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                   ABSTRACT 

 

The issue of calling to God is not a private affair for a limited class of people and 

is not restricted to one without the other. So that, this research comes to show the 

legitimacy of the action of female lawsuit in the light of Qur'an and Sunnah. The 

research has included a number of themes, the most important of which is the work 

of female lawsuit linguistically and idiomatically, in addition to the legality of the 

women lawsuit action. The two researchers identify that the evidences to female 

advocacy comes in the light of Quran and Sunnah, in three sections: The first 

section includes general evidences including male and female. The second section 

includes explicit evidences about the involvement of women and men in carrying 

out the call to God. The third section includes Qur’anic verses that address women 

in particularly and directly as an order to practice calling to God. 

The researchers cited the most important justifications and reasons for assigning 

Muslim women to practice calling to God. Then, they ended their research with 

reference to several practical examples of women advocates, so to be a model their 

own kind who have chosen the path of calling to God. 

 
 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 3 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 ملخص ال

ذلك وليست حكرا على أحد دون آخر؛ لىل اهلل تعاىل ليست شأنا خاصا لفئة حمدودة من الناس، إن قضية الدعوة إ
حث يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية، وقد اشتمل الب العمل الدعوي النسائيجاء هذا البحث ليبني مشروعية 

 حيث ،مشروعية العمل الدعوي النسائيصطالحا، و تعريف العمل الدعوي النسائي لغة وا :على عدة حماور، أمهها
أدلة الدعوة بالنسبة للمرأة جاءت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية على ثالثة أقسام، القسم األول: بني الباحثان أن 

، القسم هلليف إشراك املرأة مع الرجل يف القيام بالدعوة إىل ا ةصرحيأدلة أدلة عامة تشمل الذكر واألنثى، القسم الثاين: 
سوغاات ملا قد أورد الباحثان أهم و  الثالث : آيات جاءت ختاطب النساء بشكل صريح ومباشر بأمر الدعوة إىل اهلل،

 ،الداعيات النساء نمناذج عملية ملتكليف املرأة املسلمة بالدعوة إىل اهلل، مث ختما حبثهما باإلشارة إىل عدة سباب األو 
 اللوايت اخرتن السري على طريق الدعوة إىل اهلل.ليكن قدوة لبنات جنسهن 
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 .297-296: ص1ى( ، ج -مادة )دعو املعجم الوسيط،انظر: جممع اللغة العربية ، 1

 
 

 التمهيد:

ىل اهلل تعاىل ليست شأنا خاصا لفئة حمدودة من الناس، ولكنها من القضايا املركزية هلذه األمة، إن قضية الدعوة إ
اس لقيوم السماوات وتعبيد النفنحن أمة رسالتها األساسية يف هذه احلياة هداية اخللق ونشر أعالم احلق والعدل واخلري، 

ناء أمة ية، من اهلموم العامة ملعظم أبئصالح اجملتمعات اإلسالمية وختليصها من حالة الوهن والغثاإن أرض، كما واأل
والعمل الدعوي النسائي ينبغي أن ال ينفك أبدا عن الدعوة مبفهومها  . سالم على اختالف طبقاهتم وأوضاعهماإل

طلح مصطلحا جديدا من حيث الرتكيب واالستعمال، إال أنه قدمي من حيث املضمون والداللة، العام، وإن كان املص
حيث أن العمل الدعوي النسائي ثبتت مشروعيته بالكتاب الكرمي والسنة املطهرة، وسجل له تاريخ اإلسالم مناهج 

وأمهيته،وجماالته،  ي، ومشروعيتهوتطبيقات خمتلفة على مر العصور، ويناقش هذا الباب تعريف العمل الدعوي النسائ
 وأشكاله.

 تعريف العمل الدعوي النسائي لغة:

  .حضارهإدعوا، ودعوة، ودعاًء، ودعوى: طلب -الدعوة لفظ اين باملعاين اللغوية، )دعا( بالشيء
ودعاه ،لقتال ىل اإ: حثه على قصده، يقال: دعاه يءالشىل إودعا  ليهإىل كذا: احتاج إيء الشيقال: دعا بالكتاب و 

والدعاء( ) .و فكرةأىل دين إوالداعية(:الذي يدعو ).1ىل املذهب: حثه على اعتقادهإىل الدين و إودعاه  ،ىل الصالةإ
 ل.ليه بالسؤاإىل اهلل تعاىل فيما عنده من اخلري، واالبتهال إبالضم ممدودا: الرابة 
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 .25:10 سورة يونسالقرآن الكرمي، 2
الدار  -، بريوت: املكتبة العصرية5، حتقيق: يوسف الشيخ حممد،ط. خمتار الصحاحم، 1999ه، 1420الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  3

                                  .                                                                                                                             552النموذجية، ، مادة )دعا(، ص
 .9، مصر: دار الوفاء، ص3، طأسس الدعوة و آداب الدعاةم، 1994ه،1412ل. حممد السيد،الوكي4
 .5، بريوت : مؤسسة الرسالة، ص9، طأصول الدعوةم، 2000ه،1421زيدان، عبد الكرمي،5
 .13هـ،  املرأة الداعية واألسرة املسلمة، بريوت: مؤسسة الرسالة، ص1423بريغش، حممد حسن،  6

 

على العمل له، كما يتضح من قوله عز  والدعوة مأخوذة من الدعاء وهو النداء جلمع الناس على أمر وحثهم

 2(.     )وجل:

 .ودعاه : صاح به، واملصدر دعوة
 3.ليدعو ما بعده عوداعية اللنب : ما يرتك يف الضر 

 . و االشرتاك فيهأهنا نداء وصيحة، وطلب على شيء أمفهوم الدعوة من مدلوهلا اللغوي يتضح لنا أن و 
 .و عملأجل حتقيق هدف أن كلمه دعوة تفيد لغويا احملاوالت القولية والفعلية من أومما سبق نرى 

 اصطالحا:  تعريف العمل الدعوي النسائي 
 : للدعوة منها ةما يف االصطالح فقد ذكر العلماء تعريفات كثري أو  

