمة بعد هللا  إبرازا١تضايقة على 
،  ُتفيربز دكر الدعاة ا١تخلص ،عليها كالشهب  فتتساقط، سلمةد تكثر الفنت على الببلد ا١تكق، بو

كىداية ، النور إٔبكجا من الظلمات كعىلم يشع نورا كضياء كيلتف حولو الغرقى كاٟتيارل ٦تن يرٕتي خر 
 هللا كإعبلةها.. إٔبمن ٞتة الشهوات كالشبهات كاليكوف ذلك إال بقياـ الدعوة 

كتصنع ، كركح األمة كقلبها النابض تريب كتعلم كٖتنو كترضع، ك١تا كانت النساء شقاةق الرجاؿ
كإعطاةها مكانة عالية من أظهر لؤلمة قادة فاٖتُت ُب كل اجملاالت لذلك كاف االىتماـ هبا كتقديرىا 

، ٍب أمك، )أمك: فقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ١تن سألو من أحق الناس ابلصحبة فأجاب، ماجاءت بو الشريعة
بل األـ كاالبنة كا٠تالة كالعمة كحىت ا١ترأة الغريبة جعل ٢تا ، على األـ كليس ذلك حكران  (ِ)ٍب أمك(

 تماـ عا١تي ٓب ٖتظ بو ا١ترأة من قبل..نساين فريد كاىإُب سبق  حقوقان 

                                      
 ٕٗاآلية ، سورة النحل (ُ)
ص ، ْج ، ِْٖٓحديث رقم ، ابب بر الوالدين كأيهما أحق، كتاب الرب كاآلداب كالصلة،   صحيحالمسلم ُب  أخرجو  (ِ)

ُْٕٗ. 



2 

كماىي إال ٙتار تعاليم الدين اليت ، كإف من يبلحظ اآلف لَتل تلك ا١تكانة اليت كصلت ٢تا ا١ترأة
رغم اٟتماسة كاٟتب ، لكن ا١تتتبع أيضا ليلحظ قصورا ُب اٞتانب الدعوم من ا١ترأة، رفعت من شأهنا

مكاانت هللا ليس اب١تتناسب مع حجم اإل إٔبدكرىا ُب الدعوة  إال أف، الذم تكنو ا١ترأة ا١تسلمة لدينها
فا١ترأة ُب السعودية مثبل مازالت ، لوجيا كعلم ككجود دخل مإبو من مواصبلت كتكن، تيحت ٢تاأاليت 

، رغم مركر سنوات كثَتة على نشأهتا، كمازالت ٕتربتها الدعوية ُب بواكَتىا، ٦تيزان  ٖتاكؿ أف تصنع شيئان 
من ىجمات غربية ، تبلقيو ا١ترأة السعودية من ىجمات كثَتة تتنوع بُت اٟتُت كاآلخر ىذا مع ما

، كٚتيعها ترمي عن قوس كاحدة، معادية ىجمات داخلية ٦تن ٮتدـ أىدافان  إٔب، مكشوفة األىداؼ
الذم تتمكن فيو من اٟتفاظ على  اإلسبلـ، الذم تنعم بو ا١ترأة ُب السعودية اإلسبلـكىو ٤تاربة 

 كمن اٟتفاظ على حجاهبا كحياةها كصبلهتا كفراةضها الدينية..، ا الدينية كالثقافيةىويته
قامت ّتهد عظيم كينتظر منها ، بل ىي ٕتربة راةدة، لكن حداثة التجربة التعٍت ضآلتها

عودية كنساةها من قدمت الكثَت لفتيات الس، كىي شقيقة الدعوة الرجالية كمساندهتا، الكثَت كاألكثر
أماـ ا٢تجمات الشرسة  قواين  رشاد ككعظ كتنمية كتدريب ُب كافة ٣تاالهتا ككقفت سدان إتفقيو ك تعليم ك 

، ككساةلها، نشأهتا كتطورىا، كُب ىذه الرسالة استعراض لتاريخ ىذه الدعوة، من أعداء األمة
خبلص كأرجو من هللا التوفيق كاإل، قبليةكتطلعاهتا ا١تست، كجهاهتا الراعية، كمراكزىا، كأنشطتها
تقاف از كاإلاإل٧تلؤلماـ كالتحليق هبا ُب ٝتاء  كتقدمي مايفيد ىذه الدعوة كمايسهم ُب دفعها، كالسداد

 كالتفوؽ إبذف هللا.  

  :وضو سبب اختيار ادل
ًذًه سىًبيًلي أىٍدعيو ، هللا إٔبأل٫تية الدعوة : ُ  اَّللًَّ  عىلىٰى بىًصَتىةو أىانى  إٔبكألهنا طريق األنبياء )قيٍل ىٰى

كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت  كىسيٍبحىافى اَّللًَّ كىمىا أىانى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى(
(ُ) 

أك ، فا١ترء إما يدعو بلسانو، كلو كاف ىذا األثر قليبلن ، سهاـ أبثر على ىذا الطريقلئل: ِ
 ك١تن سيقرأ إف شاء هللا.، ك١تن قرأ، كلعل مايكتب ىنا يكوف فيو نور ٕب، أك بقلمو، أك ٓتلقو، ّتهده

كأهنا كانت منذ فجر التاريخ مبادرة قوية معتزة ، اإلسبلـدكر ا١ترأة الداعية ُب  برازإل: ّ

                                      
 .َُٖاآلية ، سورة يوسف (ُ)
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 كىذا ماينبغي أف تكوف عليو الداعية ا١تعاصرة.، الٗتاؼ ُب هللا لومة الةم، بدينها
نصافها ٦تن إك ، عطاةها حقهاإك ، ة النساةية السعودية بشكل عاـلتوثيق اٞتهود الدعوي: ْ

 دراسة مشاكلها كتشخيصها كتقدمي العبلج ٢تا.ك ، يهاٚتها

 : مشكلة البحث

 : تتلخص مشكلة البحث ُب التإب
 غياب الدراسة الشاملة للواقع الدعوم النساةي السعودم.: ُ
كجود العديد من ا١تقاالت كالكتاابت كاللقاءات كا١تشاركات اليت تتناكؿ ا٢تم الدعوم : ِ

 كاليوثق ٙترهتا موثق.، ا جامعالنساةي كلكنها متفرقة ال٬تمع شتاهت
كاٟتديث بلساهنا ٦تن ينقصو ا١تعرفة اٟتقيقة ، االىتماـ العا١تي اب١ترأة السعودية كقضاايىا: ّ

ُب صورة ا١ترأة السعودية بصفتها ابنة  اإلسبلـأك ٦تن يهاجم لغرض ٤تاربة ، ابلبيئة الدعوية ُب السعودية
 ألرض اٟترمُت كمنبع الرسالة.

 : أدانهصر إشكالية البحث ُب األسئلة كٯتكن أف ٨ت

 أسئلة البحث
كماألمور اليت سا٫تت ُب انبثاقها ، / كيف كانت نشأة الدعوة النساةية ا١تعاصرة ُب السعوديةُ

 بشكل رٝتي؟
/ ماىي األمور اليت أكسبت الدعوة تطورا نوعيا نقلها من مرحلة البداايت ١ترحلة التحدم ِ

 كالبناء كالعمل الدؤكب؟
، كماىي أنشطتها سواء تلك اٟتكومية، اىي مراكز كميادين الدعوة النساةية ُب السعودية/ مّ

 ا٠تَتية؟ أك
 ماىي أبرز القضااي اليت خاضت غمارىا كتناكلتها الدعوة النساةية ُب السعودية؟ : ْ
 ماىي أبرز العواةق كالتحدايت أماـ ىذه الدعوة؟: ٓ
 وة؟ كماىي التطلعات ا١تستقبلية بشأهنا؟ماىي األفكار كا١تقًتحات لتطوير الدع: ٔ
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 سهاماهتا كنشاطها؟إعن  ةأبرز األٝتاء الدعوية النساةية؟ مع ذكر نبذ ما: ٕ

 : اذلدف من البحث

 دراسة الواقع الدعوم النساةي ا١تعاصر كتوصيفو بشكل دقيق.: ُ
كالعوامل ، وةابإلضافة  لتوثيق نشأة الدع، توثيق ٣تاالت العمل الدعوم النساةي ا١تعاصر: ِ

 اليت أثرت فيها.
كىو ، كالثغرات، من خبلؿ استعراض ا١تشاكل، تقدمي النقد البناء للعمل الدعوم النساةي: ّ

 جادة كتبلُب الثغرات.تقاف كاإلنقد يهدؼ للمزيد من اإل
، ماضيو، عن كاقعو ةمن خبلؿ ٚتع معلومات كافي، خدمة العمل الدعوم النساةي: ْ

 َت كل من عمل فيو على بصَتة كاسًتشاد كعلم.فيس، تطلعات مستقبلو
من خبلؿ استعراض سَت أبرز الداعيات ُب ، تقدمي النماذج كالقدكات اليت ٭تتذل هبا: ٓ

 كأبرز الناشطات ُب العمل الدعوم النساةي.، ٣تاؿ الدعوة النساةية
، ت ابلدعوةاستعراض أبرز األفكار كا١تقًتحات اليت ًب طرحها من قبل ا١تهتمُت كا١تهتما: ٔ

 لتطويرىا كدفعها ٨تو األماـ.

 : بيان أمهية ادلوضو 

 : إف موضوع البحث يكتسب أ٫تية من نواح عدة
كضركرة ٕتدد الدراسات كاألْتاث اليت ترفد ىذا اجملاؿ ، هللا إٔبعظم موضوع الدعوة : أك٢تا
ت قبل يست كاليت كتبفالدراسات اليت كتبت قبل عشرين سنة ل، ا١تناسب للغة العصر، ابلطرح ا١تفيد

 كلكل جيل متطلباتو.، فلكل عصر احتياجاتو، ت كستكتب اآلفعشر سنوات كليست كاليت كتب
فضبل عن تلك ، ككصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبا، كمنزلتها العالية، اإلسبلـمكانة ا١ترأة ُب : اثنيها

فكانت ٝتة ا١ترأة ُب ذلك العصر الذىيب ، ُب عهده ا١تساحة الفسيحة اليت أعطاىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة
القوة كا١تبادرة كاالعتداد بنفسها كالثقة ٔتا ىي عليو من منهج ٝتاكم الأيتيو الباطل من بُت ، الفريد

 كثقة ٔتا حباىا هللا من لغة رفيعة البياف كصفات شخصية التقبل سول النجاح، يديو كال من خلفو
، ..فكاف السباؽ للجنةبل كأخركاين  نافس الرجل ليس على التفوؽ دنيواين فكانت ا١ترأة ت، ةكا١تنافس
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كىي الصحابية ، امرأة سبقت الرجاؿ اإلسبلـُب سبيل  ككانت أكؿ من كتبت بدـ الشهادة سطراى 
كعلى ذات النهج سارت ركاب الصحابيات كعلى ذات النهج سنسَت من ، اٞتليلة أـ عمار بن ايسر

كىذا مانسألو ، كنسابق كنبادر ليفرح بنا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص حُت نلقاه على اٟتوض، ةنرفع راية الدعو ، بعدىن
ككل من سار ُب طريق ، سبلـ ركحو كجهده كمالوفبل نتخلف عن ركب من قدـ لئل، هللا عز كجل

ةى  ايى بػيٍتىَّ  )تعأبابذف هللا..قاؿ  ةهللا يعرؼ أنو طريق  شاؽ طويل لكن هنايتو اٞتن إٔبالدعوة  أىًقًم الصَّبلى
 (ُ)(كىٍأميٍر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاٍصربٍ عىلىٰى مىا أىصىابىكى  ًإفَّ ذٰىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً 

بغية  ةمابُت مراجعات داخلي، الظرؼ  ا١تزدكج الذم تعيشو  الدعوة اليـو: كاثلث ىذه األمور
 اإلسبلـعلى امرأة ببلد  أبكبُت ىجمات خارجية تتو ، بلُب الثغراتتقاف كتالتجديد كالتطوير كاإل

، القصد منو سلبها دينها ك٘تيزىا، كاليفضي ٢تا بعز أك ٘تكُت، ٖتريرا يفضي إليها، كتنادم بتحريرىا
بينما ، كمشاعران ، كعقبلن ، ا١تقيدة فكران ، كمسخها صورة مكررة من صورة ا١ترأة الغربية ا١تتحررة جسدان 

كضركرة تلبيتها ُب ، ك حقوؽ ا١ترأة األسرية، لطرؼ عن حقوؽ ا١ترأة ُب العمل ا١تناسب لتكوينهايغض ا
كضركرة ، كحقوؽ ا١ترأة ا١تالية اليت أكجبها هللا على كليها، صورة زكاج كأبناء كنظاـ أسرم متماسك

تهبلكها ككرب عن استغبلؿ جسدىا كىدر أنوثتها ٍب رميها حاؿ اس استعادة ا١ترأة لكرامتها بعيدان 
 سنها.

كتعرؼ ، التعرؼ لغة النخب، قريبة منو، ةحاجة اٞتيل اٟتإب لدعوة ٥تتلف: كرابع ىذه األمور
يعلم أف  متدرجان  كأتخذ هبا مسلكان ، فتلبيها كال تنهرىا، احتياجات الفتيات الصغَتات كالشاابت ٘تامان 

كىكذا دعوة اٞتيل ، تقدـ من أجلو بل بعد صرب كعمل كتضحية ، الغرس اليؤٌب أكلو بُت يـو كليلة
كيدرس ، فيصغي ٢تا ةاٟتإب البد فيها من مركنة كفهم كتنزؿ من الداعية ١تستول اٞتماىَت الشاب

، ..فرب كلمة كسبت قلبان ةمقربة المبعد، كيقدـ ٢تا دعوة جاذبة المنفرة، كيرصد أحبلمها، حاجاهتا
 .كرب كلمة كسرت قلبان 

، ة ٭تتاج من كل العامبلت كالعاملُت ُب ٣تاؿ الدعوة أف يكتبوا عنوالذم كـر ا١ترأ اإلسبلـإف 
ك٢تذا ، كبكافة الوساةل العصرية كٔتختلف اللغات، مبادةو على أكسع نطاؽ اك ينشرك ، ك يدافعوا عنو

كماكاف فيو من ، على كاقع الدعوة اليـو فما كاف فيو من ٧تاح نعززه جاءت ىذه الدراسة لتقدـ مكربان 

                                      
 .ُٕاآلية ، سورة لقماف (ُ)
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  .ينما كاف العمل يكوف اٞتهدأك ، ينما يكوف االحتياج يكوف العطاءأك ، حوتقصَت نصل

  الدراسات السابقة:

 : / دراسات عامة تتناكؿُ
كىي كثَتة جدا  كلكل دراسة جانب كزاكية معينة لكن ٚتيعها تتفق : دكر ا١ترأة ُب الدعوة 

 : التمثيل ال اٟتصرعلى أ٫تية الدكر النساةي الدعوم كأذكر من ىذه الدراسات على سبيل 
اضر للباحث( أٛتد أ( دراسة مقارنة بعنواف )ا١ترأة الداعية ُب العهد النبوم كالعصر اٟت    

 ق.ُُِْ، كطبعتها جامعة االماـ دمحم بن سعود االسبلمية ُب عاـ يعقوب العطاكم 
اىر ط: للباحث الدكتور، )دكر ا١ترأة ُب الدعوة كإصبلح اجملتمع(: ب( دراسة بعنواف    

كعلى  كفكراين  كاجتماعيان  لقاء للضوء على مشاركات ا١ترأة سياسيان إكُب الدراسة ، (ُ)، مهدم البليلي
لواقع ا١ترأة  سقاطإكعرض ىذه ا١تشاركات كاف فيو ، دكرىا العلمي كتقديرىا من قبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

، ٧تازات كمشاركات كتقديرإٯتا من ُب  بياف مدل االختبلؼ  بُت ماكانت ا١ترأة عليو قد، ا١تعاصر
 .كماىي عليو اآلف

 : / دراسات متخصصة من دعاة ُب السعودية لواقع الدعوة النساةيةِ
ْتاث اليت قدمها دعاة أك داعيات سعودايت للحديث عن الواقع الدعوم كأعٍت هبا تلك األ

 : ل ا١تثاؿكمنها على سبي، النساةي ا١تعاصر بشكل عاـ كدكف ٖتديد نطاؽ مكاين معُت
تناكؿ فيها ، براىيم الصقعيبإ٠تالد بن  (ِ)أ( دراسة بعنواف) ا١ترأة الداعية بُت الواقع كا١تأموؿ(

كعقبة أماـ  خاطئان  كمفهومان  كالدراسة ٖتتوم على ثبلثُت مؤثران ، العواةق كالعقبات ُب طريق الداعيات
عجز الداعية ، ة بُت الداعية كعامة النساءالفجو ، ا٢تزٯتة النفسية: الداعية ا١تسلمة ُب عصران اٟتاضر ؾ

 كغَتىا.، االفتقار للمواصبلت، الفوضوية كانعداـ التخطيط، عداد مادة علميةإعن 
مسا٫تات : كموضوعها، للباحثة خولة دركيش (ّ)ب( دراسة بعنواف) ٣تاالت ا١ترأة الدعوية(

                                      
 .قاصد كاألصوؿ ّتامعة برككسلكأستاذ الفقو ا١تقارف كا١ت، فتاء كالبحوثعضو اجمللس األكركيب لئل (ُ)
 الطبعة األكٔب.، ق ُِْٖسنة النشر ، من منشورات مكتبة دار ا١تنهاج ابلرايض (ِ)
 من منشورات دار احملمدم ّتدة. (ّ)
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 ت.ك٪تاذج لنساء داعيات قدٯتات كمعاصرا، ا١ترأة الداعية ك٣تاالهتا
أٛتد : للباحث(ُ)إعدادىا كمسؤكليتها ُب الدعوة(، ج( دراسة بعنواف)ا١ترأة ا١تسلمة ا١تعاصرة

كطرؽ إعداد ا١ترأة لتكوف داعية كا١تعوقات ، تناكؿ فيها اآلاثر ا١تًتتبة على قياـ ا١ترأة ابلدعوة، اببطُت
 أماـ الداعية .

للباحثة ، ُب االسًتاتيجية الدعوية( )٨تو دكر جديد للمرأة ا١تسلمة: د( دراسة ٥تتصرة بعنواف
كىي دراسة قيمة تلقي الضوء على  كاقع ا١ترأة ُب اسًتاتيجيات الدعوة ، الدكتورة رقية احملارب

ككساةل زايدة دكر ا١ترأة كمشاركتها ُب حقل الدعوة ، كالتحدايت ا١تعاصرة أماـ ا١ترأة دعواي، اإلسبلمية
 إٔب هللا.

كإف كانت استعانت بشواىد ، ف ٗتصيص بلد أك نطاؽ معُتكالباحثة تكلمت بشكل عاـ دك 
 من الواقع الدعوم النساةي ُب السعودية كفلسطُت.

لنفس الباحثة بعنواف ا١تؤسسات الدعوية النساةية بُت الواقع ، ( كىناؾ مقاؿ مطوؿِ
تول كىي ُب ٣تملو الٮترج عن ٤ت، كالتطلعات كًب نشره ُب ٣تلة البياف كعدد من ا١تواقع الدعوية

 الدراسة السابقة.
ابإلضافة  لعدد من ا١تقاالت كاللقاءات ا١تبثوثة ُب الشبكة العنكبوتية لكثَت من الداعيات 

كىي توضح أف أكثر من يسرب غور الواقع الدعوم النساةي ك٭تمل ، كاليت هتتم هبذا الشأف، كالدعاة
من الداعيات ا١تشهورات أك ، اهتنتقاف كالنجاح كالعطاء فيو ىم النساء ذك ٫تو كيتطلع ١تزيد من اإل

 ..غَتىن من الداعيات اجملهوالت كالكثَتات عددان 
 : ( دراسات دعوية خاصة اب١ترأة السعوديةّ
 : ىي كالتإبك 

أ( دراسة بعنواف )اٞتهود الدعوية النساةية ُب مدينة جدة دراسة مقارنة ٖتليلية(للباحثة زين 
كلشمو٢تا لكافة التساؤالت ، لتخصصها،  ُب ٣تاؿ ْتثيكىي من الدراسات اليت أفادتٍت، (ِ)الشريف

آاثر ، كقد تناكلت فيها الباحثة ا١تيادين الدعوية ُب مدينة جدة، كا١تباحث ا١تتعلقة ّتانب الدعوة
                                      

 الطبعو الثالثة.، قُُّْسنة النشر ، من منشورات دار عآب الكتاب ابلرايض (ُ)
 ق.ُّْْسنة ، أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة ةأصوؿ الدين ّتامعمقدـ لقسم الدعوة ك ، الدراسة ىي ْتث ماجستَت (ِ)



8 

 ابإلضافة  لدراسة جوانب القصور ُب الدعوة ىناؾ.، الدعوة النساةية ُب مدينة جدة
صدار قيم إكىو ، (ُ)لكًتكينموقع دعوهتا اإلكىو أحد إصدارات ، ب( كتاب ىندسة الدعوة

لكافة احملاكر ا١تتعلقة اب١توضوع إال أنو  كإف ٓب يكن شامبلن ، كمفيد ُب ٣تاؿ الرسالة اليت أتناك٢تا، جدان 
كقد ، كخاصة ُب ٣تاالت الدعوة النساةية ُب ا١تملكة العربية السعودية، ٭تتوم على مباحث ذات أ٫تية

 .أفادين ُب موضوع رساليت
فايزة : العمل الدعوم النساةي ُب مكة ا١تكرمة من إعداد الباحثة: بعنواف ج( ْتث بوربوينت 

 اقع ا١ترأة الدعوم ٔتكة ا١تكرمة.كىو تلخيص لدراسة عن ك ، أٛتد ابفرج
 

د( دراسة بعنواف) دعوة النساء ُب السجوف( دراسة تقوٯتية على نزيبلت السجوف كالقاةمُت 
 .(ِ)ض( للباحثة ١تياء الطويلابلدعوة ُب منطقة الراي

فكلما ارتفعنا ُب ىـر الدراسات ، كا١تبلحظ أف الدراسات كلما ٗتصصت كلما قلت  كندرت
كيظهر ذلك ُب قلة الدراسات ا١تتخصصة ابٟتقل الدعوم النساةي ، عن الدعوة النساةية ٧تد تراجعا

رح كا١تقاالت..إال أهنا رغم غزارة الط، ُب السعودية إذ يظهر الفقر ُب األْتاث ا١تسجلة ُب ىذا اٞتانب
..فتؤثر على كفق منهج علمي ..كلعل الدراسات تكثر مستقببلن ، تنضج لتكوف دراسة أصيلة علميةٓب 

فتنضجها كتقويها لتصبح ذات دكر أكرب يناسب مكانة ا١ترأة ا١تسلمة ابنة ببلد ، الدعوة ُب السعودية
 اٟترمُت الشريفُت.

  
  أف :كىذه الدراسة ستحاكؿ 

 تسلط الضوء على الواقع الدعوم النساةي ُب السعودية بشكل عاـ. /  ُ
 توثق الواقع الدعوم النساةي بكافة صوره ك٣تاالتو. /  ِ
 ة الدعوة النساةية السعودية ك٥تاض البداايت.أتتناكؿ نش/  ّ
 توضح ٣تاالت العمل الدعوم النساةي اٟتكومي كغَت اٟتكومي. /  ْ

                                      
 ك٭تتوم على مقاالت كمباحث لعدد من الدعاة كالداعيات.، ق ُِْٗصدر الكتاب سنة  (ُ)

 ق ُِْٕالدراسة مقدمة لنيل الدكتوراة من جامعة االماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية بتاريخ  (ِ)
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  اجراءات البحث:

 
كا١تنهج ، ُب تتبع كحصر كل صور العمل الدعوم النساةي، ( اعتمدت ا١تنهج الوصفيُ

التارٮتي ُب بعض أجزاء البحث بتتبع نشأة الدعوة النساةية ُب السعودية كعبلقتها بنشأة الدكلة 
، كا١تنهج ُب جانب الدعوة مع مركر السنوات ورات اليت حصلتطٍب الت، كظهور ا١تدارس كاٞتامعات

 ليلي ُب تناكؿ جوانب الدعوة كنقدىا كدراسة االشكاالت كالظركؼ اليت رافقتها.التح
بل كعرضت ، ٧تازاهتاإك ، فلم أكتف بسرد مناشط الدعوة ( التزمت ّتانب ا١توضوعيةِ

، ألف ُب ذلك ٖتقيقا ٞتانب األمانة، أك القصور الذم تعاين منو، االنتقادات اليت كجهت إليها
 لتكثَت اٟتسنات كتبلُب القصور كالثغرات.، ر اٟتسنات كا١تساكمءكخدمة أكثر للدعوة بذك

كدار ، كسنة النشر، كصاحبو، فأذكر ا١ترجع، عند االقتباس، ( االلتزاـ بذكر ا١تصدرّ
 كمكاف، كاتريخ النشر ماأمكن، أما إذا كاف مقالة فأذكر كاتبها، النشر...ىذا إذا كاف ا١ترجع كتاابن 

أك ملفات ، كإف كاف غَت ذلك من مقاببلت تلفزيونية، لكًتكينإموقع  النشر إف كاف ُب صحيفة أك
 بوربوينت فسأذكر اترٮتها كمن قاـ عليها ماأمكن.

كاجتهاد من طالب ، راةي الشخصية كاألفكار اليت أعرضها ُب الرسالة ىي جهد مقلآ( ْ
ي كنقص عدٌب كإف أخطأت فمن نفس، يعًتيها ا٠تطأ فإف أحسنت فمن هللا كفضل كمنة منو، علم

 : كتابو اٟتكيم  من تفرد  ابلقدرة كالعلم فقاؿ ُبكالشيطاف..كسبحاف ، كعلمي
 (ُ)( ًإالَّ قىًليبلن  اٍلًعٍلمً  مًٌنى  كىمىا أيكتًيتيم)
 مع ذكر رقم اآلية.، السور اليت ذكرت فيها إٔبية القرآن( سأعزك اآلايت ٓ
مع ذكر رقم الصفحة كاتريخ ، وكابلكتاب الذم ذكرت في، ( األحاديث سأذكرىا ابلراكمٔ

 كدار النشر ماأمكن ذلك.، الطبع

 : حدود البحث

كحىت كقتنا ، ( البحث سيقتصر زمانيا على الفًتة اليت نشأت فيها الدكلة السعودية )الثالثة(ُ
                                      

 .ٖٓاآلية ، سورة اإلسراء (ُ)
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 ابإلضافة  إلطبللة سريعة على الدعوة النساةية ُب عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص.، اٟتاضر
أك ، دكف البلداف احمليطة هبا كدكؿ ا٠تليج، يقتصر على السعودية فقط يان ( البحث مكانِ

 دكؿ العا١تُت اإلسبلمي  كالعريب.
دكف الدعوة اليت ، جانب دعوة ا١ترأة سواء داعية أك مدعوة ( البحث سيتناكؿ  موضوعيان ّ

 ت مستفيضة.كاليت تتوافر فيها دراسا، كدكف موضوع الدعوة بشكل عاـ، يقـو هبا الدعاة الرجاؿ

 : خطة البحث

 : مرتبة كما التإب، فصوؿ سبعةالبحث يشتمل على 
 .النساةية الدعوة كأ٫تية ، كفضلها ، تعريفها:  الدعوة :الفصل األكؿ 

 تعريف ابلدعوة كفضلها: ا١تبحث األكؿ 
 تعريف الدعوة لغة كاصطبلحان : ا١تطلب األكؿ
 هللا إٔبفضل الدعوة : ا١تطلب الثاين

 أ٫تية الدعوة النساةية: لثاينا١تبحث ا 
 دكر النساء ُب الدعوة عرب اترٮتها: ا١تطلب األكؿ
 أ٫تية الدعوة  النساةية ُب عصران اٟتاضر: ا١تطلب الثاين
نشأة الدعوة النساةية ُب السعودية كتفاعلها مع ا١تستجدات الفكرية : الفصل الثاين

 : كاالجتماعية كقضااي ا١تسلمُت
 : هللا إٔبة قياـ الدكلة ابلدعوة عبلق: ا١تبحث األكؿ 

 قياـ الدكلة السعودية الثالثة: ا١تطلب األكؿ
 هللا. إٔبدكرعلماء الدكلة ُب الدعوة : ا١تطلب الثاين

 عبلقة البداايت ببداية التعليم: ا١تبحث الثاين 
 بداية التعليم ُب ا١تملكة العربية السعودية: ا١تطلب األكؿ
 كا١تعاىد  ُب انتشار العلم الشرعي الصحيحأثر ا١تدارس : ا١تطلب الثاين
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 : سا٫تت ُب تطور الدعوة ئمستجدات كطوار : ا١تبحث الثالث 
 الغزك الفكرم الوافد كموقف الدعوة منو.: ا١تطلب األكؿ
 لوجي كظهور الفضاةيات كتفاعل الدعوة معها و االنفتاح التكن: ا١تطلب الثاين

 سلمُت.تفاعل الدعوة مع قضااي ا١ت: ا١تطلب الثالث
 : كأبرز أنشطتها، ا١تؤسسات الدعوية النساةية: الفصل الثالث

 : ا١تؤسسات الدعوية النساةية: ا١تبحث األكؿ 
 ا١تؤسسات التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم: ا١تطلب األكؿ

 الدعوة ُب ا١تدارس العامة كا٠تاصة: ُ
 أقساـ الدعوة ا١تتخصصة ُب اٞتامعات السعودية.: ِ

 يةاإلسبلما١تؤسسات التابعة لوزارة الشؤكف : اينا١تطلب الث
 الكرمي القرآفدكر ٖتفيظ : ُ
 مراكز دعوة اٞتاليات: ِ
 ا١تؤسسات التابعة لوزارة الشؤكف االجتماعية: ا١تطلب الثالث 
 اٞتمعيات ا٠تَتية: ُ
 : ا٢تيئات الدعوية ا١تستقلة كغَت اٟتكومية: ا١تبحث الثاين 

 ١تية الندكة العا: ا١تطلب األكؿ
 ي بفركعها.اإلسبلم ٓبرابطة العا: ا١تطلب الثاين

 مؤسسة اٟترمُت ا٠تَتية.: ا١تطلب الثالث
 : أبرز األنشطة الدعوية: ا١تبحث الثالث

 : عبلميةإأنشطة فكرية ك : ا١تطلب األكؿ 
 احملاضرات كا١تؤ٘ترات _
 أتليف الكتب كا١تطوايت_  

 كالتلفزيوف اإلذاعةا١تشاركة ُب _ 
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 : أنشطة اجتماعية: لثاينا١تطلب ا 
 لكًتكنيةل التواصل االجتماعي كا١تواقع اإلشبكات ككساة_    

 الدعوة ُب ا١تواسم_   
 الدعوة ُب ا١تستشفيات كالسجوف_   

 الدعوة ُب البيوت_   
 دعوة غَت ا١تسلمات_   

 : أنشطة خَتية: ا١تطلب الثالث 
 .قرآفالعقد الدكرات العلمية كاالجتماعية كدكرات حفظ _ 
 األسواؽ ا٠تَتية_  

 : اليت اىتمت هبا الدعوة النساةية أبرز القضااي: الفصل الرابع
 : ٯتانيةالقضااي اإل: ا١تبحث األكؿ 

 الضالة كالبدع ك٤تاربة ا١تعتقدات للتوحيد الدعوة: ا١تطلب األكؿ
 عبادات كاحملافظة عليها.ال: ا١تطلب الثاين

 : قضااي فكرية: ا١تبحث الثاين 
 ٖترير ا١ترأة: لب األكؿا١تط

 اتفاقية سيداك: ا١تطلب الثاين
 : قضااي تربوية: ا١تبحث الثالث 

 قضااي اٞتيل كالتنشئة كالًتبية: ا١تطلب األكؿ
 : أبرز ا١تعوقات: الفصل ا٠تامس

 : معوقات منهجية: ا١تبحث األكؿ 
 ضيق مفهـو الدعوة: ا١تطلب األكؿ
 لدعوةاُب نهجية ا١تعدـ كضوح : ا١تطلب الثاين

 : دارية كتنفيذيةإمعوقات : ا١تبحث الثاين 
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 التأىيل كالتخصص كغياب ا١تعاىد: ا١تطلب األكؿ
 ا١تركزية كأتثَتىا: ا١تطلب الثاين

 قلة ا١توارد ا١تالية: ا١تطلب الثالث
 غياب الدكر ا١تؤسساٌب : ا١تطلب الرابع

 : معوقات اجتماعية كشخصية: ا١تبحث الثالث 
 لتوفيق بُت الواجبات الدعوية كاألسريةعدـ ا: ا١تطلب األكؿ
 اٟتياء كا٠تجل: : ا١تطلب الثاين

 قلة الثقافة كا١تهارات.: ا١تطلب الثالث
 : اقًتاحات كأفكار لتطوير الدعوة: الفصل السادس 

 : مقًتحات حالية لتطوير الدعوة: ا١تبحث األكؿ
 اعيات .عداد الدىيئات ككليات مستقلة تعٌت إب إنشاء: ا١تطلب األكؿ    
 اإلنًتنتهللا عرب  إٔبلدعوة ُب الدعوة االستفادة من خر٬تات أقساـ ا: ا١تطلب الثاين   
 متو لكافة الفئات.ءىتماـ بتطوير ا٠تطاب الدعوم كمبلاال: ا١تطلب الثالث   
 نشر ثقافة العمل التطوعي الدعوم.: رابعا١تطلب ال   

 : ةياإلسبلمنظرة مستقبلية للدعوة : ا١تبحث الثاين
 كزارة نساةية متخصصة ابٞتانب الدعوم. إنشاء: ا١تطلب األكؿ   
 توفَت األماف الوظيفي ا١ترتفع للعامبلت ُب قطاع الدعوة.: ثاينا١تطلب ال   
 ا٠تركج من نطاؽ احمللية للعا١تية.: لثا١تطلب الثا   

 : أبرز الداعيات: الفصل السابع
 داعيات متخصصات: ا١تبحث األكؿ

 نواؿ العيد ؿ:ا١تطلب األك 
 رقية احملارب ا١تطلب الثاين:

 أٝتاء الركيشدا١تطلب الثالث :



14 

 أمَتة الصاعدما١تطلب الرابع : 
 داعيات غَت متخصصات.: ا١تبحث الثاين

 نورة السعدا١تطلب األكؿ :
 ٯتاف العقيلإا١تطلب الثاين : 

 كالتوصيات.، ا٠تا٘تة كفيها أىم النتاةج 
 كا١تصادر. فهرس ا١تراجع 
 اآلايت فهرس 
 .فهرس األحاديث 
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 الفصل األول

 الدعوة النسائية  أمهيةو ، فضلها، إىل هللاتعريف الدعوة 
 : وفيو مبحثان

 وفضلها.، لغة واصطالحاً ، تعريف ابلدعوة: ادلبحث األول
 ية .أمهية الدعوة النسائ: ادلبحث الثاين
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 وفضلها.، لغة واصطالحاً ، تعريف ابلدعوة: ادلبحث األول

 :تعريف الدعوة لغة واصطالحا: ادلطلب األول
الدعوةلغة:

 ُ.الدٍعوة كاالسم انداه،: كديعاءن  دىٍعوان  الرجلى  دىعا
 ٕودعا بالشًء طلب إحضاره  ، ودعا إلى الشًء حثه على لصده .

 ّ.ذلك ٨تو أك مرتفع بصوت انديتو  ٔتعٌت أم بو صحت ٔتعٌت فبلانن  دعوتك 
 إٔب الناس يدعو كاف إذا داعية كرجل. داع كأحدىم ضبللة، أك ىدل بيعة إٔب عوفيد قـو: كالدعاة

 ْ.للمبالغة فيو ا٢تاء أدخلت دين، أك بدعة
 

 الدعوة اصطالحا:
 : على معنيُت يطلق اسم الدعوة  اصطبلحان 

  (ٓ)اٟتٍىقًٌ (  دىٍعوىةي  لىوي ) تعأبكما ُب قولو ،  اإلسبلـ/ ُ
كىنػىهىاران( لىٍيبلن  قػىٍوًمي دىعىٍوتي  ينٌ إً  رىبًٌ  قىاؿى ): / التبليغِ

ًبيًلي ىىًذهً  )قيلٍ : ) تعأب كقولو، (ٔ)  أىٍدعيو سى
 (ٖ) (ٕ)اٍلميٍشرًًكُتى( ًمنى  أىانى  كىمىا اَّللَّ  كىسيٍبحىافى  اتػَّبػىعىًٍت  كىمىنً  أىانى  بىًصَتىة عىلىى اَّللَّ  إٔب

 : هللا بعدة تعاريف منها إٔبكقد عرؼ العلماءي الدعوةى 
  هللا رٛتو  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ تعريف( ُ

                                      
 .ِٖٓ، ص ّ، طُُْْظور، لساف العرب، دار صادر، بَتكت، سنة النشر دمحم بن من ُ
 ق.ُِّٗ، طباعة دار ا١تعارؼ، سنة النشر ِ، طِٖٔابراىيم أنيس، عبد اٟتليم منتصر، ا١تعجم الوسيط، ص ِ
 ، الناشر دار الفكر.ُّٗٗ، سنة الطبع ُ، ج٤ُٖٗتمود بن عمر الز٥تشرم، أساس الببلغة، ص ّ
 .ِٗٓ، ص ّ، طُُْْلساف العرب، دار صادر، بَتكت، سنة النشر دمحم بن منظور،  ْ

 .ُْاآلية ، سورة النحل (ٓ)

 .ٓاآلية ، سورة نوح (ٔ)

 .َُٖاآلية ، سورة يوسف (ٕ)

 .ُٔص ، خصاةص الدعوة اإلسبلمية، دمحم أمُت حسن (ٖ)



17 

 بو أخربكا فيما بتصديقهم، رسلو بو جاءت كٔتا، بو اإلٯتاف إٔب الدعوة ىي، هللا إٔب الدعوة)
 (ُ)(.أمركا فيما كطاعتهم

 تعريفات اٟتديثة للدعوة:الكمن 
 ٤تاسنك  األخبلؽ مكاـر إٔب دعوة تعأب هللا إٔب الدعوة( تعريف الشيخ ابن عثيمُت: ُ
 فيما ا١تنازؿ من كتنزيلو حقو حق ذم كل إبعطاء الناس بُت العدؿ كإقامة اٟتقوؽ كحفظ األعماؿ
 هللا شريعة إطار داخل كالنظاـ التاـ األمن كيستتب ا١تؤمنُت بُت كا١تودة اإلخاء يتحقق كبذلك استحقو
 ِ.السيئة كاألعماؿ السافلة األخبلؽ كل كتضمحل كتعأب سبحانو

 إايىم كتعليمو ، للناس اإلسبلـ تبليغ الدعوة إٔب هللا ىيالبينانوين:  دمحم أبو الفتح ف الشيخ(تعريِ    
 ّ. اٟتياة كاقع ُب كتطبيقو ،

ا اَّللَّي  )نىضَّرى : أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، ماثبت عن النيبكقد سبق ىذه التعريفات  عى  عىٍبدن ، فػىوىعىاىىا مىقىالىيًت  ٝتًى
 .(ْ)(ًمٍنوي  أىفػٍقىوي  ىيوى  مىنٍ  إٔب ًفٍقوو  حىاًملً  كىرىبَّ ، لىوي  ًفٍقوى  الى  ًفٍقوو  حىاًملً  فػىريبَّ ، يىٍسمىٍعهىا ٓبىٍ  مىنٍ  إٔب أىدَّاىىا ٍبيَّ 

 

 : هللا إىلفضل الدعوة : ادلطلب الثاين
 : هللا إٔبفضل الدعوة 

 ًإالَّ  رىسيوؿو  ًمنٍ  قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا كىمىا) : تعأب قاؿ كما،  كا١ترسلُت األنبياء / )مهمةُ 
 (ٓ)( فىاٍعبيديكفً  أىانى  ًإالَّ  إًلىوى  ال أىنَّوي  إًلىٍيوً  نيوًحي

 هللا بعبادة األمر: كأصلها رسالتهم زبدة الرسل فكل: تعأب هللا رٛتو السعدم اإلماـ قاؿ

                                      
 اء للطباعة كالنشر ، القاىرة.، دار الوفُِْٔ، ّ، طُٖٓص، ُٓج، تفسَت سورة يوسف، رلمو  الفتاوى، ابن تيمية (ُ)
 ق.ُِْْ، مدار الوطن للنشر ، سنة النشر ٖ، دمحم بن عثيمُت، رسالة ُب الدعوة على هللا، ص ِ
 ق.ُُْٓ، دار الرسالة، سنة النشر ُٕدمحم البينانوين، مدخل إٔب علم الدعوة، ص ّ
كقاؿ  ُِّٕٗرقم اٟتديث  ِِٓ/ّعنو،  هللا ضير  مالك بن أنس مسند - ا١تكثرين مسند ، ابقيادلسندأخرجو أٛتد، ُب ( ْ)

  6763، صحيح، رقم:  صحيح اجلامعاأللباين ُب 
 .ِٓاآلية ، سورة األنبياء (ٓ)
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 (ُ)ابطلة. سواه ما عبادة كأف، ا١تعبود اٟتق اإللو أنو كبياف، لو شريك ال كحده
 ا٠تٍىٍَتً  إٔب يىٍدعيوفى  أيمَّةه  ًمٍنكيمٍ  كىٍلتىكينٍ ) : تعأب هللا يقوؿ،  كاآلخرة الدنيا ُب للفبلح سبب / ِ

أيىٍميريكفى   (ِ)( اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيٍكلىًئكى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  كى
 عليو هللا صلى قاؿ النيب، الدنيا كسب فيها خَت ه من كنوزكال، / الدعوة ٕتارة راْتة مع هللاّ

ىفٍ  اَّللًَّ فو ): خيرب إٔب أرسلو عندما طالب أيب بن لعلي كسلم يػٍره ، كىاًحدنا رىجيبلن  ًبكى  اَّللَّي  يػىٍهًدمى  ألى  لىكى  خى
النػَّعىًم( ٛتيٍري  لىكى  يىكيوفى  أىفٍ  ًمنٍ 

(ّ) 
 اَّللًَّ  إٔب دىعىا ٦تَّنٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  )كىمىنٍ : تعأبقاؿ ، هللا إٔب/ من أحسن األعماؿ كالقرابت ْ

 (ْ)اٍلميٍسًلًمُتى( ًمنى  ًإنًٍَّت  كىقىاؿى  صىاًٟتان  كىعىًملى 
ى يديو إبذف هللا . يقوؿ النيب صلى هللا كأجر من اىتدل عل، فلو أجره، / عظم أجر الداعيةٓ
 أيجيورًًىمٍ  ًمنٍ  ذىًلكى  يػىنػٍقيصي  الى ، تىًبعىوي  مىنٍ أيجيوًر  ًمٍثلي  اأٍلىٍجرً  ًمنٍ  لىوي  كىافى ، ىيدنل ًإٔبى  دىعىا مىنٍ ): عليو كسلم

ئنا يػٍ لىةو  إٔب دىعىا كىمىنٍ ، شى ـً  ًمٍثلي  اإٍلًٍبًٍ  ًمنى  عىلىٍيوً  كىافى  ضىبلى ًمًهمٍ  ًمنٍ  ذىًلكى  يػىنػٍقيصي  الى ، تىًبعىوي  مىنٍ  آاثى  آاثى
ئنا( يػٍ  (ٓ)شى

تيمٍ كي ): تعأبيقوؿ ، ك٘تيزىا عن ابقي األمم، / سبب خَتية ىذه األمةٔ يػٍرى  نػٍ  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى
 (ٔ) (اًبَّللًَّ  كىتػيٍؤًمنيوفى  اٍلمينكىرً  عىنً  كىتػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  أتىٍميريكفى  لًلنَّاسً 

ينشر ا٠تَت ، بل ىي عمل ٚتاعي اجتماعي منتشر النفع كالفاةدة، فالدعوة التعرؼ الفردية
 ك٭تاربو.، ك٭تذر من الشر، كيدعو إليو

فكل ، كنفعهم ُب دار اٞتزاء على نفع الناس الدنيوم بل كهللا  إٔباؿ الدعوة كاليقتصر ٣ت

                                      
 .ّص، عشرون دليال على فضل الدعوة، سلطاف العمرم (ُ)
 َُْاآلية ، سورة آؿ عمراف (ِ)

، ٓج، َُِْح ،ُطرجل  يديو على سلمأ من فضل ابب - كالسَت اٞتهاد كتاب ، الصحيحأخرجو البخارم، ُب  (ّ)
 .ُّْص

 ّّاآلية ، فصلت (ْ)

رقم اٟتديث . ََِٔص  .ْج ، ... إٔب دعا كمن سيئة أك حسنة سنة سن من ابب - العلم كتاب،  صحيحوُب ،  أخرجو (ٓ)
ِْٕٔ، 

 .َُُاآلية ، سورة آؿ عمراف (ٔ)
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، هللا  زرع طيب إٔب فالدعوة اإلسبلـأما ُب ، زاةلةالدنيا ىذه الكأىدافها عند  دعوة تنقطع أسباهبا
الترل إال  كأعظم كخَت ٙترهتا، ض ٙتارىا ىنانرل بع، كشجرة ابسقة تؤٌب أكلها كل حُت إبذف رهبا

 فيوُب كل عامل عملو.، كالفرح بلقاةو، عند لقاء هللا
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 أمهية الدعوة النسائية: ادلبحث الثاين
 

 اتريخ دور النساء يف الدعوة إىل هللا.: ادلطلب األول

 : مفهوم الدعوة النسائية
شاط تقـو بو ا١ترأة لتدعو ىي كل عمل كن: اليوجد تعريف للدعوة النساةية لكن ٯتكن توصيفها أبهنا

 هللا على بصَتة  . ٔبإ
ىٍرأىةي ): كقد جاء ُب اٟتديث

 عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىكيلُّكيمٍ  رىاعو  فىكيلُّكيمٍ ، كىكىلىًدهً  زىٍكًجهىا بػىٍيتً  عىلىى رىاًعيىةه  كىا١ت
رىًعيًَّتًو(

(ُ) 
كحسب ا١ترء أف يتأمل مابُت ، لشقيقها الرجل، كا١ترأة شريكة موقف كحياة، منذ بدء التاريخك 

بل يكاد يذكر نيب من أنبياء هللا ُب  ف،  عز كجل لَتل كيف كاف تواجد ا١ترأة الصاٟتةدفيت كتاب هللا
 حضور ا١ترأة ُب كل مشاىد الدعوة.إال كييسجل  ، كتاب هللا
 .ظاىرةه  رايدةه  ٢تنَّ  ككانت، جليلة أبعماؿو  قيمنى  النساءً  من ٚتلةو  عن ٭تدثنا القرآفك "

 مكة حضارة ىي، زاىرة كحضارةو  كاملةو  مدينةو  وءنش ُب سببان  كانت(  امرأة)  عن حدثنا
 بػىٍيًتكى  ًعٍندى  زىرٍعو  ًذم غىٍَتً  ًبوىادو  ذيرًٌيَّيًت  ًمنٍ  أىٍسكىٍنتي  ًإيٌنً  رىبػَّنىا(: إبراىيم لساف على سبحانو يقوؿ. ا١تكرمة
ةى  لًييًقيميوا رىبػَّنىا اٍلميحىرَّـً  ةن  فىاٍجعىلٍ  الصَّبلى  لىعىلَّهيمٍ  الثَّمىرىاتً  ًمنى  كىاٍرزيقػٍهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  متػىٍهوً  النَّاسً  ًمنى  أىٍفًئدى

 .كإٝتاعيل ىاجر: ىي ىنا ا١تقصودة إبراىيم كذريةي  (ِ)(يىٍشكيريكفى 
 النزكؿ أرادكا الذين ّاٞتر٫تيُت مع تعاملها كذكاء، تدبَتىا كحيسن، بصربًىا ىاجري  أفلحتٍ  كلقد

 أفئدةً  مهول اليـو حىت تزؿ ٓب مدينةو  سيسأت ُب هللا توفيق بعد كلو بذلك أفلحت، زمـز عند
 (ْ)".ا١تؤمنُت

فكاف جزاؤىا ، للعابدة القانتة ككانت مثاالن ، كانقادت لو، كمرمي عليها السبلـ اليت خضعت ألمر رهبا
                                      

 .ُّص، ٕج، ََِٓ، انرا  كأىليكم أنفسكم قوا ابب - النكاح كتاب،   الصحيحالبخارم ُب ، أخرجو (ُ)

 .ّٕاآلية ، سورة ابراىيم (ِ)
 قبيلة ٯتنية، من قباةل العرب الباةدة، قدمت مكة ، كعاصرت نيب هللا إٝتاعيل عليو السبلـ، كتزكج منهم. ّ
 .ـََُِة األمة( كرقة عمل مقدمة ١تؤ٘تر )ا١ترأة كهنض، جامعة أـ القرل، دكر ا١ترأة النهضوم ُب الًتاث، عادؿ ابانعمة  (ْ)
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يـو الدين كذاؾ مثاؿ على أف الداعية مآب تكن على حظ كافر من  إٔبكالرفعة ، االصطفاء كاالختيار
 كاليكوف ٙتر بغَت زرع.، فإهنا قد كأدت دعوهتا بيدىا، العلم كالتمسك ْتبل هللاالتقول كالعبادة ك 

، رغم كثرة ا١تباىج حو٢تا، كاختارت ماعند هللا، اليت صدعت بقوؿ اٟتق، كآسية امرأة فرعوف
 كهللا اليضيع أجر الصابرين.، فتصرب، كذاؾ مثاؿ للفنت تعًتض طريق الداعية، كتفتح الدنيا بُت يديها

كشهدف مبعث ، هللا إٔبشهدف مولد الدعوة ، أشرؽ على الكوف زمرة من نساء صاٟتاتٍب 
 كبذؿ أركاحهن ُب سبيلها.، ٍب العمل ألجلها، دعوةفكاف ٢تن عظيم الدكر ُب مؤازرة ال، النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 عن جاء ُب اٟتديث، بنت خويلد أـ ا١تؤمنُت السيدة خد٬تة، ٯتاتكأكؿ ىؤالء النسوة الكر 
 الرٍُّؤايى  اٍلوىٍحيً  ًمنى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى اَّللًَّ  رىسيوؿي  ًبوً  بيًدئى  مىا كَّؿي  )أ: ا١تؤمنُت اهنع هللا يضر  أهنا قالت أـ عاةشة

ءي  إًلىٍيوً  حيبًٌبى  ٍبيَّ ، الصٍُّبحً  فػىلىقً  ًمٍثلى  جىاءىتٍ  ًإالَّ  ريٍؤايى  يػىرىل الى  فىكىافى ، النػٍَّوـً  ُب  الصَّاًٟتىةي   ٮتىٍليو كىكىافى  ا٠تٍىبلى
 يػىٍرًجعي  ٍبيَّ ، ًلذىًلكى  كىيػىتػىزىكَّدي  أىٍىًلوً  إٔب يػىٍنزًعى  أىفٍ  قػىٍبلى  اٍلعىدىدً  ذىكىاتً  اللَّيىإبى  التػَّعىبُّدي  كىىيوى  ًفيوً  فػىيػىتىحىنَّثي ، ًحرىاءو  ًبغىارً 
ا فػىيػىتػىزىكَّدي  خىًد٬تىةى  إٔب  أىانى  مىا: قىاؿى ، اقػٍرىأٍ : فػىقىاؿى ، اٍلمىلىكي  فىجىاءىهي ، ًحرىاءو  غىارً  ُب  كىىيوى  قُّ اٟتٍى  جىاءىهي  حىىتَّ  ًلًمٍثًلهى

، ًبقىارًئو  أىانى  مىا: قػيٍلتي ، اقػٍرىأٍ : فػىقىاؿى ، أىٍرسىلىًٍت  ٍبيَّ ، اٞتٍىٍهدى  ًمٍتًٌ  بػىلىغى  حىىتَّ  فػىغىطًٍَّت  فىأىخىذىين : قىاؿى ، ًبقىارًئو 
 فىأىخىذىين ، ًبقىارًئو  أىانى  مىا فػىقيٍلتي ، اقػٍرىأٍ : فػىقىاؿى ، أىٍرسىلىًٍت  ٍبيَّ ، اٞتٍىٍهدى  ًمٍتًٌ  بػىلىغى  حىىتَّ  نًيىةى الثَّا فػىغىطًٍَّت  فىأىخىذىين 
 كى كىرىبُّ  اقػٍرىأٍ ، عىلىقو  ًمنٍ  اإًلٍنسىافى  خىلىقى ، خىلىقى  الًَّذم رىبًٌكى  اًبٍسمً  اقػٍرىأٍ : فػىقىاؿى  أىٍرسىلىًٍت  ٍبيَّ ، الثَّالًثىةى  فػىغىطًٍَّت 
 خيوىٍيًلدو  بًٍنتً  خىًد٬تىةى  عىلىى فىدىخىلى ، فػيؤىاديهي  يػىٍرجيفي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى اَّللًَّ  رىسيوؿي  هًبىا فػىرىجىعى ، األىٍكرىـي 
ليوين : فػىقىاؿى ، عىنػٍهىا اَّللَّي  رىًضيى  ليوين  زىمًٌ : ا٠تٍىبػىرى  كىأىٍخبػىرىىىا، ًد٬تىةى ٠ًتى  فػىقىاؿى ، الرٍَّكعي  عىٍنوي  ذىىىبى  حىىتَّ  فػىزىمَّليوهي ، زىمًٌ
ا اَّللَّي  ٮتيٍزًيكى  مىا كىاَّللًَّ  كىبلَّ : خىًد٬تىةي  فػىقىالىتٍ ، نػىٍفًسي عىلىى خىًشيتي  لىقىدٍ   كىٖتىًٍملي ، الرًَّحمى  لىتىًصلي  ًإنَّكى ، أىبىدن

 أىتىتٍ  حىىتَّ  خىًد٬تىةي  ًبوً  فىاٍنطىلىقىتٍ ، اٟتٍىقًٌ  نػىوىاًةبً  عىلىى كىتيًعُتي ، الضٍَّيفى  كىتػىٍقرًم، اٍلمىٍعديكـى  كىتىٍكًسبي ، اٍلكىلَّ 
 يىٍكتيبي  كىكىافى ، اٞتٍىاًىًليَّةً  ُب  تػىنىصَّرى  اٍمرىأن  كىكىافى ، خىًد٬تىةى  عىمًٌ  اٍبنى  اٍلعيزَّل عىٍبدً  ٍبنً  أىسىدً  ٍبنً  نػىٍوفىلً  ٍبنى  كىرىقىةى  ًبوً 

، عىًميى  قىدٍ  كىًبَتنا شىٍيخنا كىكىافى ، يىٍكتيبى  أىفٍ  اَّللَّي  شىاءى  مىا اًبٍلًعبػٍرىانًيَّةً  يلً اإٍل٧ًتًٍ  ًمنى  فػىيىٍكتيبي ، اٍلًعبػٍرىاينَّ  اٍلًكتىابى 
 فىأىٍخبػىرىهي ، تػىرىل مىاذىا، أىًخي اٍبنى  ايى : كىرىقىةي  لىوي  فػىقىاؿى ، أىًخيكى  اٍبنً  ًمنى  اٍٝتىعٍ ، عىمًٌ  اٍبنى  ايى : خىًد٬تىةي  لىوي  فػىقىالىتٍ 
بػىرى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى اَّللًَّ  رىسيوؿي  ا: كىرىقىةي  لىوي  فػىقىاؿى ، رىأىل مىا خى  ميوسىى عىلىى اَّللَّي  نػىزَّؿى  الًَّذم النَّاميوسي  ىىذى
ا لىيػٍتىًٍت  ايى ، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى تىًٍت ، جىذىعنا ًفيهى يِّا أىكيوفي  لىيػٍ  صىلَّى َّللًَّ ا رىسيوؿي  فػىقىاؿى ، قػىٍوميكى  ٮتيٍرًجيكى  ًإذٍ  حى

 ييٍدرًٍكًٍت  كىًإفٍ ، عيوًدمى  ًإالَّ  بًوً  ًجٍئتى  مىا ٔتًٍثلً  قىطُّ  رىجيله  أيىٍتً  ٓبىٍ ، نػىعىمٍ : قىاؿى ، ىيمٍ  أىكى٥تيٍرًًجيَّ : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي 
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ى  أىفٍ  كىرىقىةي  يػىٍنشىبٍ  ٓبىٍ  ٍبيَّ ، ميؤىزَّرنا نىٍصرنا أىٍنصيٍرؾى  يػىٍوميكى   (ُ)( اٍلوىٍحيي  كىفػىتػىرى  تػيويٌُبً
بل بذلت ما٢تا ُب سبيل ، القوٕب فقط كٓب تكتف السيدة خد٬تة اهنع هللا يضر ابلدعم كالتأييد كالتثبيت

 . (ِ)كشهد ٢تا النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فقاؿ) ككاستٍت ٔتا٢تا(، ماؿ ٕتارة ك كانت ذاتكقد  ، هللا
ككم تضيق السبل ، األغنياء كٕتار ا١تسلمُت بذؿ إٔب، هللا إٔبك٨تن نرل اآلف كم ٖتتاج الدعوة 

كهلل در ، ا خد٬تةفللو در أمن، كقلة العطاء، كقلة البذؿ، ابلعاملُت ُب حقل الدعوة لقلة ا١تادة أحياانن 
 ُب التضحية كالبذؿ كالشجاعة ُب ا١توقف.، ن حذكىاالنساء ٦تن ٭تذي

 كأسرع استجابة.، طفةكأكثر عا، النساء بشهادة الكثَتين من الدعاة أكثر بذالن ك  
 كسمية بنت خياط،  حىت فاضت ركحها لبارةها، كمن الصاٟتات من عذبت ُب سبيل هللا

ككانت تعذب ىي كزكجها كابنها الصحايب اٞتليل عمار بن ايسر ، اإلسبلـكىي أكؿ شهيدة ُب  اهنع هللا يضر
 يعذبوف كأبىلو ايسر بن بعمار مر كسلم عليو هللا صلى النيب أف ): هنع هللا يضر جابر فعن، ُب صحراء مكة

 (ّ)( اٞتنة موعدكم ايسر آؿ أبشركا: فقاؿ  كجل عز هللا ُب
فقد  ، كالسيدة عاةشة ابنة الصديق رضي هللا عنهما،  كنشر ا٠تَت، كمنهن من رفعت لواء العلم

٦تا علمها كتعلمهم ، النساء كالرجاؿ أيتوف إليها لتفقههم ُب الدين ،ككافكانت داعية من الطراز األكؿ
 .هللا

نىا أىٍشكىلى  مىا): عنو هللا رضي األشعرم موسى أبو يقوؿ  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى هللاً  رىسيوؿً  أىٍصحىابى  عىلىيػٍ
ا ًمٍنوي  ًعٍندىىىا كىجىٍدانى  ًإالَّ  عىاًةشىةى  فىسىأىٍلنىا قىطُّ  حىًديثه  كىسىلَّمى   . (ْ) (.ًعٍلمن

ككاف مفهـو ، ٯتددف الدعوة ّتهودىن كبذ٢تن، لبعد جي جيبلن ، كاستمرت النساء بعد ذلك
، فجعلن يوقفن األكقاؼ ٠تدمة ا١تسلمُت كتسهيل عباداهتم، هللا عند نساء السلف الصاّب إٔبالدعوة 

 أقصى من ا١تاء إليها جلبت: مكة ُب( زبيدة عُت) تنسب كإليها"، فهذه زبيدة زكجة ىاركف الرشيد

                                      
 .ٕص، ُج، ّح الوحي بدء ابب - الوحي بدء كتاب ،الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
رقم اٟتديث ،  ...خديج كسلم عليو هللا صلى النيب تزكيج ابب - األنصار مناقب كتاب الصحيح،أخرجو البحارم ُب  (ِ)

 .ُِّْْص، َِِّْ
 .ِّٔٗص، لفوائدرلمع الزوائد ومنبع ا، أبو اٟتسن علي ا٢تيثمي (ّ)
 .ُٖٖص، ٔج، ّّٖٖح ...عنها هللا رضي عاةشة فضل من ابب - ا١تناقب كتاب ،السننأخرجو الًتمذم ُب   (ْ)
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ك٢تا أعماؿ أخرل جليلة غَت ،  (ُ)".مكة أبلغتو حىت األقنية لو كأقامت، مكة شرقيَّ ، نعماف كادم
 العُت.

 يًتؾ ماالن ، كىذا دمحم بن عبدهللا الفهرم أحد أثرايء مدينة فاس أثناء حكم األدارسة للمغرب
 كخلفتا ذكران ، عقب الصاّبفكانتا نعم ال،  ٫تا فاطمة كمرميُتطاةلة كٓب يكن لو من الذرية سول ابنت

كقد كاف جامع ، بناء جامع القرككين كجامع األندلس إٔبفقد انصرفن أبموا٢تن ، خالدان  كأثران  عطران 
ككاف جامعة مصغرة ُب زمن ٓب ، يفد إليو العلماء للتدريس بُت جنباتو، القركيُت فيما بعد منارة علمية

بعد فضل  كاليت كاف السبق فيها للنساء ا١تسلمات، يعرؼ العآب فيو ثقافة احملاضن العلمية الضخمة
 هللا عز كجل.

ُب ، ٢تا اآلف ُب صورة رٔتا ال٧تد مثيبلن ، كمن النساء ا١تسلمات من كانت عا١تة فقيهة ٤تدثة
: منهن على سبيل ا١تثاؿف، مدارس يتلى فيها العلم إٔبكمنهن من حولن مناز٢تن ، كبذلو، غزارة العلم

، كالفقو، اشتهرت ابلعبادة كقد، ةئحفصة بنت سَتين  أخت دمحم بن سَتين  كماتت بعد ا١ت"
فاسألوا حفصة  ، اذىبوا: قاؿ، القرآفككاف أخوىا إذا أشكل عليو شيء من ، القرآفكقراءة ، كاٟتديث

: قاؿ الذىيب، كركل عنها خلق كثَت، ككبار التابعُت، كيف تقرأ. كركت عن ٚتاعة من الصحابة
 (ِ)"كركل ٢تا أصحاب الكتب الستة، ةئتوفيت بعد ا١ت
 البخارم كركت، كنباىة فهم ذات، فاضلة، ٤تدثة ا١تركزية دمحم بن أٛتد بنت كرٯتة": كمنهن

 عنها كأخذ، كغَت٫تا، السمعاين ا١تظفر كأيب، البغدادم كا٠تطيب األةمة عليها كقرأ كثَتة مرات
 (ّ) "قْٔٔ سنة ا١تتوَب، الفقيو ا١تالكي الطليطلي اٟتجرم ٚتاىر بن الرٛتن عبد بن ٚتاىر أبوبكر

 ىن من أعبلـ النساء ا١تسلمات.كغَت 
بل  ، فلم أيخذ صورة كاحدة جامدة، هللا عرب التاريخ كاف متنوعان  إٔبكا١تبلحظ أف دكر ا١ترأة ُب الدعوة 

 رة ٕتد بذالن كات، للماؿ فتارة ٕتد بذالن ، كانت الدعوة تتشكل ْتسب الدكافع كالبيئات كاالستعدادات
كعامة النساء ا١تسلمات كن ، أك تقصَتان  س فلن ٕتد ٗتاذالن ابلنف كإف استدعى األمر جهادان ، للعلم

                                      
 .ُٓط، ّج ، ِْص ، األعالم، خَت الدين لزركلي (ُ)
معة الشارقة ٣تلة جا، جهود ادلرأة  يف خدمة السنة النبوية يف القرن السادس اذلجري، سعيد عبد الرٛتن موسى القزقي (ِ)

 ق.َُّْ، ُالعدد ، للعلـو الشرعية كالقانونية
 ا١تصدر السابق (ّ)
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من  فشهد ا١تسلموف عصوران ، كرعاية صبلحان إتربية ك ، تلك الثغور العظيمة ُب بيوهتن إٔبمنصرفات 
 يـو الدين. إٔب٧تاز يتلى إاالزدىار كانت ا١ترأة فيها شريك ٧تاح ك 

 اضرالدعوة النسائية يف عصران احلأمهية : ادلطلب الثاين
 دينهن فقهن نساء من قدكات إٔب ماسة ْتاجة ا١تقبلة ا٠تطَتة كا١ترحلة اٟتالية الظركؼ ظل ُب إننا

 القيادم التوجيو إٔب تفتقر كثَتة نساةية كميادين ٣تاالت ىناؾ إف إذ، اجملتمع ُب دكرىن ككعُت
 من فهناؾ ذلك كمع. كاٞتامعات ا١تدارس ُب كالتعليم البيوت ُب الًتبية ٣تإب ُب كالسيما، العملي
  خبلؿ من كطالباهتن كأسرىن أزكاجهن على هللا بفضل الكبَت التأثَت ٢تن كافمن   الراةدات النساء
 .الفعَّاؿ القدكة أسلوب٘تثل 

 من اٟتاضر كقتنا ُب بلغت قد النساء أكساط ُب الدعوية كاٟتركة العلمية الصحوة أفَّ  كمع"
 ا١تتدينات طبقة ُب ٤تصوران  األمر يزاؿ ال إنو إال، مضى مافي مثيل لو يسبق ٓب ما كالنشاط القوة

 يبلغهن ال ضخمة كشر٭تة كثَتة ٚتاعات النساء أكساط ُب ىناؾ بينما، إٚتاالن  ا٠تَت ُب كالراغبات
 (ُ)"الدنيا أبمور كاالنشغاؿ الغفلة بسبب الغالب ُب كذلك، الدعوة تصلهن كال ا٠تَت ذلك

لوجي ىاةل فالدعوة و من انفتاح تكن، عن العصور السابقةكمع اختبلؼ العصر الذم نعيشو 
 : ٢تا أ٫تية قصول لؤلسباب التاليةاليـو  النساةية 

ابلرغم من ا٠تطط التطويرية ١تيداف ، كتربية دينية كافية ٤تاضن التعليم ٓب تعد ٘تنح تعليمان : أكال
 إال أف ا١تخرجات التعليمية ليست اب١تستول ا١تأموؿ .، التعليم

، واجز ا١تعرفية بُت الشعوببسبب تبدد اٟت، دخوؿ ثقافات جديدة من الشرؽ كالغرب: ااثني
من بث ، البيت ا١تسلم ُب قلب اٞتزيرة العربية يستقبل ثقافات ٥تتلفة فيها الصاّب كالطاّبفأصبح 

يتها من يشاىدىا كىو ككل قناة فضاةية تبث ثقافتها كتصبغ هبو ، فضاةي لقنوات عربية كغَت عربية
بل حىت األطفاؿ ذكم ، نًتنت تلك البوابة الواسعة اليت يدخلها الصغَت كالكبَتلئل ابإلضافة ، يشعرال

ككل برانمج ، السنتُت كالثبلث سنوات ابتوا يدخلوف ١تواقع أجنبية عرب أجهزة صغَتة تًتؾ بُت أيديهم
 أك رسـو متحركة أك أغنية ٖتمل ٢تم إ٭تاءات تصل إليهم بشكل غَت مباشر.

