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 الرمحن الرحيم هللابسم 

 املقدمة 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال                   
 فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما بعد: مضل له ومن يضلل

فإن هللا تعاىل مل يزل يرسل النبيني واملرسلني داعني الناس إىل الدين احلق ومبشرين ابجلنة ملن أطاع، ومنذرين ابلنار ملن                        
الذي جاهد يف هللا حق جهاده ودعا إىل دين هللا حىت بلغ مشارق األرض ومغارهبا،   د عصى وأعرض حىت ختم النبيني مبحم

مرياثه ليتقامسه العلماء ويدعون الناس إليه فسار   خامتة ودينه دين اإلسالم هو آخر األداين. ولقد ترك حممد  وكانت دعوته
  :    ◼ قوله العلماء بسرية نبيهم واستناروا هبديه يف دعوهتم كما أمرهم رهبم يف

 ◼◆ ☺⧫ 
⬧→❑☺◆ ◆⧫  

◆     
    : فقاموا هبذا الواجب خري قيام فاستحقوا الفضل من رهبم حينما قال( 125)النحل/

◆    
⧫⬧ ➔☺ ❑⬧◆ 

⧫ ☺ ⧫❑⬧➔◆   ( آل
   ⧫◆   نه :( وقال سبحا 110عمران/

⧫❑⧫ ◼ ⬧ ⧫⧫◆ 
➔ ⧫❑⧫◆ ⧫ 

⬧☺  ⬧◆ ➔ 

❑⬧☺  /(104)آل عمران 

آلمرات  هذه املنزلة فكانت منهن الداعيات إىل دين هللا تعاىل اومل تزل النساء شقائق الرجال يشاركنهم يف هذا الفضل و                    
مل  ابملعروف والناهيات عن املنكر الداعيات بنات جنسهن إىل كل خري على مر السنني. ويف هذا العصر عصر العلم والنهضة 

نساء الداعيات إىل هللا النتشار تعليم  يزل دور املرأة ابرزا يف الدعوة إىل هللا تعاىل بل أصبح له جهاته الرمسية املنظمة وكثرت ال
 لتعليم اجلامعي. املرأة واليت بلغت فيه املرأة الدرجات العالية من سلم ا

وأرهقتها، وكان للخطاب الدعوي النسائي أمهيته إذ دوره ال خيفى  وملا كان التطرف واإلرهاب مشكلة خطرية أرقت اجملتمعات         
ء على دور اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب" يف حبث بعنوان"  يف اجملتمع أحببت أن أسلط الضو 

 . دور وواقع" نسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب:اخلطاب الدعوي ال

   :قسمنيمتهيد و  ولقد جاء البحث يف   •

 التمهيد ويشمل تعريفات متعلقة ابلبحث:   •
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 تعريف اخلطاب الدعوي النسائي.   -1  

 التطرف واإلرهاب.   ريفتع -2          

 

( بعنوان:"دور اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب" وفيه الدور:دراسة نظريةالقسم األول ) •
 مخسة مباحث:

 يف مكافحة التطرف واإلرهاب. املبحث األول: أمهية اخلطاب الدعوي  •

 املبحث الثاين:دور املرأة يف اخلطاب الدعوي.  •

 ي.اخلطاب الدعوي النسائاملبحث الثالث:أمهية  •

 املبحث الرابع:وسائل اخلطاب الدعوي النسائي. •

 املبحث اخلامس: املواضيع املقرتحة اليت يناقشها اخلطاب الدعوي النسائي ملكافحة التطرف واإلرهاب. •
 دراسة ميدانية( بعنوان: واقع اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب.  الواقع:لثاين)القسم ا •

 وسيتكون هذا القسم من دراسة ميدانية )دراسة حالة( عن اخلطاب الدعوي النسائي يف مدينة جدة. 

 اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات. •
 قائمة املراجع واملصادر. •

 فهرس املوضوعات. •

 منهج البحث:           

 اتبعت يف البحث املنهج الوصفي التارخيي واملنهج التحليلي. •

 كتاب هللا تعاىل.  ىل مواضعها منعزوت اآلايت إ •

خرجت األحاديث الواردة يف البحث، ومل أذكر كتب السنة املخرج منها يف قائمة املصادر واملراجع لشهرة هذه الكتب  •
 .ريومثلها كتب التفس وطلبا للتخفيف

 مل أترجم األعالم الواردة يف البحث لطبيعة البحث. •

 

باعه ويرينا الباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه، ولقد بذلت يف البحث اجلهد نا احلق حقا ويرزقنا إتهذا وهللا أسأل أن يري                  
ت جادة  لدراسا ا  يكون مفتاحوالوقت فإن أحسنت فمن هللا وإن أسأت فمن نفسي والشيطان، وأرجو من هللا تعاىل أن 

 ثريا. وصل اللهم على نبينا حممد وسلم تسليما كقادمة عن الدعوة النسائية، 
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 التمهيد 
تعلقة  هاب علينا أن نعرف ابملصطلحات املئي يف مكافحة التطرف واإلر دور اخلطاب الدعوي النسا قبل البدء يف بيان             

 ابلبحث وهي:

 ريف اخلطاب الدعوي النسائي:أوال:تع              

الطلب واحلث أو جاءت يف اللغة مبعىن التسمية والنداء والصيحة و اخلطاب يف اللغة هو املواجهة ابلكالم، والدعوة                    
 .1الرغبة هبدف حتقيق غرض معني 

   ⬧ :اإلسالم كله منه قوله تعاىلوجاءت الدعوة إل هللا يف القرآن مبعنيني: األول إطالقها على                     

◆❑ ⧫  /كل عمل يدعى فيه إىل  (، والثاين:إطالقها على  14)الرعد
 .2إىل دينه وإن اختلفت الوسائل فيسمى دعوة إىل هللا هللا تعاىل و 

ي واملوجه إىل اجملتمع النسائي ودعوهتن إىل  واملقصود ابخلطاب الدعوي النسائي هنا هو:خطاب املرأة الداعية من العنصر النسائ         
 دين هللا تعاىل.

 إلرهاب:اثنيا:تعريف التطرف وا             

وهو جانبه ويستعمل يف األجسام واألوقات وغريه، واإلرهاب يف اللغة خمافة مع   وحده التطرف يف اللغة من طرف الشيء               
   3والرتهب التعبد، والرهبانية غلو يف حتمل التعبد من فرط الرهبة. ه.وأرهبه ورهبه:أخافه وأفزعحترز واضطراب،

لظروف سياسية معينة، وينبغي عند   ة ا يف اآلونة األخري من املصطلحات احلديثة اليت كثر استعماهلاإلرهاب موالتطرف و                
ما مبا يرادف الغلو والعدوان، فأصبح التطرف  تعريفهما اعتبار الظروف اليت خرجت فيها هذه املصطلحات، ولقد شاع تعريفه

للخطر أرواحا  بشرية بريئة أو هتدد احلرايت األساسية أو تنتهك  ال اليت تعرض هي تلك األعم  واإلرهاب يف االستعمال العام العاملي
 . 4، وهذا تعريف جممل ال ميكن ضبطه لذا نراه يف أحيان عدة يستعمل يف غري حمله كرامة اإلنسان 

د  ابه هم البغاة واخلوارج، ولقالشرع غلو وعدوان وبغي وأصح م املصطلحات فما يعترب إرهااب مساه ولقد ضبط الشارع احلكي                
  حاول اجملمع الفقهي اإلسالمي ضبط تعريف اإلرهاب مبا ال يتعارض مع مبادئ اإلسالم ونصوصه ومراعاة لالستعمال العاملي 

 له فقال: الدارج
 

(، 1655(، القاموس احمليط للفريوز أابدي )167،189(، أساس البالغة للزخمشري )14/257انظر لسان العرب البن منظور) 1
 .(10)د اخلضر حسني(، الدعوة إىل اإلصالح حملم14الدعوة واجلهاد يف العهد النبوي لعلي لطيار)

 (23(، منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر لعدانن العرعور)13زة )انظر أسس الدعوة إىل هللا تعاىل يف القرآن الكرمي لعمر يوسف مح 2
 (.1/436،لسان العرب البن منظور)(302،204(، املفردات للراغب األصفهاين)388،260انظر أساس البالغة للزخمشري) 3
 .(51لو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة لعبد الرمحن اللوحيق)انظر الغ 4
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ه،وعرضه( ويشمل صنوف  اإلرهاب : عدوان ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا  على اإلنسان )دينه،ودمه،وعقله،ومال  "               
خافة السبل ، وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو  التخويف واألذى ، والتهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور احلرابة وإ 

م أو  إجرامي فردي أو مجاعي ، يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم إبيذائهم ، أو تعريض حياهت  التهديد، يقع تنفيذا  ملشروع 
واألمالك العامة أو اخلاصة أو تعريض أحد   حريتهم ، أو أمنهم أو أحواهلم للخطر ، ومن صنوفه إحلاق الضرر ابلبيئة ، أو أبحد املرافق 

   1   ، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى هللا سبحانه وتعاىل عنها املوارد الوطنية ، أو الطبيعية للخطر  

فه أبنه جماوزة حد االعتدال والتوسط املشروع يف القول أو الفعل، أو هو التنطع والتكلف ما التطرف فيمكن تعريأ                   
رم ما أحل هللا، أو جيعل املستحب واجبا، أو حيلل ما حرم  املؤدي إىل اخلروج والبعد عن االقتصاد واالعتدال يف العبادة كأن حي

    2هللا.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وانظر جملة اجملمع الفقهي الصادرة عن رابطة العامل اإلسالمي،العدد  356 – 355رات اجملمع الفقهي اإلسالمي صكتاب : قراانظر   1
 اخلامس عشر

 (36ن درع)ب،(،ظاهرة الغلو يف الدين لعبود ب59انظر الغلو يف الدين للوحيق) 2



6 
 

(:دور اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة  الدورالقسم األول:)
 التطرف واإلرهاب 

 واإلرهاباخلطاب الدعوي يف مكافحة التطرف  أمهية:األولاملبحث 
   :قال تعاىل ،رين ،ومبلغني عن هللا دينه وشرعهمبشرين ومنذ  رسلنيوامل األنبياءوجل هللا عز  أرسللقد                

 ⧫⧫ ⧫◆  
⧫❑⧫  ◼⧫   

➔⧫    وقال تعاىل آمرا نبيه ، (165/)النساء   إببالغ هذا
   ⧫  ❑▪ الدين العظيم للبشرية مجعاء قوال وعمال:

⧫ ⧫ ⧫ ⬧  
  ◆  ➔⬧ ☺⬧ 

⧫ ⧫⬧  (67/)املائدة 

ولقد اجتهد األنبياء أميا اجتهاد لتبليغ هذا الدين بل ودعوة الناس إليه، إذ ليست مهمة الرسول التبليغ فقط بل الدعوة  
  ⧫  :قال تعاىللغه، إىل هذا احلق الذي ب

   
⧫◆ ⧫◆  
◆ ◼   

◆◆   (46-45/األحزاب) ،وقال سبحانه 
◆⧫⬧    ⧫⧫ ⧫⬧→ 

◼⧫ ◼⧫ ⧫❑◆ ✓☺◼➔ 

⧫   (1/الفرقان)  عظيم واحلق هذا الدين ال إىل عليهم الصالة والسالم دعاة  اجاؤو
  ⬧⬧◆ : قال تعاىل  نور الوحدانية واهلداية، إىلبني ليخرجوا الناس من ظلمات الكفر واملعاصي امل

◆ ❑ ⧫⧫ 
 ⚫ ⧫❑⬧  

☺➔→ ◼ ❑  (5/إبراهيم) 