 4ر" .عن املنك مبأمرهم باملعروف وهنيه على اخلري، وداللتهم على الرشد، مجع الناس"-أ
 .عمال اخلري كافةأاملسلمني بصفة خاصة، حلثهم على  إىلوالدعوة هبذا املفهوم موجهة 

 5".اهلل عليه وسلم ىسالم الذي جاء به حممد صلىل دينه وهو اإلإىل اهلل: "الدعوة إالدعوة  -ب
حممد صلى  سالمي الذي جاء بهإلاوالدعوة هبذا املفهوم يقصد هبا الدعوة املوجهة لغري املسلمني هبدف نشر الدين 

 .اهلل عليه وسلم
ول اهلل، ن حممدًا رسأال اهلل و إله إن ال أالدعوة إعالم الناس بدين اهلل تعاىل، وحثهم على التمسك بشهادة " ت_

 6".واإلميان مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
 املفهوم جتمع بني دعوة اري املسلمني لدين اهلل تعاىل ودعوة املسلمني للتمسك هبذا الدين والقيام بواجبوالدعوة هبذا 

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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 .10، القاهرة:  دار الكتاب املصري، ص2، طالدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلهاه، 0714الوش، أمحد، 7
 .17، د.ط، بريوت: مؤسسة الرسالة، صاملدخل إىل علم الدعوةالبيانوين، حممد أبو الفتح، د.ت، 8
 م.https://uqu.edu.sa ،8-9-2013، العمل الدعوي النسائي يف مكة املكرمة أمنوذجا حقائق و آفاقأمحد، فايزة، د.ت،   9

 
سالم مبا حوى من ىل تبليغ الناس اإلإالدعوة هي : "العلم الذي به تُعرف كافة احملاوالت الفنية املتعددة الرامية -ث

 7."أخالقعقيدة وشريعة و 
فالدعوة يف هذا املفهوم هي علم الدعوة بأصوله وقواعده ومناهجه اليت أصل هلا العلماء وصنفوا فيها كتبهم هبدف 

 .تبليغ رسالة اإلسالم للناس كافة
  8الدعوة: " تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه يف واقع احلياة". -ج

والدعوة هبذا املفهوم تشمل مراحل الدعوة الثالث: مرحلة التبليغ ومرحلة التعليم ومرحلة التطبيق، وهي دعوة موجهة 
 ىل مجيع الناس مسلمني واري مسلمني.إ

، ىل عبادة اهلل وحده ال شريك لهإو فعل يقصد به دعوة الناس أ:"هو كل جهد مبذول من قول العمل الدعوي -ح
طاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم بفعل الطاعات، وترك املنهيات، والتحلي بالفضيلة، والبعد عن ىل طاعة اهلل و إو 

 9عدل، ومنع الظلم والفساد، باتباع احلق ونبذ الباطل".الالرذيلة، ونشر 
 ل وأهداف العمل الدعوي بشكل أساسي.ئتعريف يشتمل على وساالوهذا 

وال  ةكلها صحيح  تن هذه التعاريف اليت ذكر أال بد من التنبيه على الدراسة،قبل اختيار التعريف املختار هلذه و 
ختالف فيما ن االأو ، زم أو يتضمن ما يف التعريف اآلخرن كل واحد منها يستلتناقض فيما بينها وال اختالف أل

تالف ال يؤثر يف ن االخبينها هو اختالف يف األلفاظ ال يف املعاين اليت يربزها هذا التعريف دون ذاك، وهذا القدر م
 وحدة مضمون التعاريف وداللتها.

وة ن الكتب اليت حتدثت عن موضوع الدعوة مل تفرق بني أقسام الدعإأما الدعوة النسائية أو العمل الدعوي النسائي ف
ديثة حن هناك دراسات أن الدعوة النسائية هي جزء من الدعوة بشكل عام إال أاعتبار على  -النسائيةالرجالية و  -

 قد خصت الدعوة النسائية بتعريف منفصل ومنها :
 
 
 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4020142/aldawah.ppsx
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ى ل، حبث مقدم للحصول عدراسة مقارنه للجهود الدعوية النسائية يف كل من املدينة املنورة و كواالملبورم، 2009بولوط، شيماء خري الدين حسني،10 
 .25درجة الدكتوراة يف الدراسات اإلسالمية،كلية الدراسات اإلسالمية، اجلامعة الوطنية املاليزية، بانغي، ص

، حتقيق حممود خاطر، بريوت: مكتبة لبنان، ، خمتار الصحاح ه1415انظر مادة )نسا( يف املعاجم التالية: الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  11
 .321، ص15، وابن منظور:  د.ت، ج604: ص2،جاملصباح املنريومي، د.ت، ، والفي247: ص1ج

 
كل نشاط فردي أو مجاعي تقوم به النساء املسلمات هبدف نشر الدين اإلسالمي واألمر باملعروف ":ةئيالدعوة النسا

 10.والنهي عن املنكر ورفعة اجملتمع املسلم"
 اهلل على اجملتمع املسلم فقط . إىل ن هذا التعريف قد اقتصر عملية الدعوةأال إ

و التايل :" ي أو الدعوة النسائية على النحئتعريف العمل الدعوي النسا وبناء على ما تقدم ميكن :التعريف المختار
كل جهد مبذول من قول أو فعل فردي أو جماعي تقوم به النساء المسلمات بهدف نشر الدين اإلسالمي 

لى نهضة إصول للو تطبيقه في واقع حياتهم و كر وتعليم الناس أمور دينهم واألمر بالمعروف والنهي عن المن
 األمة ورفعتها".