                                      
 ق . ُِْْرمضاف  ِٓ: بتاريخ منشور ٔتوقع ٢تا أكف الين االلكًتكينمقاؿ ، القدوة وأثرىا يف الدعوة، أٝتاء الركيشد (ُ)
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ٖتتاج ١تن يستثمرىا ، فهن يشكلن قوة، كثرة التعداد النسوم السكاين ُب ا١تملكة: ثااثل
 (ُ)كُب ٚتيع ٣تاالت التميز كالنجاح .، كيصنع منها عبلمة فارقة ُب ٣تاؿ الدعوة

اث اٟتادم عشر من جملاؿ العمل ا٠تَتم ُب ا١تملكة بسبب أحد التضييق الذم حدث: رابعا
٦تا يستدعي ، الناس للعمل ا٠تَتم كالدعوم لقوة ارتباطهما ببعضيهما ظرةذلك على ن كأتثَت، سبتمرب

بل ، كالعودة بقوة ليس للدعم فحسب، تطوير ا١تنهج الدعوم نفسو الكتساب ثقة اٞتمهور ٣تددان 
 كالعمل ا١تنهجي ا١تؤسس للمجتمع أبطيافو.

 
  

                                      
تسعة مبليُت ، َُِٔت ْتلوؿ عاـ ْتسب تقرير صادر عن مصلحة اإلحصاءات العامة فقد بلغ عدد النساء السعوداي (ُ)

 http ://www.stats.gov.sa/sites/default/files/estm_pop_2016_3.pdf، نسمة
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ستجدات الفكرية واالجتماعية نشأة الدعوة النسائية يف السعودية وتفاعلها مع ادل: الفصل الثاين
 وقضااي ادلسلمٌن

 :هللا إىل ابلدعوة الدولة قيام عالقة: األول ادلبحث

 : قيامها ونشأهتا، الدولة السعودية: ادلطلب األول
 : ابلتإب عرفت اترٮتيان ، لقد مرت الدكلة السعودية بثبلثة أدكار

 ىػ ُِّّ عاـ  ق حىتُُٖٓكامتدت من عاـ  ، الدكلة السعودية األكٔب
 .ىػ َُّٗق حىت عاـ ٍَُِْب الدكلة السعودية الثانية كامتدت من عاـ 

 كىي قاةمة حىت اآلف. ُُّٗكقد أتسست عاـ ، ٍب الدكلة السعودية الثالثة
 .سرة السعودية اليت تسكن الكويت كقد كاف نواة أتسيس الدكلة ُب تلك األ

ككاف ىذا القاةد ، ة أتسيس الدكلة السعوديةفقد٘تكنت تلك األسرة من إخراج قاةد قادر على إعاد"
آخر أةمة الدكلة السعودية الثانية. قضى عبد العزيز طفولتو ُب الرايض ، ىو عبد العزيز بن عبد الرٛتن

سقوط الدكلة السعودية. خرج عبد العزيز مع  إٔب٦تا أدل ، يراقب الصراع على السلطة بُت أعمامو
ـ ُب الكويت بعد أف ٝتحت الدكلة العثمانية للشيخ مبارؾ حاكم كاستقر هبم ا١تقا، أبيو من الرايض

استطاع عبد العزيز أف يعمق ، الكويت أف يقبل األسرة السعودية لديو. كُب أثناء كجوده ابلكويت
  (ُ)"فهمو ابلشؤكف الدكلية اليت كانت تدكر آنذاؾ كيطوره

ضم ا١تناطق حىت دانت لو  إٔبكتو ، شيد٢تا من حكم آؿ ر  ك٥تلصان  الرايض فاٖتان  إٔبٍب عاد 
 ٧تد كاٟتجاز كماحو٢تا.

 : التكوين الديين لشخصية مؤسس الدولة السعودية
قد ف"، الدكلة السعودية الثالثةكبَت ُب أتسيس  كقد كاف لشخصية ا١تلك عبد العزيز بعد فضل هللا دكر

الكرمي على يد  القرآفاصة سواء ُب تعلمو القراءة كالكتابة كٓت، ظهر تكوينو العلمي منذ صغره كشبابو

                                      
 ق.ُّْٓ/ ُِ/ ُّنسخة إلكًتكنية بتاريخ ، ُٓص، طالل بن عبد العزيز الرؤية وادلنهج، صابر طعيمة (ُ)
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ية كٓتاصة التوحيد كالفقو على يد عآب الرايض اإلسبلممعلميو أك ُب زايدة حصيلتو ُب علـو الشريعة 
لكثَت من أمور  ككاف عارفان ، حينذاؾ ُب مطلع القرف الرابع عشر ا٢تجرم الشيخ عبدهللا  آؿ الشيخ

كأكثر ذلك جاء ٔتطالعتو ، آف الكرمي كعلوموالشريعة كما جاءت ىذه ا١تعرفة إال من دراساتو للقر 
 . " كقراءتو ٢تا بنفسو

 : هللا إٔبمظاىر اىتمامو ابلدعوة 
 أمور ُب كالشدة، الدينية األمور ُب الصرامة عنو فقد عرفت، اىتم ابلصبلة كإقامتها"/ ُ

 حضران  أداةها ُب يقصر من كمتابعة .عليها ابٟتث اإلسبلـ عمود ىي اليت كاالىتماـ ابلصبلة، العقيدة
 : ىػ ُّْٔ عاـ ُب الدكلة ١توظفي توجيهية كلمة ضمن يقوؿ حيث، كسفران 

 : منكم نطلب ٨تن
 .عنها التخلف ٬توز كال أكقاهتا ُب الصبلة إقامة: أوال
 (ُ)"السوء ك٣تالس األشرار ٣تالسة عن كاالبتعاد، احملرمات ٚتيع اجتناب: اثنيا

فقد عرؼ أثر ، كىذا من أتثَت تربيتو الصاٟتة، كجعلهم أىل مشورتو، /تقريب العلماءِ
 العلماء كقدرىم منذ صغره أثناء مبلزمتو ٢تم لطلب العلم.

لو على خدمة  ليكونوا عوانن ، كترحيبو ابستضافتهم ُب ببلده، لعلماء ا١تسلمُت/ تكرٯتو ّ
كعلى ، ذه الببلدكبركتو على أىل ى، يعرؼ أثر تبلقح العلمكىذا اليكوف إال من قاةد عظيم ، اإلسبلـ

 ا١تسلمُت عامة.
كأف ، أىل البادية كالقرل إٔب ابإلضافة ، ا١تناطق البعيدة عن مركز اٟتكم / نظرتو الثاقبة ٨توْ

 .ُب العلم ٬تب أف يؤدل إليهم  ٢تم حقان 
 إٔب حاجة ُب أهنا يرل اليت خاصة ا١تملكة مناطق ٥تتلف إٔب كالدعاة "فكاف يرسل ا١تعلمُت

 أمثلة كمن، كدنياىم دينهم مورأ ُب يفيدىم ما تعلموا حيث ذلك من ا١تواطنوف تفاداس كلقد معلمُت
 ذىب حيث القرعاكم عبدهللا الشيخ عبدالعزيز ا١تلك من بتوجيو اجملاؿ ىذا ُب عملوا الذين العلماء

                                      
ْتث مشارؾ ُب ندكة )الدعوة ُب عهد ا١تلك عبد ، زيزالسمات الدعوية ُب شخصية ا١تلك عبدالع، دمحم بن سعد الشويعر (ُ)

 ق ابلرايض. َُِْ/ ِ/ ِّالعزيز( برعاية كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة كاإلرشاد كا١تقامة بتاريخ 
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 (ُ)"كثَتان  ىلهاأ فأفاد حو٢تا كما جيزاف منطقة إٔب
، داكؿ مؤلفات كدركس العلماء ُب تلك الدركستنظيم الدركس العلمية كالعقدية خاصة كت"/ٓ

 كإدخاؿ الدركس العلمية فيما بعد ُب ا١تناىج الدراسية  .
 .اإلسبلـكأهنا دكلة ، / خطب ا١تلك عبدالعزيز كانت حافلة ببياف منهج الدكلةٔ

 إنكم": لو جلسة أكؿ ُب الشورل ٣تلس أماـ: يقوؿ ا١تلك عبدالعزيز ُب إحدل كلماتو
 كل سن ُب أحرار الداةرة ُب تلك كأنتم، ياإلسبلم الشرع ىو كنظمنا أحكامنا اسأس أف تعلموف

ية اإلسبلم للشريعة ٥تالفا يكوف أال على شرط، الببلد لصاّب موافقا تركنو الذم العمل كإقرار، نظاـ
 (ِ) "األساس الذم جاء بو نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص غَت على السَت ىو الضرر كل كالضرر

 : هللا إٔبنشأة السعودية كالدعوة  بلقة بُتالع
 : ترتكز ىذه العبلقة على أمرين

فالتحالف القدمي الذم قاـ ، هللا كانت أحد أسباب قياـ ىذه الدكلة إٔبفالدعوة : السببية: ُ
كاف إلعادة اٞتزيرة العربية لسالف ،  (ْ)ماـ دمحم بن سعودكاإل (ّ)بُت الشيخ  اجملدد دمحم بن عبد الوىاب

زالة البدع كالشركيات اليت غزت كإ، فع الظلم الواقع على األفرادكر ، عهدىا من التمسك بدين هللا
 كتنقية عقيدة التوحيد ٦تا علق هبا.، اٞتزيرة العربية

فقياـ الدكلة على أساس من ، ككانت نتيجة أيضان ، هللا كانت سببان  إٔبفالدعوة : األثر: ِ
، عرب قنوات شىت، ياإلسبلمرىا ُب أف تكوف منارة لنشر الدين ىيأ ٢تا أف تضطلع بدك ، الدين متُت

                                      
/ ٕ/ٕبتاريخ، من مقاؿ نشر ّتريدة اٞتزيرة، مظاىر اىتمام ادللك عبدالعزيز ابلعلم والعلماء، دمحم بن انصر الشثرم (ُ)

 .ٕٖٗٗالعدد، قَُِْ

ْتث مشارؾ ُب ندكة )الدعوة ُب عهد ا١تلك عبد ، السمات الدعوية يف شخصية ادللك عبدالعزيز، دمحم بن سعد الشويعر (ِ)
 ق ابلرايض. َُِْ/ ِ/ ِّالعزيز( برعاية كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة كاإلرشاد كا١تقامة بتاريخ 

، العرب جزيرة ُب اٟتديثة اإلسبلمية النهضة إماـ ق (َُِٔق   ُُُٓالنجدم ) يالتميم سليماف بن الوىاب عبد بن دمحم (ّ)
، كقاسى أجلو من ككافح، اٟتق أنو يعتقد ٔتا حولو من ٍب أكالن  نفسو أخذ، كبَت إسبلمي كداعية، اإلسبلـ ٣تددم من ك٣تدد
 النصر. لو هللا قيض حىت

 ا١تنطقة)الدرعية  مدينة من انطلق الدرعية امارة يسمى ٔتا أك األكٔب سعوديةال الدكلة مؤسس، دمحم بن سعود  بن دمحم آؿ مقرف  (ْ)
 كاتفقا األمور من كثَت على االثناف توافق. الوىاب عبد بن دمحم ابإلماـ كالتقى(. اٟتالية العاصمة الرايض مدينة ّتانب الوسطى

 ق.ُُٕٗتوُب سنة ، الشرع تقيم دكلة إقامة على
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أكرب ٣تمع  إنشاءك ، اعة ا١تصحف الشريف كتوزيعو كإىداةو  للحجاج كللدكؿ ا١تسلمةمنها العناية بطب
من اٞتهود دعم ا٢تيئات كا١تنظمات اليت تعمل   أيضان ،  ا١تدينة ا١تنورةلطباعتو على مستول العآب ُب

 ك بناء، القرآفكىيئة اإلعجاز العلمي ُب ، ياإلسبلم ُب الداخل كا٠تارج كرابطة العآب ٠تدمة كتاب هللا
 . العآب دكؿ من كثَت ُب يةاإلسبلم كا١تراكز ا١تساجد

ية كالعربية كدعمت أقساـ اإلسبلما١تعاىد ا١تتخصصة ُب العلـو  نشاءقامت ا١تملكة إب أيضان 
، الغرب ُب ا١تسلمُت أبناء تعليم ُب كربل مشكلة حلت كقدت الشرقية ُب اٞتامعات العا١تية الدراسا

 (ُ) للجميع مفتوحة كىي
أبف ، ماكانت لتتحقق لوال فضل هللا عز كجل، كخدمتو، اإلسبلـ٧تازات ُب نشر كىذه اإل

ُب األرض بعد انداثر كإقامة شريعة هللا  اإلسبلـقيض ٢تذه الدكلة كلؤلمة عموما من ٭تمل ىم 
 كىلىوٍ  كيلًٌوً  الدًٌينً  عىلىى لًييٍظًهرىهي  اٟتٍىقًٌ  كىًدينً  اًب٢ٍتيدىلٰ  رىسيولىوي  أىٍرسىلى  الًَّذم  إذ يقوؿ )ىوى كصدؽ هللا، معا١تها

 (ِ).اٍلميٍشرًكيوفى( كىرًهى 

  هللا. إىلدور علماء الدولة يف الدعوة : ثاينادلطلب ال
 ُتبل اٗتذ من العلماء الرابني، يد لوحدهنساين الفر ببناء ىذا الكياف اإل ٓب يكن ا١تلك عبدالعزيز منفردان 

 اب١تشورة كالرأم كقوؿ اٟتق كبذؿ اٞتهد.، بطانة تشد من أزره
كأ٫تية كضعها على أسسس راسخة من كتاب ، اء طبيعة ا١ترحلة البناةية للدكلةكقد عرؼ العلم

كموقف ، كجل ُب كل كلمة ينطقوهنا ١تعرفتهم ٔتسؤكليتهم أماـ هللا عز ابإلضافة ، نة نبيو ملسو هيلع هللا ىلصهللا كس
 يتخذكنو.
بل ، فلم يكتفوا ابلتدريس كأتليف ا١تصنفات العلمية، كقد تنوعت جهود العلماء الدعوية 

فجاءت جهودىم متوافقة مع ىذا ، قرأكا الواقع السياسي كاالجتماعي كالدعوم قراءة ذكية كاقعية
 كاجملتمع كالدكلة.كمع ىذا التطور اٟتادث على ميداف الدعوة ، الواقع

من بناء القبور كاألضرحة  كأيضا أتليف ، تصديهم للمظاىر الشركية: كمن تلك اٞتهود
                                      

ْتث مشارؾ ُب ندكة )الدعوة ُب عهد ا١تلك عبد ، السمات الدعوية يف شخصية ادللك عبدالعزيز، ردمحم بن سعد الشويع (ُ)
 ق ابلرايض. َُِْ/ ِ/ ِّالعزيز( برعاية كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة كاإلرشاد كا١تقامة بتاريخ 

 .ٗاآلية ، سورة الصف (ِ)
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ستجدة الرساةل العلمية كتباد٢تا مع علماء البلداف اجملاكرة كالرد على الشبهات ا١تعاصرة كالدعوات ا١ت
 الرأٝتالية كاالشًتكية ك٨توىا. ٟتاد كالزندقة كاألفكار ا١تستوردة كاعتناؽكدعوات اإل،  ا٢تادمة للدين

 : بعد التوحيد دور العلماء يف مرحلة ما
 : ُب اجملاؿ العلمي كالفكرم: ُ

، كإدارهتا، فيها كالتدريس، ذلك ُب كاإلسهاـ، اٞتامعات إنشاء العلماء ىنا ُب دكر ٘تثل
، فيها ميةالعل الرساةل على كاإلشراؼ، ٢تا العلمية ا١تكانة ذكم كاستقطاب، مناىجها كأتليف
 .كمناقشتها، كتقوٯتها

 إبراىيم بن عبداللطيف كالشيخ، (ىُّٖٗ-ُُُّ) إبرىيم بن دمحم الشيخ أتسيس ذلك كمن
 .عليها كأشرفا، الكليات رائسة ٍب العلمية ا١تعاىد، (ىُّٖٔ-ُُّٓ)

( ىَُِْ-َُّّ) ابز بن كعبدالعزيز( ىُّٖٗ-ُُُّ) إبراىيم بن دمحم للشيخُت ككاف
 رائستها. ٍب، دعاةمها كتوطيد اب١تدينة يةاإلسبلم اٞتامعة شأةن ُب ٦تيز دكر

 كىو، العلمية اب١تعاىد ا١تتوسط للقسم اٟتديث مقرر عثيمُت بن صاّب بن دمحم الشيخ كألف
 اٟتديث مصطلح كألف، عثيمُت بن دمحم للشيخ األحكاـ عمدة شرح األفهاـ ذكم تنبيو كتاب
 بن عبدهللا للشيخ األحكاـ عمدة بشرح العبلـ تيسَت ككتاب، ةالعلمي اب١تعاىد الثانوم الثاين للصف

 .العلمية اب١تعاىد الثانوية ا١ترحلة على مقرر( ىُِّْ-ُّْٔ) بساـ
 كألف، خياط عبدالغٍت بن عبدهللا الشيخ ألفو االبتداةية للمدارس النبوية السَتة مبادئ ككتاب

 الثانوية اب١ترحلة يةاإلسبلم كالثقافة اٟتديث كتاب( ىَُِْ-ُّْٓ) قطاف خليل بن مناع الشيخ
 (ُ).ىػ َُْْ عاـ ا١تعارؼ بوزارة

 يعتٍت من كمنهم، التأليف من ا١تكثر كمنهم، قليلة مؤلفاتو كانت كلكن ألف من كمنهم
 .كالتحقيق  ابلتحرير يعتٍت من كمنهم، ابٞتمع

الكرمي أٯتا  لقرآفلقد عٍت العلماء ُب ا١تملكة اب: كالسنة النبوية ُب ٣تاؿ خدمة القرآف: ِ
كلكن مظاىر العناية بو بعد التوحيد أخذت أ٪تاطا شىت تضافرت فيها ، قبل التوحيد كبعده، عناية

                                      
ا١تصدر ا١تكتبة ، نسخة إلكًتكنية، ِٖص، خدمة السنة والسًنة النبويةدور علماء ادلملكة يف ، عبدالعزيز بن دمحم السعيد (ُ)

 الشاملة .
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، كدراستو ُب اٞتامعات السعودية فكانت األقساـ ا٠تاصة لعلـو القرآفجهود الدكلة مع جهود العلماء 
 ابإلضافة ، ستول العآبلى مالكرمي كحفظو على مستول الدكلة كع القرآفكظهرت مسابقات 

كتوج اٞتهد بطباعة ا١تصحف الشريف الذم يشرؼ عليو ، الكرمي القرآفللمدارس  ا٠تاصة بتحفيظ 
 ثلة من العلماء.

 : أما ُب ٣تاؿ خدمة السنة فقد اٗتذ دكر العلماء صورتُت
ك من خبلؿ ، تعليم السنة كتدريسها كنشرىا عن طريق التدريس ُب اٞتامعات: أكال٫تا 

لتأليف  ابإلضافة ، دركس العلمية ُب اٟترمُت كا١تنظمة عن طريق الرائسة العامة لشؤكف اٟترمُتال
 الكتب كطباعتها كنشرىا.

كعن طريق اٞتهود الشخصية ، عن طريق ىيئة كبار العلماء، من خبلؿ الدفاع عن السنة: اثنيا
 ُب اإلعبلـ كساةل ُب عنها ينشر ١تا متابعتهم خبلؿ من، اب١تولد االحتفاؿ لبدعة كتصديهم،  للعلماء
 أك، الكتب ُب تطبع أك، الصحف ُب تنشر رساةل ُب هبا القاةلُت على الرد ٍب كمن، كا٠تارج الداخل

 .اإلعبلـ كساةل خبلؿ من تذاع
 ٝتاحة أمثاؿ من البدعة ٢تذه   خالد  مثبلن  ا١تلك عهد ُب العلماء من كثَت تصدل كقد

 ابرز نشاط ٢تم كاف ٦تن كغَتىم  منيع بن عبدهللا كالشيخ  اٞتزاةرم بكر أبو كالشيخ ابز ابن الشيخ
 العهد. ذلك ُب هللا إٔب الدعوة ُب

 : عبلميُب اجملاؿ اإل: ّ
 ىذا ُب هللا إٔب ابلدعوة للقياـ الناجحة الطرؽ عن  ابز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشيخ سئل

، انجحة ألهنا اإلعبلـ؛ كساةل استعماؿ عهاكأنف العصر ىذا ُب الطرؽ أ٧تح": بقولو فأجاب، العصر
 بو جاء ما إٔب الناس كإرشاد هللا إٔب الدعوة ُب الوساةل ىذه استعملت فإذا، حدين ذك سبلح كىي

 بو هللا ينفع، كبَت شيء فهذا كالتلفاز كالصحافة اإلذاعة طريق من - كسلم عليو هللا صلى - الرسوؿ
، ٤تاسنو كيعرفوا، يعقلوه كحىت اإلسبلـ يفهموا حىت، ا١تسلمُت غَت بو هللا كينفع، كانت أينما األمة

 يسا٫توا أف ا١تسلمُت حكاـ كعلى الدعاة على كالواجب، كاآلخرة الدنيا ُب النجاح طريق أنو كيعرفوا
 طريق كمن، التلفاز طريق كمن، الصحافة طريق كمن، اإلذاعة طريق من، يستطيعوف ما بكل ىذا ُب

 ٯتكن اليت الطرؽ من ذلك كغَت، اٞتمعة كغَت اٞتمعة ُب ا٠تطابة طريق كمن ،احملافل ُب ا٠تطابة
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 العآب ٚتيع إٔب كالنصيحة الدعوة تصل حىت، ا١تستعملة اللغات كّتميع، الناس إٔب هبا اٟتق إيصاؿ
 (ُ)".بلغاهتم

فقد ، كانتشار أكرب للدعوة، عبلمي للعلماءإسبب ُب كجود دكر  اإلذاعةكقدكاف لظهور 
من مكة ا١تكرمة  عاـ   اإلسبلـٍب تلتها إذاعة نداء ، قُِّٗالكرمي عاـ   القرآفذاعة إظهرت 
ان كسنة كدعوة على األثَت آذاعتُت لكل ىم دعوم ككانت ْتق قر كقد خصصت ىاتُت اإل ىػ ُُّٖ

 يبث كاف الذم الدرب على نور من خبلؿ برا٣تهما الدينية ا١تتنوعة كا١تتخصصة كخاصة برانمج
 ُب أسهم برانمج كىو قَُُْ عاـ ُب يومي بشكل بثو ًب ٍب قُّٕٗ عاـ ُب وعيأسب بشكل
 (ِ).ياإلسبلم العآب أبناء من اإلذاعة ٢تذه ا١تستمعُت من كبَت عدد جذب

فقد برز العلماء بربا٣تهم اليت كاف ٢تا حضورا لدل عامة الشعب ك٤تبة ، ككذلك التلفزيوف
 أك ابٟتوار حوؿ قضااي إسبلمية معاصرة.، ابلفتول أك، كحفظو لقرآفتلك اليت هتتم اب، خاصة

منها ، ظهرت إدارات عديدة ٠تدمة الدعوة: ُب ٣تاؿ التوسع ُب  فن اإلدارة الدعوية: ْ
 رةيسية إدارات عدة الرائسة كتضمكاإلرشاد  كالدعوة كاإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرائسة
 مكاتب على كتشرؼ، كاإلرشاد كالوعظ، للتدريس كا١تبعوثُت ،كالدعاة الدعوة أبمور كٗتتص، كفرعية
 كاٟتاضنة، اإلفتاء ُب ا١ترجع كوهنا الرائسة ىذه أ٫تية كتعود، كخارجها ا١تملكة داخل الدعوة كمراكز

 (ّ).اب١تملكة العلماء كبار ٢تيئة
  

                                      
 ٝتاحة مع الباكستاين التكبَت ٣تلة من لقاء لقاء، ق َُْٕلعاـ ، بتاريخ ربيع األكؿ، ُٖالعدد ، ٣تلة البحوث اإلسبلمية (ُ)

 ابز. بن هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ
 نسخة إلكًتكنية.، ق ُِْٓعاـ ، جامعة ا١تدينة ا١تنورة، رسالة جامعية، ادللك خالد بن عبدالعزيزالدعوة يف عهد ، ٪تر اٟتريب (ِ)
 نسخة إلكًتكنية.، ق ُِْٓعاـ ، جامعة ا١تدينة ا١تنورة، رسالة جامعية، الدعوة يف عهد ادللك خالد بن عبدالعزيز، ٪تر اٟتريب (ّ)
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 دلعاصرةاالىتمام ابلتعليم وعالقتو بنشأة الدعوة النسائية يف صورهتا ا: ادلبحث الثاين

 بداية التعليم يف ادلملكة العربية السعودية: ادلطلب األول
 : قد مر التعليم ُب ا١تملكة العربية السعودية أبطوار نوجزىا ُب التإبل

 : وانقسم فيها التعليم لثالثة أشكال: مديرية ادلعارف إنشاء/مرحلة ماقبل ُ
 .كحلق ا١تساجد، الكتاتيب: أ( التعليم التقليدم كيشمل

، ُب مكة ا١تكرمة كقد ظهر ىذا النوع أكالن ، (التعليم اٟتكومي الذم ترعاه الدكلة العثمانيةب
كُب جدة كالطاةف ككانت ا١تواد اليت تدرس ىي الرايضيات كالتاريخ ك اللغة ، ُب ا١تدرسة الرشدية

 على ىذه ا١تدارس. قباؿ قليبلن ككاف اإل، العربية
، مثل ا١تدرسة الصولتية، بعض األسر كاألىإبكالذم تشرؼ عليو ، ج( التعليم األىلي

كمدرسة الفبلح ّتدة ككانت تدرس  السَتة النبوية كالعلـو الدينية كالرايضيات كالفلك كاللغة العربية 
 مبلء كاٞتغرافيا.كالنحو كاإل
 ككاف، ا١تعارؼ ٔتديرية التعليم أمر أنيط حُت قُّْٔ سنة: مديرية ا١تعارؼ إنشاءمرحلة / ِ

 (ُ)ا١تباركة. كمسَتتو التعليم نظاـ ُب الن ٖتو  ذلك
ككاف أكؿ كزير ٢تا ىو ا١تلك فهد ،  ىػ ُّّٕأنشأت عاـ : كزارة ا١تعارؼ إنشاءمرحلة / ّ

كأتسيس اجمللس األعلى ، فتح  العديد من ا١تدارس: ُب عهدهبن عبد العزيز ككاف من أىم التطورات 
 للتعليم.

 : نظرة على تعليم الفتيات
 : بثبلثة مراحل م الفتياتلقد مر تعلي

 ُب النساء من ٣تموعة أك، امرأة فيها التعليم على تقـو ككانت، الكتاتيب أك األكٔب التعليم مرحلة: أكال
 تعليم مع كحفظو الكرمي القرآف تعلم ُب الراغبات األمر ابستقباؿ ٢تذا ا١تخصصة األماكن بعض أك، بيوهتن
 أجرنا التعليم على للقاةمات ك٘تنح الكتاتيب ٢تذه إعاانت بتقدمي األىإب كيقـو، كالكتابة القراءة مبادئ
 ا١تعلمة على يطلق ككاف، هللا من األجر ُب كرغبة تطوعنا كالتعليم ابلتدريس يقمن بعضهن أف كما،  شهراين 

                                      
 ا١تصدر السابق (ُ)
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 (ُ)(.خوجة) أك( فقيهة) تسمى اٟتجاز كُب( مطوعة) ٧تد ُب
 : كمن ىؤالء ا١تعلمات

كالفقيهو ، كالفقيهة سلمى ٓتارم ُب ا١تدينة ا١تنورة، ُب مكة ا١تكرمةالفقيهة فاطمة اليماين 
كُب ، كُب الرايض ا١تطوعات بنات الشيخ دمحم بن عبدالوىاب كحفيداتو، مشسية ا١تنصورم ُب الطاةف
كُب ، كُب ا٠ترج ا١تطوعة ىيا الزير، كُب اجملمعة ا١تطوعة فاطمة ا١تطوع، الزلفي ا١تطوعة منَتة اٟتنيٍت

 (ِ)م ا١تطوعة ىيلة السيف. كغَتىن الكثَتات.القصي
 ا١توافق قَُّٔ اتريخ من ا١ترحلة ىذه تبدأ: مرحلة ا١تدارس ا١تنزلية أك شبو النظامية: اثنيا

 ا١توافق قُّٕٗ عاـ ُب البنات لتعليم النظامية ا١تدارس إنشاء اتريخ إٔب كاستمرت، ـُُْٗ
 .ـُٗٓٗ

ا١تلك سعود بن عبدالعزيز تبنيو رحلة اليت أعلن فيها كىي ا١ت: مرحلة ا١تدارس النظامية: اثلثا
كرغم ، قُّٕٗبذلك ُب ربيع األكؿ عاـ  كقد أصدر قراران ، مدارس لتعليم البنات ُب ا١تملكة نشاءإل

كأنو سيجرىن لشركر ، على الفتيات ماالقاه القرار من معارضة تو٫تت أف التعليم ا١تدرسي سيكوف شران 
ٟتاؽ قباؿ األسر إلإرت بشكل متسارع ٨تو تطبيق ىذا القرار خاصة مع إال أف األمور سا، عظيمة

مدرسة كٗتصيص ميزانية قدرىا مليوين رايؿ  ُٓككانت البداية بتأسيس ، فتياهتن اب١تدارس النظامية
 لتعليم البنات.
 العامة الرائسة) ابسم البنات لتعليم العامة الرائسة أتسست( قَُّٖ) عاـ صفر غرة "كُب

 عاـ إلنشاةها التإب العاـ ُب كذلك، (البنات لتعليم العامة الرائسة) إٔب االسم عدؿ ٍب، (البنات ١تدارس
 الرٝتية ا١تدارس من البنات تعليم على اإلشراؼ ليتؤب مركزم إدارم جهاز أكؿ كتشكل( قُُّٖ)

 النظم كضع ًب لذلكك  ا١تدارس؛ ىذه عليها تسَت اليت كا١تناىج ا٠تطط كضع مع، البنات تعلم اليت كا٠تاصة
 (ّ)".الكرمي ا١تلكي لؤلمر تنفيذان  ا١تدارس كإدارة ا١ترأة بتعليم ا٠تاصة كاللواةح

                                      
 ق.ُّْٓ/ٔ/ُبتاريخ ، اإلجناز واإلعجاز يف تعليم الفتاة السعودية: من مقاؿ، ٣تلة ا١تعرفة، حصة ا٢تدلق (ُ)
، بعنواف تعليم ا١ترأة ُب السعودية بُت تشجيع الدكلة كرفض اجملتمع، من كرقة عمل للدكتورة سعاد أٛتد العمرم، بتصرؼ (ِ)

 ق.ُِْٖكالذم أقيم عاـ ، ا١تعاصرةكقدمت ُب ا١تؤ٘تر العا١تي ٔتاليزاي عن قضااي ا١ترأة ا١تسلمة ُب اجملتمعات 

بتاريخ ، مقاؿ منشور ّتريدة اٞتزيرة السعودية، ا١تلك سعود بن عبدالعزيز كبداية تعليم الفتاة السعودية، فايز بن ظاىر الشرارم (ّ)
 .َُّٔٓىن العددُِْٗ/ٕ/َّ
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 : ادلدارس وادلعاىد يف انتشار العلم الشرعي الصحيحأثر : ادلطلب الثاين
زيز العبدعبدأىا ا١تلك ، خطوة مباركة، التعليم العاـ إٔبلقد كاف التفات ملوؾ ا١تملكة العربية السعودية 

 تعزيزا ك٘تكينا كتطويرا.، ه فيما بعدرٛتو هللا كاستمر عليها أبناؤ 
 : كقد كاف من أثر انتشار ا١تدارس ُب ا١تملكة

 ٚتيع كأتمُت الوطن أ٨تاء ٚتيع ُب التعليم نشرك ، كأنواعو مراحلو كافة ُب للجميع اجملاين التعليم توفر"
 الرجاؿ بُت األمية نسبة ا٩تفاض، ا١تتاحة التعليم فرص ُب اٞتنسُت بُت ا١تساكاة ٖتقيق، ٣تاانن  تكاليفو
 (ُ)".كالنساء

بل ظهر أثر ىذه اإلجراءات ا١تتوالية ، للتعليم كحسب٧تاز على ا١تستول العاـ ٓب يكن ىذا اإلك 
 : لم الشرعي ٘تثلت ُبُب ظهور طفرة نوعية ُب الع، حداث استقرار تعليمي منظمإل

، بداية ابنتشار مدارس التعليم العاـ، بطوؿ الببلد كعرضهاانتشار العلم الشرعي الصحيح  -
كانتهاء بوجود األكفاء من ا١تعلمُت كا١تعلمات من أبناء ، مركرا بوجود ا١تناىج القوية كا١تتخصصة

 الذين قاموا بسد العجز ُب أعداد ا١تعلمُت.، الدكؿ العربية اجملاكرة
، كدكتوراه، كماجستَت، ن طلبة بكالريوسم، ارتفاع أعداد ا١تتخصصُت ُب العلـو الشرعية -

 كجامعة االماـ ابلرايض. ، كجامعة أـ القرل،  كظهرت جامعات مربزة تفخر ٔتستول طلبتها العلمي
 ُب أتثَته كُب نتاةجو.، ا ك٩تبوايشعبي، س على اٟتالة الدينية  عاما كخاصافكاف أثر ا١تدار 

ة ظهر أثر ىذه القرارات اٟتكيم، اتع السنو بل مع تتاب، كٓب ٭تدث ىذا التأثَت بُت يـو كليلة
من جهل كانتشار للبدع ، كتغَت كجو اٟتالة الدينية ُب السعودية، من أكٕب األمر ُب ىذه الببلد

كرسوخ كثبات قدـ ُب التحصيل ، تعليم عاـ ينخرط فيو ٚتيع أبناء الببلد إٔب، ك٤تدكدية للتعليم
 ككيفا.، الشرعي كما

  

                                      
 ق ُّْْ/ُِ/ٓ: ر ُب ٣تلة ا١تعرفة بتاريخمقاؿ منشو ، حملات من مسًنة التعليم يف ادلملكة، عامر السويداين، أٛتد الركمي (ُ)
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 : وعالقتها ابلتعليم، الدعوة النسائية ادلعاصرة نشأة: ادلطلب الثالث
فقد كاف للمرأة ُب ، هللا إٔبكالداعيات ، صانعات الدعاةكىن ، النساء شقاةق الرجاؿ داةمالقد كانت 

كٖتفيظو ، هللا ككاف أكثر االىتماـ ينصب على تدريس كتاب هللا إٔباٞتزيرة العربية اىتماما ابلدعوة 
 للطالبات.

فتتلقى منو ، كاف يتاح ٢تن أكثر من ذلك الرتباطها بصلة قرابة بعآب أك شيخكبعض النساء  
 ٍب تنقلو للطالبات ُب حلقات مصغرة ُب بيتها.، العلم

 لتدريس ٕتلس ٍب،  النساء بتدريس تقـو كانت فهذه فاطمة بنت الشيخ دمحم بن عبدالوىاب
 . تدريسال أثناء سًتة كبينهم بينها كٕتعل،  العلم طبلب من الرجاؿ

كتدريس ، عملت على نشر العقيدة السلفية ىناؾ  بُت أىإب عماف، كحُت ىاجرت لعماف
 التوحيد.

 اٟتج إٔب سارت فحينما،  القبور كأصحاب،  البدع أىل كذـ،  التوحيد نشر ُب جريئة ككانت
 بدعول القرب لصاحب ىدية ييقدـ أف راحلتها قاةد من القرب سادف فطلب،  الطريق ُب بقرب مرت، 
 حىت تقدـ كال: قاةلة ا٢تودج ُب كىي فاطمة فتكلمت،  الًتاب إال لو أقدـ ال: كقاؿ فانتهره،  كٕب أنو

 كدخل،  ذيابب ُب رجله  اٞتنة دخل): قاؿ كسلم عليو هللا صلى النيب ْتديث استدلت ٍب،  الًتاب
 ٬توزه ال،  صنم ٢تم قـو ىعل رجبلف مر: قاؿ ؟ هللا ايرسوؿ ذلك ككيف: قالوا.  ذيابب ُب رجله  النار
 كلو قٌرب: لو قالوا. أيقرب شيء عندم ليس: قاؿ. قرَّب: ألحد٫تا فقالوا،  شيئان  لو ييقرَّب حىت أحد
 شيئان  ألحد ألقيرب ماكينتي : فقاؿ، قرَّب: لآلخر كقالوا. النار فدخل، سبيلو فخلوا ذيابابن  فقٌرب ذابابن 
 ِ(ُ)نة.اٞت فدخل عينقو فضربوا، كجل عز هللا دكف

بل كانت ا١ترأة متمكنة كاعية تعرؼ أف ٢تا دكرا ، كٓب يكن موقف ا١ترأة آنذاؾ التعليم فقط
 أك نصرة.، سواء دعما أك مساندة، مىت مااحتاج األمر، يتعدل حدكد ذلك

فقد قيض هللا ، من ذلك ماٖتدث عنو ا١تؤرخوف ُب أكؿ ظهور دعوة الشيخ دمحم بن عبدالوىابك 
                                      

 .نساء شهًنات من جند، دالؿ  بنت ٥تلد اٟتريب (ُ)
 يدعوف ا١تشركُت ُب قالوا مامن حديث طارؽ بن شهاب عن سلماف، ركاه عبدهللا بن أيب شيبة ُب  ا١تصنف، كتاب اٞتهاد،  ِ

 ق.ُُْْالنشر ، الناشر دار الفكر، سنة ٕ، ج ِْٔ، ص ينبغي ما غَت إٔب ا١تسلمُت
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فلم ، سعود بن دمحم األمَت زكجة، كىطاف بن بنت موضي ىية صاٟتة ساندهتا كدعمتها ك ٢تذه الدعوة امرأ
 (ُ)التوحيد. نشر دعوةد بل أيدت زكجها كحثتو على تكتف اب١تشاىدة عن بع

 ٔتكاف فأخربك٫تا، كمعرفة كدين عقل ذات ا١ترأة كانتهللا " إٔبُب قصة دعمها للدعوة  كجاء
 على سعود بن دمحم دخل فلما، التوحيد معرفة قلبيهما ُب فوقر، عنو كينهى بو أيمر ما كصفة، الشيخ
 خصك ما فاغتنم، غنيمة كىو، إليك هللا ساقو الرجل ىذا إف: لو كقالت، الشيخ ٔتكاف أخربتو زكجتو

 (ِ)"قو٢تا فقبل، بو هللا
 كنتتقوؿ زكجة الشيخ ابن عثيمُت "، لمعلى طلب الع كقد كاف العلماء يشجعوف زكجاهتم

 كنت هللا رٛتو ابلشيخ اقًتاين كبعد نوع أم من تعليمان  أتلق ٓب أنٍت ٔتعٌت كالكتابة القراءة أحسن ال
 كبعد كالتعليم العلم طلب ُب هللا رٛتو لينطلق لو كا١تر٭تة ا١تناسبة البيئة كتوفَت ٓتدمتو كمنشغلة مهمومة
 حياتو ُب هللا رٛتو للشيخ دٌبكمعاض معاكنيت إٔب إضافة لًتبيتهم كتفرغت انشغلت أبناةنا إ٧تاب
 الشيخ أبف تفاجأت ما نوعان  تقل كمسئولياٌب أشغإب كبدأت األكالد كرب أف كبعد كالعملية العلمية

 لبثت ما كلكن البداية ُب ترددت كقد الكبَتات ٔتدارس االلتحاؽ على ك٭تثٍت يشجعٍت بدأ هللا رٛتو
 ال كاف بل ٖتصيلي مستول يتابع دراسيت فًتة واؿط هللا رٛتو كاف كقد اب١تدرسة االلتحاؽ قررت أف

 ٮتصك ما كل يوقع من أان يقوؿ بل أبناةي من أحد يب ا٠تاص النتاةج كشف على يوقع أف يرضى
 ما اٞتمة كالفواةد الراةعة ا١تواقف من فيها تنسى ال فًتة الدراسة فًتة كانت كقد ا١تدرسية الشؤكف من
 (ّ)"حصره ٯتكن ال

 نوعت صورىا ت، ُب بناء الدعوة الطويل نبتة انشئة بل لبنة بصورهتا اٟتالية فلم تكن الدعوة
 ٓب تنقطع أبدا.كمظاىرىا ك 

ُب الكتاتيب كا١تدارس ا١تنزلية على منهج  التعليم أتسيس إٔبشارة سابقا قد سبقت اإلك 
 كتدارس بعض العلـو الشرعية.، من خبلؿ ٖتفيظ كتاب هللا، هللا إٔبالدعوة

فصار ذاؾ ا١تزيج  بُت الدعوة ، ا١تلك فيصل م ا١تلك سعود كُب عهد ارسٍب جاءت ا١تد
                                      

 بن دمحم اإلماـ ّتامعة العلمي البحث الناشر عمادة، ِط، ُٓٔص، ادلرأة يف حياة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب، اٞتاسرٛتد (ُ)
 )بتصرؼ(ُُُْسنة الطبع ، الرايض، اإلسبلمية سعود

 ا١تصدر السابق (ِ)
 ق.ُِْٖ/َُ/ِٕبتاريخ ، وقع مدادكنشر إلكًتكنيا ٔت، من لقاء مع زكجة الشيخ قامت بو إحدل الداعيات (ّ)
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كظهر ذلك ُب صورة ا١تناىج الدينية اليت كانت ىي األساس ُب مناىج ا١تملكة ، كالتعليم أشد ٘تاسكا
 كميزة ٢تا فيما بعد بُت مناىج الدكؿ اجملاكرة.

اليت اكتسبت  ساةية ُب صورهتا  ا١تعاصرةلدعوة الن٤تضنا ل، بعد ٔتناخها العلميفيما  ككانت ا١تدارس
ية اإلسبلمكخاصة بعد الصحوة ، كأصبحت أكثر نشاطا كحضورا، فيها ا١ترأة السعودية ثفافة كعلما

كاليت ظهرت ُب دكؿ العآب العريب كردة فعل شعبية كسياسية ، اليت شهدهتا السعودية  ُب الثمانينات
مع ، ُب السعودية كحاجة اجتماعية كدينية كفكرية كظهرت، كدينية ضد قول التغريب كاالستعمار

ككمنهج بديل عن ا١تنهج ، حياة أكالانتشار ثقافات كافدة هتدؼ للدعاية للمنتج الغريب كأسلوب 
 ي.اإلسبلم

التطور الذم حصل ُب كاقع الدعوة النساةية بعد ظهور ا١تدارس كاٞتامعات  كٯتكن أف نصف
 : ابلتإب

دد ٤تدكد من النساء ٦تن كاف ٢تن صلة ابلعلماء من أب أك شقيق كانت الدعوة متاحة لع: ُ
أما بعد ظهور ا١تدارس ، كشخصية ذات أفق كاسع ُب تبليغ العلم، ك٦تن ٯتتلكن علما شرعيا، أك زكج

كبعد افتتاح أقساـ خاصة ، كاٞتامعات فقد ازداد عدد الداعيات بعد توفر العلم الشرعي ُب ا١تدارس
كىذه الزايدة كاف كالبد أف يكوف ٢تا أثر ُب ا١تيداف ، ية ُب اٞتامعاتإلسبلماابلدعوة كالدراسات 

 الدعوم .
فقد كانت ا١ترأة سابقا تعاين من عدـ توافر ، تلقي العلم الشرعي ـزكاؿ الصعوابت أما: ِ

لطبيعة حياة ا١ترأة ُب اٞتزيرة العربية  ابإلضافة ، ول كاؼمناسبة للنساء بعدد كمست٤تاضن تعليمية 
كعدـ كجود ثقافة عامة لدل األىإب أب٫تية ، كعدـ استقرار كثَت من السكاف، سابقا اليت تلزمها البيت

إال أف ا١تلك ، من البعض، كيتضح ذلك ُب ا١تعارضة اليت لقيها تعليم البنات ُب بداايتو، العلم للنساء
عي متاحا كقريبا ففي  كأصبح العلم الشر ، فزالت الصعوابت، فيصل انتصر للنساء كمنحهن ىذا اٟتق

كجامعات تتلقى فيها الفتيات العلـو الدينية ، بل مدارس ابتداةية كمتوسطة كاثنوية، كل حي مدرسة
 سابقة ٓب تتح ألمهاهتن ٦تن ُب، تفسَت كفقو كحديثك كمن ٕتويد ، من تبلكة كتدبر كحفظ لكتاب هللا

 توفر ٢تن فرصة التعلم.ٓب ت
، فلم تكن الثمرة رفع اٞتهل، كن لوجود ٙترات ٢تذه البيئةكجود ىذه البيئة التعليمية م: ّ
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عداد كُب رعاية كإ، ُب خلق كعي نساةي سا٫تن، بل صناعة داعيات قيادايت، كنشر العلم فقط
١تبادرة كا، بل ابلعمل، ليس ابلعلم فقط، نهٚتاىَت الفتيات كالنساء  ليكن ٣تموعة صاٟتة ُب ٣تتمع

 تسَت على هنج األسبلؼ بركح معاصرة.، مسلمة ٦تيزةمرأة لكل ما من شأنو أف يصنع ا
فبعد أف كانت تقتصر على السماع كالوعظ ، تطورت تبعا لذلك الوساةل الدعوية النساةية: ْ

كفيها السؤاؿ كاالجابة ، فيها الكتاب كالدفًت كالقلم كالسبورة، أصبحت أكثر تطورا، كالتعليم ا١تباشر
 كفيها ا١تطوايت كالنشرات.، كالندكةكفيها احملاضرة ، كاٟتوار كإدارتو
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 أمهية الدعوة النسائية: لثادلبحث الثا

 الغزو الفكري وأثره يف تطور الدعوة: ادلطلب األول
 :تعريف الغزك الفكرم

 أك، أخرل أمة على لبلستيبلء األمم من أمة هبا تقـو اليت اٞتهود ٣تموعة يعٍت حديث مصطلح ىو"
 إٔب ينحو الفكرم الغزك ألف، العسكرم الغزك من أخطر كىو، معينة كجهة تتجو حىت هاعلي التأثَت
 ُب كالوقوؼ لصده تستعد كال ا١تغزكة األمة بو ٖتس فبل، األمر ابدئ ُب ا٠تفية ا١تآرب كسلوؾ، السرية
 (ُ)".لو فريسة تقع حىت كجهو

 : أثره يف تطور الدعوة
ئنا رىىيواتىكٍ  أىفٍ  فػىعىسىى) : عز كجل يقوؿ هللا يػٍ يػٍرنا ًفيوً  اَّللَّي  كى٬تىٍعىلى  شى كمع ما٭تملو الغزك ، (ِ)كىًثَتنا( خى

، فهذا الغزك الفاضح أيقظ األمة، اإلسبلـالفكرم من شر كثَت إال أف ُب طيات ذلك الشر خَت ألمة 
 قبل.ابع على ببلد ا١تسلمُت ُب صور ٓب أيلفوىا من تكنبهها للحرب الناعمة اليت بدأت ٛتبلهتا تت

كىو٭تمل بُت ، فكاف التداعي من العلماء كالدعاة لينبهوا من ىذا ا٠تطر القادـ ُب ثياب زاىية
 يديو سرااب اٝتو اٟتضارة كاٟترية كذلك منو بعيد.

لنعرؼ أم ، طركحات اليت جاءت هبا موجات الغزك الفكرمكيكفي نظرة كاحدة لتلك األ
 خبث ٖتملو ىذه الفتنة .

 : فقد تناكؿ الغزك الفكرم شؤكهنا ٔتا يلي، ىي ٣تاؿ ْتثناك ، ففيما ٮتص ا١ترأة
 اب١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة كنودم فيو: ٣تاؿ حقوؽ ا١ترأة: ُ
طبلقو حىت لو كاف فيو إبتمكُت ا١ترأة من حرية العمل على  كنودم فيو: ٣تاؿ عمل ا١ترأة: ِ

 .نسانيتها إىدر لكرامتها ك 
                                      

 .ٗٓالعدد ، الناشر ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة، ُُٓص، الغزو الفكري ووسائلو، عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز (ُ)
 ُٗاآلية، سورة النساء (ِ)
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لفكرم ُب أدؽ خصوصيات ا١ترأة ا١تسلمة بل يهاٚتها ُب يتدخل الغزك ا: اٟتياة األسرية: ّ
، كُب تعاملها مع كالديها، فيخط ٢تا خطا معينا ُب تعاملها مع زكجها كُب تربيتها ألبناةها، عقر دارىا

كاليقيم كزان ، ةكىو خط يريب األان كمصلحة الذات ُب نفوس النساء سواء كانت بنتا أك أما أك زكج
 الحًتاـ أك عشرة .

فنزع ، كىذا من أىم خطوط النار اليت كانت تيرمى بشررىا نساء ا١تسلمُت: اٟتجاب :ْ
 كىو بوابة ٢تدـ ماخلفو من أبواب ستنهار الحقا أماـ ا١تغرايت كالفنت، اٟتجاب يسهل الوصوؿ للمرأة

كلكن قوة ا١تد الفكرم القادـ ، كقد كانت الدعوة النساةية مهتمة بنشر الدين كالدعوة ١تبادةو
كتطلب كقفة جادة ُب مواجهتها فلم تكتف نساء ، الغرب استدعى تضافر اٞتهود النساةية من

بل تسابقت األفكار ، ا١تملكة ّتهود ا١تشايخ كالدعاة ُب بياف خطر ىذا ا١تد على اجملتمع ا١تسلم
ثَت كأكثر تلمسا ١تواطن أت، خاصة كأهنن أقرب للمجتمع النساةي األكثر استهدافا، النساةية كتبلقحت

ىذا الغزك كتقدير ضرره كخاصة ُب نفوس الفتيات الصغَتات اللواٌب الٯتلكن العلم الكاُب ْتقيقة ىذا 
 الغزك كأفكاره كٝتومو.

 : على ا١تواضيع التاليةالنساةية كقد تركزت اٞتهود  الدعوية 
 : يةاإلسبلمتعزيز التمسك اب٢توية : أكال 

كيهدؼ ، بل ينفذ ١تا ىو أعمق، ت كمظاىرالغزك الفكرم اليقتصر على تغيَت شكلياإف 
كىذه ا٢توية ليست أعرافا كتقاليد شرقية ، الستئصاؿ تلك الشعلة ا١تضيئة اليت ٕتعل للمسلم ىوية ٦تيزة

كمىت ، خَت أمة أخرجت للناس اإلسبلـجعل أمة ، بل ىي دين ٝتاكم، ينبغي اٟتفاظ عليها
 ر مسخا غربيا مشوىا.كصا، ماانتزعت ىذه ا٢توية فقد ا١تسلم مصدر قوتو

 (ُ)( ًملَّتػىهيمٍ  تػىتًَّبعى  حىىتَّ  النَّصىارىل كىالى  اٍليػىهيودي  عىٍنكى  تػىٍرضىى كىلىنٍ ) تعأبكقد قاؿ 
األكؿ توضيح معآب الدين السمحة : فكانت اٞتهود ُب ىذا اٞتانب تركز على جانبُت

توضيح زيف الدعوات ا١تضللة : كاٞتانب الثاين، اب١ترأة ا١تسلمة كحفظو ٟتقوقهاا٠تاص  كاحتفاةو 
ابستقراء الدراسات اجملتمعية اليت تكشف حاؿ ، كأهنا أكىن من بيت العنكبوت، القادمة من الغرب

يتوصل بو للمرأة أبساليب ، كأف ادعاء التحرر ماىو ُب حقيقتو إال سوؽ ٩تاسة عصرم، ا١ترأة ىناؾ
                                      

 .َُِاآلية ، سورة البقرة (ُ)
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 خادعة.
 : تعزيز التمسك ابٟتجاب: اثنيا

كُب ، الساتر كالتمسك بو صورة اٟتجابالدعوية الرامية للحفاظ على هود قد تتابعت اٞتل 
ا ا١توعظة ترافقت فيه كثَتة  قد شهدت أدبيات الدعوة ُب السعودية جهودان  ك، خضاعو للموضةعدـ إ

ٍب  كا١تنشورات اليت عملت بصدؽ كجهد اندر لغرس حب اٟتجاب أكالن مع احملاضرة مع الصور 
 كصورة للمرأة ا١تسلمة ٯتيزىا عن غَتىا من نساء العآب. اٟتفاظ عليها اثنيان 

عداء ُب نزع اٟتجاب الستمرار جهود األ، كقتنا اٟتاضر إٔبكىذه اٞتهود مازالت مستمرة 
 كمن يتتبع صورة اٟتجاب عرب الثبلثُت السنة األخَتة سيجد حرابن ، خطوة خطوة عن ا١ترأة ا١تسلمة
فاٟتجاب كاف ، خدامو من بٍت جلدتناكساةل الغزك الفكرم أك كبُت ، ضركسا تدكر رحاىا بُت الدعاة

حىت إذا أشربت ، فتنخدع اٟترة دكف أف تدرم، بقاةو ساتراٍب بدأ تطويعو لصرعات ا١توضة مع إ، ساترا
فكاف كشف ، كىذا حصل لدل بعض النساء كالفتيات، فشيئا حب ا١توضة ٗتففت من حجاهبا شيئان 

ككاف اٟتجاب الذم اليتوفر فيو شركط اٟتجاب ، ٟتجاب عند السفرككاف نزع ا، الوجو لدل بعضهن
 الساتر.

مشرقة  فلن تعدـ أف ٕتد صوران ، ىاؤ كخاصة نسا، لكن ىذا ٓب يفت ُب عضد أىل الدعوة
 قيل النَّيبُّ  أىيػُّهىا ٦تتثبلت ٢تذه اآلية)اي، فأقمنو كفق مايرضي هللا، لنساء علمن أف ىذا اٟتجاب دين

ىٍزكىاًجكى  بًيًبًهنَّ  ًمن عىلىٍيًهنَّ  ييٍدًنُتى  اٍلميٍؤًمًنُتى  كىًنسىاءً  كىبػىنىاًتكى  ألًٌ  كىكىافى   يػيٍؤذىٍينى  فىبلى  يػيٍعرىٍفنى  أىف أىٍدنىٰ  ذٰىًلكى   جىبلى
 (ُ)رًَّحيمنا( غىفيورنا اَّللَّي 

 : العناية  ابلًتبية: اثلثان 
 (ِ)فأبواه يهودانو كينصرانو كٯتجسانو(، الفطرةمن مولودو إال يولد على )ما: يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 : ٠تطر الًتبية ر منبهان ك يقوؿ الشاع
 (ُ)على ماكىاف عودىه أبوهنا .....فيالفتياف  ئي كينشأ انش 

                                      
 .ٗٓاآلية ، سورة األحزاب (ُ)
، قُُْٔاتريخ النشر ، ِٖٓٔرقم اٟتديث  ، ابب القدر، ح النووي على صحيح مسلمشر ، ٭تي بن شرؼ النوكم (ِ)

 الناشر دار ا٠تَت.
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قصاء إمن خبلؿ ، كالقدكة فأصبح ىو ا١تريب، كقد كصل ا١تد الفكرم لعقر دار األسرة ا١تسلمة
أما التنشئة كالًتبية ، اية التقليدية من مأكل كملبس كمشربالرع كحصر ذلك ُب صورة، دكر الوالدين

 : ك٘تثل ذلك ُب عدة أمور منها، فأصبحت ساحة كبَتة يلعب فيها الغازم دكره كيفما يشاء
كخاصة ، تقدمي الطراز الغريب ُب الًتبية على أنو طراز مستحدث التعرفو األمم الشرقية: ُ
كيتضح ذلك ُب أحاديث كثَتة منها حديث كراىة ، سبق لذلك اإلسبلـتيكيت مع أف فنوف األ

، كاألخبلؽ، كاآلداب العامة ُب النظافة، كقوانُت احًتاـ الكبَت، كقوانُت الطعاـ، التنفس ُب الشراب
 كالتعامبلت.

زالة اٟتواجز بُت إمن ، من القيم األخبلقية بدعول اٟتضارة التحرر ك، األخبلقي التفسخ: ِ
 جياؿ تعاين من نتاةج ىذا التحرر.ٍب ترؾ األ، ميداف التعليم الذكر كاألنثى كخاصة ُب

، مع أنو قاـ على أكتاؼ ا١تسلمُت، ككصفو أبنو منتج غريب ىو أيضا، التعليم اٟتديث: ّ
، أماـ ذاؾ العمبلؽ ا١توجود ابلغرب لديها ، يةاإلسبلمفتشعر األسرة ْترج من التعليم ا٢تزيل ُب الببلد 

٧تليزية ابعتبارىا لغة كاٟترص على أف تكوف لغتهم األكٔب اإل، مدارس أجنبيةبناةها أدخاؿ فتعمد إل
 ى عبلقة الناشئكذلك ٦تا يؤثر عل، كتراجع االىتماـ ابلعلـو الشرعية بل كالنظر ٢تا نظرة دكنية، العصر

 فيشعر ابالهنزاـ أماـ االنبهار ابٟتضارة الغربية ا١تدنية.، ا١تسلم بلغتو كحضارتو كدينو
ككاف القصد منها كسب اٞتيل ، ميادين دارت رحاىا داخل بيوت كثَت من ا١تسلمُتفهذه 

، على أهنا من الغرب ةكتصوير كل فكرة تربوية تطويري، كتربيتو تربية غربية كاقتبلعو من جذكره، اٞتديد
بل ال٭تارب ، أصل لكل خلق ٚتيل اإلسبلـمع أف ، اإلسبلـككل فكرة قدٯتة ابلية متشددة فهي من 

فاٟتكمة ضالة ا١تؤمن أن كجدىا فهو أحق ، ألفكار اٞتميلة ُب الًتبية حىت لو كاف صاحبها كافراا
 هبا.

كمصنع ، اإلسبلـفهو حصن من حصوف ، لذلك ركزت الدعوة النساةية على ميداف األسرة
 : فكاف الناشئة كالفتيات ٣تاال ٞتهد كبَت تركز ُب التإب، نتاج األجياؿ ا١تؤمنةإل

من خبلؿ نشر ثقافة ، شراكهم ُب الشعور اب٠تطر احملدؽإك ، يز على توعية الوالدينالًتك: ُ

                                      
= 
 (قُِٔ -ُِّ) ، ا١تلك بن قريب األصمعي عبد (ُ)
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ـي رىاعو كىمىسٍ ، كؿه عىٍن رىًعيًَّتوً ؤي اعو كىمىسٍ كيلُّكيٍم رى ): ؿكالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقو ، مسؤكلية الًتبية، ا١تسؤكلية كؿه ؤي فىاإًلمىا
ىٍرأىةي ُب بػىٍيًت زى ، كؿه عىٍن رىًعيًَّتوً ؤي اعو كىىيوى مىسٍ ُب أىٍىًلًو رى كىالرَّجيلي ، عىٍن رىًعيًَّتوً 

كلىةه عىٍن ؤي ٍكًجهىا رىاًعيىةه كىًىيى مىسٍ كىا١ت
ـي ُب مىاًؿ سىيًٌ ، رىًعيًَّتهىا  (ُ)(كؿه عىٍن رىًعيًَّتوً ؤي ًدًه رىاعو كىىيوى مىسٍ كىا٠تىاًد

يع اليت تستوعب كا١تشار ، كاستقطابو اب١توعظة اٟتسنة، استهداؼ اٞتيل ا١تسلم ابلدعوة: ِ
كخاصة ُب ا١تدارس من أنشطة ، ٤تاضن تريب كتعلم كتربط ا١تسلم بربو كبدينو إنشاءك ، ٛتاستو كطاقتو

، اليت كاف ٢تا دكر كبَت ُب الًتبية قبل التعليم، القرآفكمن خبلؿ مدارس ٖتفيظ ، المنهجيةمنهجية ك 
 كجيل األبناء العصرم.ابء التقليدم اتساع الفجوة بُت جيل اآلخاصة ُب ظل 

، الداعية رقية احملارب كتاب النشأ كالتحدايت ا١تعاصرة للدكتورة: كمن ا١تؤلفات ُب ىذا اجملاؿ
، ككتاب ردم ا٠تمار ألـ أنس، ابء كاألمهات ُب تعويد األبناء على الصبلة ٢تناء الصنيعكٕتارب لآل

 ك٫تسات أـ ١تضاكم ا٢تطبلين كغَتىا.
 : فةرابعا االىتماـ ابلثقا

 : كتًتكز جهود الدعوة النساةية ُب ىذا اجملاؿ على أمرين
لذلك كانت ، فا١تثقف ُب األذىاف ىو من تشبع ابلفكر الغريب، تصحيح صورة ا١تثقف: ُ

فبل ٮتجل ا١تسلم أك ا١تسلمة من ، كإعادة ٖتديدىا كتعريفها، اٟتاجة لثورة مضادة ُب صناعة ا١تفاىيم
بل ىي ، أك أمية حضارية كما ييدعى، عيةفهذا ليس رج، أثر السلفعلـو الدين كتتبع التبحر ُب 

طلق الفرد بعدىا ُب عوآب الثقافة كىو ان، حىت إذا ثيبت األساس، اصةا٠تثقافية الوية مرحلة أتسيس ا٢ت
 كاٞتيد من الردمء.، على نور كعلم كحصانة ٕتعلو ٯتيز الطيب من ا٠تبيث

عبلمي ا١ترتفع ا١تستول نتاج الثقاُب العلمي كاألديب كاإلمن خبلؿ اإل، قدمي البديل الثقاُبت: ِ
بل كضع كل منتج ثقاُب ٖتت ، كالنقصد بو أسلمة الثقافة، الذم ترعاه كتقدمو أايد كعقوؿ مسلمة

ليطلع كيتعرؼ كينقد كيبادر ليصنع ثقافة ، فسماء الثقافة مفتوحة أماـ ا١تسلم ا١تتمكن، ميزاف النقد
 نساف سلوكا كمعرفة كآدااب.كمبادةو اليت ترتقي ابإل ـاإلسبلعا١تية فيها قيم 

 اجتماعية ثقافية سعودية كىي ٣تلة، كمن ا١تشاريع الثقافية الناجحة كانت ٣تلة حياة للفتيات
                                      

 السيد إٔب ا١تاؿ كسلم عليو هللا صلى النيب كنسب سيده ماؿ ُب راع العبد ابب ،ابب العتق، صحيحوُب  أخرجو البخارم(ُ)
 .َُٓص، ّج، ِٖٓٓح
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 .العقيل إٯتاف األستاذة برائسة متكامل نساةي صحاُب طاقم من
للمرأة كالفتاة  ةمية موجهعبلنقلة ثقافية كابدرة إ (ُ)كانت ىذه اجمللة بنسختها الورقية "ك

 ربيع شهر ُب األكؿ عددىا انطلق اليت، اٞتادة األعماؿ أىم من كاحدة يعرفها ال ١تن كاجمللة، ا١تسلمة
 سن من تبدأ الفتيات من ٤تددة شر٭تة ٗتاطب، يةاإلسبلم الشريعة من ىدم على، قُُِْ اآلخر
 ما من أكثر منذ عليها الرىاف كاف اليت نفسها الشر٭تة كىي، كالعشرين الثامنة حىت عشرة الرابعة
 مركران ، ـَُُٗ عاـ" عجمي مارم" اللبنانية أصدرهتا اليت" العركس" ٣تلة ُب، عاـ ا١تئة يقارب

مع فارؽ قيمي ُب االنطبلؽ من  ِ"مصر ُب" شعراكم ىدل" أسستو الذم النساةي ابالٖتاد
كرميها ُب أتوف ٥تططات تدر٬تية تبدأ  كنزع حجاهبا،مشركعات غربية ىدفها تغريب ا١ترأة ا١تسلمة، 

 ابٟتجاب كالتنتهي عنده.
  

                                      
 https ://twitter.com/hayatofgirls، كأصدرت تطبيق خاص ابجمللة، أصبحت فيما بعد نسخة إلكًتكنية (ُ)
 ـ.ََِْ/ٗ/ِٕبتاريخ ُُّٔٗجريدة اليـو السعودية ، العدد  ِ
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 لوجي وظهور الفضائيات  وأثره يف تطور الدعوةو االنفتاح التكن: ادلطلب الثاين
، لقد أدل ظهور الفضاةيات ٟتالة استنفار ُب الوسط الدعوم النساةي بشقيو الرجإب كالنساةي

أما ، غربية الفكر، فالقنوات عربية ا١تسمى، اف صادما جداخاصة كأف أكؿ ظهور للفضاةيات العربية ك
، الفضاةيات العربية ا٠تاصة فقد كانت الصدمة هبا أكرب إذ خصصت جزءا كبَتا من بثها لنشر الفساد

ككضع ، كتقدٯتهم بشكل قدكات المعة، الربامج ٥تصصة ١تا يسمى ٧تـو الفن كالغناء فكانت جلي 
، ية احملافظة بصلةاإلسبلمة كمسلسبلت مدبلجة ال٘تت للبيئة ميزانيات ضخمة لبث برامج اتفه

لكن يديرىا نصارل عرب ٢تم ، كاليستغرب ذلك فالقنوات العربية ا٠تاصة تدار أبمواؿ عربية مسلمة
 أماـ إغراء األرابح ا١تادية ا١ترتفعة.، أك اجملتمع احملافظ بشيء اإلسبلـكالهتمهم قيم ، لوجية ٥تتلفةيو أيد

، كالتحذير منها، ردة الفعل ا١تتوقعة  للوسط الدعوم ىي رفض ىذه القنواتلذلك كانت 
كعرب اٟتصص الدينية اليت تشعر ، قاء احملاضرات كعرباجملالس ا١تدرسية للطالباتلعرب كتابة ا١تقاالت كإ

ليتها كداعية أف تفتح نقاشا مع طالباهتا حوؿ أتثَت ىذا الدخيل اٞتديد ك فيها معلمة الدين أف مسؤ 
، للجهد الكبَت ُب كتابة الكتيبات كا١تنشورات الصغَتة ابإلضافة ، على ثقافتنا ك٣تتمعنائ لطار ا

 كتصويرىا كنشرىا كاٟتث على توزيعها.
، أٙترت تقنينا كترشيدا الستقباؿ ىذا ا١تنتوج الفضاةي، ٞتهود الدعاة ابإلضافة ، كىذه اٞتهود

ذاعات الكرمي كاإل القرآفذاعة كتفاء ابلبث اإلذاعي إلكاال بل كأحياان مقاطعة للبث التلفزيوين بعمومو 
كاألسر اليت انتهجت ىذا ا١تنهج كانت هتدؼ للحفاظ على أبناةها بعيدا عن الفنت ا١تلقاة  ، العامة

٬تاد حياة أسرية منتظمة بعيدا عن فوضى الفضاةيات كأيضا هتدؼ إل، لى بيوت ا١تسلمُتكالشهب ع
كاألسر اليت انتهجت ىذا النهج ، ي مفتوحة على مدار الليل كالنهاراليت اليضبطها كقت لبثها بل ى

 كٕتد كثَتا من حفظة كتاب هللا.، النهم ئلوحظ لدل أبناةها ميلهم للقراءة ُب زمن عزن فيو القار 
قنوات ك،  كىناؾ أسر انتهجت خطا كسطا فأدخلت القنوات الفضاةية ذات الطابع الديٍت

كقنوات ، ٖتتوم على بداةل متنوعة فهناؾ القناة العامة كىذه القنوات ،لرسالة كغَتىاقرأ كاااجملد ك 
 كالقناة الواثةقية.، كقنوات الدركس العلمية، القرآفكقناة ، طفاؿاأل

ٍب ، مراعاة للدين أكال، كتقنن ٤تتواىا، كىناؾ  شر٭تة كبَتة من اجملتمع السعودم تقتٍت أطباقا فضاةية
خبارية كالدينية كقنوات ا١تسلسبلت كالربامج فتجد القنوات اإل، تماعيةليتها األسرية كاالجك ١تسؤ 
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كٗتتار قنوات معينة لتكوف ىي ، شاىديي  ٍب األسرة تشرؼ على ما، ا١تتنوعة ُب جهاز استقباؿ كاحد
، كاليعٍت ىذا عدـ كجود أسر ليس لديها قانوف ُب مواجهة مايعرض، قنوات ا١تشاىدة كتلغي األخرل

لآلداب كاألخبلؽ  يعودية ىو الطابع احملافظ ا١تراعلطابع العاـ لؤلسرة السلكن ا، بل ىي موجودة
 كالقيم.