  إىلبدعوهتم  إالال يكون  واهلدايةالنور  إىلمات والضالالت اس من الظلالرسل للن إخراج أنوقال سبحانه  مبينا        
قال  ذلك، إىل السبيل املوصل إىل وإرشادهم  همدو ومعبهللا وهنيه وتعريفهم برهبم وخالقهم  أمرعبادة هللا وحده وتعليمهم 

  ◆❑➔  ➔⧫  :تعاىل

 ❑◆  
❑➔⧫ ◼⧫ ⧫◆ 

⧫◆ ☺➔◆ 
⧫ ⬧☺⧫◆ ◆ 
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❑  ⬧ ⬧ ◼ 

✓   (2/اجلمعة) 

   :فقال عز من قائل ،وطريقتها إليهانه احلكيم اخلبري عن منهج الدعوة خرب سبحأولقد           

◼  ◼◆ ☺⧫ 
⬧→❑☺◆ ◆⧫  

◆     
  احلكمة : القومي على هذا املنهج الرابين هللا  إىل والرسل عليهم الصالة والسالم يف الدعوة  األنبياءسار ف ،(125/النحل )

، قال قتباع األنبياء الذين ورثوا علمهم على هذا املنهج احلأأحسن، وكذلك سار هي ل ابليت اواملوعظة احلسنة واجلد
  ➔ ◼  ❑ :تعاىل

◼   ◼⧫ ◆⧫ ⧫ 
⧫◆ ➔⧫  ⬧◆  

⧫◆ ⧫  ✓☺  

 (108/يوسف)

   :قال تعاىل رهبم، من اخلرييةاحلق  إىلالداعون  ذلك انليف  األنبياءك منهج هللا وسلو  إىلوابلدعوة           

 ◆   
 ⧫⬧ ➔☺ 

❑⬧◆ ⧫ ☺ 

⧫❑⬧➔◆   أحسنوصاروا هم بذلك ، (110/)ال عمران 
   ⧫◆  ❑⬧ تعاىل: قال عز وجلأخرب كما   وعمالالناس قوال 

☺ ⧫ ◼  ☺⧫◆ 
⬧ ⧫⬧◆   

⧫✓☺☺  (33/فصلت) 

وماله  به، سياسة الناس إىل اخلري وحثهم لالنقياد والتمسك يفثر أه ما للخطاب الدعوي من ال شك في ومما            
ثر ابلغ يف رد البغي والعدوان وحماربة  أجر الناس عنه،كما للخطاب الدعوي رد الباطل والنهي عن املنكر وز  يف  ثرأمن 

املسلمني تعدى حدود مكة ليحاول  هنم علىهو ذا بغي كفار قريش وعدوا  فها ،تطرفهم وبعدهم عن احلقغلو أصحابه و 
من   اهلدااي والرسل إىل النجاشي ملك احلبشة طالبة منه رد  ن يطال املسلمني املهاجرين إىل احلبشة حيث أرسلت قريش أ

هاجر إىل أرضه من مسلمي مكة، فكان ملخاطبة جعفر بن أيب طالب  ومن معه من املسلمني للنجاشي  ودعوهتم إىل 
يهم  لعي عوا ما تلحني مس أساقفتهكرب األثر إذ بكى النجاشي وخضلت حليته وبكت أراءة سورة مرمي عليهم ين هللا وق د
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ن:إن هذا والذي جاء به عيسى خلرج من مشكاة واحده، انطلقا فال وهللا يحىت قال النجاشي لرسل قريش البغاة املتشدد
 .1ةواملوعظة احلسن ابحلكمةن مثرات الدعوة إىل دين هللا وما صلح احلديبية إال مثرة م ال أسلمهم إليكم وال يكادون.

 ، ولقد هنى رسول هللا ودابره الغلو و التطرف بوادرثر يف قطع أالنبوي من  خطاب الدعوي والتوجيهوكم كان لل      
لسالم موقف عملي ينهاهم عليه الصالة وا ففي ويف أكثر من موقف وحال؛ عن الغلو قوال وعمال وأبكثر من أسلوب
غداة    ل: قال يل رسول هللاهللا عنهما أنه قا عبد هللا بن عباس رضي فعن عن الغلو يف اليسري اهلني قبل اجلليل البني 

أبمثال :"راحلته: "هات التقط يل. فلقطت له حصيات هن حصى اخلذف، فلما وضعتهن يف يده قال العقبة وهو على
يعين: إايكم أن تظنوا أن الرمي  2"يف الدين ين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلوهؤالء. أبمثال هؤالء. وإايكم والغلو يف الد

)فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو(، وهو  فتهلكوا، وتكونون غلومت يف ذلك لغ فتخالفوا سنة الرسول ابحلصى الكبار أب
مبا هو أعظم من ذلك من مسائل  بل كيفيف حصى اجلمار فإنه عام يف الواقع،  جتاوز الشيء املشروع، وهذا وإن كان

 .شرعه هللا كان طريقا  إىل اهلالكإلنسان ما يكون يف كل الدين، فإذا جتاوز افالغلو  االعتقاد وقضااي التكفري 

 احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم يناملتجاوز  أصحاب التطرف والغلو نياملتعمق  ويف حديث آخر حيكم على         
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: فهنيا عن مثل فعلهم وبيان عظيم خطره ابهلالك ويكرر ذلك ثالاث 

 3.ثالاث   قاهلا املتنطعون( )هلك هللا قال رسول 
عن ف  من الغلو والتطرف ويبني خمالفته للفطرة البشرية ويف موقف فردي وتوجيه نبوي كرمي حيذر   

أيب مث زارين فقال للمرأة كيف جتدين بعلك؟ فقالت: نعم رجال جمتهدا  فزوجين  عبدهللا بن عمرو قال: كنت
فلم أابل  ! من املسلمني فعضلتها؟ع يب أيب مث قال: زوجتك امرأة رجل ال ينام وال يفطر. قال فوق الرجل من

فطر فنم أفقال: لكين أانم وأصلي وأصوم و  ا أجد من القوة واالجتهاد إىل أن بلغ ذلك رسول هللا مل  هلمقام
فصم صوم داود صم   :قال ، أايم. فقلت اي رسول هللا: أان أقوى من ذلك وأفطر وصم من كل شهر ثالثة وصل 

 ،اقرأه يف مخس عشرة :قال ،اي رسول هللا أان أقوى من ذلك :قلت ،واقرأ القرآن يف كل شهر وأفطر يوماوما ي
قال رسول هللا  مث ،نه بلغ سبعاقال حصني فذكر يل منصور عن جماهد أ . اي رسول هللا أان أقوى من ذلك :قلت
 كانت فرتته إىل غري ذلك فقد    اهتدى ومنسنيت فقد إىل  فرتة فمن كانت فرتته  شرولكل  شره: "إن لكل عمل

 
السرية النبوية  البن جرير الطربي ،حتقيق مجال بدران  (،260-1ق مصطفى السقا وآخرون من)يانظر السرية النبوية البن هشام ،حتق 1
وعمرو  ة د أرسلت عبد هللا بن أيب الربيع(وكانت قريش ق42(، الفصول يف سرية الرسول  البن كثري حتقيق سيد بن عباس اجلليمي )51)

 عاص.بن ال

 (5/278التقاط احلصى)ب النسائي ،كتاب املناسك،اب سنن 2
 (نووي16/220،ابب هلك املتنطعون)مسلم ،كتاب العلم صحيح 3
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أحب إيل من أن يكون يل مثل أهلي ومايل وأان   فقال عبد هللا : ألن أكون قبلت رخصة رسول هللا "  هلك
   .1رسول هللا  ما أمرين به تركأوضعفت وأكره أن اليوم شيخ قد كربت 

عهم وإزالة فني إىل احلق واحلوار ممن دعوة الغالة املتطر  على هنجه رسول هللا  ار صحابةولقد س 
، من ذلك احلوار املشهور بني عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما مع اخلوارج  2شبههم ودحضها ابحلجة والدليل

 ف  ُقْلُت لِع لىٍ  :  اٍس ق ال  : ل م ا خ ر ج ِت احلْ ُرورِي ُة اْعت  ز ُلوا ِِف د اٍر ، و ك انُوا س ت ة  آالفٍ هللِا ْبُن ع ب  ْبدفور خروجهم فعن ع  
أخافهم عليك ، قلت : كال ، فلبست وترجلت  اي أمري املؤمنني أبرد ابلصالة لعلِ ي أكلِ ُم هؤالء القوم ، قال : إين

؛ فما جاء  بك  ؟ ، قلت  وا : مرحبا  بك اي ْبن  ع ب اسٍ ، وهم أيكلون ، فقال، ودخلت عليهم يف داٍر نصف  الن هار 
وعليهم نزل   وصهره، ومن عند ابن ع مِ  الن بِ   واألنصار،املهاجرين  :أصحاب الن بِ   دنع نم مأتيتك هلم:

فانتحى يل نفر   تقولون.ما  وأبلغهم يقولون،ألبلغكم ما  أحد،وليس فيكم منهم  منكم،فهم أعلم بتأويله  القرآن، 
  قالوا:ما هن ؟ ت :وا : ثالث ، قلوابن عمه ، قال منهم ، قلت : هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول هللا 

، قلت : هذه  ما شأن الرجال واحلكم؟ ، ِإِن احْلُْكُم ِإال  هلِل  :وقال هللا هللا، ه حك م  الرجال  يف أمر نإحداهن أ
ولئن كانوا  سبيهم،إن كانوا كفارا لقد حل  يغنم،ومل  سباهمومل يسب  قاتلفإنه  لثانيةا وأما قالوا:واحدة . 
قالوا : حمى نفسه من أمري املؤمنني ، فإن مل   ؟فما الثالثة اثنتان،هذه  قلت: وال قتاهلم ؟ ،  سبيهم ا حل مؤمنني م

الوا : حسبنا هذا ، قلت هلم : أرأيتكم قلت : هل عندكم غري هذا ؟ ، ق .الكافرين املؤمنني ، فهو أمري يكن أمري 
أما قولكم أنه قلت :  ؛:نعمقالوا م،أترجعون؟،د قولكما ير  إن قرأت عليكم من كتاب هللا جل ثناؤه وسنة نبيه 

فأمر  ، إىل الر ِج اِل يف مثن ربع درهم حك م  الر ِج ال  يف أمر هللا ، فإين أقرأ عليكم يف كتاب هللا  أن قد ص ري   ُحْكم هُ 
وْا الص ْيد  و أ نُتْم ُحُرٌم   آم ُنوْا ال  ت  ْقتُ لُ اي  أ ي ُّه ا ال ِذين   هللا تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه ، أرأيت قول هللا تبارك وتعاىل 

ا ف ج ز اء مِ ْثُل م ا ق  ت ل  ِمن  الن  ع ِم حي ُْكُم بِِه ذ و ا ع ْدٍل مِ نكُ  ، وكان من حكم هللا أنه ص ري  ه  مْ و م ن ق  ت  ل ُه ِمنُكم مُّت  ع مِ د 
أنشدكم ابهلل ؛ أحكم الرجال يف صالح رجال .حكم ال من حيكمون فيه ، ولو شاء حيكم فيه،فجازإىل الرجال 

ْفُتْم وإن خ  ويف املرأة وزوجها ذات البني ، وحقن دمائهم أفضل أو يف أرنب ؟ ، قالوا : بلى ، بل هذا أفضل . 
 صالح ذات  ، فنشدتكم ابهلل ؛ حكم الرجال يف و ح ك م ا مِ ْن أ ْهِله ا  ابْ ع ثُوْا ح ك م ا مِ ْن أ ْهل ِشق اق  ب  ْيِنِهم ا ف  

قلت : وأما ، ق اُلوا : ن  ع ْم .أ خ ر ْجُت ِمْن ه ِذِه ؟  أفضل من حكمهم يف بضع امرأة ؟بينهم ، وحقن دمائهم 
 وهي أمُُّكمْ تحلون منها ما تستحلون من غريها تس ،ةقولكم قاتل ومل يسب ومل يغنم، أفتسبون أم ُكْم عائش