 والنساء مجع امرأة، حيث جيمع لفظ امرأة على ثالثة أوجه:
النسوة : بالكسر والضم، والنساء، والنسوان، واجلمع هبذه الصورة مجع للمفرد من اري لفظه كما هو احلال يف مجع 

ح من ضمها، فصأ)ذلك( بلفظ ) أولئك (، فتكون النسوة والنساء امسا جلماعة اإلناث، وقيل : النسوة بكسر النون 
 11ي، وقيل النساء مجع نسوة إذا كثرن.ىل نسوة فيقال: نسو إىل نساء فيقال : نسائي، و إوينسب 
يغة) ن الصيغة اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة هي صأال إي ونسوي، ئىل مجاعة اإلناث يصح فيها نساإفالنسبة 

 ي(، وذلك لألسباب التالية:ئنسا
لى العمل ع ات ئمن القاأانتشار استخدام هذه الصيغة يف مسميات اجلمعيات واملؤسسات الدعوية باعتبار  -أ

ن الدعوة تنسب أحيث ، ي، واللجنة النسائيةئية، والفرع النسائالدعوي فيها هن من النساء، فيقال: املؤسسة النسا
دعوي : فيقال الدعوة النسائية أو العمل الىل الداعيإتنسب  أو ،ىل موضوعها وهو اإلسالم فيقال: الدعوة اإلسالميةإ

 يئالنسا
مجة ، وقد ذاع استخدم هذا املصطلح كرت تخدم يف مصطلح " احلركة النسوية"ن صيغة )نسوي( أصبحت تسإ -ب

يب كاألنثوية" هو اقرب لرت " ىلإهذا املصطلح  ترمجةن أيف اللغة االجنليزية، على الرام من  feminismملصطلح 
 ن الدراسات احلديثة قد اختارت استخدام صيغة النسوية.أال إاملصطلح األصلي، 
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 .25-24م، ص2009انظر:بولوط،. 12
 .157:7، سورة األعرافالقرآن الكرمي،  13
 .110:3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي،  14
 .308،309م، ص2000ه، 1421نظر:زيدان، ا 15

 
لرجل حركة اجتماعية تطالب حبصول املرأة على املساواة مع ا" هنا:أهذه النسوية تعرف يف املاضي بويف حني كانت 

ة مدافعة عن : " منظومة فكرية، أو مسلكي، فقد تطور تعريفها اليوم لتصبح يف احلقوق السياسية واالقتصادية "
 قوى اجلنسية ، متبوع بثورة ضد موازين الىل توسيع حقوقهن، وهي انتزاع وعي فردي مث مجعيإمصاحل النساء وداعية 

 ولذا جاء اختيار صيغة " النسائي" يف هذه الدراسة بدال من " للنساء يف حلظات تارخيية حمددة والتهميش الكامل
 12.النسوي" للبعد عن مصطلح النسوية وإطارها االصطالحي اجلديد

م بالعمل ئهذه الدراسة، إمنا هي باعتبار كون القا ىل النساء يفإالعمل الدعوي  بةن نسأوال بد من التنبيه على 
ىل الداعي، إالدعوي من النساء، وليس باعتبار كون اجلمهور املتلقي للدعوة من النساء، فهو من باب نسبة الدعوة 

 .من النساء ملدعون يكون اجلمهور اأي ئفال يشرتط يف العمل الدعوي النسا
 : يئمشروعية العمل الدعوي النسا

ولنا صلى اهلل ىل الناس، واألمة شريكة لرسإجلها بعثهم اهلل تعاىل أهي وظيفة رسل اهلل مجيعا، ومن  ىل اهللإالدعوة 

 ) اهلل، فقد قال اهلل تعاىل عن رسوله : إىلعليه وسلم يف وظيفة الدعوة                   

      .)13 

            ):متهأوقال تعاىل عن 

 ).14  15اهلل عليه وسلم.فقد وصف اهلل تعاىل األمة اإلسالمية مبا وصف به رسوله صلى 

كل واحد   ل اعترببل رضي اهلل عنهم هذا املعىن، فلم يفرقوا بني دعوة الرجال ودعوة النساء، ئوالقد فهم املسلمون األ
وطبيعته  ىل اهلل، كل مبا يتناسب مع قدراتهإمنهم نفسه شريكا مع رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف واجب الدعوة 

 وفطرته وجمال حياته.
ابتداء تنزل الوحي على النيب صلى اهلل عليه وسلم، كانت املرأة املسلمة شريكة  عالدعوة اإلسالمية، ومفمنذ فجر 

 صرهتا والدفاع عنها، واجلهاد لن الرجل املسلم وشقه اآلخر يف اإلميان بالرسالة، والدعوة إليها وحتمل املشاق يف سبيلها،
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 .45-41، املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، ص2، طالداعياتالنساء ه، 1412انظر: الواعي، توفيق يوسف،  16
 .108:12، سورة يوسفالقرآن الكرمي،   17
 .59: ص3، د.ط، بريوت: دار الفكر، جفتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسريالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، د.ت،   18
 .110:3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي، 19

 
ثر كبري يف أهلن  ي كانئمنات اجملاهدات الصابرات، الالؤ النساء املوبرزت يف السرية أمساء مشرقة للكثري الكثري من 

 ،ليه وسلم، زوجات النيب صلى اهلل عصر: أمهات املؤمننيمسرية الدعوة وجهادها، نذكر منهن على سبيل املثال ال احل
 ي اهلل عنهن رضة ني أم سلمة، وأم املؤمنني عائشومنهن خاصة السيدة خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها وأم املؤمن

ليم ، ونسيبة بنت كعب املازنية، وصفية بنت عبد املطلب، وأم سالصحابيات األخريات مثل أم شريك مجيعا، وبعض
 واريهن كثري رضي اهلل عنهن مجيعا.