إذ كاف ، سفاؼ القنوات الفضاةيةإل٤تاراب ، األمر ئكقد كاف موقف الدعوة النساةية ابد
الطابع العاـ ٢تذه الفضاةيات ىو غلبة الربامج ا١تستوردة من القنوات الغربية اليت التنميت للمجتمع 

لربامج اللهو كالعبث اليت التضيف للمسلمُت بل تزيدىم كىنا كضياعا عن ا٢تدؼ  ابإلضافة ، لما١تس
 الذم خلقهم هللا ألجلو.

نكار إموقفا صاةبا من حيث ، كقد كاف موقف الدعوة النساةية كما ىو موقف الدعوة عموما
 القادمة من أبناء ا١تسلمُت. كتبيُت ضرره كعظيم أثره ا١تفسد عرب تتابع السنوات على األجياؿ، ا١تنكر

كالغريب على البيئة ، الفضاةي ئفكانت النساء الداعيات يقفن صفا كاحد ُب نقد ىذا الطار 
 احملافظة.

تنتمي ، عبلمية نساةية مضادةإظل بعيدا عن صنع داةرة ، برغم قوتو، كلكن ىذا ا١توقف
 كقيمو. اإلسبلـن صميم تعاليم اليت ىي م، كتنشر قيمها، تتحدث أبّتدايهتا، يةاإلسبلمللدعوة 

مع ظهور الفضاةيات اليت تصنف ، ٍب انتقل ا١توقف الدعوم النساةي ُب ا١تملكة ١ترحلة أخرل
 عبلميا أبهنا قنوات دينية.إ

اليت تبنتها ، فقد كجدت الداعية السعودية لنفسها مكاان ُب معادلة الثبات كاحملافظة على القيم
كٓب يكن من ا١تتعارؼ ، مشاركة الداعية بصوهتا عرب الربامج ا١تختلفةك٘تثل ذلك ُب ، ىذه الفضاةيات

 مها مهمة تقدمي برانمج كإعداده.لأك تس، عليو حضور الداعية شخصيا لتلك الربامج
ىا ؤ عطاإكيتم ، فكاف يتم االتصاؿ ابلداعية ٍب سؤا٢تا عن موقفها من ىذا ا١توضوع أك ذاؾ

لنساء الداعيات كموقف الشرع من ا١تواضيع كا١تساةل مساحة زمنية ٤تًتمة تعرض فيها موقف ا
 ا١تختلفة.

رغم مركر سنوات كثَتة على ، كقد ظل لعادات اجملتمع مكاهنا كاحًتامها بُت أكساط الداعيات
فلم يعرؼ لداعية ظهور خاص عرب أم فضاةية إال فيما ذكر من الظهور الصوٌب ، ظهور الفضاةيات
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 فقط.
فا١تشاركات الصوتية مهما ، ازالت بعيدة عن داةرة التغيَت اٟتقيقيمأيضا كلكن ىذا ا١تشاركة 

كلعل ذلك يقودان ، كإ٪تا ىي تسجيل موقف فقط، حداث هنضة نساةية دعوية ٦تيزةالترقى إلت بلغ
 منها داةرة النشاط االجتماعي الذم سيظل، ُب ميادين أخرلأف األثر اٟتقيقي للداعية اليـو ىو  إٔب

 أك ا١تدارس أك اٞتامعات كغَتىا.، سواء ُب ا١تنازؿ ،على الدكاـحاضرا 
اليت ىي اليـو منطقة نشاط ٤تمـو اليتوقف بُت مراتدم الشبكة  اإلنًتنتكمنها داةرة 

بل التطبيقات كا١تنتدايت كالصفحات ، كاليتطلب ىذا النشاط الظهور العلٍت للداعية، العنكبوتية
 نسيج العاـ للدعوة.متاحة أماـ الداعية لتضع بصمتها ُب إطار ال

كجدير ابلذكر أف ىذه الداةرة مكنت الداعية من تنظيم دركس علمية ككضع رابط صوٌب ٢تا 
كىذا مآب ٭تدث أبدا على ، اع ٢تذه الدركسٯتكن ا١تبليُت من النساء لبلستم، على صفحة اليوتيوب

 (ُ)الفضاةيات .
  

                                      
 https ://www.youtube.com/watch?v=D4LzsaO8ufw، منها ٤تاضرات كدركس الداعية نواؿ العيد على صفحة اليوتوب (ُ)
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 اي ادلسلمٌنأتثر الدعوة النسائية يف ادلملكة بقضا: ادلطلب الثالث
النزيف الدامي الذم أصاب ببلد ع الدعوة عموما اب١تآسي ك لقد أتثرت الدعوة النساةية كقطا 

كقد كاف تفاعل الدعوة بعمومها ، (ُ)من مآسو كالغزك األمريكي للعراؽ ١تا جدٌ  ابإلضافة ، ا١تسلمُت
 ُب ٤تنتهم.جزءا من تفاعل ا١تملكة العربية السعودية ككقوفها ّتانب أشقاةها كإخوهتا 

 : كقد تنوع تفاعل الدعوة النساةية مع قضااي ا١تسلمُت على النحو التإب
كىذا اٞتانب كاف كمازاؿ رافدا مهما تتواصل فيو ا١ترأة : ومجع التربعات، بذل ادلال: أوال

، ةكىو كاجبها الديٍت الذم تدعوىا لو رابطة األخو ، ياإلسبلمالسعودية مع إخوهتا ا١تنكوبُت ُب العآب 
 .فكانت النساء يتسابقن ببذؿ ا١تاؿ عرب ٛتبلت التربع ا١تختلفة اليت تنظمها الدكلة

ىذه ًب افتتاح أقساـ نساةية تستقبل ، معينةخدمية ٍب عندما أصبح التربع ٤تدكدا عرب مراكز 
، اءفمنها كسوة الشت، كتتنوع فيها ٣تاالت التربع، قباال من السعودايتالتربعات كتشهد ىذه ا١تراكز إ

 كاإلطعاـ كغَتىا.، كحفر اآلابر، ككفالة اليتيم
ية تقاـ ُب ا١تراكز كاٞتمعيات ا٠تَت  الندكات كا١تعارض كىذه إقامة الندوات وادلعارض: اثنيا

 كسياسيا.، كعقداي، اترٮتيا، تلقي الضوء على ىذه القضاايك ، كُب ا١تدارس كاٞتامعات
ككضع ا١ترأة ا١تسلمة على ، على أكسع نطاؽكيقصد هبذه ا١تلتقيات اإل١تاـ هبذه القضااي  

نسانية ن أجلها كتشكيل كرش عمل ثقافية كإكدفعها للعمل م، مستول متقدـ من االحساس أبمتها
 ا١تسلمُت . كفنية كأدبية تفىعل االىتماـ ْتاؿ

 : الكتابة وحشد ادلقاالت: اثلثا
تشهد ٢تا ، صاحبة قلم سياؿكا١ترأة السعودية  ، للكتابة أثر ُب تكوين الوعي لدم ا١تتلقي

، كجرأة ُب الطرح، بثبات ا١توقف، كتتميز ا١ترأة السعودية الداعية، كمطابع الكتب، صفحات اٞتراةد
قضااي األمة ك٫تومها كقد كانت الداعيات كمازلن سيدات موقف ُب الكتابة عن ، كقرب من الواقع
الساحة ف، شباىو من تطبيقاتكأ  تويًت حىت حقبة، وايت الصغَتة كالكتيباتا١تطبدءا من حقبة 

ككثَت من الداعيات لديهن زكااي خاصة ، كأقبلـ انشئة تواصل ا١تسَت، تشهد بربكز أقبلـ دعوية ٥تضرمة
                                      

، بدعول امتبلؾ النظاـ العراقي ألسلحة دمار شامل، ـََِّعاـ ، ىي حرب شنتها الوالايت ا١تتحدة األمريكية على العراؽ (ُ)
 ككجود عبلقات لو مع تنظيم القاعدة.
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كالرايض ، اليت كتبت ُب جريدٌب االقتصادية، كالدكتورة نورة خالد السعد،  ُب الصحف السعودية
 (ُ)ص .ألف شخ َِّكٖتظى صفحتها ُب تويًت ٔتتابعة  حواؿ 

بل ٕتد مواقفهن ككتاابهتن ، كالداعيات السعودايت ال٭تصرف أقبلمهن ُب قضااي ا١ترأة فقط
كٕتاه ، حساس الداعية بواجبها ٕتاه دينهاإكىذا من صميم ، مسخرة ٠تدمة قضااي األمة جلها كدقها

و األمة كٕتاه أخواهتا اللواٌب ٭تتجن علما كقدكات ٘تسك ٔتشاعل البصَتة ٨ت، إخوهتا ُب الدين
 كمصَتىا.

 : كمن ا١تقاالت اليت كتبت، كقد كتبت العديد من الداعيات ُب ىذا اجملاؿ
ك)دماؤان ، العراقية(  لرقية احملاربك)رسالة للمرأة ، )دركس من استشهاد الشيخ أٛتد ايسُت(

، ك)أـ الشهداء(، للدكتورة حياة سعيد ابأخضر، ان تتدفق ُب فلسطُت(ك)دماؤ ، تتدفق ُب بورما(
 ك)بُت العراؽ كالشيشاف(ك)إعمار بعد الدمار( ٢تيا الرشيد. كغَتىا الكثَت.

ٓب تعد ٤تصورة ك ، فتنوعت كساةلها، بوجود اإلنًتنتالكتاابت كاٟتشد الثقاُب  ىذهقد أتثرت ك 
، عرب مواقع التواصل االجتماعي، بل ٕتاكزتو للكتابة ا١تتطورة ابلشبكة العنكبوتية، ُب الكتاب التقليدم

اٞتهود الدعوية لتحريك قضااي ا١تسلمُت  كتتوحد، فتدعم الكلمة ابلصورة، ات ا١تختلفةرب التطبيقكع
كىذا االنتشار كاف لو أثر طردم ُب ، كمسلمي الفلبُت، ا١تسكوت عنها دكليا كقضية مسلمي بورما

ا حاضرة ُب بقاةهكتدكا٢تا كتفعيل التعاطف معها كإ مقدار التفاعل الشعيب النساةي مع ىذه القضااي
 األذىاف كقضااي مصَتية التقبل التنازؿ أك ا٠تذالف.

 : وقد كان من نتائج ىذا احلشد الدعوي النسائي جتاه قضااي ادلسلمٌن مايلي
فكثَت ، كإخواهنم ُب الدكؿ اجملاكرة، إحياء عاطفة التواد كالًتاحم بُت ا١تسلمُت كا١تسلمات: ُ

، كبُت مسلمي ىذه البلدافاف نسب الدين مقطوعا بيننا كك، من ىذه البلداف كانت ٣تهولة التعرؼ
 ة من سباهتا.كأيقظ تلك العاطف، االىتماـ الدعوم فجاء ىذا
فهناؾ قضااي الخبلؼ عليها  ، ٣تاؿ اىتماـ ا١تسلمات إٔبدخاؿ قضااي كربل كعقدية إ: ِ

ية كهتدد اإلسبلممة لكن ىناؾ قضااي عامة تتعلق ابأل، كقضااي الًتبية كاألسرة كحقوؽ ا١ترأة كغَتىا
، ؤهالذم يراد إطفا اإلسبلـك ، كىذه القضااي ترتكز على عقيدة التوحيد اليت ييراد استئصا٢تا، كجودىا

                                      
(1) https ://twitter.com/dr_noraalsaad 
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 .فأغلب القضااي كاف ٤ترؾ األعداء فيها ىو الدين قبل األطماع السياسية كا١تادية
تحدث عن ىذه فال، حيز العمل كالتأثَت إٔبمن العاطفة كالشعور  اإلسبلـنقل ٤تبة : ّ

ترٚتة لقدرة ا١تسلم ىو ، كإقامة ا١تلتقيات من أجل دعم ىذه القضااي، كتقدمي الدعم ا١تإب، القضااي
بل يسعى ٠تلق داةرة تغيَت صغَتة تتسع ، نكار القلب فقطكاليكتفي إب، على أف يكوف إ٬تابيا فاعبل

 لببلد ا١تنكوبة.خوهتم ُب ات أتثَت كصدل ككسيلة نفع حقيقي إلشيئا فشيئا لتكوف ذا
كخاصة النساء ، فهذه القضااي تقرع أبواب ا١تسلمُت، رفع مستول الوعي لدل ا١تسلمات: ْ

، ىمؤ كماٮتطط لو أعدا، كا١تسلموف اليـو اإلسبلـ١تا يعانيو  مدركا، ليعددف جيبل قواي متحضرا فيهن
 فبل يكوف لقمة ساةغة ُب أيديهم يشكلونو كيف يشاء.

، مُتكالتعاطف مع ا١تسل، ياإلسبلمار كالناشئة بذكر التعلق ابلعآب ُب نفوس الصغ غيرس: ْ
إال أف ، لصغر سنهم كقلة معلوماهتم، ١تاـ بكافة جوانب ىذه القضاايحىت كإف ٓب يستطع الصغار اإل

كينتمي إليو ، االىتماـ ابيصاؿ ىذه القضااي بشكل مبسط ساىم ُب معرفتهم أبف ىناؾ دينا ننتمي لو
 ننصرىم كل ٔتا يقدر عليو.إخوة ٨تبهم ك 
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 الفصل الثالث

 وأبرز أنشطتها، ادلؤسسات الدعوية النسائية يف ادلملكة العربية السعودية

 : وفيو ثالثة مباحث
 ا١تؤسسات الدعوية اٟتكومية كا٠تاصة: ادلبحث األول
 كغَت اٟتكومية.، ا٢تيئات الدعوية ا١تستقلة: ادلبحث الثاين

 نشطة الدعوية النساةية ُب ا١تملكةأبرز األ: ادلبحث الثالث
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 واخلاصة احلكومية الدعوية ادلؤسسات: األول ادلبحث

 : ادلؤسسات التعليمية: ادلطلب األول

 : الدعوة يف ادلدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم: أوال
، ا١تراحل يعٚت ُب التعليم مناىج ُب توافرىا ٬تب اليت ا١تعايَت من العديد التعليمية السياسة حددت

 كا١تتوسطة ةاالبتداةي التعليم مراحل ٚتيع ُب دراسية مادة الدينية العلـو أف ا١تعايَت ىذه أىم كمن
 الفكر يتميز كما،  العإب التعليم سنوات ٚتيع ُب أساسية مادة يةاإلسبلم كالثقافة، ابفركعه كالثانوية
 القرآف علـو تشمل اليت الشرعية العلـو :ك٫تا، العلـو من نوعُت بُت ٯتزج أبنو اب١تملكة الًتبوم

 تنفع اليت العلـو كىي، العقلية ابلعلـو ٝتيت اليت العلـو ٍب، ذلك إٔب كما، الفقو كعلـو كاٟتديث
 التعليمية السياسة أبف القوؿ كٯتكن، كتطوراهتا حياهتا ُب يةاإلسبلم كالدكلة كاجملتمع ا١تسلم اإلنساف
 كنظامان  كحكمان  كشريعة كخلقان  عقيدة األمة بو تدين الذم اإلسبلـ من ثقتنب السعودية العربية اب١تملكة
 . للحياة متكامبلن 

حيث كانت البداايت ٤تصورة ، تنقلت بُت عدة أطوار، كالدعوة النساةية ُب ا١تدارس السعودية
توفر حيث كانت ىذه ا١تناىج ، ُب الدركس  الدينية ا١تنهجية ا١تقدمة للطالبات عرب اٟتصص الدراسية

نظرا لعدـ توفر كساةل أخرل أماـ الطالبة العادية لتلقي ا١تعلومة ، رافدا أساسيا ُب ا١تعلومة الدينية
كنظرا لقلة الصوارؼ االجتماعية كالتقنية عن تلقي العلم ُب ، ا١تمنهجة كا١تنظمة كفق دركس متتابعة

بل ، ر من مصدر للمعلومةفالطالب لديو ُب كقتنا اٟتإب أكث، كليس كما ٭تدث اآلف، ذلك الوقت
كلديو ، كمصادر مفتوحة كمتنوعة ٘تكنو من معرفتها حىت من قبل أف يتلقاىا من أستاذه ُب ا١تدرسة

، على مدار الساعة ٦تا جعل الدكر التعليمي للمدرسة يًتاجع اإلنًتنتأيضا صوارؼ تقنية من توفر 
 كُب التوجيو.، ُب التعليم، ا١تدرسة اثنياكتصبح ، لتحتل ىذا الدكر التقنية كالشبكات ككساةل االتصاؿ

ية التابعة اإلسبلمككاف أكرب تغيَت ُب اتريخ الدعوة النساةية ُب ا١تدارس ىو نشأة إدارة التوعية 
عمل مؤسس كمنظم تلتـز  إٔبكاليت نقلت األنشطة الدينية من أعماؿ اجتهادية ، لوزارة الًتبية كالتعليم

مظلة راعية للعديد من ا١تشاريع كالربامج ا٢تادفة لتكوين شخصية ككانت ، بو ٚتيع مدارس ا١تملكة
 الطالبة كالطالب ا١تسلم.

 : ية فتشملاإلسبلمأما برامج التوعية 
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 : التالية ا١تسابقات تفعيل خبلؿ من كسلم عليو هللا صلى رسولو كسنة هللا كتاب ْتفظ العناية: أكالن 
 النبوية كالسنة ميالكر  للقرآف الشريفُت اٟترمُت خادـ مسابقة.أ

 .النبوم اٟتديث ٟتفظ عبدالعزيز بن انيف/ األمَت ا١تلكي السمو صاحب مسابقة.ب
 . الكرمي القرآف ٟتفظ عبدالعزيز بن سلماف/ األمَت السموا١تلكي صاحب مسابقة.ج
 .الكرمي القرآف من كسور أجزاء ٟتفظ الرايض ٔتنطقة كالتعليم الًتبية إدارة مسابقة.د
 .كا١تقاؿ للبحوث العامة إلدارةا مسابقة.ىػ

 .ا١تصلى لطالبات(تفسَت، قرآف، سَتة، فقو، عقيدة) الشرعية العلمية الدركس: اثنيان 
 : احملاضرات: اثلثان 

 . ا١تدرسة طالبات ٞتميع ٤تاضرة.أ
 (.دراسي فصل كل)الًتبوايت كا١تشرفات ا١تدرسة موظفات ٞتميع ٤تاضرة.ب
 .(دراسي فصل كل) لؤلمهات ٤تاضرة.ج

 : هللا ملمحا ابرزا عرب التنظيمات التالية إىلوأتخذ الدعوة 
 : هللا عرب ادلصلى ادلدرسي  وبرارلو إىلالدعوة : أوال

كاالىتماـ ، كىو مركز مصغر لنشر الدعوة، يعترب ا١تصلى ا١تدرسي من أىم احملاضن الدعوية ُب ا١تدرسة
ر ا١تشرفة عليو عادة من ا١تعلمات ا١تتميزات كيتم اختيا، لذلك كاف االىتماـ بو مضاعفا، بكل شؤكهنا

بل التواصل كالتوجيو كتقدمي الدعم ، فليس القصد من ا١تصلى التعليم فقط، دينيا كثقافيا كاجتماعيا
كىذه ا١تواصفات تستهدؼ ، لذلك كانت ىناؾ مواصفات خاصة للمشرفة على ا١تصلى، للطالبات

فا١تعلمة النشيطة ذات الشخصية الناضجة ، علمةجذب الطالبات لبيئة ا١تصلى من خبلؿ شخصية ا١ت
ىذا ، القريبة من الطالبات كالقادرة على قراءة الواقع الًتبوم كالتعليمي ستكوف أكثر كفاءة من غَتىا

 ابلطبع بعد ا١تواصفات األساسية من توفر العلم الشرعي من شريعو كعقيدة كغَتىا من علـو ضركرية .
 

 : درسةكيتنوع نشاط ا١تصلى ُب ا١ت
كيتم التعاكف بُت ، فيتم العناية بتجهيزه كإعداد أاثثو كنظافتو داةما، فهو مكاف أداء الصبلة



55 

 مشرفة ا١تصلى كاإلدارة ا١تدرسية على تنظيم حضور الطالبات ألداء الصبلة.
 القرآفتلك اٟتصص اليت ٖتاكي حلقات ٖتفيظ ، الكرمي القرآفأيضا ىو مكاف إقامة حصص 

، اكي هنج السلف الصاّب الذين كانوا ٯتكثوف ُب ا١تسجد النبوم لتدارس كتاب هللاكٖت، ُب ا١تساجد
 ما) : فقاؿ أصحابو من حلقة على خرج كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ أف: عنو هللا رضى معاكية فعن

)  :فقاؿ. بو علينا منَّ  ك، اإلسبلـ ىداان ما على ك٨تمده تعأب هللا نذكر جلسنا: فقالوا(  ؟ ٬تلسكم
 (ُ)( ا١تبلةكة بكم يباىي تعأب هللا أف فأخربين كسلم عليو هللا صلى جربيل أاتين

 هللا كتاب يتلوف هللا بيوت من بيت ُب قوـه  اجتمع ما(: كسلم عليو هللا صلى النيب كقد قاؿ
 نفيم هللا كذكرىم ا١تبلةكة كحفتهم الرٛتة كغشيتهم السكينة عليهم نزلت إال بينهم فيما كيتدارسونو

 (ِ)(عنده
كتعويد ، كتستهدؼ تصحيح القراءة للدارسات، أيضا تعقد فيو دكرات متميزة ُب التجويد

الكرمي عرب القراءة اليومية كالتطبيق ا١تستمر ألحكاـ  لقرآفاٟتاضرات للدكرة على االرتباط ا١تستمر اب
 اة أبٚتعها.ٍب جعل كتاب هللا دستورا للحي، كرفع مستول التدبر كالتأمل لآلايت، القراءة

نضماـ كتفتح أبواب ا١تصلى لكل راغبة لبل، عبلف عنها مسبقاكىذه األنشطة كالدكرات يتم اإل
 دارايت أك معلمات.سواء من طالبات أك إ، إليها

، من عاةدات ا١تقصف ا١تدرسي %َُكىناؾ ميزانية ٥تصصة ألنشطة ا١تصلى ٔتا يعادؿ 
كتوفر دعما لؤلنشطة كتكفل تنوعها ، ات ككساةل إعبلفمن أدك ، كىذه ا١تيزانية توفر كافة احتياجاتو

 كاستمراىا.
فإف من فضل هللا كنعمتو على ، كإذا كانت ا١تدارس ُب الدكؿ األخرل ٖتتوم على قاعة للموسيقى

ىي ىذه ا١تصليات بكل ماٖتتويو من  ، أىل ىذه الببلد أف منحهم مراكز نور منتشرة ُب مدارسهم
كبكل ، كبكل تلك اٞتهود ا١تسخرة لتفعيل أنشطتها، مايصرؼ عليها كبكل، كتيبات ككساةل تقنية

                                      
، ب فضل االجتماع على تبلكة القرآف  كعلى الذكراب، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار ،صحيحومسلم ُب  أخرجو (ُ)

 .قُِْٕسنة النشر ، ُط، الناشر دار طيبة، ِج ُِّْص ، َُِٕح 
ح ، ابب فضل االجتماع على تبلكة القرآف  كعلى الذكر، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار،  صحيحو مسلم ُب أخرجو (ِ)

 قُِْٕة النشر سن، ُط، الناشر دار طيبة، ْج، ُِِْص ، ِٗٗٔ
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ذلك االىتماـ هبا بدءا من كزارة الًتبية كالتعليم كانتهاء ٔتشرفة ا١تصلى اليت التدخر كسعا ٞتعل ا١تصلى 
 نواة لتكوين شخصية  الطالبة ا١تسلمة كتقوية عبلقتها برهبا كدينها.

 : ادلدرسية ةاإلذاعهللا عرب  إىلالدعوة : اثنيا
، ففيها تبلكة كتاب هللا، كعربىا تقدـ مواضيع كثَتة، عبلمي للمدرسةا١تدرسية ىي ا١تنرب اإل اإلذاعة

كفيها تقدمي الكلمات ، كفيها ا١تسابقات، كفيها طرح ا١تواضيع ا٢تادفة، كفيها تقدمي اٟتديث النبوم
 من إحدل منسوابت ا١تدرسة.النافعة سواء كانت تلك الكلمات ٤تاضرة أك كلمة قصَتة موجزة 

 : تتميز عن ا١تصلى بعدة ٦تيزات اإلذاعةكالدعوة ُب 
، كأ٫تية التأسيس، ُب رسالة أل٫تية البداايت، استفتاح اليـو الدراسي هبذا النشاط الدعوم: ُ

بيكيورًىىا( ُب  أليمَّيًت  )بيورًؾى : ففي اٟتديث ا١ترفوع عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ
(ُ) 

فجميع منسوابت ا١تدرسة من إدارة كمعلمات كطالبات ، تساع شر٭تة ا١تستفيداتا: ِ
، فبليستثٌت أحد من السماع كاٟتضور، كيقطفن من فواةده، كعامبلت ٭تضرف ىذا اجمللس الصباحي

 أك ْتسب اٟتصص ا١تعقودة ُب ا١تصلى.، بينما ا١تصلى يقتصر على  ا١تشًتكات ُب أنشطتو
يبدأ بو اليـو الدراسي ، تتميز أبهنا نشاط كسلوؾ كعمل يومي اإلذاعةهللا ُب  إٔبالدعوة : ّ

 كُب موعد اثبت داةما.، دكف انقطاع، داةما
 ابإلضافة ، فالطالبات يتناكبن ُب تقدٯتها، مشاركة أكرب قدر ٦تكن من منسوابت ا١تدرسة: ْ
هللا  إٔبا تقدمي الدعوة ككذلك ا١تعلمات كاالدارايت يستطعن من خبل٢ت، الرةيسيات اإلذاعةلطالبات 

 أك مسابقة.، أك ٤تاضرة أك مشهد ٘تثيلي، عرب أنشطة ىن ٮتًتهنا إما كلمة
كالتعبَت عن مفهومهن  اإلذاعةفساح اجملاؿ فيها للطالبات ا١توىوابت العتبلء منصة إ: ٓ

ت كلمالقاء  كذلك عرب إ، لها الكبار كالناضجُتمن كجهة نظر فتية ٗتتلف عن تلك اليت ٭تم، للدعوة
فتظهر مواىب  (ِ)(اٍلميٍؤًمًنُتى  تػىنػٍفىعي  الذًٌٍكرىل فىًإفَّ  كىذىكًٌرٍ )تعأباىتداء بقولو ، ك٤تاضرات قصَتة نسبيا

اليت ستثمر الحقا حاؿ نضجها ُب ظهور داعيات نشيطات كن ذات ، الفتيات ُب العمل الدعوم
                                      

، رقم ُُّ/ٔ...، اؿ أحب كمن بغَتىا فورل غزكة أراد من ابب - كالسَت اٞتهاد كتاب،  الصحيحأخرجو البخارم ُب   (ُ)
 . 2787اٟتديث 

 .ٓٓاآلية ، سورة الذارايت (ِ)
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 هللا. إٔبلم الدعوة ك٭تملن ُب ذات الوقت ح اإلذاعةيـو فتيات صغَتات ٭تملن مكرفوف 
الطالبات ُب شكل  إٔبأيٌب إليها الطالبات كأتٌب ، هللا إٔبمنرب من منابر الدعوة  اإلذاعةك 

نشر الوعي ك ، كلطا١تا كانت كسيلة مهمة لربط الطالبات بدينهن، لكنها غزيرة احملتول، دقاةق سريعة
 ١تدرسة.عبلف عن األنشطة الدعوية ا١تتنوعة ُب اكأيضا منربا لئل، بينهن
 : هللا عرب احملاضرات العامة إىلالدعوة : اثلثا ً 

كتتميز عن الوسيلتُت السابقتُت ابلًتكيز ، كأكثرىا أتثَتا، أما ىذه الوسيلة فهي من أقدـ الوساةل
ُب ، فيقدـ من خبل٢تا درس ديٍت مكتمل اٞتوانب، ا١توجود فيها على موضوع معُت يراد التعريف بو

أك ، كغالبا ٮتصص ٢تذه احملاضرات قاعة االجتماعات ُب ا١تدرسة، ٤تدد كُب مكاف، كقت مستفيض
 ك٭تضرىا ٚتيع منسوابت ا١تدرسة ٔتا فيهن مديرة ا١تدرسة.، ُب ساحتها

أيضا سًتٕتل ُب  ، فالداعية اليت ستلقي ٤تاضرة، كىذه احملاضرات تتطلب رسوخا ُب العلم
أف  إٔب ابإلضافة ، لب كجود ثقافة دينية عميقةفيتط، كرٔتا أتتيها االستفسارات كاألسئلة، كبلمها

كليس ، مدة احملاضرة الطويلة نوعا ما كاليت يطرح فيها موضوع كاحد يتطلب اإل١تاـ بو من كافة جوانبو
 ٣ترد موعظة أك كلمة موجزة تتناكؿ نقطة معينة الغَت.

ية اإلسبلمة التوعية أك مشرف، كىذه احملاضرات يقدمها عادة معلمات ا١تواد الدينية ُب ا١تدرسة
 ارة التعليم لتأٌب كداعية زاةرة.أك يتم التنسيق مع إحدل الداعيات ُب ا١تنطقة ٦تن يتبعن إد، ُب ا١تدرسة

أك عبادية  كالصبلة ، أك التوكل، كىذه احملاضرات غالبا تتناكؿ مواضيع عقدية كالتوحيد
السلوؾ السليب كإحبلؿ  بل كتعديل ،أك قضااي الفتيات ا١تعاصرة كالهتدؼ للتوعية فحسب، كالصياـ

 ٬تايب.السلوؾ اإل
 : هللا عرب احلصص ادلنهجية إىلالدعوة : رابعا

، فهي عبارة عن دركس مكثفة، هللا ُب ا١تدرسة إٔبأفضل ٣تاؿ لتقدمي الدعوة  ىي اٟتصة ا١تدرسية
 وحيد كفقو كحديث.من تبلكة كتفسَت كٕتويد كت، ككتناكؿ كافة العلـو الدينية، كمتتابعة بنظاـ معُت

فهي مصدر للعلم الشرعي ، نعم هللا على طلبة التعليم ُب ا١تملكة كىذه اٟتصص ىي من أجلٌ 
ي ٢تذا التنوع كاٟترص كاالىتماـ اإلسبلمُب كقت تفتفد فيو أنظمة التعليم ُب العآب العريب ك ، الصحيح

 ت مسمى الثقافة الدينية.ؿ لتصبح حصة كاحدة دينية تعطى ٖتءبل كتكاد تتضا، ابلعلـو الدينية
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كقد ، كا١تناىج الدينية  ا١توجهو للطالبات ُب ا١تملكة  يشرؼ عليها ثلة من ا١تتخصصات
بعد أف كانت ، تطورت مؤخرا لتلمس جوانب ٗتص الفتاة كا١ترأة كإعدادىا تربواي كدينيا كاجتماعيا

 احملتول تقريبا فيما مضى.ة مناىج البنات كالبنُت متشاهب
أحد٫تا مدارس ، ث عن مدارس التعليم العاـ ينبغي أف نشَت أهنا كسط بُت طرفُتك٨تن نتحد

حىت  القرآفُب ا١تملكة كاليت ىي أكثر ٗتصصا ُب تدريس العلـو الدينية كالعناية ْتفظ  القرآفٖتفيظ 
تتخرج الطالبة منها كقد أ٘تت حفظ كتاب هللا كغالبا يكوف ا١تستول التحصيلي كالسلوكي للفتاة 

الكرمي  القرآفنظرا لتأثَت ، خرجة من ىذه ا١تدارس أكثر ارتفاعا كرقيا من غَته ُب ا١تدارس العامةا١تت
 كعلى أخبلؽ الطالبات كأتثَته ُب سلوكهن اثنيا.، على طلب العلم أكال

ْتسب ، كعلى الطرؼ اآلخر أتٌب ا١تدارس ا٠تاصة كاليت يتفاكت فيها ا١تستول الدعوم
كىناؾ مدارس ال تعطيو ، هناؾ مدارس هتتم ابٞتانب الديٍت تعليما كتطبيقاف، توجهات إدارة ا١تدرسة

كىذا يؤثر على مستول الطالبات فنجد ، بل ينصب جل اىتمامها على العاةد ا١تادم، مزية خاصة
 الكرمي. القرآففارقا بُت ٥ترجات ىذه ا١تدارس ك٥ترجات ا١تدارس العامة فضبل عن مدارس ٖتفيظ 

 : هللا عرب إقامة ادلسابقات ىلإالدعوة : خامسا ً 
فلطالبات ا١ترحلة ، كٮتتلف مقدار اٟتفظكا١توظفات ، كرمي للطالباتال القرآفمسابقة حفظ ك 

كطالبات ا١تتوسطة كالثانوية تكوف ا١تسابقة على حفظ ، االبتداةية تكوف ا١تسابقة على حفظ حزب
 السور الطواؿ كالبقرة كآؿ عمراف.أما ا١توظفات فتكوف ا١تسابقة على مستول أعلى من حفظ ، جزء

كتطبيق ، كفهمها، كحفظها، كهتدؼ ١تعرفة أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص: مسابقة السنة النبويةككذلك 
 ماجاء فيها من أمر كاجتناب ماجاء فيها من هني.

عشر  كٜتسة، بتداةيةاال للمرحلة كفقهها مفرداهتا مع أحاديث ةعشر  كمنهج ا١تسابقة حفظ
 (ُ)يثا للمرحلة ا١تتوسطة كالثانويةحد

اُب لدل الطالبة كهتدؼ لتكوين كعي ديٍت كثق: مسابقة كتابة البحوث كا١تقاالتا ظكأي
 كا١توظفة.

                                      
بتاريخ ، أـ القرلجامعة ، ْتث مقدـ لنيل درجة ماجستَت، يف مدينة جدة اجلهود الدعوية النسائية، زين راجح الشريف (ُ)

 ق. ُّّْ
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خبلؿ السنوات الثبلثُت ، طرأ تغَت كبَت على اٞتانب الدعوم ُب ا١تدارس السعوديةىذا كقد 
، ٬تابيةكفيما يلي أبرز التغَتات اإل، ومالدعكمن يزر ا١تدارس اليـو سيلحظ فرقا ُب العمل ، األخَتة

 : كالسلبية اليت ًب رصدىا
 : جيابيةالتغًنات اإلمن 

فقد كانت الدعوة النساةية ٖتركها العواطف كاالجتهادات الشخصية : ضبط منهج الدعوة: ُ
مات كاحملبات للدعوة من معل، سواء من القيادات الدعوية ُب التعليم أك من جانب العامبلت فيها

لكن ىذا النهج تغَت بعد ماًب مبلحظتو كمشاىدتو من أمور ًب ، كإدارايت كمسؤكالت ك طالبات
ت ءفجا، ٦تا يعود ابلضرر على الدعوة، تسجيلها كنقاط سلبية يسببها االجتهاد غَت ا١تبٍت على علم

، تداكؿ كماينشري رات العليا  فيما بعد مشددة على ضبط ٣تاؿ الدعوة كٖترم الدقة العلمية فيمااالقر 
كالتحليل كالتحرمي على ، كأغلق الباب أماـ نشر األحاديث ا١توضوعة ك البدع، ٬تاابإكىذا األمر أثر 

كيتحدث ، أكمستورد، كأيضا أغلق الباب أماـ أم فكر متشدد، كالقوؿ على هللا بغَت علم، غَت ىدل
، ية كتوحيدىا لتعم ٚتيع مدارس ا١تملكةفتولت كزارة الًتبية كالتعليم تنظيم األنشطة الدعو ، ابسم الدين

كإف كانت ، فتحدد برا٣تها ا١تناسبة للمجتمع التعليمي، ية ابلوزارةاإلسبلمشراؼ إدارة التوعية إٖتت 
 تًتؾ اٟترية للمدارس ُب كيفية إخراج ىذه الربامج ْتسب إمكاانهتا كمرةياهتا.

ككانت تلك نظرة ، لعمل الدعوملقد كانت الشدة مرادفا للحـز ُب ا: الرفق ُب الدعوة: ِ
كلعل ىذا يعود ألسباب كثَتة اليتسع ا١تقاـ ، أك مستول الدعوة، سواء على مستول التعليم، ساةدة
كلكن مايهمنا ىنا ىو أف ا٠تطاب الدعوم ُب ا١تدارس قدٯتا كاف يعلي جانب التخويف ، لذكرىا

ات الزىد كالرقاةق اليت تدعو ١تقاطعة ككانت تنتشر كتيب، أكثر من جانب احملبة كالرجاء، كالتحرمي
كمع أف هللا خلق ، مع أف االنساف مفطور على حب اٟتياة ككراىية ا١توت، اٟتياة كذـ التعلق هبا

فاالستخبلؼ كالعمارة تريد نفسا ، كليس ليقاطعها كيبغضها، نساف لعمارة األرض كاستخلفو فيهااإل
ديث عن أثر اٟتعلى التسابق للخَتات ك  ثاستبشار كحايت كاألحاديث اليت فيها كاآل، ٬تابيةإمشرقة 

ـي  الطَّيًٌبىاتي  لىكيمي  أيًحلَّ  )اٍليػىٍوـى : فاهلل عز كجل يقوؿ، االعمل الصاّب كثَت   ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا
 قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  ًمنى  تي كىاٍلميٍحصىنىا اٍلميٍؤًمنىاتً  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  ٢تىيمٍ  ًحلّّ  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ 
تيميوىينَّ  ًإذىا افو  ميتًَّخًذم كىالى  ميسىاًفًحُتى  غىيػٍرى  ٤تيًٍصًنُتى  أيجيورىىينَّ  آتػىيػٍ ٯتىافً  يىٍكفيرٍ  كىمىنٍ   أىٍخدى  حىًبطى  فػىقىدٍ  اًبإٍلً
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 (ُ)ا٠تٍىاًسرًينى( ًمنى  اآٍلًخرىةً  ُب  كىىيوى  عىمىليوي 
كاف أمرا ،  كعمومها إال مايستثٌت، كذكر الطيبات، أحل هللا اآلية من ذكر ما كمابدأت بو

أكالشدة ، فلم يكن ىناؾ توازف بُت التحرمي كالتحليل، مغيبا تقريبا ُب أّتدايت الدعوة ا١تدرسية سابقا
، تغَتت الداعية نفسها، كلكن مع مركر السنوات كتغَت األجياؿ كاألفكار كا١تستحداثت، كالرفق

فصران نلمس اليـو رفقا كحناان من الداعية كىي ٗتاطب فئة سنية خطَتة ، غَتت الدعوة تبعا لذلككت
 ٖتتاج ١تن يتألفها ك٬تذهبا كالينفرىا.

كلكن ، كاكثر قراءة ١تتطلبات اٞتيل الذم أمامها، فداعية اليـو أكثر رفقا من داعية األمس
لكي اليتميع دين هللا كيبقى ، كاٟتبلؿ كاٟتراـ ،يبقى ٖتقيق التوازف ُب ذكر احملبوابت كا١تكركىات

تعلم أف آايت العذاب ٓب تذكر ، ك٭تتاج داعية ذكية، يغاؿ ُب الدين ٭تتاج مهارةفاإل، تصوفا المعٌت لو
إال كذكرت اٞتنة ، كماذكرت النار كجحيمها، الكرمي إال كذكرت ّتانبها آايت الرٛتة القرآفُب 

 هج الدعوم الصحيح كا١تتوازف كاألرفق بنفوس البشر.ىو ا١تن القرآفكمنهج ، كنعيمها
 : تغيَت دفة االىتماـ الدعوم ٞتانب أكثر التصاقا ْتياة الطالبة اليومية: ّ
 : كانت ا١تواضيع ا١تطركحة على الساحة الدعوية  ا١تدرسية سابقا تشكو من أمرين  

فاٞتانب ، بدعة كاف قليبلفالتشجيع كطرح ا١تواضيع كا١تبادرات ا١ت: ميلها ٞتانب النقد: أكال
فأم ، ككاف ىذا يتم بشكل مباشر، األكرب ينصب على نقد ا١تظاىر كالسلوكيات ا١تخالفة للدين

مع أف األسلوب الدعوم ا١تناسب ىنا ىو ، مشكلة لدل الطالبات تعاِب دعواي بطرح حاد عداةي
السوؽ كارتداء الفتيات ٢تذا  إٔبفمثبل مشكلة دخوؿ أنواع ٥تتلفة من اٟتجاب ، الرٛتة كالرفق مع اٟتـز

اليـو اٟتاضر مطركحة كٓب يصل فيها اجملتمع الًتبوم أك الدعوم  إٔباٟتجاب الذم ٯتيل للزينة مازالت 
بينما عبلج ىذه ا١تشكلة كالتخفف من اٟتجاب عرب مركر األجياؿ ٭تتاج لدراسات ، مستقر ئلشاط

فالواقع يقوؿ أف ا٠تطاب الدعوم كاف ، صيةكليس رؤل شخ، تسَت على بينة  كرٔتا تستمر لسنوات
بينما لو ًب الًتكيز على ، يركز على شكل حجاب معُت ٓب تتسع لو لغة التغَت الذم يعيشو اجملتمع

شركط كضوابط اٟتجاب بدال من التحدث عن أحكاـ عباءة الرأس كعباءة الكتف اليت أخذت 
كٞتعلنا للطالبة ، نتاةج ٥تتلفة عما نراه اليـو٣تهودا من ا١تعلمات كالداعيات كحىت العلماء لكانت ال

                                      
 .ٓاآلية ، سورة ا١تاةدة (ُ)
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 ٍب ٥تالفتهن حاؿ ا٠تركج من ا١تدرسة.، رقيبا من نفسها على نفسها بدال من مراقبة ا١تدرسة كا١تعلمات
فلغة )ىلك الناس( بدأت تزاٛتها لغة ، ٬تابيات أيضال الدعوة ا١تدرسية للنظر لئلكاليـو ٘تي

، تلتقط تلك اللمحات ا١تبشرة لدل الطالبات ُب ٘تسكهن بدينهن)ا٠تَت ُب األمة( فأصبحت الداعية 
سواء ُب اٟتصص أك ا١تصلى أك ، كتدعوىن ليشاركن كيؤخذ برأيهن ُب العمل الدعوم، كتشجعهن

أيضا تطور ا١تعرفة كانتشار دكرات تنمية الذات كتطويرىا ساىم ، كخبلؿ اليـو الدراسي عامة اإلذاعة
فتجد الداعية ٖترص على تطوير نفسها ْتضور ، ٚتهور الطالبات إٔبابنسحاب ذلك على النظرة 

فالتطوير كالتحفيز ، كمن ٍب ينعكس األمر على سلوكها كهنجها الدعوم مع طالباهتا، ىذه الدكرات
 خاصة مع زكاؿ اٟتواجز الرىيبة اليت كانت سابقا بُت، أصبح أمرا متعارفا عليو ُب لغة داعيات اليـو

ف اختفت منها الرىبة كحل مكاهنا التعاكف ا١تشًتؾ كتواضع ا١تعلمة فالعبلقة اآل ،ا١تعلمة كالطالبة
 لطالبتها كالنظر إليها كأخت صغَتة ترجو ٢تا النفع كالفاةدة.

أكثر ا١تواضيع اليت كانت تطرح سابقا دعواي ىي : بعدىا عن ا٢تم اليومي للطالبات: اثنيا
كىي أمور البد من ، ك قضااي اٞتهاد كمآسي ا١تسلمُتأ، أك مواضيع القرب كاآلخرة، مواضيع اٟتجاب

خاصة ، لكن أف تكوف ىي السمة الغالبة للدعوة فهذا ماكاف يسبب خلبل، التعريف هبا على ٨تو ما
كاألحبلـ ،  كا١تشاكل السلوكية،  كأف ىناؾ قضااي أكثر التصاقا ْتياة الطالبات اليومية كأشد أ٫تية

بداعية ٗترج إكرغبتهن ُب مشاريع تطوعية ك ،  عمرية اليت ٯتركف هباكاحتياجات الفًتة ال،  كالطموحات
كاليـو ، كل ىذا كاف مغيبا لصاّب قضااي معينة،  كتثقيفهن بدكرىن كفتيات كنساء ا١تستقبل،  طاقاهتن

فظهر االىتماـ بصناعة فتيات انجحات ، هللا إٔببدأت األلواف األخرل أتخذ مكاهنا ُب لوحة الدعوة 
كمن خبلؿ ، دارة اٟتوار كالنقاش مع الفتياتإكمن خبلؿ ، لعمل اليت ترعاىا ا١تدرسةمن خبلؿ كرش ا

كيظهر ذلك ُب مشاريع الفتيات أثناء ، بداعا كمشاريعا خاصة هبنإعطاةهن مساحة ليصنعن إ
كقد اليكوف ىذا األمر اليـو ، أك من خبلؿ االحتفاالت اليت تقيمها ا١تدارس، أك ُب ا١تصلى، اٟتصص
كأف ا١تدرسة ، اليت تضاىي مثيلتها ُب الغرب كلكن نرجو أف قليل اليـو سيكوف كثَتا غدا ابلصورة

 ستصبح أكثر من ٤تضن للتعليم كالًتبية فقط.
 

 : التغيًنات السلبيةمن 
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ٖتجيم دكر الداعية فقد كانت الداعية تلمس بنفسها جوانب اٟتاجة كالقصور ُب البيئة ا١تدرسية اليت 
كٖتدد ا١تواضيع اليت تطرحها كفقا للقضااي ا١تلحة على الساحة ، رؾ من خبل٢تافتتح، تتواجد فيها

عبلمية على الساحة اإل كمن خبلؿ مايستجد، الدعوية  التعليمية من خبلؿ سلوكيات الطالبات
٦تا ، كتقييد الداعية بقيود كثَتة، لكن ُب السنوات األخَتة ًب تقنُت ىذا األمر، كاالجتماعية كالًتبوية

، دارت العليا ُب ماينبغي أف يطرحاإل إٔبفهي ترجع ، ا١تساحة الدعوية اليت تتحرؾ من خبل٢تا قلص
٦تا أثر سلبا ، كليس عن دراسة أك استبياف، داراتا يعود لوجهات نظر شخصية ٢تذه اإلكمايطرح غالب

 رغم، يمي عموماكعلى عبلقتها بقضااي الطالبات كاجملتمع التعل، هللا ُب ا١تدارس إٔبعلى أثر الدعوة 
كغَتىا ، حياء العادات الغربية كأعياد ا١تيبلد كأعياد اٟتبكإ، أف ىناؾ قضااي مستجدة كقضااي اإلٟتاد

دارية بدال من إغبلؽ الباب ثر مركنة بينها كبُت القيادات اإلكتنسيقا أك، ٦تا يستلـز دكرا من الداعية
 لحة .هناةيا ُب كجو التعاطي الفعاؿ مع ا١تساةل الدعوية ا١ت

 : الدعوة يف  اجلامعات السعودية: اثنيا
منها ثبلث جامعات عرفت بعلو كعبها ُب العناية أبقساـ ، جامعة ِْعدد اٞتامعات اٟتكومية  يبلغ

ية ُب ا١تدينة اإلسبلمكاٞتامعة ، ية ُب الرايضاإلسبلمكىي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ، العلم الشرعي
 مكة ا١تكرمة.كجامعة أـ القرل ُب ، ا١تنورة

 : هللا ُب اٞتامعات إٔب٦تيزات الدعوة 
فالطالب لديو حرية نسبية ، ك٥تتلفة عن البيئة ا١تدرسية، حد ما إٔبتوفر بيئة  دعوية حرة : ُ

كُب كجود مكتبة جامعية ، كُب ٖتديد اٞتدكؿ الدراسي، كُب مواعيد احملاضرات، ُب اختيار ٗتصصو
 إٔبتطبع سلوؾ الطالب اٞتامعي اب١تيل  كا١تميزات كىذه اٟترية، ةأكرب كأكثر مشوال من مكتبة ا١تدرس

كىذا ٮتدـ ، القياـ بدكر ما  يستطيع من خبللو أف ٬تد متنفسا ١تواىبو كطموحاتو إٔباالستقبلؿ ك 
عة كليس عنصرا مقيدا أك ٤تدكد هللا اليت ٖتتاج شبااب فاعبل مستقبل ذا رأم كشخصية مبد إٔبالدعوة 

 مكاانت.اإل
، فالطالب يدخل للجامعة كىو ُب بداية سن الشباب، ا١ترحلة العمرية لطلبة اٞتامعات: ِ

فيتوفر للطالب ٛتاسة كنضج عقلي مبلةم ٯتكنو من التأثَت كالعمل كاإلثراء ، كأيضا هناية مرحلة ا١تراىقة
. 
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، العلـوفاألقساـ اليت ُب اٞتامعات توفر تعليما مركزا ُب أحد ، التخصص ُب العلـو الدينية: ّ
٘تكنو ، فيخرج الطالب كلديو قاعدة علمية ٦تيزة، ألخذ طرؼ من العلـو ا١تادية األخرل ابإلضافة 

كيستطيع بعدىا أف يدعم ىذه القاعدة العلمية ، ؽ ُب العمل الدعوم على بصَتةابذف هللا من االنطبل
 أك ابالنطبلؽ ُب فلك الدراسات العليا.، ابلقراءات اٟترة

خاصة  كالعلم ، كالسطحي، لوب ُب عصران الذم فشا فيو العلم السريعفالتخصص أمر مط
ضل ، فليس أسوأ من عآب ضبلؿ، كاليستعاض عنو ٔتجرد علم غَت راسخ، الشرعي أمر اليستغٌت عنو

 كيضل.
تسمح بنضج العمل الدعوم ، اتألستاذاب اتكجود مركنة كمساحة حرة ُب عبلقةالطالب: ْ

 كبُت أستاذ يوجو كيرشد كيعلم.، مية الدعوية بُت طالب يسأؿ كيبحثك٘تازج ا٠تربات العل، نفسو
كااللتقاء بنماذج ، كالتنقل بُت مستوايت كمواد ٥تتلفة، فًتة الدراسة الطويلة نوعا ما: ٓ

فيكوف فيما بعد مشركعا ، كيسهم ُب  تطور كعيو كمداركو، ةكل ىذا يصقل الطالب،  متنوعة من البشر
 مكاانت ابلعمل كالتطوير.يئة تتلقى كل ىذه اإلفقط لبك٭تتاج ، دعواي ٦تتازا
كىذا األمر ، كدكرات، كلقاءات، كأسواؽ، من معارض، توفر بيئة النشاط الغَت منهجي: ٔ

أك بُت الطلبة ، مع أ٫تيتو ُب التعاكف مع اٞتهات الدعوية، يكاد يكوف مفقودا ُب مرحلة الثانوية
 عة كيستفيد منها منسوبوىا.أنفسهم ُب عمل مشاريع دعوية داخل اٞتام

فالطالبة  ، حاجة الطلبة كالطالبات ُب اٞتامعات لعمل دعوم ذكي كمناسب للمرحلة: ٕ
، مثبل ُب ا١ترحلة اٞتامعية تظهر شخصيتها  كخاصة ُب مبلبسها كمظهرىا كفكرىا كانتماةها كسلوكها

عدـ كجود رقابة شديدة كتلك  لدل بعض الطالبات كرٔتا كيظهر التقليد كاالستنساخ للثقافة الغربية
لدعوة مستمرة كلكن  وكيات الغَت مقبولة.كل ىذا يتطلباليت ُب ا١تدرسة يقود لظهور بعض السل

٬تذهبن كالينفرىن خاصة كأف الطالبة ُب ىذه ا١ترحلة تنزع ٟتب ، بطريق تتقبلو ىؤالء الطالبات
 مبلءات من اآلخرين.كالتميز كعدـ تلقي اإل، الظهور

 ٮتتلف عن دعوة طالبات ا١تدارس. كخطا جديدا، فقها ُب الدعوة جىذا ٭تتا ك 
 : صور عدة منها إٔبكتتنوع صورة الدعوة النساةية ُب اٞتامعات 

كيوجد ُب ، كنقصد هبا احملاضرات ا١تنهجية ا١تقدمة ُب اٞتامعات: دعوة نسائية متخصصةأ ( 
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في جامعة أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة كىي ف، اٞتامعات السعودية العديد من األقساـ الدينية ا١تتخصصة
من أقدـ اٞتامعات ُب السعودية يوجد كلية الشريعة  كما ذكران آنفا كاليت يتبعها مركز الدراسات 

قسم ، ككلية الدعوة كأصوؿ الدين كيتبعها، كمعهد األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، يةاإلسبلم
 ية.اإلسبلمكقسم الدعوة كالثقافة  ،كقسم الكتاب كالسنة، كقسم العقيدة، القراءات

كعلى غرار ىذه الكليات يوجد كليات مشاهبة ُب بعض اٞتامعات السعودية كجامعة االماـ 
 ية ُب ا١تدينة كجامعة الطاةف.اإلسبلمكاٞتامعة ، يةاإلسبلمدمحم بن سعود 

، يدةكالعق، كاٟتديث كعلومو، كعلومو القرآف: كا١تناىج ا١تقدمة ُب ىذه اٞتامعات تشمل
 كالفقو كأصولو.، كا١تواريث، كا١تذاىب ا١تعاصرة
كإقامة ، العلميةككتابة األْتاث كالرساةل ،  لكافة األنشطة الدعوية العلمية األخرل ابإلضافة 

 .الدكنوراهشراؼ على رساةل ا١تاجستَت ك كاإل، ا١تؤ٘ترات
هللا ُب  إٔبوة تذة اٞتامعات ُب الدعاكنشاط أس، نقصد بو النشاط الطبليب: ب( دعوة حرة

 : إٔبكتقـو بتنظيمها عمادة شؤكف الطالبات ُب اٞتامعة كتنقسم ، غَت أكقات احملاضرات الرٝتية
بقصد ، كىذه احملاضرات إما تكوف ُب ساحة مفتوحة  ُب اٞتامعة: زلاضرات متنوعة: ُ

دمها عادة كتق، أك ُب قاعات ا١تؤ٘ترات كاٟتفبلت ابٞتامعة، إٝتاع أكرب قدر ٦تكن من الطالبات
أك زاةرات من خارج اٞتامعة من ، أستاذات متخخصات من أستاذات اٞتامعة ُب نشاط تطوعي

 رات اب١تملكة.أك الداعيات ا١تشهو ، داعيات ا١تنطقة
كقد يتم التنسيق مع الدعاة كا١تصلحُت لتقدمي احملاضرات للطالبات عرب الدكاةر التلفزيونية 

 ا١تغلقة .
 لمات كدركس ٥تتصرة .من ك: أنشطة ادلصليات: ِ
كتكوف برعاية ، كالسنة النبوية، الكرمي القرآفكمسابقات حفظ : إقامة ادلسابقات: 3

العاـ  ١تسابقات مسابقة )اتج اإلماـ( ىذاكمن ىذه ا، يةاإلسبلمأك ابلتعاكف مع أحد ا١تراكز ، اٞتامعة
  بن سعود ابلتعاكف مع ١تركزق( ك اليت نظمتها عمادة التعليم االلكًتكين ّتامعة االماـ دمحمُّْٔ)

كرعت تكرمي الفاةزات فيها حـر خادـ اٟترمُت ، اٞتامعي اإلسكاف ُب كالسنة القرآف لتحفيظ النساةي
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 (ُ)الشريفُت.
كمساعدة احملتاجُت ، اليت يقصد هبا تقدمي الدعم ا١تإب كالصدقات، إقامة األسواق اخلًنية: ْ

لكن ينطوم على ٖتقيق جانب دعوم ، واي بصورة مباشرةكىذا اٞتانب قد اليكوف دع، من ا١تسلمُت
كىذا النشاط أيٌب مقاببل لتلك النشاطات ، كىو نصرة ا١تسلمُت  كمؤازرهتم ابلدعم ا١تإب، كىدؼ ديٍت

التطوعية ُب الغرب كاليت يقصد هبا ٚتع األمواؿ ٠تدمة قضااي التبشَت ُب العآب كخدمة الكنيسة كغَتىا 
 طبعا مع الفارؽ ُب خلفية ىذا الدعم كأىدافو كمبادةو.، ةمن قضااي عقدية غربي

كٖتتوم ، كىذه ا١تعارض تكوف ٖتت إشراؼ اٞتامعة، إقامة معارض مصغرة للكتاب: 1
 ب ىادفة.غالبا على كت

كىذه اجملبلت ٖتتضن مواىب الطالبات ُب الكتابة كالنقد : إصدار ادلطبوعات واجملالت: ٔ
كمثاؿ ، فضبل عن متابعة أنشطة اٞتامعة كخاصة الدينية، ٯتانيةاٞتوانب اإللتنمية  ابإلضافة ، كالتحليل
 الطالبات ُب جامعة أـ القرل. لة ٙترات اإلٯتاف اليت يصدرىا قسمذلك ٣ت

عرب التعاكف مع اٞتهات اٟتكومية ، ترعى أنشطة  دعوية خارجية ألستاذاهتا، كبعض اٞتامعات
 ية.اإلسبلمرشاد كتوعية اٞتاليات التابعة لوزارة الشؤكف إلكمكاتب الدعوة كا،  أك األىلية ا١تختلفة

ا١تؤىبلت علميا ٦تن ، كجدير ابلذكر أف اٞتامعات السعودية مليئة كاٟتمدهلل ٓتَتة من النساء
حىت ُب تلك الصفحات  ، ك٦تن ٬تدف لدعوهتن قبوال لدل طالباهتن، الدكنوراه٭تملن درجة ا١تاجستَت ك 

كىذا دليل ٧تاح الداعية ، ٧تد اٟتضور كا١تتابعة كا١تشاركة، اإلنًتنتاء الشخصية ا١تنثورة  ُب ٝت
ك٧تاح الداعيات ُب ، جبار أك ابإلكراهفاٟتب كا١تتابعة ٙترة عفوية الأتٌب ابإل، األكادٯتية ُب دعوهتا
، شراكهن ُب العمل الدعوم ىو ٧تاح للدعوة نفسهاإك ، كٖتبيبهن ُب الدعوة، أتليف قلوب الفتيات

ي كلما اإلسبلمالتزاما اب١تنهج كالعكس صحيح كلما كانت الداعية أقل ، ج ٢تا بُت النساءكتركي
بل ىو مؤشر من ضمن ، كليس معٌت ذلك قياس ٧تاح الداعية بكثرة األتباع، أثر دعوهتا تضاءؿ

 غىًليظى  فىظِّا كيٍنتى  لىوٍ كى   ٢تىيمٍ  لًٍنتى  اَّللًَّ  ًمنى  رىٍٛتىةو  كهللا عز كجل يقوؿ )فىًبمىا، يستأنس بو، مؤشرات كثَتة
نٍػفىضُّوا اٍلقىٍلبً  كبُت اجتماع ، فالعبلقة طردية بُت حسن ا٠تلق كالتزاـ ا١تنهج الصحيح (ِ)( حىٍوًلكى  ًمنٍ  الى

                                      
 َُْٗٔالعدد، قُّْٔ/ُ/ُٕبتاريخ ، جريدة الرايض (ُ)
 .ُٗٓاآلية ، سورة آؿ عمراف (ِ)
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 الناس ككسب قلوهبم.
أف يكوف ، مكاانت ا١تتاحة للداعية السعودية ُب ٣تتمع التعليم العإبكا١تأموؿ ْتسب اإل

بل اٞتميل خركج ، كاليبقى على صورة األنشطة التقليدية ا١تعركفة، مكاانتنشاطها مناسبا ٢تذه اإل
شراؼ الكوادر النساةية ٦تن ٭تملن إكٖتت ، ية اٞتامعات السعوديةامشاريع دعوية راةدة تكوف برع

 هللا. إٔبمشعل الدعوة 
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 :رشادية والدعوة واإلاإلسالمادلؤسسات التابعة لوزارة الشؤون : ينادلطلب الثا
 تعليم هبدؼ، ىي ٚتعيات أنشأهتا الوزارة: كا١تراكز كالدكر التابعة ٢تا القرآفٚتعيات ٖتفيظ : كالن أ

ا كحفظنا تبلكة: الكرمي القرآف للجمعيات مقرات ك ، أغراض من عنو يتفرع أك بذلك يتصل كما، كٕتويدن
 ألحكاـ طبقنا، ناطق األخرلفركع متوزعة ُب ا١تراكز كا١ت  رةيسية تنتشر ُب احملافظات الكبَتةك تتبع ٢تا

 (ُ)الكرمي القرآف لتحفيظ ا٠تَتية للجمعيات األساسي النظاـ
 : األقساـ النساةية ُب ٚتعيات التحفيظ

 كالفصوؿ كا١تناىج اإلدارة ُب كمتكاملة، ا١تكاف ُب مستقلة نساةية تعليمية كحدات ىي
 بنظم ا٠تاصة النساةية للمدارس ةالعام اإلدارة نظاـ ُب عليها ا١تنصوص األىداؼ تنفذ، الدراسية
 . الدراسة كأكقات كا١تناىج اإلدارة كطرؽ كاالفتتاح التصريح

الكرمي على التوإب بعد نشأة األقساـ  القرآفكنشأت األقساـ النساةية ُب ٚتعيات ٖتفيظ 
  قُّٕٗ كُب جدة  نشأ الفرع النساةي عاـ، قَُُْففي الرايض نشأ الفرع النساةي عاـ ، الرجالية
 السيدة يد على للبنات ُب جدة  الكرمي للقرآف مدرسة أكؿ بذكر بوضع ا١تباركة النشأة ككانت
 (ّ()ِ)(.هللا يرٛتها) الدين شرؼ صديقة/الفاضلة

كذلك مراعاة ، صباحي كمساةي، أما نظاـ الدراسة ُب ىذه اٞتمعيات فهو على فًتتُت
يستطعن اٟتضور صباحا فيكوف اٟتضور فهناؾ نساء عامبلت ال، كأكقات تفرغهن، لظركؼ النساء
، كيفضلن اٟتضور الصباحي، كرابت منازؿ، كىناؾ نساء كفتيات متفرغات، ٢تن اا١تساةي مناسب

 معيات على مدار اليـو .فيكوف نشاط ىذه األقساـ كاٞت
ج ٍب أتٌب برام، كتدريسو القرآفأما الربامج ا١تقدمة ُب ىذه ا١تراكز فتكوف األكلوية فيها لتحفيظ 

                                      
تقرير ٘تت ا١تشاركة بو ُب الندكة اليت ، كجهودىا ُب ا١تملكة العربية السعودية، مجعيات حتفيظ القرآن، بدر بن انصر البدر (ُ)

كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة كاإلرشاد بعنواف )عناية ا١تملكة ابلقرآف  كعلومو( كاليت رعاىا ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة أقامتها 
 .ُُِْعاـ ، ا١تصحف الشريف

ك٢تا جهد دعوم مبارؾ كخاصة ُب رعاية ، تزكجت من عمر نصيف أحد أعياف جدة، شرؼ الدين كتيب: ابنة العآب ا٢تندم (ِ)
 يد ك٤تاربة الشركيات.جانب التوح

، موقع ملتقى أىل اٟتديث، ٝتراد ٝتَت، ًصدًٌيقىة بنت الشيخ شرؼ الدين: ًمٍن النًٌسىاء العىًظيمىات ُب العىصر األىًخَت (ّ)
 ـ.َُِْ/ُُ/ُٓبتاريخ
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بغرض ، فرعية كاحملاضرات كالدكرات كالربامج الًتفيهية اليت يقصد هبا تنويع الربامج ا١تقدمة للنساء
 ٖتقيق فاةدة أكرب ٢تن دينيا كاجتماعيا كفكراي.

