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املستخلص
تيث إف اجملتمع النسوم عن اجملتمعات ادلهمة ُب الدعوة ؛ فاف دعوة النساء ُب احلرعُت
الاشريفُت تعد ضركرة عدحة؛ السيما كأف ادلرأة عكدفة بالتكاليف الاشرعية كالرجل ٘تاعان عع استوائهما
ُب اجلزاء األخركم  ،كتأٌب ىذه الدراسة ٔتاشيئة ا﵁ لتجدية شيء عن عسئولية الدعاة ُب ىذا ادليداف
ادلهم  ،كالذم يعد عيدانان خصبان لددعوة إىل ا﵁ ،لتجدده بتجدد الزكار عن احلجاج كادلعتمرين ُب
كل تُت ،فهي فرصة ال تفوت ،ألف بعضهم قد ال يكرر الزيارة ذلذه الببلد ادلباركة ،فرٔتا يفوهتم عن
اخلَت العظيم الذم ديكن تداركو بتضافر اجلهود بعدد عن الرباعج التوجيهية إلرشادىم خلَت الدنيا
كاآلخرة.
كعن أىداؼ ىذا البحث :بياف كيفية اعداد ادلرأة الداعية لتقوـ بالتوجيو كاالرشاد ُب احلرعُت
الاشريفُت ،عع ابراز ادلوضوعات اليت جيب العناية هبا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت .كبياف
أبرز األساليب كالوسائل اليت ديكن اٗتاذىا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،عع الكاشف عن
ادلعوقات اليت تعيق دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كسبل التغدب عديها.
كيأٌب ىذا البحث ُب ٘تهيد كعبحثُت كما يدي:
التمهيدُ :ب دعوة النساء ،أمهيتها ،كخصائصها ،كُب كتدات التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت
الاشريفُت ،تعريفها ،كعهاعها .أعا ادلبحث األكؿ :فعن إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت،
كعوضوعات دعوة النساء كأساليب ككسائل كععوقات ذلك عع ذكر سبل العبلج .كادلبحث الثاين
جاء عن :الدراسة ادليدانية ،كًب اتباع ادلنهج االستقرائي كادلنهج ادلسحي التحديدي جلمع ععدوعات
البحث.
ٍب خا٘تة ٖتوم نتائج البحث ،كاليت عنها :أف عن أبرز عا حيتاجو الداعية يأٌب فقو كاقع الدعوة
ُب احلرعُت الاشريفُت؛ عع التأكيد عدى أنو ديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عتكاعل عن
خبلؿ الدكرات العدمية ،يكوف ٔتثابة جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم ،أعا أبرز توصيات
البحث :أف تتم العناية بالرباعج الدعوية ادلقدعة لدمرأة ُب ادلسجد ،عع اإلفادة عن براعج احلرعُت
الاشريفُت كٕتربتها ُب ىذا اجملاؿ.
كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت .كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا
زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت.
الكلمات الدالة  :دعوة-النساء -احلرعُت-ادلرأة -الاشريفُت-الداعية
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Abstract
Title: Advocacy of Women in the Two Holy Mosques – Dr. Lulua Sulaiman
Alghannam
The women's society is one of the important societies in terms of advocacy;
the advocacy of women in the two Holy Mosques is an urgent necessity,
especially since the woman is charged with the costs of legitimacy as the man
completely, and they share equal rewards in the Hereafter. This study comes in
the will of God to reveal something about the responsibility of preachers in this
important field, which is a fertile ground for the daawah (calling to Allah), for its
renewal because of the renewing of visitors among pilgrims and Umrah
performers every time. It is an opportunity not to miss because some of them may
not repeat their visit to this blessed country. They may miss the great good that
can be remedied by concerted efforts with many guidance programs to guide them
to obtain the good of this life and the Hereafter.
Some of the objectives of this research are: to explain how to prepare
women to guide and direct in the two holy mosques, highlighting the issues that
must be taken care of when preaching women in the two holy mosques.
Explaining the most prominent methods and means that can be use when
preaching women in the two holy mosques, and revealing the obstacles that hinder
the preaching of women in the two holy mosques and ways to overcome them.
This research consists of a preface and two chapters as following:
The Preface: on preaching the women, its importance, and its
characteristics. And guidance units in the two holy mosques, their definition, and
their functions.
As for the first chapter : In the theoretical aspect, in which:
The first requirement: is to prepare the woman who preaches in the two
Holy Mosques, the topics of preaching the women, methods and means and its
obstacles with the mention of ways of soving it.
The second chapter : the field study in which an inductive and analytical
survey methodology was fully applied to collect the research information.
Then the conclusion : which contains the most important results of the
research, some of which are : some of the most important needs of the preacher is
the understanding of the reality of daawah in the two Holy Mosques, with an
affirmation that there can be an integrated scientific project in the two Holy
Mosques from the scientific seminars, which will served as open scientific
universities for female students. As for the top recommendations of the researcher
: is to fully take concern of the daawah programs which are given to the women in
the mosque, with benefiting from the programs and experience of the two Holy
Mosques in this field.
May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and companions.
Key words: Advocacy - Women – Two holy Mosques - Preacher
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املكدمة
إف احلمد ﵁ ضلمده كنستعُت بو ،كنستغفره كنستهديو ،كنعوذ با﵁ عن شركر أنفسنا كعن
سيئات أعمالنا ،عن يهده ا﵁ فبل عضل لو كعن يضدل فبلىادم لو ،كناشهد أف ال إلو إال ا﵁ كتده
ال شريك لو ،كأف زلمدان عبده كرسولو ،أعا بعد:
فالدعوة إىل ا﵁ عن أشرؼ العبادات كأتسن األقواؿ اليت أعر ا﵁ جل شأنو هبا؛ كيتأكد ىذا
الاشرؼ عندعا تكوف الدعوة ُب أطهر البقاع كأعظمها عند ا﵁ ُب ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم
الاشريف ،كالذم يتأكد كجوب الدعوة فيهما لكوهنما عأكل ألفئدة ادلسدمُت عن كل ببلد العامل،
كلاشدة احلاجة لدتوجيو كاإلرشاد لزكارمها عع كجود بعض االضلرافات اليت تكوف عن جهل حيتاج ععو
الدعاة إىل ا﵁ لدبياف كاإليضاح.
كألمهية قياـ ادلراة بالدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ أناشئ القسم النسوم بإدارة التوجيو كاإلرشاد
ُب احلرعُت الاشريفُت؛ لتحقيق الدعوة إىل ا﵁ كفق ظركؼ خاصة؛ نظران لطبيعة ىذا ادليداف ادلهم
كالذم يضم أجناسان سلتدفة كأعدادان ىائدة عن الباشر ُب أكقات زعنية ععينةٖ ،تتاج ععو الداعيات
الستنفار اجلهود إلرشاد ادلدعوات كفق اتتياجاهتن ادلتنوعة.
كالشك أف ىذا اجلهد يتم التخطيط لو كالعمل عدى تنفيذه كفق كافة الوسائل ادلتاتةُ ،ب
ظل قيادة رشيدة ٖترص عدى الرقي ٔتستول اخلدعات ادلقدعة لضيوؼ الرٛتن عدى كافة األصعدة.
كتعد ىذه الدراسة كسيدة عساعدة ٗتدـ الدعوة النسائية كفق أسس عدمية ،تقوـ عدى بياف
كاقع دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كالوقوؼ عدى أبرز التطدعات اليت ديكن اقًتاتها لتطوير
التوجيو كاالرشاد ادلقدـ لدمرأة ُب احلرعُت الاشريفُت.
أ  -املصطلحات واملفاهيه:

الدعوة:الدعوة ُب الدغة :لددعوة ُب الدغة عدة و
ععاف تدكر كدها توؿ :االستمالة ،كالتمٍت ،كالتجمع،
()1
كالدعاء ،كالسؤاؿ ،كالنداء ،كالدعوة إىل الطعاـ ،كاألذاف ،كالطدب ،كاحلث ،كاالستعانة.
(ُ) أٛتد بن زلمد ادلقرئ الفيوعي" ،ادلصباح ادلنَت ُب غريب الاشرح الكبَت"( .بَتكت :ادلكتبة العدمية ،د :ط،
ت)ُْٗ :ُ ،؛ زلمد بن عرتضى الزبيدم" ،تاج العركس عن جواىر القاعوس"ٖ .تقيق :رلموعة عن
ا﵀ققُت( ،دار اذلداية ،د :ـ ،ط ،ت)ْٔ :ّٖ ،؛ زلمد بن يعقوب الفَتكز أبادم" ،القاعوس ا﵀يط"= .
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فالفعل "دعو" " :الداؿ كالعُت كاحلرؼ ادلعتل أصل كاتد ،كىو أف ٘تيل الاشيء إليك بصوت
()1
ككبلـ يكوف عنك ".
أعا الدعوة ُب االصطبلح:
فهي" :قياـ عن ع نده أىدية النصح الرشيد ،كالتوجيو السديد عن ادلسدمُتُ ،ب كل زعاف
()2
كعكاف بًتغيب الناس ُب اإلسبلـ اعتقادان كعنهجان ،كٖتذيرىم عن غَته بطرؽ سلصوصة".
احلرعُت الاشريفُت:ادلقصود باحلرعُت الاشريفُت ُب ىذه الدراسة :ادلسجد احلراـ ٔتكة ادلكرعة كادلسجد النبوم
بادلدينة ادلنورة.
فعن عبد ا﵁ بن زيد ( تِّىػ) ،عن النيب  أنو قاؿ( :أف إبراىيم ترـ عكة كدعا ذلا،
كترعت ادلدينة كما ترـ إبراىيم عكة ،كدعوت ذلا ُب عدىا كصاعها عثل عا دعا إبراىيم عديو
)ّ(
السبلـ دلكة).
ترـ فيهما عاال حيرـ ُب غَتمها ،كالقتاؿ كقطع الاشجر ،كقتل
كععٌت كوهنما ترعان أم أف ا﵁ َّ
الصيد كغَتىا .فعن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما(تٖٔىػ) قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  يوـ فتح عكة:
)إ ف ىذا البدد ترعو ا﵁ يوـ خدق السموات كاألرض فهو تراـ ْترعة ا﵁ إىل يوـ القياعة ،كإنو مل
حيل القتاؿ فيو ألتد قبدي كمل حيل يل إال ساعة عن هنار؛ فهو تراـ ْترعة ا﵁ إىل يوـ القياعة ،ال

العرقسوسي( ،طٖ ،بَتكت :عؤسسة
= ٖتقيق :عكتب ٖتقيق الًتاث ُب عؤسسة الرسالة بإشراؼ :زلمد نعيم
ي
الرسالة لدطباعة كالناشر كالتوزيعُِْٔ ،ىػ)ُِِٖ ،؛ إبراىيم عصطفى ،كآخركف" ،ادلعجم الوسيط" ( .دار
الدعوة ،د :ـ ،ط ،ت).ِٖٔ ،
(ُ) أٛتد بن فارس بن زكريا" ،ععجم عقاييس الدغة"ٖ .تقيق :عبد السبلـ بن زلمد ىاركف( ،دار الفكر،
ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ ،د :ط).ِٕٗ :ِ ،
(ِ) أبو اجملد السيد نوفل" ،الدعوة إىل ا﵁ ،خصائصها ،كعقوعاهتا ،كعناىجها"( .طُ،الفجالة :عكتبة احلضارة
العربيةُّٕٗ ،ىػ ).ُٖ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب كتاب البيوع ،باب بركة صاع النيب  كعده ،ح( َِِِ).ْٕٗ :ِ ،
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يعضد شوكو كال ينفر صيده ،كال يدتقط لقطتو ،إال عن عرفها ،كال خيتدى خبله) .فقاؿ العباس 
)ُ(
(تِّىػ) :يا رسوؿ ا﵁ إال اإلذخر فإنو لقينهم كلبيوهتم؟ فقاؿ( :إال اإلذخر).
كديكن تعريف دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت اجرائيان بأهنا :اجلهود الدعوية اليت يبذذلا
الدعاة إىل ا﵁ ُب اجلهات الرمسية كغَتىا لدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ب  -مشكلة البحث وأهنيتوا:
تأٌب ىذه الدراسة ٔتاشيئة ا﵁ لتجدية شيئ عن عسئولية الدعاة ٕتاه الدعوة اىل ا﵁ تعاىل ُب
احلرعُت الاشريفُت ،كاليت تعد عيدانان خصبان لددعوة إىل ا﵁ ،لتجدده بتجدد الزكار عن احلجاج
كادلعتمرين ُب كل تُت ،فهي فرصة التفوت ،ألف بعضهم قد اليكرر الزيارة ذلذه الببلد ادلباركة ،فرٔتا
يفوهتم عن اخلَت العظيم الذم ديكن تداركو بتضافر اجلهود بعدد عن الرباعج التوجيهيو الرشادىم
خلَت الدنيا كاآلخرة.
كتيث اف اجملتمع النسوم عن اجملتمعات ادلهمة ُب الدعوة؛ فاف دعوة النساء ُب تدك البقاع
ادلباركة تعد ضركرة عدحة؛ السيما كأف ادلرأة عكدفة بالتكاليف الاشرعية كالرجل ٘تاعان عع استوائهما
ُب اجلزاء األخركم ،كخلصوصية كضعها كفق عاجبدها ا﵁ تعاىل عديو عن مسات ،يتوجب أف تكوف
دعوهتا تراعي تاجاهتا الدينية كاألخبلقية كالنفسية كما أعر ا﵁ سبحانو كتعاىل.
كذلذا يأٌب ىذا البحث ليبُت أمهية دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كما تكمن أمهيتو ُب
كونو عن البحوث ادليدانية اليت تأٌب لتبُت الواقع الدعوم النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت كفق رؤية
شرعية دقيقة.
ج  -أهداف البحث:

يهدؼ ىذا البحث إىل عايدي:
بياف أمهية دعوة النساء ككاقعها ُب احلرعُت الاشريفُت.
ُ-
ِ -بياف كاقع كتدات التوجيو كاإلرشاد النسائية ُب احلرعُت الاشريفُت.
ّ -بياف كيفية إعداد ادلرأة الداعية لتقوـ بالتوجيو كاالرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت.
ْ -إبراز ادلوضوعات اليت جيب العناية هبا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ٓ -بياف أبرز األساليب كالوسائل اليت ديكن اٗتاذىا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب أبواب اإلتصار كجزاء الصيد ،باب ال حيل القتاؿ ٔتكة ،ح(ُّٕٕ).ُٔٓ :ِ ،