ىل إىل اهلل بالسنان واللسان، األمر الذي أدى إدعوة الن الدعاة الرجال قد نالوا يف زمننا هذا قصب السبق يف وأل
لدراسة هذه ا جاءت، هائهي واجب خيتص به رجال األمة دون نساتعاىل ىل اهلل إن الدعوة أ، فهم بعض النساء

 .ىل النساءإىل اهلل بالنسبة إحكم الدعوة  تبنيل
وقد تبني من خالل األدلة الشرعية من كتاب اهلل، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن خالل أقوال جمموعة من 

الكرمي والسنة  نآأدلة الدعوة بالنسبة للمرأة يف القر  مني وآرائهم، حكم الدعوة للمرأة املسلمة، فقد جاءتعلماء املسل
 16النبوية على ثالثة أقسام :

 :: أدلة عامة تشمل الذكر واألنثىولالقسم األ
                    :)قوله تعاىل -أ

.)17 

ويف هذا دليل ": يف تفسري اآلية الشوكاين، قال عام يشمل الذكر واألنثى(ومن اتبعين  )من( يف قوله تعاىل :ولفظ)
ىل اإلميان إي الدعاء أ ،ىل اهللإن يقتدي به يف الدعاء أن كل متبع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حق عليه أعلى 

 18.وتوحيده والعمل مبا شرعه لعباده"به 

             ):قوله تعاىل -ب

.)19  
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: 1، حتقيق:أمحد يوسف الدقاق، د.ط، بريوت: دار الفكر، جتفسري القرآن العظيمه، 1401ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي،  20
 .397ص
 .104: 3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي،  21

 .391:ص1العليم الربدوين، د.ط، القاهرة: دار الشعب، ج ، حتقيق:أمحد عبداجلامع ألحكام القرآنه،  1372القرطيب، أبو عبد اهلل حممد،  22 
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،د.ط، بريوت: دار إحياء الرتاث صحيح مسلمأخرجه مسلم، أنظر: مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري، د.ت،  23 

ميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان(، حديث رقم العريب، كتاب:)اإلميان(، باب )بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإل
 .69: ص1، ج49
 . 71:9القرآن الكرمي، سورة التوبة،   24
 .203: ص8ه، ج1372،لقرطيب، وكذلك: ا370: ص2ه، ج1401،البن كثريانظر تفسري اآلية  25

 
تصف من ، قال ابن كثري يف تفسري اآلية:" فمن اواألنثى تعاىل:)كنتم( عام يشمل الذكروضمري املخاطب يف قوله 

 20هبذه الصفات دخل معهم يف هذا املدح". األمة هذه
              قوله تعاىل:) -ت

).21 ( يف قوله تعاىل:ِمن  ولفظ ) (  عِمن ُكم )م يشمل الذكر واألنثىا. 

ن  إذا الشأن، و متصدية هل ةماألن تكون فرقة من هذه أواملقصود من هذه اآلية " :ةيقال ابن كثري يف تفسري هذه اآل
 22"حبسبه األمةكان ذلك واجبا على فرد من 

أى منكم منكرا من ر  سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:)عن أيب -ث
 23ن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(.إمل يستطع فبلسانه ف نإفليغريه بيده ف

 ولفظ )من( يف قوله صلى اهلل عليه وسلم )منكم( عام يشمل الذكر واألنثى .
 :لى اهللإرجل في القيام بالدعوة ال: صريح في إشراك المرأة مع القسم الثاني

) :قوله تعاىل                                 

              .)24 

تبع أل ما ي يأمرون بعبادة اهلل عز وجل وتوحيده وكأ، ويأمرون باملعروف ون واملؤمنات يتناصرون ويتعاضدونفاملؤمن
 عز  اهللإىل، وهذا هو مقتضى الدعوة ذلك تبعأن وكل ما ثاألو اي ينهون عن عبادة أ ، وينهون عن املنكرذلك
 .25وجل
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 .12:60 سورة املمتحنةالقرآن الكرمي،  26
 .45ه، ص1412سف، الواعي، توفيق يو  27 
 .33:34، سورة األحزابالقرآن الكرمي،  28 
 م . www.kenanaonline.com  2012.8.10، جملة البشرى، املرأة املسلمة يف جمال الدعوةم، 2010يوليو 3 انظر:كردي، أمحد، 29 

 . 32:33، سورة األحزابالقرآن الكرمي،  30
، بريوت: دار الكتب العلمية 1، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، ط تفسري القرآن العظيمه، 1419ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي،  31

 .363: ص6، ج

 
 :لى اهلل إ: آيات جاءت تخاطب النساء بشكل صريح ومباشر بأمر الدعوة القسم الثالث

)  :قوله تعاىل -أ                                   

                                        

     )26 

ليها وتنفيذ ع ر املنهج ومحل الدعوة واالستقامةاهلل عليه وسلم للنساء على القيام بأم" بيعة الرسول صلى فهذه
 27.تعاليمها"

 28.(              )  :قوله تعاىل -ب

رضي اهلل عنهن  -اصة خ ئهواإلعالم عما يتلى يف بيوت النيب صلى اهلل عليه وسلم لنسافهذا أمر مباشر بالتبليغ 
  29.ولنساء املسلمني عامة -مجيعا 
ن تبني أاملسلمة  ةأن الكرمي الذي جيب على املر آما كان يتلى يف بيوت النيب صلى اهلل عليه وسلم سوى القر  أنحيث 

ن أب اإلسالم الرفيعة وتعاليمه السمحة اليت جيب على املرأة املسلمة ليه، وكذلك آداإ اىل ما دعإ حكامه وتدعوأ
 ىل اهلل اليت أمر اهلل املسلمني بالقيام هبا.إال مضمون الدعوة إحتث اجملتمع على تطبيقها، وما هذا كله 

:) قوله تعاىل -ج                                    

   ).30 

ُمَِّة َهِذِه آَداٌب أََمَر اللَُّه تـََعاىَل هِبَا ِنَساَء النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلي  "قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:  تـََبٌع ِه َوَسلََّم، َوِنَساءُ األ 
ري ِ (َوقـُل َن قـَو اًل َمع ُروفاً ) :قَاَل اب ُن َزي د  و ...هَلُنَّ يف َذِلكَ  ياًل َمع ُروفًا يف اخلَ   31": قـَو اًل َحَسًنا مجَِ
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 .126،ص م2000ه، 1421زيدان، عبد الكرمي،  32
 . 240: ص 4: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ج، د.ط، الرياض، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعةه1413 الشويعر، حممد بن سعد،  33
 .198ه، ص1412الواعي،  34
 . 327: ص 1، ميدان السيدة زينب: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، جمن فقه الدعوةم ، 1995ه، 1415مشهور، مصطفى،  35