 : كيعود ذلك لعدة أسباب، كٖتقق الدعوة النساةية ٧تاحات كبَتة ُب ىذه اٞتمعيات كا١تراكز
 كىذا ما، كٕتويدا كتفسَتا، كاالىتماـ ا١تطلق بو حفظا كىو )كتاب هللا(، ٣تاؿ الدعوة: ُ

فا١ترأة اليت أتٌب للمراكز النساةية تعرؼ أهنا ، اليتوفر ُب حقوؿ الدعوة األخرل ٔتثل ىذا الًتكيز كالعناية
 س أك علـو أخرل.الكرمي حفظا كدراسة كلن تزاٛتو درك  القرآفستقضي جل كقتها مع 

أك ، جبارإفبل ، كطوعياالتوافد على ىذه ا١تراكز أمرا اختياراي  اليت ٕتعل، الرغبة الذاتية: ِ
فالفتاة قد تدخل ، ٢تن مع كتاب هللا كرغبة كبَتة ُب صناعة عبلقة كطيدة فتأٌب الدارسات ْتب، إكراه

لكن ىذا غَت موجود ُب دارسات ٚتعيات ، كا١ترأة قد ٘تارس كظيفة الترغبها، لقسم ُب اٞتامعة الترغبو
كىذا األمر يعد صفة ، فقرار اجمليء ٢تذه ا١تراكز كاالستمرار يكوف ذاتيا كعن حب كاقتناع، التحفيظ

 كيعود السر ُب ذلك ١تكانة كتاب هللا ُب نفوس ا١تسلمات.، ٘تيز ىذه ا١تراكز
، كاألميات، فتجد فصوؿ خاصة للكبَتات، خاصية القبوؿ ا١تفتوح ٞتميع فئات النساء: ّ

بعكس دكر التعليم ، فبل ضوابط كالشركط عمرية، صوؿ لعامة النساءكف، كفصوؿ خاصة ابلصغَتات
فاألمر مفتوح لكل راغبة ُب تعلم كتاب ، من مدارس كجامعات اليت تشًتط عمرا معينا لطلب العلم

مثل ، تضبط فئات التحفيظ، بل ىناؾ معايَت معينة، كىذا اليعٍت عدـ كجود ضوابط للتعليم، هللا
 كحفظ أجزاء من قبل أك عدمو.، فظكالسرعة ُب اٟت، تقافاإل

، ٦تا يؤدم لفتح مراكز جديدة، كتزايد االلتحاؽ هبا، ه ا١تراكزقباؿ ا١تستمر على ىذاإل: ْ
بلغ عدد ، ََُِحصاةية منشورة بتاريخ ألعداد ا١تتزايدة من النساء ففي إلتلبية احتياجات ا

 .(ُ)حلقةُُْْْسن ُب يدر ، طالبة ِِِٓٔٗ القرآفالطالبات ا١تلتحقات ٔتراكز ٖتفيظ 
 : كمراكزه على اجملتمع النساةي السعودم القرآفأتثَت كجود حلقات 

 : يتنوع أتثَت كجود اٟتلقات ْتسب الفئة ا١تتعرضة ٢تذا ا٠تَت
فكيف إف كانت ىذه ، الٮتفى أثر العلم ُب الصغر على تنشئة األبناء: ابلنسبة للصغَتات

ترل كيف ستنمو؟ ألن يكوف ٪توا قواي مهذاب ٤تكما؟ ، ماءالبذكر الصغَتة تسقى بكتاب جاء من الس
                                      

 ـ.ََُِ/ُِ/ُٓبتاريخ ، ُُْٓٓالعدد ، جريدة الرايض (ُ)
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 (ُ)(كدمو بلحمو هللا أخلطو، السن فىت كىو القرآف تعلم يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص )من
 يةاإلسبلم ٣تتمعاتنا على الدخيلة النماذج بعض يقلدكف أطفالنا اليـو ٥تيف فهم ككاقع "
 الشخصيات من كالعديد هتـز ال اليت الشر قول، عنكبوتال رجل، اٟتديدم الرجل، ا٠تارؽ كالرجل
 كمن. الصغار أطفالنا خياؿ ُب كبَتان  رافدان  تشكل الشخصيات ىذه أصبحت ك، الو٫تية الكرتونية

 ٪تاذج كتقدمي ألطفالنا يةاإلسبلم ا٢توية تشكيل ُب نبدأ أف ٬تب الشخصيات ىذه مثل ٣تاهبة أجل
 كاستخبلص، األخيار األكلُت كأخبار، كالرسل األنبياء صصكق  الكرمي القرآف قصص من حقيقية

 ألطفالنا قدكة كالسبلـ الصبلة أفضل عليو الرسوؿ كليكن، احملمدية السَتة على كالًتكيز، كاٟتكم العرب
 (ِ)".النبوية السَتة من لقصص كاٟتفظ كالقراءة السرد خبلؿ من كذلك، ا١تتميزين

بل حىت تلك مثيبلهتا داخليا التقل خطرا ، دىا فقطكالتشكل النماذج ا٠تارجية خطرا لوح
فظهرت مهرجاانت ، افة الغناةية على اجملتمع ا١تسلمالثقالفضاةية  تبنت إدخاؿ  فبعض القنوات، عنها

تضر أكثر ٦تا تنفع كقد ، كىذه القنوات تقدـ فيديوىات استعراضية ٕتارية، األطفاؿ ك الفرؽ الغناةية
، ى ضررىا على حواس الطفل كتركيزه بل كتؤثر على قدراتو مستقببلنبهت كثَت من الدراسات عل

كاليتوقف الضرر ىنا بل أهنا تستخدـ األطفاؿ أنفسهم كمادة لعرض سلعتها كٖتقيق أكرب ربح 
أهنا  إٔب ابإلضافة ، كتنظم مسابقات ١تن يرغب أف يكوف ٧تما غناةيا فيتسابق األطفاؿ إليها، ٕتارم

ات الغناةية ُب السعودية اليت تريب الفتيات على الرقص كاالستعراض كالغناء ُب أفرزت ظاىرة فرؽ الفتي
كالًتبويُت للحد من ىذه قفة جادة من  أكٕب العلم كا١تصلحُت كيستوجب ك ، أمر دخيل على اجملتمع

كطرحو كنموذج حضارم ال٭توم أم ضرر على حواس األطفاؿ أك ، الظواىر كتقدمي البديل ا٢تادؼ
كجسد غض آخر تشرب الغناء ، فشتاف بُت جسد غض امتؤل بذكر هللا، فكارىمسلوكهم أك أ

 كا١توسيقى كالرقص كنشأ عليها.
 نظم كسبلسة األلفاظ كقوة البياف سحر الكرمي الذم ٬تمع بُت القرآفبينما قراءة كحفظ "

 : يظهر أثره ُبكالذم ، كالعلـو ا١تعرفة ٨تو رحلتو بداية ُب ا١توىوب الطفل ٭تتاجو ما ىي عُت، اللغة

                                      
 .ُط، ّْٓص، ُج . سندادلأخرجو أٛتد ُب  (ُ)
، موقع بوابة موىبة على الويب، مقاؿ منشور، زلفظ وقراءة القرآن منهج يف تربية ادلوىوبٌن الصغار، هللا علي القرزعيعبد (ِ)

 قُّْٔ/ ٓ/ ّبتاريخ 
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 كتعزيز النطق السليم.، لديو اللغوم القاموس إثراء: ُ
 .اٟتفظ ملكات كٖتفيز ا٠تياؿ تغذية: ِ
 .الكوف أسرار ُب التأمل خبلؿ من التفكَت تعليم: ّ
 (ُ)".لئلسبلـ انتماةو تعزيز: ْ

 فينشأ الطفل على، ك٭تميو بسياج متُت، ُب الصغر ينمي اٞتانب التعبدم القرآففحفظ 
كُب اٞتانب الًتبوم فالطفل ، أخرل اضحة التتداخل معها خبلةط فكرية كعقديةعقيدة صافية قوية ك 

فيكوف ،  الذم يغرس فيو بذكر اإلٯتافالقرآينكيتدرج مع القصص ، القرآفيًتىب على أخبلقيات 
 ٤تبة كمراقبة كتعلقا.: )ا٠تالق( عز كجل حاضرا ُب كجداف الطفل كفؤاده

يتفق كثَت من الًتبويُت كالعاملُت ُب : ُب التعليم العاـ كاٞتامعي كمابعده ابلنسبة للطالبات
، كمدارس التحفيظ التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم، القطاع التعليمي على جودة ٥ترجات مراكز التحفيظ

 كذلك بربكة األخذ بكتاب، فغالبا تتميز خر٬تة ىذه ا١تراكز كا١تدارس ابلتفوؽ ُب التحصيل العلمي
ٍكا )كىالًَّذينى : يقوؿ تعأبكهللا سبحانو ك ، هللا ىيمٍ  ىيدنل زىادىىيمٍ  اٍىتىدى تػىٍقوىاىيٍم( كىآاتى

كيقوؿ النيب صلى هللا  (ِ)
 (ّ)أقواما كيضع آخرين( القرآفعليو كسلم)إف هللا لَتفع هبذا 

ح كقوة كبُت التفوؽ كاالمتياز كالنجا ، أخذة جادة قوية لقرآففالعبلقة طردية بُت األخذ اب
 التحصيل الدراسي.

، على سلوؾ الطالبات القرآفبل يبلحظ أتثَت ، كليس ذلك خاصا ّتانب العلم فقط
، كاألدب كاٟتياء ٝتة تكاد التغيب مبلحظتها عن طالبات التحفيظ، كا٠تلق الرفيع، فالسمت اٟتسن

، ية مشاىدة كالٗتفىفهذه آ، عن حياة الطالبة القرآفكيبلحظ ُب اٞتانب اآلخر األثر السليب لغياب 
 ((ْ)األٍلبىابً  أيكليو يػىتىذىكَّري  ًإ٪تَّىا يػىٍعلىميوفى  الى  كىالًَّذينى  يػىٍعلىميوفى  الًَّذينى  يىٍستىًوم ىىلٍ  كصدؽ هللا القاةل )قيلٍ 

                                      
، موقع بوابة موىبة على الويب، مقاؿ منشور، حفظ وقراءة القرآن  منهج يف تربية ادلوىوبٌن الصغار، عبدهللا علي القرزعي (ُ)

http ://www.mawhiba.org/  بتصرؼ.، قُّْٔ/ ٓ/ ّبتاريخ 
 .ُٕاالية ، سورة دمحم (ِ)
، النكاح ُب الرغبة ابب -...  ذلك كغَت النكاح ُب الًتغيب أبواب ٚتاع - النكاح كتاب ،السننأخرجو البهقي، ُب  (ّ)

 .َُِّٖرقم اٟتديث:  ٕٗ/ٕ
 .ٗاآلية ، سورة الزمر (ْ)
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، إب٪تاةها تنمو جسدية ملكة فالذاكرة، العلمي التحصيل على الطالب يساعد القرآف كما أف
 ذاكرتو استغبلؿ كأحسن، العقلية قواه مع التعامل اإلنساف أحسن إذاف.٥تزكهنا زاد كلما كتتسع

 كالفكرية. العقلية قواه تضاعفت، ككهولتو شبابو ُب كاستثمارىا
 ك، استغبللو كحسن الوقت تنظيم ُب يساعداف كالتبلكة ا١تراجعة كمبلزمة القرآف حفظ كما أف

 .كفصاحتو اللساف طبلقة ُب سبب كتبلكتو الكرمي القرآف حفظ من اإلكثار
 فهو، كالسكينة القلبية كالطمأنينة، النفسي األمن ٖتقيق ُب عظيمان  أثران  الكرمي للقرآف إف ك"

، كمشاعره أحاسيسو كيرىف، كجدانو يهز، اإلنساف نفس ُب الشأف ابلغ أتثَت ذات ىاةلة ركحية طاقة
 القرآف لتأثَت يتعرض أف بعد ابإلنساف فإذا، بصَتتو ك٬تلي، كتفكَته إدراكو كيوقظ، ركحو كيصقل
ا إنساانن  يصبح ا خلقنا خلق كأنو جديدن  (ُ)".جديدن

 مدارس إحصاةية ُب األكٔب العشرة ا١تراكز قاةمة الكرمي القرآف ٖتفيظ مدارس كقد تصدرت
 ا١تركز يقيمو الذم قُُّْ-ُِْٗ من لؤلعواـ القدرات اختبار ُب اب١تملكة البنات كمدارس، البنُت

 شبكة على( كالتقومي للقياس الوطٍت ا١تركز) موقع ُب نيشرت إحصاةية كفق، كالتقومي سللقيا الوطٍت
% من َٗكانت كزارة الًتبية كالتعليم أعدت دراسة هبذا ا٠تصوص بيَّنت أف أكثر من ك ، اإلنًتنت

 (ِ).الكرمي القرآفا١تتفوقُت كا١تتفوقات ُب الثانوية العامة من طلبة ٖتفيظ 
موصدا أماـ الكبَتات كرابت  القرآفبعد أف كاف ابب حفظ : ازؿ كالكبَتاتابلنسبة لرابت ا١تن

، جاءت مراكز التحفيظ ا١تنتشرة ُب ا١تدف كاحملافظات لتكوف ٣تاال ٭تتضن ىؤالء النساء، البيوت
فجاءت ا١تراكز ا١تتواجدة ُب كل حي لتفتح ، اللواٌب كاف جل كقتهن للمنزؿ أك للزايرات أك للتسوؽ

ا١تناؿ  بل كلتحقق ٢تن حلما كاف بعيد، ساء ليسارعن ٟتفظ كتاب هللا كتعلمو كأتملوابب أمل للن
سيلحظ أعداد النساء اللواٌب ٮترجن من بُت كالناظر لشوارع األحياء ُب مدف ا١تملكة ، القرآفْتفظ 

زرافات ككحداان جارات فًتاىن ، ُب طريقهن ١تركز التحفيظٚتاعات بعد صبلة العصر البيوت 
ككثَتا مانشرت ، كىن ٭ترصن عليها ككنز عظيم، كالغاليةيتوجهن لتلك اٟتصة القصَتة ت كقريبا

الصحف السعودية قصص مؤثرة لنساء ُب ا٠تمسُت كالستُت قد أ٘تمن حفظ كتاب هللا كرٔتا ىن 

                                      
 .ََُِاكتوبر  ٓمن لقاء منشور ٔتفكرة االسبلـ بتاريخ ، لنفسية ّتدةاستشارم األمراض ا، عدانف عاشور (ُ)
 ق.ُِّْ/ُ/  ِٖبتاريخ  ُّٕٔٗعدد ، صحيفة اٞتزيرة  (ِ)
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، فهناؾ من ٖتفظ على السماع  من ا١تعلمة ٍب من األشرطة فًتل عجبا، ال٬تدف القراءة كالكتابة
 القرآفامرأة ٙتانينية حفظت  كمنهن(ُ)( لًلذًٌٍكًر فػىهىٍل ًمٍن ميدًَّكرو  القرآفكىلىقىٍد يىسٍَّرانى  القاةل )كصدؽ هللا

 القرآف حفظ ُب نطلقتا قد الثمانينية ككانت السيدة، ُب مدينة الطاةف التابعة ١تنطقة مكة ا١تكرمة
 عن الكرمي القرآف حفظ من ٘تكنت دكق.عاـ كل ُب أجزاء ستة ٔتعدؿ تقريبان  سنوات ٜتس منذ الكرمي
 القريبة اٞتمعية مراكز أبحد تداـك ا١تاضية السنوات خبلؿ كانت حيث، لديها  السمع حاسة طريق

 ٖتفظ كانت اليت معلمتها فإف اٞتمعية مسؤكٕب كْتسب. أسبوع كل من متتالية أايـ ألربعة بيتها من
 .هللا كتاب حفظ ا١تعمرة اـإ٘ت ُب كبَت دكر ٢تا كاف،  خبل٢تا من الكرمي القرآف

 : مجعيات التحفيظ بٌن االهتامات والتحدايت
حيث تساىم ُب ٛتاية الشباب عقاةداي ، ابلرغم من أف ٚتعيات التحفيظ ٘تثل صماـ أماـ للمجتمع

إال أف االهتامات توالت عليها ، كٖتفظ ٢تم أكقاهتم كتربطهم بكتاب رهبم، كفكراي من األفكار الوافدة
 غربية كقد تولت كساةل االعبلـ ال، كأماكن صناعة ٪تاذج متشددة دينيا، هنا مصنع لبلرىابمؤخرا أب

كتطالب ا١تملكة العربية السعودية بتحجيم نشاطها كٖتجيم ، ىذا االهتاـ فراحت هتاجم ىذه اٞتمعيات
 الدعم الذم تقدمو ٢تا كتشديد الرقابة على أنشطتها كمايتداكؿ فيها.

 السعودية العربية ا١تملكة ُب ٖتديدان  الكرمي القرآف ٖتفيظ كمدارس عياتٚت على ا٢تجـو كىذا"
 للحرب استغبلؿ ك الناصعة صورتو تشويو ُب كرغبة لئلسبلـ عداء من ينطلق اإلرىاب بتفريخ كاهتامها
 اٟتمبلت من جزء االهتامات فهذه إسبلمي ماىو لكل لصيقان  أصبح الذم اإلرىاب ضد العا١تية

 .ٯتةالقد العداةية
 العمل كآليات التحفيظ كمدارس ٚتعيات ٔتناشط التعريف ُب اإلعبلمي األداء ضعف أف غَت

 (ِ)".التأثَت من أكرب قدران  كٯتنحها ا١تغرضة اٟتمبلت ىذه مثل ٮتدـ هبا
 القرآف ٖتفيظ كمدارس ٟتلق كا١تهاٚتة ا١تعادية اٟتمبلت كيرل الباحث سليماف العمرم أف

 للشريعة كؿاأل ا١تصدر الكرمي القرآف تستهدؼ بل، التحفيظ كمدارس تٚتعيا تستهدؼ ال الكرمي

                                      
 .ُٕاآلية ، سورة القمر (ُ)

 ا١تصدر موقع صيد الفواةد.، ُّْْ/ ٔ/ٔبتاريخ ، مقاؿ منشور على الويب، حتفيظ القرآن  أرقام وحقائق، دمحم الدخيٍت (ِ)
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 (ُ).بو االعتصاـ عرل كفك عنو ا١تسلمُت لصرؼ الغراء
 : فهي أماـ ىذه اٞتمعيات كأما التحدايت

ة ُب التدريس كالتواصل مع التكنولوجيإدخاؿ التطوير للجمعيات كاالستفادة من الوساةل : ُ
كليس كعنصر ، ؿ الطلبة كالطالبات كعنصر رةيسي مشارؾ ُب عملية التطويركإدخا، الطلبة كالطالبات

 مستفيد أك مستهدؼ فقط.
أك ، سواء فئة اإلداريُت، أف يكوف ىذا اجملاؿ خاصا فقط ٔتن يتقن ك٬تيد العمل فيو: ِ

د كالتطوير من شأنو أف يستبع، فحلق التحفيظ مثلها مثل اجملاالت تعج ابلصاّب كالطاّب، ا١تعلمُت
فهذا  ، ليس أبقل شأان من الطب أك ا٢تندسة أك غَت٫تا القرآففالعمل ُب ٖتفيظ ، كيعزز الصاّب، الطاّب

 أك حسبما اتفق.، كليس أف يًتؾ األمر على عواىنو، كينبغي العناية بو أٯتا عناية، كتاب رب العا١تُت
 القرآف تعليم ٔبإ هتدؼ اليت ا٠تَتية اٞتمعيات كثرة فمع: اٞتمع بُت اٟتفظ كالفهم ": ّ

 القرآف حفظ بُت اٞتمع ُب السديد النبوم اب١تنهج األخذ ُب قصور ىناؾ زاؿ ال أنو إال كحفظو الكرمي
 ا٠تطوة ىي كتلك، كالنهي األمر كيستوعبوف، الفهم يطيقوف الذين الطبلب مع السيما، معانيو كفهم
 (ِ)."تعاليمو كتطبيق بو؛ للعمل األكٔب

 كاٞتمع، االعتبار بعُت اٞتانب ىذا أخذ الكرمي القرآف لتحفيظ ا٠تَتية اٞتمعيات فعلى
، الطبلب أعمار يناسب أبسلوب، عباراتو كدالالت، آايتو معاين كشرح، الكرمي القرآف حفظ بُت

 من أرقى أبسلوب الكرمي القرآف آايت لو شرحت تعأب هللا لكتاب الدارس عمر تقدـ ككلما
 هللا لكتاب دراستو مدة طيلة الطالب ٝتع على الكرمي قرآفال آايت تفسَت يعاد كبذلك، سابقو
 كفهم تعأب هللا كتاب إتقاف إٔب الكرمي القرآف ٖتفيظ حلقات طبلب يصل كبذلك، تعأب

 حفظة يوزف كبذلك، كأخبلقو أدبو القرآف حافظ فعنواف، أبخبلقو كالتخلق، ىدايتو كتتبع، معانيو
 (ّ).الكرمي القرآف

 : لتعاونية ومراكز دعوة اجلالياتادلكاتب ا: اثنياً 

                                      
 ق. بتصرؼ.ُِْٔ/ْ/َُبتاريخ ، جريدة اٞتزيرة، البيان يف الدفا  عن القرآن، سليماف العمرم  (ُ)
 ق.ُِْْٕتث منشور بتاريخ ، َِص ، التنشئة القرآن ية وأثرىا يف بناء الفرد واجملتمع، أٛتد بن عبدهللا الفريح (ِ)
 ا١تصدر السابق بتصرؼ. (ّ)
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 كالزاةر كا١تقيم ا١تواطن- أفراداجملتمع ١تختلف، سبحانو اهللا إٔب لغرض الدعوة التعاكنية ا١تكاتب أسست
 عن عبارة كىي .كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ يةاإلسبلم الشؤكف كزارة إداراي كتتبع- كا١تعتمر كاٟتاج

 : قسمُت إٔب ا١تكاتب ىذه كتنقسم، نُتاحملس تربعات على تقـو خَتية مكاتب
 ىذه أبناء للناطقُت من كيقـو أبنشطة دعوية متنوعة ،كاإلرشاد الدعوة قسم: األكؿ القسم

 .العربية ابللغة العربية البلداف غَتىا من أك الببلد
 غَتالناطقُت للمسلمُت متنوعة دعوية كيقـو أبنشطة ،اٞتاليات توعية قسم: الثاين القسم

 لئلسبلـ. ا١تسلمُت غَت كدعوة ،اٞتدد ا١تسلمُت كتقـو ٔتتابعة، العربية ابللغة الناطقة اٞتالية أك يةابلعرب
 : النشاط النساةي ُب ىذه ا١تكاتب

فرع أك ٞتنة نساةية خاصة هتتم بتقدمي برامج خاصة اب١ترأة كالفتاة ، يتبع لكل مكتب تعاكين
 كدعوة غَت ا١تسلمات. ،لبلىتماـ اب١تسلمات اٞتدد ابإلضافة ، كالطفل

اٟتاجة ا١تلحة لوجود عنصر نساةي يتعامل مع : ككانت من أسباب قياـ ىذه ا١تكاتب
 احتياجات النساء الدعوية.

، لدخوؿ عنصر جديد أضيف للًتكيبة االجتماعية كىو عنصر العامبلت ُب ا١تنازؿابإلضافة 
لمهن   ك٭تتجن ١تن يعُتملة أك اثنتكىن ٯتثلن نسبة اليستهاف هبا فبل يكاد ٮتلو بيت من كجود عا

 سبلـ من العامبلت النصرانيات أك ٦تن يعتنقن عقيدة كثنية.أك دعوهتن لئل، شراةع الدين
 : كٖتتوم ا١تكاتب النساةية على عدة ٞتاف منها

 كدعوهتن ا١تسلمات كغَت ا١تسلمات اٞتاليات ابستقباؿ كهتتم الداخلية للدعوة ٞتاف: ُ
 كغَتىا.  كاٟتفبلت كا٢تدااي كالدكرات كاحملاضرات لدركسا ٢تن ركتوف لئلسبلـ

 كا١تلتقيات كا١تستوصفات كا١تستشفيات القرآفكدكر  ا١تساجد ُب ابلدعوة كهتتم ميدانية ٞتاف: ِ
 كا١تسنُت. كاأليتاـ كالسجوف األزايء كدكر

 مةكإقا القرآف لتحفيظ دكر كإقامة فقهية دركس إبقامة كهتتم اٞتدد للمسلمات ٞتاف: ّ
 . العربية اللغة لتعليم دكرات

عرب تنظيم ا١تراكز   فصلية كدكرات علمية دكرات إبقامة كهتتم: ٞتاف للناشئة كاألطفاؿ: ْ
 التعاليم فيهم كترسخ تعلمهم لتقدمي برامج ٕتمع بُت الًتفيو كالعلم لؤلطفاؿ ابإلضافة ، الصيفية
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 (ُ). يةاإلسبلم
كقد يوجد غَت ، كيغيب اآلخر، بل قد ٭تضر البعض، كاتبكىذه اللجاف اليشًتط توفرىا ُب كل ا١ت

 ْتسب مايستجد على الساحة الدعوية كتدعو إليو اٟتاجة.، ماذكر
فعلى سبيل ، اإلسبلـ إٔبكمراكز توعية اٞتاليات ٖتقق ٧تاحا الٮتفى ُب أعداد الداخلُت : 2

العديد من ا١تراكز ٔتنطقة الرايض   كىو كاحد من، مركز الركضة لدعوة اٞتاليات ُب منطقة الرايض: ا١تثاؿ
كحىت هناية شهر ،  ىػ ُُّْا١تركز عاـ  إنشاءمنذ  اإلسبلـكشف ُب إحصاةية لو أف عدد الداخلُت ُب 

، النساء من( َُٕٖٕ) ك رجبلن ( ُِِٖٓ) منهم، قد  ٕتاكز ثبلثُت ألف شخص  ىػ ٤ُّْٔتـر لعاـ 
 اإلسبلـ دين كموقع، باب١تكت النساةي كالقسم اٞتاليات قسم طريق عن كذلك

(www.IslamReligion.com )العآب. ٨تاءأ ٚتيع ُب ا١تسلمُت غَت يستهدؼ كالذم 
، لغَت ا١تواطنات ابإلضافة ، السن كصغَتاتكبَتات ،  كتستهدؼ الدعوة ٚتيع الفئات النساةية

ةحات كانتهاء بدءا من العامبلت ُب ا١تنازؿ  كمركرا اب١تمرضات كالطبيبات كأستاذات اٞتامعات كالسا
موخرا زكجة سفَت سَتاليوف لدل ا١تملكة بفضل هللا ٍب بفضل جهود  تكقد أسلم، بزكجات السفراء

 .(ِ)الداعيات ُب ىذه ا١تراكز
  

                                      
 
بتاريخ  http ://www.cnr.org.sa/ar، شاد كتوعية اٞتاليات بشماؿ الرايض على الويبموقع ا١تكتب التعاكين للدعوة كاإلر   (ِ)

ُ/ُ/ُّْٓ 

http://www.cnr.org.sa/ar
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 : أ٫تية كجود كاستمرار ىذه ا١تكاتب
إذ التوجد جهة أخرل متخصصة ، إف ىذه ا١تكاتب ىي الوجهة األكٔب أماـ غَت ا١تسلمات

التخصص كا٠تربة كاالمكاانت ا١تتوفرة من مطبوعات ف، من األدايف األخرل سواىاابستقباؿ النساء 
 ٕتعل ىذه ا١تكاتب النساةية مهمة جدا ُب دعوة غَت ا١تسلمات.، بكافة اللغات كغَتىا

 ُب ىذه كالفواةد اجملنية من خبلؿ ىذه ا١تكاتب تعود ابلنفع على ا١تشتغبلت ابلدعوة إٔب هللا
ا٠تربات كالسنوات كُب توسيع األفق الدعوم ا١تمارسة الدعوية مع تعاقب  نضجا١تراكز ، ُب تكوين 

 أماـ الداعية ُب تعاملها مع أطياؼ انسانية ذات خلفيات دينية كقيمية كاجتماعية ٥تتلفة.
ابالضافة إٔب الفواةد اليت ٕتنيها ا١تستقببلت ٢تذه الدعوة من نساء اٞتاليات ا١تختلفة، ُب 

 كُب دخو٢تن ٢تذا الدين، كُب جعلهن سفراء لو ُب ببلدىن حاؿ عودهتن. تعريفهن ابالسبلـ،
 
 

 ادلؤسسات التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية: ادلطلب الثالث

كتقدـ برامج ، تتبع لوزارة الشؤكف االجتماعية، ىي مؤسسات خَتية: اجلمعيات اخلًنية
، كا١تعاقُت، كرعاية ا١تسنُت، يتاـيواء األإلة ك مثل كفا، كدعوية نسانيةإ٣تتمعية كأسرية ك ، كأنشطة متنوعة

كاستقباؿ الصدقات كالزكوات ، كرعاية برامج األسر ا١تنتجة، كتقدمي ا٠تدمات الصحية للمحتاجُت
 كاستضافة الدعاة كالداعيات.، لدفعها ١تستحقيها

 : هللا إٔبعبلقتها ابلدعوة 
سيجد رابطا مباشرا ٬تمع بُت ىذه  هللا إٔبإف ا١تتأمل لعبلقة اٞتمعيات ا٠تَتية ابلدعوة 

فاألعماؿ اٞتليلة اليت تقـو هبا ىذه اٞتمعيات تقدـ صورة عن ا١ترأة ، اٞتمعيات كبُت العمل الدعوم
الذم ٭تث على التكافل  اإلسبلـ ئتطبيقها ١تبادك  كُب حبها للخَت، ُب عطاةها، ُب بذ٢تا، ا١تسلمة

 هللا صلى النيب عن عنو هللا رضي بشَت بن النعماف فعن، كالتعاكف كنصرة الضعيف كمساعدة احملتاج
ًهمٍ ، تػىوىادًًٌىمٍ  ُب  اٍلميٍؤًمًنُتى  مىثىلي  ): قاؿ كسلم عليو  عيٍضوه  ًمٍنوي  اٍشتىكىى ًإذىا اٞتٍىسىدً  مىثىلي  كىتػىعىاطيًفًهمٍ ، كىتػىرىاٛتًي
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 (ُ)(كىاٍٟتيمَّى اًبلسَّهىرً  اٞتٍىسىدً  سىاةًري  لىوي  تىدىاعىى
كتسَت ُب ىذا الطريق اقتداء ابلسلف ، ذات يد طؤب ُب عمل ا٠تَت، ودية ا١تسلمةفا١ترأة السع

 قاؿ قالت ا١تؤمنُت أـ عاةشة عن: فقد جاء ُب اٟتديث، الصاّب من أمهات ا١تؤمنُت كالصحابيات
ا أىٍطوىليكينَّ  يب  ٟتىىاقنا أىٍسرىعيكينَّ  ): كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ  أىٍطوىؿي  أىيػَّتػيهينَّ  يػىتىطىاكىٍلنى  فىكينَّ : قىالىتٍ  «يىدن

ا ا أىٍطوىلىنىا فىكىانىتٍ : قىالىتٍ ، يىدن ا تػىٍعمىلي  كىانىتٍ  أًلىنػَّهىا، زىيٍػنىبي  يىدن  (ِ)(كىتىصىدَّؽي  بًيىًدىى
كتطبيق عملي ١تبدأ )قوة ا١تؤمن( ، في ظهور ىذه اٞتمعيات رفع ١تستول القوة اجملتمعيةف

يػٍره  ٍلقىًومُّ ا الواردة ُب حديث )اٍلميٍؤًمني  ( كيلٌو  كىُب ، الضًَّعيفً  اٍلميٍؤًمنً  ًمنى  اَّللًَّ  إٔب كىأىحىبُّ  خى يػٍره كتكثَت  (ّ)خى
كساهبم مصادر كذلك عن طريق إ، ة ُب ىذا اجملتمعقوة كصبلبة كمتان، عدد األفراد األقوايء ُب اجملتمع

فهي خَت من ، ا كمردكىاكلو كانت بسيطة ُب ٤تتواى، كافتتاح مشاريع خاصة هبم، كمهارات للعمل
، كغٌت ذات اليد ليس مذموما إال إذا أطغى، كالقعود على أبواب الناس يعطونو أك ٯتنعونو، ذؿ السؤاؿ

يقوؿ ، كُب اٟتديث الذم ركاه سعد بن أيب كقاص هنع هللا يضر، فهو مطلوب الستغناء صاحبو عن الناس
يػٍره  أىٍغًنيىاءى  بىًنيكى  تػىتػٍريؾى  أىفٍ  ًإنَّكى  ): النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىذا مايهدؼ  (ْ)(النَّاسى  يػىتىكىفَّفيوفى  عىالىةن  تػىتػٍريكىهيمٍ  أىفٍ  ًمنٍ  خى

كزايدة أعداد ، كزايدة نسبة العاملُت كالعامبلت من الطبقة الفقَتة، تقليل نسبة الفقر، لو العمل ا٠تَتم
 ا١تشاريع النافعة للمجتمع.

ر التنصَتم الذم ترعاه الكناةس كمنظمات التنصَت مناىضة للدك ، كُب ظهور ىذه اٞتمعيات
 كاليت ينخرط فيها الكثَت من النساء ُب الغرب .، العا١تية عرب بوابة العمل ا٠تَتم

 من% َٓ إف بل، النساء من األمريكية ا٠تَتية ا١تنظمات ُب العاملة القول ثلثي من أكثرف
 التربُّعات قيمة أف إٔب ا٠تَتية اٞتمعياتك  ا١تنظمات إحصاءات كتشَت، كذلك النساء من ا١تتطوعُت
 ُب التربعات ٚتع ُب العامبلت نسبة كأف، سنوايِّ  دكالر بليوف ِٖ حدكد إٔب كصلت النساةية

                                      
، ِٖٔٓح، ْج ، ابب تراحم ا١تؤمنُت كتعاطفهم كتعاضدىم، كتاب الرب كالصلة كاآلداب،   الصحيحأخلرجو مسلم ُب  (ُ)

 .ُٗٗٗص
 .َُٕٗص، ِِْٓح، ْج، زينب اهنع هللا يضر ابب من فضاةل أـ ا١تؤمنُت، كتاب فضاةل الصحابة،  الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)

 .َِِٓص، ِْٔٔح، ْج، ابب ُب األمر ابلقوة كترؾ العجز، القدر كتاب،  صحيحومسلم ُب ـ أخرجو (ّ)
 .ِط، ِّْص، ٔج، َّّٔح ، ابب الوصية ابلثلث، كتاب الوصااي،   سننال، ُب  أخرجو النساةي (ْ)
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 (ُ)%.ِٓ ا٠تَتية ا١تنظمات
جزء من ٥تططات تنصَتية نسانيا ْتتا بل ىو إليس كىذا التوجو الغريب ُب العمل ا٠تَتم 

اٟتديث على مناطق الفقر  العصر ُب التنصَت ٛتبلت فلطا١تا ركزت، ياإلسبلم٨تو العآب ة موجه
،  ا١تناطق ىذه ألىإب يقدموهنا اليت االجتماعية اب٠تدمات ذلك ُب مستعينُت كالعوز من ببلد ا١تسلمُت

 (ِ)ٔتراحلها. ا١تدارس كأتسيس، السن ككبار، األيتاـ كدكر، الطبية كا٠تدمات، االقتصادية كا١تعوانت
كرافد قوم من ركافد دعم ، ياإلسبلمية قوة للعمل الدعوم اإلسبلميات ا٠تَتية فقوة اٞتمع

سبيل ، كاستيقاظ ا١ترأة ا١تسلمة ك٫تتها ُب العمل ا٠تَتم الداعم للعمل الدعوم، الدعوة داخليا كخارجيا
 داخليا كانتشاره ابذف هللا خارجيا. اإلسبلـلتقوية كتثبيت شعاةر 

 
  

                                      
اتريخ االضافة ، www.alukah.net/library، مكتبة األلوكة الشرعية، دكر ا١ترأة ُب العمل ا٠تَتم، زيد دمحم الرماين (ُ)

 ـ.ََُِ/ِ/َِ
: http ق.ُِْٗ/ٖ/ُِ: مقاؿ منشور ٔتوقع األلوكة بتاريخ، تبشَت أـ تنصَت، دمحم السيد اٞتليند (ِ)

//www.alukah.net/sharia/0/3209/ 
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 وغًن احلكومية.، الدعوية ادلستقلةاذليئات : ادلبحث الثاين

 : ياإلسالمالندوة العادلية للشباب : ادلطلب األول
 اٟتكومية غَت ا١تنظمات عضو كىي مستقلة عا١تية إسبلمية مؤسسة ياإلسبلم للشباب العا١تية الندكة
 لمُتا١تس بشباب تعٌت، إسبلمية كطبلبية شبابية منظمة ةئٜتسم من أكثر تضم، ا١تتحدة األمم هبيئة

 الوسطية بينهم كتنشر كالسنة الكتاب على ا١تبنية الصحيحة العقيدة ترسخ ا٠تمس العآب قارات ُب
 ُب ا١تنكوبة ا١تناطق كمساعدة األيتاـ كفالة برامج خبلؿ من إغاثي ذراع ك٢تا كالتطرؼ الغلو كٖتارب
 .الطبيعية كالكوارث اٟتركب

 : يسبلماإلالقسم النساةي ُب الندكة العا١تية للشباب 
الدعوة ا١تستقلة ي من أنشط ٤تاضن اإلسبلمللشباب  يعترب القسم النساةي ُب الندكة العا١تية

لتاريخ الندكة  نظرا كٖتظى بثقة الناس، فالربامج اليت تقدـ ُب الندكة متنوعة جدا، للمرأة السعودية
كا١تصرح ٢تا ، الدكلة كألهنا أحد اٞتهات ا١تستقلة ا١تعًتؼ هبا من قبل، ُب العمل الدعوم ا١تشرؼ

 للدعاية اٞتيدة نسبيا ألنشطة الندكة كفعالياهتا. ابإلضافة ، ابلعمل ا٠تَتم كالدعوم
 : مايلي، لعا١تية ا١تتنوعة ُب ا١تدف السعوديةكمن برامج الندكة ا

قامو القسم كأ، مثل برانمج )أان ٢تا( كا١تتضمن لتقدمي سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص: /  إقامة برامج دعويةُ
 (ُ)النساةي للندكة ٔتنطقة أهبا.

، مثل برانمج صيفك أٚتل، ربامج الصيفية ا١تقدمة للفتياتأنشطة اجتماعية كال قامة إ/ ِ
كمنها مسارات خاصة ابلتطوير ، كتفعيل برامج لتدبره، القرآفكا١تتضمن عدة مسارات منها ٖتفيظ 

ك٘تت فيو استضافة  ، أضواء على ٕتارهبممثل ملتقى : ستضافة ملتقياتكذلك ا  (ِ)كالتدريب.
ىا كاألستاذ فهد الزكماف كىذه الربامج نفذ، الكاتب الصحفي ٧تيب الزامل، الدكتورة فاتن خورشيد

  القسم النساةي للندكة ابلرايض.
مثل مهرجاف )غزة تستغيث( كالذم نظمو القسم النساةي للندكة العا١تية : إقامة مهرجاانت أك

                                      
 ق.ُّْْ/ْ/ُٔبتاريخ ، موقع القسم النساةي للندكة العا١تية أبهبا على الفيس بوؾ (ُ)

 ـ.َُِّ/ٔ/َُبتاريخ ، http ://www.wamy.org،، موقع الندكة العا١تية (ِ)
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 (ُ)بينبع.
كة اب١تنطقة ابلقسم النساةي للند، ندكة الطب البديل كالتكميلي: مة ندكات علميةإقا ك

، اٟتمود على بن عبدهللا للمدرب القيادية دكرة ا١تهارات: إقامة دكرات مثلك (ِ)منطقة بقيق ، الشرقية
دينة ة اب١تكاليت أقامها القسم القسم النساةي للندك ، الشبابية القيادات لتدريب راشدات برانمج ٖتت

 .(ّ)سوزاف مشهراكم بقسم الندكة بينبع ةستاذكدكرة ا١ترأة بُت التأصيل كالتغريب تقدمي األا١تنورة 
ُب العآب عرب منافذ التربع  اإلسبلـ٬تاد منافذ تربع آمنة لدعم قضااي ا١تسلمُت كنشر / إّ

 ا١تعتمدة كا١تصرح ٢تا .

 ياإلسالمرابطة العامل : ادلطلب الثاين
  :التعريف هبا
 ابلدعوة تقـو السعودية العربية اب١تملكة ا١تكرمة مكة مقرىا جامعة عا١تية شعبية إسبلمية ىي منظمة

 بضركرة الناس كإقناع بو تلصق اليت كاالفًتاءات الشبهات كدحض كتعاليمو مبادةو كشرح لئلسبلـ
 مشاريعهم كتنفيذ مشكبلهتم ٟتل للمسلمُت العوف كتقدمي نواىيو كاجتناب ٢تم رهبم أبكامر االلتزاـ
 أصحاب مع اٟتوار على كتشجع رىابكاإل العنف تنبذ كىي كالثقافية كالًتبوية كالتعليمية الدعوية

 .األخرل الثقافات
 : رابطة العآب كا١ترأة ُب السعودية

كىي ا٢تيئة العا١تية  للمرأة كاألسرة ، أنشأت الرابطة أحد ىيئاهتا كجعلتو خاصا اب١ترأة كاألسرة
 صناعة ُب  ا١تبادرة تقدـ، كفاعلة مبتكرة مشاريع تطوير ُب راةدة، رْتية غَت أىلية كىي منظمة ا١تسلمة
 ك٢تا ياإلسبلم العآب رابطة عن منبثقة، كلياهتاكمسؤ  ْتقوقها كاألسرة ا١ترأة ك٘تكُت لتوعية الفرص

 مستقببل ٢تا يكوف فأ كٯتكن السعودية العربية ا١تملكة ُب جدة مدينة مقرىا، مستقلة اعتبارية شخصية
 .أخرل بلداف ُب ٦تثليات

، عا١تية نظرهتا. البشر كل كمصلحة ا٠تَت ىدفها إنسانية إسبلمية مبادئ على ا٢تيئة قيم تستند
                                      

 ـ.َُِِ/ُِ/ِْبتاريخ ، /http ://www.wamy.org، موقع الندكة العا١تية (ُ)
 ق.ُّْٓ/ٓ/ٕ، بتاريخ، http ://spa.gov.sa/1089287، ككالة األنباء السعودية (ِ)

 ـ.َُِّ/ٔ/ُٓبتاريخ ، www.mznh-tv.com/mznh، صحيفة مزنة اإللكًتكنية (ّ)
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 : اٟتوار كأسلوهبا، التجديد كركحها، كسطي كمنهجها
 .عا١تية رؤية، إنسانية نظرة، حضارم عمق، فكرم تواصل: العا١تية

 .كا١تمارسة الفكر ُب التوازفك  االعتداؿ: الوسطية
 ما حيث اٟتكمة عن كالبحث كمكاف زماف لكل ا١تناسب اإلسبلـ فهم استصحاب: التجديد

 .كانت
 (ُ).األخطاء بو كنصحح األسرة حياة ُب الصبلح قيم لنثبت بو نتمسك منهج اٟتوار: اٟتوار

 : كمن أىدافها
 كتضمنتها يةاإلسبلم الشريعة لتهاكف اليت مكتسباهتا كصيانة ا١ترأة حقوؽ على اٟتفاظ -ُ
 .يةاإلسبلم القيم مع تتعارض ال كاليت الدكلية االتفاقيات
 .بقضاايه كاالىتماـ الطفل حقوؽ على اٟتفاظ -ِ
 .الدكلية كا١تؤ٘ترات ا١تنظمات ُب مكانتها إبرازك  ا١تسلمة ا١ترأة ٘تثيل -ّ
 كتنمية بناء ُب ا١تسلمة كاألسرة رأةا١ت إسهاـ أب٫تية كالعا١تي ياإلسبلم العاـ الرأم توعية -ْ

 .اجملتمع
 .للمرأة كالبيئي كاالجتماعي كاالقتصادم الفكرم الوعي مستول رفع -ٓ
 .العآب ُب الدكلية كا٢تيئات ا١تنظمات مع كالتنسيق ابالتصاؿ كاألسرة ا١ترأة قضااي متابعة -ٔ
 ابستصدار كذلك لتكامليا دكرىا ُب ككاجباهتا حقوقها ٔتمارسة ا١ترأة لتمكُت السعي -ٕ

 .البلزمة كاألنظمة القوانُت
 .اإلنساين اجملتمع ُب فاعبل عضوا بوصفها بدكرىا ا١ترأة توعية إٔب اإلعبلـ توجيو -ٖ

 ثقاُب برانمج كتقيم ا٢تئية بران٣تا خاصا بضيوؼ الرٛتن من النساء ُب فًتة اٟتج  ٭تتوم على
، صبلة كل بعد الكرمي القرآف كحفظ تبلكة ُب كدركس، كمناشطها اب٢تيئة كالتعريف للضيوؼ كتوعوم
 .االستفسارات على كالرد اٟتج مناسك شرح ُب كأخرل

 الذم العا١تي عاةشة السيدة مركز مشركع كمنها، مشركعاهتا بعض تنفيذكقد بدأت ا٢تيئة ُب 
                                      

 قُّْٔ/ْ/ُٔبتاريخ ، http ://imowf.themwl.org/ar، موقع ا٢تيئة على الويب  (ُ)
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 عنها هللا رضي - خد٬تة السيدة خزنة كمشركع كاالسرة ا١ترأة مهارات كتنمية الوعي نشر إٔب يهدؼ
 ُب رايؿ مليوف ٜتسُت حدكد ُب استثمارم رأٝتاؿ لتكوين مالية موارد توفَت إٔب يسعى الذم -

 قنوات عرب ا١تسلمة سرةكاأل للمرأة العا١تية ا٢تيئة كبرامج مشاريع تشغيل استمرارية لضماف كٔباأل مرحلتو
 .ياإلسبلم كالوقف اٞتارية الصدقة

 حقوقها من ك٘تكينها سرةاأل على للحفاظ سريةاأل ستشاراتاال مركز نشاءإب ا٢تيئة قامت كما
 (ُ).البُت ذات صبلحإك  كالتأىيل التدريب كتوفَت ككاجباهتا

 : مؤسسة احلرمٌن اخلًنية: ادلطلب الثالث
 مدينة ُب أتسيسها ًب، كاإلغاثي الدعوم اجملاؿ ُب السعودية يةاإلسبلم ا٠تَتية ا١تؤسسات أشهر من

 عاـ الرايض مدينة إٔب الرةيسي مقرىا انتقل ٍب ىػ َُْٖ ـُٖٖٗ عاـ ةالباكستاني كراتشي
 اٟتكومة اهتاـ بعد أقيل أف إٔب ٢تا مديرا كأصبح العقيل عقيل أتسيسها على أشرؼ. قُُِْ
 السلطات من بقرار ََِْ/  ىػ ُِْٓ عاـ ُب ا١تؤسسة حل ًب ك.اإلرىاب بتمويل لو األمَتكية
 .السعودية

ككاف يقـو أبنشطة كملتقيات ، (ِ)رمُت ا٠تَتية فرع نساةي ٔتدينة الرايض كقد كاف ١تؤسسة اٟت
 إٔب ُِْٓ\ّ\ُكالذم أقيم ُب الفًتة من، منها على سبيل ا١تثاؿ ملتقى )ىوييت(، دعوية

 كأركاف ٤تاضرات: كاحتول ا١تلتقى على، ابلتعاكف مع شعبة طبيبات اٟترمُت، قُِْٓ\ّ\ْ
كتوزع جدكؿ احملاضرات على ، متنوعة كأركاف لؤلطفاؿ كمبيعات كاالجتماعية الطبية لبلستشارات

ك٤تاضرة االعتزاز كالتسليم اب٢توية ، األٛتد احملسن عبد (للدكتور األعداء ككيد ٤تاضرة )ا٢توية: التإب
 (ّ)كغَتىا.، شريفة السنيدم ةك٤تاضرة شبهات كحلوؿ لؤلستاذ، للدكتورة اندية الكلييب

 فقد استفادت، أيضان ٔتسلمات ا٠تارج كخاصة ُب البلداف الفقَتة كقد كاف للمؤسسة اىتماـ
 .ا٠تَتية اٟترمُت مؤسسة تنفذه الذم العفاؼ حقيبة مشركع من أفريقية دكلة ثبلثوف

 عاـ حىت كزع قُُْٕ عاـ ُب بدأ الذم ا١تشركع أف ا١تؤسسة صادرعن تقرير كأكضح
                                      

 ـ. ََِّبتاريخ ، ُُُِٕالعدد ، صحيفة اليـو  السعودية (ُ)
 ل للمؤسسة .ٓب أقف على فركع أخر  (ِ)

 ق.ُِْٓ/ِ/ِٗبتاريخ ، https ://www.hawaaworld.com، موقع عآب حواء (ّ)
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 مليوين بلغت ٚتاليةإ بتكلفة االفريقية الدكؿ ُب ا١تسلمات النساء على حقيبة ألف َْ، قُُِْ
 ابإلضافة  كنقاب كجوارب كقفازين كٜتار جلباب على تنفيذىا ًب اليت العفاؼ حقيبة كٖتتوم، رايؿ
 إٔب ابإلضافة  ا١ترأة حكاـأ عن فقهي كآخر الشرعي اٟتجاب أبحكاـ يتعلق حد٫تاأ كتابُت إٔب

 يلقيها ٤تاضرات الدكؿ ىذه معظم ُب التوزيع فقراك  رايالن  َٓ الواحدة اٟتقيبة قيمة تبلغ مصحف
 اب١ترأة تتعلق اليت ا١تساةل كبعض اللباس حكاـأك  كأحكامو الشرعي اٟتجاب عن ا١تؤسسة دعاة

 .ا١تسلمة
 مشركع لتنفيذ خاص مصنع للمؤسسة يكوف ْتيثآنذاؾ  ا١تشركع تنفيذ داةرة كقد ًب توسيع

 ًب حيث فريقيةاإل الدكؿ ُب للمسلمات ا١تلحة جةاٟتا نتاجيةاإل ا١تصنع طاقة تستوعب اٟتجاب
 انتاجية بطاقة كيعمل رايؿ ََِ، َََ قدرىا ةتشغيلي بتكلفة بدأ مصر ُب للحجاب مصنع إنشاء
 (ُ).شهراين  حجاب ٔ، َََ قدرىا

  

                                      
 ق ُِِْ/ َُ/ُِبتاريخ ، َُٗٔ: العدد، صحيفة اٞتزيرة (ُ)
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 : أبرز األنشطة الدعوية النسائية يف ادلملكة: ادلبحث الثالث

 : عالميةإأنشطة فكرية و : ادلطلب األول
 : احملاضرات كا١تؤ٘ترات: كالأ

حدكث قفزات  إٔبلقد أدل التطور اٟتضارم الذم عاشتو ا١ترأة السعودية ُب العقود األخَتة 
ككاف  من البديهي أف ٭تصل تطور ٦تاثل ُب دكر ا١ترأة ، نوعية ُب ا١تعارؼ كا١تهارات كاالىتمامات

ل أمسكت بزماـ ا١تبادرة كشاركت بسهم ُب ب، ككعاء ٢تا، فلم تعد ا١ترأة ٣ترد مستقبل للعلـو، الدعوم
بُت   يعرؼ، وع من العمل الدعوم ا١تستقلنتبعا لذلك  كظهر، ر العلم على كافة ا١تستوايتنش

 النساةية . حملاضراتٚتهور الدعوة اب
من قبل مهتمات كمتخصصات ابجملاؿ ، صبغة شرعية كدينية ملقاء موضوع ذإ: كيقصد هبا

 ٞتمهور كبَت نسبيا.، ُب مكاف مناسب، الدعوم
ألهنا تركز على موضوع ، قباال من قبل اٞتمهورإكأكثرىا ، كاحملاضرة من أ٧تح الوساةل الدعوية

كٯتزج فيها احملاضر بُت اٞتدية ك قليل من الًتكيح لعدـ ، كتتنقل فيو مابُت علم كفاةدة كموعظة، معُت
 أك أقل.، لباساعة كنصف غا إٔبكتًتاكح مدهتا بُت ساعة ، مبللة السامعُت

فكاف قصد ، كقد كاف الًتكيز سابقا ُب جوانب احملاضرات على أمور الًتغيب كالًتىيب
فيشتغل احملاضر على ، هللا كٗتويفهم منو إٔباحملاضر ينصب غالبا على تقريب ٚتهور ا١تستمعُت 

 بقصد ٖتريك العواطف كاستثارهتا لكي تتحمس للمادة الدعوية.، القصص كالرقاةق
ٍب تستثار ، ٍب ٗتمد، فتستثار العواطف، ىذا األسلوب ُب احملاضرات يؤٌب أكلو مؤقتا كقد كاف
كقد كاف الًتكيز غالبا على مواضيع اٟتجاب ، دكف حراؾ فكرم كعقلي متجدد، ٍب ٗتمد كىكذا

، رض كضركرة عمارهتانساف ُب األبينما كانت احملاضرات تغفل خبلفة اإل، كالصبلة كا١توت كاآلخرة
صناعة اٟتياة  كأهنا نعمة كىبت لنا لنحسن عمبل.كٓب تكن احملاضرات تطرح مشاريع أك أفكار  كأ٫تية

دكف التحقق من نوعية ىذا االمتثاؿ أك متابعتو ، بل كاف القصد ىو ٖتقيق ٣ترد االمتثاؿ الفورم
 كتقييمو.

قبل شراؼ عليها من كخاصة بعد تقنينها كاإل، أخذت احملاضرات شكبل آخر، ٍب فيما بعد
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 مكذ، لتكوف احملاضرات جزءا من عمل دعوم اسًتاتيجي، ككاف ىذا األمر ضركراي، الوزارت ا١تختصة
 مبعثرة. اكليست اجتهادات شخصية كأىداف، أمد طويل

فهذه تكوف خاصة بطبقة الداعيات ، كماُب حكمها من ملتقيات كندكات، أما ا١تؤ٘ترات
أك ، كيشاركن أبكراؽ عمل أك ٤تاكر، ٢تا بدعوة رٝتيةفيحضرف ، الناشطات كا١تهتمات ابلشأف الدعوم

 تنصب ٨تو موضوع ا١تؤ٘تر.، راءآ
لتقى ضخما ا١تإذا كاف ف، أك حسب اٞتهات ا١تنظمة، كتعقد ىذه ا١تؤ٘ترات ُب ا١تراكز الدعوية

 ككبَتا فيعقد ُب قاعات اجتماعات خاصة هبذا الشأف.
اركتهن ُب مؤ٘تر اٟتوار الوطٍت الذم دعا كقد كاف أبرز مشاركة للداعيات السعودايت ىي مش

 (ُ)عندما كاف كليا للعهد.، إليو ا١تلك عبد هللا بن عبد العزيز  رٛتو هللا
مثل قضااي الشباب اليت ، كقد كانت مشاركة فاعلة من الداعيات ُب قضااي الوطن ا١تلحة

كقضااي ا١ترأة اليت ، تطلعاتقضااي الشباب كاقع ك : عرضت ُب ا١تؤ٘تر الرابع للحوار الوطٍت ٖتت عنواف
كقضااي التعليم اليت ، كعبلقتها ابلتعليم، كاجباهتا، ا١ترأة حقوقها: عرضت ُب ا١تؤ٘تر الثالث ٖتت عنواف

 الواقع كسبل التطوير.، التعليم: عرضت ُب ا١تؤ٘ترالسادس ككانت ٖتت عنواف
ستمرار سنواي من قبل للمشاركة الفاعلة ُب ملتقيات الداعيات ا١تعقودة اب ابإلضافة ىذا 

 على قادرة لتكوف الدعوية اٞتهود كاليت هتدؼ لتوحيد، أك مكاتب الندكة العا١تية، ا١تكاتب الدعوية
 اليت ا١تشكبلت كمعاٞتة،  الدعوم اجملاؿ ُب كاألساليب كاألفكار ا٠تربات كتبادؿ،  بفعالية التأثَت

 الدعوم. كالعمل الداعيات عمل تعًتض
 : تب كا١تطوايتأتليف الك: اثنيان 

معًتؾ  دخوؿ كثَت من الداعيات إٔبي لدل ا١ترأة السعودية ا١تنسوب الثقاُب كالقراة أدل ارتفاع
اج الثقاُب احمللي كا٠تارجي الذم خاصة كأف ساحة الكتب تعج ابلكثَت من النت، التأليف كالكتابة

 قباال.إيلقى قبوال ك 

                                      
كيهدؼ لتوفَت البيئة ا١تبلةمة ، ُِْْ/ٓ/ِْكالذم نشأ بتاريخ ، ا١تؤ٘تر أحد أنشطة مركز ا١تلك عبدالعزيز للحوار الوطٍت (ُ)

للحوار الوطٍت بُت أفراد اجملتمع كفئاتو )من الذكور كاإلانث( ٔتا ٭تقق ا١تصلحة العامة ك٭تافظ على الوحدة الوطنية الداعمة 
 ا١تبنية على العقيدة اإلسبلمية.
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العلمي  بَت يتعلق أكال بدخوؿ ٣تاؿ التأليفك  السعودية أماـ ٖتدو  الداعية فقد كانت لذلك ك 
أم ، كاثنيا ابلدخوؿ جملاؿ الكتب ا١تبسطة اليت ٕتارم ركح العصر، الذم يسيطر عليو الرجاؿ، لرصُتا

، كمساحة أخرل عامة التقل أ٫تية عن أختها، أف داةرة الكتابة كانت ٖتتوم على مساحة كتابة ٩تبوية
 يات كالنساء.نظرا لتأثر قطاع كبَت هبا من الفت

٤تدكدة ، عرب كتيبات كمطوايت، كقد دخلت الداعية السعودية ٣تاؿ التأليف بشكل مبسط
كخاصة ، فتناكلن مواضيع هتم بنات جنسهن، ببلء حسنا ُب ذلك كقد أبلت الداعيات، الصفحات

يع الرقاةق ١تواض ابإلضافة تلك ا١تواضيع الفقهية ا١تتعلقة أبحكاـ الصبلة كالطهارة كالزكاج كاٟتجاب 
 كالزىد.

من خر٬تات ، مع تزايد ظهور طبقة عليا )علميا( من الفتيات كالنساء ا١تؤىبلت أكادٯتيا ك
فقد أثرل ذلك ساحة التأليف ، كمن منسوابت اٞتامعات من ىيئات التدريس، برامج الدراسات العليا

اث العلمية الواسعة فظهرت الدراسات كاألْت، ُب ىذا اجملاؿكأدل ٟتدكث تطور ملحوظ ، كالكتابة
، فظهر الثراء ا١تعرُب ُب تلك الدراسات اليت رعتها اٞتامعات، كاليت انفست فيها ا١ترأة شقيقها الرجل

 .اإلنًتنتكنشرهتا على مواقعها على 
نتاج مقارنة إب، مازالت قليلة جدا، عبلمياإلك ا١تؤثر أك ذ، بيد أف مساحة التأليف الناضج

 نتاج النساةي األديب سواء احمللي أك العريب أك العا١تي.ة ابإلأك مقارن، الرجاؿ الدعوم
 : كالتلفزيوف اإلذاعةا١تشاركة ُب : اثلثا

لذلك ، الداعية السعودية ابنة بيئة هتتم بعادات كتقاليد متوارثة ُب نظرهتا لظهور ا١ترأة علنا
كعنصر مستضاؼ ُب ،  ةكالتلفزيوف عرب مداخبلت ىاتفي اإلذاعةُب برامج جاءت مشاركات الداعيات 

كىذا أمر تدخلت فيو طبيعة اجملتمع احملافظة ، فاقتصر الظهور على الصوت دكف الصورة، تلك الربامج
اما بقضية الظهور ىي أقل اىتم، ٓتبلؼ الداعيات ا١تسلمات اللواٌب  ينتمُت جملتمعات ٥تتلفة، جدا

 فهن يشاركن صوات كصورة كْتجاهبن الكامل.، العلٍت للمرأة
كرٔتا قامت ، قد كانت الداعية السعودية تشارؾ كعنصر مستضاؼ ُب ىذا الربانمج أك ذاؾك  

ُب  يٍت خاصُب برانمج اجتماعي د ٥تتلفة ٢تنٍب جاءت مشاركة ، عداد بعض احملاكر لتلك الربامجإب
 وعةمتن موضوعات كىو برانمج يتناكؿُب برانمج اٝتو )الشقاةق ( ، ٔتكة ا١تكرمة اإلسبلـذاعة نداء إ
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 القضااي أىم مناقشة خبلؿ من بفاعلية فيو أتثَتىا كمدل اجملتمع ُب الفاعل كدكرىا ا١تتميزة ا١ترأة ٗتص
 هتدؼ إ٬تابية كمقًتحات جذرية حلوؿ إل٬تاد ٤تاكلة ُب ا١ترأة تدخل أ٫تية كمدل اجملتمع ٗتص اليت

عداده كتقدٯتو من قبل النساء إانمج يتم كىذا الرب ، كتنمواين  كسياسيان  كفكراين  كثقافيان  دينيان  اجملتمع ٠تدمة
 ا١تتخصصات .
، اتسمت مشاركة الداعية السعودية ُب ىذين اجملالُت ابٟتضور القليل نسبيا، طار العاـكُب اإل

مة ءكاليت تراىا الداعية السعودية أشد حاجة كأكثر مبل، مقارنة ٔتشاركتها ُب ٣تاالت الدعوة األخرل
 لطبيعة اجملتمع احملافظ.

 : أنشطة اجتماعية: دلطلب الثاينا

 : شبكات ووسائل التواصل االجتماعي: أوال
نظرا ، أهنا أكثر انتشارا كأتثَتا من الدعوة ا١تيدانية ا١تباشرة اإلنًتنتكتتميز مشاركة الداعية عرب 

ليس ُب الًتفيو كحسب بل كُب البحث ، كاعتمادىم عليو كثَتا، اآلف ْتياة الناس اإلنًتنتاللتصاؽ 
ككقتا كمواصبلت  اكأيضا سهولو ا١تشاركة مقارنة ابلدعوة ا١تيدانية اليت تتطلب جهد، كأخذ ا١تعلومة

ية عفوية كأقل تكلفة كا١ترأة ُب منز٢تا أك ُب عملها ٯتكنها أف تطرح اإلنًتنتبينما ا١تشاركة ، كترتيبات
 كتصل أللوؼ النساء.، أك فتول أك غَته، موضوعا

لكن ، ثَت الدعوة ميدانيا ٤تدكد بعدد معُت ٦تن ٭تضر أنشطة الداعيةأف أت إٔب ابإلضافة ىذا 
بل إف العلم الذم ، كيتجاكز ا١تدف كالبلداف كالقارات، يصل للكثَتات اإلنًتنتنشاط الداعية عرب 

 تًتكو الداعية يبقى ٤تفوظا كمتاحا كٯتكن الرجوع إليو ُب أم كقت .
 : اإلنًتنت٣تاالت الدعوة النساةية عرب 

 : الدعوة عرب منتدايت دعوية خاصة: ُ
 حيث،  ـُٖٗٗ ُِ/ُٓ ا١توافق قُُْٗ/ٖ/ِٔ ُب اب١تملكة فعليان  اإلنًتنت خدمة بدأت

 تقدمي عملية تتؤب اليت ا٠تدمة تقدمي كمؤسسات لشركات إضافة اب١تدينة السعودية اٞتامعات ربط ًب
 (ُ).ا١تدينة قبل من ا١تعدة كاألنظمة لٌلواةح كفقا، اب١تملكة للمستخدمُت اإلنًتنت خدمة

                                      
 ق.ُّْٔ/ْ/ِٓبتاريخ ، التابع ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية، موقع كحدة خدمات اإلنًتنت على الويب (ُ)
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كموقع )الساحات( الشهَت الذم  ،  كقد بدأت ا١تشاركات الدعوية النساةية عرب ا١تواقع العامة
ككانت تدكر فيو سجاالت كحوارات كصراعات بُت التيارات ، كاف ٬تمع أطياؼ اجملتمع السعودم

 ا١تختلفة.
سواء من ا١تتخصصات اك من  ،ٍب ظهرت مواقع عامة للمرأة فشاركت الداعيات ّتهد كبَت

كٯتكن تقسيم ىذه ا١تواقع ١تواقع ذات طابع عاـ يطرح كل الشؤكف ، ٤تبات الدعوة كطالبات العلم
كا١تواقع األخرل  ، النساةية دكف كجود اىتماـ أك توجو معُت مثل موقع )بيت حواء( ك)عآب حواء(

 .(كموقع )لك، ذات طابع ثقاُب كدعوم كاجتماعي مثل موقع )٢تا(
، هللا إٔبلكن التميز األكرب على الساحة الدعوية ىو ظهور مواقع على الويب خاصة ابلدعوة 

كمنها ماىو جزء من موقع دعوم كبَت مثل )صيد ، (ُ)منها ماىو خاص ابلنساء فقط كموقع )آسية (
 .(ّ)(اإلسبلـكموقع )طريق   (ِ)الفواةد(

 كيعٌت، عية الدكتورة أٝتاء الركيشدداتشرؼ عليو ال، سية ( ىو موقع دعوم ٦تيزفموقع )آ
 كمنهجية، إعبلمية بصياغة العآب إٔب الشاملة اإلسبلـ رسالة إليصاؿ، أصيلة إسبلمية ثقافة بنشر

 رسالتو كيقٌدـ، رشيدة إسبلمية ثقافة كنشر صافية عقيدة لبناء، متجدد دعوم كأسلوب، شرعية
، ا١ترأة بقضااي خاصان  اىتمامان  يعطي أنو كما،  رضاأل بقاع ٚتيع ُب كغَتىم ا١تسلمُت إٔب اإلعبلمية

 (ْ). العامة كشؤكهنا ا٠تاصة بقضاايىا كيربطها لديها ا١تعرُب الوعي بصياغة كيعتٍت
كىناؾ موقع )الفواةد( الذم ٯتثل على الضفة األخرل تكتبل ٚتاعيا ٚتيبل للعديد من 

 من كافة مدف ا١تملكة.، آراةهنك ، الداعيات يطرح مقاالهتن
كزاد ، كعلى أركاف كزكااي ٥تصصة بفقو الدعوة، كىذا ا١توقع ٭تتوم على مكتبة دعوية شاملة

 كقضااي الدعوة ا١تعاصرة.، الداعية
 : اإلنًتنتمعاىد نساةية كغرؼ ٤تاضرات عرب  إنشاء: ِ

                                      
(1) http ://www.asyeh.com /.  

(2) http ://www.saaid.net/ 
(3) http ://ar.islamway.net/ 

 ـ. ََِٖ/ُُ/ِٕبتاريخ ، َُِّٗالعدد ، صحيفة اٞتزيرة، من لقاء مع الداعية أٝتاء الركيشد (ْ)
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تسجل فيها ا١تستمعات حضورىن ، عرب غرؼ صوتية، كىذا النشاط يتم فيو استضافة داعية
عتمد على لكًتكين يإ٣تاؿ  إٔب، كىو نقل لنشاط احملاضرات ا١تيدانية التقليدية، معُتعرب رقم دخوؿ 

 تسجيل اٟتضور كالسماع .
 (ُ): كتسميعو القرآفصفحات خاصة ٟتفظ  إنشاء: ّ
صفحة مغلقة كتكوف ىذه ال، كتسميعو القرآفكٗتصص كل صفحة ١تشًتكة ترغب ُب حفظ  

 أك مفتوحة للعياف.
 : لتطبيقات ا١تشهورة كذات التفاعل العا١تيا١تشاركة عرب ا: ْ

 : كتكتسب مشاركة ا١ترأة الداعية ُب ىذه التطبيقات أ٫تية كبَتة من عدة نواح
عبلمية ا١تؤثرة ُب تشكيل فقد تغَتت موازين القول اإل، أهنا ٣تاؿ تكوين الرأم العاـ: أكال
تبارية ُب اجملتمع كعنصر لتشكيل طركحات الفردية للشخصيات االعراء كاألكدخلت اآل، الرأم العاـ

كحجر ، كأصبحت التيارات الدينية كالدعوية تشكل قوة اليستهاف هبا، خارطة الرأم كالرأم ا١تضاد
 .زاكية ُب صناعة الرأم العاـ كقيادتو كتوجيهو

أة فالداعية ُب تويًت ٕتد متابعة من الطفلة كالفتاة كا١تر ، أتثَتىا ُب ٥تتلف الشراةح النسوية: اثنيا
فللداعية السعودية متابعة ، بل كتؤثر ُب نساء خارج النطاؽ الدٯتوغراُب، ُب السنالعاملة كالكبَتة 

كلوجود أرض مشًتكة لدل النساء ، كذلك لعمومية القضااي ا١تطركحة، كٚتهور حىت من خارج ا١تملكة
 .اإلسبلـا١تتابعات من ٚتيع أ٨تاء العآب كىو 

فقد تراجعت كساةل التواصل التقليدية من ، كلغة التواصل كذلك ،أهنا لغة العصر اليـو: اثلثا
، أك ىواتف كأصبح التواصل األقول على مدار الساعة للتطبيقات الذكية كخاصة الواتس أب، زايرات

 .كالتلقراـ كغَتىا
 : كالدعوة عرب االٯتيل، ٯتيبلت كخبلفو( مع الداعياتإكجود كساةل تواصل خاصة ): ٓ

كرٔتا كاف لدل ، كتستقبل فيو رساةل النساء، لديها بريد منشور للعامة فكل داعية اليـو
 الداعية مساعدة للرد على الربيد إذا كاف حجمو كبَتا.