- 220 -

مجلة الجامعة اإللسمامةة للعلم الرعيةة  -العدد  - 574الجزء الثاني

ٔ -الكاشف عن ادلعوقات اليت تعيق دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كسبل التغدب عديها.
د  -تساؤالت البحث:
سيجيب ىذا البحث ٔ-تاشيئة ا﵁ -عن التساؤالت التالية:
ُ -تساؤالت اجلانب النظرم:
 عا أمهية دعوة النساء ،كعاخصائصها؟ عا تعريف كتدات التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت ،كعا عهاعها؟ عا أمهية إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا عوضوعات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا أساليب ككسائل دعوة النساءُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كعا سبل عبلجها؟ِ -تساؤالت اجلانب ادليداين:
عا كاقع الدعوة ُب إدارة اإلرشاد النسائي ُب ادلسجد النبوم؟هـ  -الدراسات السابكة:
عن خبلؿ البحث ُب قواعد ادلعدوعات تبُت لدباتثة :أف ىذا ادلوضوع مل يطرح سابقان؛ فغالب
الدراسات ٖتدثت عن الدعوة النسائية باشكل عاـ أك عن عكانة احلرعُت كخصائصهما؛ إال أف أمهها
فيما كقفت عديو ُب ىذا ادلوضوع عايدي:
(ُ)
تنبيو األناـ إىل ادلخالفات ُب ادلسجدين النبوم كاحلرـ .لعبد اجمليد بن سديماف احلديثي.كٖتدث فيو عن أبرز ادلخالفات اليت تقع ُب احلرـ ادلكي كاحلرـ ادلدين ،كديكن اإلفادة عن ىذا
البحث ُب كوف بعض ىذه ادلخالفات شلا تقع فيها النساء كجيب العناية هبا ،إال أهنا ٗتتدف عن ىذه
الدراسة ُب كوف ىذه الدراسة ٗتتص بدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ٔتزيد عناية كٗتصص.
الوسائل الدعوية َب ادلسجد النبول َب العصر احلاضر .لربكة بنت عضيف بن عدي(ِ)
الطدحي.
(ُ) )طُ ،الرياض :دار الوطنُُْٓ ،ىػ)
(ِ ) رسالة عاجستَت ،جاععة اإلعاـ زلمد بن سعود اإلسبلعية ،كدية الدعوة ،قسم الدعوة كاالتتساب،
ُِْْىػ.
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كٖتدثت فيو الباتثة عن أنواع الوسائل الدعوية ُب ادلسجد النبوم ادلباشرة كغَت ادلباشرة ،كعن
آثارىا ،كتناكلت عند عرض ذلك الوسائل الدعوية اليت تبذؿ بالقسم النسائي ُب ادلسجد النبوم،
كىي هبذا تاشًتؾ عع ىذه الدراسة ُب ىذا اجلانب.
و  -ميوج البحث وأداتى:
ىذه الدراسة عن الدراسات الوصفية القائمة عدى ثبلثة عناىج عن عناىج البحث العدمي؛
كذلك لقياعها عدى جانبُت :اجلانب النظرم ،كفيو يتبع ادلنهج االستقرائي؛ كىو:
"احلكم عدى الكدي ٔتا يوجد ُب جزيئاتو ٚتيعان . . .فاالستقراء يدرس بعض اجلزئيات
كالظواىر بغية الكاشف عن العدل كالعبلقات اليت ٕتمع بينها لنصل هبذا إىل ععرفة القوانُت العاعة أك
()1
القضايا الكدية".
أعا اجلانب الثاين فهو اجلانب ادليداين كالذم يقوـ عدى ادلنهج ادلسحي الذم يهدؼ إىل:
كصف الظاىرة ادلدركسة عن تيث طبيعتها كدرجة جودهتا ،كالذم ديكن تطبيقو عدى رلموعة
()2
كاتدة أك رلموعتُت.
كادلنهج التحديدي " :كىو ادلنهج الذم يعتمد عدى ٚتع ادلعدوعات اليت تتعدق بأم ناشاط
()3
كافٍ ،ب ٖتديل تدك ادلعدوعات اجملموعة الستخبلص عا ديكن استخبلصو عنها".
كيتم ٚتع ععدوعات الدراسة عن خبلؿ أداة البحث :االستبياف؛ جلمع بيانات كمية ككيفية
لئلجابة عن تساؤالت البحث.
أعا رلتمع الدراسة كعينتها :فسيكوف –ٔتاشيئة ا﵁ -رلتمع الدراسة إدارٌب التوجيو كاإلرشاد
النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت ،أعا عيٌنة الدراسة :فهي تاشمل عيٌنة عاشوائية عن العضوات العاعبلت
ُب اإلدارة؛ عن عنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي ُب ادلسجد النبوم.
كستقوـ الباتثة ٔ-تاشيئة ا﵁ -باستقراء نصوص الاشرع كتطبيقاتو فيما يتعدق بدعوة النساء
ُب احلرعُت الاشريفُت ،عع عسح الواقع الدعوم النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت عن خبلؿ أداة البحث،
(ُ) فرج ا﵁ عبد البارم" ،عناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة "( .طُ ،القاىرة :دار األفاؽ العربية ،
ََِْـ).ْٔ ،
(ِ) صاحل بن ٛتد العساؼ" ،ادلدخل إىل البحث ُب العدوـ السدوكية"( .طِ ،الرياض :عكتبة العبيكاف،
ُُِْىػ).ُُٗ ،
(ّ) يوسف بن عصطفى القاضي" ،عناىج البحث ككتابتها"( .الرياض :دار ادلريخَُْْ ،ىػ ،د:ط).ٖٗ ،
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كعن ٍب ٖتديل عا يتم ٚتعو عن ععدوعات لتوظيفها فيما يتعدق ّتزيئات البحث.

ز  -تكسينات البحث:
سيأٌب ىذا البحث ٔ-تاشيئة ا﵁ُ -ب ٘تهيد كعبحثُت ،كما يدي:
التمهيد:
ادلطدب األكؿ :دعوة النساء ،أمهيتها ،كخصائصها.
ادلطدب الثاين :إدارٌب التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت ،تعريفها ،كعهاعها.
ادلبحث األكؿ :اجلانب النظرم:
ادلطدب األكؿ :إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الثاين :عوضوعات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الثالث :أساليب ككسائل دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الرابع :ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كسبل عبلجها.
ادلبحث الثاين :الدراسة ادليدانية:
ادلطدب األكؿ :إجراءات الدراسة ادليدانية.
ادلطدب الثاين :نتائج الدراسة ادليدانية.
ادلطدب الثالث :تقومي الدراسة ادليدانية.
ٍب خا٘تة ٖتوم خبلصة البحث ،كأىم توصياتو.
***
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متويد
املطلب األول :دعوة اليساء ،أهنيتوا ،وخصائصوا.
لقد كرـ ا﵁ ادلرأة كأعطاىا ادلكانة البلئقة هبا بنتان كأختان كزكجة كأعان؛ فمازالت الوصية هبا
ْتسن رعايتها ككاليتها؛ فكفل ذلا الاشرع تقها كترـ ظدمها كبوأىا عنزلتها الرفيعة ،فهي ُب اخلطاب
الديٍت العاـ تاشًتؾ عع الرجل تبعان لدعرؼ الدغوم ُب تغديب صيغة ادلذكر عراعاة ألساليب الفصاتة

كالبياف عند العربكما ُب قولو تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾{آؿ عمراف}َُِ :
ادلفسر زلمد األعُت الاشنقيطي رٛتو ا﵁ تعاىل(تُّّٗ :ق) " :قد أٚتع أىل
قاؿ الاشيخ
ٌ
(ُ)
الدساف العريب عدى تغديب الذكور عدى اإلناث ُب اجلموع كضلوىا ،كما ىو ععدوـ ُب زلدو".
فادلرأة ادلسدمة عكدفة ٔتضاعُت العقيدة كالاشريعة كالرجل ٘تاعان ،فالرسالة اإلذلية مل تفرؽ بُت
ذكر كأنثى ُب أصوؿ اإلدياف كالعبادات إال ُب تدكد ضيقة كاضحة بينة ،إذ جيب التسديم كاالنقياد

حلكم ا﵁ كما ُب قولو تعاىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ {األتزاب} ّٔ :كما أف ال فرؽ بُت الرجل كادلرأة

ُب اجلزاء األخركم ،قاؿ تعاىل ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﴾ {النساء}ُِْ :
كُب األتكاـ اخلاصة بادلرأة كاف اخلطاب يأٌب عباشران ذلا كما ُب قولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱣ
ﱢ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ {ادلمتحنةُِ}ككما ُب قولو تعاىل :ﱡﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭐﱠ {األتزاب}ّّ :

كعع اشًتاؾ النساء ُب اخلطاب الدعوم العاـ عع الرجل إال أف الاشريعة أعطت ادلرأة عزيد
رعاية كاىتماـ ُب الدعوة كالًتبية دلكانتها كأثرىا ُب اجملتمع ،كذلك دلايدي:

(ُ ) زلمد األعُت بن زلمد ادلختار بن عبد القادر اجلكٍت الاشنقيطي" ،أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف".
(بَتكت :دار الفكر لدطباعة كالناشر كالتوزيع ُُْٓ ،ىػ  ،ُٗٗٓ -د :ط).ِّٖ : ٔ .
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أف النساء شقائق الرجاؿ ،كذلا أثر كبَت ُب بناء اجملتمع كقوة حلمتو ،كعديها عسئوليات كربلُب بناء اجليل كتربية األبناء كتفظ األسرة عن التاشتت كالضياع ،فعن عبدا﵁ بن عمر  قاؿ :قاؿ
(ُ)
رسوؿ ا﵁ ﷺ . . .( :كادلرأة راعية ُب بيت زكجها كعسئولة عن رعيتها.) . .
لذا جاءت الوصاية باإلتساف إليها كتعاىدىا بالًتبية احلسنة عنذ صغرىا ،قاؿ النيب ( :عن عاؿ
جاريتُت تىت تبدغا جاء يوـ القياعة أنا كىو ،كضم أصابعو)(ِ) ،كقاؿ  ( :عن يدي عن ىذه البنات
شيئا فأتسن إليهن كن لو سًتا عن النار).

(ّ)

كما جاءت الوصاية هبا كزكجة بعدـ ظدمها ككجوب إعطائها تقها ،قاؿ ﷺ( :فاتقوا ا﵁ ُب
(ْ)
فركجهن بكدمة ا﵁).
أخذ٘توىن بأعاف ا﵁ كاستحددتم
النساء ،فإنكم
َّ
َّ
رسوؿ ً
ككذلك األعر بربىا كتسن صحبتها أعان؛ فقد جاء رجل إىل ً
ا﵁ ﷺ فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁
ه
عن أتق الناس ْتسن صحابيت؟ قاؿ ( :أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟ قاؿٍ ( :ب أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟
(ٓ)
قاؿٍ ( :ب أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟ قاؿٍ( :ب أبوؾ).
كال شك أف ذلذه الرعاية كاالىتماـ أثرىا البالغ عدى صبلح ادلرأة كإدياهنا ،كىو اذلدؼ عن
دعوهتا.
احلاجة ادلتجددة لدعوة ادلرأة ادلسدمة ُب العصر احلاضر ،لعظيم أثرىا عدى اجملتمع إجيابانكسدبان كذلك بإبراز تقوؽ ادلرأة كفق عكانتها الكردية اليت كفدها ا﵁ ذلا.
تفاشي اجلهل بالعدم الاشرعي ،فبعض النساء ٕتهل كاجباهتا كعسئولياهتا كتقوقها ،لذايسهل كقوعها ُب ادلنكرات كتغريرىا بالاشبهات ،خاصة ُب بعض البدداف أك األقديات اإلسبلعية اليت
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة ُب القرل كادلدف ،ح(ّٖٓ).َّْ :ُ ،
(ِ ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الرب كالصدة كاآلداب ،باب فضل اإلتساف إىل البنات،
ح(ُِّٔ).َِِٕ :ْ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب رٛتة الولد كتقبيدو كععانقتو ،ح(ْٗٔٓ):ٓ ،
ِِّْ.
(ْ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احلج ،باب تجة النيب  ،ح(ُُِٖ).ٖٖٔ :ِ ،
(ٓ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب عن أتق الناس ْتسن الصحبة ،ح(ِٔٔٓ):ٓ ،
ِِِٕ.
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تقل فيها عنافذ العدم الاشرعي ،لذا فإف غالب ادلخالفات الاشرعية لدنساء الزائرات ُب احلرعُت
الاشريفُت تأٌب عن ىذا الباب.
تعدد عيادين دعوة ادلرأة؛ عع عا ُب بعضها عن خصوصية تتطدب فقهان عميقان ألتكاعها،كما ىو احلاؿ عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
 ُب عقابل عا سبق يأٌب قدة الداعيات ادلتمكنات عن العدم الاشرعي شلا يبُت ضركرة ٖتقيقعقاصد الاشريعة ُب دعوة ادلرأة ادلسدمة عن خبلؿ السعي عدى تأىيل الكوادر الدعوية ادلتخصصة
كفق عمل عؤسسي يراعي خصوصيتها.
كألف الاشارع احلكيم فرؽ ُب بعض التكاليف الاشرعية بُت الذكر كاإلنثى تبعان لطبيعتهما اليت
خدقها ا﵁ ،لذا فإف دعوة ادلرأة كذلك اختصت ٓتصائص ٘تيزىا عن دعوة الرجل كاليت ديكن إٚتاذلا
فيما يدي:
اتباع ادلسدك العاطفي عند دعوهتا ابتدءان ،كبغَته عند احلاجة إليو؛ عراعاة لسماهتا كصفاهتااليت خدقها ا﵁ عديو ،فرقة ادلرأة كقوة عاطفتها كضعفها تستدزـ أف يكوف اخلطاب الدعوم ادلوجو ذلا
لينان كرفيقان هبا ،كهبذا الفقو يبُت النيب  كيفية التعاعل عع النساء ،فيقوؿ( :استوصوا بالنساء خَتا،
فإهنن خدقن عن ضدع كإف أعوج شيء ُب الضدع أعبله ،فإف ذىبت تقيمو كسرتو كأف تركتو مل يزؿ
(ُ)
أعوج ،فاستوصوا بالنساء خَتا).
قاؿ احلافظ بن تجر رٛتو ا﵁ (تِٖٓىػ) ُب شرح احلديث " :كفيو سياسة النساء بأخذ
(ِ)
العفو عنهن كالصرب عدى عوجهن كأف عن راـ تقوديهن فاتو االنتفاع هبن ".
كقاؿ النوكم رٛتو ا﵁ (تٕٔٔىػ) " :كُب ىذا احلديث عبلطفة النساء كاإلتساف إليهن
(ّ)
كالصرب عدى عوج أخبلقهن كاتتماؿ ضعف عقوذلن ككراىة طبلقهن ببل سبب".
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء ،ح(َْٖٗ).ُٖٕٗ :ٓ ،
كاإلعاـ عسدم ُب كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء ،ح(ُْٖٔ).ََُٗ :ِ ،
(ِ) أٛتد بن عدي بن تجر أبو الفضل العسقبلين الاشافعي" ،فتح البارم شرح صحيح البخارم" .رقم كتبو
كأبوابو كأتاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عدى طبعو :زلب الدين اخلطيب،
عديو تعديقات العبلعة :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز(،بَتكت :دار ادلعرفة ،ُّٕٗ ،د :ط).ِْٓ :ٗ ،
(ّ ) أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم" ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج"( .طِ ،بَتكت :دار
إتياء الًتاث العريب. ٕٓ :َُ ،)ُِّٗ ،
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الًتكيز عدى ععاجلة قضايا ادلرأة كتدمس تاجاهتا ،فوجود أتكاـ كقضايا خاصة بادلرأة أكتاشتد تاجتها ذلا أكثر عن الرجل يستدزـ عن الدعاة ادراكها كتسن طرتها ُب الوقت ادلناسب،
كىذا عن فقو تاؿ ادلدعو ،كما فعل النيب ْ تث النساء عدى الصدقة؛ فعن أيب سعيد اخلدرم
 قاؿ :خرج رسوؿ ا﵁ ُ ب أضحى أك فطر إىل ادلصدى؛ فمر عدى النساء ،فقاؿ ( :يا ععاشر
النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أىل النار ) .فقدن :كمب يا رسوؿ ا﵁؟ قاؿ ( :تكثرف الدعن كتكفرف
(ُ)
العاشَت) . .
احلاجة لتخصيص أكقات ععينة لدعوة النساء؛ إعا لزيادة تاجتهن لددعوة أك عراعاةخلصوصيتهن ُب عدـ اختبلطهن بالرجاؿ ،فعن أيب سعيد اخلدرم  :قاؿ النساء لدنيب  :غدبنا
(ِ)
عديك الرجاؿ ،فاجعل لنا يوعا عن نفسك .فوعدىن يوعان لقيهن فيو فوعظهن كأعرىن.
قاؿ اإلعاـ العيٍت رٛتو ا﵁ (تٖٓٓىػ)  " :قولو( :غدبنا عديك الرجاؿ) ععناه :أف الرجاؿ
يبلزعونك كل األياـ كيسمعوف العدم كأعور الدين ،كضلن نساء ضعفة ال نقدر عدى عزاٛتتهم،
(ّ)
فاجعل لنا يوعان عن األياـ نسمع العدم كنتعدم أعور الدين".
كتتضح احلاجة لتخصيص أكقات بعينها لدعوة ادلرأة باختبلؼ ادليادين الدعوية اليت ترتادىا
النساء ،كُب احلرعُت الاشريفُت تتم عراعاة عثل ىذه اخلصوصية برباعج دعوية خاصة بالنساء.
املطلب الثاىي :إدارتي التوجيى واإلرشاد اليسائي يف احلرمني الشريفني ،تعريفوا،
ومواموا
تتدخص رؤية الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ُب أف
ىدل لدعادلُت.
يكونا عنطدقان لناشر ىدايات ىذا الدين ،كعنابر توجيو كإرشاد لدمسدمُت ،كصركح ن
كُب سبيل تفعيل أدكار ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم الاشريف العدمية كاإلرشادية أناشئت
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احليض ،باب ترؾ احلائض الصوـ ،ح(ِٖٗ).ُُٔ :ُ ،
كاإلعاـ عسدم ُب كتاب صبلة العيدين ،ح(ٖٖٓ).َّٔ :ِ ،
(ِ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب العدم ،باب ىل جيعل لدنساء يوـ عدى تده ُب العدم،
ح(َُُ).َٓ :ُ ،
(ّ ) زلمود بن أٛتد بن عوسى بن أٛتد بن تسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيٌت" ،عمدة القارم شرح صحيح
البخارم"( .بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د :ط).ُّْ :ِ ،
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إدارٌب التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت ،هبدؼ التوجيو كفق األتكاـ كاآلداب الاشرعية كعنع
تدكث ادلخػالفػات الاشرعية عن خبلؿ األقسػاـ اليت تاشرؼ عديها اإلدارة كاليت عن بينها إدارٌب
التوجيو كاإلرشاد النسائي؛(ُ) كاليت ديكن التعريف هبا كما يدي:
أوالً :اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ:
تضم اإلدارة شؤكف تدقات تعديم القرآف كتصحيح التبلكة ،تعديم السنة ،الدركس ،الوتدة
العدمية كالدعوية ،جلنة عراجعة ادلصاتف كاذلدايا ،كتدة األعن الفكرم ،كتدة الًتٚتة لعدة لغات.
كهتدؼ اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ إىل:
 التوعية بالعقيدة الصحيحة كغرسها ُب نفوس القاصدات كالقاصد كالقاصدة الصغَتة. ناشر الدين الصحيح كتعاليم اإلسبلـ السمحة كقيمو الساعية. ناشر ثقافة تعظيم ادلسجد احلراـ كادلقدسات كالاشرائع. ادلسامهة ُب صياغة بناء شخصية نسائية إسبلعية فكريان كعدميان كنفسيان كأخبلقيان.ومن أبعز مهامها ما يلي:
 إعداد جداكؿ تعديم القرآف كالسنة كالدركس سواء لدقاصدات أك ادلرشدات أك العاعبلت(عاعبلت النظافة).
 تعديم الصبلة كالطهارة بدغات عتعددة ،أبرزىا :العربية ،اإلصلديزم ،األكردك ،الفرنسي،الًتكي.
 تعديم عناسك العمرة كاحلج بدغات سلتدفة. عصادرة األعماؿ الاشركية كاألسحار كالكتب البدعية. توزيع احلجاب كالكتيبات كاذلدايا. ضبط احلدقات كالدركس العدمية. اإلشراؼ عدى ادلصديات النسائية ،كتوعية القاصدات. تفعيل ادلعارض العدمية ٔتا خيدـ القاصدات فكريان كدينيان كصحيان. إعداد كترٚتة كإخراج ادلطويات العدمية.(ُ) األىداؼ كالرؤية كالرسالة لدرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ،اسًتجعت
بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ عن عوقعhttps://www.gph.gov.sa/ar- /
sa/Pages/Objectives.aspx
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 إقاعة احلمبلت التوعوية كالدعوية. استقباؿ اجلهات اخلارجية ،كإعداد الرباعج ادلناسبة ذلم.)ُ(
 تدقيق عصاتف اذلدايا.ثانةاً :إدارة اإلرشاد النسائي بالمسجد النبمي:
كىي إدارة تيعٌت بالدعوة كاإلرشاد كتوعية الزائرات بواسطة الدركس العدمية كالتوجيهات
ادلباشرة ذلن ،كاالتتساب عدى عا يصدر عنهن عن سلالفات ،كاإلجابة عدى ٚتيع استفساراهتن
العدمية كالاشرعية كاإلرشادية.
كتقوـ اإلدارة ٔتتابعة األعماؿ التنظيمية كاخلدعية ُب األقساـ النسائية ،فتقوـ بتوجيو كإرشاد
ادلصديات ألداء العبادات كفق األتكاـ كاآلداب الاشرعية كعنع تدكث ادلخالفات الاشرعية عع
تنظيم دخوؿ ادلصديات كالزائرات داخل األقساـ النسائية كخبلؿ زيارهتن لدركضة الاشريفة ،كتراسة
أبواب األقساـ النسائية كتوفَت ٚتيع اخلدعات ُب أقساـ النساء عن فرش األقساـ كنظافتها كعتابعة
()2
دكرات ادلياه النسائية كتوفَت عاء زعزـ كغَت ذلك.
كما أف عن أبرز عهاـ اإلدارة عا يدي:
 القياـ بالوعظ كإلقاء الدركس العاعة كالعدمية باألقساـ النسائية بادلسجد النبوم. توزيع الكتب كالناشرات العدمية كالتوعوية عدى زائرات ادلسجد النبوم. استقباؿ الداعيات عن الزائرات كطالبات العدم كتزكيدىن بالكتب النافعة كاخلطط العدميةاذلاعة.
 اإلجابة عدى أسئدة الزائرات كاستفساراهتن الاشرعية نقبلن عن أقواؿ العدماء -أىل الفتول–كذلك بعد كل درس كُب سائر أكقات الدكاـ ،كُب ادلواقع ا﵀ددة لذلك ُب ادلصدى الاشرقي كالغريب.
 إعداد الدكرات كالرباعج العدمية لدمستفيدات عن داخل ادلسجد النبوم كعن خارجو. إعداد الكتيبات كادلطويات العدمية كالتوعوية بالدغة العربية كترٚتتها لدغات األخرل.(ُ) عا جاء ُب التعريف باإلدارة كعهاعها ًب اإلفادة عن التقرير الذم ًب إعداده عن قبل عديرة إدارة التوجيو
كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ الدكتورة :فاطمة الرشود-جزاىا ا﵁ خَتا ،-بناء عدى طدب الباتثة.
(ِ) األىداؼ كالرؤية كالرسالة لدرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ،اسًتجعت
https://www.gph.gov.sa/arعوقع/
عن
ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ
بتاريخ
sa/Pages/Objectives.aspx
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 تسيَت أعماؿ تدقات القرآف الكرمي كادلتوف العدمية ُب األقساـ النسائية. اإلشراؼ عدى السماعات الناقدة لدركس أصحاب الفضيدة العدماء كاليت تدقى ُب عصدىالرجاؿ.
 توزيع السماعات ادلخصصة لنقل اخلطب ادلًتٚتة فوريان عرب ترددات البث داخل ادلسجد(ُ)
النبوم عدى الزائرات.
املبحث األول :اجلاىب اليظري:
املطلب األول :إعداد املرأة الداعية يف احلرمني الشريفني.
أوالً :اإليداد العلمي:
تقوـ الدعوة إىل ا﵁ عدى العدم البُت الواضح ،كىو شرط لصحة العمل الدعوم كبدوغ ٙترتو،
كما أنو طريق األنبياء كعن تبعهم ُب الدعوة إىل ا﵁ عدى بينة ،قاؿ تعاىل :ﭐﱡﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱠ {يوسف}َُٖ :