 
اهلل عنهن  رضي-نساء املسلمني عامة، ذلك أن نساء النيب و فدل ذلك على أن اخلطاب موجه إىل نساء النيب خاصة 

 أمرهن باملعروف يفأقواهلن، األمر الذي حيتم على املرأة املسلمة تباعهن و  املسلمني يف أفعاهلن هن قدوة لنساء - مجيعا
 ىل اهلل.إهنيهن عن املنكر اللذان مها ركيزتان أساسيتان يف الدعوة و 

املسلمة كما  أةر ىل اهلل واجبة على املالدعوة إن أ من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، يتبني األدلة وبعد استقراء
ال فيما إن القاعدة يف واجبات املرأة كالقاعدة يف حقوقها، فهي فيها كالرجل أ" حيث . هي واجبة على الرجل

 32مما هو مناط التكليف". خيتلفان فيه 
 :منهمىل األدلة السابقة شهادة عدد من العلماء املسلمني املعاصرين إذلك باإلضافة على وقد دل 

ن النصوص ىل اهلل ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألإ ة: " املرأة كالرجل عليها الدعو يقول الشيخ  بن باز -أ
ىل اهلل، إتدعو  نأ، والسنة املطهرة تدل على ذلك، وكالم أهل العلم صريح يف ذلك  فعليها ن الكرميآمن صريح القر 

 33شرعية اليت تطلب من الرجل ".مر باملعروف وتنهى عن املنكر بنفس اآلداب الأوت
تعاىل،  ، مطالبة بعبادة اهللاملرأة إنسان مكلف مثل الرجل" الدكتور يوسف القرضاوي:الواعي نقال عن يقول  -ب

 ، واألمر باملعروف والنهي عنليهإ، والدعوة وإقامة دينه، وأداء فرائضه واجتناب حمارمه، والوقوف عند حدوده
 34املنكر".

ب على كل مسلم ومسلمة يف كل زمان، ويف زماننا هذا جىل اهلل واإ"الدعوة  مصطفى مشهور: يقول الدكتور-ت
األمة اإلسالمية من هجمات شرسة من أعداء اهلل بقصد سلب جوهر الدعوة اإلسالمية من  له أوجب ملا تتعرض

 35نفوس املسلمني ".
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 50اللبنانية، ص ، القاهرة: الدار املصريةمن قضايا املرأة يف اإلسالم، م1995-ه1425محزة، عمر يوسف ،  36
 .457، دار البشائر اإلسالمية ، ص 4، طشخصية املرأة املسلمة كما يصواها اإلسالم يف الكتاب والسنةم، 2001ه، 1422اهلامشي، حممد علي،   37

 .33:41، سورة فصلتالقرآن الكرمي،   38 
، 3، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط.السنن الكربىم، 2003ه، 1424أخرجه البيهقي، أنظر: البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى،   39

بريوت: دار الكتب العاملية، كتاب:مجاع أبواب من جتوز شهادته، باب:)الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل احلديث...(، حديث 
،كتاب العلم، الفصل الثاين، حديث رقم املكتب اإلسالمي: بريوت، 3، طحممد ناصر الدين األلباين، ، وصححه األلباين، 353: ص10، ج20911رقم

 .82: ص1، ج248

 
نسها ن جتهر باحلق ... وتدل بنات جأ: " وعلى املرأة املسلمة العاقلة احلكيمة ويقول الدكتور عمر يوسف محزة -د

متنا أختدم  ية بناءةئعلى الطريق الصحيح الذي ينبغي عليهن سلوكه، مثل هذا العمل سيمهد لقيام حركة نسا
 36اإلسالمية أجل خدمة".

ن العمل أ، و يف األجر مع الرجل وساواهاىل اهلل إ الدعوةن اإلسالم أعطى املرأة حق أالعلماء، يتبني  آراءوبعد استقراء 
 ما هو واجب على الرجل أيضا.كب على املرأة  جالدعوي ليس حكرا على ذكور األمة دون إناثها، بل هو وا

 أهمية العمل الدعوي النسائي:
ا أساس من حيث أهن اإلسالم،يف  أمهيته من عظمة مكانة الدعوة إىل اهللب العمل الدعوي النسائي مكانته و يكتس

واعية تدرك املرأة املسلمة ال الدعوة إىل اهلل ما قام دين، وال انتشر إسالم، و فلوال ركن من أركان قيامه،، و أسس انتشاره
فريضة، هي يقوم بوحيمل أمانة، و  عبثا، و إمنا خلق ليؤدي رسالةهدي دينها بأن اإلنسان مل خيلق يف هذه الدنيا 

 .وجل عبادة اهلل عز
رض، ابية البنغاءة إلعمار الكون، وحتقيق كلمة اهلل يف األعبادة اهلل تتمثل يف كل حركة من حركات اإلنسان اإلجي"و 

 37املسلمات أن يدعوا الناس إليه".ني و هذا كله من احلق الذي جيب على املسلموتطبيق منهجه يف احلياة، و 
لى اهلل عليه ذ هم ورثة النيب ص، إحتلها الدعاة على مرغ العصوريت اهي بذلك تكون ممن شرفوا باملكانة العظيمة الو 

 أرقى الدغعوات، فتكونساالت، و هي خامتة الرغ  دعوةوسلم الذي مل يورث دينارا وال درمها، وإمنا ورغث رسالة و 

 )وجلغ حيث قال :  أحسنها يف كتاب اهلل عزغ الدعوي ممن وصف بأجلغ األوصاف و  املرأة بقيامها بالعمل   

            )38 

له، ينفون و حيمل هذا العلم من كل خلف عد ) سلم الذي قال فيه:لهم حديث النيب صلى اهلل عليه و تكون ممن مشو 
 39(. اجلاهلنيتأويل و  انتحال املبطلني،عنه حتريف الغالني، و 
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ر دا: بريوت،د.ط، بشار عواد معروف ، حتقيق:سنن الرتمذي، اجلامع الكبري، م 1998، حممد بن عيسى بن َسو رة بن موسى بن الضحاكالرتمذي،  40