                                      
 .akhawat.islamway.net، ا٠تاصة ٔتوقع أخوات طريق اإلسبلـ، ساحات ٖتفيظ القرآف: مثل (ُ)
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 ُب شركات يوجد إذ بريدية؛ قواةم شراء: اإللكًتكين الربيد عرب هللا إٔب الدعوة طرؽ كمن
 نيعشر  أحياانن  تتجاكز بريدية قواةم ا٢ت الشركات فهذه معقولة؛ أبسعار بريدية خدمات تقدـ اإلنًتنت

 تقريبنا كىو معُت مبلغ على كالداعية الشركات ىذه بُت االتفاؽ كيتم، بريدم عنواف مليوف
 الداعية يقـو أف كٯتكن، (اإلنًتنت) ُب مشًتؾ مبليُت لعشرة رسالة لتوصيل دكالر( َََِ)ألفاف

 جزاه الدعاة أحد أنشأىا اليت القاةمة موقع إٔب الرجوع كٯتكن، ا١تراسلة ُب كيستخدمها قواةم؛ نشاءإب
 .http: //www)  عنواهنا آالؼ عشرة من أكثر إليها ا١تنتسبُت عدد كيبلغ خَتنا هللا

Egroups. Com/ group dateel )هبا هللا فنفع القواةم؛ ىذه الدعاة بعض استخدـ كقد 
 (ُ).العآب دكؿ تلف٥ت من بو أبس ال عدد يديو على كأسلم الكثَت؛ اب٠تَت كجادت

 : الدعوة يف ادلواسم: اثنيا
كىذا يكوف ُب شهر ، ع العبادات كاجتماع الناس فيهاىي مواسم ا٠تَت كاجتما ، كا١تواسم ا١تقصودة ىنا

 ذم اٟتجة.كُب شهر ، رمضاف ا١تبارؾ
ا١ترأة نصف اجملتمع كىن شقاةق الرجاؿ؛ إذ ٬تب عليها ما ٬تب : دكر ا١ترأة الدعوم ُب اٟتج

كعليها أف توجو كترشد أخواهتا ا١تسلمات كتؤدم ، اكا١ترأة مأمورة هب، لى الرجل ُب ٣تاؿ الدعوةع
 دكرىا اإلرشادم كالدعوم الذم يوازم دكر الدعاة الرجاؿ. 

)كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو أيىٍميريكفى : تعأبقوؿ هللا ، كالدليل ُب ذلك
ًر(اًبلٍ  مىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكى

كلقد كاف الرسوؿ الكرمي يؤىل نساء ا١تؤمنُت ليكن دعاة من بعده ، (ِ)
حىت برز أثر أتىيلو ُب أمهات ا١تؤمنُت كعاةشة ، من خبلؿ توجيهاتو كتصويبو كٗتطئتو ٢تن، لئلسبلـ

كالشك أف النساء ْتاجة ماسة كحفصة كغَتىن كابقي نساء الصحابة ٦تا ال يسع اجملاؿ لذكره ىنا. 
 : الداعيات كتربز اٟتاجة ٢تن ُب كثَت من ا١تواسم كموسم اٟتج لعدة أسباب إٔب

٦تا يتعذر ذكر تفاصيلو ، كثرة ا١تساةل ا١تتعلقة ابلنساء خصوصان كمساةل اٟتيض كالنفاس  -ُ
 فيما لو كاف ا١تسؤكؿ رجبلن. 

                                      
بتاريخ ، ْتث منشور ٔتوقع مكتبة الداعيات اإللكًتكنية، الدعوة إىل هللا عرب الشبكة العنكبوتية، بن عبدهللا البشر د. خالد (ُ)

 قُّْٔ/ٓ/ٓ
 .ُٕاآلية ، سورة التوبة (ِ)
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ان للمتطلبات العصرية ٦تا ٬تعل ا١ترأة الداعية أكثر تعقد كثَت من ا١تساةل ا١تتعلقة اب١ترأة نظر  -ِ
 فهما ٢تا. 
القرب الوجودم للداعية ٦تا يضفي اطمئناانن نفسيان لبلستزادة من العلم الشرعي عن قرب  -ّ

 (ُ)نظرا لتفشي األمية ُب كثَت من ا١تساةل الدينية لدل كثَت من النساء.
، ُب أتىيل الداعيات أثناء موسم اٟتج، يةسبلماإلكنظرا لغياب الدكر الرٝتي من كزراة الشؤكف 

خاصة أف كجود الداعية ُب ، فإف بعض ا١تراكز الدعوية تقـو بدكر ذاٌب  ُب عمل دكرات للداعيات
كمن ٍب تقـو ، تتواجد بشكل شخصي ُب اٟتمبلت لتأدية الفريضةأف إما : اٟتملة يقتصر على أمرين

أك تتواجد الداعية بدعوة من ا١تشرفُت ، شكل عفوم فقطكإ٪تا ب، بتوعية اٟتاجات دكف تكليف رٝتي
القرابة بُت الداعية كمشرُب اٟتمبلت فتتواجد معهم   ةكىذا ٭تدث ُب حالة صل، على اٟتمبلت

 ككدعوة تبتغي هبا األجر كالثواب من هللا.، كإضافة للحملة
للداعيات  فسعت لعمل دكرات، كقد حاكلت بعض ا١تراكز الدعوية سد ا٠تلل التنظيمي ىذا

كخدمة ، كذلك لرفع مستول الدعوة ُب اٟتج كتقدٯتها على أكمل كجو، اللواٌب ينوين أداء فريضة اٟتج
 رشاد .إاٟتاجات ٔتا ٭تتجنو من تعليم ك 

 : ُب ىذا الشأف، كمن الدكرات اليت عقدت
 : ا١تكرمة ةق بدار األرقم ٔتكُّْٓدكرة إلعداد الداعيات ُب اٟتج لعاـ : ُ

 : كبرا٣تها
 د.ابتساـ القرين.، أ( أحكاـ حج ا١ترأة
د. عاةشة : ( شارؾ فيهاشكاالت كمقًتحاتإ، ٫تـو الداعية ُب اٟتج): ب( حلقة نقاشية

 أ. آمنة القثامي.، د. خَتية ىوساكم، اٟتريب
 د. فوزية القثامي.، ج(فقو الدعوة ُب اٟتج

 د. مرمي اٟتريب.، ٯتاف كأثره ُب اٟتجد( اإل
 د. عاةشة ركزم.، ج( العقيدة ُب اٟتىػ

                                      
 ُّّٓٓالعدد  ، َُّْذك القعدة  ُٖٞتمعة ا ، جريدة اٞتزيرة، حاجة النساء إىل الداعيات يف احلج، مزنة  مزعل العيد (ُ)
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التابع ١تؤسسة اٟترمُت ا٠تَتية ، دكرة أتىيل داعيات اٟتج ُب معهد اٟترمُت الشرعي للبنات: ِ
 قُِْْلعاـ 

كالدعوة بدكر أكرب ُب صنع ، اٟتج يستلـز قياـ كزارٌب، كىذا اٞتهد العفوم من ىذه اٞتهات
موسم اٟتج لينتفع عمـو النساء من  ها مساحة من التواجد خبلؿةدكر راةد للداعية السعودية كإعطا

ُب تلك األفواج اليت تلتقي هبؤالء الداعيات كيتلقفن العلم  اإلسبلـكيكوف ذلك نشرا لتعاليم ، علمها
 ٍب ٭تملنو لببلدىن فتتسع داةرة العلم كالنور ابذف هللا.، منهن

 نظَته حد كبَت إٔبحاؿ العمل الدعوم النساةي ُب رمضاف يشبو ف، كأما ُب شهر رمضاف
هللا ُب  إٔبفهو غالبا أيٌب نتيجة جهود كرغبات شخصية للداعيات ابلقياـ ابلدعوة ، الذم ُب اٟتج
 من قبل اٞتهات اٟتكومية. نظماكليس م، الشهر الفضيل

فيأٌب نشاط الداعيات متزامنا مع ، أهنا أتٌب تفعيبل لدكر ا١تسجد، كٝتة الدعوة ُب رمضاف
قباؿ الكبَت من فيستثمر ىذا اإل، كالتهجد، ٕتيء ألداء صبلة الًتاكيحأعداد النساء الكبَتة اليت 

خاصة مع توفر ، كدركس يسَتة، ككلمات كعظية، ُب تقدمي الدعوة ٢تن بصورة ٤تاضرات، النساء
 قباؿ النفوس كالقلوب على التزكد من ا٠تَت.إك ، األجواء الركحانية

كرغبتهن ُب ، الداعيات أنفسهن ْتسب نشاط، كىذه األنشطة الدعوية يتفاكت تواجدىا
كمساجد أخرل التعرؼ أم نشاط ، فتجد مساجد يوجد فيها مثل ىذا، العمل أثناء الشهر الفضيل

 دعوم سواء ُب ا١توسم أك غَته.
يعود لثقافة اجملتمع اليت اليوجد فيها ذلك الدكر ، كرٔتا قلة النشاط الرمضاين الدعوم للنساء

فهي ، ؿ ا١تسجد.كرٔتا األمر يعود لطبيعة عمل ا١ترأة الشرقية ُب رمضافالفاعل للدعوة النسوية من خبل
فبل يتسع ، سواء كانت داعية أك غَته، أك للراحة، كٗتصص الليل للعبادة، تقضي كقتا كبَتا ُب ا١تطبخ

 و ١تنتهاه.ةعداد برانمج دعوم تقـو ىي عليو من مبدإالوقت لديها لتنظيم ك 
 : والسجون الدعوة يف ادلستشفيات: اثلثا

 : هللا ُب ا١تستشفيات إٔبأ( الدعوة 
، دارة للتوعية الدينية على غرار تلك اليت ُب كزارة الًتبية كالتعليمإنشأت كزارة الصحة أقد ل

 شراؼ الوزارة.إلتتؤب شؤكف الدعوة ُب ا١تستشفيات كا١تراكز الصحية ٖتت 
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، كتثقيف ا١ترضى ُب األمور الشرعيةتوعية  إٔبدارة التوعية الدينية ُب كزارة الصحة هتدؼ إك 
كتوعية العاملُت ُب اجملاؿ ، خاصة أحكاـ الطهارة كالصبلة عن طريق الفتاكل كاستقطاب طلبة العلم

الصحي أب٫تية العمل كاحتساب األجر كا١تسا٫تة ُب توعية ا١ترضى كٗتفيف العناء عن ا١ترضى ذكم 
كالتعاكف مع ، ي ُب ٦تلكة اإلنسانيةاإلسبلمالدين كتعريف غَت ا١تسلمُت ٔتحاسن ، اٟتاالت ا١تستعصية

 (ُ)اٞتهات ذات العبلقة ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة
عن أانس كانوا على فراش ا١ترض  ةا١تؤثر  ةكاجملتمع الصحي حافل ابلعديد من القصص الدعوي

عن أانس مرضى أك ، هللا إٔبكأسلموا ُب ٟتظاهتم األخَتة ُب اٟتياة عندما كجدكا حو٢تم أطباء دعاة 
 ذف هللا لشفاةهم .ه دعاء ا١تضطر سببا إبءفكاف التعلق ابهلل كدعا

كىذا ، نساف ُب بيئة ا١تستشفى كىو رىن مرض أهنكو ٬تعل ركحو قريبة من هللافوجود اإل
كلرٔتا ، حاؿ إٔبفرب كلمة مؤثرة كدعوة صادقة تنقل من حاؿ ، ما٬تب أف يستثمره الدعاة كاألطباء

فاجملاؿ الصحي خصب ، ن ا١تستشفى كقد استعاد عافيتو كزايدة عليها قوة ُب دينوٮترج ا١تريض م
 ك٭تتاج لعمل دعوم دؤكب كرفيق كعلى أسس كتبصر أبحواؿ ا١ترضى كنفسياهتم.

خاصة إذا علمنا أف دخوؿ ا١ترأة للمجاؿ الصحي  ، كالطبيبة الداعية أمامها ٖتد من نوع فريد
كلكن التحدايت اليت تواجهها طبيبة اليـو كثَتة كمطركحة ، التقاليدكاف متأخرا نظرا لغلبة العادات ك 

 : على أكثر من ٣تاؿ كىي
، على مدار اليـو، فالنساء كالرجاؿ يعملوف على صعيد كاحد، ظركؼ العمل ا١تختلط: ُ

أك ، أك تدريب الطلبة اٞتدد، كىذا األمر يسبب حرجا خاصة عند التعامل مع رؤساء األقساـ الرجاؿ
كىذا الظرؼ يستلـز آدااب كأخبلقيات معينة من اٟتشمة كاٟتياء كاٞتدية ُب ، امل مع مرضى رجاؿالتع

 التعامل.
أك غَت معركفات على ، خاصة كأهنن قلة جدا، ٖتقيق التميز لفئة الطبيبات الداعيات: ِ

اصل ُب بعكس اٟت، فاجملاؿ الصحي يشكو فقرا ُب الكادر الدعوم النساةي البارز، الساحة الدعوية
 .ك٢تم بصمة كاضحة ، ١تشهوركف كثراٞتانب الرجإب فاألطباء الدعاة ا

كاللواٌب بدأت اٞتامعات السعودية ، تشكيل قدكة للفتيات القادمات للحقل الطيب: ّ
                                      

 ق.ُّْٔ/ٔ/ِبتاريخ ، /www.moh.gov.sa، موقع كزارة الصحة السعودية  (ُ)
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فالفتاة العاملة ُب اجملاؿ الطيب ستجد أمامها بيئة ٥تتلفة ، بتخر٬تهن بعد افتتاح أقساـ طبية فيها مؤخرا
فتحتاج لقدكات من الداعيات يضئن ، كاحملاذير كثَتة أمامها، تلك اليت تعرفها أثناء دراستها عن

 معا. العمل الطيب  كالدعوم ابلتفاين ُب، الطريق أماـ أفواج الطالبات
 : هللا ُب السجوف إٔبب( الدعوة 

ذيبها يعد اٞتانب الدعوم ُب السجن ىو الركيزة األساسية كا١تهمة إلصبلح النزيلة كهت
كأتىيلها للخركج مرة أخرل للمجتمع بكياف جديد صاّب كفعاؿ ُب اجملتمع. بعد أف تكوف قد عرفت  
كيف تقاـك الظركؼ مهما كانت صعبة كتتمسك ٔتا ٯتليو عليها دينها اٟتنيف حىت تكسب رضا هللا 

إرضاء ىا األمل ُب ا١تستقبل أبنو سيكوف أفضل إف ىي حرصت على ءكتبتعد عن ا١تعاصي كإعطا
 هللا.

إقامة مسابقات )ُب حفظ ، كمن األنشطة الدعوية ُب السجن  النساةي إقامة احملاضرات
ا١تركز الصيفي : حفظ األحاديث الشريفة(. كتوجد أنشطة أخرل للسجينات مثل -التفسَت  - القرآف

 فيهية.أنشطة تر  - أنشطة ثقافية -أنشطة دعوية : الذم يقاـ خبلؿ اإلجازة الصيفية ك٭تتوم على
( حلقة للمتعلمات. ُ): ثبلثة أقساـ إٔبينقسم  القرآفيوجد ُب السجن قسم لتحفيظ  كما

كتقدـ ٢تن اٟتوافز ، حلقة لؤلعجميات. كاإلقباؿ على ىذه اٟتلقات جيد( ّ)( حلقة لؤلميات. ِ)
 التشجيعية كا١تساعدات ا١تادية ١تساعدهتن على اٟتفظ.

كمن آاثر ، ما كانت عليو إٔبرشاد للسجينة أبال تعود كما يتم  تكثيف ا١تناصحة كالوعظ كاإل
من  اإلسبلـالنصح كاإلرشاد أنو ًب خركج داعيات من السجوف. كعدد كبَت من النزيبلت دخلن ُب 

 (ُ)جنسيات ٥تتلفة.
 : الدعوة يف البيوت: رابعا

ن زكج م،  رعاية بيوهتن كمن فيها دينياُب نشاط تتمثل ُب دكر رابت البيوتكصورة ىذا ال
ككل ، كىي تقف عليو راعية كحافظة ابذف هللا اإلسبلـكأبناء كخدـ فبيت ا١ترأة ا١تسلمة ثغر من ثغور 

كعلى النقيض من ذلك فيما لو  ، من ُب البيت يتأثر غالبا بوعي ا١ترأة كبتلك القيم اليت تبثها ُب بيتها
                                      

 ُٗبتاريخ، /www.wdawah.com، من لقاء أجرم معها  لصاّب موقع دعوهتا، مديرة سجن النساء ابلرايض، أمل خضر (ُ)
 ) بتصرؼ(.ق ُِْٗ/ُُ/
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 كانت ا١ترأة مضيعة ٢تذا الثغر العظيم.
، نساةية ذكر ٣تالس يوصف أبنوُب نشاط  ا ليشمل معارفها كزاةراهتاكٯتتد دكر ا١ترأة ُب بيته

كيعقدف ٣تلسا ، ُب منزؿ إحداىن، أك عمل، أك جوار، نساء تربطهن صلة قرابة تمع فيو٬ت ذمكال
 كالقاء احملاضرات كالدركس النافعة.، لذكر هللا

، فتتنوع مشارب النساء ،كىذا النشاط يكثر ُب األحياء اليت ٕتتمع فيها النساء بدافع اٞتوار
٥تصصا لذكر  أك كلو فيكوف بعض كقت ىذا االجتماع، كالكبَتة كالصغَتة، فمنهن ا١تتعلمة كاألمية

 .هللا
، كفقا ألحواؿ النساء كظركفهن، ا١تساجد إٔبكرٔتا ينقل نشاط ىذا االجتماع من البيوت 

 كر فيو فواةد متنوعة.ٍب يتم عقد ٣تلس ذ ، فيتفقن على االجتماع للصبلة ُب أحد ا١تساجد
 : دعوة غًن ادلسلمات: خامسا

شارة ٢تذا اٞتانب من الدعوة أثناء اٟتديث عن نشاط مراكز دعوة اٞتاليات كا١تكاتب لقد سبقت اإل
فهذا النشاط ، ُب دعوة غَت ا١تسلمات، كىو جزء من كل، يةاإلسبلمالتابعة لوزارة الشؤكف ، التعاكنية

ُب ، كُب أماكن كأزماف متتنوعة، اتب بل ىو موجود بشكل شخصيليس ٤تصورا ُب عمل تلك ا١تك
 .اإلنًتنتا١تستشفى كالشارع كعرب البيت ك 

فئة ا١تمرضات كالطبيبات ، العامبلت ُب ا١تنازؿ: الفئات ا١تستفيدة من ىذا النشاط ىنك 
أك ، اإلنًتنت أك ُب، فئة عامة يتم توجيو الدعوة ٢تا ُب  أماكنها، كالفنيات العامبلت ُب ا١تستشفيات

  .سفر للسياحة أك للدراسة أك للعملأثناء ال
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 : أنشطة خًنية: ادلطلب الثالث

 : القرآنعقد الدورات العلمية واالجتماعية ودورات حفظ : 4
ككانت ، ىذا النشاط البلمنهجي بدأتو ا١تراكز الصيفية اليت ظهرت قبل ٨تو ثبلثُت عاما

كبدأ ىذا النشاط بدركس دينية كعلمية ، صيف للطبلب كالطالباتفكرهتا تقدمي نفع ٣تتمعي ُب فًتة ال
 ٍب تبعتو الحقا دكرات ُب اٟتاسب كالرسم كا١تهارات األخرل.

، فقدمت الدكرات اليت تعرؼ بنشاط ىذه ا١تراكز، كقد تبنت ا١تراكز الدعوية الحقا الفكرة
 لدعوم عموما.كتسهم ُب العمل ا، كتشكل عبلقة كارتباط بُت ا١تراكز كا١تستفيدات

 : األسواق اخلًنية: 0
كتقاـ ، ُب مكاف ٥تصص، أبيد نساةية، يقصد ابلسوؽ ا٠تَتم تنظيم بيع منتوجات ٕتارية

ُب اٞتمعيات التابعة ٢تذه الوزارة أك بتنظيم أحد اٞتهات الدعوية ، شراؼ كزارة الشؤكف االجتماعيةإب
 أك بعض اٞتهات األىليو كا١تدارس ا٠تاصة. ،ياإلسبلمالندكة العا١تية للشباب ك،  ا١تستقلة األخرل

كنشاط الداعيات ىنا يتمثل ُب تلك احملاضرات الدينية اليت تصاحب عادة إقامة ىذه 
 كاليت يقيم على ىامشها برامج ك٤تاضرات دينية كتربوية كاجتماعية.، األسواؽ

الربامج يتم صرفها على دعم األنشطة ك ، أف  بعض عاةدات ىذه األسواؽ إٔب ابإلضافة 
 الدعوية ا١تختلفة للجهات ا١تنظمة.
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 اليت اىتمت هبا الدعوة النسائية السعودية أبرز القضااي: الفصل الرابع
 : كفيو ثبلثة مباحث  
 : انيةإميقضااي : ادلبحث األول 
 ٤تاربة البدع كا١تعتقدات الضالة الدعوة للتوحيد ك: ا١تطلب األكؿ 
 افظة عليها.قضية العبادات كاحمل: ا١تطلب الثاين 
 : قضااي فكرية: ادلبحث الثاين 
 ٖترير ا١ترأة: ا١تطلب األكؿ 
 اتفاقية سيداك: ا١تطلب الثاين 
 : قضااي تربوية: ادلبحث الثالث 
 قضااي اٞتيل كالتنشئة كالًتبية: ا١تطلب األكؿ 
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 : ميانيةإقضااي : ادلبحث األول

 ضالة والبد الدعوة للتوحيد وزلاربة ادلعتقدات ال: ادلطلب األول

 : أمهية الدعوة للتوحيد اليوم
كذلك أف ، حُت٢تا أ٫تيتها ُب كل كقت ك ، عتو سبحانوكطا، فراده ابلعبادةإك ، إف الدعوة لتوحيد هللا

أ٫تية كضركرة قصول ُب كقتنا اٟتاضر كذلك  ىذا األمر كتسب يك ، الحياة للمرء دكف معرفتو ٠تالقو
 : لعدة أسباب منها

فالكثَتات مازلن ، كجهل كثَت من النساء أبمور التوحيد، كقلة التفقو ُب الدين، قلة القراءة: ُ
كعباءة ، كتشقَت اٟتواجب،  يسألن عن أحكاـ فقهية ًب تداك٢تا منذ سنوات كمازاؿ السؤاؿ عنها قاةما

يكوف بعيدا  ديكا  نساف عقيدتوالتوحيد الذم يبٍت عليو اإل بينما جانب، كارتداء العدسات، الكتف
 تساؤالت البعض من النساء. عن

كاالحتفاؿ ،  سياؽ العادات كالتقاليد بقاء بعض البدع ُب النسيج الثقاُب للمجتمع ضمن: ِ
كاللجوء للسحرة من ابب التداكم أك معرفة ، اب١تولد النبوم كماينطوم عليو من شركيات كتوسل

لبدع كافدة كاالحتفاؿ بعيد  ة ابإلضاف، أك التعلق ابلرقاة كظن قدرهتم ا٠تارقة على الشفاء، الغيب
 م ُب أعيادىم الدينية.كأعياد ا١تيبلد كماينطوم ٖتتها من التشبو ابلكفار كتقليدى، اٟتب

كىذه ، ٟتادية تناقش الثوابت كتدعو للشك فيهاإدخوؿ ثقافات كافدة من كتب كركاايت : ّ
لكنها صرحت عن نفسها ، ا١تؤلفات كانت أتٌب ٖتت ستار األدب اترة كٖتت ستار الفكر اترة أخرل

كىي تناقش قضااي ، أك ٖتت ستار كٗتفو من الرقيب، حيث تباع إما علنا، أخَتا ُب معارض الكتاب
 ا١تبلةكة.ك ، يـو القيامةك ، الرسلك ، كجود هللا: تعترب مسلمات لدينا مثل

أك ، دة٤تمودة على العقيكظهور فئة من ا١تثقفُت كالشباب لديهم جرأة غَت ، اإلنًتنتثورة : ْ
 جهل شديد ابلدين يدفعهم للخوض فيو بكتاابت صادمة .

 شبكة ُب مغردان  َٓ قوامها استطبلعية عينة من معلومات على مبنية تتبعية دراسةففي 
 الفكر إبراز ُب تويًت االجتماعي التواصل شبكة دكر تناميظهر ، (تويًت) االجتماعي التواصل

 اٞتانب ىذا ُب الذكور نسبة بلغت حيث، العريب وطنال ُب كخصوصان  الشباب فئة لدل اإلٟتادم
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 (ُ)البحث عينة من% ِِكاإلانث، %ٖٕ
كىل ، أك عن تشخيص مظاىر االٟتاد، كاليوجد دراسة قطعية عن نسبة االٟتاد ُب السعودية

 كأتخذ صورة ا٠تركج عن الدين.، ٟتاد فعبل أـ ىي غطاء ١تشاكل كقضااي أخرلإىي 
أبنو   الظاىرة ىذه ا٠تَت يفسر أبو كليد اإلنساف حقوؽ ٣تاؿ ُب السعودم كإف كاف الناشط

 ا١تملكة ُب الساةد كالسياسي الديٍت ا٠تطاب ُب تشكيك ىي ما بقدر إٟتادا اعتبارىا ٯتكن ال
 (ِ).السعودية ُب ا١تتدين للتيار مناىضة كابلتحديد

قاةمة على توحيد هللا عز عظم ا٠تطر احملدؽ بعقيدتنا الصافية اليتبُت ، ك٢تذه األسباب كغَتىا
كأكؿ مايتم ، ُب كل نشاط تغرييب خارجيلدل فئة الشباب اليت تستهدؼ  يعظم ىذا ا٠تطرك ، كجل

، استهدافو كتوجيو السهاـ إليو ىو تلك العقيدة السماكية الصافية اليت بدكهنا يصبح ا١تسلم القيمة لو
 كالأتثَت.، كالأثر

 : جهود الداعيات ُب ٛتاية العقيدة
كاليت ، يةاإلسبلمك٘تثل ذلك ُب  سلسلة الدركس العلمية للعقيدة ، بياف حقيقة العبودية ( أ 

ك٭تضرىا ٚتع غفَت من ، القرآفٚتعيات ٖتفيظ ك ، الكربل تقيمها عدد من الداعيات ُب ا١تساجد
قمن كقد أ لطيفة الصقَت، كالداعية نواؿ العيد، الداعية شيخة القاسم: كمن ىؤالء الداعيات، النساء

 كمازلن.، دركسا متفرقة ُب ذلك
من خبلؿ ، للجهد ا١تبارؾ للداعيات ُب أقساـ العقيدة ُب اٞتامعات السعودية ابإلضافة 
كاللواٌب ٢تن عظيم األثر ُب ، كجهد معلمات الدين ُب ا١تراحل الدراسية ا١تختلفة، احملاضرات ا١تنهجية

يساعدىن ُب ذلك منهج مادة ، يةأتسيس الطالبات أتسيسا راسخا على عقيدة كاضحة كصاف
كالذم يستمر مع الطالبة حىت ا١ترحلة الثانوية سواء كانت ، التوحيد الذم اعتمدتو كزارة الًتبية كالتعليم

 دارسة ُب القسم العلمي أك األديب.
ككاف للداعيات : ب( توضيح بعض ا١تعتقدات كاألفكار الوافدة ا٠تاطئة كاليت ٘تس التوحيد

                                      
كعرضت ضمن ا١تؤ٘تر الرابع للتعليم العإب اب١تملكة ، ا١تكرمة أٝتاء الفقيو من جامعة أـ القرل ٔتكة: الدراسة قامت هبا الباحثة (ُ)

 ـ.َُِّ/ ٓ/ ِّبتاريخ ، ّٔٓا١تصدر جريدة الشرؽ العدد ، العربية السعودية
 ـ.َُِْ/ْ/ٕبتاريخ ، تقرير خاص لوكالة فرانس الدكلية لؤلخبار، عماد بن سعيد (ِ)
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لكًتكنية العلمية ا١تتخصصة عقداي ا١تواقع  اإل إنشاءك ، ل ُب كتابة الرساةل العلمية٘تث، جهد مبارؾ
 من أم منتج فكرم داخلي اك خارجي.، كاليت فيها رد على كل ماينتقص التوحيد

 اإلسبلـموقف : ذلك رسالة ا١تاجستَت للداعية الدكتورة حياة ابأخضر اليت بعنواف أمثلة من
 الرب٣تة اللغوية العصبية ا١تعربة.: ىند ا١تطركد بعنواف: داعيةلل وراهالدكنكرسالة ، من السحر

كالذم خصصتو ، الذم أنشأتو الدكتورة فوز كردم، ككذلك موقع الفكر العقدم الوافد
السعادة براقة ككٖتت شعارات ، ُب صور ٓب أيلفها كاليت أتٌب للمجتمع ١تناقشة العقاةد الدخيلة

نساف اإل، كاليت تعرض غالبا عن طريق دكرات تبشر بدين جديد، كاٞتذب ،٬تابية كتفعيل الطاقاتكاإل
كحلت فيو النفس كالركح ، اليعرؼ خالقا سول داةرة نفسو كقدرهتا على التغيَت، فيو مستقل بنفسو

 كالعياذ ابهلل.، ٤تل عبادة هللا كالتوجو إليو، كقدراهتما ا٠تفية
 .كاألمثلة ُب جهد الداعيات ُب ىذا اٞتانب كثَت

كاألعياد : ج( التحذير من الظواىر االجتماعية الوافدة اليت تنطوم على جانب عقدم
كاليت قد اليرل البعض ُب االحتفاؿ هبا ، كعيد الزكاج، كعيد اٟتب، كعيد ا١تيبلد،  ا١تستوردة من الغرب
، كلكن مع تعاقب السنوات يتضح ىذا ا٠تطر حُت يصبح للمجتمع كجو جديد، خطرا على العقيدة

فنجد مسلما ، كٖتتوم على مضامُت عقدية خطَتة، اإلسبلـفيو مناسبات كطقوس التنتمي لدين 
ييولىٍد( ٍب ٭تتفل مع النصارل بعيد  كىٓبىٍ  يىًلدٍ  )ٓبىٍ : تعأبيتلو طواؿ عمره سورة االخبلص اليت فيها قولو 

 يزعموف فيو أف هلل إبنا.
جهد الداعيات كاف مكثفا ىنا مابُت  فإف، كلكثرة انتشار تقليد ىذه الظواىر اجملتمعية

كأكثر ىذا اٞتهد انصب على طالبات ا١تدارس كاٞتامعات حيث ىن الفئة ، ككتابة، كدرس، ٤تاضرة
، كا١تناسبات الدينية كاليت أيخذهنا على سبيل ٖتقيق فرح كهبجة عارضةاألكثر انبهارا هبذه الزخارؼ 

 دكف النظر ٟتقيقتها.
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 عبادات واحملافظة عليهاقضية ال: الثاين ادلطلب
 : أ٫تية الشريعة ُب حياتنا

 ًنٍسبىة كىالى  شىٍيء كل إٔب حىاجتهم فىوؽ ضىريكرًيَّة الشَّرًيعىة إٔب النَّاس "حىاجىة: -هللا رٛتو-القيم ابنيقوؿ 
 على فمبناىا رًيعىةالشَّ  كىأما، طىًبيب ًبغىٍَت  يعيشوف اٍلعىآب أىكثر أىف ترل ًإالَّ  إًلىيػٍهىا الطًٌبٌ  علم إٔب ٟتاجتهم
 فػىلىٍيسى ، اٍلمىٍحض اٍلوىٍحي على فمبناىا االختيارية اٍلعباد حركات ُب  كىسخطو هللا رضى مواقع تػىٍعرًيف
 عىلىٍيوً  كىالصَّرٍب  إًلىٍيوً  كالدعوة ًبوً  كىاٍلًقيىاـ الرَّسيوؿ ًبوً  جىاءى  مىا معرفىة إٔب ًمنػٍهيم أٍحوج شىٍيء إٔب قطٌ  النَّاس

 (ُ)إًلىٍيًو" يرجع حىىتَّ  عىنوي  خرج من كىًجهىاد
، ةفكذلك ٓب يدخركا جهدا لقتل الشريع، اإلسبلـككما كجو أعداء األمة سهامهم ٨تو عقيدة 

 : منها، ككانت حركهبم أتخذ صورا شىت، ك٤تاربة عبلقة ا١تسلم بعباداتو كأخبلقو كمعامبلتو كسلوكياتو
كخاصة ، دايهتم حافلة ابحًتاـ األدايف األخرلأّت فًتل، الدعوة للفصل بُت الدين كاٟتياة: ُ

كبعض بٍت جلدتنا يدافع عن ىذه اٞترٯتة ، لكنهم يبغضوف أف يركه مطبقا على األرض، اإلسبلـ
، ل ىي أمر خاص بُت ا١ترء كربوب، زعاج الناس بتطبيق الشريعة على األرضإفيدعو صراحة لعدـ 

ٌب  فَّ إً  )قيلٍ  كىذا ٥تالفة صر٭تة لقوؿ هللا عز كجل  الى  . اٍلعىالىًمُتى  رىبًٌ  َّللًَّ  كى٦تىىاٌب  كى٤تىٍيىامى  كىنيسيًكي صىبلى
 (ِ)( اٍلميٍسًلًمُتى  أىكَّؿي  كىأىانى  أيًمٍرتي  كىًبذىًلكى  لىوي  شىرًيكى 

فتثقل النفوس كتقعد عن فعل ، ية اب١تلهيات كا١تشغبلتاإلسبلمغراؽ اجملتمعات إ: ِ
 أك تركها ابلكلية.،  الصلوات كإ٫تا٢تافنجد أتخَت، لطاعات كما ٭تب هللاا

كيظهر ىذا ُب أدبياهتم ، أك ٦تن ٢تم ٝتت ملتـز، السخرية من ا١تلتزمُت أبداء العبادات: ّ
عبلمية كمضموف ىذه الرسالة اإل نساف متشددإيا على أنو فيظهر ا١تلتـز دين، كأفبلمهم كمسلسبلهتم

 بادات القلوب.كاالكتفاء بع، ىو الدعوة لًتؾ االلتزاـ الظاىر
 
 

                                      
 .ِص، ِج، فصل مفتاح دار السعادة، العلم واإلرادةمفتاح دار السعادة ومنشور والية ، ابن قيم اٞتوزية (ُ)
 .ُّٔ، ُِٔاآلية ، سورة األنعاـ (ِ)
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 : اىتماـ الداعيات بتطبيق الشريعة
بل  ، الداعيات ُب ا١تملكة العربية السعودية جهدا مكثفا ٨تو تطبيق الشريعة تلقد كجه

كيعود ذلك أل٫تية العبادات كجزء ، كانت كمازالت ىي ا١تيداف األكثر نشاطا ُب قضاايىن الدعوية
عزة  اإلسبلـكظهور شعاةر ، ١تا يعتقده االنساف كمايعتنقو يكلكوهنا التطبيق العمل، من الدين أاليتجز 

 سبلـ كأىلو ابذف هللا.لئل
 : كىي كما يلي، كقد ركزت الداعيات على مواضع معينة ُب دعوهتن

 هبا عٌرؼ اليت األركاف كآكدىا يةاإلسبلم الشريعةكىي من أىم ركاةز : االىتمام ابلفرائض: ُ
 اإلسبلـ بناء أعمدة كىي، السبلـ عليو جربيل حديث ُب سبلـاإل _ كسلم عليو هللا صلى - النيب
 كإقاـ، هللا رسوؿ دمحما كأف هللا إال إلو ال أف شهادة: ٜتس على اإلسبلـ بٍت) : ملسو هيلع هللا ىلص قولو ُب ذكرىا اليت

  (ُ)(رمضاف كصـو، كاٟتج، الزكاة كإيتاء، الصبلة
 : اي أساسيةكىذا االىتماـ كاف أكثر ظهورا ُب ثبلث قضا

 ٭تاسب ما أكؿ )إف كذلك ألهنا أكؿ مايسأؿ عنو العبد جاء ُب اٟتديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: الصبلة  
  (ِ)كخسر( خاب فقد فسدت كإف كأ٧تح أفلح فقد صلحت فإف صبلتو عملو من القيامة يـو العبد بو

أك بتعليمها كما جاءت ، ث عن أ٫تيتهافجاىدت الداعيات لتثبيت أ٫تية الصبلة ُب النفوس سواء ابٟتدي
 ٫تا٢تا.إك  أك ابلتحذير من التهاكف فيها، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كطريق الدعوة حافل بتجارب كقصص كجهود ككتاابت ك٤تاضرات بذلت ُب سبيل : اٟتجاب 
 كتوضيح صورة اٟتجاب الصحيح.، كحثهن عليو، الفتيات إٔبٖتبيب اٟتجاب 

يػٍنىا )كىكىذىًلكى : يقوؿ هللا عز كجل: الكرمي قرآفالالعبلقة مع    كينتى  مىا أىٍمرانى  مًٌنٍ  ريكحان  إًلىٍيكى  أىٍكحى
 ًصرىاطو  إٔب لىتػىٍهًدم كىإًنَّكى  ًعبىاًدانى  ًمنٍ  نَّشىاء مىنٍ  بًوً  نػٍَّهًدم نيوران  جىعىٍلنىاهي  كىلىًكن اإٍلًٯتىافي  كىالى  اٍلًكتىابي  مىا تىٍدرًم

 ّ( األميوري  تىًصَتي  اَّللًَّ  إٔب أىالى  اأٍلىٍرضً  ُب  كىمىا السَّمىاكىاتً  ُب  مىا لىوي  الًَّذم اَّللًَّ  رىاطً صً  . مٍُّستىًقيمو 
، قراءة: كقد ركزت كثَت من جهود الدعوة على ضركرة تكوين عبلقة خاصة مع كتاب هللا

                                      
 .ْٓص، ُج، ُٔ)بٍت اإلسبلـ على ٜتس(ح : ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب االٯتاف،  صحيحوأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 .ُج، ْٓٔح، ِِّص، يـو القيامة العبد ابب أكؿ مايسأؿ عنو، كتاب الصبلة،  السنن، ُب أخرجو الًتمذم (ِ)
 .ّٓػ ِٓسورة الشورل، اآلية   ّ
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 حفظا.، تطبيقا، تدبرا
 من الطالبات كغَتىن من النساء تزايد أعداد اٟتافظات لكتاب هللا: كأحد ٙتار ىذه اٞتهود

 ُب ا١تملكة.
 : االىتمام ابألخالق: ِ

كقد صنف العلماء ُب كتبهم أبوااب  (ُ))إ٪تا بعثت أل٘تم صاّب األخبلؽ(: يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 داللة على أهنا جزء اليتجزأ من الدين.، كالفضاةل كاآلداب، خاصة اب٠تلق اٟتسن
فأداء ، ىي أكثر ما٬تعل للداعية قبوال بُت أكساط النساء كالفتيات، ناٟتسكبوابة ا٠تلق 

قباال إك ، كالتحلي ابألخبلؽ كاآلداب ٯتنحها قبوال ك٤تبة ابذف هللا، مصداقية للداعيةالفراةض يعطي 
ابب عظيم  اٟتسن فا٠تلق، لديها من ا٠تَت ك٤تبة حضور ٣تالس الذكرمن الناس لسماعها كٝتاع ما

حُت تكوف الداعية سيئة ا٠تلق كالتلتـز بسمت الدعاة كماينبغي ، أثر عكسييكوف لو كقد ، للدعوة
 أف يكونوا عليو من رقي كبر كرٛتة كصدؽ.

 : الرجال دون النساء ختص اليت الشريعة أبحكام التعريف: ّ
، كىذا اٞتانب ٓب يكن يؤب أ٫تية  لدل الداعيات سول ُب التعريف ابلفركقات بُت اٞتنسُت

كقبل ذلك ، كتعلمها ماينفعها سواء كانت زكجة أك أما، ة اٟتفاظ على خصوصية ا١ترأة كحياةهاكضركر 
 كالزينة كغَتىا.، ُب الطهارة، تعلمها األحكاـ ا٠تاصة هبا كأنثى

أخذ التعريف هبذا اٞتانب اىتماما جادا ، ٍب ٖتت كطأة ا٢تجمات الفكرية القادمة من الغرب
كعدـ ، كاحملافظة على خصوصيتها، لى عدـ طمس ىوية ا١ترأة ا١تسلمةُب اٟترص ع، من قبل الداعيات

 الزج هبا ُب ثقافة استهبلكية تذيب الفوارؽ بينها كبُت الرجل.
 : نقد للخطاب الدعوي يف ىذا اجلانب

فَتسل بعض ، أثناء التحفيز ألداء العبادات، مع رضا الناس، تداخل مفهـو رضا هللا: ُ
عبادتك لتكوف مقبوال  )أدٌ : يشعركا رسالة غَت مباشرة للمدعو مفادىا الدعاة كالداعيات دكف أف

راء الناس كمدحهم كليس ترقبا آل، اجتماعيا( كاألصل أف ا١ترء يؤدم عبادتو ٖتقيقا لرضا هللا عنو

                                      
 .ِٗٔح  ...كسلم عليو هللا صلى النيب صفة ابب - ا١تناقب ، كتابالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
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 كقد يكوف ىذا مدخبل من مداخل الشيطاف ككسيلة للرايء.، كذمهم
ٕتعل تطبيق الشراةع سهبل ، عقدية سليمة كقويةأبرضية ، ضركرة التوطئة كالتقدمي للعبادات: ِ

ٍب اليلبث ا١تدعو ، كقد ٭تدث ذلك نتيجة فورية، فا١تبلحظ ىو تكرار األمر بتأدية الفراةض، كميسورا
نساف إلاىذا ماسيجعل ، ٍب تعليم الفراةض، كاألفضل تعزيز جانب العقيدة، أف يعود لسابق عهده

كاليعٍت ذلك عدـ ٗتوؿ الناس ، نب االلتزاـ ابلفراةض كأداةهاكقوة ُب جا، مراقبا من نفسو على نفسو
كتقوية العلم كالعمل معا فذلك ، كجانب العقيدة، بل التنويع بُت موعظة ُب جانب العقيدة، اب١توعظة
 ذف هللا لبللتزاـ كالتطبيق كاالستمرار على العبادة.أحرل إب

ا١تؤذم ىو كسيلة العبلج الًتبوية فبل يكوف الزجر كا٢تجر ، التأين ٔتن يتأخر عباداي: ّ
، كمن اليستجيب اليـو قد يستجيب غدا، كبعد النظر، كا٢تدم النبوم فيو الرفق، كاجملتمعية اٞتاىزة

 كالتقنيط من رٛتة هللا.، فبل أيس من الناس أبدا
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 قضااي فكرية: ادلبحث الثاين

 قضية حترير ادلرأة: ادلطلب األول
كقد كاف للنموذج العريب ُب ، عىت حركهبا مع ىذه القضية ٖتديدالقد خاضت الدعوة النساةية أ

، التغريب كاالفتتاف هبذه الدعوة ٖتذيرا كاضحا أف ىذا النموذج قابل للتكرار كأف أمثاؿ ىدل شعراكم
لذلك كاف البد من ، يدةكقاسم أمُت مازالوا يعيشوف بيننا كيتوالدكف كلكن أبٝتاء كصفات جد

بل ىي حجر أساس ، فقضية ا١ترأة ليست قضية ىامشية، ء للداعيات أك الدعاةسوا، االستنفار العاـ
ألهنم يعلموف أف سقوط ا١ترأة ىو سقوط للمجتمع ، كنقطة ارتكاز يسعوف لكسبها، ابلنسبة لؤلعداء

فالعكس ، تفع برقي نساةهار فإذا كانت اجملتمعات ترتقي كت، ا١تسلم كىدـ لكثَت من قيمو كمبادةو
ت من سبب ُب سقوط ٣تتمعا، كمصدرا للفتنة، ككاةن استهبلكي، ١ترأة سلعةجعل اك ، صحيح
، كُب اٟتديث عن أيب كالنموذج النساةي كاألسرم ُب الغرب دليل على ا٨تدار قيمة ا١ترأة، علياةها

نىةً  أىكَّؿى  فىًإفَّ ، النًٌسىاءى  )اتػَّقيوا: أنو قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصسعيد ا٠تدرم عن   ُالنًٌسىاًء( ُب  كىانىتٍ  ًإٍسرىاةًيلى  بىًٍت  ًفتػٍ
يم  فإنو تعل١تسلمة ٫تبل بدكف رعاية ك كترؾ ا١ترأة  ا، بناء كالاثلث ٢تما فا١ترأة قد تكوف أداة ىدـ أك أداة

 ٞتاىلية اٞتديدة ( اليت تسمى اليـو ٖترير ا١ترأة.ٮتشى عليها من )ا
كابطنها رًؽ ا١ترأة ، ىا ٖترير ا١ترأةكظاىر ، ُب ا١تملكة قد كانت أبرز القضااي اليت أثَتتك 

 : مايلي، كأسرىا
طبلؽ ىذه فا٠تطاب العلماين كاف كمازاؿ يرفض على اإل، أك الوٕب، عبلقة ا١ترأة ابحملـر: ُ

فهي مسكينة ، كخاصة ُب مسألة الزكاج، كعدـ ثقة هبا، ىانة ٢تاإك ، كيصورىا كاستعباد للمرأة، العبلقة
عندما كضع الوٕب للمرأة ُب بعض  اإلسبلـكاألصل أف ، تسافر إال ٔتحـركال، التتزكج إال ْتضور كٕب

، شرع الوٕب إلدارة األمور ا١تالية كأتكيدىا: ففي الزكاج مثبل، إ٪تا ذلك ٛتاية ٢تا كٟتقوقها، ا١تساةل
ا عندما ٬تد امرأة كراءىفالرجل ، كُب الزكاج كذلك، فوجوده ٔتثابة قوة للمرأة مهما كانت قوية كمتعلمة

ككذلك كجود الوٕب يعطي ، فهذا ُب صاّب ا١ترأة، أك انتقص من قدرىا، من ٭تاسبو إذا أخطأ معها
ليس فيو ، بل عقد كميثاؽ غليظ، يفضها الرجل مىت ماشاء، فليس نزىة عابرة، جدية ١تشركع الزكاج

                                      
 كأكثر الفقراء اٞتنة أىل أكثر ابب ،ُْٓٔ،ص ِِْٕمسلم بن اٟتجاج النيسابورم ، صحيح مسلم، كتاب الرقاؽ، ح    ُ

 ق.ُُْٗ،  سنة النشر ُ. دار ا١تغٍت، طابلنساء الفتنة كبياف النساء لنارا أىل
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أك رفض من  جبارىاإكليس من حقو ، فالوٕب إ٪تا جاء ٟتفظ اٟتقوؽ، ىا أيضاؤ بل أكليا، ا١ترأة كحسب
كقد أابح ٢تا الشرع تولية القاضي لعقد الزكاج إذا كجدت من الوٕب ظلما أك ، ترضاه ماداـ كفئا  ٢تا

من  إٔبكإننا لنرل اليـو عجبا من حاجة النساء ا١تشهورات ، كليس كصي، فهو مكلف، حيفا
لى عن ىذا الدكر ألف كٕب أمرىا ٗت، كدفعهن األمواؿ جراء قياـ الرجاؿ ٢تن هبذه ا١تهمة، ٭تميهن

فهل ٧تد من ينكر ىذا األمر؟؟أك يعًتؼ على األقل ْتاجة النساء الطبيعية لرجل ، لرجاؿ غرابء
الرجل للمرأة ّتانبو؟ كُب ا١تقابل ا١ترأة ا١تسلمة التعرؼ مصطلح )اٟتارس حاجة كما ىي ،  ّتانبها

 تها.كيتحمل مسؤكلية ٛتاي، الشخصي( ألف هللا جعل ٢تا قيما يقـو بشؤكهنا
كحاكلت العديد من النساء  ، أثَتت ىذه القضية أكثر من مرة: قضية قيادة ا١ترأة للسيارة: ِ

: دكف تفكَت ُب أسئلة كثَتة مهمة منها، كسر جدار العادات كالتقاليد ٓتصوص قيادة النساء للسيارة
 ٖتمي ا١ترأة ُب ىل ًب كضع قوانُتك ، ىل اجملتمع مهيأ لدخوؿ النساء كالفتيات لعآب قيادة السيارات

 ىل يوجد لدل الفتيات كالنساء ثقافة مركرية جيدة أـ ستشهد الشوارع مآس ككوارثك ، الشارع
هل الطرؽ لدينا ف، (ُ)خاصة كا١تملكة من أعلى الدكؿ ُب نسبة حوادث ككفيات السيارات، جديدة

دعاة قيادة ا١ترأة مهيأة ألعداد السيارات كاالزدحاـ الذم سيحصل؟ كل ىذه األسئلة ال٬تيب عنها 
 فقط . خراج النساء من بيوهتنإىذه القضية ىو  ككأف ا٢تدؼ من كراء، رةللسيا

،  مة للوضع االجتماعيءحلوؿ بديلة كأكثر ٧تاحا كمبليتم طرح  ١تاذا الكإف العاقل ليتحَت 
ككساةل نقل عامة كآمنة  عوضا عن زايدة التضخم ُب عدد اآلليات ، اراتشبكات قط إنشاءك

 اقبلت ُب مدف مزدٛتة بسكاهنا.كالن
فكذلك أيٌب ، حراقوإمثلما بدأ ٖترير ا١ترأة ا١تزعـو ٓتلع اٟتجاب ك : قضية اٟتجاب: ّ

كلكنهم اليدعوف لذلك صراحة لقوة ، االىتماـ ٓتلعو من ضمن أكلوايت دعاة ٖترير ا١ترأة ُب ا١تملكة
كتنفيذ ، عن ذلك طريقة التدرجفيتخذكف بدال ، كلقوة ارتباط الشعب ابلدين، ا١تؤسسة الدينية

 : كذلك عرب طريقُت، ا١تخطط عرب خطوات كليس خطوة كاحدة
التكليف الشرعي كذلك النساء اللواٌب لديهن قصور ُب اٟتجاب أك عدـ اىتماـ هبذا  إبرازأكال  

                                      
ْتسب تصريح للعقيد زىَت شرؼ مدير األنظمة كاللواةح ُب إدارة مركر ا١تدينة ا١تنورة فإف معدؿ الوفيات ُب ا١تملكة بسبب  (ُ)

 ق.ُّْْ/ٔ/ِخ بتاري، دقيقة. العربية نت َْأم شخص كل ، حالة يوميا ُٕحوادث السيارات يبلغ 
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 كتنصيبهن قدكات ك٪تاذج اإلنًتنتعبلـ اٟتديث ُب شبكة كعرب اإل، صحافة كتلفزيوف عبلـ منعرب اإل
 عا١تية. كمنحهن اٞتواةز التقديرية كاختيارىن سفَتات ١تنظمات، للمرأة السعودية الناجحة

كا١تطالبة ،  اٟتجاب مثل مسألة كشف الوجوتسليط الضوء على القضااي ا٠تبلفية ُب: اثنيا 
نظر دكف ال، بتغيَت اجملتمع كجعلو أكثر انفتاحا كتقببل ألشكاؿ اٟتجاب العصرية ْتجة أهنا مر٭تة جدا

بل ىو ٭تكم األىواء كيضبطها على مافيو مصلحة ، كدكف اعتبار أف الدين ليس ابألىواء، للمآالت
 ا١تسلمات قدٯتا كحديثا.

،  قُِْٔبفتح االبتعاث ا٠تارجي عاـ عبدهللا عندما صدر قرار ا١تلك : قضااي االبتعاث: ْ
، ستغناء عن اٟتاجة للدكؿ ا١تتقدمةكللوطن الذم قرر اال، كاف ذلك فتحا جديدا لوزارة التعليم العإب

كىذه ، الوطن بتجارهبم كعلومهم عارؼ ليعودكا فيما بعد كيغنوا ىذاه أبرقى العلـو كا١تءأبف يزكد أبنا
ه كبناتو للخارج لطلب العلم  كاف ضركراي ءالتجربة اٞتديدة على  الشعب السعودم الذم يرسل أبنا

، فاالبتعاث ليس اكتساب علم يضاؼ لرصيد الوطن، هادراسة اآلاثرا١تًتتبةعليها من ٚتيع جوانب
كىذا ، يها الصاّب كالطاّبفك ، تكتسببل ىو أيضا ثقافات ، ربات اآلخرينكيدفع عنو اٟتاجة ٠ت

الذم يرل ، كليس ٣ترد التشجيع على عواىنو كما يفعل الفريق ا١تتحرر، دراسة كْتثا كأتمبل مايتطلب
كيغضوف الطرؼ عن األفكار ، تبس الشرؽ منو كل شيءاع حضارم ٬تب أف يقشعإالغرب منارة 

 رٔتا يتسلل منها شيء للمبتعثُت . كاليت، أك تربواي، سواء دينيا أك اجتماعيا، ا١تخالفة
األفكار ك ؟ الثقافة الدينية لدل ا١تبتعث مستول: سئلة ضركرية البد أف تطرح عنإف ىناؾ أ

ىناؾ  عودكف هبا لوطنهم األـ؟ كعلى اٞتانب النساةياألفكار اليت يكتلك اليت يتعرض ٢تا ا١تبتعثوف؟ 
كيف تعيش ا١تبتعثة احملجبة ُب ببلد فيها نسبة من ا١تتطرفُت كا١تلحدين الذين يركف : تساؤالت أخرل

كأحياان يصل األمر للقتل كما حدث مع ا١تبتعثة انىد ، اٟتجاب جرٯتة كيعاقبوف الفتاة احملجبة عليو
 (ُ)ا١تانع.

ثبات الفتاة على دينها كحجاهبا ؟ كىل تتعرض ١تضايقات : ا١ترأة اليهمهم إف دعاة ٖترر 
                                      

 ُب ٘تشي كىي قتلت بريطانياك ُب الواقعة كولشيسًت مدينة ُب إسيكس ّتامعة الدكتوراه لدراسة مبتعثة سعودية انىد طالبة  (ُ)
 حوإب ُب ا١توت حىت تنزؼ كىي كجدت. اٞتامعة إٔب طريقها ُب متجهة كانت حيث كولشسًت ٔتدينة الواقعة الشوارع أحد

 ا١تميزة مبلبسها أف الشرطة قالت، طعنة ُٔ تلقت بعدما، َُِْ يونيو ُٕ الثبلاثء يـو صباح من َْ: َُ الساعة
 دينية. بدكافع كاف" ا١تسعور" ا٢تجـو أف إمكانية كىنالك، للتحقيق رةيسي خط كاٟتجاب ىي
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بسببو أـ ال؟ ككم عدد اللواٌب ٮتلعنو انبهارا ْتضارة الغرب؟ك كم عدد الذين يتأثركف برؤية فتاة 
سئلة اليهتم ٢تا دعاة ٖترر ا١ترأة مع سبلمهم فيما بعد؟ ىذه األمتمسكة ْتجاهبا كرٔتا يكوف مدخبل إل

كٖتميلو سبب أم جرٯتة ، بل على العكس ٧تد ا٢تجـو على حجاب ا١تبتعثة، ا قضااي أساسيةأهن
 بينما التقاؿ كلمة كاحدة ضد ا١تتطرفُت من اٞتهة األخرل .، ترتكب ْتقها

ككضع ٢تا نظاما يكفل للسفينة أف ٖتافظ ، لقد ٝتاىا هللا ميثاقا غليظا: العبلقة الزكجية: ٓ
لكن النظاـ ، جهتها العواصف فلديها القدرة كا١تهارة كا١تعرفة لتتجاكزىاحىت لو كا، على مسَتهتا

ك٧تد التشجيع على ، فنجد ا٢تجـو على مبدأ القوامة، ي للزكاج اليركؽ لدعاة ٖترير ا١ترأةاإلسبلم
كاعتبار طاعتو خنوعا كاستعبادا كسلبا للحقوؽ مع أف ىناؾ نصا صر٭تا ُب الثناء ، التمرد على الزكج

ٍرأىةي  صىلَّتً  ًإذىا): يقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: رأة اليت تطيع زكجها ُب غَت معصية ا٠تالقعلى ا١ت ا اٍلمى ، ٜتىٍسىهى
 اٞتٍىنَّةً  أىبٍػوىابً  أىمًٌ  ًمنٍ  اٞتٍىنَّةى  اٍدخيًلي: ٢تىىا ًقيلى  زىٍكجىهىا كىأىطىاعىتٍ ، فػىٍرجىهىا كىحىًفظىتٍ ، شىٍهرىىىا كىصىامىتٍ 

 (ُ)(ًشٍئتً 
مع أهنا طاعة مشركطة أبف تكوف ُب حدكد ماشرع ، ىذه الطاعة مؤذية لدعاة ٖترير ا١ترأةإف 

بل ىي ضركرية لتستقيم سفينة ، أك ٖتاكره، تراجع ا١ترأة زكجها كليس ُب معناىا أك حكمها أال، هللا
كشركات كلو أتملنا األنظمة اليت ٖتكم العآب دكال ، فالسفينة البد ٢تا من قاةد، اٟتياة الزكجية

كمؤسسات لوجدان أف الطاعة كااللتزاـ بتنفيذ أكامر القاةد اليت يقررىا بعد تشاكر كٖتاكر ىي من 
مظاىر حضارة ىذه الدكؿ كا١تؤسسات كالفوضى كالعصياف كعدـ كجود قاةد دليل ٗتلف كرجعية 

 فالطاعة ليست مطلبا لذاهتا بل للفواةد ا١تتحققة للجميع من خبل٢تا.، كضياع
خراج كينادكف إب، يسمي دعاة التحرر عمل ا١ترأة ُب بيتها شلبل لنصف اجملتمع: ا١ترأةعمل : ٔ

ن سواء كانت تلك ا١تيادي، ٚتيع النساء من البيوت ١تشاركة الرجل أعباء العمل ُب ٥تتلف ا١تيادين
، لوزاراتجنب مع الرجل ُب الشوارع كا١تؤسسات كا إٔبا١تهم ىو رؤية ا١ترأة جنبا ف، تناسب ا١ترأة أـ ال

كعملت حىت ُب كظاةف ٘تتهن آدميتها  ، اليت ا٩ترطت ُب العمل خارج البيت، ٘تاما كحاؿ ا١ترأة الغربية
كالعمل ٖتت ، فضبل عن تلك الوظاةف ا١تدمرة للعرض كاألخبلؽ كباةعة ا٢تول، كعارضة األزايء

                                      
 بن الرٛتن عبد حديث -...  ابٞتنة ا١تبشرين العشرة ابقي مسند - ابٞتنة ا١تبشرين العشرة مسند، ادلسندُب أٛتد  أخرجو  (ُ)

 .ُٗٗص، ّج، ُُٔٔح...  هللا رضي الزىرم عوؼ
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انو ُب ّتسد ا١ترأة كامته من كراء االٕتارا١تبليُت كٕتٍت ، ابحية عا١تياكصاية شركات ترعى تسويق اإل
 جرٯتة الزان .