شبههم حىت رجع منهم ألفان وخرج  ويدعوهم إىل احلق ويدحض . وهكذا ما زال حياورهم ...إىل آخر احلديث؟
 3.سائرهم فقتلوا على ضاللتهم، قتلهم املهاجرون واألنصار

 
(واللفظ له وأخرجه البخاري يف صحيحه خمتصرا ومطوال ،كتاب 4/215سنن النسائي،كتاب الصيام،ابب صوم يوم وإفطار يوم)1

 (2/813كتاب الصوم،ابب النهي عن صوم الدهر)(،وصحيح مسلم ،3/52الصوم،ابب حق اجلسم)
  (2/198يف الفتنة حملمد أحمزون)مواقف الصحابة  يقانظر هذه املواقف حتق 2

 (10/160:157عبد الرزاق ) مصنف(، 1/342) أمحد مسند  3
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ف  حة التطر اخلطاب الدعوي يف مكاف أمهية محه هللا سعود ر  آلولقد فقه امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن           
 ابلفكر .  إالوالفكر ال يواجه وال يقاوم  ،وفكر لغلو والتطرف انتج عن عقيدة،كيف ال واواإلرهاب

اطئ فمن العوائق اليت واجهت الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز الغلو يف الدين الناشئ عن اجلهل والفهم اخل           
رخصوا  أ نلهم حب الدين والتفاين من أجله أدين محهل اهلجر والبادية ملا التزموا ابلأ ناب والسنة وذلك ألنصوص الكت

رمي والتكفري  هللا وجنحوا إىل التشدد واىل التحأنفسهم وأمواهلم يف سبيله لكن منهم من جتاوز حدود التقوى وغال يف دين 
ألنه عري  ن زاد يف تقصريه ويضربونه إ ،أطال ثوبه ألنه مسبلإن  يف كثري من األمور  عن جهل، فكانوا يضربون الشخص

ابلغ هؤالء يف غلوهم وجتاوزوا احلد املشروع وأدى هبم  ملصنوعات أهنا سحر، ولقدوكانوا حيكمون على بعض ا ،وشهرة
م األخذ منهم، وأصبحوا  العلماء ابملداهنة والدعوة إىل عد واهتام أمر املسلمني وعدم طاعته، بل ذلك إىل إساءة الظن بويل

 يكفرون ألتفه األسباب  ويقولون على هللا بغري علم .

ة واالعتدال إبرسال الرسائل يطإىل الوسعزيز رمحه هللا والعلماء والدعاة معه عملوا على دعوهتم ك عبد اللكن املل          
 1أنصاره إىل احلق. من أقوى  من هؤالء الغالة وأصبحوا والكتب وحماورهتم وإزالة شبههم حىت اعتدل كثري 

املرسلني يف الدعوة إىل دين هللا تعاىل مدركني أمهية   و منهج األنبياءامللوك من بعده على منهجه وسريته؛ ولقد سار أبناؤه 
ومل يكن اعتمادهم على اخلطاب الدعوي فقط لردع التطرف والغلو   .لدعوي يف مكافحة التطرف واإلرهاباخلطاب ا

 روجه بل عملوا أيضا على الدعوة التحذيرية الوقائية ،إذ الدعوة نوعان:واإلرهاب عند خ

دعوة يقصد هبا حتذيرهم من أمر خيشى عليهم والثانية:  اللة أو شر واقع.نقاذ الناس من ضدعوة يقصد هبا إاألوىل: 
 . 2الوقوع يف أبسه ووقايتهم من شره فهي حتذيريه وقائية

ية من عهد مؤسسها امللك عبد العزيز آل سعود رمحه هللا على العناية ابلرتبية البنائية فحرصت احلكومة السعود           
 ال وهو التعليم .أوسع منرب دعوي وأمشله لفئات اجملتمع أ الوقائية للتطرف واإلرهاب وذلك من خالل والرتبية

سنوات الدراسة، ومواد الثقافة اإلسالمية  فصارت مواد الشريعة اإلسالمية مقررا أساسيا يف التعليم العام يف كل         
طي املعتدل والوقاية من الفكر الغايل  ،كل ذلك لبناء الفكر الوس3 مبستوايهتا املتعددة مقررا أساسيا يف التعليم العايل 

 .ابلعلم النري والفكر املعتدل املستقيم املتطرف

طبة ية خباعرب وسائل اإلعالم املختلفة: من العنكما حرصت على نشر الوعي مبخاطر التطرف واإلرهاب              
،كذلك اعتنت ابلتحذير من الغلو والتطرف عرب وسائل فرتة وأخرى والتحذير منه بني كل اجلمعة  وطرح موضوع التطرف 

 
 (.158-149-1انظر:الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه هللا حملمد بن انصر الشثري ) 1
 (151-150،1ة إىل اإلصالح حملمد اخلضر حسني)انظر الدعو  2
 (165-161-1(،الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز للشرتي)122-119الرتكي )انظر منهج امللك عبد العزيز لعبد هللا 3
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 وحث العلماء واملفكرين املسلمني للتأليف وبيان احلق ونشر الوسطية وكتاب، وتلفاز وجريده وجملةاإلعالم  من إذاعة 
 واالعتدال يف اجملتمع ورصد اجلوائز التشجيعية لذلك.

هذا اجملتمع الواعي ملنهج   ، ذة من اجملتمع السعودي حبمد هللارذمة قليلة منبو كل ذلك أمثر أبن أصبح املتطرفون الغالة ش
 ة واالعتدال.يطالوس

وهلن دور ملموس يف   يه شقائق،فومل يكن اخلطاب الدعوي هذا مقصورا على الرجال بل لطاملا كانت النساء للرجال 
 وهذا ما سيظهر يف املبحث التايل.  ،اخلطاب الدعوي
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 يف اخلطاب الدعوي  املرأة:دور  املبحث الثاين
بناء مرتاصا ال وهن   هأمتناء الغراء حريصا على ب السمحةوبشريعته  الشماء، الصافيةبعقيدته  اإلسالملقد جاء           

  1"هأصابع بني  بكوشاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إن " ا كما وصفه الرسول فيه وال ثغر يشد بعضه بعض

اجملتمع حقوق وعليه واجبات وله دور   من فئةيف اجملتمع فجعل لكل  املختلفةليقيم التوازن بني القوى  اإلسالم جاء       
، وحفظ لكل مكانته ومنزلته والرعيةوالراعي  ،واحملكوم اكم، واحلو اجلاهل ، والعاملوالكبري ، والصغريوالرجل املرأةفوازن بني 

ا سواء بسواء يف وبني حقوقها وواجباهت مكانتها فقد حفظ هلا اإلسالمن عظيم يف شأ لمرأةل كانو  دوره. أداءمنه  وطلب
  ⧫ ☺⧫ ⬧  ⬧ :قال تعاىل ،البيان مع الرجل

 ⬧ ◆❑➔◆ ⬧ 
⧫⬧◼⬧ ❑◆ ⧫⬧  

⧫◆⬧◆ ➔⧫  

⧫ ❑ ⧫❑➔☺➔⧫   /وقال سبحانه، (97)النحل 

⧫⬧ : ⬧ ◆  
  ◆ ☺⧫    

⬧  ⬧  →➔⧫   

➔⧫   وقال تعاىل:، (195ل عمران/)آ   ⧫◆ ☺➔⧫ 

 ⬧  ⬧  
⬧ ◆❑➔◆ ⬧ ⬧⬧ 

⧫❑➔⧫ ⬧ ◆ ⧫❑☺◼→ 

⧫  /(124)النساء 

يشاع يف ثقافة العصر   كما  سيطرةحماولة لل وأ تنافسية عالقةوالرجل يف اجملتمع ليست  املرأةبني  العالقةهذه  إن     
  اآلخر اء ابلبشرية ال التناحر واستبعاد منها البناء واالرتق عالقة تكاملية اهلدف اإلسالموالغرب بل هي يف ثقافة 

   : قال حنيوصف  أبروعاجملتمع يصفها هللا تعاىل  يف شؤون احلياة ويف خدمة التكامليةوهذه العالقة  ؟!واستعباده
➔ ⧫  ◆ ⧫ 

   /أسرة  يف ظل لآلخرفكالمها يسكن  مرأةللسكن للرجل والرجل سكن  فاملرأة  (187)البقرة  
النساء  إمناهذا التكامل حينما قال:" رسول هللا الكرمي  أعلنوقد   2.للمجتمع القوي الصاحلةهي النواة  مرتابطةحمبة 

 .3شقائق الرجال"

 
(،وصحيح مسلم،كتاب الرب والصلة،ابب تراحم املؤمنني  1/481صحيح البخاري ،كتاب الصالة،ابب تشبيك األصابع يف املسجد) 1

 (4/2585وتعاطفهم)
 (211-2اجلامع ألحكام القرآن للقرطب)، (94-2انظر تفسري الطربي) 2
،وسنن الرتمذي ،كتاب الطهارة،ابب فيمن يستيقظ فريى 236سنن أبو داوود ،كتاب الطهارة،ابب يف الرجل جيد البلة يف منامه،رقم3

 113بلال،رقم
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الدعوة   : اخلرييةهبا  اليت تنال الصاحلة  األعمالومن  ،1فيها سواء  األجرو الرجل يف  املرأة واألعمالالفضائل في ف         
    ◆  قال تعاىل: هللا تعاىل، إىل

  ⧫⬧ 
➔☺ ❑⬧◆ ⧫ 

☺ ⧫❑⬧➔◆     آل(
 (110عمران/

 ومن مل يتصف بذلك   ،...يف هذا املدحهبذه الصفات دخل معهم   األمة تصف من هذه أفمن ":يقول ابن كثري       

   ❑  الكتاب الذين ذمهم هللا بقوله: أهل بهأش

❑◆⧫ ⧫  ◼❑➔➔⬧  

⬧ ⧫ ❑ ❑➔➔⧫  

 2"(79/املائدة)

 والنهي عن املنكر ابملعروف ابألمر  هللا  إىل مجيعا يف الدعوة  سواء واشرتاكهموالرجل على حد  للمرأة فهذا خطاب       
   ⧫❑⬧☺◆ هبا ينالون هذه اخلريية كما وصفهم رهبم فقال: واليت

→⬧☺◆ →➔⧫ 
◆ ➔⧫  ⧫ 

➔☺ ⧫❑⧫◆ ⧫ 

⬧☺   (71/التوبة) 

   م خبالف املنافقني و املنافقات قال تعاىل:هتمنات وميز وهذه خاصية املؤمنني واملؤ 

⧫❑→◆☺ →⬧☺◆ 
→➔⧫  ➔⧫  ⧫ 

☺ ❑⧫◆ ⧫ 

➔☺  (67/التوبة) 

خص أ أنفدل على منني و املنافقني ني املؤ فرقا ب ابملعروف والنهي عن املنكر األمرفجعل هللا تعاىل ":يقول القرطب
ويف  "يقول ابن النحاس الدمشقي:و  3".اإلسالم إىلالدعاء  ورأسهاابملعروف والنهي عن املنكر، األمر املؤمنني  أوصاف

دت  النساء كوجوبه على الرجال حيث وج ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على األمر أنهنا  ذكره تعاىل "املؤمنات"
 4".عةاالستطا

 وهذا الواجب يؤدي على حنوين:
 

 (38-31ملرأة يف اإلسالم حملمد عرفة)(،حقوق ا47انظر املرأة يف اإلسالم لسامية منيسي) 1
 (1/374انظر تفسري ابن كثري) 2
 (47-4ن للقرطب)آالقر اجلامع ألحكام  3
 (12مر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل)مسؤولية النساء يف األ انظر 4
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منكم منكرا فليغريه بيده فان مل   رأى من :"به  أمر حنو فردي ويكون واجب عيين على كل مسلم وهو ما على :األول
 1".اإلميانضعف ه وذلك ألبيستطع فبلسانه فان مل يستطع فبق