فالدعوة عدى جهل ٖتصل هبا عفسدتاف عظيمتاف؛ ادلفسدة األكىل :قبوؿ ىذا الباطل الذم
(ِ)
دعا إليو ىذا الداعية ،عن غَت عدم .كادلفسدة الثانية :رد احلق ادلبٍت عدى العدم.
كأبواب العدم اليت ٖتتاجها الداعية إىل ا﵁ كثَتة كال تصر ذلا ،ككدما ازدادت درجة فيها كدما
أٙتر ذلك عدى دعوهتا قوة كتأثَتان كببلغان ،كتزداد ىذه احلاجة عند الدعوة إىل ا﵁ ُب احلرعُت
الاشريفُت ،كوهنما عيدانان دعويان ذا خصوصية كبَتة ،فقد خصو ا﵁ جل شأنو باشرؼ ادلكاف ،كأعر
بتعظيم ترعاتو كشعائره ،إضافة إىل كثرة ادلدعوين فيو كاختبلؼ أتواذلم كتاجاهتم ،لذا ينبغي إعداد
الدعاة فيو بعناية كعزيد اىتماـ ،كفيما يدي أبرز جوانب اإلعداد العدمي كادلهارم اليت ٖتتاجها
الداعية:

(ُ) عا جاء ُب التعريف باإلدارة كعهاعها ًب اإلفادة عن التقرير الذم ًب إعداده عن قبل عديرة إدارة اإلرشاد
النسائي بادلسجد النبوم أ .سارة بنت عبدا﵁ البدوشي -جزاىا ا﵁ خَتا ،-بناء عدى طدب الباتثة.
(ِ) زلمد بن صاحل بن عثيمُت" ،تعاكف الدعاة كأثره ُب اجملتمع"( ،عناشور عدى ادلكتبة الاشاعدة بدكف بيانات
ناشر).َُ ،
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العلم الرعيةة:كياشمل العدوـ النظرية الرئيسية كعدم التفسَت كعدم احلديث كعا تفرع عنهما عن عدوـ العقيدة
كالاشريعة ،ككذلك عا ساندمها عن عدم الدعوة كعدم الدغات ،كغَتىا.
فالعدم بكتاب ا﵁ كٔتدلوالت اآليات كأتكاعها كٔتا جاء عن النيب  باشكل عاـ ضركرم
دلن تصدر لددعوة إىل ا﵁؛ فبذلك يقوـ العبد بفرائض ا﵁ كجيتنب عا ترـ ا﵁ ،كعديهما تقوـ الدعوة

إىل ا﵁ ،كىو عراده سبحانو عن إنزاؿكتابو الكرمي ،قاؿ تعاىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ {األنعاـ}ُٓٓ :
كالداعية ُب احلرعُت الاشريفُت ْتاجة إىل تعدم كتاب ا﵁ كالتفقو بو ،كععرفة عا جاء ُب السنة
ادلطهرة ،كيتحقق ذلك ٔتراجعة كتب التفسَت كشركح دكاكين السنة دلعرفة احلق فيما ياشكل عديها،
خاصة ُب ادلسائل اليت حيتاجها زكار احلرعُت الاشريفُت فيما يتعدق باحلج كالعمرة كآداب زيارة ادلسجد
النبوم كغَت ذلك.
كيدحق ٔتا سبق ععرفة عسائل العقيدة؛ ككيفية ٖتقيق التوتيد كالبعد عن عا يقدح فيو عن
الاشركيات ،كإتاىات الفرؽ الضالة ،ككيفية الرد عديها ،كععرفة كيفية إقاعة العبادات باشركطها
كأركاهنا ،كأنواع البدع ،ككل عا ديكن أف يعرض لدحاج كادلعتمر عن زكار احلرعُت الاشريفُت.
كما أف تاجة الد اعية دلعرفة فن الدعوة كعتطدباهتا شلا يتعدق بأساليب الدعوة ككسائدها
كأتواؿ ادلدعوين عن األمهية ٔتكاف؛ فهي الزاد الذم دي ٌكن الداعية عن توظيف احلجج كاألدلة ُب
سياقها ادلناسب ،كعاال يتم الواجب إال بو فهو كاجب ،لذا ينبغي تعدم كل عا ديكن أف ينجح بو
العمل الدعوم كحيقق أىدافو.
كخلصوصية احلرعُت الاشريفُت كوهنما عقصدان لكافة ادلسدمُت عن شىت بقاع العامل ،يأٌب تعدم
الدغات األجنبية عطدبان ضركريان كذلك إليصاؿ الدعوة لكافة ادلدعوين ،فكثَت شلن توجو إليهم
الدعوة عن غَت العرب ،كعن أجل تبديغ اإلسبلـ جلميع الناس جيب إتاطة الداعيات بصورة تاعة
بدغات عن سيدعوهنم ،كىذا كاجب بديهي ألف عصادر اإلسبلـ نزلت بدغة عربية كتفظها ا﵁
لدناس كما أنزذلا عدى رسولو زلمد  ،كألزـ ادلؤعنُت تبديغ اإلسبلـ عدى كجو ٌبُت كاضح كال يتم
ذلك إال باٖتاد الدغة بُت الداعية كادلدعوين أيا كانت ىذه الدغة ،كقد كجو رسوؿ ا﵁  ادلسدمُت
كالدعاة إىل ىذا الواجب ٔتا فعدو عع الصحايب زيد بن ثابت ( تِّىػ) ،تُت أعره بتعدم
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السريانية.
كنظران لكثرة الدغات العادلية اليوـ فإنو ديكن تقسيم الداعيات إىل رلموعات ٗتتص كل
رلموعة بدراسة لغة أك لغتُت كبذلك ديكن ٗتصيص كل رلموعة بدعوة إقديم عا عن أقاليم العامل،
كينبغي تعريف كل ٚتاعة باإلقديم الذم ينطق لغة دراستهم عن ناتية عاداتو كتقاليده كاألدياف
(ِ)
كادلذاىب ادلنتاشرة فيو ليكوف الدعاة عدى بيٌنة تاعة شلن سيدعوهنم.
لذا ٖترص إدارتا التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت عدى إعداد الداعيات كفق
ىذا اجلانب الاشرعي ادلتكاعل عن خبلؿ االلتحاؽ بدكرات خاصة لتعدم القرآف الكرمي ،كتضور
الدكرات العدمية باشكل عستمر ُب كافة اجملاالت ،كتث عنسوباهتا عدى إعداد البحوث العدمية،
فضبلن عن إحلاؽ الداعيات بدكرات خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف دلدة ال تقل عن
ثبلث سنوات ،كتأىيل بعضهن لددعوة بدغات ععينة ،عع احلرص عدى االنتقاء الوظيفي كفق
ٗتصص شرعي ابتداءن سعيان كراء رفع الكفاءات العدمية ُب إداراهتا.
يلم فقه النمازل:فقو كاقع النوازؿ كادلستجدات الفقهية ُب احلرعُت الاشريفُت ىو العدم الذم ٖتتاجو الداعية
لدوقوؼ عدى تاجة ادلدعوات كعاشكبلهتن اليت قد تعيق دعوهتن ك٘تنعهن عن االستجابة لدحق،
كالشك أف ىذا عرتبط ٔتعرفة كاقع رلتمع ادلدعوات الديٍت كاالجتماعي.
فينبغي دراسة التيارات ادلختدفة اليت توجد بُت ادلدعوات ،لدوقوؼ عدى تقيقتها كععرفة
أسباهبا ،كقياس عدل قوهتا ،كٖتديدها ٖتديبلن يبُت عوقعها عن الدعوة؛ كهبذه الدراسة يسهل كضع
ادلنهج األعثل لتبديغ الدعوة ككضع اخلطة ادلناسبة لنجاح الدعوة عدى ضوء عا يسود ادلدعوات عن
تيارات ،كعا يكتنفهم عن إتاىات ُب كل بيئة ،ألف االختبلؼ بُت األفراد يقتضي االختبلؼ ُب
(ّ)
أسدوب الدعوة.
(ُ) احلديث أخرجو الًتعذم ُب سننو ُب كتاب االستئذاف ،باب عا جاء ُب تعديم السريانية ،ح(ُِٕٓ):ٓ ،
ٕٔ ،كقاؿ اإلعاـ األلباين :تسن صحيح.
(ِ) أٛتد غدوش" ،كيفية إعداد الدعاة" .ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة ،العدد الرابع ( ،ربيع أكؿ
ُّٕٗىػ.ٕٗ :)ُٕٕٗ -
(ّ) أٛتد غدوش" ،كيفية إعداد الدعاة" .ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة ،العدد الرابع ( ،ربيع أكؿ
ُّٕٗق.ْٖ :)ُٕٕٗ -
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ثانةاً :اإليداد المهاري:
شلا ٖتتاجو الداعيات ُب احلرعُت الاشريفُت رلموعة عن ادلهارات التطبيقية اليت ٘تكنهن عن
إ٘تاـ العمل الدعوم؛ كعن ذلك:
ادلهارات البيانية؛ كالقدرة عدى اإللقاء كاخلطابة كالتعبَت ،ككيفية إلقاء ا﵀اضرات كالدركسالعدمية ،كىو عطدب يتحقق بو تبديغ الدعوة ،كخاصة إذا ٘تت عراعاة أساليب التأثَت كاإلقناع ،عع
التدرب عدى إتقاف ادلهارات الدغوية كاألدبية.
المهارات النفسةة؛ كالاشجاعة النفسية دلقابدة اجلماىَت كتقبل عواقفهم ٕتاه الدعوة،كتنضج ىذه ادلهارة بكثرة شلارسة الدعوة كتوطُت النفس عدى أف طريق الدعوة زلفوؼ بادلكاره
كالعقبات ،كأف األنبياء عديهم الصبلة كالسبلـ قد سبقوا الدعاة ُب جحود أقواعهم كتكذيبهم
كعقابدتهم باألذل ،فصربكا تىت أًب ا﵁ أعره ،كالداعية عأعورة بأف ٖتتذم تذكىم فتبدغ الدعوة
كتصرب كما صربكا.
المهارات التقنةة؛ كمعرفة التعاعل عع احلاسب اآليل كتطبيقات اذلاتف النقاؿ ،كتطبيقاتالاشبكة اإللكًتكنية العادلية ،شلا خيتصر اجلهد عدى الداعية ُب كيفية الوصوؿ لدعدم ،كعن ٍب تسن
توظيفها ُب الدعوة إىل ا﵁ ،ككذلك ُب التواصل عع ادلدعوين.
المهارات االجتمايةةٔ ،تا ُب ذلك عهارات التواصل عع الناس ُب ظل تفاكت األفهاـكاختبلؼ الدغات ،كتسن التصرؼ ُب ادلواقف غَت ادلعتادة ،ككيفية إدارة اجلماعات ادلختدفة
باحلكمة ،كغَت ذلك شلا يستدزعو كاقع الدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت.
كبعض ىذه ادلهارات جبدي تناشأ عديو النفس عنذ الصغر إال أهنا ُب غالبها شلا ديكن إدراكو
بالتدريب كادلمارسة ،كترم بالداعية التعرؼ عدى جوانب النقص ُب شخصيتها الدعوية كالعمل
عدى ععاجلة جوانب القصور فيها عن أجل الوصوؿ لاشخصية دعوية عؤثرة.
املطلب الثاىي :موضوعات دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني.
تكثر ادلوضوعات الدعوية ُب عيداف احلرعُت الاشربفُت؛ كٗتتدف باختبلؼ ادلدعوين القادعُت
عن كل بقاع العامل عدى اختبلؼ بيئاهتم ككاقعهم؛ كديكن إٚتاؿ أبرز ىذه ادلوضوعات فيما يدي:
أكالن :ادلوضوعات العقدية:
إف العقيدة الصحيحة ىي أساس الدين ،كشرط قبوؿ األعماؿ كصحتها ،كهبا تتحقق النجاة
ُب الدنيا كاآلخرة ،لذا فإف العناية هبا أكؿ كاجب عدى الدعاة إىل ا﵁ ٕتاه قاصدم احلرعُت
الاشريفُت ،سعيان لناشر العقيدة الصحيحة ُب العامل أٚتع ،كاليت عن أبرز عوضوعاهتا عا يدي:
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توتيد ا﵁ بالعبادة:إف الغاية اليت خدق ا﵁ سبحانو كتعاىل عن أجدها اجلن كاإلنس ىي إفراده بالعبادة؛ كإف عن
٘تاـ التوتيد أف ال ييدعى غَت ا﵁ كال ييصرؼ شيء عن أعماؿ القدوب كاألبداف لغَته سبحانو؛
فالتوكل عديو كاإلنابة إليو كاخلوؼ عنو ،كالصبلة كالذبح كالنذر كغَتىا كدها جيب أف تكوف خالصة
لو سبحانو كتعاىل ،كإف عن الظدم عساكاة اخلالق جل شأنو بادلخدوؽ الذم ال ديدك لنفسو ضران كال