رار كظاةف للنساء ُب األسواؽ كا١تستشفيات كمدف قإبالسعودية كمؤخرا قامت كزارة العمل 
ُب ٤تاكاة ، كالتعرض للمضايقات، كالبقاء لفًتة متأخرة من الليل، مع مافيها من اختبلط، األلعاب

 كا١تستعبد ٢تا.، للنموذج الغريب الظآب للمرأة
كتقليل ساعات كأايـ العمل من ، تعديل نظاـ العمل ٔتا يناسب طبيعة ا١ترأة: كاف األكٔبك 

كتشجيع العمل من ا١تنزؿ كاستحداث ، قرار التقاعد ا١تبكر للمرأةإك ، خبلؿ نظاـ العمل ابلساعة
 ،كتكوف اتبعة للوزارات ا١تختلفة اإلنًتنتكاستحداث كظاةف عرب استخداـ ، كظاةف كمشاريع منزلية

ل أ٫تية عن عمل الرجل ُب قرار صرؼ ركاتب لرابت ا١تنازؿ فعملهن ُب رعاية بيوهتن كأبناةهن اليقإك 
 ا٠تارج

٦تن ينتسبوف ، ككثَتا ما٧تد نقدا الىتماـ الدعوة النساةية بكشف الشبهات حوؿ ٖترير ا١ترأة
، كتركا ١تا ىو أكٔب من قضااي، كأف فيها شغبل للرأم العاـ، فيصفوف القضااي اب٢تامشية، ُللتيار الليربإب

 : فإحداىن تقوؿ
 كٖترمي، العاـ الفضاء عن كعز٢تا، ا٠تارجي كمظهرىا ا١ترأة كلباس ابٟتجاب كثَتا ا٠تطاب الدعوم ينشغل)

 ا١تستلزمات ٤تاؿ ُب كابةعة، كاشَتة كعملها، كاالختبلط، السيارة ا١ترأة قيادة ٦تانعة كمعارؾ، ا١ترأة كجو كشف
 .اب١ترأة يتعلق ٦تا هكغَت  النساةية

 تطلعات عن كالتخاذؿ الضيقة الفئوية ا١تطالب أفبلؾ ُب اال٨تباس ُب النسوم ا٠تطاب يتورط ككما
 الدعوم ا٠تطاب يتورط، ياإلسبلم التيار مع العقيمة كاٞتدليات الطاحنة كا١تعارؾ، الشعبية كمطالباتو الشارع

 ا١تنتدايت ببعض ا١تنددة أك ا١تناكئ التيار ١تطالب ا١تضادة تالبياان كٖترير اإل٢تاةية ا١تعارؾ ذات ُب النساةي
، كٖتدايتو ابشًتاطاتو اآلين ا١ترأة كاقع عن البعد عن انىيك. اآلخر على يقتات فكبل٫تا، كالثقافية االقتصادية

 كالنفقة تعسفيال كالطبلؽ كا٠تلع العضل قضااي ُب احملاكم أعتاب على كرامتها ا١تراقة للمرأة حلوؿ تقدمي ُب فيفشل
 الشريعة ٔتقاصد ٮتل ٦تا ككثَت النسب ُب التكافؤ عدـ خلفية على اآلمنة األسر كتشتيت، طفل أكد تقيم ال اليت

                                      
 كتطور كا١تخلوؽ ا٠تالق بُت كجيعلت الكنسي الفساد على فعل كردة ظهرتك  الفردية، اٟترية على يركز فكرم الليربالية: مذىب ُ

 الشخصي اإلطار ُب ٤تصورة كإبقاؤىا اٟتياة نظاـ عن كالشريعة العقيدة عزؿ مع ا١تعتقدات ُب ا١تطلقة كاٟترية التعددية إٔب األمر
 .العلمانية أساس ىو كىذا كالركحي
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 ا١تؤدم كالعوز الفقر ُب كالغارقة اقتصاداي ا١تطحونة ا١ترأة ١تشكبلت أيضا إجاابت يقدـ ال فيما.. ، !يةاإلسبلم
 (ُ)(!األمور عليها يصعب ما بقدر كالرزااي الشركر أنواع لكافة

إذ أف ا٠تطاب الليربإب حُت ، رمتٍت بداةها كانسلت: كىذا الكبلـ ينطبق عليو ا١تثل القاةل
أىل كاليعًتؼ ٔترجعية ، الينطلق من منطلق شرعي ٮتبط خبط عشواء فهو أكال، يعاِب قضااي ا١ترأة

، العلمية كيعتربىا تسلطا ككهنوات بل يهاجم ا١ترجعية، العلم ُب أخذ اٟتكم الصحيح ُب ىذه القضااي
 كأين ٖترم اٟتق كعدـ القوؿ على هللا بغَت علم.، فأين احًتاـ التخصص ىنا

أال أيٌب كشف كجو ا١ترأة كقيادة السيارة ، ماىي القضااي اليت يطرحها ا٠تطاب الليربإب: كاثنيا
ٞتوىرية  اليت يو٫توف الناس كحرية االختبلط  على رأس أكلوايت ىذا ا٠تطاب؟ فأين ىم عن القضااي ا
ككثرة ، كتأخر سن الزكاج: أف ا٠تطاب الدعوم النساةي اليهتم هبا؟ كأين ىم عن القضااي اٟتقيقية

كالزج ، كبطالة النساء، كصعوابت كمضايقات العمل، كحقوؽ ا١تطلقات كاألرامل، الفتيات العزابكات
 ا١تنازؿ كغَتىا الكثَت. كحقوؽ رابت، عماؿ التناسبهن ك تناسب مؤىبلهتنأهبن ُب 

أك يعرؼ ، ا٠تطاب الليربإب عندما يعاِب قضااي ا١ترأة ٯتسك بطرؼ خيط اليعرؼ هنايتو: اثلثا
كاستقراء ٕتارب األمم السابقة يوضح أم ىوة عميقة يريد ىؤالء زج النساء ، كلكن يدلس كٮتفي

بعد قيادة السيارة؟ ماذا بعد  ماذا بعد كشف الوجو؟ ىل سيتوقف األمر عند ىذا اٟتد؟ ماذا، إليها
االبتعاث الغَت منضبط؟ ماذا بعد االختبلط ُب العمل كترؾ ا١تنزؿ لفًتة طويلة؟ إف مشاريعهم تشجع 

 ا١ترأة ٍب تًتكها لوحدىا تواجو صعوابت الظلمات اليت زج هبا إليها.
ة التقدـ الذم فيعرض صور ، ا٠تطاب الليربإب حافل ابالحتفاء ابلنموذج الغريب للمرأة: رابعا
عبلـ ٧تاح؟ ىل كاليشرح ماىو ىذا التقدـ؟ كماىيتو؟ ىل ٣ترد الظهور ُب كساةل اإل، كصلت إليو

 فبلـ أك ٧تمة سياسية ٧تاح؟الوصوؿ ألعلى ا١تناصب ٧تاح؟ ىل جعل ا١ترأة ٧تمة شباؾ ُب األ
التعامل  يةٖترير ا١ترأة كيتخذ ُب منهجا١توقف الدعوم عامة يقف صفا كاحدا ٕتاه دعوات إف 

 : مع ىذا ا١تخطط األساليب التالية
كنشر األدلة كالنصوص اليت ، كحفظو ٟتقوقها، كتكرٯتو ٢تا، من ا١ترأة اإلسبلـبياف موقف : ُ

 طىيًٌبةن  حياةن  فىلنحييَّنو ميٍؤًمنه  كىىيوى  أيٍنثى أىكٍ  ذىكىر ًمنٍ  صاًٟتان  عىًملى  )مىنٍ : تعأبقولو : تبُت ذلك مثل
                                      

 َُِْ/ ّ/ ٕبتاريخ ، صحيفة الشرؽ، اخلطاب الدعوي النسائي وثنائية حترير ادلرأة وادلؤامرة، أمل زاىد (ُ)
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يػٍريكيمٍ )كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  (ُ)( يػىٍعمىليوف كانيوا ما أبًىٍحسنً  أىٍجرىيمٍ  مٍ كىلىنىٍجزينػَّهي  يػٍريكيمٍ  خى يػٍريكيمٍ  كىأىانى  ألىٍىًلوً  خى  خى
 (ِ)(ألىٍىًلي

كىدـ ا١تربرات اليت يسوقها ، اإلسبلـالرد على الشبهات ا١تثارة ضد حقوؽ ا١ترأة ُب : ِ
ا١تربر االقتصادم ا١تتمثل ُب ضركرة خركج ا١ترأة ألم عمل فقط : البعض للًتكيج ٟترية ا١ترأة مثل

 النعاش االقتصاد الوطٍت كٗتفيف نسبة البطالة . 
كما حدث ُب مؤ٘تر ،  كالرد على أم مظهر ٥تالف للدين، ّكشف ٤تاكالت التغريب: ّ

 نتدلم ُب فوجئنا لقد: تقوؿ إحدل الداعيات، جدة االقتصادم كماحدث فيو من اختبلط كتربج
 مع ا١ترأة مشاركة االقتصادية القضااي ُب النقاش ٤تل يكوف أف يتوقع كاف الذم االقتصادم جدة

 بوابة ىو ككأ٪تا، كالسفور للتربج مهرجاف إٔب ا١تنتدل ٖتوؿ حىت، الرأس حاسرة جنب إٔب جنبان  الرجل
، العربية الببلد ُب غَتىاك  الشعراكم ىدل قادتو الذم التحرير ذلك غرار على ٣تتمعنا ُب ا١ترأة لتحرير

 يطلع ١تن يبدك صور ُب النساء تلك صور كأظهرت، ذلك احمللية اإلعبلـ كساةل أكثر ابركت كقد
 العاـ للرأم كمصادرة الدين لتعاليم ظاىرة مصادقة ُب اجملتمع عليو ىو ما ىو ذلك ككأف عليها

 (ْ).الببلد أنظمة على كخركجان 
 كىن للنساء اختبلط من االقتصادم جدة منتدل ُب كقع ما إف: كتقوؿ فاضلة أخرل

 (ٓ).كالعقل الشرع أيابه أمر الرجاؿ مع حاسرات سافرات
 مشاركة الذم جاء بعنواف )كاقعية، (ٔ)ككذلك اٟتاؿ مع منتدل خد٬تة بنت خويلد النسوم

                                      
 .ٕٗاآلية ، سورة النحل (ُ)

 .ٔج، ُِٗص ، ّٖٓٗح، لنيب ملسو هيلع هللا ىلصابب فضل أزكاج ا، كتاب ا١تناقب،  السنن أخرجو الًتمدم ُب  (ِ)

ىو تيار فكرم كبَت ذك أبعاد سياسية كاجتماعية كثقافية كفنية، يرمي إٔب صٍبغ حياة األمم بعامة،  (ّ
كا١تسلمُت ٓتاصة، ابألسلوب الغريب، كذلك هبدؼ إلغاء شخصيتهم ا١تستقلة كخصاةصهم ا١تتفردة 

 .ة الغربيةكجعلهم أسرل التبعية الكاملة للحضار 
: من ٖتقيق منشور على موقع ٢تا أكف الين بعنواف، جامعة االماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، دكتوراة شريعة، فاطمة اٞتارهلل (ْ)

 ق.ُِْٓ/ُ/ِبتاريخ ، آراء كانتقادات، منتدل جدة االقتصادم

 ا١تصدر السابق.، بن سعود اإلسبلميةجامعة اإلماـ دمحم ، دكتوراة ُب اٟتديث كعلومو، األمَتة البندرم آؿ سعود (ٓ)
 .ََُِك، ََُِٕب عامي ، كًب إقامتو مرتُت، التابع للغرفة التجارية ّتدة، منتدل أقامو مركز السيدة خد٬تة بنت خويلد (ٔ)
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يو بياان بشأف ىذا ا١تنتدل أكضحن ف امرأة كداعية ََٕالوطنية( فقد أصدرت  التنمية ُب ا١ترأة
 اختبلط من ا١تزيد تكرس كتوصيات مطالبات من جدة ُب خد٬تة منتدل ُب جاء استنكارىن ١تا

 كتزيُت مريبة بتصرفات كاالحتفاء، كتنٌقصها كالًتبية األمومة مهمة ُب التزىيد إٔب إضافة اٞتنسُت
 السفَت زكجة مثل مشبوىة أجنبية جهات كتدخل، ا١تعازؼ كضرب، السيقاف ككشف، السفور

 .كغَتىا مريكياأل
، ا١تملكة جامعات ٥تتلف من سعودية أكادٯتية َٓ لبياف سابق أصدرتو أتييده ا٠تطاب كأكد

 (ُ).النافعة كغَت ا١تشبوىة ا١تنتدايت ٢تذه الرافض السعودية ا١ترأة موقف توضيح خبللو من كًب
 : بلـاإلساليت جاء هبا  ئنشر شهادات غربية عن كاقع ا١ترأة ىناؾ كنظرهتا للمباد: ْ
 : (ِ)(أىٍىًلهىا مًٌنٍ  شىاًىده  كىشىًهدى )، ىذه الشهادات أتٌب بلساف القـوك 
،  حاشدان  مؤ٘تران  اإلقليمية األ١تانية اٟتكومة ُب كاألسرة ا١ترأة كزيرات نظمت ـُُٗٗ عاـ ففي"

 نساءال كطالبت، األ١تاين اجملتمع ُب ا١ترأة دكر أتكيد استهدفت ضخمة رٝتية نساةية مظاىرة ٯتثل كاف
 احتفاظ سيما ال، عاـ كأربعماةة ألف من أكثر منذ ا١تسلمة ا١ترأة هبا تتمتع اليت ابٟتقوؽ ا١تؤ٘تر ُب

 (ّ)"زكجها. اسم ٛتل على إجبارىا من بدالن  كالدىا ابسم األ١تانية ا١ترأة
 اربسيجد ٕت (ٓ)مكة( إٔبككتاب )من إـ ٌب ُب ، (ْ)(اإلسبلـلكتاب )نساء اعتنقن  ئالقار ك 

على كل تلك ا١تزااي اليت متناف اب كقفنك ، اإلسبلـلسيدات غربيات اعتنقن ، كسَت شخصية ذاتية
أك ارتقاء معايَت ،  ٖتقيق السعادة كاالطمئناف النفسيأك ُب، ة هللاسواء ُب معرف، هنسبلمإ نمنحها ٢ت

ا للمرأة جسدا كركحا كفكر  أك ُب ذلك التكرمي، نٔتن حو٢ت هنأك ُب عبلقت، سلوؾ الشخصيال
الثرية كغَتىا الكثَت من التجارب كا١تواقف كالشهادات حرم بو أف يعمم  اربكىذه التج، كعاطفة

 كينشر لعظيم كعمـو فاةدتو ك٤تتواه.
                                      

 ق.ُِّْ/ُ/َِبتاريخ /www.almoslim.net، موقع ا١تسلم (ُ)
 .ِٔاآلية ، سورة يوسف (ِ)
بتاريخ  /ar.islamway.net، شبكة طريق االسبلـ، ات ادلنصفٌن دلكانة ادلرأة يف االسالمشهاد، عبدالرٛتن علي إٝتاعيل (ّ)

 ق.ُّْٓ/ِ/ُٓ
 للكاتبة الربيطانية نعيمة يب ركبرت. (ْ)

 للمذيعة األ١تانية كريستياف بيكر. (ٓ)
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لتقدمي شهاداهتن قبل كبعد ، كُب ىذا اٞتانب ًب استضافة مسلمات غربيات ُب أنشطة دعوية
كانتقلت للعيش ُب  اإلسبلـاعتنقت  اليت، كاستضافة الداعية األمريكية دالؿ كلسوف،  اإلسبلـ

 ُكقدمت عدة لقاءات ُب جوامع كمراكز دعوية كثقافية ٥تتلفة.، السعودية

 ( (CEDAW اتفاقية سيداو: ادلطلب الثاين
القرف فقد ىبت رايح ، ر ا١ترأة( آخر موجات التغريب للمرأة ا١تسلمةي)ٖتر مايسمى  ٓب تكن موجة 

بل األسرة ، فقطا١تسلمة ١ترأة لظفر ابتقنع من الغنيمة اب رة الىذه ا١تكىي ، العشرين ٔتوجة جديدة
ا١توجة اٞتديدة ببحر متبلطم  كل ىؤالء تستهدفهم،  كزكج كابن كابنةبكاملها من كالد ككالدة كزكجة 

كظاىر ىذه ا١توجة ، تدعمو العديد من الدكؿ كا١تنظمات كمؤسسات اجملتمع ا١تدين، من الظلمات
ٔتا   كقد ٘تخضت ىذه الظلمات، يرل أكلو كاليرل آخره، كابطنها شر مستطَت، ؿكالسبلـ كالعد ا٠تَت

 : كثر اٟتديث عنو مؤخرا كىو
 اتفاقية القضاء على أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة أك مايعرؼ ب)اتفاقية سيداك(. 

 ماىية اتفاقية سيداو؟ومابنودىا؟
ترتكز االتفاقية على مبدأ ا١تساكاة ، ك  ـُُٖٗعاـ  ىي اتفاقية أصدرهتا اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة

ا١تطلقة كالتماثل التاـ بُت ا١ترأة ك الرجل ُب التشريع كُب اجملاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
 .ككافة األنشطة، كالثقافية كُب التعليم كالعمل كاٟتقوؽ القانونية

 : ٥تاطر ىذه االتفاقية
 كل إلغاء إٔب - ا١تبلحدة من كىم -كاضعوىا ىدؼ اليت ،االتفاقية ٢تذه األكرب ا٠تطر يربز
 ألىدافهم كتنفيذان  ٢تذا، كٚتاعات أفراد أىواء على تقـو كضعية بقوانُت كاستبدا٢تا السماكية التشريعات

 اإل٫تاؿ ىذا مبلحظة كٯتكن، الفرد حياة ُب كدكره الدين ذكر إ٫تاؿ إٔب اتفاقياهتم صياغة عند عمدكا
 : التالية النواحي ُب للدين

 الكوف على يسيطر من كجود بعدـ لئل٭تاء ٤تاكلة ُب، كجل عز هللا لذكر التاـ اإل٫تاؿ -ُ

                                      
لبواردم ُب الرايض ، دار األبرار قدمت ٤تاضرات ُب عدد من الدكر كا١تراكز منها: دار ذات النطاقُت النساةية ابلرايض، جامع ا ُ

 النساةية ُب الرايض.
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 كاليت تسنها اليت الدكلية التشريعات تنفيذ الدكؿ من الطلب ُب مهمتهم عليهم يسهل ٦تا، أمره كيدبر
 اإل٫تاؿ كىذا، الدكلة ُب ا١تعتمد التشريع ىو الديٍت التشريع كاف حاؿ ُب الدين مع تتعارض أف ٯتكن

 ٭تدث حيث، كتعابَت كلمات من ابلدين يتعلق ما كل إٔب ٯتتد بل فقط اٞتبللة لفظ على يقتصر ال
  ْبإ كا١تثل كاألخبلقيات كالديٍت الدين مثل: كلمات لذكر اتـ ٕتاىل

 لدل ا١تتبعة الشعبية كاألعراؼ األخبلقية كالقيم الدينية التشريعات ٚتيع على اٟترب -ِ
 موضع كالتقليدية الدينية االعتبارات كضع عدـ إٔب اٟتكومات االتفاقية فدعت، نشأتو منذ الشعوب

 .  الدكلية ابلقوانُت استبدا٢تا على العمل فرض قبل أكٔب كخطوة كذلك، التنفيذ
 : مصطلح اٞتندر كعبلقتو ابتفاقية سيداك

كترؾ ، االجتماعي كضركرة الغاةولقد جاء ُب ا١تادة ا٠تامسة من االتفاقية بندا ٮتص النوع "
، كعبلقتو ابٞتنس اآلخر، كدكره، كتبعا لذلك كظيفتو، اٟترية للفرد ليختار مايريد أف يكوف جنسو

كتػىبػىٍتًٌ التدابَت ، )ٕتسيد مبدأ ا١تساكاة ُب دساتَتىا الوطنية كقوانينها األخرل: كىذا البند ابلنص ىو
كتغيَت القوانُت كاألعراؼ اليت تشكل ٘تييزان ، قانونية ضد التمييزكإقرار اٟتماية ال، التشريعية كاٞتناةية

كحث الدكؿ على العمل على تغيَت األ٪تاط االجتماعية كالثقافية لسلوؾ الرجل كا١ترأة؛ ، ضد النساء
كا١تمارسات األخرل القاةمة ، هبدؼ ٖتقيق القضاء على العادات العرفية ا١تتحيزة ٞتنس دكف اآلخر

كما ٖتدثت عن ا١تسؤكلية ا١تشًتكة لكل من الرجاؿ كالنساء ،  ة أك تفوؽ أحد اٞتنسُتعلى فكرة دكني
 ُب تنشئة األبناء(

: كىو، مرة ِْٓكالذم ذكر ُب مؤ٘تر بكُت ، كىذه ا١تادة ىي دعوة لتطبيق مصطلح اٞتندر
 بُت فركؽال كافة إلغاء إٔب هتدؼ ياإلسبلم ٣تتمعنا على الغربية القيم من متكاملة فلسفية منظومة
 ا٠تصاةص من شيء كل ُب ا١تتساكية ا١تخلوقات من نوع أهنم على البشر مع كالتعامل كا١ترأة الرجل

 أف يعتربكف( اٞتندر)  إٔب فالداعوف. كالنبات اٟتيواف مقابل ُب اإلنساين النوع كىذا، كا١تقومات
 كأنو، قيمة ذات تعد ٓب ا١ترأةك  الرجل بُت كا٢ترموانت األعضاء كظاةف بُت كالفوارؽ التشر٭تية الفوارؽ

 إٔب يدعوف بل، كا١ترأة الرجل بُت ا١تساكاة ٣ترد إٔب يدعوف ال فهؤالء، مؤثرة غَت كاعتبارىا ٗتطيها ٯتكن
، كا١ترأة الرجل بُت تكامل فبل، اآلخر عن منهما كل كاستغناء بل، اعتبارىا كعدـ بينهما الفركؽ إلغاء
 ىذا كفق فا١ترأة، اٞتنسي كال االجتماعي كال االقتصادم اٞتانب ُب ال اآلخر إٔب ألحد٫تا افتقار كال

. مثلو رجل مع كطره يقضي أف يستطيع كالرجل، مثلها امرأة مع كطرىا تقضي أف تستطيع ا١تفهـو
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 الفكر كإحياء، اجملتمع كتدمَت األسرم الكياف ىدـ إٔب هتدؼ ما أكؿ هتدؼ الدعوة ىذه أف كاٟتقيقة
 فأصحاب، الصراع ٔتفهـو يتعلق فيما: األكؿ، أمرين ُب ا١تاركسية الفلسفة مع يتلتق فهي، ُا١تاركسي

، انره كيؤججوف الصراع ذلك كيكرسوف، كا١ترأة الرجل بُت صراع كجود على يؤكدكف( اٞتندر) نظرية
 إٔب الدعوة ىو ا١تاركسية مع النظرية ىذه فيو تلتقي الذم الثاين األمر بينهما معركة كجود كيفًتضوف

 تطور أماـ تقف اليت ا١تعوقات أىم ىي  الدين جانب إٔب  ماركس نظر ُب ابعتبارىا األسرة دـى
 "(ِ)اجملتمعات.

 : موقف الدعوة النساةية من ىذه االتفاقية
اليت ٖتفظت على بنود االتفاقية متفقان مع موقف اٟتكومة السعودية لقد جاء موقف الدعوة 

 ية .اإلسبلما١تخالفة للشريعة 
ٓتصوص اتفاقية سيداك أقول من سابقو ا٠تاص ، حظ أف ا١توقف النساةي الدعومكا١تبل
 : كذلك لعدة أسباب منها، بتحرير ا١ترأة
نذاؾ  كاللواٌب ٯتتلكن علما أكادٯتيا مؤصبل آقلة الداعيات ا١تؤىبلت ا١تتخصصات  : ُ

لداعيات كا١تفكرات أما اليـو فا، ككشف حقيقتها، ٯتكنهن من سرب أغوار ىذه ا١تستجدات الفكرية
، يتسابقن للطركحات القوية كاٞتادة كاليت تفضح ٛتبلت التغريب بدءا بتحرير ا١ترأة كانتهاء بسيداك

كمن ، كا١تشاركة ُب معارض الكتاب اب١تؤلفات العلمية، كذلك عرب ا١تقاالت كا١تشاركة ُب ا١تؤ٘ترات
 طيبة الذم جاء ّتامعة اإلسبلـ ُب أةا١تر  حقوؽ مشاركة د. نورة خالد السعد ُب مؤ٘تر: أمثلة ذلك

  ”السيداك ك٥تاطر ا١تسلمة األسرة مكانة“ عنواف ٖتت
فكثرة ا١تعارؾ ، نضج التجربة الدعوية  ا٠تاصة ٔتواجهة موجات التغريب الفكرم  نوعا ما: ّ

 تضاؼ للعلم األكادٯتي.، ك٦تارسة، اليت خاضتها األقبلـ كالعقوؿ النسوية الدعوية منحها خربة
  

                                      
 كإشراؾ التوارث، كإٍلغاء الفرديَّة، ا١تلكية كإٍلغاء اإلٍٟتاد، على تقـو ماركس، كارؿ كضعىها إابحيَّة، يهوديَّة، كاقتصاديَّة ًفكرية حرىكةه  ُ

 .سواء حدٌو  على اإلنتاج ُب كلًٌهم الناس
 قُِْٔ/ّ/ ِٔ: اتريخ النشر، ُّٕٗٔ: رقم الفتول، سبلـ كيبإتول منشورة ٔتوقع ف، حقيقتو، نشأتو، اٞتندر (ِ)
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، كمقاالت الويب، فرساةل تويًت، انتشار كتنوع كساةل كشف زيف ىذه الدعوات: ْ
مكاف أم فتاة كامرأة أف تطلع عرب كإب، للحق ةأصبحت نواقل سريع، ؼإكملفات الوكرد كاليب دم 

 .كاألسرة ا١تسلمة اإلسبلـشبكات التواصل االجتماعي على حقيقة ىذه الصراعات اليت تستهدؼ 
ٮتص تلك ، يكاد يكوف جهدا ٩تبواي، ككشف حقيقتها، الىتماـ ابتفاقية سيداككاٟتقيقة أف ا

كفيما عدا ذلك فالثقافة العامة ، أك الطبقة ا١تتدينة من النساء كالفتيات، الطبقة الدعوية األكادٯتية
كىذا مايدفع ٞتهد أكرب ُب توعية ٚتيع شراةح ، ٓتصوص ىذه االتفاقية تكاد تكوف بسيطة جدا

كالذم  ُالعلماينيتمثل ُب التيار ، تخاصة كأف ىناؾ ذراعا نسواي ٢تذه ا١تؤ٘ترات كاالتفاقيا ،اجملتمع
، يرل نساؤه أف اتفاقية سيداك ماىي إال ٣ترد اتفاقية لتنظيم العبلقات بُت الرجل كا١ترأة كيركجن لذلك

 بينما األمر أخطر كأعمق.
  

                                      
عتقدات من ٣تموعةو  عن عبارة ىي ُ

ي
 للدكؿ، كاالجتماعٌية السياسٌية اجملاالت ُب الدين ييشارؾ أف ٬توز ال أنٌو إٔب تيشَت اليت ا١ت

 ا١تساةل فصل خبلؿ من الدينٌية؛ األشكاؿ كافة يىرفض الذم سيٌ السيا أك االجتماعيٌ  الفلسفيٌ  النظاـ أبهٌنا العلمانٌية كتيعرَّؼ
 الدين. عناصر عن السياسٌية
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 قضااي تربوية: ادلبحث الثالث

 اجليل والتنشئة والرتبية قضااي: ادلطلب األول
ان تربية صحيحة؟ كقد تكوف ءكيف نريب أبنا: جابة على سؤاؿلقد كاف شغل الدعوة الشاغل اإل

كلكن السؤاؿ ٖتيط ، كىذا أمر الشك فيو، نربيهم كفق كتاب هللا كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص: جابة األكلية ىياإل
كتوإب التحدايت ٦تا ، ككثرة ا١تستجدات تغَت الزماف :التحوالت تتمثل ُببو العديد من ا١تعطيات ك 

يشو اآلف من انتشار ثقافة القرية الكونية لتوافق مانع، ٬تعل صيغة السؤاؿ ذاهتا ُب حاجة لتغيَت
 : فيكوف السؤاؿ، الواحدة
 كفق ماجاء ُب كتاب هللا كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص؟ كيف نربيهم ُب ىذا العصر  

 : أ٫تها، الشاقة اليـو تكتسب أ٫تية كربل من عدة نواحإف ىذه ا١تهمة 
كلكن ا١تؤىل منهم ليكوف كالدا كمربيا ، مهاتابء كاألُب اجملتمع مئات اآلالؼ من اآل: ُ

ككاجباهتما األخرل بعد ، ُب ظل ساعات العمل ا١ترىقة خارج ا١تنزؿ لؤلـ كاألب، كمعلما ىو ما٨تتاجو
 نهم .وس مع األبناء كاٟتديث إليهم كالسماع م٦تا يقلص كقت اٞتل، انتهاء العمل

، ينافس من أحق كا١تربوف كالدعاة، سباؽ ميداف أبناةنا كأخبلؽ كأفكار عقوؿ أصبحت لقد"
 .فساد أك زيغ كل من كٛتايتها إليها للوصوؿ يسابق من كأجدر

 التجديد حجم تنافس كىل ا١تطركحة؟ اإلغراءات تنافس ا١تربُت عند البناء أدكات فهل
 االنفتاح؟ زمن لتناسب كافية الدعوية الًتبية ١تنظومة ا١تراجعات كىل كاإلغواء؟ اٞتذب ُب كاالبتكار

 (ُ)"كالعو١تة؟ االنفتاح زمنً  الزمنً  ىذا ُب صحيحة بًتبيةو  الكفيلة السبلي  كما
ة األبناء ٤تدكدة ئفقدٯتا كانت الثقافات ا٠تارجيةاليت تتدخل ُب تنش، خل الثقافاتتدا: ِ

سيوم كلكن اليـو ٧تد اٞتيل الشاب كالطفل ٔتواجهة ثقافات عا١تية متنوعة من أقصى الشرؽ اآل، جدا
كل ىذا يكوف أماـ ىذا اٞتيل يتأثر بو فقط بضغطة كاحدة على جهاز ،  مريكيحىت هناية الغرب األ

 اٟتاسوب أك ا٢تاتف النقاؿ.
جيل ا١تستقبل لؤلمة  عدادإتتمثل ُب ، تكتسب ىذه ا١تهمة أ٫تية مستقبلية خاصة: ّ 

                                      
 ق.ُّْٔ/ٕ/ُِاتريخ www.saaid.net، موقع صيد الفواةد، الرتبية يف ظل االنفتاح، ٚتاؿ ابمسعود (ُ)
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كأيخذ ، كالذم ابلتأكيد نطمح ٚتيعا ألف يكوف جيبل ٥تتلفا ٯتسك بزماـ الدين كالدنيا، يةاإلسبلم
كخرج من بيوت كأسر متميزةكىذا اٞتيل ، فيكوف جيبل متميزا، من كليهما أبسباب القوة كالتمكُت

 ككالة األمر.، كالعلماء، ا١تعلمُتك ، ءابيتمثل ُب دكر اآل، عداد مسبقإالأيٌب بُت ليلة كضحاىا بل عرب 
 الدين صبلح ظاىرة أف": (ُ))ىكذا ظهر جيل صبلح الدين( : ككما يذكر مؤلف كتاب 

 مةاأل كٞتهود التجديد لعوامل مقدرة ةكنتيج كهناية خا٘تة كلكنها خارقة فردية بطولة ظاىرة ليست
 كل ُب للتكرار قابل ٪توذج فهي كبذلك. كاإلصبلح التجديد ٤تاكالت من عاـ ةئم ٙترة كىي، اجملتهدة
حى  يػيٍرًسلي  الًَّذم )ىيوى : تعأبيقوؿ ، قرر ١تبدأ السببية ُب كتابو الكرمي تعأبكهللا سبحانو ك ، العصور  الٌرايى

 ًمنٍ  ًبوً  فىأىٍخرىٍجنىا اٍلمىاءى  بًوً  نىافىأىنٍػزىلٍ  مىيًٌتو  لًبػىلىدو  سيٍقنىاهي  ثًقىاالن  سىحىاابن  أىقػىلَّتٍ  ًإذىا حىىتَّ  رىٍٛتىًتوً  يىدىمٍ  بػىٍُتى  بيٍشرنا
ٍوتىى ٩تيٍرًجي  كىذىًلكى  الثَّمىرىاتً  كيلًٌ   بسب كاف ا١تاء نزكؿ أف اآلية ىذه فتبُت. ِتىذىكَّريكفى( لىعىلَّكيمٍ  اٍلمى

 ىي اإلنسانية األحواؿ أف إٔب إشارة  أيضان   اآلية كُب، ا١تاء بسبب كاف النبات كخركج، السحاب
  (ّ) حياء األمم.إك ، حياء اجملتمعاتإك ، ا١توتى كإحياء،  أبسباهبا بطةمرت األخرل

ككانت شريكا أساسيا كقواي ، ء كاألمهات ُب تربية األجياؿابلقد كقفت الدعوة يدا بيد مع اآل
الٯتكن ، ٯتد ا١تؤسسة الًتبوية الوالدية ابلتوجيهات كاألفكار كالنصاةح لرعاية النشء كفق دستور رفيع

٢تي يو أكرب خرباء الًتبية ك٘تثل ذلك ُب استخراج كنوز ىذه الًتبية من مشكاة الوحي اإليصل إل فأ
 : كمن ٦تيزات ىذه الًتبية، ا١تتمثل ُب الكتاب كالسنة

بل ىي علوية ، أك القصور، كالتعديل، أف مصدرىا ليس ٕتربة بشرية خاضعة للخطأ: ُ
كماينفعهم كمايصلح عليو ، ْتاجات البشر كأعلم، كىو أعلم ٔتن خلق، ا١تصدر من لدف حكيم خبَت

 أمر دنياىم كآخرهتم.
تشبع لدل الفرد الركحانيات كا١تثل ، الإفراط كالتفريط فيها، ية متوازنةاإلسبلمالًتبية : ِ

كاألرض ميداان ، بل تشجعو لتكوف الدنيا أداة بيده، كأيضا ال٘تنعو من أخذ حظو من الدنيا، كالقيم
 كالتضييع لو .،  تشدد على النشءفبل، بداعاتوإال٧تازه ك 

                                      
 الًتبية ُب كماجستَت ببَتكت ألمريكيةا اٞتامعة- اإلسبلمي التاريخ ُب ماجستَت، األردف من مواليد، ماجد عرساف الكيبلين (ُ)

 .ُّٗٗ سنة ألفو(. ا١تتحدة الوالايت - بنسلفانيا - بتسربغ جامعة من الًتبية ُب دكتوراة، األردنية اٞتامعة من
 .ٔٓسورة األعراؼ، اآلية  ِ

 ق.ُِْٕ/ّ/ُْخ بتاري، )بتصرؼ(  مقاؿ منشور ٔتوقع ملتقى أىل التفسَت، السببية يف القرآن، بكار اٟتاج جاسم (ّ)
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 فبل تبكيت كال، كالرجوع عنو، كفيها مساحة للتعلم من ا٠تطأ، ية مرنة جدااإلسبلمالًتبية : ّ
كلكن أيضا تشجعو كٖتفزه ليكوف ا٠تطأ ، أف االنساف مذنب خطاء بل ىي تقرر، تقنيط من رٛتة هللا

 كمعاٞتتها بنفسو.، كمواطن قوهتا كضعفها ،كأداة الكتشاؼ نفسو، سلما للتوبة كالصعود مرة أخرل
بل ، الهتدؼ ٠تلق قيادات ك٪تاذج بشرية انجحة كحسب، ية بعيدة النظراإلسبلمالًتبية : ْ

، فتشجع التميز الفردم، نسانية الراةدةك٧تاح للتجارب اإل، لنجاح يعم اجملتمعات، هتدؼ ١تا ىو أبعد
لفهمنا تلك الثمرات اليت امتدت ، رابه النيب ملسو هيلع هللا ىلصكإذا نظران للجيل الذم ، كتشجع العمل اٞتماعي

ىي عبارة عن  اإلسبلـفالًتبية ُب ، قياـ الساعة إٔبكمازاؿ ا٠تَت ابؽ ، لسنوات كسنوات كمازالت
 من بعده. يسلم الراية للجيل الذم أيٌب، رسالة جيل انجح

عدادىن كتوعيتهن أب٫تية الدكر إمهات ك ميداف األ: فلقد كاف أماـ الدعوة النساةية ميداان
 ة أسرة مسلمة.ئاألمومي ُب تنش

كبُت كتاب هللا كسنة النيب  تيات كاألطفاؿ كتقوية الصلة بينهنكا١تيداف الثاين ىو ميداف الف
 ملسو هيلع هللا ىلص.

 تقـو الًتبية بدكنو.الذم ال، ف ٔتثابة جناحي الطاةرف ا١تيدااناكقد كاف ىذ
بتخصيص جزء من األنشطة الدعوية للحديث عن ، عوة اب١تيداف األكؿكقد ٘تثل اىتماـ الد

ٍب بربط األمهات ْتفظ كتاب هللا كتعلم أمور دينهن من خبلؿ حلقات ٖتفيظ ، دكر األـ ا١تسلمة
 الكرمي كاجملالس العلمية للداعيات سواء ُب ا١تساجد أك ا١تراكز الدعوية أك البيوت. القرآف

كأكثر احًتافا نظرا ٠تربة الداعيات ، كانت الرعاية أكرب كأشداؿ  كاألطف كُب جانب الفتيات 
كطوؿ الدربة ُب التعامل مع األجياؿ الناشئة من خبلؿ ا١تدارس كاٞتامعات كاألنشطة الدعوية ا١تقامة 

الكرمي كالدركس العلمية  القرآف١تا سبق ذكره ُب  جانب حلقات ٖتفيظ  ابإلضافة ُب تلك احملاضن 
 أكقات الدراسة.ا١تقامة خارج 

كيريد الظفر ، اٞتديد عبلـنظرا ألف ىذه الفئة ىي أٙتن فئة يتصارع عليها اإل، كا٠تطر ىنا أشد
ًتنتية كتطبيقات إنعبلـ اٞتديد ٔتا فيو من قنوات فضاةية كشبكات كاإل، ابىتمامها كأتثرىا ٔتا يطرح

أك ٮتسر ، ٯتاانإرء دينو كيزداد كفيو يكسب ا١ت، كألعاب كبرامج ىو سوؽ مفتوح فيو الصاّب كالطاّب
 .لدينو كيرجع القهقر 
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كلذلك جاء جهد الداعيات ىنا مقركان ْتماسة كخوؼ أف ىذا اٞتيل كالصفحة البيضاء اليت 
مع أزمة تراجع الدكر الوالدم الًتبوم لصاّب ، كإف شرا فشرا، إف خَتا فخَتا، ماٮتط عليهاتنتظر 

 عبلـ ككساةلو ا١تستحدثة.اإل
كتربية على الفضاةل كاألخبلؽ ك٤تاسن األعماؿ ، هللا إٔبالداعيات ىنا دعوة  فكاف دكر

كلكن تسهم ، رٔتا التلم ّتوانب الًتبية ٚتيعها، ُب تسديد كمقاربة، كترغيبا هبا، كحثا عليها، كالصفات
 .ُب سد جانب كبَت منها

تقدـ فيها ، هاتابء كاألمىذا مع كجود إتاه ٣تتمعي كدعوم ٨تو تقدمي دكرات تربوية لآل
 كتقاـ ُب ا١تراكز الدعوية أك اٞتمعيات كا١تؤسسات ا١تدنية.، معلومات كتدريبات مفيدة
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 الفصل اخلامس

 أبرز ادلعوقات أمام الدعوة النسائية يف ادلملكة العربية السعودية

 : وفيو ثالثة مباحث
 : وفيو مطلبان، معوقات منهجية: ادلبحث األول

 الدعوة هوممف ضيق: األول ادلطلب
 الدعوة منهجية وضوح عدم: الثاين ادلطلب
 معوقات إدارية وتنفيذية: ادلبحث الثاين

 .ادلعاىد وغياب والتخصص التأىيل:األول ادلطلب
 .وأتثًنىا ادلركزية:الثاين ادلطلب
 .ادلالية ادلوارد قلة: الثالث ادلطلب
 .ادلؤسسايت الدور غياب: الرابع ادلطلب

 ات اجتماعية وشخصية.معوق: ادلبحث الثالث
 .والدعوية األسرية الواجبات بٌن التوفيق عدم:األول ادلطلب
 .واخلجل احلياء:الثاين ادلطلب
 .وادلهارات الثقافة قلة: الثالث ادلطلب
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 معوقات منهجية: ادلبحث األول

 : ضيق مفهوم الدعوة: ادلطلب األول
هللا عند  إٔبكمنها ضيق مفهـو الدعوة ، طئةابلدعوة ُب آخر الزماف بعض ا١تفاىيم ا٠تا تلقد التبس

لدل  السلوكية األخطاء لبعض تصحيح أبنو الدعوة مفهـو حصر ُب الضيق ىذا كيتجلى، البعض
 ىذا أف شك كال، العاطفي دكف غَته الوعظ داةرة ُب الدعوم ا٠تطاب حصر أك، األفراد أك اجملتمعات

 : يشمل فهو، معلـو ىو كما كاسع الدعوة فمفهـو، بٌُت  قصور
 .اإلسبلـ إٔب الكفر من الدعوة – أ

 . الطاعة إٔب ا١تعصية من الدعوة -ب
 .الفاضل إٔب ا١تفضوؿ العمل من الدعوة – ج

 .كلها الشعب ىذه ُب يوجو كاف فقد – كسلم عليو هللا صلى – الرسوؿ عمل ىذا كيوضح
 ٤تضنها من ابتداءن  ابلدعوة تقـو أف تستطيع، فا١ترأة الداعية ْتسب ىذا ا١تفهـو الواسع كعليو

 (ُ).الشرعية الضوابط ْتسب، كأكسعها اجملاالت أفسح إٔب( البيت) األساس
 ًإفَّ  )قيلٍ : فاهلل عز كجل يقوؿ، كيتسع مفهـو الدعوة ليشمل اٟتياة ّتميع صورىا كمناحيها

ٌب  اٍلعىالىًمُتى( رىبًٌ  َّللًَّ  كى٦تىىاٌب  كى٤تىٍيىامى  كىنيسيًكي صىبلى
(ِ) 

تدعو  اليت ئلتكوف مرآة لتلك ا١تباد، لمة من نفسهاا١تفهـو يستدعي ضركرة تطوير ا١تس كىذا
 كتعاملها مع االخرين.، تقاهنا لعملهاإك ، كأخبلقها، كرقيها، ُب ٧تاحها، االناس إليه

كمقاصد ، خاصة فقو الدعوةقلة العلم ك ، كقد كاف من أسباب ضيق ك٤تدكدية مفهـو الدعوة
قاؿ ، كلكن بعد ٖتقق الشرط على بصَتة كىدل، سبيلو إٔبهللا عز ك كجل ابلدعوة كقد أمر  .ةالشريع
ًذهً  )قيلٍ : تعأب ًبيًلي ىٰى  ًمنى  أىانى  كىمىا اَّللًَّ  كىسيٍبحىافى  اتػَّبػىعىًٍت  كىمىنً  أىانى  بىًصَتىةو  عىلىىٰ  اَّللًَّ  إٔب أىٍدعيو سى

 (ّ)اٍلميٍشرًًكُتى(

                                      
 ق )بتصرؼ(ُّْٔ/ٖ/ ِٓبتاريخ ، موقع صيد الفواةد، عقبات العمل الدعوي للمرأة، فاّب دمحم الصغَت (ُ)
 .ُِٔاآلية ، سورة األنعاـ (ِ)

 .َُٖاآلية، سورة يوسف (ّ)
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فالقراءة ُب ، لة التعرؼ على الثقافات األخرلكما كاف من أسباب ضيق مفهـو الدعوة ق
ابلتعارؼ ، كدعم القراءة ابالنطبلؽ من حدكد العاةلة كالقبيلة لفضاء الشعوبية، أحواؿ الشعوب

كمايؤثر ، كمعتقداهتم، كخصاةصهم، كثقافتهم، كا١تراسلة كاستغبلؿ فرص السفر للتعرؼ على أىل البلد
كيفتح لديها ، مكانو أف يعطي الداعية سعة أفقفضاء ا١تعرُب إبكل ىذا ال،  اإلسبلـكرؤيتهم عن ، فيهم

، كا١تتدينة كرقيقة الدين، للمسلمة كالكافرة: كلتتسع لغة الدعوة، رؤية بعيدة ا١تدل لتكوف الدعوة عا١تية
 ا١توافقة أك ا١تخالفة.

ألجناس كُب تعاملها مع األ٪تاط كا، فالثقافة ٘تد الداعية ٔتساحات فكرية شاسعة ُب دعوهتا
كٝتاحتها  اإلسبلـكخاصة حاؿ ا١تقارنة بُت شريعة ، كالداعية ُب أمس اٟتاجة ٢تا، كالعقليات ا١تختلفة

اليت ٖتمل عقاةد ، ك٨تن ُب زمن انتشرت فيو األفكار الوافدة، كاألدايف كالعقاةد األخرل، كيسرىا
 .فكيف ستواجهها الداعية قليلة العلم كقليلة الثقافة كاالطبلع ، مضللة

كالثقافة ليس ، دارة اٟتوار مع الطبقات ا١تختلفة من اجملتمعإكما أف الثقافة يظهر أثرىا أثناء 
٦تا ، بل أيضا كم ا١تهارات ا١تعرفية كاٟتوارية اليت تعرفها ك٘تتلكها الداعية، ا١تقصود هبا ىو كم ا١تعلومات

 كانصراؼ الناس عنها.، يسهم ُب ٧تاح الدعوة أك فشلها القدر هللا
 : ا١تطلوب من داعية اليـو ُب ىذا اٞتانب أف تنتبو للنقاط التاليةك 
يكوف لدل الداعية القدرة ف، تتسع الدعوة  لتشمل كل فئات اجملتمعٖترص على أف أف   

 كليس تكوين ٚتهور ٤تدكد ذا خطاب ٤تدكد أيضا .، كاجتذاهبا، على التخاطب معها
كتطورات ، داعية قراءة كاعية كذكية للمستقبلفيكوف لدل ال، أف تكوف الداعية سابقة للزمن 

كال يكوف ، فتقدـ ١تن أمامها خطااب يستوعب تلك التحوالت كالتغَتات، كٖتوالت األجياؿ، العصر
 قدٯتا مستهلكا متأخرا.

بل ، فبل تنتظر الفرصة ا١تناسبة: هللا إٔبأف تكوف الداعية ىي اآلخذة بزماـ ا١تبادرة ُب الدعوة  
ككم ىي أعداد النساء ُب العآب اللواٌب ٓب يسمعن ، بل تذىب إليو، تظر اٞتمهوركالتن، تصنعها

 كلو عرفن لسارعن إليو ابلتلقي كالقبوؿ.، كالٯتيزف ماىو، إلسبلـاب
من دعوة ١تفهـو الدين كمايندرج ٖتتو  ةكقد كاف ُب ىدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص نظرة مشولية ككاسع

 واء مع ا١تسلمُت أك غَتىم.كعبادات كأخبلؽ كتعامبلت س
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 الدعوة يف نهجيةادلعدم وضوح : ادلطلب الثاين
، كثَتات عند األساس احملرؾ ىي العاطفة ٕتد ىنا كمن، الرؤية ُب غبش فالدعوة تعاين من كجود"

 فبل، ليس لديهن نشاط أك حراؾ دعوم كلكن، الشرعي ابلعلم اىتماـ لديهن أخرايت ٕتد بينما
 كاضحة تكن ٓب إف كالطريق. كمنطلقاهتا أىدافها كٖتدد، نفسها الداعية فيو تكٌوف كاضحة رؤية يوجد
 ىذه رسم كالدعاة العلم أىل على ٭تتم كىذا. الطريق ثنااي ُب صاحبها يفشل، بينةاألىداؼ، ا١تعآب

 (ُ)."ا١تنهجية
الضباب  ُب ظل ىذاهللا  إٔبكالسؤاؿ الذم يدكر أبذىاف الكثَتين من ا١تهتمُت بشأف الدعوة 

 : وؿ دكف رؤية كاضحة ١تنهج الدعوة ىوالكثيف الذم ٭ت
اثر االجتهادات من قبل بعض آمن يضع خارطة الطريق للعمل الدعوم النساةي؟ كماىي 

الداعيات ُب مسَتة الدعوة؟ كىل يوجد تقييم فعلي ٢تذه االجتهادات حىت يتم ٘تييز الصاّب كالطاّب 
 منها.

ٕتعل من ، مكاانت اليت بُت أيديناكاإل، ؼ الذم ٨تاط بوكالظر ، إف الوقت الذم نعيشو
كالنتيجة ا١تتوقعة من تباين ، الصعوبة ٔتكاف االستمرار على عمل دعوم ٖتركو االجتهادات كالعواطف

، كتشتت ا١تدعوين، االجتهادات كاختبلفها كتعددىا كتضارهبا ىي تشتت العمل الدعوم نفسو
كليست مرتبطة ٓتطة طويلة ا١تدل تقـو على ، كاجتهاداهتم فالدعوة مرتبطة ابألشخاص كأفكارىم

 اسًتاتيجية دعوية ذات طابع عا١تي كانفتاحي كمبادر.
اليوجد رؤية كاحدة ٕتمع النساء الداعيات كفق منظومة مشًتكة ، كعلى صعيد العمل ا١تيداين

ة ُب جدة مثبل فالداعي، بل اٟتاصل ىو أفكار كاجتهادات كأعماؿ فردية، تسَت كفق خطوات كخطط
كقس ، ٢تا هنج ٥تتلف ُب تبليغ الدعوة كالقياـ هبا عن ذاؾ الذم تسَت عليو أخرل ُب ا١تنطقة الوسطى

بل قد ٗتتلف الرؤل كتتباين ُب ا١تنطقة الواحدة تبعا المكاانت ، على ذلك ابقي ا١تناطق كاحملافظات
 كتوجهاهتا.، الداعية من علم كخربة كثقافة كمهارة

  

                                      
 قُّْٔ/ٖ/ ِٓبتاريخ ، موقع صيد الفواةد، عقبات العمل الدعوي للمرأة، فاّب دمحم الصغَت (ُ)
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بل ُب غياب التقييم الشامل ، كعدـ كضوحها، شكلة الوحيدة ىي ىذا التباين ُب ا١تناىجكليست ا١ت
ت أك دراسات ترصد ٧تاح  التجارب الدعوية النساةية  ةياحصاإوجد تفبل ، ٢تذه االجتهادات الدعوية

١تاذا ٧تحت ىذه التجربة الدعوية؟ ككيف؟ كىل : كال توجد دراسات ٕتيب عن أسئلة، أك فشلها
 استثمارىا ُب ٧تاح أكرب. ٯتكن
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 معوقات إدارية وتنفيذية: ادلبحث الثاين
 : كفيو أربعة مطالب

 ادلعاىد وغياب والتخصص التأىيل: األول ادلطلب •
 وأتثًنىا ادلركزية: الثاين ادلطلب •
 ادلالية ادلوارد قلة: الثالث ادلطلب •
 ادلؤسسايت الدور غياب: الرابع ادلطلب •
 

  



127 

 معوقات إدارية وتنفيذية: ادلبحث الثاين

 : التأىيل والتخصص وغياب ادلعاىد: ادلطلب األول
 : أنواع الداعيات ُب اجملتمع السعودم

ية أك ُب التخصصات اإلسبلمُب الدراسات  وراهالدكتداعيات أكادٯتيات ٭تملن مؤىل ا١تاجستَت أك 
ات على مستول التخصص أفضل كىؤالء الداعي، ف كرمي كتفسَت كعقيدة كفقوآمن دعوة كقر  ةا١تشاهب

 من غَتىن ٦تن ٭تملن مؤىبلت أقل.
أك ُب ا١تدارس ، من أستاذات ُب اٞتامعات، كىن األكثرية، داعيات ٭تملن مؤىل البكالوريس 

كىنا التخصص ليس الزما فالدعوة ليست حكرا على ا١تتخصصات ُب ، ا١تنتشرة بطوؿ الببلد كعرضها
كلديها ، كٖتفظ لكتاب هللا، قل الدعوة من لديها علم شرعي جيدبل قد يدخل ٟت، يةاإلسبلمالعلـو 

 حب كرغبة ُب العمل الدعوم.
كاليعٍت قلة ا١تستول األكادٯتي قلة ، بكالوريسداعيات ٭تملن مؤىبلت أقل من مستول ال 

كالتأىيل كلكن ليس على ا١تستول ، بل قد ٧تد العلم الشرعي، أك قلة التأىيل، العلم الشرعي
كحب ، دارة مركز دعوم ككاف لديها كاريزما دعويةإكقد ٧تد منهن من تسنمت قيادة أك ، ياألكادٯت

 كالتأىيل ا١تدركس.، للعمل الدعوم سدت النقص اٟتاصل ُب جانب العلم العإب
 : فيجب أف نشَت ألمرين، كعندما نتحدث عن التخصص

داعية حظها من  كقد توجد، ها الدعومقد توجد داعية متخصصة كلكن مقلة ُب نشاط: ُ
فليس ، بداعها كٛتاستهاإكلكن تفوؽ زميلتها ا١تتخصصة ُب نشاطها ك العلم أقل من سابقتها 

بل ىو أكؿ الشركط  كما ذكران سابقا ُب ضركرة ، طبلقو ُب ٧تاح الدعوةإعلى  االتخصص شرط
رابنية قد كلكن النشاط كالتحفز يرجع ألمور كصفات شخصية كعطااي ، هللا على بصَتة إٔبالدعوة 

 تتوفر ُب شخص كالتتوفر ُب آخر.
فقد تكوف الداعية على جانب كبَت ، التخصص اليعٍت التأىيل كا١تهارة ُب العمل الدعوم: ِ

كلكن ، كقد كتبت العديد من الرساةل كا١تؤلفات كأثرت هبا الساحة الدعوية، من العلم الشرعي
أك عند ا٠تبلؼ ، ُب اٟتوارات ا١تختلفةأك ، تنقصها العديد من ا١تهارات عند مواجهة اٞتمهور



128 

على أك سريعة الغضب فيؤثر ىذا ، كقد تكوف الداعية ذات طبيعة حادة، كاختبلؼ كجهات النظر
أ٫تية عنصر الصفات الشخصية كا١تهارات االجتماعية  إٔبشارة ُب كتاب هللا كقد جاءت اإل، دعوهتا

 اٍلقىٍلبً  غىًليظى  فىظِّا كيٍنتى  كىلىوٍ   ٢تىيمٍ  لًٍنتى  اَّللًَّ  ًمنى  رىٍٛتىةو  مىا)فىبً : تعأبقاؿ ، ٬تاابإكأثرىا ُب الدعوة سلبا أك 
نٍػفىضُّوا  اَّللَّى  ًإفَّ   اَّللًَّ  عىلىى فػىتػىوىكَّلٍ  عىزىٍمتى  فىًإذىا اأٍلىٍمرً  ُب  كىشىاًكٍرىيمٍ  ٢تىيمٍ  كىاٍستػىٍغًفرٍ  عىنػٍهيمٍ  فىاٍعفي   حىٍوًلكى  ًمنٍ  الى

بُّ   (ُ)(اٍلميتػىوىكًًٌلُتى  ٭تًي
 (ِ)مٍَّيسيورنا( قػىٍوالن  ٢تَّيمٍ  فػىقيل تػىٍرجيوىىا رَّبًٌكى  مًٌن رىٍٛتىةو  اٍبًتغىاءى  عىنػٍهيمي  تػيٍعًرضىنَّ  )كىًإمَّاتعأبكقاؿ 

، أك الفنوف، أك ا١تهارات، كىذا التباين كالتفاكت ُب ا١تستوايت سواء على جانب التخصص
 تتسلح هبا الداعية ُب كقتنا اٟتاضر سواء كانت ٬تعل من احملتم عرض أبرز ا١تهارات اليت ٬تب أف

 كسلوكية كدعوية  كغَتىا.، كنفسية، من مهارات اجتماعية أك غَت ذلك  ةالداعية أكادٯتي
، كقد شعرت العديد من اٞتهات هبذا النقص سواء ُب أعداد الداعيات ا١تؤىبلت أكادٯتيا

د ا١تراكز اليت توٕب جل جهدىا إلعداد اأك النقص اٟتاصل ُب أعد، كتربواي، كاجتماعيا، كنفسيا
ا قامة دكرات لتأىيل الداعيات كقد بدأت ىذه التجربة ُب مدينة أهبفكاف التوجو إل، الداعيات

ك ابلتعاكف مع ، رشاد كتوعية اٞتاليات ُب ا١تنطقة قبل أربع سنواتعربا١تكتب التعاكين للدعوة كاإل
 : خبلؿ دكرة أتىيلية ٖتتوم على نوعُت من الربامجك من ، مؤسسة عبدهللا كدمحم السبيعي ا٠تَتية

 من تنطلق أدن كحد ٖتتاجها اليت العلـو أبساسيات الدارسة لتزكيد: شرعي علمي برانمج 
 النجاح على تساعدىا اليت اب١تهارات الدارسة لتزكيد: تدرييب مهارم برانمج.   هللا إٔب للدعوة خبللو

 . دعوهتا ُب
 : الربانمج ك٦تيزات

 قبل من  ٖتكيمو ًب ك كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ يةاإلسبلم كفؤ الش كزارة من و معتمدأن
 اجملاؿ ُب كاألكادٯتيُت األساتذة من ٩تبة قبل من الربامج تقدَّـ ك، متعددة ٗتصصات ُب خرباء

 ضمن ا١تتميزات ا٠تر٬تات اعتماد كيتم، اجتياز شهادة الربانمج يقدـ كما كاإلدارم كالًتبوم الشرعي
 . عسَت ٔتنطقة الوزارة فرع ُب الداعيات

                                      
 .ُٗٓاآلية ، آؿ عمراف سورة (ُ)
 .ِٖاآلية ، سورة اإلسراء (ِ)



129 

ٍب انطلقت التجربة ليتم تكرارىا ُب مدينيت  ، داعية عرب ىذه الدكرات َُْكقد ًب ٗتريج 
 كالقصيم.، تبوؾ

 : ككاف ا٢تدؼ من ىذه الدكرات
 خبلؿ من، كبصَتة علم على هللا إٔب ابلدعوة للقياـ علميان  الربانمج ُب الدارسات أتىيل 

 . ا٠تطة ُب احملددة التقومي معايَت كفق، الربانمج إدارة ٣تلس من ا١تعتمدة للمناىج ىناجتياز 
 الطاقات بتوجيو ا١تختلفة كذلك الدعوية النساةية ا١تناشط ُب الربانمج ٥ترجات تفعيل  

 . لذلك ا١تقننة العلمية ا١تعايَت كفق، ا١تناسب مكاهنا ُب ا١تناسبة
 رشاد.اٞتاليات اليت تشرؼ عليها كزارة الدعوة كاإل كقد كانت ٖتت رعاية مكاتب دعوة

،  ابلتعاكف مع ىذه ا١تكاتب، قامة مثل ىذه الدكراتإكما كاف للجامعات جهد مشكور ُب 
 ّٓ أتىيل إٔب كاحتوت على برانمج يهدؼ، قُّْٔكالدكرة اليت أقامتها جامعة تبوؾ ىذا العاـ 

 (ُ)كمهارم. كثقاُب علمي أساس على داعية
، عداد الداعيات ُب مدينة الرايضمعهد إل إنشاءرت العديد من الصحف أخبارا عن كما نش

 (ِ)كبعض الدكرات ا١تهارية.، لقاء كا٠تطابةكفنوف اإل، يةاإلسبلمٖتتوم مقرراتو على العلـو 
كالذم يتبع أكادٯتيا كلية ، كاف ١تعهد إعداد الدعاة كالداعيات ّتدة،  كلكن الظهور البارز

رشاد كتوعية اٞتاليات بشرؽ كتنظيميا يتبع للمكتب التعاكين للدعوة كاإل، عة أـ القرلّتام، الشريعة
 جدة.

، عداد الكوادر ا١تؤىلة دعواي سواء الرجاؿ أك النساءإكىذا ا١تعهد ىو الوحيد  من نوعو ُب 
 كقد قاـ بزايرتو كاالطبلع على أنشطتو العديد من ا١تشايخ ككبار العلماء.

، كأتىيلهم، عداد الدعاةإمدل الغياب الكبَت ُب ا١تعاىد ا١تتخصصة ُب  ىذا ٬تعلنا نتلمسك 
ا زاؿ النقص فم، ا شرؼ ىذه الببلدكأهن، هللا إٔبرغم أ٫تية الدعوة ، على أعلى مستول، كتدريبهم

التساير لغة العصر بل تسبقها كتقتنص ، كالتطورات التقنية تفرض دعوة مبدعة كخبلقة، قاةما
 لنجاحات .ا

                                      
 ق.ُّْٔ/ّ/ ُِبتاريخ ، الداعيات-أتىيل-مشركع/https ://sf.org.sa/project، صفحة ا١تشركع على اإلنًتنت (ُ)
 ـ.ََِٖكلكن فقط بعض اإلعبلانت الداعية لبللتحاؽ بو ُب عاـ ، أك موقعا يدؿ على نشاطو، ٓب أجد عنواان ٢تذا ا١تعهد (ِ)
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 ادلركزية وأتثًنىا: لب الثاينادلط
ٍب تنفيذىا ، تعاين الكثَت من القطاعات اٟتكومية ُب ا١تملكة من مشكلة ا١تركزية ُب اٗتاذ القرارات

كاختبلؼ حاجات ، على ابقي الفركع دكف النظر لتباين ٕتارب القطاعات اٟتكومية ُب ىذه الفركع
 األفراد فيها عن حاجات أفراد ا١تركز.

كسلطوية ، رت آاثر التفرد ابٗتاذ كمعاٞتة القرارها١تشكلة العمل الدعوم فظ كقد طالت ىذه
 ا١تدير أك القاةد ك استبداده ُب بعض األحياف.

 : ماذا نعٍت اب١تركزية
 يتم القرارات اٗتاذ أف ٔتعٍت ا١ترؤكسُت إٔب تفويضها من كالتقليل ابلسلطة ا١تركزية ىي االحتفاظ

 أف أم أدن إدارية مستوايت إٔب السلطة تفويض فتعٍت البلمركزية اأم، العليا على ا١تستوايت فقط
 (ُ).القرارات اٗتاذ ُب تشارؾ األخرل اإلدارات أف أم األخرل اإلدارات مستول على تتخذ القرارات

، كعآب الدعوة النساةية خاصة، درام مطركح ُب عآب الدعوة عامةإكالتفويض اليـو ىو حل 
كيكوف ذلك فرصة لظهور ، داريةادات دعوية على قدر من ا١تسؤكلية اإلألف ذلك سيسمح بظهور قي

دارم متطور يسمح بتطوير الدعوة كعدـ بقاةها رىن بَتكقراطيات إجيل من الداعيات مدعم ْتس 
 العمل القاتلة لكل حس مبدع.

بل ٯتكن ٗتيل عمل دعوم نساةي يدار ، فقط، كالفاةدة لن تكوف ٤تصورة على األشخاص
ايترل كيف ، كىي قريبة منو فكرا كأداء كشعورا، تدرؾ كاقع العمل الدعوم، ساةية ٤تًتفةبعقوؿ ن

٧تاز ُب القرارات ُب حاؿ كجود بداع كاإلذف؟ كىل ٯتكن ٗتيل ٣تاؿ اٟترية كاإلإسيكوف ىذا العمل 
 مثل ىذا الكادر الدعوم النساةي؟

 ُب البت أتخر: سلبية كاليت منهاكالٮتفى أف الوسط الدعوم يعاين كغَته من آاثر ا١تركزية ال
 ٭تتاج ال جدان  صغَتة مفردات متابعة أك ركتينية قضااي ُب البلـز من أكثر التدقيق ك القرارات بعض

 .متابعتها آلخرين ٯتكن بل بنفسو متابعتها إٔب القرار صاحب
خاصة   دارية يعيشها الوسط الدعوم عامة ك النساةيكإذا عرفنا أف الكثَت من التعقيدات اإل

                                      
@ بتاريخ shepan، مقاؿ منشور اب١توقع الشخصي للدكتور العامرم، ادلركزية والالمركزية، ٛتد علي العامرم (ُ)

 ق.ُّْٔ/ٔ/ُٖ
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، كأتثَت ذلك على البطء ُب اٗتاذ القرار كسَت العمل، دارات الرجاليةالرتباط الفركع النساةية ابإل
فكيف ستكوف ، دارة النساةية  ذاهتا ٔتهارات التفويض ُب العمل الدعوملقلة خربة اإل ابإلضافة 

ُب اٟتقل الدعوم النساةي  بداعاتككيف يتوقع أف تظهر ا١تواىب كاإل، النتيجة احملتملة ٢تذا ا٠تلل ؟
 .ُب ظل ىذا التعقيد الشبكي 

فتجد قيادات ، كىي االحتفاء ا١تطلق اب١تركز، أف ا١تركزية الدعوية خلقت مشكلة أخرل كما
بينما ، ُب ضرر ابلغ على سَت الدعوة، دعوية بلغت من العمر عتيا كلكن مازالت ٖتتفظ ٔتناصبها

ختبلؼ أنواعهم ك٣تاالت عملهم يقبعوف ٖتت قيادة فكرية الصف الثاين كالثالث من الدعاة على ا
بل أف تسلم الوزارات كا٢تيئات لقيادات دعوية شابة ، ٍت ىذا ٕتاكز خربة األسنافعكالي، ٕتاكزىا العصر

 اٟتماس لتحقيقها على أرض الواقع يدا بيد مع ذكم ا٠تربة . كلديها، ٖتمل أحبلـ ىذا اٞتيل، كمؤىلة

 : ادلوارد ادلاليةادلطلب الثالث قلة 
 ُب حىت بل فحسب؛ دنياىم ُب العباد مصاّب إلقامة ليس ٬جعل هللا عز كجل ا١تاؿ كسيلةن مهمة"

 الدعوة أبمر القياـ كمنها ٬كاٟتج كاٞتهاد  ٬اب١تاؿ إال تتم ال الدينية الواجبات بعض أف ذلك دينهم؛
عٍت  ٬تكمن ُب جوانب متعددة تعأبهللا  إٔبكلعل أ٫تية ا١تاؿ ُب الدعوة    .هللا على نطاقو الواسع إٔب

 ٬خَتية كأعماؿ ٬دعوية ك٤تاضرات ٬دكرات علمية: منها ٬القاةموف على الدعوة ُب كل مكافهبا 
 كتوفَت ٬هللا ٖتتاج للتمويل النقدم لتسيَت الربامج إٔبفالدعوة  .إْب..تربوية كمعسكرات كرحبلت

تواجو العاملُت ُب ىذا اٟتقل؛ إما بسبب ضعف عد كاحندا من اإلشكاالت اليت قد ت اإلمكاانت
 ترشيد عدـ بسبب كإما ؛(كأنشطتها برا٣تها لدعم الدعوة ٖتتاجو الذم الوارد ا١تاؿ) أم ٬الوارد

 (ُ)".الدعوية النفقات
كجمعيات ،  كلكن معاانة بعض ا١تراكز كا١تكاتب الدعوية مع قضية ا١تورد ا١تإب ُب ازدايد

كمعلـو أف لوزارة الدعوة ، كمكاتب دعوة اٞتاليات كغَتىا الكثَت، رميالك القرآفكمدارس ٖتفيظ 
شرافيا إكىناؾ أنشطة أيٌب دكر الوزارة عليها ، رشاد أنشطة ٤تددة  تشرؼ عليها كتدعمها مالياكاإل

 من قلة ا١توارد  كشحها كعدمها بعض األحياف.مضاعفة  فقط كىنا تكوف معاانة العاملُت فيها 

                                      
 ق.ُّْٔ/َُ/ُِبتاريخ ، ٣تلة الفرقاف، مشكبلت ُب طريق الدعوة، كاةل رمضاف (ُ)
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 : إب لؤلنشطة الدعويةمصادر الدعم ا١ت
رشاد كيتم تسليمها لوزارة الدعوة كاإل، كىذه أتٌب عادة اب١تبليُت، ىبات مالية من اٟتكومة: ُ

 لتقـو بتوزيعها ْتسب التقارير كا١تعلومات اليت لديها عن حاجة كل مركز كمكتب دعوم.
توزيعها على ك ، كىذا يكوف خاصا أبنشطة ٤تددة كطباعة الكتب، دعم رٝتي من الوزارة: ِ

لكًتكين خاص ابلوزارة كٖتمل كافة إموقع  إنشاءأيضا ، كتوزيعها ُب موسم اٟتج، ا١تؤسسات الدعوية
  (ُ)تكاليفو .
، اكىذه مصدر جيد كلكن ليس اثبت، ا٢تبات كالتربعات من ا١تواطنُت كا١تواطنات: ّ

كمعرفتهم ، الدعويةمثل سهولة كصوؿ الناس للمؤسسات ، كمتذبذب كثَتا كٖتكمو قوانُت كثَتة
 كٛتاسهم للتربع.، أبنشتطها

حىت ، ظلت لفًتة ىي ا١تصادر الوحيدة كا١تتعارؼ عليها للعمل الدعوم، كىذه الثبلثة مصادر
 : ًب ابتكار ثبلث طرؽ أكثر فاعلية كثباات كاستقرارا كىي

ريع مشا إنشاءٍب ، كتلجأ ا١تؤسسات الدعوية لشراء أراض أبمواؿ التربعات: األكقاؼ: ُ
٬تاد مصدر دخل اثبت ٢تذه إأك االستفادة من أكقاؼ احملسنُت ُب ، يقافها لصاّب الدعوةإٕتارية ك 

كميزة ىذا ، كآخر أبرض، خر بعمارةآك ، ككثَتا ما٧تد تربعات من الناس ىذا ببيت لو، ا١تؤسسات
فيكوف ، كاحدكقد اليكفي كقف ، ا١تصدر أنو يؤمن على مدل طويل موردا ماليا اثبتا ألعماؿ الدعوة

كقد تقع ا١تؤسسات ، فنجد أكقافا ٔتبالغ ضخمة، كقد تتفاكت قيمة األكقاؼ، كثبلثة، ىناؾ اثناف
 خاصة اذا كانت مؤسسة دعوية كبَتة .، ىذه األكقاؼ إنشاءجل أالدعوية  ٖتت طاةلة الديوف من 

اثبت  فراد على ٗتصيص مبلغ معُت ك كىذه فكرة حديثة تشجع األ: االستقطاع الشهرم: ِ
 كل شهر ليتم استقطاعو آليا من ركاتبهم كيضاؼ تلقاةيا ٟتساب ا١تؤسسة الدعوية اليت يريدكهنا.

جهد جبار ُب  إٔبك ، جهود للتعريف أب٫تيتو ُب دعم العمل الدعوم إٔبكىذا ا١تصدر ٭تتاج 
فكثَت من الناس ٖتركهم العواطف فيتجهوف للتربع ، عبلف عن أنشطة مؤسسات الدعوة٣تاؿ اإل

 .اعظيم ابينما ال٬تدكف ٛتاسا لدعم مؤسسة دعوية رغم أف ُب األمرين خَت ، الشهرم لكفالة يتيم
 : لكًتكنيةالصدقة اإل: ّ

                                      
 www.al.islam.comموقع  (ُ)
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رفاؽ إٍب ، عبلف عن أم نشاط دعومإكقليلة التكلفة يتم فيها عمل ، كىذه سريعة االنتشار
عرب كساةل التواصل  كىذا يتم عادة، رساؿ ا١تبالغ ا١تالية إليورقم حساب خاص اب١تؤسسة إل

 فيتحقق االنتشار كالدعم السريع .، االجتماعي كالتطبيقات الذكية ا١تختلفة
ٞتاف مالية اتبعة  نشاءإب، كقد حاكلت بعض اٞتهات كا١تراكز الدعوية معاٞتة مشكلة التمويل

 لتقدمي  افة ابإلضكمناشطو  ا١تكتب برامج لتنفيذ ا١تالية الكفاية للمراكز الدعوية كمن أىدافها ٖتقيق
 اجملتمع. لشراةح التفاعلية الربامج
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كآلية ، كإنو ليعتصر القلب األسى عند ا١تقارنة بُت آلية التنصَت كدعم الغرب البلمنقطع لو
 : كقلة الدعم، يةاإلسبلمالعمل ُب الدعوة 
 يةاإلسالمالدعوة  التنصًن وجو ادلقارنة

كات دعم اٟتكومات الغربية كدعم الشر  الدعم ا١تادم
 الكبَتة

دعم يسَت يقـو بو أىل ا٠تَت ُب ظل 
 مضايقات كثَتة

مباين ضخمة كإيرادات كبداةل  األكقاؼ
 أكقاؼ قليلة جدان  الضراةب

إدارات كبَتة كقوية ذات دراسات  اإلدارة
 إدارة شخصية غَت خاضعة ألم تقييم علمية

 أتىيل الداعية

 منذ طفولتو يهيأ للدعوة *
 عميقة يرضخ لدكرات علمية *
 يدرس طبيعة الشعب الذم يدعو فيو *
 يتكلم ثبلث لغات على األقل *
 يستلم مرتبات ضخمة *

 يرسل بطريقة عفوية  *
 بعضهم ال يعرؼ غَت اللغة العربية  *
 ال يعرؼ كيف ٮتاطب الشعب *
 مرتبات ضئلة *

 مشولية الدعوة
تنصَت كأتىيل للعمل ا١تكتسب  *

يب كإغاثة كعبلج ط، كإقامة إذاعة
 ككليات علمية .