ويكون هنا   رمسية والنهي عن املنكر بصفة  وفعر ابمل األمرتتوىل  معينة حنو مجاعي أبن تقوم مجاعة الثاين:يؤدى على
 ⧫◆    :كما قال سبحانه  الكفايةواجب على سبيل 

⧫❑⧫ ◼ ⬧ ⧫⧫◆ 
➔ ⧫❑⧫◆ ⧫ 

⬧☺  ⬧◆ ➔  

❑⬧☺(104عمران/ آل). هذه اآلية   قصود منرمحه هللا :"وامل ن كثري يقول اب
 2على كل فرد من األمة حبسبه" ه األمة متصدية هلذا الشأن وإن كان ذلك واجبا  من هذ أن تكون فرقة

اخلري وتنهى عن الشر   إىلفراحت ترشد  اإلسالم اعتنقت  أنيف هذا السبيل منذ مسؤوليتها  املرأة  أدركتولقد        
 3  .دين هللا إىلدورها يف اخلطاب الدعوي والتكليف الرابين ابلدعوة  توأدرك وتعلم وتتعلم،

ابن عمها  تشري احلق وتس إىل وتدعمه يف دعوته  زوجها رسول هللا  أزرتشد رضي هللا عنها  خدجيةاملؤمنني  أم فهذه     
 مبعثه. أول ن رسول هللا ورقه بن نوفل يف شأ

يف نصر الدعوة حال اهلجرة ملا كتمت خروج   الرائعة إسهاماهتااليت كانت هلا  النطاقنيالصديق ذات بنت  أمساءوهذه      
  .4خفية الطعام  إليهمتوصل  وأخذت املدينة إىل وأبيها رسول هللا 

 :ذلك أمثلةدين هللا تعاىل ومن  إىلابلدعوة  املسلمة املرأةكثرية لقيام    ا  خ صور ولقد حفظ لنا التاري           

نس وكان  أ أبومالك بن النضر  زوجها جاءها ابهلل ورسوله  آمنت ي هللا عنها ملا ضم ر يسل أم نأ *   
 إالقل:"ال اله  هإليتشري  نسا  أفجعلت تلقن  :قالت، هبذا الرجل" آمنت ينكصبوت ول قالت:"ما ،أصبوت،فقال:باغائ
 ".أفسدهال  إين"فتقول:، "ي علي ابين:"ال تفسدأبوهقال: فيقول هلا ، قال:ففعل، حممدا رسول هللا" أنشهد . قل أهللا

سليم   أمخيطب  طلحة أبونس بن مالك:جاء جاء خيطبها بعد وفاة زوجها قال أ ملا طلحة أليب سليم  أم*وكذلك دعوة 
جنرها حبشي ابن فالن"       األرض، وإمناهو شجرة تنبت من  إمناالذي تعبد  إهلك  أن  لست تعلمأ !طلحة أابفقالت:"اي 

 أنتشهد  أن:"فهل لك لت، قاجنرها حبشي بن فالن؟" األرضتنبت من  تستحي تسجد خلشبة أمالت:"اق،" "بلىقال:
 قالت:فذهب  ،نظر":"دعيين حىت أ، قال هلامنك صداقا غريه؟ أريدنفسي ال  وأزوجكن حممدا رسول هللا هللا وأ إالله ال إ

 ".رسول هللا ان حممدهللا وأ إالله ال إ أنشهد "أفقال:جاء  فنظر، مث
 

 ( كتاب اإلميان، ابب كون النهي عن املنكر من اإلميان.1/69صحيح مسلم) 1
 (166الدعوة إىل هللا لعمر يوسف محزة) سس(، وأ196-2/195)انظر تفسري ابن كثري 2
 (19 ،9(، دور املرأة يف اجملتمع املسلم لتوفيق علي وهبه)141ر)منة للسيد حممد علي انظر إعداد املرأة املسلم 3
 (1/723()2/211انظر سرية ابن هشام) 4
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لى هداية  ضي هللا عنها اليت مازالت حريصة عحكيم بنت احلارث ر  أم دعوة  دين هللا تعاىل  إىل زوجها  الزوجةدعوة من و *
اليمن   إىلوخرجت يف طلبه وكان قد فر  ن رسول هللا م األمانله  فأخذت ، اإلسالم إىلجهل  أيببن  عكرمةزوجها 

 .مسلما رسول هللا  إىلفردته حىت جاء 

  م فارحتلت إليه وأمرته إبتيان رسول هللا إىل الشا ة عدي بن حامت رضي هللا عنه عليه ملا فر من رسول هللا ر عم*وأث
 . واإلميان به ففعل

  فأنكرت اعتزل فراش زوجه احلائض حليضها عبد هللا بن عباس  أختهاابن  أنا رضي هللا عنه ميمونةاملؤمنني  أم إىلنقل و *
 .ل هللا  عليه وبينت له هدى رسو 

منه خالف   رأتالوضوء ملا  إبسباغبكر الصديق رضي هللا عنه  أيبعبد الرمحن بن  أخاهاي هللا عنها رض عائشة أمرو *
 ذلك.

 وهديه. سنة رسول هللا  وأخربتهعن ذلك فنهته  وسأهلال ملا جاء رضي هللا عنها سعد بن هشام عن التبت عائشة*وهني 

  أزواجهندين هللا يف بيوهتن مع  إىلاليت حرصن على الدعوة لملسلمات االنساء ا جدا عن  كثرية والنماذج         

 1م.وكذلك مشلت دعوهتم العلماء وطالب العلم بل وذوي السلطات واحلك وذوي القرابة ، وإخواهنن وأبنائهن

 السعودية احلكومة أولتد ولق ،زالي والوعلى مر التاريخ  الرسالةدور ابرز يف اخلطاب الدعوي منذ فجر  للمرأةإن       
يف رفع   املرأةدور  أبمهيةمنها  إدراكاكل ذلك ،2عن النساء األميةكبرية لرفع   ذلت جهوداوب املرأةبتعليم   الفائقةالعناية 

ا للدني وإعدادهم األطفالقوم بتنشئة فت األسرةبداية داخل  ،يف تربية اجليل كبرية  مسؤولية املرأةحتمل  إذ. الوعي يف اجملتمع
 3جبميع جوانب النمو اجلسدي والنفسي والعقلي واالجتماعي واخللقي والروحي. ورعاية منوهم رعاية شاملة  واآلخرة

  ومن يتوىل تربيته على ثالثة أحناء: وهذه الرتبية اليت يتلقاها الطفل يف أسرته وعلى يد أمه وأبيه   

سلوك    وتزكية النفس وتطهريها فتغذي وحب اخلري  ةاضلالف األخالقمن حتت يدها و يف وليدها  األم :فتغرس إمنائي-1
 طفلها الظاهر والباطن بكل خري وتنميه على اخلري.

 
حيث ذكر أكثر من مثانني منوذجا عن املرأة ( 115-26)اهلي انظر مسؤولية النساء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل  1

ألمحد  ،املرأة املسلمة املعاصرة إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوةالدعوة وهنيها عن املنكر مما يبني دورها الكبري يفاملسلمة يف أمرها ابملعروف 
 .(119اببطني)

 (56-38(، املرأة السعودية العاملة لسعود النمر)43آخرون)انظر التعليم يف اململكة العربية السعودية حملمد حامد و  2
 (12عبد الرمحن النحالوي )المية لانظر الرتبية اإلس 3
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وي حىت ال يقع يف الرذائل  الق واإلميانالنري  ترعى طفلها وحتيطه بسياج من اخللق القومي والفكر واألم  األسرة  إذوقائي:-2
 الفكرية.االحنرافات اخللقية و 

فهنا  أو السلوكي يف االحنراف العقدي األسرةرف فرد من احن أو والرذيلةانزلق املسلم ووقع يف املنكر  إذاي:وهذا جعال-3
 1.ذا السلوك املنحرف هل العالجية الرتبية أتيت

  فراد أ بيتها مع مل معه سواء يف تتعا أو  حتت مسؤوليتها شمل كل من يقع اسع النطاق إذ يالدعوي و  ملرأة إن دور ا     
من   أو والدراسةمع من ختالط من اجلريان ومن الصديقات والزميالت يف العمل و يف اجملتمع احمليط هبا  أو اارهبوأق أسرهتا

 .2وحنو ذلك  كانت طبيبة   اإذاملرضى  أو كانت معلمة  إذاالطالبات  أويقع حتت مسؤوليتها كاخلدم 

سنلقي عليه الضوء يف  هذا ما و  ظاهرة ي النسائياخلطاب الدعو  أمهية ابرز و  يف اخلطاب الدعوي  املرأة دور إن           
 املبحث القادم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (12013(،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها لعبد الرمحن النحالوي)37-55انظر أصول الرتبية اإلسالمية خلالد حامد احلازمي ) 1
ا ومسؤوليتها يف  املرأة املسلمة املعاصرة إعداده(،40سائية:مسؤولية املرأة يف الدعوة ألمساء الرويشد)انظر مسائل وضوابط يف الدعوة الن 2

(، الرتبية اإلسالمية لسعيد إمساعيل 37تربية األطفال يف رحاب اإلسالم حملمد الناصر وخولة درويش)(،119الدعوة ألمحد اببطني)
 (243،244وآخرون)
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 اخلطاب الدعوي النسائي  أمهيةالثالث:  املبحث
يف  خاصةالدور الدعوي الذي يقوم به الرجل نه يكمل ،وأوأمهيتهوي يف اخلطاب الدع  املرأةمما تقدم تبني لنا دور           

العمل وتعدد جماالت الدعوة وتنوع   إىل املرأةلتعليم يف اجملتمع النسائي وخروج عصر االنفتاح الفكري وانتشار ا
 : التالية لألسبابوذلك  للمرأة املرأة خلطاب الدعوي النسائي؛خطاب ا أمهيةربز ها؛كل ذلك يوسائل

طريقة اليت تتعامل هبا  نه توجد فروق بني أدمغة الذكور وأدمغة اإلانث،فهناك فروق يف ال بدراسات كثرية أثبت علميا :والا أ
شياء  األ ويف تقدير الوقت واحلكم على سرعة ملعلومات واألفعال واملعرفةأدمغة الذكور وأدمغة اإلانث مع اللغة وا

مع سلوكه  ويتالءم  التعليمية يناسب نفسيته من الطرق  فلكل جنس ما  1اء.ر البصري لألشيوالرايضيات الذهنية والتصو 
 :الفروق،ومن هذه 

على   ثره أعلى االستماع ،وهذا التمايز السمعي لدى اجلنسني له  القدرةيتفوقن على الذكور يف  اإلانث نإع""السم-1
  املرأة ديثه يعترب لدى حل مناسبةاي ونربة الصوت وارتفاعه ،فما يعده الرجل صوات عاد حدة من حيث  التعليمية العملية

 .وإزعاجاصراخا 

تعتمد على معامل   فاملرأةجتواهلم ، أثناء متباينة"اسرتاتيجيه" ختطيطية أساليب "التجوال"فالنساء والرجال يستخدمون-2
 أسلوبف يف فهناك اختال كالشمال واجلنوب ...اخل،  مفاهيم جمردة  إىلالرجل فيميل  أما ،مسموعةو مرئية أ واضحة

عند خماطبتهم   التعليمية العمليةدور يف مما يؤثر على وصفهم وجتواهلم ،وهذا له  واألنثىالتصور وابلتايل التعبري بني الذكر 
 تناسبه. فلكل واحد طريقة وإفهامهم

الدماغ   يف  العاطفةوذلك الختالف مركز  ابلعاطفةالشعور  ودرجة العاطفة، بل"اختالف طرق التعبري عن العاطفة"-3
 . واألنثىبني الذكر 