نفعان؛ قاؿ تعاىل ﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾{لقماف:
ُّ}

كألجل ذلك تتجو جهود الداعيات لتعزيز ىذا ادلفهوـ عند قاصدات احلرعُت الاشريفُت ،كعنع
الاشركيات اليت تصدر عن جهل كبَت ٔتفهوـ العقيدة السديمة ،كحمل التمائم الاشركية ،كالتوسل بغَت
ا﵁ عند الدعاء ُب الطواؼ ،أك شلا جيرم ُب عسجد رسوؿ ا﵁  عن التوسل بو كطدب قضاء

احلاجات كشفاء ادلريض كغَت ذلك شلا حيبط ععو العمل ،قاؿ تعاىل ﴿:ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﴾ {الزعر}ٔٓ :

ُ-

فمنهج أىل السنة كاجلماعة يعرفوف لدنيب  عنزلتو العالية ،كعكانتو العظيمة ،فبل يغدوف
فيو ،كال جيفوف عنو؛ بل يقولوف عنو عا أرشدىم نبيهم أف يقولوا عنو :عبد ا﵁ كرسولو،
فهو عبد فبل يعبد ،كرسوؿ يطاع كال يعصى(ُ) .كديكن إدراؾ عفهوـ اخلسارة العظيمة ُب
قولو تعاىل :ﱡﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱠ

{ادلائدة}ِٕ :

ِ -بياف تكم التربؾ:
كردت نصوص شرعية كثَتة تدؿ عدى فضل كبركة كثَت عن األعاكن ،كالكعبة ادلاشرفة،
كادلساجد الثبلثة ،ككثَت عن األزعاف كديدة القدر كيوـ عرفة ،ككثَت عن األشياء األخرل ،كماء زعزـ،
كالسحور لدصائم ،كالتبكَت ُب طدب الرزؽ كضلوه ،كغَت ذلك.
كالتربؾ هبذه األشياء يكوف بفعل العبادات كغَتىا شلا كرد ُب الاشرع عا يدؿ عدى فضدها
ف يها ،كال جيوز التربؾ هبا بغَت عا كرد ،كعديو فمن تربؾ باألزعاف ،أك األعاكن ،أك األشياء اليت كردت
(ُ) عبد الرٛتن بن صاحل ا﵀مود" ،شرح دلعة االعتقاد" .دركس صوتية قاـ بتفريغها عوقع الاشبكة اإلسبلعية،
(عناشور ُب ادلكتبة الاشاعدة)ُِ:ُ .
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نصوص تدؿ عدى فضدها أك بركتها بتخصيصها بعبادات أك تربكات ععينة مل يرد ُب الاشرع عا يدؿ
عدى ٗتصيصها هبا ،فقد خالف ادلاشركع ،كذلك كمن خيص ليدة القدر بعمرة ،ككمن يتربؾ ّتدراف
الكعبة بتقبيدها أك عسحها ،أك يتمسح ٔتقاـ إبراىيم أك باحلجر ادلسمى تجر إمساعيل ،أك بأستار
الكعبة ،أك ّتدراف ادلسجد احلراـ ،أك ادلسجد النبوم كأعمدهتما ،أك بًتبة عكة كادلدينة كضلو ذلك،
(ُ)
فهذا كدو زلرـ.
كيأٌب التربؾ ادلمنوع عن اجلهل بالدين كالغدو بالصاحلُت كالتاشبو بالكفار كعن تعظيم
اآلثار )ُ(،كُب احلرعُت الاشريفُت حيصل عثل ذلك ،فينبغي عدى الداعية إىل ا﵁ بياف تكمو كرد
الاشبهات تولو ،كتكثيف احلمبلت التوعوية ،كخاصة ُب عواسم احلج كالعمرة.
التحذيع من البدع:دلا كانت العبادات توقيفية ال جيوز عنها إال عا أقره الاشرع ،لقوؿ النيب ( :عن أتدث ُب
أعرنا ىذا عا ليس فيو فهو رد)(ِ) ،فإف تسن القصد باستحداث بعض األفعاؿ ُب احلرعُت الاشريفُت
ال يسوغ عاشركعيتها ،كوهنا دكف دليل شرعي ،كمن يتحرل زيارة عكاف ععُت لدصبلة فيو كالدعاء
عنده ،ككالذىاب لغار تراء أك غار ثور أك جبل أتد أك غَتىا بقصد العبادة كالقربة ،أك عا يفعدو
البعض باستبلـ عقاـ إبراىيم أك تقبيدو أك ٗتصيص طواؼ ععُت بدعاء ععُت كغَت ذلك.
يقوؿ ابن تيمية رٛتو ا﵁ (تِٖٕىػ) ُب ىذا" :كععدوـ أنو لو كاف ىذا عاشركعان عستحبان
يثيب ا﵁ عديو؛ لكاف النيب  أعدم الناس بذلك ،كلكاف يعدم أصحابو ذلك ،ككاف أصحابو أعدم
بذلك كأرغب فيو شلن بعدىم ،فدما مل يكونوا يدتفتوف إىل شيء عن ذلك؛ عدم أنو عن البدع
ا﵀دثة ،اليت مل يكونوا يعدكهنا عبادة كقربة كطاعة ،فمن جعدها عبادة كقربة كطاعة فقد اتبع غَت
(ّ)
سبيدهم ،كشرع عن الدين عا مل يأذف بو ا﵁".
كقاؿ الربهبارم (تِّٖىػ) رٛتو ا﵁" :كاتذر صغار ا﵀دثات عن األعور؛ فإف صغَت البدع
يعود تىت يصَت كبَتا ،ككذلك كل بدعة أتدثت ُب ىذه األعة ،كاف أكذلا صغَتان ياشبو احلق ،فاغًت
بذلك عن دخل فيهاٍ ،ب مل يستطع اخلركج عنها ،فعظمت كصارت دينان يداف هبا فخالف الصراط
(ْ)
ادلستقيم ،فخرج عن اإلسبلـ".
فاشرط قبوؿ األعماؿ :اإلخبلص ﵁ كعتابعة الرسوؿ  ،ذلذا صح عن عمر بن اخلطاب
(ُ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ" ،عن عوقع:
https://dorar.net/aqadia/1610
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( تِّىػ) أنو قاؿ دلا قبل احلجر األسود( :إين أعدم أنك تجر ال تضر كال تنفع كلوال أين
(ٓ)
رأيت النيب  يقبدك عا قبدتك).
حكم زيارة القبمر:دلا كانت زيارة القبور عظنة تعظيمها كالتربؾ هبا كاف تكمها ُب بداية اإلسبلـ ادلنع لدرجاؿ
كالنساءٍ ،ب أبيحت زيارهتا لدرجاؿ دكف النساء ،كأصبحت سنة عؤكدة ُب تاؿ تأديتها عدى الوجو
ادلاشركع ،قاؿ ابن قيم اجلوزية رٛتو ا﵁ " :ككاف رسوؿ ا﵁ صدى ا﵁ تعاىل عديو كآلو كسدم قد هنى
الرجاؿ عن زيارة القبور ،سدان لدذريعة ،فدما ٘تكن التوتيد ُب قدوهبم أذف ذلم ُب زيارهتا عدى الوجو
الذل شرعو كهناىم أف يقولوا ىجران ،فمن زارىا عدى غَت الوجو ادلاشركع الذل حيبو ا﵁ كرسولو فإف
(ٔ)
زيارتو غَت عأذكف فيها ،كعن أعظم اذلجر :الاشرؾ عندىا قوالن كفعبلن".
كقد اختدف أىل العدم ُب تكم زيارة النساء لدقبور عدى ثبلثة أقواؿ :الكراىة ،كاإلباتة،
(ٕ)
كالتحرمي.
(=ُ) ناصر عبدالرٛتن اجلديع" ،التربؾ أنواعو كأتكاعو"( ،طٓ ،الرياض :عكتبة الرشدُُِْ،ىػ).ْٕٔ ،
(ِ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الصدح ،باب إذا اصطدحوا عدى صدح جور فالصدح عردكد،
ح(َِٓٓ) . ٗٓٗ :ِ ،كأخرجو اإلعاـ عسدم ُب كتاب األقضية ،باب نقض األتكاـ الباطدة كرد زلدثات
األعور ،ح(ُُٖٕ).ُّّْ :ّ ،
(ّ) أٛتد بن عبد احلديم بن عبد السبلـ بن عبد ا﵁ بن أيب القاسم بن زلمد ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط
ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم" .ا﵀قق :ناصر عبد الكرمي العقل( ،طٕ ،بَتكت :دار عامل الكتب،
ُُْٗىػ ُٗٗٗ -ـ).ّّٓ :ِ ،
(ْ) احلسن بن عدي بن خدف الربهبارم" ،شرح السنة"ٖ .تقيق :خالد بن قاسم الردادم( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة:
عكتبة الغرباء األثريةُُْْ ،ىػ).ٖٔ ،
(ٓ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احلج ،باب عا ذكر ُب احلجر األسود ،ح(َُِٓ).ٕٓٗ :ِ ،
كأخرجو اإلعاـ عسدم ُب كتاب احلج ،باب استحباب تقبيل احلجر األسود ُب الطواؼ ،ح(َُِٕ):ِ ،
ِٓٗ.
(ٔ) زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية" ،إغاثة الدهفاف عن عصايد الاشيطاف".
ا﵀قق :زلمد تاعد الفقي( ،الرياض :عكتبة ادلعارؼ ،د:ط) ُ.ََِ :
(ٕ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" ،عن عوقع:
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كاستدؿ عن قاؿ بتحرمي ا﵁ زيارة القبور عدى النساءٔ ،تا جاء عن أيب ىريرة ( تٗٓىػ):
(ُ)
أف رسوؿ ا﵁  لعن زكارات القبور.
قاؿ الاشيخ ابن باز رٛتو ا﵁(تَُِْىػ) تعديقان عدى احلديث" :أخذ العدماء عن ذلك أف
الزيارة لدنساء زلرعة ،ألف الدعن ال يكوف إال عدى زلرـ ،بل يدؿ عدى أنو عن الكبائر ،ألف العدماء
ذكركا أف ادلعصية اليت يكوف فيها الدعن أك فيها كعيد تعترب عن الكبائر .فالصواب أف الزيارة عن
النساء لدقبور زلرعة ال عكركىة فقط .كالسبب ُب ذلك كا﵁ أعدم أهنن ُب الغالب قديبلت الصرب،
فقد حيصل عنهن عن النياتة كضلوىا عا يناُب الصرب الواجب كىن فتنة ،فزيارهتن لدقبور كاتباعهن
ً
ِت بالرجاؿ ،كالاشريعة اإلسبلعية الكاعدة جاءت بسد الذرائع
ِت هبن الرجاؿ كقد يػى ٍفتىً َّ
لدجنائز قد يىػ ٍفتى ي
(ِ)
ادلفضية إىل الفساد كالفِت".
كقاؿ رٛتو ا﵁ ُب عوضع آخر " :تىت قرب النيب  ال يزرنو كال يقفن عديو ،كلكن يصدُت
عدى النيب ُ ب كل عكاف . . .كإذا كانت ادلرأة ُب ادلدينة زائرة فإهنا تصدي ُب ادلسجد عع الناس،
كتصدي عدى النيب  كىي ُب ادلسجد ،فديس ىناؾ تاجة إىل أف تذىب عند القرب كتصدي عديو،
صل كسدم عدى رسوؿ ا﵁ ،عديك الصبلة
بل تصدي عديو ُب زلدها كتسدم عديو ،تقوؿ :الدهم ِّ
(ّ)
كالسبلـ يا رسوؿ ا﵁".
كذلذا ينبغي توجيو قاصدات احلرعُت الاشريفُت كخاصة زائرات ادلدينة ادلنورة ْتكم زيارة القبور
كالتربؾ هبا ،لوجود قرب النيب  كصاتبيو ُب ادلسجد النبوم ،كقبور أىل البقيع كشهداء أتد.
ثانيان :ادلوضوعات الاشرعية:
ٖتتاج قاصدات احلرعُت الاشريفُت إىل ععرفة األتكاـ الاشرعية ُب عدد عن العبادات ،كخاصة
https://dorar.net/feqhia/2060
=

(ُ) أخرجو اإلعاـ الًتعذم ُب سننو ،كتاب اجلنائز ،باب كراىية القبور لدنساء ،ح(َُٔٓ) ،ُّٕ :ّ ،كقاؿ:
ىذا تديث تسن صحيح .كقاؿ اإلعاـ األلباين رٛتو ا﵁ :تسن.
( ِ) عبدالعزيز بن باز" ،تكم زيارة النساء لدقبور" .اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن عوقع/
https://binbaz.org.sa/fatwas/1150
(ّ ) عبدالعزيز بن باز " ،اخلبلؼ كالًتجيح ُب زيارة النساء لدقبور " .اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن
عوقعhttps://binbaz.org.sa/fatwas/7626/
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الراجح شلا اعترب عن اخلبلؼ الواقع بُت ادلذاىب األخرل توذلا ،كذلك الختبلؼ ادلذاىب الفقهية
ُب عيداف احلرعُت الاشريفُت ،كاليت عن أبرزىا:
أتكاـ الطهارة:كعن ذلك كراىة اإلسراؼ ُب الوضوء ،كعدـ جواز الطواؼ بالبيت تاؿ تيض ادلرأة ،كقد
تفعدو تياءن عن أىدها أك جهبلن باحلكم ،فجمهور الفقهاء عدى عدـ جواز الطواؼ لدمحدث ،سواء
أكاف الطواؼ فرضان أـ كاجبان أـ نفبلنُ ،ب نسك أـ ُب غَته ،كيعتربكف الطهارة شرطان لصحة
الطواؼ ،ألنو ُب تكم الصبلة ،كاحلنفية ُب الصحيح عندىم عدكا الطهارة ُب الطواؼ عن
الواجبات ،كبعض احلنفية كىو قوؿ عند احلنابدة عدى أهنا عن السنن )ُ(.أك عدـ جواز ادلكوث ُب
ادلسجد تاؿ احليض ،كىذا باتفاؽ ادلذاىب الفقهية األربعة :احلنفية ،كادلالكية ،كالاشافعية،
()7
والحنابلة.
أك عدـ الوضوء بعد االستيقاظ عن النوـ شلن يأخذىا النوـ ُب احلرـ ،كغَت ذلك.
أحكا الصماة:كعن ذلك تدكد سًت عورة ادلرأة تاؿ الصبلة؛ فمن النساء عن تتساىل بكاشف العاتق أك
(ّ)
القدـ كىو عبطل لدصبلة عند بعض العدماء.
كعنها :اجلهل بكيفية قضاء الركعات الفائتة عع اإلعاـ .كعنها :عدـ جواز ادلركر بُت يدم
ادلصدي.
أحكا الحج والعمعة:كعن ذلك عدـ جواز سفر ادلرأة دكف زلرـ ،أك ٕتاكز ادليقات دكف إتراـ تاؿ احليض ،أك
اإلتراـ ٔتبلبس كألواف ععينة ،أك لبس القفازين كالنقاب كاستخداـ الطيب تاؿ اإلتراـ ،أك الرعل
تاؿ الطواؼ ُب األشواط الثبلثة األكىل عع كونو خاصان بالرجاؿ ،أك كاشف الوجو لتقبيل احلجر
األسود ،أك عزاٛتة الرجاؿ ُب الطواؼ أك عند أداء ركعيت الطواؼ ،أك توكيل ادلرأة غَتىا لرعي اجلمار
،