 . 331: ص4،ج2657أبواب العلم، باب:)ما جاء يف احلث على تبليغ السماع(،حديث رقم ، الغرب اإلسالمي
 م.http://www.ikhwanwiki.com .3-8-2013.العمل النسائي اإلسالمي يف البحرينم، 2009انظر:العطاوي، فاطمة يعقوب،  41
 .488م، ص2001ه،1422اهلامشي، 42

 
َع، فـَُربَّ ُمبَـلِّغ  : )وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم َع ِمنَّا َشي ًئا فـَبَـلََّغُه َكَما مسَِ َرأً مسَِ  40(. أَو َعى ِمن  َساِمع  َنضََّر اللَُّه ام 

ات ا، فإن ذلك التكليف مبين على عدة مسوغ ت شرعا بالقيام بالدعوة إىل اهللإذا كانت املرأة املسلمة قد كلفو 
 األسباب اليت جتعل لقيام املرأة املسلمة بواجب الدعوة أمهية كبرية؟اات و ، فما هي املسوغ وأسباب

 لإلجابة على هذا السؤال تورد الدراسة األسباب التالية:
إن العمل الدعوي النسائي هو جزء من العمل الدعوي اإلسالمي، وجيب تفعيله ليوازي العمل الرجايل اإلسالمي، -أ

 41اعتبار أن املرأة والرجل ميثالن جناحي العمل اإلسالمي واجملتمع كله .على 
ره يف فئات حيص، و وهذا يعين أن عدم االلتفات إىل ضرورة العمل الدعوي النسائي يضعف العمل الدعوي اإلسالمي

يف ن أجل النهوض به م ، الذي ما جاءت الدعوة إالتأثريا سلبيا على تقدم اجملتمع ورفعتهمعينة من اجملتمع، مما يؤثر 
 شرائحه.شىت اجملاالت وامليادين، وبكل فئاته و 

ذا كله، ، وإمنا هي باإلضافة إىل هومدبغرة منزل فحسب حاضنة أطفال،و  ،رأة املسلمة ليست جمرد قعيدة بيتإن امل"
 جانب الرجل ىل، تقف إورائدة دعوة، وعنصر وعي وهنضة وبناء يف شىت شؤون احلياة صانعة أبطال،و  مربية أجيال،

 42ترطيب جفاف العيش".و  إسعاد الوجود،و  إثراء احلياة،يف إعمار الكون، و 
لتبليغ يف األوساط اغالب أقدر من الرجل على البيان و احلاجة املاسغة للدعوة يف جمتمع النساء؛ حيث أن املرأة يف ال-ب

ات يف قضايا عية تستطيع أن متيغز بني األولويكذلك فإن املرأة الداالنسائية، نظرا لتجانس الظروف، وتوحغد اجلنس، و 
 الدعوة النسائية، فتقدغم األهم على املهم.

 وقد الشبهات، الإ اإلسالم عن يعرفن ومل الغرب بأفكار تشبعن النساء من أجيال تنشأ تزال وال بالدنا يف نشأت لقد
 ومعاهده، لغربا جامعات يف والدراسة للتلقي املعهود اري والتشجيع اخلاص بالدعم منهن كبرية  جمموعات حظيت

  اجملتمع مؤسسات من ريكث  يف القيادية املناصب وليستلمن -الغريب مبعناه – النسائي للتحرر رائدات ذلك بعد ليعدن
 
 

http://www.ikhwanwiki.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 15 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 م.     http://www.ikhwanwiki.com  ،28-5-2013،دور املرأة يف العمل اإلسالميانظر:  ...،  43
، موقع نوال ، كتاب الكرتوينواقع الدعوة النسائية يف املؤسسات اخلرييةم، 2007نظر: العيد، نوال بنت عبد العزيز، ا 44

 م.http:nawalaleid.com ،12-4-2013العيد،
 .2098: ص4، ج2742مسلم، د.ت،كتاب الرقاق، باب:) أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء( ، حديث رقم: 45
 22الفنية، ص، فلسطني: مطبعة النرباس دور املرأة املسلمة بني األصالة واملعاصرةم،  2003ه،1424انظر:خليل، فاطمة،  46

 
وليهدمن من عقائده وأخالقه أضعاف اهلدم الذي أحدثه من قبلهن، فهل ترتك املرأة املسلمة الصادقة واجبها وتتخلى 

 43مكاهنا لتلك املرأة املتغربة هتدم وتفسد أم تبادر لإلصالح والبناء؟عن 
لعقائد ا يتعلق با، سواء منها مطاء املوجودة يف اجملتمع النسائياملرأة الداعية لديها القدرة على التنبيه على األخ -ت

 ، 44ههذا ما ال علم لكثري من الرجال بأو العبادات أو السلوك، وذلك بسبب معايشتها له، و 
انتشارها يف جمتمع النغساء، ال يؤثر فقط على النساء وحدهن، إمنا يؤثر على خطاء، و أن وجود مثل هذه األحيث 

)فاتقوا  لم:سظيمة للبناء، أو معول خطري للهدم، يقول صلى اهلل عليه و اجملتمع كله، ذلك أن املرأة قد تكون طاقة ع
 45.إسرائيل كانت يف النساء(اتقوا النساء، فإن أول فتنة بين الدنيا و 

مار دة عندما ال تتقيد مبنهج اهلل، وال تنطلق من شريعة اهلل، تكون سببا يف سقوط احلضارات، واهنيار األمم، و فاملرأ
ا جهدهم ، فبذلو قيمهملرأة يف هدم اجملتمع اإلسالمي و قد أدرك أعداء اإلسالم الدور اخلطري الذي تلعبه ا، و اجملتمعات

 اد اجملتمع ك إفساألساليب، ليسهل من بعد ذلرأة املسلمة، وفتنتها عن دينها بشىتغ الوسائل و يف إفساد امل
هل ترتك املرأة فاحهم فيما أعدوا له، ، وما وضع اجملتمعات اإلسالمية اليوم إال دليل واضح على جنكله بعد إفسادها