فيغلب عليهن منط   اإلانث  أما ،فردية حاالت إىلكلي  مبدأفينتقلون من منهج االستنتاج  إىلمييل الذكور -4
 الكلي.  إىلي ئ:من اجلز االستقراء

ى التعامل  قدر علبطريقة جمردة فهم أ األشياءالذكور يف القدرة على حساب  وامللموس، فيتفقخيتلف اجلنسان يف اجملرد -5
 لب عليهن استخدام احملسوس.فيغ اإلانث  واهلندسية، أما الفلسفية األمور مع 

 
ؤاد اهلي (،األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة  لف 216دة الرمياوي)دعو د و راهقة حملمانظر:علم نفس الطفولة وامل 1

(،منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسنني آلمال صادق 309-241-216-190زهران)(،علم نفس النمو حلامد 39السيد)
 (.510-440-405-334فؤاد أبو حطب)
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  أما ، التدريس املتشعب( أسلوبواالنتباه للتفاصيل ) اإلنصات قدر على أ فاإلانثق واالستدالل ن يف املنطكما خيتلفا
 التعلم، أماعملية  أثناءيتكلمن  فاإلانث ذامتشعب، لل املنطقي وذكر الربهان دون كالم كثري سالتسل إىل الذكور فيميلون 

 1ون يف صمت.لمالذكور فيع

أقدر على خماطبة بنات   فاملرأة  اخلطاب الدعوي النسائي أمهية وهذا كله يؤكد على  ني ، هذه بعض الفروق بني اجلنس
وصدق سبحانه  احلوار الفعال، وأسلوبالصفات وطريقة التفكري  يفهن من اشرتاك نيجنسها ملا ب

)آل  ▪⬧◆    ⬧ :تعاىلو 
 (36عمران/

منبثقا عن   احلديث كلما كان إنا يدور يف نفسها من جهة وواقعها من جهة أخرى.عيا مباملرأة ألصق ابملرأة وأكثر و :اثنياا 
  ويشعر من  ، عينيهاطب يواجه ويناقش وينظر يفوكلما كان املتحدث يف نفس جملس املخ ،ودخائل نفسها املرأةفقه واقع 

 .  التأثريويعطي معه كان ذلك ادعى لقوة  وأيخذحديثه حبرارة الصدق ،

ينفرد به اخلطاب الدعوي  على املخاطب،وهذا ما  أتثريهامراعاة لغة اجلسد ومالحظتها ومعرفة مدى  يةمهأبفالشك 
للرجل  واملرأة  للمرأةوع خبالف خطاب الرجل يف التعاطي مع املوض وحرية احلديث فيه أبرحيية و  النسائي إنه مباشرة ومقابلة

 املشروع. لألدبوما ينبغي فيه من حتفظ ومراعاة 

ي وقدرهتا على تلمس احتياجاهتن ومشاكلهن والذي يساهم كثريا يف عقد  ائومباشرهتا للمجتمع النس الداعية :قرب ااثلث
وترى بعينيها مثل ما يرى غريها من  األخواتريها من تعاين مثل ما تعاين غ الداعية فاملرأة التواصل املباشر مع جمتمعها،

 .القرتاح املواضيع ووضع احللول فتعاجل وتبذل كل قصارى جهدها ووسعهاالنساء 

 من النساء. أخواهتاتؤثر وتلمس حاجة كل  أن( قادرة بكل حمبه وعطف الداعيةوعاطفتها واليت جتعلها) املرأة رقة :رابعا

اختالف   إىلمن الرجل،وهذا يرجع  أكثرمن النساء  دها صرب على مساع مشكالت مثيالهتاإن املرأة الداعية عن:خامسا
ألف كلمه فالفرق 18 واملرأة  ،كلمة يف اليوم9000متوسط الكلمات عند الرجل عن طبيعة الرجل،فمعدل  املرأة طبيعة 

 ئي.اخلطاب الدعوي النسا أمهيةوالرجل يؤكد  املرأةبني   الطبيعية واضح،ووجود الفروق

و يف أحكام املرأة وغريها  اصة أخاصة يف مشاكلها األسرية اخل احلرية يف السؤال واملناقشة من النساء للمرأة الداعيةسادساا:
 لرجال.عها اخلجل من طرحها بوضوح وحرية مع ا مما قد مين

  ، كل النساء يعملنوليس   ، عادة أن املرأة أكثر فراغا من الرجل حبكم انشغال الرجال ابلعمل لكسب العيشسابعا:
النسائي بعمل الربامج املتنوعة املفيدة   فلديهن من الفراغ ما حيتاج إىل شغل مبا يفيد ،وهنا تربز أمهية اخلطاب الدعوي

 
التعليمية إلبراهيم التعليم:النشأة واآلاثر :دراسة تربويه علمية لبعض آاثر الفروق اجلنسية على العملية انظر االختالط  يف عملية  1

 (.124-77األزرق)



19 
 

وخاصة واإلقبال  رهاب والتطرف وتوجيهها لألساليب الرتبوية الوقائية هلذه املشكلة،املخطط هلا لتوعية املرأة خبطورة اإل
    من قبل مجيع الفئات يف اجملتمع النسائي. اضرات الدعوية النسائيةيزداد على احمل

نقل ما تسمع مع االهتمام ابلتفاصيل ،وهذا   إىلمتيل  فاملرأةواملعلومات يف الوسط النسائي  األفكار سرعة انتشار :اثمنا
ووضع الربامج   األهدافم ورس له، اإلسرتاتيجيةبه ووضع اخلطط  العنايةاخلطاب الدعوي النسائي ووجوب  أمهيةيربز 

 بتحقيقها. الكفيلة املتنوعة

ها  بوتتورط معه لتغلي ،زوجا أو أخا أو ابنا من قبل الرجل: با ماتكون مستغلةتطرف واإلرهاب غال:املرأة يف قضية الاتسعا
لذا   ،القال طاعة ملخلوق يف معصية اخل نهها وعدم معرفتها ابحلكم الشرعي وألعاطفتها من جهة،ومن جهة أخرى جلهل

ما مييز   وهذا ،كريهابنفس طريقة تف شعر به وتفكر وتشعر مبا ت ،فهم عاطفتهاكان من املهم أن ختاطب املرأة امرأة مثلها تت
 نه من املرأة إىل املرأة.اخلطاب الدعوي النسائي أ

عي والفكر فيدفعهن ذلك  القدوة يف اجملتمع النسائي بوجود داعيات من بنات جنسها حيملن هذا العلم والو  إجياد:عاشرا
كون استجابتها ومسارعتها  فتمسؤوليتها ويف حدود  وإمكانياهتا املرأةوصنع احللول وفق قدرات  للتحصيل والتعليم،

ها  مبسؤوليت املرأةشعر فبوجود اخلطاب الدعوي النسائي ت فقط، الرجال من قبل كرب مما لو كان اخلطاب الدعويللعمل أ
 وعليها املبادرة ابلعمل. والتأثري  التأثرداخل دائرة  وإهنا ،املطروحةجتاه القضااي  املباشرة

 ،تكامليةبينهما  فالعالقةجنب مع اخلطاب الدعوي الرجايل  إىلالنسائي يعمل جنبا  الدعوي  اخلطاب أنختاما:        
 اإلمنائيل يف اجملتمع دوره التخطيط اجليد للعمل الدعوي بشقيه:الرجايل والنسائي ليؤدي دوره الفعا أمهيةوهنا تربز 

 والوقائي والعالجي.
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 نسائي ابع:وسائل اخلطاب الدعوي الاملبحث الر 
 

 واجملاالت: األساليبومن هذه  ومتنوعة كثريةاخلطاب الدعوي النسائي وجماالته   أساليب إن      

 : والتعليم الرتبيةوالا: أ

 لدعوي النسائي وتكون على نطاقني:وسائل اخلطاب ا أهممن والتعليم  الرتبيةتعترب  

وكي والعقدي لإلنسان،يقول النفسي والفكري والسل ثر البيئة على التكوينما الشك فيه أنطاق املنزل واألسرة:فم-1
أبثر تربية الوالدين    ، فأخرب1فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه"يولد على الفطرة  إال مولود ما من:"رسول هللا 

رعايتها ألهل   لذا كان للمرأة دور ابرز يف  ، وهذه الرتبية يقع جزء كبري منها وبشكل مباشر على األم ،ة أوالدهميف تنشئ
 املرتكزة على القيم.م إىل دين هللا وتنشئة أوالدها النشأة اإلسالمية املعتدلة و بيتها ودعوهت

عن طريق   أوعلى الطالبات سواء يف قاعات الدرس   التأثريدور مهم يف   للمعلمةفواجلامعات : النظاميةنطاق املدارس  -2
)الفتيات   اإلانثمن  كبرية  شرحيةفيستغل هذا النظام الذي خياطب  ،الصباحية واإلذاعةيف املصلى  صفيةاللالنشاطات ا

 .كبرية احلماس(  التأثرسريعة  وحيوية مهمة يف مراحل عمرية

لنشر فكر   وإعدادهنواملعلمات  األمهات أتهيلها(ينبغي يبنطاق الرتبية) احليوية املهمة الوسيلةستفاد من هذه وحىت ي  
الدور املنوط هبن وكيف ميكن  أبمهيةورش عمل هلن لتوعيتهن عقد ،و يات ال ونشر ثقافة احلوار مع الفتواالعتد ةيطالوس

 اإلمنائيةئي بل يشمل الرتبية يتعدى الوقا الرتبيةدورهن يف  أنينبهن  أن وينبغي  توجيهه ملواجهة الفكر الغايل املتطرف. 
 والوقائية والعالجية.

 :الكري  ن مدارس ودور حتفيظ القرآاثنياا:

لعمرية(إىل )على اختالف الفئات ا ن الكرمي اخلريية وتوجه النساءتشرت يف اآلونة األخرية مدارس ودور حتفيظ القرآلقد ان
يف حني مل   مدرسة،300طالبة يف 45000أكثر من ة الرايض يدرس حكامه ،فمثال يف مدينحفظ كتاب هللا وتعلم أ

،ورغم أن دوام هذه املدارس )من ساعتني إىل ثالث ساعات فقط(إال أن هلا يتجاوز عدد املدارس مخسا قبل عشرين عاما
ربواي إذ  ،فينبغي العناية هبا ودعمها ماداي ورمسيا،كما ينبغي العناية بتأهيل القائمات على هذه الدور علميا وتاألثر البالغ 

 والتوعية أبخطار التطرف والغلو.املعتدل لنشر الفكر  تعد وسيلة فعالة

 

 
 (.4/2047(،صحيح مسلم،كتاب القدر)2/98صحيح البخاري،كتاب اجلنائز،ابب إذا أسلم الصب فمات هل يصلى عليه) 1
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 :  واإلغاثية اخلريية ا:املؤسسات اثلث

ثبت القسم  تعمل داخل اجملتمع وخارجه ،ولقد أواليت  واإلغاثية  اخلرييةجمتمعنا السعودي حبمد هلل يزخر ابملؤسسات  إن
رمسية  وحىت يستفاد من هذه املؤسسات الهللا تعاىل . إىليف الدعوة ه املهم فعاليته ودور  هذه املؤسساتالنسائي يف 

 : اآليتيقرتح لتطرف واإلرهاب املكافحة ا

الراغبات يف العمل التطوعي خلدمة   أماممفهومه يف اجملتمع النسائي وفتح الباب  التطوعي، ونشرتشجيع العمل  ✓
ة يطالوس سليم، علىبينهن وتصريفها بشكل صحيح  دينيةال احلماسةواليتامى والفقراء وذلك لتوجيه  األرامل

 واالعتدال.
 . واإلرهابخبطر التطرف توعيتها  ويات واحتضان املواهب وتربيتها  الداع بتأهيل لعنايةا ✓
يشعر اجملتمع النسائي احملب للخري ال اخلري،كل ذلك عمأل ريعها عليها وتوجيه واإلشراف  اخلريية األطباقرعاية  ✓