االكتفاء إبلقاء ا١تواعظ كتوزيع  *
 الكتب كأحياانن إغاثة كاندران عبلج

 العبلقات الداخلية
 عبلقات مع سفراء الدكؿ الغربية *
 عبلقات رٝتية مع كزارة الداخلية *
 عبلقات ابإلعبلـ كالصحف *

 ال توجد أم عبلقات رٝتية غالبان   *
يعرضها  تعمل أحياانن ُب ا٠تفاء ٦تا *

 لئلغبلؽ

 الطاقم الدعوم
طبيب ك٦ترض كمعلم كإدارة مالية كإدارة 

 داعية كمؤف إغاثية . ٘توين كسيارات كطاةرات

(ُ) 
                                      

 ق.ُّْٔ/ٓ/ٓبتاريخ ، َُْالعدد ، ٣تلة األسرة (ُ)
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 : غياب الدور ادلؤسسايت: ادلطلب الرابع
 : أ٫تية العمل ا١تؤسسي ُب الدعوة النساةية

ٓب أتخذ بعد طابع العمل  إنو من البلفت أف الدعوة النساةية ُب ا١تملكة العربية السعودية
كىذا من ا١تآخذ على الدعوة ، ا١تؤسسي رغم أقدمية نشاطها كتنوع أنشطتها كٛتاسة العامبلت فيها

نسانية كاجتماعية كدينية ُب ٥تتلف إأنشطة اثر ىنا كىناؾ من ناةية مقارنة بتلك التجارب اليت تتسالن
تكوف أنشطة حديثة كلكن كضوح الرؤية  كرٔتا، دكؿ العآب كجدت طريقها للعمل ا١تؤسسي ا١تنظم

كىو مايؤخر اليـو رؤية بنياف ٦تاثل ، كتضافر اٞتهود ككجود الدعم ىو ماسرع بقياـ البنياف ا١تنظم
 ألسباب أخرل. ابإلضافة ، للدعوة النساةية ُب ا١تملكة

 رؤية تقدمي ا١تستطاع بقدر ٖتاكؿ ا١ترأة صعيد على ا١تبذكلة الدعوية اٞتهود" كالٮتفى أف 
 تفتقر أهنا كما،  الشمولية كبفقداف، أحياانن  كابلتكرار الفعل بردة غالبان  تتسم تظل كلكنها، متكاملة
 تتميز ال فإهنا ذلك إٔب ابإلضافة ك ، كاإلحصاةيات الدقيقة ا١تعلومة إٔب كمبلحظ ملموس بشكل
 (ُ)".كا١تتابعة االستقصاء ُب النفس بطوؿ

 : متخصصة نساةية دعوية مؤسسات غياب أسباب
 أكساط ُب الدعوة بقضااي العناية أب٫تية كا١تربُت الدعاة من قطاع لدل القناعة عدـ -ُ

 .الزكاؿ إٔب  هللا شاء إف  طريقها ُب كانت كإف ىذا يومنا إٔب موجودة القناعة ىذه تزاؿ كال، النساء
 مشركعات من كثَت تنفيذ أتخَت إٔب أدل ٦تا الدعوية للمؤسسات ا١تالية ا١توارد ضعف -ِ

 .اٞتهات ىذه لدل االىتمامات قاةمة ُب أكلوايت ككجود، التوعية
 تكوينهن كضعف، ا١تؤسسات ىذه نشاءإب ا١تطالبة على القادرة النساةية الطاقات ندرة -ّ

 النساةية القيادات بعض تبٍت خبللو من االستعمار استطاع كبَت فراغ عنو نتج ٦تا كالًتبوم الثقاُب
 (ِ).مناضبلت أهنن أساس على معللمجت كتقدٯتهن
 إٔب الدعاة من كثَت كرث حُت ا١توقف أتـز ٍب، ُب الذىنية العربية الفردية فكرة أتصلت كلقد"

 التجمعات من كثَتان  اليـو ترل تزاؿ فبل، اٟتضارم التخلف أمراض من ا١ترض ذلك - تعأب -هللا
                                      

 ق.)بتصرؼ(.ُِْٗ/ْ/ِّبتاريخ ، من لقاء مع الداعية أٝتاء الركيشد، العمل الدعوي ادلؤسسي النسائي، ٣تلة الدعوة  (ُ)
 )بتصرؼ(ا١تصدر السابق  (ِ)
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 كتفاعل، احملن كتوإب، التحدايت ازدايد رغم، القرار مركزية تعيش، الفرد بعقلية ٤تكومة يةاإلسبلم
 .األزمات

 ال فإنو، للدعوة األفقي االنتشار ٣ترد إٔب يسعوف ا١تاضية العقود ُب الدعاة بعض كاف كلئن
 ا١توازين ُب صعبة معادلة اليـو الصحوة صارت فلقد ا١ترحلة؛ تلك بعقلية التفكَت اليـو أحد من يقبل

 أصبح الواعُت غَت األتباع كثرة إف: القوؿ نستطيع بل، الغربية نظمةاأل أماـ األكحد كا٠تطر، العا١تية
 .أنفسهم كا١تصلحُت للدعاة ىاجسان  ٯتثل

 بتنمية العناية الضركرم من أنو كما. اليـو الدعوم العمل أساليب مراجعة من بد فبل كعليو
، الزماف ىذا ُب مكالتحد القوة أسلوب صار الذم احملكم ا١تؤسسي العمل كأسلوب، اٞتماعي الفكر

 كليان  ارتباطان  مرتبطة ليست مؤسسية دكؿ اٟتإب الوقت ُب الكربل الدكؿ أف الواقع من برىاانن  كيكفي
 ىاةبلن  عددان  ثناايىا ُب تضم ضخمة مؤسسة ّتملتها ىي مثبلن  األمريكية ا١تتحدة فالوالايت ابألفراد؛

 من إال حكوماهتا أفراد بتغَت الرةيسة ااسًتاتيجياهت تتغَت كال، التخصصات ٥تتلفة ا١تؤسسات من
 (ُ)."ٚتاعي منطلق

  
  

                                      
 ق.ُّْٔ/ٗ/ْبتاريخ ، مكتبة جامعة أـ القرل، معناه كمقومات ٧تاحو، العمل ادلؤسسي، عبداٟتكيم ببلؿ (ُ)
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 معوقات اجتماعية وشخصية: ادلبحث الثالث

 واألسرية الدعوية الواجبات بٌن التوفيق عدم: ادلطلب األول
كيكرب معهن ىذا اٟتب كالعمل كالنشاط ألجل ، ل حب الدعوة ُب نفوس الكثَت من الفتياتغيتغل

حىت الفتاة  كلكن ما أف تتزكج ، َت ا١تساحات ا١تضيئة بنور ا٢تداية ُب حياة الناسكتكث، رفع كلمة هللا
ليتها ا١تستجدة  ا١تتمثلة ُب البيت اٞتديد ك كبُت مسؤ ، تقع ُب مأزؽ التوفيق بُت عملها ُب ٣تاؿ الدعوة

 للزكج كاألكالد.، كمسؤلياتو من أعباء كمشاغل كحقوؽ تنتظر الوفاء هبا
كخاصة ُب بداية الزكاج ، ترؾ ٣تاؿ الدعوة ابلكلية إٔبعض الداعيات كقد يصل اٟتاؿ بب 

فيظهر التسرب بُت صفوؼ ، كتنظيم الوقت ماتزاؿ قليلةة ُب إدارة أمور ا١تنزؿ اٞتديد حيث ا٠ترب 
العتقادىن أف اٞتمع بُت العمل الدعوم كمسؤكلية البيت أمر مستحيل كالٯتكن ، الداعيات ا١تبتدائت

عوٞتت ىذه القناعات كًب البحث عن حلوؿ ٘تكن الفتاة من الدعوة كمن القياـ كلو ، القياـ بو
كقد يزيد األمر صعوبة مواقف بعض األزكاج من قياـ ، يتها لكاف ذلك ٥ترجا كفتحا عظيماْتقوؽ ب

 هللا. إٔبزكجاهتن ابلدعوة 
 : هللا إٔبموقف الزكج من عمل زكجتو ابلدعوة 

زكج يرحب هبذا : ىذه األقساـ إٔبُب ذلك  ينقسموفك ، ٗتتلف كتتباين مواقف األزكاج
زكج ك ، كٯتارس ضغوطا كثَتة، زكج يعارض كيرفض كيضيقك ، ساعد زكجتو ُب عملهاكقد ي، العمل

 ركج ا١تتكرر من البيت.كخاصة إذا كاف يتطلب ا٠ت، كيرفض بعض، يسمح ببعض النشاط
 : كالبيت، آاثر سوء التوفيق بُت العمل الدعوم

فتكوف الداعية متمسكة بشدة بتقدمي األكلوية ا١تطلقة ، ادر نزاع بُت الزكج كزكجتوظهور بو : ُ
كقد التنتبو بعضهن أف حقوؽ الزكج كالبيت أكٔب ابألداء من ، هللا خارج البيت إٔبُب كقتها للدعوة 

الدعوية فرض   كمسؤليتها، فمسؤليتها ُب بيتها فرض عُت، كحقوقهم مقدمة على حقوؽ غَتىم، غَتىا
 كفاية.

كحسن ، كتنسيقا للمهاـ، سيتطلب عمبل مضاعفا، بذات القوة كاأل٫تية، كجود مسؤليتُت: ِ
أك قلة ، تقافحدا٫تا بعدـ اإلإكىذا ٭تدث فإف األثر يظهر على ، فإذا ٓب ٭تدث ذلك، تنظيم للوقت
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فتزدحم ، يتكيتأثر الب، أك بعيدة عن الواقع، كتظهر للجمهور مفككة غريبة، فتتأثر الدعوة، اٞتودة
كحقوؽ أكالد فضبل عن مسؤلياهتا االجتماعية ٕتاه أىلها ككالديها ، حقوؽ زكجالواجبات بُت 

 كأقارهبا.
فتلجأ ، كتكثر عليها الضغوط، فيظهر عليها آاثر تشتت الذىن، أتثر الداعية نفسها: ّ

يؤثر ذلك على كقد ، فتجدىا تطلب من الزكج أف يتفهم طبيعة العمل الدعوم، للعصبية كاالنفعاؿ
إذ الكقت ١تراجعة كتقييم العمل الدعوم كٖتديد ، كعلى تطويرىا لنفسها، حسن تقدٯتها للدعوة

 ٧تاحو من عدمو.
كبُت ، فيربز أمامهم التناقض بُت أقواؿ الداعية، من أكالد كٚتهور دعوم، أتثر احمليطُت: ْ

ألف يسحب ىذه النظرة للدعوة  كقد يصل األمر ابلبعض، دارهتا كتنظيمهاإحياهتا اليت تعجز عن 
دكف أف يعرؼ أف ما أمامو اليعدك أف يكوف سول حالة أك ٪توذجا ١تشاكل ، نفسها فيضيق صدرا هبا

 الدعاة كالداعيات ُب ترتيب أكلوايهتم.

 : احلياء واخلجل: ادلطلب الثاين
ا بعض ا١تشاعر أف تعرض ٢ت، هللا إٔبك٧تاح الدعوة ، من العواةق الشخصية اليت تقف بُت الداعية

كرٔتا تدفع الداعية ، كتتضخم ىذه ا١تشاعر لتكوف حاجزا بينها كبُت الناس، السلبية ٕتاه نفسها
 حياء كخجبل.، لتكتفي اب١تقاعد ا٠تلفية

 : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كعده شعبة من شعب االٯتاف، اٟتياء ُب موطنو اإلسبلـكقد امتدح 
بػٍعيوفى  ًبٍضعه  ) اإًلٯتىافي  ىىا، اَّللَّي  ًإالَّ  إًلىوى  الى : قػىٍوؿي  فىأىٍفضىليهىا، شيٍعبىةن  كىًستُّوفى  ًبٍضعه ، أىكٍ  كىسى  ًإمىاطىةي  كىأىٍدانى

 (ُ)( اإًلٯتىافً  ًمنى  شيٍعبىةه  كىاٟتٍىيىاءي ، الطَّرًيقً  عىنً  األىذىل
أك  ،أك نشر الدعوة، عبلء كلمة هللا ُب األرضإكلكن مىت ماٖتوؿ ىذا اٟتياء لعاةق يصد عن 

فهنا البد من التوقف عند ىذا ، أك نفع النفس كالناس، أك بياف خَت، أك طلب علم، قوؿ كلمة حق
كاألصل أف اٟتياء ، طبلقوإفكثَت من الناس يعترب اٟتياء ٤تمودا على ، كمعاٞتتو، كتشخيصو، الفعل
ـ كعاةق كعثرة أماـ كمنها ماىو مذمو ، كفيو خَت لؤلفراد كاجملتمعات، منها ماىو ٦تدكح ك٤تمود، أنواع

                                      
 .ّٔص، ُج، ّٓح، ابب بياف عدد شعب اإلٯتاف كأفضلها، كتاب اإلٯتاف،  صحيحو أخرجو مسلم ُب (ُ)
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 الكثَت من ا٠تَت كالنفع .
 أضرار اخلجل  واحلياء ادلذموم على العمل الدعوي

 للدمار بداية ذلك كاف اجملتمع ُب كاألشرار الفجار عبل كإذا: /استعبلء أىل الفسادُ
 عامرة كىي ٗترب أف القرل توشك": قاؿ أنو عنو هللا رضي ا٠تطاب بن عمر عن أيثر كما كا٠تراب

 (ُ)منافقوىا" القبيلةى  كساد أبرارىىا فجاريىا عبل إذا قاؿ، عامرة كىي ٗترب ككيف يلق
، أك ُب البيت، سواء ُب العمل، ضياع الكثَت من الفرص ا١تتاحة للدعوة كعدـ استثمارىا: ِ

، هناكالداعية تنتظر أف يطلق هللا لسا، فتمر الفرصة تلو الفرصة، ك ُب ا١تناسبات العاةلية كاالجتماعيةأ
، كعقيدة ا١تؤمن استثمارية من الدرجة األكٔب، كىكذا، فتحجم على أمل أف ٖتاكؿ ُب ا١ترة القادمة

فقد جاء ُب ، نسافحىت ُب تلك األكقات كالظركؼ الصعبة اليت قد اليتخيل ا١ترء أف يستثمرىا اإل
فػىٍليػىٍغرًٍسهىا(، فىًسيلىةه  يىًدهً  كىُب  اٍلًقيىامىةي  أىحىدًكيمٍ  عىلىى قىامىتٍ  )ًإفٍ : اٟتديث

(ِ) 
اليت تتجنب ، فتظهر الدعوة ا٠تجولة، هللا إٔبابلعمل ُب الدعوة التصاؽ صفة ا٠تجل : ّ

كتًتؾ الساحة ، كتكتفي ابلزكااي كاألركاف ا٠تفية ١تمارسة نشاطها الضعيف، األماكن كا١تناسبات العامة
 رشادىم.إ٦تن ليس أىبل لتوجيو الناس كىدايتهم ك ، لغَتىا

 ا٠ترافات مظاىر ككل كالبدع الشرؾ يظهر اٞتانب ىذا كُب: ٯتافتشار اٞتهل كضعف اإلان: ْ
 ابهلل صلتهم كتتضاءؿ، اآلخر كابليـو تعأب ابهلل إٯتاهنم كيضعف الناس عقاةد كتتزعزع، كاألكىاـ

 صدكر ُب ا١تعصية كتتزين، العلم كيندرس، ابلدين اٞتهل كيكثر، قلوهبم ُب الديٍت الوازع كيقل، تعأب
 . الناس

  

                                      
 صدارات ا١تكتبة الشاملة.إ، نسخة إلكًتكنية، ُّّص ، ِج، مفتاح األفكار للتأىب لدار القرار، عبدالعزيز دمحم السلماف (ُ)
ٍكًثرًينى ًمنى الصَّحىابىة، ادلسندأخرجو أٛتد ُب  (ِ)

ي
 .ِٗٔص، َِج، ُُِِٓح، دي أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ميٍسنى ، ميٍسنىد ا١ت
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 قلة الثقافة وادلهارات: ثلادلطلب الثا
١تاـ ابلثقافة العامة من أف يكوف لديها قصور ُب اإل: ا١تقصود بقلة الثقافة لدل الداعية

فيحدث أف ٧تد داعية ملمة ّتوانب شرعية كثَتة ٍب ىي ، معلومات كغَتىا قصورا يضر بدعوهتا
 ل اعتقادا منها بعدـ ضركرة ذلك.التتجاكزىا لتأخذ طرفا من العلـو األخر 

إذ ، كاألمر فيو أشد، كىذا أكرب خلبل من سابقو، ُب العلم الشرعيكقد ٧تد داعية قليلة الزاد 
فكيف إف ٓب يكن ىذا ، أف ا١تفًتض أف الداعية التتصدر للدعوة إال كلديها سبلح من علم شرعي

كٗتبط ُب الدين خبط ، ى هللا بغَت علمألن يصيب ا٠تلل دعوهتا ُب مقتل فتقوؿ عل، السبلح متوفرا
 أك أجابت على غَت ىدل كبينة.، كإذا سؤلت حارت جوااب، عشواء

حدا٫تا توقفت إكلكن ، كبل٫تا على علم راسخ ُب ٗتصصها الشرعي،  كلنا أف نتخيل داعيتُت
نيوية كأخرل أضافت ٢تذا العلم علوما د، عند ىذا التخصص اعتقادا أف ىذا ىو ا١تطلوب من الداعية

، ترفع بو اٞتهل عن نفسها، فتكسب من كل علم طرفا، ضافة جيدةإكتضيف ٢تا ، تقوم هبا دعوهتا
 كتفيد هبا دعوهتا.

٬تابية إفأم الداعيتُت أكثر انفتاحا كانطبلقا ك٧تاحا كفهما للواقع؟ كأيهما ستكوف اكثر 
 كمستجداهتا؟، كتفاعبل مع ٣ترايت اٟتياة العامة

فقد كانت اهنع هللا يضر زكجة كداعية كمعلمة من الطراز ، ةشة اهنع هللا يضر قدكة حسنةإف لنا ُب السيدة عا
كىذه الثقافة اليت نقصدىا ىي ثقافة عصرىا من ، ككانت أيضا مثقفة كأديبة اليشق ٢تا غبار، األكؿ

  علـو أدب كأنساب كغَتىا .
 األكابر كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  ىصىلَّ  اَّللًَّ  رىسيوؿ أصحاب من مشيخة رأيت: قاؿ  مسركؽ نٍ فعى "
 كأحسن، الناس كأعلم، الناس أفقو عاةشة كانت: رابح أيب ٍبن عطاء كىقىاؿى  الفراةض عىنً  يسألوهنا

ا رأيت مىا" : أبيو عىنٍ ، عركة ٍبن ىشاـ كىقىاؿى ، العامة ُب  رأاين  الناس  بشعر كال بطب كال بفقو أعلم أحدن
 ". عاةشة من

دً  أىيب  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ ، اٍٟتًزىاًميُّ  اٍلميًغَتىةً  ٍبني  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدي  حىدَّثىًٍت : قىاؿى ، بػىيػٍري الزُّ  كىذىكىرى   عىنٍ ، الٌزانى
 .عيٍركىةى  ًمنٍ  ًلًشٍعرو  أىٍركىل أىحىدنا رىأىٍيتي  مىا"  قىاؿى ، أىبًيوً 

 شىٍيءه  هًبىا يػىٍنزًؿي  كىافى  مىا!  عىاًةشىةى  رًكىايىةً  ًمنٍ  رًكىايىيًت  كىمىا: اؿى قى  ؟ اَّللًَّ  عىٍبدً  أىابى  ايى  أىٍركىاؾى  مىا: لىوي  فىًقيلى 



143 

 ". ًشٍعرنا ًفيوً  أىٍنشىدىتٍ  ًإال
عى  لىوٍ : الزٍُّىرًمُّ  كقىاؿى  يعً  ًعٍلمً  إٔب عىاًةشىةى  ًعٍلمي  ٚتًي يعً  كىًعٍلمً  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى النَّيبًٌ  أىٍزكىاجً  ٚتًى  ٚتًى

 (ُ)".أىٍفضىلى  عىاًةشىةى  ًعٍلمي  لىكىافى  النًٌسىاءً 
كتبحرا ، الدعوة ليست حفظا للمتوفف، بل كذلك ا١تهارات، كليس األمر مقتصرا على الثقافة

كبقدر حصيلة ، بل ىي فن ٭تتاج للعديد من ا١تهارات كالتقنيات للقياـ بو خَت قياـ، ُب العلـو فقط
، قباؿ الناس على الدينإك٬تد ٙترة ٢تا ُب ، ماينجح ُب دعوتوالداعية من العلـو كا١تهارات بقدر 

كثورة التقنيات اليت ٕتذب ، بل أضحت أمرا أساسيا ُب ظل تطور العصر، كا١تهارات ٓب تعد شيئا اثنواي
كُب تطويرىا ٢تذه ، الناس لكل فن صاّب أك طاّب. فالداعية التعذر اليـو أيضا ُب قلة مهاراهتا

 اب اٞتديد منها.كُب اكتس، ا١تهارات
كمنها مايتعلق بصميم العمل الدعوم كطريقة ، كىذه ا١تهارات منها مايتعلق بشخصية الداعية

 كمنها ماىو مهارات نفسية كاجتماعية كتقنية.، عرضو
 : الثقافة اليت ٖتتاجها الداعية

 رآفالقفينبغي أف تصيب حظا من علـو ، كىذا ٦تا التعذر فيو أبدا، أكال الثقافة الشرعية
ٍب أتخذ طرفا من علـو اللغة كالتاريخ كاألدايف كا١تذاىب ، كالتفسَت كاٟتديث كالعقيدة كالسَتة النبوية

كىي ، فئة الشبابكالثقافة العامة كعلـو العصر كمااستجد من ثقافات كعلـو كأفكار كخاصة لدل 
، ع على مايعينها ُب دعوهتابل أف يكوف لديها اطبل، ١تاـ التاـ هبذه العلـو الفرعيةليست مطالبة ابإل

، كعلـو اٟتاسب،  وةفتأخذ من كل علم ٔتا يتسَت ٢تا كمايغلب على ظنها أف ُب األخذ بو فاةدة للدع
 كاىتمامات الشباب .، كثقافات الشعوب، ليزيةكاللغة اإل٧ت

 : ا١تهارات اليت ٖتتاجها الداعية
مهارات خاصة ٕتذب  إٔبتاج ٖت، إف الداعية اليت تواجو ٚتهورا يتعطش لعرض ٚتيل للدعوة

 كينفرف بعيدا عن الدعوة.، لكيبل يتسلل ا١تلل ٢تن، كتتألفهن هبا، قلوب ا١تستمعات
الذم يتخللو ، مهارة التحدث فتجيد اٟتديث الشيق: كمن ا١تهارات ا١تطالبة هبا الداعية

 عدادا جيدا ١تادة الدعوة.إكىذا ٭تتاج قبل ا١تهارة الشخصية ، القصص كا١توعظة
                                      

 ق.ُِْٕسنة النشر ، الناشر دار الفكر، ابب العُت، كتاب النساء ككناىن،  االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب (ُ)
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ككيف تبدأ ، فتعرؼ مىت ترفع نربة الصوت كمىت ٗتفضها، كا٠تطابة، لقاءأيضا مهارة اإل
 ككيف ٕتذب األنظار إليها بسؤاؿ كاستفهاـ كتشجيع على ا١تشاركة.، كمىت تنهيو، حديثها

مسرح إلضحاؾ  إٔبكليس القصد ٖتويل الدعوة ، كصنع االبتسامة، كىناؾ مهارة الفكاىة
 تعرج هبم على لب ا١تادة الدعوية.ٍب ، قلوهبم لتنبيو أذىاهنم كٖتفيزىم إٔبلبهجة دخاؿ ابل إ، اٟتاضرين

كا١تراىقات ، كمهارات التعامل مع األطفاؿ، بعض ا١تهارات االجتماعية إٔبكما ٖتتاج الداعية 
 فتعطي كل فئة ماٖتتاجها كفقا لفقو التعامل مع ىذه الفئات.، ككبَتات السن

، كاالستماع كاإلنصات، كمهارة التأثَت كاإلقناع،  تصاؿ الفعاؿرات االكٖتتاج الداعية أيضا مها
 دارة اٟتوار الناجح.كإ
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 الفصل السادس

 النسائية الدعوة اقرتاحات وأفكار لتطوير
 : مقرتحات حالية لتطوير الدعوة: ادلبحث األول

 : مطالب ةوفيو أربع
 د الداعيات .عداىيئات ككليات مستقلة تعٌت إب إنشاء: ا١تطلب األكؿ
 اإلنًتنتهللا عرب  إٔباالستفادة من خر٬تات أقساـ الدعوة ُب الدعوة : ا١تطلب الثاين

 متو لكافة الفئات.ءاالىتماـ بتطوير ا٠تطاب الدعوم كمبل: ا١تطلب الثالث
 نشر ثقافة العمل التطوعي الدعوم.: رابعا١تطلب ال
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 مقرتحات حالية لتطوير الدعوة: ادلبحث األول

 عداد الداعياتىيئات وكليات مستقلة تعىن إب إنشاء: لب األولادلط
فبل يوجد مراكز أك مؤسسات ، عدادىا قدٯتا يتم ٔتظهر عفومإلقد كاف ظهور ا١ترأة الداعية ك 

، ٍب لدكر مؤسسيت البيت، بل كاف األمر متعلقا بتوفيق هللا أكال، عداد الداعية كهتيئتهاخاصة إب
ٍب أتخذ دكرىا لنقل ، الفتاة من صغرىا فتتعلم كتاب هللا كسنة نبيو ىاليت كانت ترع، كالكتاتيب

 .ماتعلمتو لداةرة أكسع من النساء حو٢تا
كتربيتها ، نشأة ا١ترأة ُب بيت علم كدين عداد الداعية قدٯتا سببو غالباعفوم إلكىذا ا١تظهرال
كىذه ، خرينآلفع اكن اإلسبلـكتوفر ٦تيزات شخصية من حب للتعلم كنشر ، على حفظ كتاب هللا

فظهرت العا١تات ، من أمهات ا١تؤمنُت كالصحابيات، الظركؼ توفرت لكثَت من نساء السلف
 كالفقيهات ٦تن يرجع إليهن الرجاؿ كالنساء ُب تعلم أمور دينهن.

أجياؿ من النساء على فقو  إنشاءك ، خرةأعداد الداعيات ُب العصور ا١تتإٍب تولت الكتاتيب 
، الء النساء الدكر األبرز كاألكرب ُب القياـ ٔتسؤكلية الدعوة ُب أكساط النساءٍب يكوف ٢تؤ ، كعلم

كال٬تدف من يعلمهن أمور الدين األساسية ٦تا ، التتوفر ٢تن ظركؼ التعليم من من النساء كخاصة أف
 اليعذر ا١ترء ُب تركو كالصبلة كالصياـ كغَتىا.

عداد كىذا اإل، عداد ا١ترأة الداعيةإ ُب ٍب ظهرت ا١تدارس كاٞتامعات فكاف ٢تا الدكر األكرب
كخاصة لدل طالبات األقساـ الشرعية كخر٬تاهتا من ٛتلة ، قاعدة علمية مؤصلة إنشاء٘تثل ُب 

مداد الداعية أبكرب قدر من إعداد ىنا كاف يركز على فاإل، وراهتالدكالبكالريوس كا١تاجستَت ك 
 بلؿ األنشطة كاحملافل الدعوية ا١تختلفة.ك٤تاكلة صنع قدكات دعوية ٦تيزة من خ، ا١تعلومات

كلكن ظهر القصور الكبَت لدل ىؤالء ، كقد قامت ىؤالء الداعيات بدكرىن ُب الدعوة
كُب التسلح ، ١تاـ ابلكثَت من ا١تهارات الدعويةكُب اإل، الداعيات ُب مسايرة لغة العصر كالتفوؽ عليها

 الت فردية التنطبق على اجملموع العاـ للداعيات.إال ُب حا، ابللغات العا١تية لدعوة غَت ا١تسلمُت
كا١تختلفة ُب ، دعا لظهور ٪تط معُت من الدكرات  ا١تتفرقة ىنا كىناؾ، كىذا القصور كا٠تلل

كدكرات تطوير ، كدكرات حاسب إٓب كلغات، لقاءمن دكرات خطابة كمهارات اإل، ٤تتواىا كجودهتا
 تخصصة.دكرات دعوية م إٔب ابإلضافة ، الذات كغَتىا
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كقدمتها أحياان ابلتعاكف مع اٞتامعات ، كىذه الدكرات قامت هبا ا١تراكز كا١تكاتب الدعوية
 كالكليات الشرعية.

،  كىي ٕتارب كليدة مازالت ٗتطو أكٔب خطواهتا، عداد الدعاة كالداعياتإٍب ظهرت مراكز 
 (ُ)عداد الدعاة ّتدة.إكمركز 

إال أننا حُت نسرب جوىرىا ، ادا نوعيا للداعياتعدإكىذه التجارب رغم أهنا ٖتاكؿ أف تقدـ 
م أهنا التقدـ أ، كالدعوة ة٧تدىا الٗتتلف ُب مضموهنا عن ا١تناىج الدراسية ا١تعتمدة ُب كليات الشريع

 عدادا متخصصا ك٥تتلفا للداعية .إ
كال أف تكوف كعاء  ، كال استيعاب الشركح، عدادىا حفظ ا١تتوفالداعية اليـو ٓب يعد يكفي إل

عداد متقدـ كنوعي كجيد كأصبحت اٟتاجة ملحة إل، ـ اختلفتبل ا١تتطلبات اليو ، كبَتا للعلم
كالندع الدعوة موقوفة على ، قد تؤٌب أكلها كقد التفعل ةفبل ندع الداعية رىنا لدكرات سريع، للداعية

 ٦تن قد الٯتلكن سول لغة كاحدة للدعوة كاليتقن غَتىا. عيةخر٬تات الكليات الشر 
عن طريق دكرس منظمة ك٦تنهجة ُب علم ، إعداد لشخصية الداعية: ىو طلوب اليـوإف ا١ت

فتعرؼ ٔتاذا ، ْتيث تقف الداعية على علم راسخ كأرض صلبة اثبتة قوية، كالعلـو ا١تساندة لو، الدعوة
كا١تخاطبُت كأحوا٢تم ، مع مراعاة كاقع اٟتاؿ كالزماف كا١تكاف، ككيف تدعو، كإالـ تدعو، تدعو
مسًتشدة بنور  ، كفقو ٔتقاصد الشرع كغاايتو كمصاٟتو، فبل تصدر الداعية إال عن علم متُت، اهتمكىيئ

 كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص.
فتخرج داعيات ٯتتلكن ، فيتم تعزيز نقاط القوة، عداد شخصية الداعيةكما ٬تدر العناية إب  
فيظهر أثر ذلك ُب خطاهبن ، الشخصية الناجحةكٯتتلكن مفاتح ، يؤثرف كيتفاعلن، شخصية جاذبية

كاالعتناء ابلشخصية ليس بعيب أك ، ف مصدر جذب ال مصدر تنفَتو كيك، كتعاملهن مع اٞتمهور
فلو نظران لواقع اٟتاؿ لوجدان مثبل أف أقول الشركات العا١تية تدرب موظفيها ، مستغرب أك ٤تذكر

كىذا كلو ، فاتيح الشخصية ا١تؤثرة  اٞتاذبة للعميلكالتعرؼ ١ت، على تقوية نقاط القوة ُب شخصياهتم
، ككل السلع الكونية دكنو، كطريقة عرضو، فكيف إف كاف األمر متعلقا بدين هللا، لتسويق سلعو

 فهل نًتكو لبلجتهادات كالعفوية كالنوااي الطيبة فقط؟ ، كالتصل إليو مثقاؿ ذرة كليست كمثلو
                                      

 ًب اإلشارة لو سابقا. (ُ)
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، فبل يكتفى أبقل بضاعة، تطوير مهاراهتا كأدكاهتابل ، عداد الشخصية فقطإكليس ا١تطلوب 
بل أف تكوف الداعية مؤىلة كمسلحة ٘تاما أبكثر دكرات كمهارات ٖتتاجها ُب ، أك مايرفع اٟترج

بل دكرات مكثفة كمتخصصة هتدؼ ، كأف التكوف الدكرات مقدمة ُب العلم ىذا كذاؾ، دعوهتا
بُّ  تعأب اَّللَّى  "ًإفَّ : جاء ُب اٟتديث، هللا عز كجل تقاف اليت ٭تبهادرجة اإل إٔبللوصوؿ اب١تهارة   ًإذىا ٭تًي

 (ُ)" يػيٍتًقنىوي  أىفٍ  عىمىبل أىحىديكيمٍ  عىًملى 
، نساف ُب كظيفتو درجةلَتتقي هبا اإل، إف مشكلتنا ُب الشرؽ أننا أنخذ ىذه العلـو كالدكرات

ض أيضا فأصبحت الدكرات فانعكس ذلك على سوؽ العر ، أك لزايدة فرصتو ُب اٟتصوؿ على كظيفة
كقد طاؿ األمر العديد من القطاعات ، تقاف عنهاكغاب التجويد كاإل، رد جٍت ا١تاؿاستهبلكية جمل

 كمنها القطاع الدعوم.
تتقن سول لغة  الليس حراي ابلداعية أ، عصر كلغاتوكمطلوب أيضا تسليح الداعية بثقافة ال

كٓب يسمعوا عنو أبدا. إف الدعوة  اإلسبلـيعرفوف كىناؾ أمم أمثالنا ُب الشرؽ كالغرب ال، كاحدة
كالناس ، فالناس ىنا ٢تم دعوة ٥تتلفة ٬تب أف ٘تتلك أدكاهتا الداعية، الٗتتزؿ ُب ٚتهور اٞتزيرة العربية

، خاطبة ىذا اٞتمهور كذاؾكقد آف األكاف أف تعد الداعية ١ت، ُب البلداف األخرل البعيدة ٢تم لغة ٥تتلفة
خرايت أك ، كعدد ٦تاثل لتعلم اللغة الصينية، ن الداعيات لتعلم اللغة الركسية مثبلينفر عدد م كأف 

 سبانية كىكذا.لتعلم اللغة األ
كٗتاطب كل جنس ، كتفهم عصرىا كبيئتها، ٍب ٖتتاج الداعية فقها بلغة الواقع الذم تعيش فيو

فتنة غَت ا٠تطاب ُب كا٠تطاب ُب كقت ال، فا٠تطاب لؤلميات غَت ا٠تطاب للمتعلمات، ٔتا يفهمو
 عبلمي.كا٠تطاب بُت األىل كاألصحاب ليس كا٠تطاب اإل، كقت السلم

إف اٞتامعات تقدـ ، كغَته، عدادا رفيعا بكل ماسبقإمن يعلم الداعية كل ىذا؟ كمن يعدىا 
يو كا١تراكز الدعوية تقدـ كذلك إعدادا معينا ٖتاكؿ ف، اآلف إٔبكٓب تتجاكزه لغَته ، إعدادا من نوع معُت

لكن أىذا يكفي؟ كىل ، هتنءأف تسد ثغرة ُب ٕتهيز الداعيات للميداف الدعوم كترفع فيو كفا
 ٥ترجات كل ىذه اٞتهود تكفي ُب كقتنا اٟتاضر؟

                                      
ص ، ُج ، ٕٖٗح، ابب األلف، لقاسم الطرباينا لسليماف بن أيب، ادلعجم األوسط، من حديث عاةشة أـ ا١تؤمنُت اهنع هللا يضر (ُ)

 ق.ُُْٓسنة النشر ، الناشر دار اٟترمُت، ِٕٓ
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عداد الداعيات على أعلى إف اٟتاجة أصبحت ملحة لظهور كليات كىيئات متخصصة إب
فالواقع يقوؿ أف ٥ترجات ، رعيةأك مبديئا اتبعة للكليات الش، كتكوف مستقلة بذاهتا، مستول

مهارات الداعية  إٔباٞتامعات كإف كانت على مستول عاؿ أكادٯتيا إال أهنا تشكو فقرا كعوزا حادا 
لتقدمي دعوة سابقة ، بل كالنهوض بو، الذم خرب كجرب ا١تيداف الدعوم الرحب كيستطيع التعامل معو

 .بداع٧تاز كاإلك٘تتلك كل أدكات النجاح كاإل، لعصرىا
يضيف للجامعات أقساما جديدة  ئفقطاع التعليم عا١تيا مافت، كىذا التوجو ليس ابٞتديد

فكيف إف كانت ، ْتسب اٟتاجات ا١تستجدة علميا كاجتماعيا كتربواي كْتسب حاجة قطاع العمل
ككيف إف  ، عداد الدعاة كالداعيات على أعلى مستولإاٟتاجة متوفرة كشديدة كما ىو حاصل ُب 

ألن يكوف األمر ملحا لتتداعى ، ُب كافة األقطار اإلسبلـكنشر ، عبلء كلمة هللاإىو كاف ا٢تدؼ 
 ةفتصبح الدعوة متخصصة كعلى أصوؿ راسخة كاثبت، خراج ىذا ا١تشركع ألرض الواقعاٞتهود إل

 بل ، فالعفوية كالنوااي الطيبة ليست كحدىا الفيصل ُب ميداف العمل، تاجيةإنكأكثر ، كأكثر تنوعا كثراء
كليات راةدة للعمل   إنشاء٧تاز كىذا مانرجوه من تقاف كالقدرة على اإلجانبها اٞتودة كاإل إٔبتقف 

 الدعوم ا١تتخصص.
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 : اإلنرتنتهللا عرب  إىلخرجيات أقسام الدعوة يف الدعوة  مناالستفادة : ادلطلب الثاين
يث ٗترج اٞتامعات سنواي ح، تعاين ا١تملكة كغَتىا من الدكؿ من مشكلة البطالة كتكدس ا٠تر٬تُت

 (ُ)ألف خريج بكالريوس سنواي  ََُك، ألف خر٬تة ََِمايقارب من 
، كاألقساـ الدينية ٔتختلف ٗتصصاهتا: كىناؾ بطالة خاصة ٓتر٬تي األقساـ النظرية كاألدبية

 كأقساـ التاريخ كعلم االجتماع كغَتىا.، كاللغة العربية كعلومها من آداب ك٨تو كببلغة ك٨توه
كعدـ كضع معايَت ، منها سهولة االلتحاؽ هبذه األقساـ، ه البطالة نشأت لعدة أسبابكىذ

فتستقبل ىذه األقساـ الطلبة بدكف شركط أك ، كتلك اليت ٭تاط هبا الطب أك ا٢تندسة مثبلة  مرتفع
يت أك الذين التقبلهم األقساـ األخرل ال، الستقبا٢تا للطلبة ذكم النسب ا١تتدنية ابإلضافة ، معايَت

ككاف من نتيجة ذلك ، ذه األقساـ كىو غَت راغب هبامم الطالب شطر ىيي في، تطلب معدال مرتفعا
 ضخامة أعداد ا٠تر٬تُت من األقساـ النظرية مقارنة أبعداىم من األقساـ التطبيقية.

كمن جهة أخرل كاف لسوؽ العمل كمتطلباتو دكر ُب ظهور ، ىذا من جهة قطاع التعليم
فأغلب ا٠تر٬تُت يقصد كزارة الًتبية كالتعليم ليعمل هبا ، ة لدل خر٬تي ىذه األقساـكنشوء ىذه البطال
كذلك ألف القطاعات األخرل ، كعدد قليل منهم من يذىب للوزارت األخرل، ُب ٣تاؿ التدريس

، ل مهارة اٟتاسب اآلٕبمث، ات كٗتصصات التتواجد لدل خريج ىذه األقساـءتتطلب شركطا ككفا
 زية.٧تليكاللغة اإل

تطرحاف العديد من الوظاةف سنواي ، كزارة ا٠تدمة ا١تدنية إٔب ابإلضافة ككزارة الًتبية كالتعليم 
 كالذين تتزايد أعدادىم سنة بعد أخرل .، كالراغبُت ُب العمل، كلكنها ٤تدكدة مقارنة أبعداد ا٠تر٬تُت

فقد ًب رصد ىذه ، كا١تشكلة ذاهتا يعيشها خر٬تي كخر٬تات أقساـ الدعوة كاألقساـ الدينية
كالشك أف دكر ، كىي تتزايد عاما تلو عاـ، ـَََِ% ُب عاـ ُّالبطالة ا١ترتفعة كتقديرىا بنسبة 

كمع ىذا فبل بد من ، اٞتامعات طليعي اب١تقاـ األكؿ كىو نشر العلم كليس أتىيل الناس لسوؽ العمل
تعاِب أكضاع خر٬تي ، لطويلكحلوؿ على ا١تدل ا، كتدراؾ األمر ْتلوؿ عاجلة، معاٞتة ىذا ا٠تلل

، كتضع اسًتاتيجية مستقبلية ٢تم لتحقيق دكر أكرب ٢تم ُب نشر دين هللا، األقساـ الدينية اٟتاليُت
                                      

، موقع العربية االلكًتكين، ُب خطابو جمللس الشورل السعودم، ْتسب تصريح للدكتور عبدالرٛتن الرباؾ كزير ا٠تدمة ا١تدنية (ُ)
https ://www.alarabiya.net/ ، ق ُّْْ/ ٕ/ ِٓبتاريخ 
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 كتبليغو  للعا١تُت.
منها تقليص أعداد ، كقد طرح بعض ا١تعنيُت أبمر البطالة أفكارا لتخفيف ىذه ا١تشكلة

بلؽ بعض األقساـ ١تدة سنتُت على األقل ٟتُت معاٞتة ىذه غإك ، ا١تقبولُت ُب األقساـ النظرية كالدينية
 ا١تشكلة.

كلكن ىل تصب ُب مصلحة العلم ، كالشك أف الفكرتُت تصباف ُب مصلحة سوؽ العمل
 ذاتو؟

، كالدينية خصوصا، ية عموماإف الوقت حاف لتعديل األفكار بشأف خر٬تي األقساـ النظر 
حداث تغيَت نوعي ُب العلم الذم يقدـ إليس من األكٔب أ، من ا١تطالبة ابلتقليص كالتحجيم فعوضان 

كأليس من األكٔب ، بداعا كأتثَتا ككاقعيةإألبناةنا ُب اٞتامعات كتغيَت طريقة اٟتفظ كالتلقُت لطرؽ أكثر 
تستوعب ىؤالء ا٠تر٬تُت؟ ، أف يتم ابتكار كاستحداث كظاةف جديدة كنوعية كخبلقة ُب سوؽ العمل

 الوزارات كالقطاعات كليس قطاعا أك قطاعُت فقط.كتكوف موزعة على ٚتيع 
كيتدرب ، عداد احملاضرات كالندكاتإىل ٯتكن ٗتيل طالب علم شرعي يتدرب على كيفية 

دراة النقاشات.ىل ٯتكن ٗتيلو يتلقى دركسا خاصة ُب اللغات كيدخل ُب إعلى طريقة ا١تناظرات ك 
 ا من أىلها.تدريب عملي للدعوة هبذه اللغات ١تن يتقنها كيتحدث هب

كيبتكر برا٣تا ، ىل ٯتكن ٗتيل طالب علم شرعي يتدرب على استخداـ اٟتاسب كتطبيقاتو
 عآب التقنية كاستخداماهتا. إٔبكيلج بقوة ، هللا إٔبكتطبيقات ٗتدـ الدعوة 

 : بطالة فتيات األقساـ الشرعية كالدعوية
ت اللواٌب يتخرجن من إف األمر يصبح أشد كأعمق  خطرا حُت نتحدث عن بطالة الفتيا

فإذا كاف الشاب ا١تتخرج من ىذه األقساـ يستطيع البحث عن عمل ىنا ، األقساـ الدعوية كالشرعية
 ةكقد تبحث عن كظيفة مؤقت، فإف الفتاة ٤تصورة ُب منز٢تا تنتظر أف يتيسر ٢تا كظيفة تعليمية، كىناؾ

، كبراتب ضئيل أيضا، لتعمل هبا مؤقتا كقد تتوجو للمراكز الدعوية، كٔترتب ضئيل، ُب القطاع ا٠تاص
 فهل من حل ىنا؟

كمنهن فتيات ، اإلنًتنتإف كثَتا من الفتيات السعودايت يقضُت كقتا طويبل أماـ شبكة 
كىذا اٞتلوس ا١تتواصل على ىذه الشبكة ٯتكن استثماره لو ، يةاإلسبلمكالشريعة كالدراسات ، الدعوة
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 إٔبتقـو فيها الفتاة ابلدعوة ، لساعات عمل دعوم رٝتية ًب ٖتويل جزء من ىذه الساعات الطويلة
 ية.اإلسبلمرشاد كالشؤكف ترعاه كزارة الدعوة كاإل، كفق برانمج منظم، هللا

كٯتكن أف تقـو الوزارة بتأىيل ىؤالء الفتيات ابلدكرات البلزمة للقياـ ابلدعوة عرب شبكة 
دمي تقارير مستمرة عن ا٧تازات العمل كماٖتقق كتق، كبتنظيم ىذا العمل ٖتت مظلة الوزارة، اإلنًتنت

كليس ابلضركرة تواجدالفتاة ُب مقر الوزارة أك ، كٯتكن البدء ُب ىذا ا١تشركع مبدةيا من ا١تنازؿ، فيو
 مكاانت التسمح اآلف بذلك.فركعها إذا كانت اإل

 ابلنفع تعود كالىت ا٢تامة األعماؿ من اإلنًتنت شبكات عرب تعأب هللا إٔب الدعوة قضية إف"
 جدكؿ َب مالدعو  العمل ىذا تضع أف بعد عن تعمل الىت للمرأة كٯتكن، خرةكاآل الدنيا َب ا١ترء على

 (ُ)"لديها ا١تنوطة األعماؿ بتنفيذ تقـو كىى أعما٢تا
 : الفواةد ا١ترجوة من ىذه الفكرة

ها ُب نشر كمشاركت، قياـ الفتاة السعودية ذات التخصص الدعوم بواجبها ٨تو دين هللا: ُ
 ىذا الدين ألكسع نطاؽ.

من خر٬تات األقساـ الشرعية  ، تقليص أعداد ا٠تر٬تات اللواٌب يعانُت من البطالة: ِ
 كالدعوية .
 كالبدء ٔتشاريع دعوية متميزة كذات تكاليف ميسرة.، لكًتكنية ا١تنظمةتفعيل الدعوة اإل: ّ
فهي ، يات كالنساء ا١تؤىبلت دعوايتفعيل دكر كزارة الدعوة كاالرشاد ا١تعطل ٕتاه الفت: ْ

األكؿ كعليها القياـ بدكر أكرب من ٣ترد االشراؼ  اإلسبلـالوزارة اليت تتحدث بلساف الدعوة ُب بلد 
 على بعض شؤكف الدعوة.

  

                                      
، /http ://kenanaonline.com، موقع التنمية اإلسبلمية، مقاؿ منشور، العمل الدعوم للمرأة عن بعد، د السيد كردمأٛت (ُ)

 ـ.َُُِ/ّ/ ُٕبتاريخ 
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 الفئات لكافة متوءومال الدعوي اخلطاب بتطوير االىتمام: الثالث ادلطلب
 : كاقع ا٠تطاب الدعوم ا١تعاصر

ىا على ؤ حصاإي عامة يعاين من عدة مشاكل ٯتكن اإلسبلمدعوم ا١تعاصر خاصة ك إف ا٠تطاب ال
 : النحو التإب
كالقدح ُب اآلخرين ، كالتحزب، كتتمثل ُب التعصب للرأم كا١تذىب، النظرة الضيقة: "ُ
 كجرحهم.
لصاؽ كل أتخر اب١تسلمُت على الغرب كمؤامرهتم على إك ، االعتذارم، ا٠تطاب التربيرم: ِ

 ا١تسلم.الشرؽ 
كيظهر االعتناء ، ضعف ا١تنهج العلمي لدل البعض فيظهر قلة التوثيق أك عدمو: ّ

كتبٍت ا١تواقف دكف دراسة موضوعية ، كالتعجل ُب إصدار األحكاـ، ابلنصوص الًتاثية الشاذة كالغريبة
 علمية.

رب تنفَتىم عفيتم ، أك الكفار، كخاصة من ا١تسلمُت العصاة، الضعف ُب جذب اآلخرين: ْ
أك بعدـ معرفة كاقعهم كسبل التأثَت ، كالتعامل معهم على أهنم فساؽ كضبلؿ التخاطب إليهم من علو 

 فيهم.
كالناس  يدركها السأـ كا١تلل ، فلكل مقاـ مقاؿ، عدـ الدقة ُب اختيار ا١توضوع ا١تناسب: ٓ

 (ُ)"عن موضوع يظن أنو مهم ٢تم كىو ليس كذلك.، حُت ٕتد داعية ال٭تدث إال نفسو
 : ا١ترأة كا٠تطاب الدعوم
كقد آف األكاف للتوقف أكال ، الدعوم جزء من النسيج الدعوم العاـإف ا١ترأة ُب خطاهبا 

كاالستفادة من التجارب ، كتقييمها، ١تراجعة أّتدايت ىذا ا٠تطاب على مدل العقود السابقة
وء ىذه القراءة تتحدد ماىية كعلى ض، ةٍب قراءة الواقع قراءة صحيح، كا٠تربات الناجحة ُب ىذا اجملاؿ

 ا٠تطاب الدعوم ا١تناسب ُب الوقت اٟتإب.

                                      
ق ُِْٖعاـ ، من ْتث ألقي ٔتو٘تر مكة الثامن ُب اٟتج، ا٠تطاب اإلسبلمي بُت الواقع كا١تأموؿ، د. دمحم موسى الشريف (ُ)

 )نيقل بتصرؼ(.
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يصاؿ قدرهتا على تقدمي خطاب دعوم انجح يعكس ماتلقاه ا١ترأة إكأماـ ا١ترأة ٖتد ليس ُب 
خر آبل ىناؾ ٖتد ، ٓب تتوفر للمرأة ُب اٞتزيرة العربية من قبل، ةف من فرص للتعليم كافر السعودية اآل

كل ٔتا ،  ا١ترأة الداعية ُب السعودية على النجاح ُب التواصل مع ا١ترأة كالفتاة كالطفلة يتمثل ُب قدرة
 يناسب حالو.

بل االىتماـ النوعي ٔتاىية الربامج ا١تقدمة ، ليس النجاح ا١تقصود تكثيف الدركس كاحملاضرات
هتمات من كتداعي الداعيات كا١ت، كاالعتناء ّتانب الكيف  كليس الكم، للمرأة ُب السعودية

كيعتٌت فيو ّتانب ا٠تطاب كلغة ، األكادٯتات كغَتىن لصياغة مشركع دعوم اسًتاتيجي يقدـ للمرأة
، ٬تيد ترغيب الناس ُب دين هللا، التقدمي كالتعاطي مع األحداث كا١تؤثرات بنفس دعوم ذكي ك١تاح

يد اليوجد امرأة أك فتاة كابلتأك، كيبُت ٢تم أف ىذا الدين ىو دستور ىذه اٟتياة كأساس السعادة فيها
كمهمة الدعاة ىو تسهيل الوصوؿ ٢تذه السعادة ، الترغب ُب اعتناؽ ىذه السعادة كالنهل منها

كاليفهمو سول النخبة ، كاألخذ بيد الناس إليها كعدـ تصويرىا كمرتقى صعب الٯتكن الوصوؿ إليو
.  من القـو
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 : نشر ثقافة العمل التطوعي الدعوي: رابعادلطلب ال
، قصد بو كجو هللاشادة ابلعمل التطوعي الذم يكالسنة النبوية ا١تطهرة اإل، الكرمي القرآفجاء  ُب قد ل

 : فمن ذلك
نىا أبًىٍمرانى  يػىٍهديكفى  أىًةمَّةن  )كجىعىٍلنىاىيمٍ  تعأبقولو  يػٍ ـى  ا٠تٍىيػٍرىاتً  ًفٍعلى  إًلىٍيًهمٍ  كىأىٍكحى ةً  كىًإقىا  الزَّكىاةً  كىًإيتىاء الصَّبلى

ا ( لىنىا نيواكىكى  (ُ)  عىاًبًدينى
عىًليمه( شىاًكره  اَّللَّى  فىًإفَّ  خىٍَتان  تىطىوَّعى  )كىمىنٍ : تعأبكقولو 

(ِ) 
 : كجاء ُب السنة النبوية

األذل  ماطةإ كأدانىا هللا اال الالو قوؿ فأفضلها شعبة كستوف بضع أك كسبعوف بضع )اإلٯتاف
 (ّ)( اإلٯتاف من شعبة كاٟتياء الطريق عن

 تػيٍؤًذم كىانىتٍ  الطَّرًيقً  ظىٍهرً  ًمنٍ  قىطىعىهىا شىجىرىةو  ُب  اٞتٍىنَّةً  ُب  يػىتػىقىلَّبي  رىجيبلن  رىأىٍيتي  )لىقىدٍ : ملسو هيلع هللا ىلص كقولو
 (ْ)( النَّاسى 

 القاةم أك هللا سبيل ُب كاجملاىد كا١تسكُت األرملة على )الساعي: كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 (ٓ)( النهار الصاةم الليل

 : ٕتربة ا١ترأة السعودية ُب العمل التطوعي الدعوم
هللا  إٔبأك ُب ٣تاؿ الدعوة ، إف ٕتربة ا١ترأة ُب ا١تملكة العربية السعودية سواء ُب ٣تاؿ التطوع

إال أف االنتقاؿ ، رغم كجود مؤسسات خَتية كتطوعية كدعوية كثَتة، مازالت ُب أطوار البداايت
مازاؿ ُب طور األفكار اليت ، نتاجا كنشاطاإضاء أكثر منهجية كمؤسسية ك ف إٔبالنوعي ٢تذه التجارب 

 تراكد  العاملُت ُب ىذه اجملاالت.

                                      
 ّٕاآلية ، األنبياء رةسو  (ُ)
 ُٖٓاآلية ، سورة البقرة (ِ)
 .ّٔص، ُج، ّٓح ، ابب بياف عدد شعب اإلٯتاف كأفضلها ،كتاب االٯتاف،   صحيحال مسلم ُبأخرجو  (ّ)
 .َُِِص، ْج، ُُْٗح، ابب فضل ازالة األذل عن الطريق، كتاب الرب كالصلة كاآلداب،   صحيحال مسلم ُبأخرجو (ْ)

ح ، ابب فضل النفقة على األىل، كتاب النفقات، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقبلينٛتد بن حجر أ (ٓ)
 .قَُْٕسنة النشر ، دار الرايف للنشر، َّٖٓ
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كتدريبهن  كتقدمي ، يعٍت استقباؿ الراغبات ُب العمل الطوعي، إف التطوع ُب الدعوة  النساةية
كتقييم سَت ىذه  ،تيعٌت برصد النتاةج، ٣تاالت العمل التطوعي  ا١تناسبة ٢تن كفق خطة منهجية

 األعماؿ.
دكف دراسة سابقة أك دراسة ، كلكن الذم ٭تدث ىو االىتماـ بتقدمي عمل تطوعي فقط

كاألصل أف تسبق الدراسات العمل ، كيضعف نتاةجها، كىذا يبدد آاثر ىذه األعماؿ ا٠تَتة، الحقة
 كخاصة الدراسات ا١تيدانية.، التطوعي  الدعوم

على صورة ، الدعوم كا٠تَتم موجود ُب نفوس ا١تسلماتأف التطوع كحب العمل ، ٔتعٌت
يبقى على تلك الصورة بل أف ينتقل ليصبح ثقافة عامة ُب اجملتمع  الف أبينما ا١تناسب اآل، عفوية جدا

 طراةقها.، أصو٢تا، مبادةها، كىذه الثقافة ٢تا منهجها، الدعوم النساةي
 ذا العمل.كجود منهج ٢ت بل، د عمل تطوعي دعومعدـ كجو ، فليست ا١تشكلة اآلف

 : يلي كمن األسس اليت ٬تب مراعتها ُب االنطبلؽ بعمل دعوم تطوعي جبار ما
كلتفادم تكرار ا١تشاريع ، / أكال تقدمي الدراسات كاألْتاث قبل البدء أبم مشركع دعومُ

 كلرفع مستول ٧تاح ىذه األعماؿ.، كتشابو ٤تتواىا
أك مستول ، سواء على مستول األفكار، شاريعتقاف كاٞتودة ٢تذه ا١ت/ رفع مستول اإلِ

 كسبب ليبارؾ هللا ُب العمل كينميو.، تقاف سر ٧تاحفاإل، كليس ٣ترد طرح عمل دعوم فقط، التنفيذ
، ككضع كل عنصر ُب ا١تكاف ا١تناسب لو، / اختيار العناصر ا١تشاركة ُب ىذه ا١تشاريع بدقةّ

ك٤تبة العمل سبب لئلبداع ، كاإل٧تاز أكرب، طاء أكثرفهنا يكوف الع، يتوكمواىبو كشخص، كالىتماماتو
 ذف هللا.فيو إب

 : رؤية لصورة العمل التطوعي الفعاؿ
، كإال ىو انطق ٓتَت كثَت، كنطلق عليو صامت ٕتاكزا: التطوع التعبدم الصامت: أكال

رة مشرقة لتكوف صو ، ُتكا١تقصود بو تفعيل العبادات كاألخبلؽ كا١تعامبلت من قبل األفراد ا١تتطوع
 سبلـ أبقل التكاليف كأيسرىا.لئل

إحساس ا١تتطوع ف، كىذا العمل رٔتا ينافس ماتفعلو الكتب كا١تراسبلت كالربامج كاألنشطة
كىذه ، ٬تعلو يراقب أفعالو كأقوالو ك٭تاكؿ أف تكوف مقاربة للهدم النبوم، سبلـبقيمتو كصورة لئل
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، ةفتكوف دعوة صامت، كاجملتمع ا٠تارجي، دعوةالصورة تكوف غالبا ٖتت مرأل اجملتمع الداخلي لل
 بل نية صادقة كعمبل صاٟتا.، التكلف ا١تتطوع جهدا كال ماال

من ، دخاؿ الدماء الشابة للعمل التطوعي بقوةإكنقصد بو : التطوع الدعوم اٞتديد: اثنيا
، كليس تصورا كتقدمي برامج تطوعية دعوية ٭تتاجها اجملتمع حقيقة، خبلؿ فتيات ا١تدارس كاٞتامعات

كٯتكن ، كليس اختزالو ُب فئة معينة، دخاؿ لثقافة العمل التطوعي لنسيج اجملتمع شيئا فشيئاإكُب ىذا 
 ية ابلتعاكف مع كزارة التعليم ىذه الربامج كتقدـ خططا ٢تا.اإلسبلمأف ترعى كزارة الشؤكف 

، ناء قيامها هبذا العملأث اإلسبلـكالننسى أف نقوؿ أف على ا١ترأة ا١تسلمة االلتزاـ بضوابط 
كاحملافظة على الفركض كالواجبات كحق األسرة ، كاٟتجاب، داب ا٠تركج من ا١تنزؿفااللتزاـ آب، كغَته

فاألقربوف أكٔب ، حساف ُب شيء تضييع من تعوؿ لنفع الغَتفليس من اإل، أىم كأكٔب، كالزكج
عن فتيات انطلقن للعمل التطوعي ان كطالعتنا الصحف أفكم قر ، كحق هللا أكٔب ابألداء، اب١تعركؼ

كاألكٔب ، أك ابلغن ُب االختبلط ابلرجاؿ لسبب كغَت سبب، كلكن ضربن ابٟتجاب عرض اٟتاةط
 حساف.كعدـ اإلساءة كاإلفساد من حيث يراد اإل، التزاـ شرع هللا داخل البيت كخارجو
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 : النسائية للدعوة مستقبلية نظرة: الثاين ادلبحث
 .الدعوم ابٞتانب متخصصة نساةية كزارة اءإنش: األكؿ ا١تطلب
 .الدعوة قطاع ُب للعامبلت ا١ترتفع الوظيفي األماف توفَت: الثاين ا١تطلب
 .للعا١تية احمللية نطاؽ من ا٠تركج: الثالث ا١تطلب
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 : الدعوي ابجلانب متخصصة نسائية وزارة إنشاء: األول ادلطلب
كاقع اٟتاؿ ٬تعل طرح ىذا االقًتاح حتميا لكن ، قد يعترب طرح ىذا األمر اآلف خياليا

ككاقع اٟتاؿ الذم ، خاصة مع تسارع موجة تغريب ا١ترأة السعودية كاستهدافها ُب دينها، كضركراي
 : نقصده يتمثل ُب مايلي

 عدـ كجود جهة نساةية عليا تضم شعث الداعيات كتتؤب تنظيم شؤكف الدعوة النساةية.: ُ
ُب القياـ برعاية حقيقية للدعوة ، رشادية كالدعوة كاإلإلسبلماقصور دكر كزارة الشؤكف : ِ
 النساةية .
كالسعودية خصوصا ، ماذكرانه سابقا من االستهداؼ ا١تنظم للمرأة ا١تسلمة عموما: ّ

 عبلـ.كخاصة من كساةل اإل، لتغريبها
ؿ ا١ترأة كعدـ استقبل، دراة كالتنفيذتداخل األدكار الرجالية كالنساةية ُب التخطيط كاإل: ْ

 دراة كٗتطيطا كتنفيذا.إبشأهنا الدعوم فكرا كرعاية كٕتديدا ك 
تجد من ظركؼ سي ْتسب ما، أك د٣تها، لغاء كزاراتإك ، كما أف فكرة استحداث كزارات

ككثَت من الدكؿ حوؿ ، يقاع اٟتياة السريع الذم نعيشوإبل ىي تناسب ، ليست ابٞتديدة، ككقاةع
 .اترل أف مصاٟتها تقـو هبالعآب تستحدث من الوزارات ما

 : ماىو الدكر ا١تتوقع  ٢تذه الوزارة
أكال أتىيل الداعيات العامبلت ُب اجملاؿ الدعوم حاليا ٔتا ٭تتجنو من مهارات ك دكرات 

 كأتىيل أكرب عدد من ا١تثقفات ا١تسلمات لقيادة اجملتمع.، تطويرية
 ساةي.اثنيا كضع خطة اسًتاتيجية طويلة ا١تدل للعمل الدعوم الن

 ةية خصوصا.اكالدعوة النس، تنظيم ا١تلتقيات كا١تؤ٘ترات العلمية ا٠تاصة ابلدعوة عموما: اثلثا
لتقيات كعرب التواصل مع التصدر لتقدمي صورة ا١ترأة ا١تسلمة عرب الربامج كاألنشطة كا١ت: رابعا

 عبلـ ا١تختلفة.كساةل اإل
فتكوف ، تاب هللا كسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلصكتربية جيل متمسك بك، العناية ا٠تاصة ابلنشء: خامسا

 ىناؾ برامج كىيئات للطفولة تشرؼ عليها الوزارة كذلك أل٫تية ىذه ا١ترحلة.
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بل بتوفَت فرص عمل مبدعة كجديدة ، ليس ابلربامج فقط، استقطاب الشاابت: سادسا
 كتستخرج منهن طاقاهتن ٠تدمة دين هللا كنشره.، ٖتتوم مواىبهن، كخبلقة

كالتعاكف مع كزارة ، التعاكف كالتنسيق مع الوزارات األخرل ُب تقدمي األنشطة الدعوية: ابعاس
 الًتبية كالتعليم ُب كضع مناىج تربوية كدعوية خاصة ابلفتاة كا١ترأة ا١تسلمة .

 : الدعوة قطا  يف للعامالت ادلرتفع الوظيفي األمان توفًن: الثاين ادلطلب
شعور ا١توظف أبف العبلقة بينو كبُت عملو عبلقة اسًتاتيجية ىو : تعريف األماف الوظيفي

 تحقق فيها كافة عوامل الرضا الوظيفي ا١تمكنة كا١تتاحة.تك ، طويلة ا١تدل
 : أ٫تيتو

 ٧تاح كعامل عنصر فهو ا١تؤسسة كعلى العاملُت على فواةده تعود الوظيفي كاألماف االستقرار"
 إٔب يدفعهم ٦تا مؤسستهم ٕتاه ا١توظفُت لدل كاالنتماء الوالء جو ٮتلق ألنو مؤسسة أية ُب جوىرم
 كتطورىا ٧تاحها ٭تقق ٦تا األىداؼ ٖتقيق ُب جهدىم قصارل كبذؿ أعما٢تم ُب كالتطوير اإلبداع

 بركح العمل ثقافة نشر على يساعد الوظيفي االستقرار، أعما٢تم ُب بقاءىم كابلتإب كاستمراريتها
 ابلكفاءات االحتفاظ ُب كبَت بشكل يساىم كذلك اٞتميع لدل ؾمشًت  ا٢تدؼ ألف الواحد الفريق

 ُب ا١تادية كالتكلفة اٞتهد من كثَتا تكبدىا ا١تؤسسة خارج الكفاءات ىذه ىجرة ألف ا١تميزة كا٠تربات
 (ُ)"تعويضها

 : أثر غياب األماف الوظيفي
 الفرد صحة ىعل سلبية آاثرا يًتؾ قد العمل فقداف من القلق أف  أمَتكية أظهرت دراسة 

 أتثَت أفكما ،  التدخُت أضرار أك الدـ ضغط ارتفاع مثل أمراض تسببو الذم األذل خطورهتا ُب تعادؿ
 (ِ).فعليا الوظيفة فقداف من بكثَت أسوأ البطالة من كا٠توؼ القلق

 : كاقع التوظيف ُب ٣تاالت الدعوة النساةية
أم أف مصدر الدخل ، ة تطوعيةمعظم الداعيات السعودايت يعملن ُب القطاع الدعوم بصف

                                      
 ـ.َُِّ/نوفمرب/َِبتاريخ ، جريدة البيان االقتصادي، أٛتد مصطفى طاحوف (ُ)
 ـ.ََِٗ/ٖ/ُّبتاريخ ، /http ://altabib.net، جريدة الطبيب (ِ)
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 لديهن ىو الوظاةف اٟتكومية اليت توفرىا الدكلة .
اليوجد لديهن كظاةف ، كلكن ىناؾ العديد من العامبلت كا١توظفات ُب اجملاؿ الدعوم

كىؤالء العامبلت ، كبركاتب ضيئلة، ةبل يعملن ُب القطاع الدعوم على كظاةف عقود مؤقت، حكومية
كٔتستول ، ٢تذا العمل فإف الطوح لديهن الحدكد لو لبلرتفاع ٔتستول الوظاةفكا١توظفات رغم حبهن 

٬تاد سلم ركاتب تخاطب مع كزارة ا٠تدمة ا١تدنية إلكيتم ال، فتعطى حقها، االىتماـ هبا من قبل ا١تسؤكلُت
جراء  إكىذا ، دخاؿ ىذا القطاع ضمن سلم الركاتب العاـ ١توظفي الدكلةإأك ، خاص ابلقطاع الدعوم

حاؿ شعورىن أف ، بل كٖتفيز ا١توظفات للعطاء كالبذؿ، اؼ لبلرتفاع ٔتستول االستقرار الوظيفيك
بل ىو ، كاليعٍت ىذا أف عملهن ليس هلل كجودىن ُب ىذه الوظاةف مقدر ك٤تًـت كمعًتؼ بو كظيفيا.