(ُ) كزارة األكقاؼ كالاشئوف اإلسبلعية" ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية"( ،طِ ،الكويت :دار السبلسل) ُُِٕٕ :
(ِ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" ،عن
عوقعhttps://dorar.net/feqhia/615 :
(ّ) عبد الرٛتن بن زلمد عوض اجلزيرم" ،الفقو عدى ادلذاىب األربعة"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العدمية،
ُِْْق).ُُٕ :ُ ،
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عن غَت تاجة ،كغَت ذلك عن األتكاـ.
أداب المسجد:إف عن ادلوضوعات اليت جيب عراعاهتا كتعزيزىا ُب نفوس ادلدعوات :تعظيم ترعة ادلسجدين؛
ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ،باحلرص عدى نظافتو ،كترؾ التجمهر كالتجمع لدحديث فيما ال
فائدة فيو ،كعدـ رفع الصوت ،كاحلرص عدى عدـ النوـ ُب تضرة الرجاؿ شلا قد يوقعهن ُب
ال تكاشف ،كغَت ذلك ،كٕتنب الذنوب كادلعاصي فقد ذكر أىل العدم أف ادلعاصي ُب األياـ ادلعظمة
(ُ)
كاألعكنة ادلعظمة تغدظ ععصيتها كعقاهبا بقدر فضيدة الزعاف كادلكاف.
أحكا االيتكاف:االعتكاؼ سنة عؤكدة لفعل النيب  ،كىو جائز لدمرأة بضوابط؛ كألجل جهل شرحية كبَتة
عن النساء بأتكاـ االعتكاؼ ًب عؤخران اطبلؽ برناعج ععتكفة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ ففي ادلسجد
احلراـ عدى سبيل ادلثاؿ اشًتطت إدارة التوجيو كاإلرشاد النسائي عدى ادلعتكفات خبلؿ العاشر
األكاخر عن رعضاف التوقيع عدى إقرار باتباع تسعة ضوابط ،عن بينها ا﵀افظة عدى نظافة احلرـ،
كعدـ تنظيم دركس غَت نظاعية أك التحدق توذلا .إضافة إىل أنو ًب إعداد عطوية ٖتتوم عدى ٚتيع
(ِ)
أتكاـ اعتكاؼ ادلرأة ،عثل إذف الزكج كعدـ جواز اعتكاؼ احلائض كالنفساء.
الحجاب:فرض ا﵁ عدى ادلرأة احلجاب تفظان ذلا كصيانة لدمجتمعات ادلسدمة عن الوقوع ُب الفساد
كالفِت ،كقد ثبت أف النيب  دلا أعر بإخراج النساء إىل عصدى العيد قدن :يا رسوؿ ا﵁ إتدانا ال
يكوف ذلا جدباب؟ فقاؿ :النيب ( : لتدبسها أختها عن جدباهبا) )ّ( .فدؿ ذلك عدى كجوب
احلجاب لعدـ إذنو  باخلركج دكنو.
كعن عائاشة رضي ا﵁ عنها (تٖٓىػ) قالت( :كاف الركباف ديركف بنا كضلن عع رسوؿ ا﵁
(ُ) زلمد بن عفدح بن زلمد بن عفرج" ،اآلداب الاشرعية كادلنح ادلرعية"( .عامل الكتب ،د:ط،ـ).َّْ :ّ ،
( )2أعل احلاعد ُُُٕ" ،ععتكفة ُب ادلسجد احلرـ عن ُْ جنسية" .صحيفة عكة ادلكرعة ،)َُِٕ( ،اسًتجعت
بتاريخ ُِّْٖٔ/ٗ/ق عنhttp://makkahnewspaper.com/article/606128 /

(ّ ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب صبلة العيدين ،باب ذكر إباتة خركج النساء ُب العيدين إىل
ادلصدى كشهود اخلطبة عفارقات لدرجاؿ ،ح(َٖٗ).َٔٓ :ِ ،
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(ُ)

 زلرعات فإذا تاذكا بنا سدلت إتدانا جدباهبا عن رأسها إىل كجهها فإذا جاكزكنا كاشفناه).
كفيو دليل عدى كجوب سًت الوجو تاؿ كجود الرجاؿ غَت ا﵀ارـ تاؿ اإلتراـ؛ قاؿ إبن تيمية رٛتو
ا﵁ (تِٖٕىػ) " :كثبت ُب الصحيح أف ادلرأة ا﵀رعة تنهى عن االنتقاب كالقفازين ،كىذا شلا يدؿ
(ِ)
عدى أف النقاب كالقفازين كانا ععركفُت".
كألمهية التفقو ْتكم احلجاب كعاشركعيتو أطدقت الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ
كادلسجد النبوم براعج ٗتتص ٔتثل ذلك ،كعنها عدى سبيل ادلثاؿ ٛتدة بعنواف -تجايب عبادة-
كتيعٌت بتوعي ة قاصدات ادلسجد احلراـ فيما يتعدق باحلجاب ،كتثهن عدى االلتزاـ كالتمسك بو عدى
ضوء عا جاء ُب كتاب ا﵁ كسنة رسولو  ،كأسونة ٓتَت سدف عن أعهات ادلؤعنُت كالصحابيات
اجلديبلت رضي ا﵁ عنهن كأرضاىن .يتزاعن عع ذلك إقاعة ععرض ييوضح فيو عاشركعية احلجاب
كأدلتو كاحلكمة عنو كشركطو كأكصافو ،كعن خبلؿ ادلعرض يتم توزيع الكتيبات كادلطويات
(ّ)
كادلصاتف ،كما يتم أيضا توزيع احلجاب الاشرعي دلن ال ترتديو.
أداب صماة المعأة في المسجد:عنها :ععرفة أتكاـ صبلة اجلماعة ،كعنها :اخلركج غَت عتعطرة كال عتزينة ،لقولو ( :إذا
(ْ)
شهدت إتداكن ادلسجد فبل ٘تس طيبان).
كعنها :عدـ عزاٛتة الرجاؿ ،فقد خرج النيب  ذات يوـ عن ادلسجد كقد اختدط النساء عع
الرجاؿ ُب الطريق ،فقاؿ النيب ( :استأخرف؛ فإنو ليس لكن أف ٖتققن الطريق ،عديكن ْتافات

(ُ) أخرجو اإلعاـ أبو داككد ُب سننو ُب كتاب ادلناسك ،باب ُب ا﵀رعة تغطي كجهها ،ح(ُّّٖ)،ٖٓٔ :ُ ،
كقاؿ األلباين رٛتو ا﵁" :ضعيف".
(ِ ) أٛتد بن عبداحلديم بن تيمية" ،تجاب ادلرأة كلباسها ُب الصبلة" .تققو كقدـ لو كخرج أتاديثو كعدق عديو:
زلمد ناصر الدين األلباين( ،طٓ ،بَتكت :ادلكتب اإلسبلعيَُّْ ،ىػ).ّ ،
(ّ) اإلعبلـ كاالتصاؿ" ،تجايب عبادة"ٛ :تدة أطدقتها اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ".
استمرت فعالياهتا عن ِْ٠٣٤١ /٠١ /2٢-هـ استرجعت بتاريخ ٠٣٤1/٢/2٢هـ من موقع/
https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/news-details.aspx?nID=28970

(ْ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب الصبلة ،باب خركج النساء إىل ادلساجد إذا مل يًتتب عديو فتنة
كأهنا ال ٗترج عطيبة ،ح(ّْْ).ِّٖ :ُ ،
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الطريق) )ُ(.فكانت ادلرأة تدتصق باجلدار تىت إف ثوهبا ليتعدق باجلدار عن لصوقها بو.
ثالثان :ادلوضوعات األخبلقية:
عن ادلوضوعات األخبلقية اليت ٕتدر اإلشارة إليها عند توعية قاصدات احلرعُت الاشريفُت عا
يدي:
الحةاء:احلياء زينة ادلرأة ادلسدمة ،كىو دليل كماؿ أدهبا كتسن تربيتها ،فقد قاؿ ( :احلياء ال يأٌب
إال ٓتَت)(ِ) ،فًتاه دينعها عن عقارفة القبيح كيدعوىا إىل احلسن عن األقواؿ كاألفعاؿ ،كذلك ُب
عبادهتا عع رهبا ،كُب تعاعدها عع اآلخرين ،كاحلياء احلق ال دينعها عن السؤال ين العلم ،فعن
يائرة رضي اهلل ينها (ت47هـ) " :نعم النساء نساء األنصار لم يمنعهن الحةاء أن يتفقهن
()2
في الدين".
العفة:العفة خدق إدياين رفيع حيجز النفس عن الوقوع ُب سفاسف األعور؛ فالتعفف عن الاشهوات
كعن ا﵀رعات كعن التطدع عن عا ُب أيدم الناس عن ٙترات العفة اليت تقرب صاتبها لدتقول ،كهبا
يكوف اجملتمع سديمان عن الفساد ،كىو عن أقول األخبلؽ الفاضدة اليت تسمو هبا ادلرأة ادلسدمة عن
عا ياشينها عن األفعاؿ ،فالعفة ٘تنعها عن التربج كاالختبلط بالرجاؿ كأكل ادلاؿ احلراـ كالكذب
كالغيبة كالنميمة كغَتىا ،كىي دليل عدى كماؿ النفس كنزاىتها كعركءهتا.
التعاون:إف شلا ٖتتاجو ادلسدمات ُب احلرعُت الاشريفُت أف يسدكن عسدك التعاكف بينهن عدى الرب
كالتقول ،كعدى األعر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ،كعدى كل عا ديكن أف يعُت عدى ٖتقيق عراد ا﵁
ُب عبوديتو ،فإرشاد التائهات ،كاحلائرات ،كتنظيم الصفوؼ ،كعدـ التدافع كقت اخلركج كدها
تتحقق بالتعاكف .قاؿ تعاىل :ﱡﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱠ}ادلائدة}ِ :
(ُ) أخرجو اإلعاـ أبو داككد ُب سننو ُب كتاب األدب ،باب َب عاشى النساء عع الرجاؿ َب الطريق ،ح(ِِٕٓ)،
ِ ،َٕٗ :كقاؿ األلباين رٛتو ا﵁" :تسن".
(ِ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب احلياء ،ح(ٕٔٔٓ).ِِٕٔ :ٓ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب العدمُ ،ب عقدعة باب احلياء ُب العدم.َٔ :ُ،
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املطلب الثالث :وسائل وأساليب دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني.
أوالً :ولسائل ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن:
تتعدد كسائل دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كٗتتدف باختبلؼ ادلدعوات؛ كينبغي اإلفادة
عن التوريث الدعوم ُب ىذا اجملاؿ كيراد بو" :عا يًتكو السابق لبلٌتق عن خربة أك ٕتربة أك لوائح أك
(ُ)
طرائق ُب رلاؿ الدعوة خاصة".
كتعزيز ذلك يكوف بتدريب الداعيات عدى كسائل العمل الدعوم شلا يسهم ُب قوة التأثَت
عدى ادلدعوات ،كذلك فيما يدي:
تدقات ٖتفيظ القرآف:قاؿ رسوؿ ا﵁ ( :كعا اجتمع قوـ ُب بيت عن بيوت ا﵁ يتدوف كتاب ا﵁ كيتدارسونو بينهم
(ِ)
إال نزلت عديهم السكينة كغاشيتهم الرٛتة كتفتهم ادلبلئكة كذكرىم ا﵁ فيمن عنده).
قاؿ النوكم رٛتو ا﵁(تٕٔٔىػ)" :كُب ىذا :دليل لفضل االجتماع عدى تبلكة القرآف ُب
(ّ)
ادلسجد".
إقاعة الدكرات العدمية:هتدؼ الدكرات إىل الًتكيز عدى عوضوعات عدمية تاشتد احلاجة إليها خبلؿ عدة زلددة ،شلا
يسهم ُب ٕتددىا كتنوعها كإثراؤىا بادلختصُت ُب شىت رلاالهتا ،كعن ٍب رفع كفاءة كتأىيل ادلتدربُت
كإكساهبم قدران عن ادلعرفة كالعدم ُب رلاذلم.
كديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عن خبلؿ الدكرات العدمية يكوف ٔتثابة
جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم؛ عن خبلؿ تسن اختيار عوضوعاهتا كالتدرج فيها ،كعراعاة
تقدديها عن قبل ادلختصُت عن العدماء أك طدبة العدم ،كتنظيم ذلك بأكقات ككسائل ععدوعة ٘تنح
عدى إثرىا شهادات عوثقة عن جاععات أك عراكز عدمية لدحاضرات.
الاشريف" ،التوريث الدعوم"( ،طُ ،جدة :دار األندلس اخلضراء لدناشر
(ُ) زلمد بن تسن بن عقيل عوسى َّ
كالتوزيع ُِِْ ،ىػ  ََِِ -ـ) َِ.
(ِ ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار ،باب فضل االجتماع عدى
تبلكة القرآف كعدى الذكر ،ح(ِٗٗٔ).َِْٕ :ْ ،
(ّ) النوكم" ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج". ُِ :ُٕ .
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إقامة الدروس الرعيةة:ادلسجد ىو ادليداف األكؿ لدعدم كادلعرفة ،كتدارس كتاب ا﵁ تبلكة كتفظان كتفسَتان ىو ادلنطدق
العدمي لبقية العدوـ الاشرعية؛ كيتبعو ُب ذلك الدركس العدمية ُب احلديث كالعقيدة كالفقو كأصولو
كُب الدغة كالنحو كاآلداب كالسَتة كغَت ذلك.
كقد جاء الًتغيب ُب االلتحاؽ ٔتجالس العدم ُب احلديث الذم راكه البخارم عن أيب كاقد
الديثي( تٖٔىػ) :أف رسوؿ ا﵁  بينما ىو جالس ُب ادلسجد كالناس ععو إذ أقبل ثبلثة نفر؛
فأقبل اثناف إىل رسوؿ ا﵁  كذىب كاتد ،قاؿ :فوقفا عدى رسوؿ ا﵁  فأعا أتدمها فرأل فرجة
ُب احلدقة فجدس فيها كأعا اآلخر فجدس خدفهم كأعا الثالث فأدبر ذاىبا ،فدما فرغ رسوؿ ا﵁ 
قاؿ( :أال أخربكم عن النفر الثبلثة؟ أعا أتدىم فأكل إىل ا﵁ فآكاه ا﵁ ،كأعا اآلخر فاستحيا
(ُ)
فاستحيا ا﵁ عنو ،كأعا اآلخر فأعرض فأعرض ا﵁ عنو)
كعيداف احلرعُت الاشريفُت يعد بيئة خصبة لناشر العدم الاشرعي لوجود طدبة العدم اجلادين
كادلتهيئُت لدتفرغ كادلداكعة عدى احلدق العدمية ،كديكن تنظيم الدركس الاشرعية كسدسدة عتتابعة ضمن
عنهج كعوضوع زلدد أك تكوف دركسان عتفردة ٔتوضوع ععُت يدقى ُب تينو ،عراعاة لظركؼ الزعاف
كتاجة ادلدعوين كما ىو احلاؿ ُب عواسم احلج كالعمرة.
تمزيع الكتب والنرعات التمجةهةة بمختلف اللغات:كىذه عن الوسائل النافعة كادليسرة ْتمد ا﵁؛ إذ تقف كثرة زائرات احلرعُت الاشريفُت كتعدد
لغاهتن عائقان عن اإلتاطة بسبل نفعهن بالعدم الاشرعي ،فتأٌب ىذه الوسيدة لتحقيق ذلك ّتهد
يسَت.
كٕتتهد إدارات التوجيو كاإلرشاد ُب توفَت الكتب كادلطويات العدمية ُب العقيدة كبياف أركاف
اإلسبلـ كغَتىا ٔتختدف الدغات عدى عدار العاـ.
تمزيع أقعاص ممغنطة( )cdتحمي صمتةات أو معئةات يلمةة:ديكن لؤلقراص ادلمغنطة أف ٖتمل إرثان عدميان كبَتان شلا يسهم ُب ناشر العدم الاشرعي خارج ىذه
الببلد ادلباركة ،كىي عن الوسائل اليت تناسب زائرات احلرعُت الاشريفُت إذ يسهل ٛتدها كتداكذلا
كاالنتفاع هبا.
(ُ) أخرجو البخارم ُب كتاب العدم ،باب عن قعد تيث ينتهي بو اجملدس كعن رأل فرجة ُب احلدقة فجدس فيها،
ح(ٔٔ).ّٔ :ُ ،
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كىي شلا يستعاف بو عدى تعديم الكبار – األعيُت أك غَتىم -شلن يريد التزكد بالعدم الاشرعي،
فاألشرطة السمعية كشرائط الاشرائح كالفيديو ديكن أف تستعمدها الداعية ادلسدمة ُب احلرعُت
الاشريفُت ُب تعديم القرآف كعدوعو :كالتفسَت ،كالتجويد ،كالدغة العربية ،أك ُب تعديم كيفية احلج
(ُ)
كالعمرة.
اإلجابة يلى الستفتاءات وألسئلة الزائعات:إف اإلجابة عدى تساؤالت زائرات احلرعُت الاشريفُت فيما ياشكل عديهن كتوجيههن التوجيو
السديم عن الوسائل الدعوية ادلهمة؛ كلذا تسعى إدارات التوجيو كاإلرشاد النسائية لتوفَت كسائل
عيسرة ذلن لدتواصل عع عن جييبهن كيفتيهن عدى عدار العاـ ،كُب ىذا اإلطار يتم توفَت خدعة
اذلاتف اجملاين ُب عوسم احلج ليقوـ باإلجابة عدى استفسارات كأسئدة احلجيج عدى عدار الساعة
(ِ)
عدى عستول عاؿ عن التنظيم
ثانيان :أساليب دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
جل
تتعدد األساليب ادلؤثرة ُب دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كديكن إٚتاذلا فيما بيٌنو ا﵁ ٌ