 ة دينه مبشاركته يف العمل الدعوي ونصرة الدين ولو بعمل طبق خريي.املتحمس خلدم
ليكون  القصائد واملنظومات حول ذلك، وإلقاء ،لنصرة الدين (مسرحية-قصة-نثرا-)شعرا بيةاألدعقد اللقاءات  ✓

ذه  هألن  نفوس املسلمني لنصرة هذا الدين يف  امللحةوالرغبة  الدينية احلماسةوتعبريا عن  ،يسا للشبابتنف
منها بشكل  واالستفادة  ويتم تصريفها مشروعة صحيحة ن مل توجه بطريقة ة الدينية إواحلماساملشاعر والرغبات 
 خترج بصوره غالية متطرفة. أنصحيح فيخشى 

 :الفنية واألنشطة الرتفيهيةالصيفية  الدعويةواملخيمات  الصيفيةرابعا:املراكز 

هبا بدعمها  العناية ، فينبغيخاصة أهنا تعقد يف وقت اإلجازات ساءالنعددا كبريا من  تستقطبكل هذه اجملاالت 
بث ثقافة احلوار  بابملستوى الفكري واملهين و  ابالرتقاء هامن ، واالستفادةمبا يفيد الفتيات  أوقاتلشغل  واالرتقاء مبستواها
 .من خالل الربامج املتنوعة واإلرهابة واالعتدال وخطورة التطرف يطونشر مفهوم الوس

وهذا اجليل   يفكر وحياور ويبدع ، جيل إلنشاء العلميةواحلوارات  اهلادفةكما ميكن يف هذه املراكز عقد املناظرات        
 يطاله الفكر الغايل املنحرف.  أنمن  كونما يبعد أ

 خامساا:مكاتب االستشارات األسرية والنفسية: 

تقدمي االستشارات األسرية والنفسية اهلاتفية اجملانية وتقدم   مجعية الشقائق يف جدة(مثل بين عددا من اجلمعيات )تفت      
ومتخصصات يف اجملال النفسي والرتبوي وهذا بال شك مهم للوقاية من التطرف واإلرهاب   هذه االستشارات خبريات 

قرتح لتفعيل هذا  و غريه مما يهد الرتبية األمنية داخل األسرة لذا ياجلة أسبابه من املشاكل الزوجية و العنف األسري مبع
 الدور:

 . مستواهن للرفع من للقائمات على هذه االستشارات اهلاتفية دورات إقامة ✓
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 يف كل مدنه وقراه.اجملتمع   لتشمل فئات إليهاتوسيع نطاقها وسهولة الوصول ضرورة  ✓
 الدعم املادي والرمسي هلذه املكاتب. ✓
 واخلدمات اليت تقدمها. دورها أبمهية ةشار واإلعن هذه املكاتب االستشارية  اإلعالن ✓
 نشر التجارب الناجحة والعمل على حتسينها وتعميمها. ✓
منها يف معرفة الواقع واستشراف املستقبل وعمل الربامج الوقائية   لالستفادةة بياانت للمشاكل الواردة عمل قاعد ✓

 للمشكالت املتكررة. 

 التعليم املوجه الغري نظامي:سادسا:

سئلة واملواضيع وأيضا حمددة املراجع، وتوجيه هذه املسابقات لألسرة بكل أفرادها، وذلك بعمل مسابقات حمددة األ
س الناشئة، ونشر يف نفو  قيمب املوضوعات اليت ختدم نشر ثقافة احلوار، والتوعية أبمهية الرتبية السليمة وغرس التخنوت

تقتصر هذه   ، والوائز املادية اجملزيةوترصد هلذه املسابقات اجل ة واالعتدال وخطر التطرف واإلرهاب.يطمفهوم الوس
(وتكون خاصة لفئة رسم-مسرحية-قصة-نثريه-)شعريةأدبيةابقات املسابقات على املسابقات الثقافية بل تعمل مس

 .والناشئة الشباب

 سابعا:احملاضرات الدعوية وامللتقيات العلمية: 

 أكثريكون  احملاضرات الدينية واليت غالبا ما اءإلقاستخداما يف اخلطاب الدعوي النسائي وهي  األكثرهذه الوسيلة 
ويقرتح   شرحية الفتيات على هذه احملاضرات،  إقبال األخرية اآلونةكنا جند يف   ناحلضور من األمهات وكبريات السن وإ

 الستفادة من هذه الوسيلة:ل

على الشبهات خاصة يف   دلتها والردضرات ابالهتمام مبسائل العقيدة أباحلرص على رفع املستوى العلمي للحا ✓
 موضوع الغلو والتطرف .

 من موضوع. وأبكثر أسلوبمن   أبكثرة واالعتدال يطنشر ثقافة الوس ✓
النفس للتغيري ولتحقيق التوافق  لتوجيهلية ماحللول ورسم اخلطوات الع وإعطاءاحلرص على الواقعية يف الطرح  ✓

 .واألسريالنفسي 
 ع األحداث لتوعية املرأة مبوضوع دينها وواقعها وأمتها.تنويع املوضوعات املطروحة حىت تتفاعل م ✓
 ات يف طرح هذه احملاضرات.التنظيم والتنسيق بني الداعي ✓
وضع خطة اسرتاتيجيه مدروسة بعيدة املدى قائمة على دراسة الواقع واستشراف املستقبل القرتاح القضااي اليت   ✓

 والوقائية والعالجية. اإلمنائيةوفر الرتبية اجملتمع وي ليسد حاجاتيتناوهلا اخلطاب الدعوي النسائي ابملناقشة 
 وامللتقيات يف كل املناطق فال تقتصر على املدن.هذه احملاضرات  إقامةتنشيط  ✓
العمل على تعيني موظفات مؤهالت علميا ودعواي مهمتهن تقدمي الدورات التدريبية وإلقاء احملاضرات يف املناطق   ✓

 الداعيات املتطوعات.   النائية اليت قد ال تصل إليها
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 سيق للدعوة النسائية يف املنطقة.عمل قاعدة بياانت للمحاضرات الدعوية ويكون من مهمة مكتب التن ✓

 احللق اخلاصة واللقاءات االجتماعية: اثمنا:

  إللقاء حماضرة أثناء التجمعات األسرية  يف منازهلن  ي ابستضافة الداعيات ائظهرت الرغبة يف اجملتمع النس     
اء املتميزات وسيدات اجملتمع  فبدأت تنتشر الدعوة يف أوساط عامة النساء حبمد هللا ،كما جند بعض النس ،واالجتماعية

وهذه  تذهب لعقد احملاضرات الدعوية يف منزهلا ابجتماع عدد الأبس به من معارفها أو أقارهبا وهو مايعرف ب )الصوالني(،
 طيبة يقرتح لالستفادة منها:ظاهرة 

 ل على تنظيمها والتخطيط اجليد بعيد املدى هلا.العم ✓
 ة واالعتدال فيها.يطى نشر ثقافة احلوار وثقافة الوسلع والتأكيد الرتبوية  القضاايمعاجلة  ✓
تقتصر على احملاضرات الوعظية الدينية بل تشمل الرتبوية واملشكالت  العرض فالالتنويع يف املواضيع ويف طريقة  ✓

  بوادر فكر  أي ذلك لعقد املناظرات واحلوارات اهلادفة لتلمس بل تتعدى اإللقاء سلوبأوال تقتصر على  األسرية
 . عن صاحبته الشبهات وإزالة تهملعاجلحرف من
 ابحلجة الشرعية واحلجة العقلية. هاوتدعيمالعلمي عند طرح احملاضرات  التأصيل ✓

 اتسعا:الصحافة: 

الداعية قدرهتا   املرأة أثبتت ، ولقدعدد من اجملتمع ألكربوصوال الوسائل  أوسعمن  اإلعالمتعترب الصحافة ووسائل     
 -يقرتح: الوسيلةمن هذه  أصوله، ولالستفادة وإتباعالصحفي املوجه  على النجاح يف العمل

القصة دون   أوبذكر اخلرب  يكتفى الوأ األسريةالقضااي الواقعية واملشكالت  معاجلةالتنويع يف طرق العرض عند  ✓
 الصحيح.  بيان التوجه

ئية والعالجية اإلمنائية والرتبية الوقا ة و التحذير من الغلو والتطرف والتنبيه على أمهية الرتبيةيطنشر ثقافة الوس ✓
 ذلك مع التنوع يف الطرح.ب وبث الوعي

 :التأليفعاشرا:

وللتأليف العلمي  عداد من النساء للدراسات العلياوتوجهت أ ،لألماملقد خطى تعليم املرأة خطوات كبرية         
املرأة:يف شؤوهنا   املرأة والطفل واجملتمع، خاطبيف ليوحىت يستفاد من هذه الوسيلة ينبغي أن يوجه التأل ،والتأليف األديب

ومن خالل هذا   ،هواجملتمع ابلتأليف الذي خيدم قضااي والطفل ابلقصة واملسرحية اهلادفة، اخلاصة وقضاايها املهمة، 
 النري ويرفع عنهم اجلهل فال يقعون ضحية التطرف واإلرهاب. التأليف ينشر الفكر 

ة املهمة بتوجيهها للتصدي للفكر الغايل املتطرف عن طريق الرد على مؤلفات أصحاب  كما يستفاد من هذه الوسيل  
 الفكر الضال ابحلجة والدليل.
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 احلادي عشر:الشبكة العنكبوتية:

  إقباالوتالقي  ،ن كبري على الشبكة العنكبوتيةذا شأ املرأة  ما يهم  النسائية وكل تعد املواقع النسائية اليت ختدم القضااي      
 -،وحىت يستفاد منها يقرتح: الشاابتخاصة  ريا من النساءكب

  أهداف نقاط القوة والضعف فيها للعمل على تطويرها وتوجيهها وفق حصر قع و ااملو  عمل الدراسات عن هذه - ✓
 حمددة ووسائل مقننة. 

 يف هذه املواقع واملنتدايت.  الفعالةداعيات للمشاركة توجيه ال- ✓
 اهلادفة املوجهة واملشرف عليها يف هذا املوقع. فتح غرف احملاداثت واحلوارات  - ✓
 .وإعالميادعم هذه املواقع واملنتدايت فكراي وماداي ومعنواي  - ✓
 1لميةعن احملاضرات الدعوية والدروس الع إلعالنل كوسيلة  االستفادة من هذه املواقع  ✓

هذه الوسائل، فلطاملا  هذه وسائل متعددة للخطاب الدعوي النسائي وعلى الداعيات أال يقصرن أنفسهن على 
كان اخلطاب الدعوي اثبت العقيدة والقيم؛ متجددا يف األسلوب والوسيلة؛ مراعيا طبيعة املدعوين؛ مواكبا 

 تقنيات العصر؛ ليصل بذلك للعاملية يف الدعوة والرسالة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،الدعوة (40(،مسائل وضوابط يف الدعوة النسائية)96ية للدعوة النسائية لرقية احملارب)رؤية مستقبل املرأة والعمل الدعوي، نظرا ا

 .(24،31،63،76،113،120اإلسالمية:الوسائل واألساليب حملمد خري يوسف)
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التطرف اليت يناقشها اخلطاب الدعوي النسائي ملكافحة  املقرتحةاملبحث اخلامس:املواضيع  
 .واإلرهاب

  ومن املرأة تناول املواضيع اليت هتم ت  أنمن خالل اخلطاب الدعوي النسائي نقرتح  واإلرهابالتطرف  ملعاجلة قضية         
 :رتحةاملق   ومن هذه املواضيع ومسؤولياهتا، أولوايهتاضمن 