 ذل ليل هنار إلبعادهنغ عن دينهنغ؟املسلمة واجبها يف دعوة أخواهتا كي ال يكنغ فريسة للجهود اليت تب
هلل صلى اهلل عليه امستها، هدي رسول ائية اليت ترى النساء يف هديها و حاجة اجملتمع النسائي إىل القدوات النس -ث

 بالسلوك والدعوة فالرتبيةمن أجنع طرق الدعوة كما ال خيفى،  سلم، حيث أن الدعوة بالقدوةو 
 وخربها رهاومظه وآداهبا خلقها حسن يف زميالهتا بني امرأة فسلوك خطبة، وألف حماضرة ألف من أفضل أحياناً  

 أثغر املرأة ، فإن جمال تواحملاضرات الكلمات من أفضل أنه بد ال وصالحها رهبا بشريعة والتزامها حديثها وطيب
، هو نفسه أة الداعيةاملر لرجل، حيث أن فعل السلوك، أكثر مما تتأثغر املرأة فيه بابأختها، سواء بالقول أو بالفعل و 

 نوع من دعوة النساء.
خدعهنغ زيف  وايتالطغريق أمام النساء اللغ  يءن حترص على أن تكون الشعلة اليت ستضأ" فعلى الداعية املسلمة 

 46، فكنغ ضحية هلا".احلضارة الغربية

http://www.ikhwanwiki.com/
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 .12104، جريدة اجلزيرة، زاوية آفاق إسالمية، العدد: العمل الدعوي للمرأة املسلمةه، 1420شوال 16انظر: الصغري، فاحل، اجلمعة   47
 .123: ص1م،ج1995ه ،1415انظر: مشهور،  48
 .273ص ، دمشق، دار القلم،3، طمقدمات للنهوض بالعمل الدعويم ، 2005ه، 1426بكار، عبد الكرمي،  49
 .52: ص1، الرياض: دار اشبيليا، جمنهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الدعوة إىل اهلل تعاىلم، 1996ه، 1417انظر: احلوشاين، عبد اهلل بن رشيد،  50

 
حف إلنرتنت، والصإن مستجدغات العصر، والغزو الفكري، واحلرب اإلعالمية عرب الفضائيات وشبكات ا -ج

ت واريها اليت تستهدف اخلراب والدمار ألبناء األمة املسلمة عرب بوابة املرأة، يؤكد ضرورة العمل الدعوي  واجملالغ
للمرأة وتشجيعه ودعمه بكل الطاقات وشىت السغبل، للوقوف يف وجه هذا التغيار املدمغر الذي اجتاح العامل اإلسالمي 

 47.عرب بوابة املرأة
يتضح أن املرأة كانت هي احملور الرئيسي الذي هجم من خالله أعداء الدين على ثوابتنا اإلسالمية، ممغا يؤكغد وهكذا 

على ضرورة أن تتحمغل املرأة املسلمة مسؤوليغة الدغفاع عن هذه الثوابت، ألهنا صاحبة القضية، واملستهدفة من هذا 
 جيب أن يكون لدينا ر املنحرف عن اإلسالم، ات إىل الفكفكما أن هناك نساء داعيالغزو، اهلجوم و 

هل ال لرأي واحد بعيدا عن اإلسالم، فيضطر اجلاحىت ال ينفرد اجمل ،يات إىل الفكر الصحيح عن اإلسالمنساء داع
 تباع من ال يوجد اريه يف السغاحة النسائية .إاملقلغد إىل و 

، نريد أن جنعل منها أداة إصالح وبناء، تدعيما للقضية ،اللسالم منها أداة إفساد واحإن املرأة اليت قد جعل أعداء اإل
 48حماربة للرذيلة.و 

مث ال ننسى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتناصح باخلري، هلو ركيزة أساسية من الركائز اليت يعتمد عليها  -ح
 اجملتمع املسلم.

دون نشر األفكار الشاذة واخلاطئة يف أرجاء اجملتمع، حيث أن " ممارسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حتول 
وال   49وتلجئها إىل أضيق طريق، كما أن األخطاء تظل قابلة للتكرار والتوسع ما مل جير التنبيه عليها بصورة دائمة".

نتج يخيفى على أحد أمهية ممارسة األمر باملعروف وما ينتج عنه من صالح للمجتمع، وأمهية النهي عن املنكر وما 
عن انعدامه من انتشار للتفكك واالحالل، حيث يصبح كل فرد يتصرف وفق هواه و وفق مصلحته، دون مراعاة 

 للمصلحة العامة، مما يؤثر سلبا على اجملتمع كله، بل إن من العلماء من اعترب أن األمر 
ني بذلك أن ية يف قوله " وقد يتبباملعروف والنهي عن املنكر مها الدعوة نفسها، ومن هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيم

 50الدعوة نفسها أمر باملعروف وهني عن املنكر ...".
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شريعة انون املنعقد بكلية ال، حبث مقدم إىل مؤمتر كلية الشريعة والقاملرأة بني شرعية الدعوة و واقع األسرةم، 2006أنظر: أمحد، حنان إبراهيم احلاج،  51

 والقانون باجلامعة اإلسالمية، ازة: فلسطني.
 م. www.ikhwanwiki.com  ،28-5-2013،دور املرأة يف العمل اإلسالميانظر: ...،  52
اجلمعة،  ،كتابدار طوق النجاة، السعودية: حممد زهري بن ناصر الناصر حتقيق: ،صحيح البخاريه، 1422، حممد بن إمساعيل، البخاري 53

 .5: ص2، ج893باب:)اجلمعة يف القرى واملدن(، حديث رقم

 
مث ال بد أن ندرك أن األسرة املسلمة هي عماد اجملتمع ونواته األوىل، واألم املسلمة هي عماد األسرة، وصاحبة  -خ

قول الدعوة اليت ا ألبنائها هلو حقل مهم من حالدور اخلطري يف تنشئة األجيال، واهتمام املرأة املسلمة بأسرهتا، وتربيته
 51تباشرها.