شأنو ُب قولو تعاىل

ﭐﭐﱡﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﱠ {النحل}ُِٓ :
كتأٌب ىذه األساليب شاعدة لعدد عن األساليب الفرعية ادلتنوعة اليت تناسب فئاـ سلتدفة عن
ادلدعوين؛ كاليت ديكن لدداعية إىل ا﵁ أف ٖتسن توظيفها ُب رلاؿ الدعوة؛ كذلك كما يدي:
الدعوة إىل ا﵁ باحلكمة عن خبلؿ الدليل كاحلجة:ً
ٱحلًك ً
ً
لدليل
فقد قاؿ ادلفسركف لآلية السابقة} :ب ٍ ى
ٍمة } أم :بادلقالة ا﵀كمة الصحيحة كىو ا ي
(ّ)
يح لداشبهة.
ادلوضح لدحق ادلز ي
ي
(ُ ) القحطاين ،سعيد بن عدي بن كىف" ،العبلقة ادلثدى بُت العدماء كالدعاة ،ككسائل االتصاؿ احلديثة"،ٕٓ ،
اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن عوقع:
http://saaid.net/book/open.php?cat=5&book=7267

(ِ) ككالة األنباء السعودية " ،ىاتف الاشؤكف اإلسبلعية اجملاين يستقبل أكثر عن ََُٕ عكادلة يوعيان"،
بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن /
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1661287

(ّ) زلمد بن زلمد العمادم" ،تفسَت إرشاد العقل السديم إىل عزايا الكتاب الكرمي"( .القاىرة :دار ادلصحف ،د= :
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كاحلكمة ُب ععناىا العاـ تعٍت كضع األعور ُب عكاهنا ،كقيل" :اإلصابة ُب القوؿ كالعمل
كاالعتقاد ،ككضع كل شيء ُب عوضعو بإتكاـ كإتقاف )ُ(.كتقوـ عدى أركاف ثبلثة كىي :العدم،
(ِ)

كاحلدم ،كاألناة.
كالداعية إىل ا﵁ أتق الناس بإدارؾ ىذا ادلعٌت كتطبيقو ُب دعوتو ،ككوف احلرعُت الاشريفُت
عيدانان شرعيان تقاـ فيو شعائر ا﵁ فإف أسدوب احلكمة ُب دعوة الناس لعبادة ا﵁ كفق عا شرع ىو
األجدر بالتطبيق لقياعو عدى الدليل كاحلجة اليت ال لبس فيها خاصة عع ادلعتدين بعقوذلم.
فمن احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ ععرفة النصوص الاشرعية الثابتة عن الكتاب كالسنة ،كتسن
توظيفها ُب ادلواقف الدعوية عند التعاعل عع ادلدعوين؛ فهي احلجة القطعية اليت ينبغي لدمسدم
الوقوؼ عند تدكدىا ،كىي ادلرجع الذم يستند إليو ادلدعو ُب عبادتو.
"كال تتأتى احلكمة إال عن خبلؿ اعتزاج فضيدتُت :كماؿ ادلعرفة كقوة اإلرادة؛ فبل تكفي إرادة
تازعة كعزـ أكيد عدى فعل عا ىو خَت أك ىو تق؛ عن ععرفة تسنة لدموقف الصحيح الذم
ينبغي اٗتاذه؛ كما أف ادلعرفة باحلق ال ٕتدم كثَتان إذا مل يكن ٙتة إرادة قوية توقف أىواء النفس عند
(ّ)
تدكدىا؛ ليتمكن ادلرء عن أف يكوف ُب ادلوقع الصحيح".
الديمة إلى اهلل بالمميظة الحسنة:إف تباين ادلدعوين ُب احلرعُت الاشريفُت كإختبلؼ ألسنتهم كثقافاهتم كأجناسهم كععارفهم
يستدزـ عن الداعية إىل ا﵁ أف يتبع أسدوب ادلوعظة احلسنة القائم عدى ادلنهج العاطفي ،كخاصة عع
= ط ،ت)ُُٓ :ٓ ،؛ جار ا﵁ زلمود بن عمر الزسلاشرم" ،الكاشاؼ عن تقائق غواعض التنزيل كعيوف
األقاكيل ُب كجوه التأكيل" ٖ ،تقيق الاشيخ :عادؿ أٛتد عبدادلوجود ،الاشيخ :عدي زلمد ععوض ،د .فتحي
عبدالرٛتن( ،طُ ،الرياض :عكتبة العبيكافُُْٖ ،ىػ)ْٖٓ :ّ ،؛ الفخر الرازم" ،التفسَت الكبَت"( .طِ،
بَتكت :عكتب دار إتياء الًتاث العريبُُْٕ ،ىػ).ِٖٕ :َِ ،
(ُ) سعيد بن عدي بن كىف القحطاين" ،احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ تعاىل"( ،طِ ،ادلمدكة العربية السعودية:
كزارة الاشؤكف اإلسبلعية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشادُِّْ،ق).ِّ ،
(ِ) عزيز بن فرتاف العنزم" ،البصَتة ُب الدعوة إىل ا﵁" .تقدمي :صاحل بن عبد العزيز آؿ الاشيخ( ،طُ ،أبوظيب:
دار اإلعاـ عالكُِْٔ ،ىػ) ،صِٖ.
(ّ) عبدالكرمي بكار" ،عقدعات لدنهوض بالعمل الدعوم"( ،طْ ،دعاشق :دار القدمُِّْ ،ىػ).ُِٔ ،
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النساء أك عن ٕتهل أتواذلم كما ىو احلاؿ ُب زائرات احلرعُت الاشريفُت؛ فالًتغيب كالًتىيب كاتباع
الدُت كالرفق كالتدرج كترتيب األكلويات ىو األقرب عع اختبلؼ طبائع النفوس كعدارؾ العقوؿ كىو
األدعى إلستجابة ادلدعو ،كألجل ذلك قيدت ادلوعظة بأف تكوف تسنة؛ ألف ادلوعظة دلا كاف
ادلقصود عنها غالبان ردع نفس ادلوعوظ عن أعمالو السيئة أك عن توقع ذلك عنو ،كانت عظنة لصدكر
غدظة عن الواعظ كحلصوؿ انكسار ُب نفس ادلوعوظ ،كذلذا أرشد ا﵁ رسولو  أف يتوخى ُب
(ُ)
ادلوعظة أف تكوف تسنة ،أم بإالنة القوؿ كترغيب ادلوعوظ ُب اخلَت.
الديمة إلى اهلل بالمجادلة بالتي هي أحسن:كىي عن األساليب اليت قد حيتاج إليها الداعية إىل ا﵁ ُب تاؿ كاف ادلدعو يرل أف عا ىو
عديو تق ،أك كاف داعية إىل الباطل ،فيجادؿ باليت ىي أتسن ،كىي الطرؽ اليت تكوف أدعى
الستجابتو عقبلن كنقبلن؛ كعن ذلك االتتجاج عديو باألدلة اليت كاف يعتقدىا ،فإنو أقرب إىل تصوؿ
ادل قصود ،كأف ال تؤدم اجملادلة إىل خصاـ أك عاشا٘تة تذىب ٔتقصودىا ،كال ٖتصل الفائدة عنها بل
(ُ)
يكوف القصد عنها ىداية اخلدق إىل احلق ال ادلغالبة كضلوىا.
كعنو يأٌب احلوار أسدوبان ىادئان دلراجعة القناعات كتغيَتىا كتوجيهها لدحق ،فهو خبلؼ
اجلداؿ القائم عدى ادلغالبة كاإللزاـ ،لذا فهو األلطف كاألرفق بزائرات احلرعُت الاشريفُت.
املطلب الرابع :معوقات دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني ،وسبل عالجوا.
أكالن :ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
إف ععرفة ععوقات الدعوة عن العدم الذم ينبغي االىتماـ بو كععرفتو عن قبل الدعاة؛ ألنو قد
يعيق ٖتقيق األىداؼ الدعوية أك يضعف االنتفاع باجلهد ادلبذكؿ ُب العمل الدعوم ،كما أنو يؤدم
إىل ضياع الوقت خاصة عند التعاعل عع فئات عن ادلدعوين قد اليتيسر االلتقاء هبم عرة أخرل كما
ىو احلاؿ ُب زائرات احلرعُت الاشريفُت؛ كعن ىذه ادلعوقات:
تكافؤ يدد الدايةات أما أيداد الزائعات في الممالسم:تتضاعف أعداد الزائرات لدحرعُت الاشريفُت سنويان ،كعن ادلتوقع أف يتجاكز عدد زكار عكة
ادلكرعة َّ عديوف زائر سنويان ْتدوؿ ََِّ ُ ،ب تُت توضح التقػديرات األكلػية أنو عن ادلتوقع أف
(ُ) زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي" ،التحرير كالتنوير ٖ-ترير ادلعٌت السديد كتنوير
العقل اجلديد عن تفسَت الكتاب اجمليد"( ،ِّٗ :ُْ.تونس :الدار التونسية لدناشر ُْٖٗ ،ىػ ،د :ط)،
ُْ.ِّٗ :
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(ِ)

يصل إٚتايل عدد زكار ادلدينة ادلنورة إىل ِّ عديوف زائر سنويان ْتدوؿ سنة ََِّ.
كعقابل ىذه األعداد ادلتزايدة كاليت ترتفع ُب عواسم احلج كالعمرة ينبغي عراعاة عدد الداعيات
عقابل ذلك ،كيتهيأ ىذا بوضع خطط اسًتاتيجية تناسب الزيادة ادلتوقعة.
 اإليداد العلمي والمهاري لمنسمبات إدارة اإلرشاد النسائي:عن ععوقات الدع وة ضعف العدم الاشرعي ُب سلتدف ادليادين الدعوية؛ فبل ديكن أف تقوـ
الدعوة إىل ا﵁ عدى جهل ،كتنوع ادلسائل الاشرعية بفركعها كدقائقها ُب احلرعُت الاشريفُت رٔتا تقصر
عنو بعض الداعيات شلا دينع عن اإلفادة عن جهودىن.
كما أف الدعوة إىل ا﵁ تتطدب عددان عن ادلهارات العدمية كالعمدية؛ كالقدرة عدى الفصاتة
كالبياف ككيفية التعاعل عع الناس كعاشكبلهتم ،كالتعاعل عع الضغوطات كاألعداد اجلمة الغفَتة عن
الناس ،كتسن إدارة الوقت ،كالتعاعل عع احلاسب ،كعثل ىذا كأكثر شلا تاشتد احلاجة إليو عند
التعاعل عع ادلدعوات ُب احلرعُت الاشريفُت؛ لذا فضعف ىذا اجلانب يؤثر ُب ٖتقيق اذلدؼ الدعوم.
تعدد الفعق والطمائف التي تنتمي لها الزائعات:لقد أعر ا﵁ جل شأنو بدزكـ اجلماعة كهنى عن التفرؽ ُب عواطن كثَتة؛ عنها قولو تعاىل:
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﭐﱡﮌ

ﮑﱠ {الاشورل ،}ُّ :كسعى ادلنهج الرباين إىل تأكيد ععٌت االلتزاـ بالدين

اإلسبلعي كما نزؿ بدكف ٖتريف كال تبديل ،كالزالت طائفة عن ادلؤعنُت عدى ذلك ،عنهجهم ُب
ىذا عنهج أىل السنة كاجلماعة ،إال أف التفرؽ كقع كاالختبلؼ تصل ،ككاقع العامل اإلسبلعي اليوـ
يعد اعتداد لدفرؽ كالطوائف اليت ظهرت قدديان عدى اختبلؼ عناىجها ،كيأٌب تسن فهم ىذه الفرؽ
كععرفة عواطن االضلراؼ فيها عطدب ضركرم عند التعاعل عع عتبعيها عن زكار احلرعُت الاشريفُتُ ،ب
تُت أف اجلهل هبذا دينع تصحيحها كإقاعة ادلدعوات عدى الطريق ادلستقيم.

(=ُ ) عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁ السعدم" ،تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلناف" ،ا﵀قق :عبد الرٛتن
بن ععبل الدوحيق( ،طُ ،بَتكت :عؤسسة الرسالةَُِْ ، ،ىػ  َََِ-ـ).ِْٓ ،