 .وأهدافهاووسائلها  الرتبية أمهية-1

 . وآاثرهوخطورته  األسري العنف -2

 .الزوجيةالسعادة وسائل -3

 ووسائل حتقيقه. بعادهوأ األسري   واألمناالستقرار  أمهية-4

 . اإلسالميف   األوالدتربية -5

 واجملتمع.  األسرةوجماالته يف   بعادهوأواالعتدال:مفهومه  ةيطالوس-6

 ومؤسساته.اجملتمع -املدرسة–األسرةاعة والوفاق وضرورهتا ومكانتها يف الدين وكيفية حتقيقها يف اجلم أمهية-7

 الرتبية األمنية يف اجملتمع، تعريفها ووسائل حتقيقها.-8

 الغلو يف الدين:صوره وخطورته. -9

 صوره.-ضوابطه-املنكر(مفهومه إنكارابملعروف والنهي عن املنكر)فقه  األمر-10

 تمع(على مستوى اجمل  أوخارجها،على املستوى الفردي  أو األسرة )سواء داخل  الرعيةلراعي على حقوق ا-11

 (،قدميا وحديثاات من النساء ذوات الدور البناء يف اجملتمع)تسليط الضوء على القدو يف اجملتمع  املسلمة املرأةدور -12
 .سري الصاحلات ودورهن يف اجملتمع. أو:

 لزوجةافال بد من توعية  طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، نه الأ والتأكيدن حدودها وضوابطها،وبيا الزوجيةاحلقوق -13
 صورة من الصور. أبياملسلمني   أمرابخلروج معه على ويل  أمرهاهو  نإنه ال طاعة لزوجها وال متابعة له أ

 . إثراؤهوخارجها:ضوابطه وصوره وكيفية  األسرةداخل  املرأة عمل  أمهية-14
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(حىت تعي  األب خ أواأل  أوالزوج  و  واألوالد األطفال)لدى األسرة)الغلو(يف  واإلرهاب اهر وعالمات التطرف مظ-15
  أو قبل استفحاهلا  الناجحةلعالجها واختاذ الوسائل  للسعي بنتا( هذه املظاهر يف بدايتها و وزوجة  وأختا أما)املرأة

 ترسيخها

 ره.وتعدد صو  واإلرهابالتوعية مبفهوم التطرف -16

 واضطراهبم.  األوالدعلى تطرف  وأثر الطالق الزوجيةثر اخلالفات أ-17

 واألسري(على األوالد وخطورته وكيف ميكن معاجلة هذه املشكلة. والفكري غ )النفسي والعاطفيثر الفرا أ-18

 ......اخل()حسن اخللق(-الكرم-العدل-الرمحةفقه التعامل مع الناس )-19

ية األبناء من التطرف ابلتدريب على حوارات ونقاشات مدروسة حول املوضوع متكن األم بيان دور األسرة يف محا-20
 من وجودها. كتشاف البذور األولية ملعاجلتها و احلذرالزوجة من ا  أو

 (.ألوالدك بةي )كيف ختتارين رفقه طأووالرفقاء  األصدقاءاختيار   أمهيةعلى  التأكيد-21

 .وأصنافهارجي بكل صوره التحذير من اخلروج ومن الفكر اخل-22

 وتعامله مع املخالفني. وسطيتهيف  سرية الرسول -23

اخلارجني  غالب  أناملالحظ  لألوالد، إذ األسري األمن  املرحلة، وتوفريهذه  ، ومسات ة التعامل مع املراهقكيفي-24
 أصحاب الفكر الضال هم من املراهقني األحداث. 

 اخلالف والتعامل مع املخالف. أدب-25

 يف اجملتمع.  األفعالثر ردود التثبيت والتبيني وأ-26

 .والسنةن الفكر مبا ينفع العبد وأن ذلك مطلب شرعي يف القرآ إعمال أمهية وبيان التفكريعقد دورات يف مهارات -27

  إذ هم ن فجعله سلوكا وعمال وليس جمرد قراءة فقط دو و  آايتهوفهم  يف كيفية تدبر القران الكرمي دورات علمية إقامة-28
 ن ال جياوز حناجرهم"اخلوارج "يقرؤون القرآ أوصافمن  أن

 واالختالف. اإلشكالالرابنيني والرد هلم عند  لعلماءابوربط الناس  رعي النافع واحلث على طلبه ، العلم الش أمهية-29

 .شبابالو اسرتاتيجيات احلوار والتواصل الفعال بني املربني -30

 .متزنةلبناء شخصية سوية  واملراهقة الطفولةيف مرحلة  األبناءلدى  بناء تقدير الذات أساليب-31

 .وأسلوهبا ألبناء، ضوابطهااعلى  الرقابة-32
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 ضوابط االجتهاد الشرعي وأسباب االختالف بني العلماء. -33

 .احلماسة الدينية واالندفاع وأخطاره-34

 . ابهلل تعاىل موربط قلوهب الناشئةيف نفوس  واإلحسان اإلميانتعميق معاين -35

 وبيان مكانة الدين. والسماحةالرفق -36

 يف نفوس الناشئة:الغاية واألساليب. تنمية الوطنية واملواطنة-37

 )وطين وطن العز( يف العامل  السعودية العربية اململكةمكانة -38

 مكانه وفضل وأحكام احلرمني الشريفني.-39

بشكل  األبناء واحتضان األسريالرتابط وأمهية  الرتبية أمهيةوي النسائي على ز اخلطاب الدعأخريا ينبغي أن يرك           
ضد الفكر   الفكرية املناعةمما يعطيهم  وكيفية توفري الرتبية األمنية لألوالد، م الدين يف نفوسهمقيوزرع  من وصحيآ

 املنحرف. 
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 واإلرهاب القسم الثاين:واقع اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف 
اخلطط ورسم املناهج واقرتاح الربامج اليت  أن دراسة الواقع وفهمه هو القاعدة األساسية لوضع  مما ال شك فيه          

ومدى معاجلته للتطرف   الدعوي النسائيعن اخلطاب  (ميدانية )دراسة حالةلذا قمت بعمل دراسة  ، حتقق األهداف
 :واإلرهاب

 اين )واقع اخلطاب الدعوي النسائيإجراءات وأساليب البحث امليد

 : منهج البحث-1

االختبارات كما توجد   أو املقابلة أوالذي يقوم جبمع البياانت من خالل املالحظة الوصفي التحليلي اتبع البحث املنهج 
النتائج   صالستخال اإلحصائيةيف الواقع ويعرب عنها تعبريا كميا وكيفيا وحيدد العالقة بني املتغريات ابستخدام الطرق 

 .1حتليل احملتوى حسب املوضوعات أسلوب استخدام ، مثوالتوصيات

 الدراسة: اهلدف من  -2

 )الواقع( واإلرهابمشول اخلطاب الدعوي النسائي ملوضوع التطرف  معرفة مدى 

 عينة البحث:-3

قد مجعت هذه  ، و ه  29يف مدينة جدة عام  ألقيت دعوية نسائية اضرة( عنوان حم320لت عينة البحث على )اشتم
والذي -القسم النسائي-يف حي العزيزية دواإلرشاتعاون مع مكتب الدعوة للتشمل مناطق جدة املختلفة وذلك اب العينة

ولقد وجدت صعوبة يف   ،حيائهاأجبدة على خمتلف  واإلرشادات مكاتب الدعوة ية من مندوبيمندوب (29يشرف على )
 حرصت على تنوع الداعيات امللقيات هلا.لقد و  متوفرة،لعدم وجود قاعدة بياانت  مجع هذه العناوين

عن دور اخلطاب  رأياستطالع  28 الداعية ومل يصلين إ 35وزع على  لرأيلالع كما اشتملت عينة البحث على)استط
 ( الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب

 حدود البحث: -4

 ه .1429مللقاة عام رات ا احلدود الزمانية:احملاض

ودية من حيث الكثافة أهنا اثين أكرب مدن اململكة العربية السعوسبب االختيار هو: ود املكانية:مدينة جدة ؛احلد
 السكانية،وللتنوع الثقايف فيها.  

 
لمي  طرق البحث الع(،226وهلما البحث العلمي مفهومه وأدواته)(،219انظر طرق البحث العلمي لذوقان عبيدات وكايد عبد احلق ) 1

  (.89وسف مصطفى القاضي)،مناهج البحوث وكتابتها لي(83والتحليل اإلحصائي إلخالص عبد احلفيظ ومصطفى ابهي)
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املعاهد  -املساجد–تقام فيها احملاضرات الدعوية النسائية مثل دور التحفيظ النسائية الرمسية اليت  األماكنجمتمع الدراسة:  
 .مكاتب دعوة اجلاليات-الشرعية

 البحث:  أدوات-5

 البحث على مايلي: أدواتاشتملت 

ه وعملت استمارة لتحليل حمتوى هذه  1429ين احملاضرات النسائية املطروحة يف مدينة جدة عام(من عناو 320)-1
 العناوين حسب املوضوعات.

ائي يف مكافحة التطرف  داعية(عن دور اخلطاب الدعوي النس28لبعض الداعيات يف جدة) رأياستطالع -2
 .واإلرهاب

 نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها: 

 ه في مدينة جدة: 1429حتليل حمتوى بعض عناوين احملاضرات النسائية املطروحة عام  استمارة أوال :

 (125) عدد الداعيات امللقيات هلذه املواضيع ، 320عدد املوضوعات

 (توزيع عينة البحث وفقا للمواضيع:1جدول)

 النسبة املئوية  التكرار  ملوضوع ا
 %11 36 عبادات:صالة،صوم،حج

 %21 68 توحيد وعقيدة 
 %13 41 وسلوك خالقأ

 %10 31 القلوب أعمالرقائق 
 %4 12 الدعاء أحكام،ةر متنوعة:طهافقهية  أحكام

تربية وأسرة:حياة زوجية، أسرة وأبناء،  
 تطوير ذات

82 26% 

 %4 12 السلف  وأعالمسرية نبوية 
 %8 27 القرآن وتفسريه 

 %3 11 ن والسنةالعلمي يف القرآ  اإلعجاز
 %100 320 اجملموع

الغايل واإلرهاب املذموم بشكل  فر طموضوع الت إىلة مل تتطرق (عينة الدراس320)املواضيع أن(1ظهر من جدول )
 مباشر ومستقل.
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عن دور اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة  (داعية يف مدينة جدة28جمموعة من الداعيات بلغن) رأياثنيا:استطالع 
 ما يلي:  لةاألسئعلى  اإلجاابتوكانت  واإلرهابالتطرف 

 بشكل مرضي:  واإلرهابهل تناول اخلطاب الدعوي مشكلة التطرف  -1

 املئوية  النسبة التكرار  اإلجاابت
 %  7 2 نعم
 % 50 1 ال

 % 43 12 تقريبا  
 % 100 28 اجملموع

 الدعوية؟  حماضراتكيف   واإلرهابموضوع التطرف  إل هل تتطرقني -2

 املئوية  النسبة التكرار  اإلجاابت
 %14 4 اغالب
 %25 7 قليال  
 %61 17 اندرا  

 %100 28 اجملموع
 يف حماضرتك الدعوية؟  واإلرهابكيف تتناولني موضوع التطرف -3

 املئوية  النسبة التكرار  اإلجاابت
 %0 0 بشكل مباشر ومستقل

 %75 21 أخرىضمن جمموعات  إليه اإلشارة
 %25 7 ال أتطرق إليه مطلقا  

 %100 28 اجملموع
 

  (داعية عدة 28عينة الدراسة) يف اخلطاب الدعوي النسائي فتذكر واإلرهابقلة طرق موضوع التطرف  أسباب عن ماأ-4
 وهي: أسباب

 النسبة املئوية  التكرار  اإلجاابت
ناك  عدم حاجة املرأة هلذا املوضوع فه-1

 موضوعات أهم لتطرح                        
12 43% 

 
 %57 16 الرجايل                                                  ابخلطاب الدعوي  االكتفاء-2
عدم اهتمام اجملتمع النسائي هبذا  -3