أك ، الركاتب فبل يشغل اب٢تن قلة، عطاةهن شعورا ابألمن كاألماف ُب كظاةفهنإك ، جراء لرفع ا١تعنوايتإ
 كأماان. فكرة ترؾ العمل لعمل آخر أكثر تقديرا

 .للعادلية احمللية نطاق من اخلروج: الثالث ادلطلب
 : دين عا١تي اإلسبلـ

نساين للدين سيلحظ ذلك التفرد اإل، لناس اليـوإف من يتأمل األدايف اليت يعتنقها ا
، بوابو اليت تشرع للعا١تُت دكف ٘تييز بينهمكأ، كسَتل بعمق قدرتو على استيعاب الناس كافة، ياإلسبلم

كماذلك إال ألنو الدين اٟتق الذم جاء من ، كشراةعو اليت تعاِب قضاايىم كمشاكلهم ابقتدار كحكمة
 كماسواه ابطل.، عند رب العا١تُت

(لًٌلٍ  رىٍٛتىةن  ًإالَّ  أىٍرسىٍلنىاؾى  )كىمىا: ٥تاطبا نبيو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص تعأبكقد قاؿ  عىالىًمُتى
ُب إعبلف ٝتاكم أف  (ُ)

 ىذا الدين ليس ٥تتصا بفئة أك ٚتاعة بل للبشرية ٚتعاء.
فإف الفرصة اآلف ذىبية ، كابلتجارة، كابلتعارؼ، قدٯتا انتشر ابلفتوحات اإلسبلـكإذا كاف 

 : سبلـ كذلك لعدة أسباب منهاأماـ ا١تسلمُت لتحقيق انتشار أكرب لئل
قارنة بوساةل السفر قدٯتا كماينطوم عليو السفر من كبد كعناء م، فسهولة السفر اآل: ُ

 كمشقة سابقا.

                                      
 .َُٕاآلية ، سورة األنبياء (ُ)
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٦تا ، اإلنًتنتعلى شبكة ، من تطبيقات كخبلفو، انتشار كساةل التواصل االجتماعي: ِ
 قلص الفوارؽ الزمانية كا١تكانية )بشكل ما ( بُت البلداف.

، سبب اٟتركب كالبحث عن عملا٢تجرات اٞتماعية للمسلمُت ٕتاه ببلد غَت ا١تسلمُت ب: ّ
كىذه ا٢تجرات مازالت مستمرة كزادت ضراكهتا مع كطأة الثورات العربية كا٩تفاض ا١تستول االقتصادم 

 كا١تعيشي لبعض الدكؿ.
كقد كاف االبتعاث ُب فًتة ما مقتصرا على أعداد ٤تدكدة أما اليـو فطوفاف : االبتعاث: ْ

 أك على حسابو ا٠تاص.، واء ٦تن يبتعث عن طريق الدكلةس، ا١تبتعثُت ٬تتاح العآب غراب كشرقا
 : الدعوة النساةية كا٠تركج للعا١تية

ا ) لىيػىبػٍليغىنَّ : يقوؿ ٝتعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ، ٘تيم الدارم هنع هللا يضر جاء ُب اٟتديث الذم ركاه  ىىذى
ا اَّللَّي  أىٍدخىلىوي  ًإالَّ  كىبىرو  كىالى  مىدىرو  بػىٍيتى  اَّللَّي  يػىتػٍريؾي  كىالى ، كىالنػَّهىاري  اللٍَّيلي  بػىلىغى  مىا اأٍلىٍمري   أىكٍ ، عىزًيزو  ًبًعزًٌ ، الدًٌينى  ىىذى
اليت نؤمن ، كىذه البشرل النبوية، (ُ)( اٍلكيٍفرى  ًبوً  اَّللَّي  ييًذؿُّ  كىذيالِّ ، اإلسبلـ ًبوً  اَّللَّي  ييًعزُّ  ًعزِّا، ذىلًيلو  ًبذيؿًٌ 

  ةأف لكل نتيج، بل ينطبق عليها ماينطبق على سنن هللا ُب أرضو، ألمنياتالتتحقق ٔتجرد ا، بتحققها
كهللا الذم جعل ا١تسببات كا١تقادير ليعمل العباد ، كأثر على ظهر ىذه األرض عمل كجهد يسبقهما

، جبارةابلتأكيد سيسبقها جهود  اإلسبلـفنتيجة مبهرة كالبشارة النبوية ابنتشار ، ك٬تدكا ك٬تتهدكا
فانتشاره ، انتشر قبل أربعة عشر قران درس كعربة ككيف اإلسبلـظهور  كلنا ُب بدء، اصلكبذؿ متو 

جة أيضا ٞتهود أقواـ أخلصوا دينهم كنتي، كنصره لعباده كدينو، كقدرتو، كانتصاره جاء نتيجة توفيق هللا
، ا١تخلص أ٫تيتواد عطاء أمر العمل اٞتإك ، فيجب التنبو ٢تذه النقطة، كصدقوا ماعاىدكا هللا عليو، هلل

 كحضورا. ، عددا كأتثَتا، كأف يصبح معتنقوه األكثرية، ياإلسبلمهللا ُب انتشار الدين  ذفكىو سبب إب
ط كعدـ كجود خ، رغم حداثة التجربة، كالدعوة النساةية بذلت كمازالت تبذؿ جهودا حثيثة

 تتضح فيو ا٠تطة العامة للدعوة ككساةل تنفيذىا كتطويرىا.، اتيجياسًت 
كدعوة ، القرآفكتحفيظ ،  ُب ٣تاالت كثَتةعوة النساةية تسجل حضورا ك٧تاحا ا فتئت الدفم

، سبلـلئل كلكن الفرصة مواتية لتحقيق انتشار أكرب، كُب احملاضن التعليمية كاجملتمعية، اٞتاليات
 كُب ٖتوؿ العآب لقرية كونية صغَتة.، يتلخص ذلك ُب الظركؼ اليت ذكرت أعبله

                                      
 . ُْٓص، ِٖج ، ُٕٓٗٔح، حديث ٘تيم الدارم، مسند الشاميُت، ادلسندأخرجو أٛتد ُب  (ُ)
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كخاصة ُب ٣تاؿ ، نقطة االنطبلؽ ىي دعوة بنات جنسها من نساء العآبكٯتكن أف تكوف 
ذف هللا بوابة فيكوف ذلك إب، مع مبلحظة ماتعانيو ا١ترأة عا١تيا من ضياع للحقوؽ، حقوؽ ا١ترأة

حكامو الرحيمة كالعادلة كاليت ٘تنح ا١ترأة اىتماما خاصا أكالعيش ُب ظل ، اإلسبلـالعتناؽ النساء 
حساف إليها سبب لدخوؿ كبصفتها البنت اليت اإل، ليت برىا أعلى أ٫تية من بر األببصفتها األـ ا

 كبصفتها الزكجة اليت ُب القياـ ْتقوقها كحسن ا٠تلق ُب عشرهتا ميزاف للخَتية كاألفضلية.، اٞتنة
، ينتشر انتشارا سريعا ٟتاجة الناس لدين رابين ٬تدكف فيو أمنهم كمبلذىم اإلسبلـفإذا كاف 

تقدـ  للعآب ، أيضا فرصة كدعوة للمسلمُت ليقدموا بقوة كيبادركا لعمل مشاريع دعوية عمبلقو فإهنا
 قط خاصة. إلسبلـك للبلداف اليت ٓب يسمع أىلها اب، عامة

نطاؽ العا١تية  إٔبكالطريق ٦تهد نوعا ما أماـ الدعوة النساةية لتنقل نشاطها من نطاؽ احمللية 
إما عرب شبكة ، لدعوة غَت ا١تسلمُت ةا لتفريغ فرؽ عمل تكوف مؤىلكتستنفر جهود منسوابهت، الرحب

أك عرب  دعوة نسوة غربيات من الناشطات اجتماعيا ، كقد أصبحت اليـو ُب كل بيت اإلنًتنت
أك ابلتعاكف مع سفارات ا١تملكة ، عن قرب اإلسبلـكالتعرؼ على ، كثقافيا لزايرة ا١تراكز الدعوية ىنا

طة نساةية تتواجد فيها الداعية كبرفقة ٤ترمها إلف ذلك أقرب للغة النساء كأقرب ُب ا٠تارج لعمل أنش
 لقلوهبن  كتفهم احتياجاهتن ك٫تومهن من الداعية الرجل.

كمعرفة ابٟتاسوب ، كجيد لو قامت ا١تراكز الدعوية بدعوة الفتيات الصغَتات ٦تن ٯتتلكن لغة
٢تن على العمل الدعوم كعلى ا٠تدمة النفعية  كفيو تدريب، لبلشًتاؾ ُب ىذا النشاط بشكل تطوعي

  كالشعور أب٫تية دكرىن ُب اجملتمع.
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 : داعيات متخصصات: ادلبحث األول
كسأكتفي ُب ، ٟتصوؿ على درجة علمية ُب ٗتصص ديٍتىو ا، كالتخصص الذم نقصده ىنا

بقصد ، هللا إٔبك٢تا حضورىا ُب ٝتاء الدعوة ، عبلمياإىذا الفصل بعرض ٪تاذج ألٝتاء مشهورة 
كبقصد توضيح الصورة أكثر عن ا١ترأة السعودية ، نساةية التعرؼ عن قرب على شخصيات دعوية 

 الداعية من خبلؿ عرض سَت ىؤالء الداعيات.
، كإال فا١تيداف مليء بنسوة يعملن هلل سرا، ىو ١تصلحة البحث، االكتفاء بسرد سَت البعضك 
ككلهن ٬تمع بينهن حب هللا كحب رسولو كحب الدين الذم ارتضاه ، مغمورات كمشهورات، كعبلنية

 هللا للعا١تُت.
 : كالداعيات ا١تتخصصات اللواٌب سأكردىن ُب ىذا البحث ىن

 (ُ): لعيدنوال ا الدكتورة: أوال
مدينة شقراء ُب اب١تملكة العربية  كلدت ُب، نواؿ بنت عبد العزيز بن عبد هللا العيدالداعية 

كخاصة من ، كىي أشهر من انر على علم ُب مسَتة الدعوة ا١تعاصرة،  ىػ ُّٕٗعاـ  السعودية 
 كعا١تية.، األكثر انتشارا اإلنًتنتخبلؿ حضورىا ا١تميز ُب شبكة 

 : ا١تسَتة العلمية
حصلت على الثانوية العامة من الثانوية األكٔب بشقراء ككانت األكٔب على ا١تنطقة الوسطى ، 
ٍب حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الًتبية للبنات ابلرايض ، األقساـ األدبية ُب ٗتصص 

ٔب ق بتقدير ٦تتاز مع مرتبة الشرؼ ، ككانت األك َُِْ/  ىػ ُُْٗية ُب عاـ اإلسبلمالدراسات 
على الكلية ، كحصلت على درجة ا١تاجستَت من الكلية نفسها ُب ٗتصص " اٟتديث النبوم كعلومو 

، ٍب حصلت على درجة الدكتوراه ُب اٟتديث كعلومو من الكلية  الشرؼ" بتقدير ٦تتاز مع مرتبة 
 .الشرؼ األكٔب  نفسها بتقدير ٦تتاز مع مرتبة 

فهي تكاد ، ود نشاط مكثف للدكتورة نواؿ العيدكقد أفاد ىذا التخصص  كالتميز فيو ُب كج
 تكوف  األكثر نشاطا كحضورا بُت الداعيات على ٥تتلف األصعدة .

                                      
(ُ) http ://nawalaleid.com/ 
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كىذه ، كما أف الدكتورة نواؿ تتميز بصفحات نشطة على مواقع التواصل االجتماعي
ثر كقد ظهر أ، الصفحات ليست ٣ترد تسجيل حضور بل فيها من الفواةد كالدركس العلمية الكثَت

كمليوين متابعة على ، نستقراـة على تطبيق اإلألف متابع ََِذلك ُب عدد ا١تتابعات الذم ٕتاكز 
 تطبيق تويًت.

كليس ىذا كحسب بل تفردت الدكتورة نواؿ العيد بتجديد ُب الدعوة النساةية ٓب يسبقها إليو 
حيث كانت ، ةُب سابقة دعوي، كىو تسجيل ٤تاضرات صوتية كبثها عرب تطبيق اليوتيوب، أحد

ككانت النساء يتورعن من ذلك خشية ، احملاضرات على شبكة اليوتويب حكرا على الرجاؿ فقط
ىذا ، كبلغة جديدة للدعوة النساةية، فجاءت ٤تاضرات الدكتورة نواؿ مؤذنة بعصر جديد، الفتنة

كاليت ، وتيوبكالبد من التنويو أف ىذا النشاط جاء ُب إطار قناة الدكتورة ا٠تاصة على تطبيق الي
كتكاد تكوف كحدىا ُب ، فهي أيضا سابقة ُب افتتاح قناة دعوية نساةية، ألف مشًتؾ ِٔيشًتؾ فيها 

 ىذا اجملاؿ تقريبا.
إثر فوزىا ُب ، كما أف الدكتورة نواؿ العيد حققت ٧تاحا آخر ُب الساحة الدعوية النساةية

 حقوؽ ا١ترأة ُب السنة النبوية.: ا بعنوافكالذم قدمت فيو ْتث، مسابقة األمَت انيف للسنة النبوية
 كأصدر ُب كتاب.، كقد طبع ىذا البحث

 : كللدكتورة مؤلفات أخرل ُب اٞتانب الدعوم منها
  إٯتانك؟ تقوم كيف

  اٟتج ُب التوحيد قضااي 
 كسلم؟ عليو هللا صلى نبيك تنصر كيف

 . لفتاحا، الرٛتن، اٞتبار، السبلـ، هللا: اٟتسٌت هللا أٝتاء شرح سلسلة
 عنهما هللا رضي  العاص بن عمرك بن هللا عبد حديث ضوء ُب الفنت من ا١تسلم موقف
 ، النبوية السنة ضوء ُب التكفَت ضوابط

 .اٟتج ُب النساء على التيسَت أحكاـ 
 : عدد من اجملالس كا٢تيئات كاللجاف منها ؿ عضوة ُبنواكالدكتورة 

 كعلومو رميالك للقرآف السعودية العلمية اٞتمعية: ُ 
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 كعلومها للسنة السعودية العلمية اٞتمعية: ِ
 . الفقهية الطبية للدراسات السعودية العلمية اٞتمعية: ّ
 

 (ُ): رقية احملاربالداعية  الدكتورة ادلطلب الثاين :
ستاذة للحديث أكتعمل ،  ىػ ُّْٖ عاـ الرايض ُب كلدت، من أشهر الداعيات كأقدمهن 

 ت ابلرايض.ُب كلية الًتبية للبنا
 : ا١تسَتة العلمية

 عاـ ابلرايض الًتبية كلية من يةاإلسبلم الدراسات ُب البكالوريوس علىحصلت الدكتورة رقية 
 اٟتديث ٗتصص ُب ا١تاجستَت درجة على حصلتٍب ، الشرؼ مرتبة مع ٦تتاز بتقدير ىػ َُْٔ
 ىػ ُُْٔ عاـ علوموك  اٟتديث ٗتصص ُب الدكتوراه درجة على حصلت ك،  ىػ َُُْ عاـ كعلومو

. 
من الداعيات ا١تعركفات على مستول منطقة الرايض خاصة كا١تملكة ، كالدكتورة رقية احملارب

 كأيضا ٢تا نشاط دعوم خارجي ٯتتد من ا٠تليج العريب حىت أمريكا.، عامة
اه كالدكتورة رقية من أكثر الداعيات تلقيا للهجـو من التيار العلماين كذلك ١تواقفها القوية ٕت

كموقفها ، تغريب ا١ترأة السعودية كظهر ذلك ُب موقفها من االبتعاث كالذم دعت فيو لتقنينو كضبطو
كٖتذيرىا من نتاةج ذلك ، ٖتت مسمى العمل كالدراسة، من االختبلط ُب بعض اٞتامعات اٟتديثة

 رب العا١تُت.على خصوصية ا١ترأة ُب السعودية ك٘تيزىا بتدينها كارتباطها ْتجاهبا الذم ىو فرض من 
فكاف ، اإلنًتنتكالدكتورة رقية من أكاةل الداعيات اللواٌب أسسن مواقع دعوية نساةية على 

موقع ٢تا أكف الين كالذم ظل مقصدا للعديد من النساء كالفتيات نظرا ١تا احتواه من فواةد كمواضيع 
 .ُب دينها ك٣تتمعها كثقافتها كاىتماماهتاسواء مايهم ا١ترأة  ٚتيعتناقش 

 : يذكر منها على سبيل ا١تثاؿ، كللدكتورة رقية ابع طويل ُب األنشطة الدعوية
 ٍب الكتابة ُب موقعها الرٝتي. ، كصحيفيت اٞتزيرة كالببلد،  بة ا١تقاالت ُب الصحفاكت

                                      
(ُ) www.dr-roqaia.com/ 
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 كُب مدينة اٞتوؼ.، ُب ا١تدينة ا١تنورة، ا١تشاركة ُب عدد من لقاءات اٟتوار الوطٍت
، ياإلسبلمابلتعاكف مع الندكة العا١تية للشباب ، ككندا، ة أبمريكاا١تشاركة ُب مؤ٘ترات دعوي

 كالسنة. القرآفكٚتعية 
ي ككيف تناكؿ جانب اإلسبلما١تنظور : ببحث بعنوافالتعاكف مع إدارة مكافحة ا١تخدرات 

 ا١تخدرات.
 أتليف منهج التجويد لعدد من ا١تراحل الدراسية.

عل أ٫تها تلك ا١تؤلفات اليت انقشت مساةل نساةية كل، كما أف للدكتورة رقية مؤلفات عديدة
 مسألة) الرطوبة: ككتاب،  عد مرجعا للنساء ُب عصران اٟتاضر٦تا ي، ُب أمور الطهارة كغَتىا، خاصة
 .( األمة نساء لعامة مهمة

 : كمنها، كما ألفت عددا من الكتب كا١تطوايت
 .الليل كقياـ الفجر صبلة على اإلعانة أسباب عن اإلابنة

 .األحكاـ أحاديث تعارض إيهاـ دفع
 .كالسنة الكتاب ُب البكاء

 .كالتطلعات الواقع النساةية الدعوية ا١تؤسسات
ٖتظى فيو ٔتتابعة ، موقعها الشخصي تواجد على تطبيق تويًت إٔب ابإلضافة كللدكتورة 

 مايقارب من مليوف شخص.
َتة كاليت تصدر عن جامعة األم، ةكما تشرؼ الدكتورة على ٣تلة العلـو الشرعية كاللغة العربي

 كجدهتا طرحها ُب ا١تتميزة، موضوعاهتا ُب القيمة البحوث نشر إٔب كهتدؼ، نورة بنت عبدالرٛتن
 كأصالتها.
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 (ُ)الداعية الدكتورة أمساء الرويشد: ادلطلب الثالث 
لدراسات حصلت على البكالوريس ُب ا، دكتورة كداعية، الركيشد عبدالرٛتن بن راشد بنت أٝتاء

ٍب ا١تاجستَت ُب علم االجتماع من جامعة كولومبس ابلوالايت ا١تتحدة عاـ ، َُْٔية عاـ اإلسبلم
 ق.َُّْمن اٞتامعة ذاهتا عاـ  وراهتالدكٍب ، ُِْٖ

٠تدمة الدعوة ، انتهجت فيو خطا ٥تتلفا، للدكتورة أٝتاء نشاط اجتماعي دعوم راةد ٦تيز
 : شراؼ عليها مثلقامت بتأسيسها كاإلكذلك عرب األنشطة اليت ، يةاإلسبلم

ك ، قُُّّْب عاـ كانت انطبلقتو ا١تباركة كالذم  ، الكرمي للمعلمات القرآفمعهد تدبر  
 كيعترب من ا١تعاىد ا١تتخصصة القليلة ُب ىذا اجملاؿ .، تشرؼ عليو الدكتورة أٝتاء

كمدة ، لتحفيظكا١تشرفات ُب مراكز كمدارس ا، الكرمي القرآفكيستهدؼ ا١تعهد معلمات 
كللمعهد شراكة دعوية مع عدد ، كسنة كاحدة دبلـو عإب، الدراسة ُب ا١تعهد سنةكاحدة مسار عاـ

 مناىج، التفسَت كأصوؿ قواعد: كمن ا١تناىج اليت تدرس فيو، من دكر التحفيظ النساةية ُب الرايض
 ية.القرآن الًتبية، يةالقرآن الببلغة، ا١توضوعي التفسَت، ا١تفسرين

كىو ، ما تشرؼ الداعية أٝتاء الركيشد على مركز آسية لبلستشارات الًتبوية كالتعليمية_ ك
 تعاليم من ا١تنبثقة ا١تبادئ ك ابلقيم ا١ترأة توعية إٔبكيهدؼ ، مقره مدينة الرايض، مركز غَت رْتي

 .ا١ترأة ك ةللفتا اٟتياتية ا١تهارات كتنمية، ا١ترأة مشكبلت معاٞتة ُب كاإلسهاـ، مقاصدىا ك الشريعة
كالذم ظل ٮتدـ ا١ترأة ا١تسلمة ، ـََِْعاـ  كما أسست الداعية موقع آسية االلكًتكين _ 

 كالذم سبق التحدث عنو.، مركز آسية إٔبأف ًب ٖتويره  إٔب، زمنا
رساؿ رساةل نصية إكالذم تقـو فكرتو على ، شراؼ على خدمة جواؿ آسية الدعوم_ اإل

كهتدؼ لرفع الوعي لدل أكساط ، ثراةية دينية كفكرية كتربويةإ ٖتتوم على معلومات، للمشًتكات
 النساء كالفتيات.

 : كمنها، كما تتمتع الداعية بعضويتها ُب عدد من ا١تراكز الدعوية كاالجتماعية
 .  الدعوية للدراسات السعودية اٞتمعية 

                                      
(ُ) https ://twitter.com/asma_alrewashed 
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 .جسنت – كالنفسية الًتبوية للعلـو السعودية اٞتمعية  
 .االجتماعية كا٠تدمة االجتماع لعلم السعودية اٞتمعية 
 . كعلومو للسنة السعودية العلمية اٞتمعية  
 .كا١تذاىب كالفرؽ كاألدايف العقيدة لعلـو السعودية العلمية اٞتمعية   

 : فمنها، أما األنشطة اليت شاركت فيها
 .قُُْٖ عاـ ابلطاةف القرآف لتحفيظ ا٠تَتية للجمعية الصيفية الدكرة.  ُ
 بتاريخ االبتداةي ١تعلمات الًتبية بكليةكاليت أقيمت ( اٟتقيقية اٟتياة) كةند.  ِ

 .قُِِْ/ُ/ٗ
 كليةكاليت أقيمت ُب  ( الشريفُت اٟترمُت خادـ عهد ُب كاإلغاثية الدعوية اٞتهود) ندكة. ّ

 . قُِّْ/ِ/ّ بتاريخ الفنية كالًتبية ا١تنزٕب لبلقتصاد الًتبية
 ابلرايض( داعيا كن)  هللا إٔب الدعوة كساةل معرض ُب ُبالثقا الربانمج على اإلشراؼ. ْ

 .قُِّْ/ّ/ِْ بتاريخ يةاإلسبلم كالشؤكف األكقاؼ لوزارةالتابع 
-ُُ بتاريخ ا١تنورة اب١تدينة طيبة ٚتعية نفذهتا اليت الداعيات إعداد دكرة.  ٓ

 .قُِّْ/ْ/ُٓ
 ا١تنورة اب١تدينة األسرة رعايةك  للزكاج ا٠تَتم ا١تشركع نفذه كالذم األكؿ اإلبداع ملتقى.  ٔ

 .قُِّْ صيف
/ َُ/ُّ بتاريخ أهبا ُب أقيم الذم، (كاآلخر ٨تن) ا٠تامس الوطٍت اٟتوار لقاء.  ٕ

 . قُِْٔ
 اٞتامعية كالدراسات البحوث ٔتركز كا١تقامة السعودم اجملتمع ُب الطبلؽ ظاىرة ندكة .ٖ

 . قُِْٕ/ِ/ٕ-ٓ بتاريخ سعود ا١تلك ّتامعة للبنات
انقشت فيها قضااي ا١ترأة ، مابُت مقاالت ككتب، كتورة أٝتاء انتاج علمي غزيركللد 

 : كمن ىذه ا١تؤلفات، لياهتا الدعوية كالًتبويةك كمسؤ 
  اٟتجاب حوؿ كأقاكيل شبهات -ُ
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  ذاهتا ا١ترأة تريب كيف -ِ
  هللا إٔب الدعوة ُب ا١ترأة مسئولية -ّ
 ا١تسلمة للمرأة مهمة كأمور قضااي -ْ

 : مثل، نتاج دعوم عاـإف ٢تا كما كا
  هللا إٔب األعماؿ أحب -ُ
  اآلخر اليـو عن ماذا -ِ
  هللا دين على االستقامة -ّ
               األذكار استحضار ثرأ -ْ
 .كاٞتماعة السنة أىل منهج خصاةص -ٓ 

لكًتكنيا على صفحات التواصل االجتماعي عرب تطبيق إككجميع الداعيات تتواجد الداعية 
 (ُ)ألف متابع. ِٕٕكيتابعها فيو مايقرب من ، ويًتت

 (ِ): أمًنة الصاعديالداعية ادلطلب الرابع : 
 مكة ا١تكرمةكلدت ُب ، ستاذة مساعدة ٔتعهد اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ّتامعة أـ القرلأ

 . قُّٖٓعاـ
لكتاب كالسنة قسم ا، حصلت الداعية أمَتة الصاعدم على البكالوريس من جامعة أـ القرل

بتخصص ، من ذات القسم، قُِْٓعاـ   وراهتالدكك ، قٍُُْٓب ا١تاجستَت عاـ ، َُْٖعاـ 
 اٟتديث كعلومو.: دقيق

ك٦تن عرؼ عنهن النشاط ، من داعيات مكة ا١تكرمة األكادٯتيات، كالداعية أمَتة الصاعدم
كقد ، الًتبوية كالتعليميةكما تشرؼ على مركز إسعاد لبلستشارات ،  كاالجتماعي، كالتطوعي، الدعوم

 : سبق ٢تا العضوية ُب عدد من ا١تراكز كاللجاف منها
 ١تدة ٜتسة أعواـ.  ك، العا١تية ىيئة اإلغاثة  -

                                      
(ُ) https ://twitter.com/asma_alrewashed?lang=ar 

(ِ) https ://twitter.com/dr_amerahsaeidi 
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 اٞتمعية العلمية السعودية للقرآف كعلومو.  -
 اللجنة االجتماعية ٔتعهد اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.  -

 : كات مثلكالند، كما قدمت العديد من الدكرات
 ندكة )العمل التطوعي أىدافو ك٣تاالتو(.  -ُ
 ندكة )نساء لنا فيهن أسوة(.  -ِ
  .القمة علو ُب ا٢تمة( إٔبندكة )طريقك  -ّ
 لقاء مع ا١تسلمات اٞتدد ٔتعهد اللغة العربية.  كالذم عيقد فيو ندكة )ا١تيبلد اٞتديد( -ْ
 ندكة العنف األسرم ٔتركز ا٠تدمة االجتماعية.  -ٓ
 .  ُب التعامل مع أىل بيتودكرة ىدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
 دكرة ُب اآلداب )ضمن الدكرة التأىيلية للداعيات ٔتندكبية الشراةع(.  -ٕ
 ابلطاةف.  القرآفاٞتمعية ا٠تَتية لتحفيظ ُب ، دكرة االعتصاـ ابلكتاب كالسنة -ٖ

 توعية اٞتاليات. ركز ٔت، اٟتجُب ت داعيال٤تاضرة )الدعوة ُب اٟتج( ضمن دكرة خاصة ل -ُُ
ُِ-  .  ٤تاضرة )علو ا٢تمة ُب طلب العلم( ضمن دكرة إعداد الداعيات ٔتحافظة اٞتمـو
 ٤تاضرة )ا١ترأة ُب حياة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص( ضمن أسبوع السَتة النبوية ّتامعة أـ القرل.  -ُّ

م على منطقة مكة ا١تكرمة بل ٯتتد كاليقتصر ىذا النشاط الدعوم للدكتورة أمَتة الصاعد
 ليشمل الطاةف كجدة كينبع.

انقشت فيو قضااي الرأم ، لكًتكنيةُب صحيفة تواصل اإل، كما قدمت الداعية مقاالت متميزة
كقد ان٢تا كسابقاهتا من الداعيات نصيب من ، منها اإلسبلـكبينت موقف ، العاـ ا١تتعلقة اب١ترأة

 العلماين ُب مواقع التواصل.ا٢تجـو كاالستنكار من التيار 
 : كمن تلك ا١تقاالت

 كأحبلـ أماين ال كأمانة كليةؤ مس الزكاج
 كاالفتخار، سقاطالوالية بُت اإل

 كعدـ االختبلط عبلج التحرش، األمر ابٟتجاب
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 اٟتجاب سيما الثابتات ُب زمن ا١تتغَتات
 الداعيات السعودايت سَت مشرفة كجهود مشرقة

 (ُ)ألف متابع. ََُبيق تويًت يتابعها عليو مايزيد على كللداعية تواجد على تط
  

                                      
(ُ) https ://twitter.com/dr_amerahsaeidi?lang=ar 
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 : داعيات غًن متخصصات: ادلبحث الثاين
، طلبا لؤلجر كا١تثوبة، دفع ابلعديد من النساء لبل٩تراط ُب ىذا اجملاؿ، هللا إٔبحب الدعوة 

ء النسوة نساء كمن ىؤال، رغبة ُب نفع الناس كنشر دين هللا كالقياـ بواجب ا١تسلم اٟتقيقي ٕتاه دينو
كرؤية ، كنصيبا من العلم الشرعي اليستهاف بو، كلكن ٯتتلكن ثقافة دعوية، ال٭تملن ٗتصصا شرعيا

إحدا٫تا ، كلكن سأكتفي بعرض شخصيتُت ابرزتُت، كىن كثَت، كاثبة ُب عآب الدعوة كتطوير أساليبها
كأما األخرل ، ينية كالثوابت الدكالقوة ُب الدفاع عن القضااي، كجرأة ا١توقف، عرفت بعمق الطرح كقوتو

كخاصة ُب ٣تاؿ االىتماـ ابلناشئات كالفتيات ، كْتضور دعوم الفت، عبلمية ٦تيزةفعرفت بتجربة إ
 كرعاية.، كتطويرا، تربية كدعوة، الصغَتات

 : كىؤالء الداعيات ىن

 (ُ)نورة السعد الدكتورة الداعيةادلطلب األول:
نظرا ١تا ، الداعيات كأشهرىن ُب مواجهة التيار العلماينمن أقول ،، الدكتورة نورة السعد 

فقد كتبت ُب صحيفة الرايض ١تدة ، عبلمي عموماربة طويلة ُب ا١تيداف الصحفي كاإل٘تتلكو من خ
 ك، كادٯتي ٦تيز ُب علم االجتماعأكأيضا ١تا ٘تتلكو من علم ، .ٍب كتبت لصحيفة االقتصادية، سنة َّ

 الداعيات السعودايت  من ٦تيزات شخصية جعلتها من أكثرىبها هللاكماك ، لسعة اطبلعها الشرعي
 كأكثرىن جرأة. حضوران 

أستاذان مساعدان بكلية اآلداب قسم علم االجتماع ّتامعة ا١تلك  تعمل الدكتورة نورة السعد
ٍب ، من ىذه اٞتامعة، ـُِٕٗعاـ كقد حصلت الدكتورة نورة على البكالوريس ، عبد العزيز ّتدة

 جامعة من للًتبية كاالجتماعية الفلسفية األصوؿ ألمريكا كحصلت ىناؾ على ا١تاجستَت ُب انتقلت
كحصلت على  ٍب عادت للملكة، ـُِٖٗ عاـ األمريكية ا١تتحدة ابلوالايت مينيسوات بوالية مينيسوات

 .قُُْٔ عاـ ابلرايض يةاإلسبلم سعود بن دمحم ماـاإل جامعة من اإلجتماع علم ُب دكتوراهال
تطبيقات كٔتوقفها البارز من ، التغريب الفكرم للمرأة ا١تسلمة عرفت ٔتوقفها القوم ٕتاه  

كتناكلت ذلك ُب مقاالت كمداخبلت ، ك٤تاكلة فرضها على اجملتمعات ا١تسلمة، السيداك ا١تختلفة

                                      
(ُ) https ://twitter.com/dr_noraalsaad 
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 لكًتكنية.إكلقاءات صحفية ك ، تلفزيونية
رح ا١تقاالت الثرية فكراي كدينيا كخصصتو لط، اإلنًتنتأسست موقعا متميزا على شبكة كما 

اقع القوية ُب مادتو العلمية كىو من ا١تو ، عبلمية ا١تستجدةكاليت تتناكؿ بعمق قضااي الساحة اإل
 (ُ)عبلمية.كاإل

 : شاركت الدكتورة نورة ُب ٤تافل دعوية عديدة منها
 عبد ا١تلك جامعة ُب كاٟتضارة ا١ترأة ملتقي ُب(  كالتطبيق التشريع بُت ا١ترأة حقوؽ)  ٤تاضرة 

 . ّتدة العزيز
كالذم أقيم  (  ياإلسبلم العآب ىعل كأثرىا الدكلية ا١ترأة كمؤ٘ترات اتفاقيات) مؤ٘تر ُب شاركت 

 (  . عليها ا١تؤ٘ترات ىذه كأثر اجملتمع ُب ا١تسلمة األسرة دكر) ببحث بعنواف، ُب جامعة طنطا
، قُِْٗكالذم أقيم ُب عاـ (  ا١تعاصرة تكالتغَتا السعودية األسرة) ملتقي كما شاركت ُب  

 (.الدكلية ا١تواثيق ُب األسرة) بعنواف ببحث
 اٞتمعية ُب(  يةاإلسبلم كالتشريعات الوضعية ا١تفاىيم بُت األسرة)  ندكة ُب كماشاركت   

 . الدماـ ُب النسوية ا٠تَتية
 : كمنها، ت النافعةكما أف الدكتورة نورة السعد من ا١تكثرات ُب كتابة األْتاث  كالدراسا

 . قُُْٖ(  ا١تخدرات مكافحة ُب اإلعبلـ دكر)  عن دراسة 
 (. قُُْٗ( )  العزيز عبد للملك األسرية العبلقة ) عن دراسة

 (.قَُِْ بداية منذ)  السعودم اجملتمع ُب للمرأة العإب التعليم) عن  دراسة 
 (. قَُِْ( )  كاجملتمع األسرة على كأثرىا العو١تة)  عن دراسة
 (. قُُِْ( )  السعودم اجملتمع ُب األسرة دكر)  عن دراسة
 . ىػ ُِّْ(  الغريب اإلعبلـ َب ا١تسلمة ا١ترأة صورة)  عن دراسة

  ىػ ُِّْ(  السعودية العربية ا١تملكة َب ا١ترأة تعليم)  عن دراسة 

                                      
(ُ) http ://rabee3-al7rf.com/Articles.aspx 
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 (ُ). ىػ ُِْْ(  كالتطبيق التشريع بُت ا١تسلمة ا١ترأة حقوؽ)  عن دراسة
 : ا١تنشورة من ا١تؤلفات٢تا ك 

 .(  نيب بن مالك فكر ُب االجتماعي التغيَت) كتابك (  اٟترؼ ربيع)  كتاب
فقد ، ُب ٣تاؿ اٞتمعيات ا٠تَتية سواء ابلتأسيس أك العضوية اخاص اسهامإ٢تا  أف كما

كىي ، ٔتشاركة عدد من النساء،  ىػ ُّٔٗأسست اٞتمعية الفيصلية ا٠تَتية ٔتحافظة جدة عاـ 
 اٞتبيل ُب ا٠تَتية النساةية اٞتمعية ك جدة ُب األكٔب النساةية ا٠تَتية اٞتمعية: ُب كل من عضوة

 . الصناعية

 (ِ)ميان العقيلإ الداعية: ادلطلب الثاين 
 ـ.ُّٔٗعاـ الكويت  كلدت ُب، سعودية اٞتنسية، إٯتاف بنت عبدهللا بن عقيل العقيل 

٢تا كمازاؿ جهد ابرز كموجو ُب خدمة الدعوة  ككاف، كىي من األٝتاء البارزة صحفيا كدعواي
 كقد أحرزت فيو بفضل هللا ٧تاحا ابىرا.، عبلـية عرب بوابة اإلاإلسبلم

 : ك٘تثل ذلك ُب ٕتربتُت انجحتُت ٫تا
 عداد بعض الربامج التلفزيونية ُب قناة اجملد الفضاةية.إ 
 إصدار ٣تلة حياة للفتيات . 

عبلـ إ إبرازُب ، اليت ٖتمل ىم أمتها، عبلميةية الداعية اإلقد أظهرات شخص، فاف التجربتكىاات
 ية .اإلسبلمكمنضبط بضوابط الشريعة ، قيمة مىادؼ كذ

ٯتحى ُب ميداف الدعوة النساةية ُب  كتبقى ٣تلة حياة ىي اليت جعلت إلٯتاف العقيل أثرا ال
 ا١تملكة.

 اجمللة ٢تذه التخطيطستغرؽ كا، زمن منذ يراكد إٯتاف العقيل حلما( حياة) ٣تلة كانت د"فق
 منز٢تا من حياة ٣تلة من عدد كؿأ صدكر حىت كبَتة جهودا العقيل ٯتافإ خبل٢تما بذلت كنيفا سنتُت
 .عليها للقاةمُت فتحتو الذم

                                      
 نقبل عن ا١توقع الشخصي للدكتورة نورة السعد )بتصرؼ(. (ُ)
(ِ) https ://twitter.com/emanalokil 
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، التفاؤؿ ٯتلؤىا بعيوف ا١تستقبل إٔب التحرير طاقم ُب معها كمن ىي تنظر  ٯتافأ لقد كانت
 ٤تددة شر٭تة اجمللة كاستهدفت، قُُِْ عاـ من الثاين ربيع شهر ُب( حياة) ٣تلة انطبلقة كانتك 

 الرىاف كاف اليت نفسها الشر٭تة كىي كالعشرين الثامنة حىت عشرة الرابعة سن من تبدأ النساء من
 عاـ عجمي مارم اللبنانية صدرهتاأ اليت( العركس) ٣تلة منذ عاـ ةئا١ت يقارب ٦تا كثرأ منذ عليها

 ُب نعيشو ما إٔب كصوال مصر ُب( شعراكم ىدل) سستوأ الذم النساةي دابالٖتا مركرا ـَُُٗ
 فأ لزاما كاف فقد لذلك. ا١تسلمة الفتاة ٕتاه صافية نواايىا تكن ٓب ا١تطبوعات هذهف.  اٟتإب عصران
 (ُ)."فقط التحذير يكفي يعد كٓب الفراغات تسد بداةل ىناؾ يكوف

كالتصقت ، كاليت أثرت الساحة الدعوية زمنا، كقد ٘تثل ذلك البديل ُب ٣تلة حياة للفتيات
كترفع مستول الوعي ، نظرا ١تا كانت تطرحو من مواضيع تلمس اىتماماهتن، بوجداف كثَت من الفتيات

عداد لديها لتخصيصها جزءا من كادر اإل ابإلضافة ، الديٍت كالًتبوم كاالجتماعي كالعلمي لديهن
كقد أدل ذلك ، لى إخراجها ُب حلتها األخَتةع هن كيشرفنفيحررف ا١تواضيع أبنفس، ٢تؤالء الفتيات

 كىذا ٧تاح اليستهاف بو.، يشعر بقيمتو كمدل أتثَته، لظهور جيل مبادر متفاعل
، لكًتكينالفضاء اإل إٔبٍب انتقلت ، كقد بقيت اجمللة تصدر كرقيا أكثر من عشر سنوات

 ك٢تا تطبيق خاص هبا.، لكًتكنيةإلتصبح ٣تلة 
كمشاركات ُب أنشطة  ، اكصحفي اعبلميإ اٯتاف العقيل جهدإفقد كاف لدل ، ذلكل ابإلضافة 
 .مريكاأكُب ، كثَتة ُب ا١تملكة

 : ٯتاف العقيل عددا من ا١تسؤكليات الدعوية منهاإكما تسلمت 
 ( ََِِ) الكرمي القرآفا١تلتقى األكؿ للمدراس النساةية لتحفيظ ُب اللجنة اإلعبلمية  ائسةر 

 (  ََُِي ) اإلسبلملجنة اإلعبلمية ابلندكة العا١تية للشباب انةبة رةيسة ال
 : اٞتمعيات التالية ُب عضو كما أهنا

 ُت السعودية . يىيئة الصحف
 اٞتمعية السعودية لئلدارة . 

                                      
 ـ.)بتصرؼ( ََِْ/ ُُ/ ِٕبتاريخ ، ُُّٔٗالعدد ، صحيفة الوطن (ُ)
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 اٞتمعية السعودية لعلـو االتصاؿ .  
 اندم الفيصلية اإلعبلمي .  
 ي اإلسبلمالندكة العا١تية للشباب  
 العريب ا١تسلم ُب أمريكا .  رابطة الشباب 

 : كمن الدكرات اليت حصلت عليها
 الرايض .  ُب ََِْ  عاـ ، إعداد مدرابت  قيادة عمليات التدريبدكرة  

 بَتكت .  ُب ََِّ  عاـ االٕتاىات اٟتديثة ُب الصحافة اإلعبلميةدكرة
  . ََِّعاـ بوصلة التفكَت  دكرة 

 . ََِّ عاـ ىندسة التغيَتدكرة
 عيات كالعامبلت ُب اجملاؿ الدعوم . اطوير مهارات الدتدكرة 

عبلمية كالدعوية لدل ىذه الشخصية اإل يعكس ما عبلميكىذا الكم الكبَت من اٟتضور اإل
كالذم تركت فيو بصمة متفردة كخاصة ُب تلك اجمللة اليت ظلت لسنوات رافدا ، من ٘تيز ُب ٣تا٢تا

كتفسح ٢تن كألقبلمهن ليشاركن كيتفاعلن ُب ، ن ٫تومهن١تبليُت الفتيات توجههن كتعلمهن كتشاركه
 كُب خلق متنفس ٚتيل ٢تذه األقبلـ قل نظَته.، طرح قضااي الفتيات كمعاٞتتها
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 اخلادتة
 كفيها أىم النتاةج كالتوصيات

ًلكى  كىًبرىٍٛتىًتوً  اَّللًَّ  ًبفىٍضلً  )قيلٍ : اٟتمدهلل القاةل يػٍره  ىيوى  فػىٍليػىٍفرىحيوا فىًبذٰى  .(ُ)( ٬تىٍمىعيوفى  ا٦تًٌَّ  خى
الذم بدأتو ، ٘تاـ ىذا البحثإكأعانٍت على ، كاٟتمدهلل الذم تفضل علين ّتوده كمنو ككرمو

 عرب أربعة فصوؿ دراسية ُب جامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزاي.، قبل سنتُت من اآلف
يتجاكز عن ك ، أرجو هللا عز كجل أف يتقبل مٍت ىذا العمل، كإين إذ أكتب سطور ا٠تا٘تة ىذه

كعلى ، كما أٛتده سبحانو على كل تلك العقبات اليت ذللت،  كيبارؾ فيو، مافيو من خلل أك تقصَت
 أك جلت.، كعلى كل نعمة أنعم هبا علي ُب ىذا البحث دقت، تلك الفواةد اليت سهلت

 : كبعد
نذ توحيد م، فقد ًب ُب ىذا البحث   بفضل هللا   استعراض صورة الدعوة النساةية ُب بداايهتا

ٍب استعراض األمور اليت كاكبت بداايت الدعوة ك ، ا١تلك عبدالعزيز رٛتو هللا ألجزاء اٞتزيرة العربية
 أك ا١تعلمة.، كظهور دكر للمرأة سواء ا١تتعلمة، سا٫تت ُب صقلها كالسماح بتعليم الفتيات

أك ، اٟتكوميةكما ًب استعراض أبرز األنشطة الدعوية النساةية سواء تلك اليت ُب اٞتهات 
 ألبرز القضااي اليت اىتمت هبا الدعوة النساةية ُب الداخل كا٠تارج. ابإلضافة ، ا٠تَتية

كأيضا طرح ، ٍب ًب عرض ا١تعوقات اليت ٖتوؿ بُت الدعوة النساةية كبُت دكر أكرب كأكثر فاعلية
 تمات هبذا الشأف.٦تا اقًتحو األفاضل كا١تهتمُت كا١ته، بعض ا١تقًتحات لتطوير ا١تنهجية الدعوية

كًب اختيار ، كقد جاء ُب ختاـ البحث اٟتديث عن أبرز األٝتاء الدعوية النساةية ُب ا١تملكة
  الشهرة كتنوع التجربة.ىذه األٝتاء بناء على جانيبى 

  

                                      
 .ٖٓاآلية ، سورة يونس (ُ)
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 : أىم النتائج
/ ا١ترأة السعودية  الداعية ليست بذرة انشئة بل ىي امتداد لطريق طويل سار عليو نساء ُ
كُب ، حىت ُب أحلك الظركؼ، هللا إٔبٓب تنقطع يوما عن الدعوة ، حسافاألكاةل كمن تبعهن إبالسلف 

كالعيش ٖتت ظلمات اٞتهل كالبدع ، أقسى ٟتظات انقطاع اٞتزيرة العربية عن ركب اٟتضارة
إال أنو ٭تسب ٢تذا ، كلو كاف جهدا فرداي، فقد كاف مشعل ا١ترأة ا١تسلمة حاضرا بقوة، كالشركيات

 نقطع بذؿ الرجاؿ كالنساء ٢تا ىنا أبدا.يمتداد الطويل لدعوة السماء أهنا ٓب تتوقف كٓب اال
، اٞتامعات، / الداعية السعودية ٢تا تواجد كبَت ُب ٚتيع ا١تراكز ا٠تدمية كاجملتمعية كا١تدارسِ

، رلكإف كاف يتفاكت ىذا اٟتضور بُت جهة كأخ، السجوف، ا١تستشفيات، ا١تراكز الدعوية ا١تختلفة
مدل امتبلؾ أدكات الدعوة ُب ىذه اٞتهات ، تبعا لعوامل كثَتة منها نضج التجربة أك حداثتها

 كغَتىا من عوامل.، كالتمكن منها من عدمو
دخاؿ التخطيط كالتطوير االسًتاتيجي كا١تنظم ُب العمل الدعوم /  كجود حاجة ملحة إلّ

 كاالرٕتاؿ.، بعيدا عن العفوية أك االجتهاد، النساةي
، كعرب كساةل التواصل االجتماعي، /  أتثَت ا١ترأة الداعية الكبَت كخاصة ُب ٤تاضن التعليمْ

 ككضوح ىذا الدكر الرتباطو بشراةح ٣تتمعية كاسعة.
يقدـ ، /  كجود قطاع كبَت من الفتيات كالناشئات الصغَتات ْتاجة لعمل دعوم متخصصٓ

 ٢تن كيستوعب متطلبات ا١تراحل اليت ٯتررف هبا.
، ك٤تاكلة بتها عن جذكرىا، كثوابتها، كقيمها، /  ٕتدد موجات ا٢تجمة على ا١ترأة ا١تسلمةٔ

،  ُب زم الفكر كالثقافة  كالفنوف كا١توضة كعوآب االتصاؿ اٞتديدُتا١تتخف، من قبل أعداء األمة
 كا١تنظمات الدكلية.

ودىا ُب الساحة طار العاـ كالواضح ٢تيكلها ككج/ الدعوة النساةية مازالت تفتقد اإلٕ
 دارة عامة تتؤب شؤكف الدعوة النساةية ٚتيعها.كىذا يربز اٟتاجة إل، الدعوية
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 : أىم التوصيات
كالتقليل من االرٕتاؿ ، / التوصية إبعطاء التخطيط كالتنظيم أكلوية ُب ىيكلة الدعوة النساةيةُ

 القادمة. األعماؿ الدعويةكإعطاء ىذا األمر أكلوية ُب ، كالعفوية ُب طرح ا١تشاريع كتنفيذىا
كتشجيع فكر االندماج كتقدمي ، أك الفئة ا١تلتزمة، / التخلص من فكر النخبة الدعويةِ

 أك حصر الدعوة ُب صورة ٪تطية معينة .، ا١تبادرات كعدـ انتظارىا
ترعى شؤكف الدعوة كتكوف متخصصة ، ىيئات عليا مستقلة للدعوة النساةية إنشاء/ ّ
 .كماليان ، كفكراين ، كتنفيذاين ، درااين كإ، ـو الدعوة  تنظيميان حاجات ك٫ت ابستيفاء

اقتداء هبدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب دعوتو كتركيزه على تعزيز البناء ، / ترتيب سلم األكلوايت الدعويةْ
 ٍب االنطبلؽ للعبادات كالفراةض.، العقدم أكال

 كتطويره ٔتا، كتبلُب سلبياتو، ابياتو٬تإكتعزيز ، /مراجعة ا٠تطاب الدعوم النسوم السابقٓ
 كمتطلبات الواقع.، ـ مع مستجدات العصرءيتبل

دخا٢تم كعناصر أساسية ُب العمل الدعوم إك ، األطفاؿ كالفتيات: / االىتماـ ٔتراحلٔ
عرب تقدمي برامج دعوية متخصصة هباتُت ا١ترحلتُت ، ةككقطاعات مستهدف، كشركاء،  ا١تستقبلي

 اٟتساستُت.
األكؿ كمهده  اإلسبلـلما كاف قدر ببلد اٟترمُت الذم اختاره هللا ٢تا أف تكوف بلد / / مثٔ

، فعليها مسؤكلية كربل، فإف قدر ا١ترأة السعودية ٥تتلف ٘تاما عن ابقي نساء العآب، كموطن نبيو الكرمي
العآب ُب  كأف تسابق نساء، ٥تتلفان  كىذا ٭تتم على الداعية السعودية حضوران ، كىي ُب مرمى السهاـ

فبل تتقوقع كال ترضى أبقل اٟتظوظ ُب ، اٟتضور الفاعل على كل األصعدة كٔتا ٗتدـ بو رسالتها
 ا١تشاركة كالعمل اٞتاد كاٟتقيق ُب سبيل تغيَت حاؿ األمة كالنهوض أببناةها كبناهتا.
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 فهرس ادلراجع وادلصادر
   فهرس اآليات

السورة       رقم االية           الصفحة                     طرف اآلية                                  

ٔ          ......   79   .......النحل   ................       أُْنثَٰى      أَوْ  ذََكر   ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ   

ِذهِ  لُلْ  ِ        إلى أَْدُعو َسبٌِِلً َهٰ ٓٔ................1ٓٔ.........  ........................    ٌوسفَّللاه  

ًه  ٌَا ََلةَ  أَلِمِ  بُنَ ٘  ...............   9ٔ .. .....بِاْلَمْعُروِف.............................لممان َوأُْمرْ  الصه  

7....................1٘وماأوتٌتم من العلِم إال لَلٌَلً...................................اإلسراء..........  

ٙٔ      . ........ ٗٔ  ........النحل       .............................................اْلَحِكّ  َدْعَوةُ  لَهُ   

ٌَْلً  لَْوِمً َدَعْوتُ  إِنًِّ َربِّ  لَالَ  ٙٔ     ........... ٘   .............نوح...................َونََهاراً.... لَ  

ٙٔ     ..........1ٓٔ ............ٌوسف   ...............بَِصٌَرة   َعلَى َّللاه  إلى ْدُعوأَ  َسبٌِِلً َهِذهِ  لُلْ   

9ٔ    .............ٕ٘  ..........االنبٌاء       .......................َرُسول   ِمنْ  لَْبِلنَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما  

ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ )  1ٔ   .......... ٗٓٔ    .......ال عمران    ....................ِر اْلَخٌْ  إلى ٌَْدُعونَ  أُمه  

نْ  لَْوالً  أَْحَسنُ  َوَمنْ  ِ  إلى َدَعا ِممه 1ٔ ............  ٖٖ    ..........فصلت       .....................َّللاه  

ٌْرَ  ُكْنتُمْ  ة   َخ 1ٔ   ...........ٓٔٔ    ........ال عمران  ..................................أُْخِرَجْت    أُمه  

ٌهتًِ ِمنْ  أَْسَكْنتُ  إِنًِّ َربهنَا ٌْرِ  بَِواد   ذُّرِ ٕٓ   ........... 9ٖ   ...........ابراهٌم    ........َزْرع    ِذي َغ  

7ٕ     ..........  7  .............الصف    ...............اْلَحّكِ  َوِدٌنِ  بِاْلُهَدىٰ  َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الهِذي هوَ   

ٌْئًا تَْكَرُهوا أَنْ  فَعََسى ُ  َوٌَْجعَلَ  َش ًٌْرا فٌِهِ  َّللاه ٓٗ    .......... 7ٔ   ............النساء    ......َكثًٌِرا    َخ  

ٔٗ ......     ٕٓٔ ...........البمرة       ..................النهَصاَرى    َوالَ  اْلٌَُهودُ  َعْننَ  تَْرَضى َولَنْ   

ًُّ  أٌََُّها ٌا َْزَواِجنَ  لُل النهبِ ٕٗ.............7٘...........االحزاب ... ...اْلُمْؤِمِنٌَن        َونَِساءِ  َوبَنَاتِنَ  ّّلِ  

ٙ٘   .........٘٘  ...........الذارٌات   .........................اْلُمْؤِمنٌَِن    تَْنفَعُ  الِذّْكَرى فَإِنه  َوذَِكّرْ   

7٘    .........  ٘  ..............المائدة      ..............................الطهٌِّبَاُت      لَُكمُ  أُِحله  اْلٌَْومَ    

ِ  ِمنَ  َرْحَمة   فَبَِما ٙٙ     .......7٘ٔ ............ال عمران   ...........................     لَُهمْ  ِلْنتَ  َّللاه  

   9ٓ  ......    9ٔ  ..................دمحم  ............................هًُدى      َزاَدُهمْ  اْهتََدْوا َوالهِذٌنَ 

9ٓ  ............. 7  ..............الزمر      .......ٌَْعلَُموَن  الَ  َوالهِذٌنَ  ٌَْعلَُمونَ  الهِذٌنَ  ٌَْستَِوي َهلْ  لُلْ   

ْكرِ َولَمَْد ٌَسهْرنَا المرآن  9ٕ     .......... 9ٔ   ..............الممر   ................................  ِللذِّ  

7ٓ  ........... 9ٔ ................التوبة    ...........  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلٌَاء بَْعض    
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ٔٓٔ   .........     ٔٙٔ    ...........االنعام    .............................َونُُسِكً   َصََلتًِ إِنه  لُلْ   

ٌْنَا َوَكذَِلنَ  ٌْنَ  أَْوَح ً  إِلَ نْ  ُروحا ٕٓٔ   ............   ٕ٘ ................الشورى   ...............أَْمِرنَا  ّمِ  

ً  َعِملَ  َمنْ  ٔٔٔ  ................  79    ..............النحل  ...................أُْنثى  أَوْ  ذََكر ِمنْ  صاِلحا  

نْ  َشاِهد   َوَشِهدَ  ٕٔٔ .................  ٕٙ    ..............ٌوسف  ..............................أَْهِلَها   ّمِ  

ٌَاحَ  ٌُْرِسلُ  الهِذي ُهوَ  ٌْنَ  بُْشًرا الّرِ 1ٔٔ    ..............ٙ٘   ..............اّلعراف .....َرْحَمتِِه   ٌََديْ  بَ  

ٕٕٔ   ............. ٕٙٔ    .............اّلنعام ...............................َونُُسِكً    َصََلتًِ إِنه  لُلْ   

ِذهِ  لُلْ  ِ   إلى أَْدُعو َسبٌِِلً َهٰ ٕٕٔ  ................1ٓٔ ................ٌوسف   .......................َّللاه  

ِ  ِمنَ  َرْحَمة   فَبَِما 1ٕٔ   ............... 7٘ٔ   ..........ال عمران .........................لَُهْم   ِلْنتَ  َّللاه  

ا ن َرْحَمة   اْبتِغَاءَ  َعْنُهمُ  تُْعِرَضنه  َوإِمه بَِّن  ِمّ 1ٕٔ  ................  1ٕ   .........االسراء   ............ره  

٘٘ٔ ..................   9ٖ  ...........اّلنبٌاء     ........................ بِأَْمِرنَا ٌَْهُدونَ  ةً أَئِمه  وَجعَْلنَاُهمْ   

عَ  َوَمنْ  ٌْراً  تََطوه َ  فَإِنه  َخ ٘٘ٔ  ................. 1٘ٔ  ............البمرة  ..................َعِلٌم    َشاِكر   َّللاه  

ٔٙٔ   ..............   9ٓٔ  ...........االنبٌاء   .....................ِلّْلعَالَِمٌَن    ْحَمةً رَ  إاِله  أَْرَسْلنَانَ  َوَما  

ِ  بِفَْضلِ  لُلْ  ِلنَ  َوبَِرْحَمتِهِ  َّللاه 97ٔ   ..................1٘ ................ٌونس   ..............فَْلٌَْفَرُحوا  فَبِذَٰ  

 

 

 

 

 

 ثانيا : فهرس األحاديث

 

رف الحديث                                                                                     الصفحة ط  

ٔ.................................................................................ثم أمن، ثم أمن، أمن  

رَ  ُ  نَضه 9ٔ     ..........................................................  فََوَعاَها َممَالَتًِ َسِمعَ  َعْبًدا َّللاه  

 ِ ُ  ٌَْهِديَ  َّلَنْ  فوَّللاه 1ٔ   ..............................................................َواِحًدا َرُجًَل  بِنَ  َّللاه  

1ٔ      .............................................  َكاَن لَهُ ِمْن اّْلَْجِر ِمثُْل أُُجورِ من دعا إلى هدى   

ٌْتِ  َعلَى َراِعٌَة   َوالَمْرأَةُ  ٕٓ     ........................................................َوَولَِدِه  َزْوِجَها بَ  
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لُ  ِ  َرُسولُ  بِهِ  بُِدئَ  َما أ وه ُ  َصلهى َّللاه ٌْهِ  َّللاه   ٕٔ   .......................................اْلَوْحًِ  ِمنَ  َوَسلهمَ  َعلَ

ٕٕ  ....................................................................................وواستنً بمالها       

ٕٕ    ................................ٌعذبون  وبأهله ٌاسر بن بعمار مر وسلم علٌه هللا صلى النبً أن  

ٌْنَا أَْشَكلَ  َما ُ  َصلهى هللاِ  َرُسولِ  أَْصَحابَ  َعلَ ٌْهِ  َّللاه ٕٕ   ....................................َحِدٌث   َوَسلهمَ  َعلَ  

ٕٗ   .................................................................مامن مولود  إال ٌولد على الفطرة     

ُكْم َراع  َوَمسْ 
ٗٗ   ...................................................................... ول  َعْن َرِعٌهتِهِ ؤُ ُكلُّ  

٘٘  .........................................................تعالى     هللا نذكر جلسنا: ؟فمالوا ٌجلسكم ما  

٘٘      ...........................................هللا   كتاب ٌتلون هللا بٌوت من بٌت فً لوم   اجتمع ما  

تًِ بُوِرنَ  ٙ٘  ..............................................................................بُُكوِرَها  فًِ ّلُمه  

7ٙ  ........................................................................السن  فتى وهو المرآن تعلم من  

9ٓ ........................................................إن هللا لٌرفع بهذا المرآن ألواما وٌضع آخرٌن   

ِهمْ  فًِ اْلُمْؤِمِنٌنَ  َمثَلُ    9ٙ....................................................................َوتََراُحِمِهم، تََواّدِ

99 ......................................................................ًٌَدا    أَْطَولُُكنه  بًِ لََحالًا نه أَْسَرُعكُ    

ٌْر   اْلمَِويُّ  اْلُمْؤِمنُ    ِ   إلى َوأََحبُّ  َخ 99  .................................................................َّللاه  

99  ............................................................................أَْغنٌَِاَء   بَنٌِنَ  نَ تَتْرُ  أَنْ  إِنهنَ   

ٕٓٔ  ..............................................................................خمس  على اإلسَلم بنً  

ٖٓٔ     ...................................................................إنما بعثت ّلتمم صالح اّلخَلق  

لَ  فَإِنه ، النَِّساءَ  اتهمُوا ٘ٓٔ   ...........................................................إِْسَرائٌَِل  بَنًِ فِتْنَةِ  أَوه  

1ٓٔ ...............................................................................َخْمَسَها  اْلَمْرأَةُ  َصلهتِ  إِذَا  

ٌُْرُكمْ  ٌُْرُكمْ  َخ ٌُْرُكمْ  َوأَنَا ّلَْهِلهِ  َخ ٔٔٔ  ..............................................................ّلَْهِلً َخ  

ٓٗٔ   ...................................................ُشْعبَةً  َوِستُّونَ  بِْضع  ، أَوْ  َوَسْبعُونَ  بِْضع   اإِلٌَمانُ   

ٔٗٔ   ........................................................فَِسٌلَة   ٌَِدهِ  َوفًِ اْلِمٌَاَمةُ  أََحِدُكمْ  َعلَى لَاَمتْ  إِنْ   

َ  إِنه  1ٗٔ     ................................................ ٌُتِْمنَهُ  أَنْ  َعَمَل أََحُدُكمْ  َعِملَ  إِذَا ٌُِحبُّ  تعالى َّللاه  

ٌْتُ  لَمَدْ  ٘٘ٔ ......................................................................اْلَجنهِة   فًِ ٌَتَمَلهبُ  َرُجًَل  َرأَ  

٘٘ٔ ............................................................كالمجاهد   والمسكٌن اّلرملة على الساعً  

ٌْلُ  بَلَغَ  َما اّْلَْمرُ  َهذَا لٌََْبلُغَنه  ٕٙٔ ...............................................................َوالنهَهاُر    الله  
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 والدراسات  ثالثا : فهرس الكتب

على االنًتنت  منشور تمع، ْتثكاجمل الفرد بناء ُب كأثرىا القرآنية الفريح، التنشئة عبد هللا بن أٛتد .ُ
 .قُِْٕ بتاريخ، 

القدسي،  الدين حساـ الفواةد، احملقق كمنبع الزكاةد ا٢تيثمي، ٣تمع بكر أيب بن عليأبو اٟتسن  .ِ
 قُُْْ النشر القدسي، القاىرة، سنة مكتبة الناشر

ّ.  

 نشرال ا١تعارؼ، سنة مكتبة األكسط، الناشر الطرباين، ا١تعجم أٛتد بن سليماف القاسم أبو .ْ
 ق .ُُْٓ

 .اإلسبلـ موقع ا١تملكة، الناشر ُب الكرمي، كجهودىا القرآف ٖتفيظ ٚتعيات البدر انصر بن بدر .ٓ

 الباز، عامر أنور: الفتاكل، احملقق تيمية، ٣تموع ابن عبد اٟتليم بن أٛتد العباس أبو الدين تقي .ٔ
 .قُِْٔ الطبع الثالثة، سنة الوفاء، الطبعة النجار، دار

 ّتامعة العلمي البحث عمادة عبد الوىاب، الناشر بن دمحم الشيخ حياة ُب ، ا١ترأةاٞتاسر ٛتد .ٕ
 .قُُُْ الطبع الثانية، سنة اإلسبلمية، الطبعة سعود بن دمحم اإلماـ

اٟتضارة، مصر،  نوفل، الناشر، مطبعة اجملد هللا، خصاةصها، مقوماهتا، مناىجها، أبو إٔب الدعوة .ٖ
 .قُّٕٗ النشر سنة

 النشر عبد العزيز، سنة ا١تلك دارة ٧تد، الناشر من شهَتات اٟتريب، نساء لد٥ت بنت دالؿ .ٗ
 .ـُٗٗٗ

 اإلضافة الشرعية، اتريخ األلوكة ا٠تَتم، مكتبة العمل ُب ا١ترأة دكر الرماين دمحم زيد .َُ
 ـََُِ/ِ/َِ

 درجة لنيل مقدـ جدة، ْتث مدينة ُب النساةية الدعوية الشريف، اٞتهود راجح زين .ُُ
 .ىػ ُّّْالقرل،  أـ امعةماجستَت، ج

 النشر ا١تشكاة، سنة مكتبة الدعوة، الناشر فضل على دليبل العمرم، عشركف سلطاف .ُِ
 .ـَُِْ
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ُّ.  

 .ـَََِ النشر الوفاء، سنة دار الدعاء، الناشر كآداب الدعوة أسس الوكيل دمحم السيد .ُْ

 ا١تلك ٣تمع اشرالنبوية، الن كالسَتة السنة خدمة ُب ا١تملكة علماء السعيد، دكر عبد العزيز .ُٓ
 .قُِْٓ النشر الشريف، سنة ا١تصحف لطباعة فهد

إلكًتكنية،  ، نسخةِالقرار، ج لدار للتأىب األفكار السلماف، مفتاح دمحم عبد العزيز .ُٔ
 .الشاملة ا١تكتبة إصدارات

 قُُِْالنشر  الرسالة، سنة مؤسسة ، الناشرُالدعوة، ط زيداف، أصوؿ عبد الكرمي .ُٕ

 .خزٯتة ابن دار هللا، أ٫تيتها، ككساةلها، الناشر إٔب عوةالعصيمي، الد ٛتود فهد .ُٖ

ُٗ.  

 النشر كالتوزيع، سنة للنشر الثقافة دار اإلسبلمية، الناشر الدعوة حسن، خصاةص أمُت دمحم .َِ
 .ـَََِ

 قَُُْ النشر األكٔب، سنة الوطن، الرايض، الطبعة دار ا١ترأة، الناشر ٖترير قطب، قضية دمحم .ُِ

 سنة الطبعة األكٔب، الرايض، ، ا١تغٍت دار مسلم، ، الناشر صحيح القشَتم، اٟتجاج بن مسلم .ِِ
 .قُُْٗ النشر

ا١تنورة،  ا١تدينة جامعية، جامعة عبد العزيز، رسالة بن خالد ا١تلك عهد ُب اٟتريب، الدعوة ٪تر .ِّ
 ىػ ُِْٓ عاـ

 دار ق، الناشرُُْٔ النشر مسلم، اتريخ صحيح على النوكم النوكم، شرح شرؼ بن ٭تِت .ِْ
 .ا٠تَت

 