(ِ) اإلقتصاد " ،صندكؽ االستثمارات بصدد إطبلؽ شركيت «رؤل ادلدينة» ك «رؤل احلرـ ادلكي»" .صحيفة
اجلزيرة ،)َُِٕ( ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ق عن/
http://www.al-jazirah.com/2017/20171003/ec8.htm
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تعدد لغات الزائعات:إف عدـ ععرفة لغة ادلدعو يعد عائقان كبَتان عن التواصل الفعاؿ ععو ،كرٔتا تفوت كثَت عن
اإلرشادات اذلاعة بسبب عدـ ععرفة ادلراد عن الكبلـ ،كال يكفي ععرفة كدمات أك عفردات قديدة عن
لغة عا لتوصيل الرسالة الدعوية باشكل كاضح ،تيث أف النطق السديم لدحركؼ كاالستعماؿ
الصحيح لدمفردات كاعتماد األساليب ادلبلئمة يؤثر باشكل كبَت ُب فهم ادلقصود كعن ٍب االستجابة
لدحق ،كديكن أف نتصور تجم ىذا العائق عند كثرة عدد الدغات ادلختدفة لزائرات احلرعُت
الاشريفُت.
يد التقةد بأنظمة الحع :يعد النظاـ سبيبلن لتحقيق األىداؼ ادلطدوبة كفق إطار زلدد كععركؼ سدفان ،كعن خبللو
ديكن لزائرات احلرعُت الاشريفُت ععرفة تقوقهن كعسئولياهتن ككاجباهتن ،كعدـ التقيد باألنظمة
اجلارية يفوت عدى ادلدعوة اإلفادة شلا تبذلو إدارات التوجيو كاإلرشاد النسائية ُب احلرعُت الاشريفُت
عن خدعات ضخمة كجهود تثيثة لددعوة إىل ا﵁.
ثانيان :سبل عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
أف ععرفة عوائق الدعوة يعد ا﵀ور الرئيسي لعبلجها؛ فتحديد ادلاشكدة نصف احلل ،كبناء
عدى عا سبق فسبل العبلج كما يدي:
زيادة يدد الدايةات المؤهمات يلمةاً ومهارياً للقةا بالديمة :أعاـ ىذا العدد ادلتزائدعن قاصدات احل رعُت الاشريفُت تاشتد احلاجة لزيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت كادلتفرغات لدعمل
الدعوم ،كديكن تنظيم ذلك رمسيان كفق رلاالت عتخصصة كفرؽ زلددة تعمل كفق اطار عاشًتؾ
لتحقيق األىداؼ الدعوية كل ْتسب اجملاؿ الذم ينتمي إليو.
فالتخصص العدمي كادلهارم ضركرم ُب عيداف احلرعُت الاشريفُت ،كاحلاجة كبَتة دلرشدات
عؤىبلت ُب كيفية تبديغ الدعوة كأساليبها ككسائدها ،لذا فزيادة توظيف داعيات رمسيات
عتخصصات ُب عدوـ الاشريعة كعؤىبلت تقنيان كعهاريان شلا يسهم ُب تبديغ الدعوة إىل أكرب عدد عن
ادلدعوات.
التععف يلى أحمال الزائعات :إف ععرفة أتواؿ ادلدعوين كعذاىبهم كطوائفهم كلغاهتمكخاصة عا تقوـ عديو عقيدهتم عن األمهية ٔتكاف؛ إذ ال تصح عبادة ادلسدم عند كجود خدل ُب
عقيدتو ،ككثَت عن ادلمارسات اخلاطئة لقاصدات احلرعُت الاشريفُت بنيت عدى جهل ،كبالعدم يرتفع
كيظهر احلق ،لذا فمن كاجبات الداعية ُب ىذا ادليداف التعرؼ عدى أبرز االضلرافات العقدية كالبدع
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الظاىرة شلا يكثر الوقوع فيو ،كألف اإلتاطة ٔتذاىب الفرؽ كالطوائف كشلارساهتا شلا يصعب عدى
داعية بعينها أك يفوت عديها استيعاب عسائدو فإف تعيُت داعيات عتخصصات ُب كل فرقة كطائفة
كل ْتسب تاجتو.
عن الطوائف ادلاشهورة يعد سبيبلن إلتقاف دعوة كل صنف عن أصناؼ ادلدعوين ه
كما ينبغي توظيف داعيات عتحدثات بدغات الزائرات ،كخاصة أكثرىا عددان ،كديكن اإلفادة
عن اإلتصائيات ادلتجددة لزكار احلرعُت الاشريفُت ُب ٖتديد تاجة كل فئة عن عدد الداعيات
ادلتخصصات ُب لغتهم.
التععيف بأنظمة الحعمةن الرعيفةن :مل يوضع النظاـ إال عن أجل عصدحة قاصداتاحلرعُت الاشريفُت ،كألف اجلهل بالنظاـ عائق عن اإلفادة عنو لذا جيب التعريف بو باشىت الوسائل
اإلعبلعية ادلمكنة بالتعاكف عع احلمبلت ادلنظمة لدحج كالعمرة ،كعن خبلؿ التقنيات احلديثة ادلقركءة
كادلسموعة ،كادلبلتظ أف جهود العاعدُت ُب ىذا ادليداف بارزة كتثيثة لتوجيو الناس لدتقيد باألنظمة
ادلرعية ُب دخوؿ احلرعُت كاخلركج عنهما كنظاـ ادلكث فيهما فيما يتعدق برباعج االعتكاؼ كضلوه،
كُب االلتحاؽ بالرباعج كالدكرات ادلقاعة فيهما كغَت ذلك.
املبحث الثاىي :الدراسة امليداىية:
املطلب األول :إجراءات الدراسة امليداىية.
أوالً :رلتمع الدراسة كعينة البحث:
يتكوف رلتمع الدراسة عن العاعبلت بإدارة اإلرشاد النسائي باحلرعُت الاشريفُت ،كقد قاعت
الباتثة بأخذ عينة عنهن بواقع (َْ ) عضوة شلن يعمدن بإدارة التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب ادلسجد
النبوم كذلك هبدؼ ععرفة كاقع الدعوة ُب إدارة اإلرشاد النسائي باحلرـ النبوم ،عن تيث إعداد
ادلرأة الداعية ،كعوضوعات كأساليب ككسائل دعوة النساء ،ككذلك ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم كسبل عبلجها ،كعن ٍب تعميم نتائج الدراسة عدى رلتمع البحث.
ثانةاً :األساليب اإلتصائية ادلستخدعة:
جلأت الباتثة عند دراسة تساؤالت البحث الستخداـ العديد عن األساليب اإلتصائية
كذلك ُب سبيل التحقق عن ىذه التساؤالت ،كىذه األساليب ىي:
التوزيع التكرارم :كىو عبارة عن جداكؿ تدخص البيانات األكلية لعينة البحث
ُ.
كحيدد عدى ضوئها العدد كالنسبة لكل فئة ،كذلك ًب استخداعو دلعرفة تكرار كل عبارة ُب
االستبياف.
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عقاييس النزعة ادلركزيةً :ب استخداـ الوسط احلسايب ادلوزكف
ِ.
كالذم بناءن عديو ًب ترتيب عناصر كل زلور عن زلاكر االستبياف تنازليان لبياف أمهية ىذه العناصر.
كقد استخدعت الباتثة عقياس ليكرت الثبلثي بدرجاتو( :عهم – عهم حلد عا – غَت عهم)
أك (دائمان – أتيانان – أبدان) ،كًب االعتماد عديو ُب تقييم عبارات كل زلور بناء عدى قيمة الوسط
احلسايب ،كذلك كفق اجلدكؿ التايل:
Weighted Mean

مدى
الملسط الحسابي

55

درجة األمهية
التحقق

درجة

جدول رقم ()5
تصنةف مقةاس لةكعت الثماثي
- 56 .5
.5 - 5
22 .7

2

- 23 .7

غَت عهم

عهم حلد عا

عهم

أبدان

أتيانان

دائمان

ثالثاً :صدؽ كثبات اإلستبانة:
الصدؽ لو تعريفات كثَتة ،عنها أف يقيس االستبياف عا كضع لقياسو ،كيعٍت الصدؽ بصفة
عاعة أف السؤاؿ أك العبارة ادلوجودة ُب االستبياف ،تقيس عا يفًتض البحث قياسو بالفعل.
كقد عيرضت االستبانة عدى عدة زلكمُت عن أساتذة اجلاععة كعدى بعض ادلتخصصُت
لدراسة عدل دقة صياغة عبارات االستبانة كدرجة عبلءعتها ألىداؼ الدراسة ،كقد قاعت الباتثة
بإعادة النظر ُب بعض عبارات االستبانة ُب ضوء التعديبلت ادلقًتتة عن ا﵀كمُت.
املطلب الثاىي :ىتائج الدراسة امليداىية.
أوالً :نتائج البةانات األولةة:
توزيع عينة البحث كفق الوظيفة:
ُ.
جدول رقم ()7
تمزيع يةنة البحث وفق المظةفة

المظةفة

العدد

عديرة اإلرشاد النسائي

ُ

ِ%ٓ .

عرشدة

ّّ

ِٖ%ٓ .

عًتٚتة

ٓ

ُِ%ٓ .

داعية

ُ

ِ%ٓ .

اجملموع

َْ

ََُ%
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يبلتظ عن اجل دكؿ السابق أف الغالبية العظمى عن إٚتايل عينة البحث ىم عن عينة
(ادلرشدات) كشكدن نسبة ِٖ ،%ٓ .أعا (ادلًتٚتات) فاشكدن نسبة ُِ ،%ٓ .بينما توت عينة
البحث عدى عا نسبتو ِ %ٓ .فقط لكل عن (الداعيات) ك (عديرة اإلرشاد النسائي) كذلك عن
إٚتايل عينة البحث ،كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:

ِ .توزيع عينة البحث كفق ادلؤىل العدمي:

جدول رقم ()2
تمزيع يةنة البحث وفق المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئمية

ثانوم

ّ

ٕ%ٓ .

جاععي

ّّ

ِٖ%ٓ .

فوؽ اجلاععي

ْ

َُ%َ .

اجملموع

َْ

ََُ%

يبلتظ عن اجلدكؿ السابق أف الغالبية العظمى عن إٚتايل عينة البحث كن عن ذكات
ادلستول التعديمي (اجلاععي) كشكدن نسبة ِٖ ،%ٓ .أعا عن كاف عستواىن التعديمي فوؽ
اجلاععي فاشكدن نسبة َُ ،%بينما عن كاف عستواىن التعديمي أقل عن اجلاععي (ثانوم) فاشكدن
نسبة ٕ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث ،كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:
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ّ .توزيع عينة البحث كفق سنوات اخلربة:

جدول رقم ()3
تمزيع يةنة البحث وفق لسنمات الخبعة

لسنمات الخبعة

العدد

النسبة المئمية

أقل عن (ٓ) سنوات

ُِ

َّ%َ .

عن (ٓ) إىل أقل عن (َُ) سنوات

ُٓ

ّٕ%ٓ .

(َُ) سنوات فأكثر

ُّ

ِّ%ٓ .

اجملموع

َْ

ََُ%

يبلتظ عن اجلدكؿ السابق كجود تباين طفيف ُب سنوات اخلربة ألفراد عينة البحث ،فقد
شكل عن كانت خربهتن أقل عن (ٓ) سنوات َّ %عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن كانت
خربهتن عن (ٓ) إىل أقل عن (َُ) سنوات شكدن نسبة ّٕ ،%ٓ .بينما عن كانت خربهتن
(َُ) سنوات فأكثر فاشكدن نسبة ِّ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:
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ثانةاً :نتائج محاور اإللستبةان:
 .5األممر التي من المهم تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي:
جدول رقم ()4
تعتةب آراء أفعاد العةنة لألممر التي ينبغي تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي
وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة األهمةة

العبارات

ُ

االلتحاؽ بدكرة خاصة لتعدم القرآف
الكرمي.
االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة
ِ
العدوـ الاشرعية قبل التوظيف.
قياـ االختبار الوظيفي لدداعيات -
ّ
ادلرشدات -كفق ٗتصص شرعي.
تضور الدكرات العدمية باشكل
ْ
عستمر.
ٓ إعداد البحوث العدمية.

عهم

عهم
حلد عا

غَت
عهم

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٖ

ِ

َ

ٓٗ%

ٓ%

َ%

ادلتوسط العاـ لدمحور
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الحسابي

مةل
العبارة

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ِٗٓ.

عهم

ِٗٗ.

عهم

التعتةب

ُ

ِ
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7ـ ممضميات ديمة النساء في الحع النبمي:
-الممضميات العقدية:

جدول رقم ()5
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات العقدية التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
الممضميات العقدية
ُ

توتيد ا﵁ ُب
العبادة.

ِ

بياف تكم
التربؾ.

ّ

التحذير عن
البدع.

ْ

تكم زيارة
القبور لدنساء.

درجة التحقق

دائمان

أتيانان

أبدان

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

الملسط
الحسابي

مةل العبارة

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان
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-الممضميات الرعيةة:

جدول رقم ()6
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات الرعيةة التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط
الحسابي
الملسط
درجة التحقق
مةل
الممضميات
التعتةب
الحسا
العبارة
الرعيةة
أتيانان
دائمان
أبدان
بي
ُ

أتكاـ
الطهارة.

ِ

صفة الصبلة.

ّ

صفة احلج
كالعمرة.

ْ

آداب
ادلسجد.

ٔ

احلجاب

ٕ

آداب صبلة
ادلرأة ُب
ادلسجد.

ٓ

أتكاـ
اإلعتكاؼ.

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٗ

ُ

َ

ٕٗ%ٓ .

ِ% ٓ .

َ%

ِِ

ُٖ

َ

ٓٓ%

ْٓ%

َ%
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ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ِٖٗ.

دائمان

ِ

ِْٓ.

دائمان

ّ

ِِٗ.

دائمان

ُ
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-الممضميات األخماقةة:

جدول رقم ()7
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات األخماقةة التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط
الحسابي
الملسط
درجة التحقق
مةل
التعتةب
الحسا
الممضميات األخماقةة
العبارة
أتيانان
دائمان
أبدان
بي
ّ

احلياء.

ُ

العفة.

ِ

التعاكف.

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٗ

ُ

َ

ٕٗ.
ٓ%

ِ%ٓ .

َ%

ِٓ

ُٓ

َ

ِٔ.
ٓ%

ّٕ.
ٓ%

َ%
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ََّ.

دائمان

ُ

ِٖٗ.

دائمان

ِ

ِّٔ.

دائمان

ِٖٕ.

دائمان

ّ
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2ـ ألسالةب ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()8
تعتةب آراء أفعاد العةنة أللسالةب ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

األلسالةب الديمية
ُ

الدعوة باحلكمة عن
خبلؿ الدليل كاحلجة.

ِ

الدعوة بادلوعظة
احلسنة.

ّ

الدعوة باحلوار.

دائمان

أتيانان

أبدان

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%
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3ـ ولسائل ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()50
تعتةب آراء أفعاد العةنة لملسائل ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

الملسائل الديمية
ُ

تدقات ٖتفيظ القرآف
الكرمي.

ِ

إقاعة الدكرات العدمية.

ّ

إقاعة الدركس
الاشرعية.

ْ

ٔ

ٓ

توزيع الكتب
كالناشرات التوجيهية
ٔتختدف الدغات.
اإلجابة عدى
استفتاءات كأسئدة
الزائرات.
توزيع أقراص شلغنطة
"ٖ "CDتوم
صوتيات أك عرئيات
عدمية.

دائمان

أتيانان

أبدان
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 .4معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()55
تعتةب آراء أفعاد العةنة لمعمقات ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

المعمقات
ُ

قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد
الزائرات.

ٓ

تعدد لغات الزائرات.

ٔ

عدـ التقيد بأنظمة احلرـ.

ْ

تعدد الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي
ذلا الزائرات.

ِ

ضعف اإلعداد العدمي دلنسوبات
إدارة اإلرشاد النسائي.

ّ

ضعف اإلعداد ادلهارم دلنسوبات
اإلرشاد النسائي.

دائمان

أتيانان

أبدان

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

ّٗ

ُ

َ%

ٕٗ.
ٓ%

ِ%ٓ .

َ

ّٔ

ْ

َ%

َٗ%

َُ%

َ

ّ

ّٕ

َ%

ٕ%ٓ .

ِٗ.
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َ

ّ
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 .5لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()57
تعتةب آراء أفعاد العةنة لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

لسبل العماج

ّ

العناية باإلعداد ادلهارم
دلنسوبات اإلرشاد النسائي.

ِ

العناية باإلعداد العدمي
دلنسوبات اإلرشاد النسائي.

ْ

التعرؼ عدى الفرؽ
كالطوائف اليت تنتمي إليها
الزائرات.

ُ

زيادة عدد الداعيات
ادلؤىبلت لدقياـ بالدعوة.

ٓ

توظيف داعيات عتحدثات
بدغات الزئرات.

ٔ

التعريف بأنظمة احلرـ
ادلدين.