 املوضوع                                            
25 89% 
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 هي:   أخرى أسبااب وأضفن

 يف معاجلة هذا املوضوع. املرأةعدم الوعي بدور  ▪
 انتشارا ونقال. أوسعن اخلطاب الدعوي الرجايل أل ▪
 املوضوعية. إىلحساسية املوضوع يف الطرح وحاجته  ▪
 .مبثل هذه املوضوعات املرأةوعي لدى قلة ال ▪
 . اخلوف واحلذر من طرق مثل هذه املواضيع ▪
 النسائي.لدى اجملتمع   واإلطالعمستوى الثقافة  ▪
 قلة الطلب من قبل اجلهات الداعية هلذا املوضوع. ▪
 على طرح هذه املواضيع بشكل مباشر.  عدم قدرة كثري من الداعيات ▪
 املرتتبة من طرح هذا املوضوع وعدم فهم املطلوب يف اجملتمعات النسائية العامة. اآلاثر اخلوف من  ▪
 ا املوضوع.يف هذ رأيهاخذ وأ املرأة  إشراكيف   عالماإلعدم اهتمام   ▪
 ملوضوع.خاصة ملناقشة مدى تقصري العنصر النسائي يف هذا ا وأحباثعدم وجود دراسات  ▪
 سوء فهم. إىلتنوع واختالف املستوايت العلمية للمحاضرات مما يؤدي  ▪
 انتشار هذا الفكر وخطورته على الفرد واجملتمع .  آاثرغفلة النساء عن  ▪
 نظر فيه.واختالف وجهات ال اإلرهابعدم وضوح مفهوم  ▪
 الداعية خلطورة هذا املوضوع. إدراكعدم  ▪
 التحفظ من طرح مثل هذه املواضيع.  ▪
 نه قاصر على توجيه الرجال فقط. ا املوضوع خيص اجملتمع الرجايل وأهذ  أنالعتقاد ا ▪
 ومعانيه. وأبعاده اإلرهابالقصور يف معرفة معىن  ▪
 جتماعية.ومتعلقاته السياسية واال اإلرهابمبوضوع  املرأة إملامقلة  ▪
 عدم وجوده يف العنصر النسائي. ▪
 استنكار اجملتمع النسائي له ابلفطرة. ▪
 .أكثرلجانب السياسي ميله ل ▪
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 نتائج الدراسة: 

،العشرة  األسرةمثل: ااحتياجاهتوتناسبها وتلب  املرأة اخلطاب الدعوي النسائي يركز على املواضيع اليت هتم  .1
 والسلوك والعقيدة. األخالق،الرقائق وهتذيب األبناءالزوجية،تربية 

 بشكل مباشر ومستقل.  واإلرهابملوضوع التطرف  النسائيل اخلطاب الدعوي قلة تناو  .2
القصور يف فهم معىن اإلرهاب وقصره على العمليات التفجريية واالنتحارية سبب من أسباب عدم طرق اخلطاب   .3

 الدعوي النسائي له.
 . معرفته وأمهيةخلطورته  إدراكهنتيجة عدم   رهابواإلمبوضوع التطرف  ال يهتماجملتمع النسائي  .4
درجة   إىلالنساء  إيصال إىل يف واقعه  يهدف  إذ ، رغم أمهيته دف يف غالبهعوي النسائي حمدود اهلاخلطاب الد أن .5

 .العاملية  األحداث وابلقضااي االجتماعية  املرأةمن التدين دون ربط 
املختلفة لوجود  عالماإلعرب وسائل  واإلرهابوضوع التطرف اخلطاب الدعوي الرجايل هو املسيطر يف طرح م  أن .6

 الدعم له.
، واملتفرغات للعمل النسائي يعاين من قصور يف عدد الداعيات املؤهالت علميا وتربواي اخلطاب الدعوي أن .7

 .رتبطن أبعمال أخرىلى املتطوعات احملتسبات والاليت يالدعوي إذ غالب الدعوة النسائية تقوم ع
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 ةــــــاخلامت

 
 1تخلصة من البحث:سالتوصيات واملقرتحات املوفيها 

دعوي النسائي وضرورة دعمه بشكل رمسي ماداي ومعنواي ودوره األكيد يف اجملتمع النسوي إذ هو  أمهية اخلطاب ال .1
 . والذي يعد ركنا  أساسيا  يف معاجلة التطرف واإلرهاب مكمل للعمل الدعوي الرجايل

الدورات  عالقة ابلتعليم وذلك بعقد  تيل القائمات على الرتبية سواء كن أمهات أو معلمات أو ذابتأه االهتمام .2
 التأهيلية والتدريبية يف أصول الرتبية وأمهيتها إمنائيا ،وقائيا ،عالجيا .

سائل و  ، وعربنشر ثقافة احلوار وثقافة التوسط واالعتدال عرب وسائل التعليم يف املناهج واملقررات الدراسية .3
هذه الثقافة اليت تعترب احلصانة  لنشر  وإعدادهنواملعلمات  األمهات أتهيل ، وعربقنوات فضائية-صحيفة-قصة-اإلعالم

 . واإلرهابضد التطرف 
معلمات الدين والقائمات على دور التحفيظ واملراكز  خاصة  ؛للمعلماتعقد الدورات العلمية للداعيات و  .4

 والتطرف وصوره وكيفية التعاطي معه،وكيف ميكن نشر ثقافة االعتدال يف اجملتمع. اإلرهابخبطورة  لتوعيتهن الصيفية
 جتعلهن يف مراحل عمرية أهنن إذز على استهداف شرحية الفتيات من طالبات اجلامعات واملرحلة الثانوية الرتكي .5

 . أتثراشرائح اجملتمع  أكثرمن 
ز الصيفية واجملتمعات الدعوية وتوجيهها ودعمها ماداي صفي يف املدارس النظامية واملراكالال ابلنشاطاالهتمام  .6

جتذب الفتيات   وميسرةعن طريق برامج شيقة  واإلرهاب م وبث الوعي خبطورة التطرف ورمسيا ليؤدي دوره يف غرس القي
 وتنفيذها. هلا اإلعدادليشاركن يف 

ية الشرعية ذات رؤى واضحة فتح املزيد من الكليات الشرعية املتخصصة وفتح اجملال لعقد الدورات العلم .7
التطرف والغلو  إذبهات والرد على الفرق الضالة،حمددة تعمل على نشر العلم الشرعي الصحيح  ودحض الش وأهداف

 ابلفكر النري واملعتدل املستمد من الكتاب والسنة. إالفكر ال ميكن مواجهته 
 الصيفية، وهلذا فوائد:  إلجازة احث اجلامعات النظامية بعقد الدورات العلمية الشرعية يف فرتة  .8

 السيئ.  أثرهللفراغ  إذ اإلجازةالفتيات يف   أوقاتشغل  -أ
 .واعتدالهيقدم هذه الدورات املؤهالت واملتخصصات علميا مما يضمن سالمة الفكر  أن -ب
 هللا.   إبذنا يضمن نتائجها حمددة وبرامج مقصودة مم أهدافرمسية خمطط هلا وفق  أهنا -ت

 
 لقد راعى الباحث خصائص اجملتمع السعودي عند تقدمي هذه املقرتحات والتوصيات. 1
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بدال من حبثهن عن العلم الشرعي جبهود غري منظمة -وهن كثر حبمد هللا–لعلم الشرعي يف ا الراغبات سد حاجة  -ث
 تشكل خطرا على الفكر الديين املعتدل. قد 

هذه   ، وتكونووقائية وعالجية ملشكلة الغلو والتطرف إمنائيةواضحة مدروسة لعمل برامج  إسرتاتيجية.وضع خطط 9
 فئة الشباب. ، خاصةاجملتمع وحاجتهاخلطط مبنية على دراسات ميدانية عن واقع 

املوضوعة ملكافحة الغلو   اإلسرتاتيجيةواملتابعة للخطط  اإلشراف تتوىل  القيادات النسائية الدعوية املؤهلة اليت  إعداد.10
 التطرف.

لكل  ، إذنشوء الغلو والتطرف يف اجملتمع السعودي وكيفية معاجلته أسباب .عمل الدراسات العلمية املقننة ملعرفة 11
 وله خصائصه وثقافته. أسبابهجمتمع 

 يزها.عز ترسيخ املواطنة الصحيحة وسبل ت .العمل على12

الدعوي النسائي ومعرفة   للعملترتبط ببعض للتخطيط والتنسيق  يقية للدعوة النسائية يف كل مدينة.عمل مكاتب تنس13
 الدعوية النسائية. ماللألع إلعالنواوكذلك هتتم ابلدعاية  جوانب القوة لدعمها وجوانب الضعف لعالجها،

ة وخطورة الغلو يطالوس أبمهيةنكبوتية لنشر ثقافة احلوار وبث الوعي ع االلكرتونية عرب الشبكة الع.االهتمام ابملواق14
 من فئة الشباب اليت ينبغي العناية هبا.   ا كبري   اوالتطرف،فالشبكة العنكبوتية تستقطب عدد

اللجنة من خمتصات ذات خربة   هذه ، وتكونيف كل مدينة والتطرف الغلو أبخطار.تشكيل جلنة نسائية للتوعية 15
 يف العلوم الشرعية ويف علم النفس والرتبية. :وتربواي علميا ، ومؤهالتواقعة ابلودراي

 لتعاون الرمسي مع اجلهات ذات صلة وهي:وحتتاج لوهذه اللجنة حتتاج للدعم املايل والرمسي،

 .فواألوقاوالدعوة  اإلسالميةلشؤون وزارة ا –وزارة الداخلية  -وزارة الرتبية والتعليم  -وزارة التعليم العايل

 *هدف هذه اللجنة:

 . واإلرهابالتطرف والغلو  أبخطارالعمل على نشر ثقافة التوسط واالعتدال والتوعية  

 *مهام اللجنة: 

يف اجملتمع النسائي خبطورة التطرف  للمدارس واجلامعات والسجون واملستشفيات لبث الوعي  دوريةعمل زايرات  -أ
 ة واالعتدال.يطالوس وأمهية واإلرهاب

 وكيفية مالحظته وعالجه. واإلرهابمتخصصة للمعلمات واملربيات وتوعيتهن خبطورة التطرف تقدمي دورات   -ب
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 إزالةو احلاالت اليت يظهر عليها بوادر التطرف والغلو من الفتيات ملناقشتها بشكل فردي واحلوار معها  إحالة -ت
 الشبهات ودحضها.

غرف احملادثة  وواحلوار عرب منتدايته  فتح موقع على الشبكة العنكبوتية تتوىل هذه اللجنة فيه النقاش -ث
 التوعية ابلغلو والتطرف. ما خيدم وكل  اخلاصة،كما تعمل على تقدمي االستشارات العلمية والرتبوية ،

 .وأمانيقدم هذه االستشارات بسرية  ، والذياجملانيةتقدمي االستشارات اهلاتفية عرب هاتف االستشارات  -ج
(بكل سرية وعمل الدراسات واالستبياانت ملعرفة  األخوات-الزوجات-تاألمها) اإلرهابيني  أبسراالتصال  -ح

 معاجلة مشكلة الغلو والتطرف. ما خيدم واملظاهر وكل  األسباب

مهية هذا الدين ارتقاء  يتجاوز جمرد الشعور أبن هناك مؤامرة  نه من الضروري االرتقاء مبستوى الوعي أبإختاما  ف           
تطبيقه واقعيا  يف  أمهية و  وعامليته  بل البد من الوعي أبمهية هذا الدين خذ موقع الدفاع فقط، واستهداف من اخلارج فيت

   مجيع جماالت حياتنا لتكوين اجملتمع الواعي القائد احملصن ضد كل فكر ضال منحرف.

 

  أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني وآخر دعواان
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