دائمان

أتيانان

أبدان

ُِ

ِٕ

ُ
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َ
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َ
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َ
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املطلب الثالث :تكويه الدراسة امليداىية.
أوالً :األممر التي من المهم تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل األعور التالية" :االلتحاؽ بدكرة خاصة لتعدم القرآف الكرمي" ك"االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف" ك "قياـ االختبار الوظيفي لدداعيات
–ادلرشدات  -كفق ٗتصص شرعي" ك "تضور الدكرات العدمية باشكل عستمر" كذلك ٔتتوسط
تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أمهية توفر ذلك ُب إعداد ادلرأة
الداعية ُب احلرـ النبوم ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (عهم) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية " :إعداد البحوث العدمية" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ٗٓ .عنّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أمهية توفر ذلك ُب إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرـ
النبوم ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (عهم) ٓٗ ،%أعا عن أجنب بػ (عهم حلد عا) فقد شكدوا
نسبة ٓ %فقط عن إٚتايل عينة البحث.
ثانةاً :ممضميات ديمة النساء في الحع النبمي:
الممضميات العقدية:
-5
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاءت ٚتيع ادلوضوعات ُب ادلرتبة األكىل ،كىذه ادلوضوعات ىي" :توتيد ا﵁ ُب العبادة"ك "بياف تكم التربؾ" ك "التحذير عن البدع" ك "تكم زيارة القبور لدنساء" ،كذلك ٔتتوسط تسايب
(ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ تدك ادلوضوعات ُب احلرـ
النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ(دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف تناكؿ
ادلوضوع العقدية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
الممضميات الرعيةة:
-7
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل (ٓ) عوضوعات كىي" :أتكاـ الطهارة" ك "صفة الصبلة" ك"صفة احلج كالعمرة" ك "آداب ادلسجد" ك "احلجاب" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت
 باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ تدك ادلوضوعات ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان)،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
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جاء ُب ادلرتبة الثانية عوضوع "آداب صبلة ادلرأة ُب ادلسجد" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ.ٖٗ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم
حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن
نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة عوضوع "أتكاـ اإلعتكاؼ" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ.ْٓ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم
حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٓٓ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن
نسبة ْٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ِ ِٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف
تناكؿ ادلوضوع الاشرعية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
الممضميات األخماقةة:
-2
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاء ُب ادلرتبة األكىل عوضوع "احلياء" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد
كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثانية عوضوع "العفة" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد
كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .عن
إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة عوضوع "التعاكف" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ّٔ .عن ّ)،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث
(دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ِٔ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة
ّٕ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ِ ٖٕ .عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف
تناكؿ ادلوضوع الاشرعية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
كعن خبلؿ عاكرد ُب اجلداكؿ (ٔ) ك (ٕ) ك (ٖ) صلد أف ادلوضوعات العقدية تصدرت قائمة
عوضوعات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،كجاءت ُب ادلرتبة
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الثانية ادلوضوعات الاشرعية ٔتتوسط تسايب (ِ ِٗ .عن ّ) ،كأخَتان كانت ادلوضوعات األخبلقية
ٔتتوسط تسايب (ِ ٖٕ .عن ّ).
ثالثاً :ألسالةب ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاء ُب ادلرتبة األكىل أسدويب "الدعوة باحلكمة عن خبلؿ الدليل كاحلجة" ك "الدعوةبادلوعظة احلسنة" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة
يركف استخداـ ىذين األسدوبُت ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة
عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث ،كىذا شلا يؤكد ضركرة اإلدلاـ ٔتنهجية ىذين
األسدوبُت كطرؽ استخداعهما.
جاء ُب ادلرتبة الثانية كاالخَتة أسدوب "الدعوة باحلوار" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (َِٕ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف استخداـ ىذا األسدوب ُب دعوة النساء ُب
احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) َٕ %عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة َّ %عن إٚتايل عينة البحث.
رابعاً :ولسائل ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاءت ُب ادلرتبة األكىل الوسائل الدعوية التالية" :تدقات ٖتفيظ القرآف الكرمي" ك "إقاعةالدكرات العدمية" ك "إقاعة الدركس الاشرعية" ك "توزيع الكتب كالناشرات التوجيهية ٔتختدف
الدغات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف
استخداـ ىذين األسدوبُت ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن
أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية كسيدة" :اإلجابة عدى استفتاءات كأسئدة الزائرات" ،كذلك ٔتتوسطتسايب (ِ ٗٓ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف استخداـ ىذه الوسيدة ُب
دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٓٗ %عن إٚتايل
عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٓ %فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة كسيدة" :توزيع األقراص ادلمغنطة اليت ٖتوم صوتيات اكعرئيات عدمية" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ّٖ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة
يركف استخداـ ىذه الوسيدة ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن
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أجنب بػ (دائمان) ِٖ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ُٕ.
ٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
خامساً :معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاء ُب ادلرتبة األكىل العائقُت" :قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد الزائرات" ك "تعدد لغاتالزائرات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف
تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ
(أتيانان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية العائق" :عدـ التقيد بأنظمة احلرـ" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ُٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ٕٗ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثالثة العائق" :تعدد الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي ذلا الزائرات" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ُ َٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا
العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان)
َٗ %عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة َُ %فقط عن إٚتايل عينة
البحث.
جاء ُب ادلرتبة الرابعة العائقُت" :ضع ف اإلعداد العدمي دلنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي" ك"ضعف اإلعداد ادلهارم دلنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ُ َٖ .عن
ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم ال حيدث (أبدان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ٕ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِٗ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
لسادلساً :لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاء ُب ادلرتبة األكىل عبارة" :العناية باإلعداد ادلهارم دلنسوبات اإلرشاد النسائي" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ِ ِٖ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه
الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب
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بػ (دائمان) َّ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٕٔ ،%ٓ .بينما عن أجُت بػ (أبدان)
فاشكدن نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية عبارة" :العناية باإلعداد العدمي دلنسوبات اإلرشاد النسائي" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ِ ِّ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه
الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب
بػ (دائمان) َّ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ِٔ ،%ٓ .بينما عن أجُت بػ (أبدان)
فاشكدن نسبة ٕ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة عبارة" :التعرؼ عدى الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي إليها الزائرات"،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ُٓ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت
ىذه الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن
أجنب بػ (دائمان) ُٓ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٖٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الرابعة عبارٌب" :زيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت لدقياـ بالدعوة" ك "توظيفداعيات عتحدثات بدغة الزائرات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف
أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث
(أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة اخلاعسة كاألخَتة عبارة" :التعريف بأنظمة احلرـ النبوم" ،كذلك ٔتتوسطتسايب (ُ ٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه الطريقة ُب
عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان)
ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
***
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اخلامتة:
احلمد ﵁ الذم أعر بالدعوة إليو كىيأ أسباهبا ،كالصبلة كالسبلـ عدى إعاـ الدعاة كادلرسدُت،
الذم أدل األعانة كبدغ الرسالة ،تىت بدغت دعوتو األفاؽ ،كأضحى ادلسدموف يزكركف عنطدق الدعوة
كل عاـ بأعداد تقدر بادلبليُت ،شلا يؤكد أف العناية ٔتهد الدعوة عن األمهية ٔتكاف؛ كوهنا تستقبل
عن ادلسدمُت شلن الديكن االلتقاء هبم -غالبان-عرة أخرل ،كعن نعم ا﵁ عدينا أننا نرل ىذه العناية
عابُت البحث بعض جوانبو ،كالذم حيسن ُب
تتجدى عند الدعوة إىل ا﵁ ُب احلرعُت الاشريفُت ،كىذا ٌ
ختاعو أف أشَت إىل أبرز النتائج اليت خرجت هبا ،كذلك كمايدي:
 الجانب النظعي:
تأٌب احلاجة ادلتجددة لدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كونو عيدانان ينبغي اغتناعو لتوعيةادلسدمات بدينهن كناشر العدم الاشرعي بينهن ،كونو عيدانان عتجددان بأصناؼ ادلدعوات عن سلتدف
بقاع العامل.
عن اإلعداد العدمي لدداعية يأٌب فقو كاقع الدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ كىو العدم الذمٖتتاجو الداعية لد وقوؼ عدى تاجة ادلدعوات كعاشكبلهتن اليت قد تعيق دعوهتن ك٘تنعهن عن
االستجابة لدحق ،كالشك أف ىذا عرتبط ٔتعرفة كاقع رلتمع ادلدعوات الديٍت كاالجتماعي.
العناية بالعقيدة ىو أكؿ كاجب عدى الدعاة إىل ا﵁ ٕتاه قاصدم احلرعُت الاشريفُت ،سعيانلناشر العقيدة الصحيحة ُب العامل أٚتع  ،كعن ذلك بياف تكم التربؾ كزيارة القبور كالتحذير عن
البدع.
 كوف احلرعُت الاشريفُت عيدانان شرعيان تقاـ فيو شعائر ا﵁ فإف أسدوب احلكمة ُب دعوةالناس لعبادة ا﵁ كفق عاشرع ىو األجدر بالتطبيق لقياعو عدى الدليل كاحلجة اليت ال لبس فيها
خاصة عع ادلعتدين بعقوذلم.
 ديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عتكاعل عن خبلؿ الدكرات العدمية ،يكوفٔتثابة جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم.
 تاشتد احلاجة لزيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت كادلتفرغات لدعمل الدعوم عقابل األعدادادلتزائدة عن زائرات احلرعُت الاشريفُت.
 في الجانب المةداني:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل ُب إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت" :االلتحاؽ بدكرةخاصة لتعدم القرآف الكرمي" ك "االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف" ك "قياـ
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االختبار الوظيفي لدداعيات –ادلرشدات  -كفق ٗتصص شرعي" ك "تضور الدكرات العدمية باشكل
عستمر" ،شلا يؤكد أمهيتها ُب إعداد الداعية.
ُب ععوقات الدعوة جاء ُب ادلرتبة األكىل العائقُت" :قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد الزائرات"ك"تعدد لغات الزائرات" شلا يعٍت أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ ُب
ادلقاـ األكؿ.
كلعل عن أبرز توصيات ىذا البحث:
أف يتم العناية ٔتوضوع دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت بدراسات عدمية عتخصصة تبسطاحلديث ُب عسائدو؛ لتجدد ادلوضوع كأمهيتو ،كلتعدد جوانبو كزلاكره ُب كل زعاف.
أف تتم العناية بالرباعج الدعوية ادلقدعة لدمرأة ُب ادلسجد ،عع اإلفادة عن براعج احلرعُتالاشريفُت كٕتربتها ُب ىذا اجملاؿ.
كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت.

- 256 -

ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن ،د .لملمة بنت لسلةمان الغنا

املصادر واملراجع

أوالً :الكتب العلمةة:
ابن تيمية ،أٛتد بن عبد احلديم بن عبد السبلـُُْٗ ( ،ىػ ُٗٗٗ -ـ) ،اقتضاء الصراط ادلستقيم
دلخالفة أصحاب اجلحيم( ،ا﵀قق :ناصر عبد الكرمي العقل)( ،طٕ) ،بَتكت ،لبناف :دار
عامل الكتب.
ابن تيمية ،أٛتد بن عبداحلديمَُّْ( ،ىػ) ،تجاب ادلرأة كلباسها ُب الصبلة( ،تققو كقدـ لو
كخرج أتاديثو كعدق عديو :زلمد ناصر الدين األلباين)( ،طٓ) ،بَتكت :ادلكتب اإلسبلعي.
ابن تجر ،أٛتد بن عديُّٕٗ( ،ىػ) ،فتح البارم شرح صحيح البخارم( ،رقم كتبو كأبوابو
كأتاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عدى طبعو :زلب الدين
اخلطيب ،عديو تعديقات العبلعة :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز) ،بَتكت :دار ادلعرفة ،د،ط.
ابن زكريا ،أٛتد بن فارسُّٗٗ ( ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ،ععجم عقاييس الدغةٖ( ،تقيق :عبد السبلـ بن
زلمد ىاركف) ،دار الفكر.
ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىرُْٖٗ( ،ىػ) ،التحرير كالتنوير "ٖترير ادلعٌت
السديد كتنوير العقل اجلديد عن تفسَت الكتاب اجمليد" ،تونس :الدار التونسية لدناشر.
ابن ق يم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب ،إغاثة الدهفاف عن عصايد الاشيطاف( ،ا﵀قق :زلمد
تاعد الفقي)  ،الرياض :عكتبة ادلعارؼ.
ابن عفدح ،زلمد بن عفدح بن زلمد بن عفرج ،اآلداب الاشرعية كادلنح ادلرعية ،عامل الكتب،
د:ط،ـ.
أبو داكد ،سديماف بن األشعث بن إسحاؽ ،سنن أبو داكدٖ( ،تقيق :زلمد زليي الدين عبد
احلميد) ،بَتكت :دار الفكر ،د:ط.
البخارم ،زلمد بن إمساعيل أبو عبدا﵁ُٖٕٗ( ،ـ) ،اجلاعع الصحيح ادلختصرٖ( ،تقيق :د.
عصطفى ديب البغا أستاذ احلديث كعدوعو ُب كدية الاشريعة ّتاععة دعاشق)( ،طّ) ،بَتكت:
دار ابن كثَت.
الربهبارم ،احلسن بن عدي بن خدفُُْْ( ،ىػ) ،شرح السنةٖ( ،تقيق :خالد بن قاسم الردادم،
(طُ) ،ادلدينة ادلنورة :عكتبة الغرباء األثرية ،ادلدينة ادلنورة.
بكار ،عبدالكرمي ،عقدعات لدنهوض بالعمل الدعوم( ،طْ ،دعاشق :دار القدمُِّْ ،ىػ).
بن عثيمُت ،زلمد بن صاحل ،تعاكف الدعاة كأثره ُب اجملتمع( ،عناشور عدى ادلكتبة الاشاعدة).
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الًتعذم ،زلمد بن عيسى ،سنن الًتعذمٖ( ،تقيق :أٛتد زلمد شاكر كآخركف) ،بَتكت :دار إتياء
الًتاث العريب ،د :ط.
اجلاععة اإلسبلعيةُّٕٗ( ،ىػ ،)ُٕٕٗ /ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة( ،ط :السنة
التاسعة) ،ادلدينة ادلنورة.
اجلديع ،ناصر عبدالرٛتنُُِْ( ،ىػ) ،التربؾ أنواعو كأتكاعو( ،طٓ) ،الرياض :عكتبة الرشد.
الرازم ،زلمد بن عمر بن تسنُُْٕ(،ىػ) ،التفسَت الكبَت( ،طِ) ،بَتكت :عكتب دار إتياء
الًتاث العريب.
الزبيدم ،زلمد بن عرتضى ،تاج العركس عن جواىر القاعوسٖ( ،تقيق :رلموعة عن ا﵀ققُت) ،دار
اذلداية ،د :ـ ،ط ،ت.
الزسلاشرم ،جار ا﵁ زلمود بن عمرُُْٖ( ،ىػ) ،الكاشاؼ عن تقائق غواعض التنزيل كعيوف
األقاكيل ُب كجوه التأكيلٖ ( ،تقيق الاشيخ :عادؿ أٛتد عبد ادلوجود ،الاشيخ :عدي زلمد
ععوض ،د .فتحي عبدالرٛتن)( ،طُ) ،الرياض :عكتبة العبيكاف.
السعدم ،عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁َََِ( ،ـ) ،تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلناف،
(ا﵀قق :عبد الرٛتن بن ععبل الدوحيق)( ،طُ) ،بَتكت :عؤسسة الرسالة.
وسى  ُِِْ( ،ىػ  ََِِ -ـ) ،التوريث الدعوم( ،طُ)،
َّ
الاشريٍف ،يزلى َّمد بن ىت ىسن بٍن ىعقيل يع ى
جدة ،ادلمدكة العربية السعودية :دار األندلس اخلضراء لدناشر كالتوزيع.
الاشنقيطي ،زلمد األعُت بن زلمد ادلختار بن عبد القادر ُُْٓ(،ىػ ،)ُٗٗٓ ،أضواء البياف ُب
إيضاح القرآف بالقرآف ، ،بَتكت :دار الفكر لدطباعة كالناشر كالتوزيع.
عبد البارم ،فرج ا﵁ََِْ( ،ـ) ،عناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة( ،طُ) ،القاىرة :دار
األفاؽ العربية.
العساؼ ،صاحل بن ٛتدُُِْ( ،ىػ) ،ادلدخل إىل البحث ُب العدوـ السدوكية( ،طِ) ،الرياض:
عكتبة العبيكاف.
العمادم ،أيب السعود زلمد بن زلمد ،تفسَت إرشاد العقل السديم إىل عزايا الكتاب الكرمي،
القاىرة :دار ادلصحف ،د :ط ،ت.
العنزم ،عزيز بن فرتاف  ،البصَتة ُب الدعوة إىل ا﵁ ،تقدمي :صاحل بن عبد العزيز آؿ الاشيخ( ،طُ،
أبوظيب :دار اإلعاـ عالكُِْٔ ،ىػ).
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العيٍت ،زلمود بن أٛتد بن عوسى بن أٛتد بن تسُت ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم،
بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د:ط،ت.
الفَتكزأبادم ،زلمد بن يعقوبُِْٔ( ،ىػ) ،القاعوس ا﵀يطٖ( ،تقيق :عكتب ٖتقيق الًتاث ُب
العرقسوسي)( ،طٖ) ،بَتكت :عؤسسة الرسالة لدطباعة
عؤسسة الرسالة بإشراؼ :زلمد نعيم
ي
كالناشر كالتوزيع.
الفيوعي ،أٛتد بن زلمد ادلقرئ ،ادلصباح ادلنَت ُب غريب الاشرح الكبَت ،بَتكت :ادلكتبة العدمية ،د:
ط ،ت.
القاضي ،يوسف بن عصطفىَُْْ( ،ق) ،عناىج البحث ككتابتها ،الرياض :دار ادلريخ ،د:ط.
القحطاين ،سعيد بن عدي بن كىف ُِّْ( ،ىػ) ،احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ تعاىل( ،طِ) ،كزارة
الاشؤكف اإلسبلعية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  ،ادلمدكة العربية السعودية.
القاشَتم النيسابورم ،عسدم بن احلجاج أبو احلسُت ،صحيح عسدمٖ( ،تقيق :زلمد فؤاد عبد
الباقي) ،بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د :ط ،ت.
ا﵀مود ،عبد الرٛتن بن صاحل ،شرح دلعة اإلعتقاد ،دركس صوتية قاـ بتفريغها عوقع الاشبكة
اإلسبلعية ،ادلكتبة الاشاعدة.
عصطفى  ،إبراىيم ،كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار الدعوة ،د :ـ ،ط ،ت.
نوفل ،أبو اجملد السيدُّٕٗ( ،ىػ) ،الدعوة إىل ا﵁ ،خصائصها ،كعقوعاهتا ،كعناىجها( ،طُ)،
القاىرة:عكتبة احلضارة العربية.
النوكم ،زليي الدين حيِت بن شرؼُِّٗ( ،ىػ) ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج( ،طِ) ،
بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب.
ثانةاً :المماقع اإللكتعونةة:
األخبار ،عوقع ككالة األنباء السعودية ،اسًتجعت بتاريخ ُّْٕٖ/ُِ/ق عن/
البدد،

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1661287

عوقع

صحيفة

عكة

ادلكرعة،

اسًتجعت

http://makkahnewspaper.com/article/606128

بتاريخ

ُِّْٖٔ/ٗ/ق

عن/

الرؤية كالرسالة ،عوقع الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ،اسًتجعت بتاريخ
ُّّْٗ/ِ/ق عن http: //www. gph. gov. sa /
العبلقة ادلثدى بُت العدماء كالدعاة ،ككسائل االتصاؿ احلديثة" ،عوقع صيد الفوائد ،اسًتجعت بتاريخ
ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن عوقعhttp://saaid.net/book/open.php?cat=5&book=7267 :
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الفتاكل  ،عوقع الاشيخ عبدالعزيز بن باز رٛتو ا﵁ ،اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن/
//www. binbaz. org. sa/fatawa/1798

http:

ادلوسوعة العقدية ،عوقع الدرر السنية ،اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ىػ عن/
https://dorar.net/aqadia

***
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