إن كل حماولة إلحداث حتول اجتماعي مصريها اخليبة ما مل تسبق بثورة على مستوى الرتبية العائلية، وألن شخصية "
الفرد تكون خطوطها األساسية يف البيت حيث يقضي الطفل أيامه األوىل ملتصقًا شديد االلتصاق بأمه، فإن كل 

 52".أةاملر : حتول حقيقي يصل باجملتمع ينبغي أن مير باألسرة، وبالتايل بالعنصر الرئيسي فيها
يسهم يف هنضة  تظر منه أن، الذي ين عليهن مسؤولية تربية هذا اجليلفكم هو عدد األمهات يف جمتمعاتنا اللغوايت

ها الشارع احلكيم، اه املسؤولية اليت محغلها إيغ رفعتها، فكيف يتأتى له ذلك إن مل تكن األم املسلمة على قدر هذاألمة و 
ُئوٌل َعن  َرِعيَّ )   سلم:فقد قال صلى اهلل عليه و  ُئوٌل َعن  َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاع  َوَمس  ، وَُكلُُّكم  َمس  ِتِه، َوالرَُّجُل رَاع  ُكلُُّكم  رَاع 

َر أَةُ 
ُئوٌل َعن  َرِعيَِّتِه، َوامل ِلِه َوُهَو َمس  ُئوَلٌة َعن  َرِعيَِّتهَ  يف أَه  ُئوٌل رَاِعَيٌة يف بـَي ِت َزو ِجَها َوَمس  ا، َواخلَاِدُم رَاع  يف َماِل َسيِِّدِه َوَمس 

 53(.َعن  َرِعيَِّتهِ 
ار ، ال بد من التأكيد على أن اآلمال الكبومن خالل عرض هذه األسباب اليت تبني أمهية العمل الدعوي النسائي

 خواهتا النساء أاه أمتها بشكل عام، وجتاه أسرهتا و ، ألداء رسالتها السغامية جتاملسلمة الواعية عقدة على املرأةاملن
لتكون  ،طلب منها مزيدا من إثبات شخصيتها، وتنمية قدراهتا ومهاراهتا، وزيادة وعيها وعلمهابشكل خاص، تت

 لغف األمةىل ختإ، أدغت عيوب ومنكرات سائي واألسرة مناجملتمع النغ لمشاركة يف تصويب ما شاب األمة و مؤهغلة ل
 وتأخغر هنضتها.

 داعيات قدوات:
جمال  لى دور املرأة يفأعطى النموذج العملي الواضح عمي األول عبء الدعوة إىل اهلل، و لقد محل اجملتمع اإلسال

 ء بعدهن،اج حتمل كتب السرية الكثري من أخبار الداعيات إىل اهلل، اللوايت أصبحن قدوات طيبة ملنالدعوة، و 
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 .2م.الطبعة األوىل.القاهرة.دار التوزيع و النشر اإلسالمية.اجلزء األول. ص1994هـ.1415الغزايل. زينب. إىل ابنيت.  54 
 .133الواعي.توفيق يوسف.النساء الداعيات.د.ت.املنصورة.دار الوفاء. ص   55 

 
، وال شك أن املرأة هي أصلح من يقوم بالدعوة يف جمال النساء، ألهنا أدرى بطبيعتهن، فجزاهن اهلل خري اجلزاء 

 وظروفهن، ومشاكلهن وخصوصياهتن، وبالتايل تنجح بالوصول إىل قلوهبن ومعاجلة أحواهلن ومتابعة أمورهن.
ة يف مسجد، أو خاطرة يف لقاء، أو درسا يف اجلامع، ولكنها أيضا "والدعوة هلا جماالت كثرية، إهنا ليست فقط كلم

سلوك متكامل، وأخالق عالية، ونصيحة االية، وحب متدفق، وأخوة صادقة، وتفان يف فعل اخلري ، وصرب عند 
 .54الشدائد، وحتمل وجتمل وصفاء ووفاء"

عظة يف فقد ال تستطيع كل امرأة أن تلقي مو  والدعوة هبذا املفهوم متعددة اجملاالت واسعة احلركة، ممتدة التأثري،
اجلامع، أو تشارك يف ندوة ثقافية، أو متارس الدعوة من خالل نشاط اجتماعي معني، لكن أن تكون املرأة املسلمة 
 قدوة لغريها يف سلوكها وأخالقها وتربيتها لذاهتا وأبنائها، ويف عالقاهتا مع من حوهلا، هلو جمال من أهم اجملاالت اليت

 تستطيع أن متارسه كل امرأة مسلمة حريصة على أن تسري يف درب الدعوة والداعيات اللوايت كن خري قدوات 
لنا وال زلن، حيث أن صالح الداعية املؤمنة هو أبلغ دعوة  توجهها إىل الناس ليحتذوا حذوها ويسريوا على منواهلا، 

 عليه القلوب.وخلق الداعية هو السحر الذي جيذب إليه األفئدة و جيمع 
" فالداعية املوفق الناجح هو الذي يدعو إىل منهجه بعلمه وسلوكه، ألنه مثل حي ووسيلة إيضاح، تبني عن صحة 

 .55دعوته، وسالمة قصده، وقد كان لسرية الرسل والدعاة املخلصني أبلغ األثر يف مجع الناس على دعوهتم"
ضربن خري األمثلة الواقعية على صدق دعوهتن، وكمال  لذلك كان البد من ذكر لبعض النساء القدوات اللوايت

 إمياهنن.
 :أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها 

شاكل حده ملا استطاع حل هذه امللو بقي و حلياة كثريا ما تواجهه املشاكل واهلموم واآلالم، و إن اإلنسان يف هذه ا
ا بالنسبة لعوام خيفف عنه تلك اآلالم، هذفيزيل عنه اهلموم و يشاركه فيها، ، لذلك فهو حباجة إىل من والتخلص منها

يذائهم إكثر من اريه للمشاكل واهلموم، بسبب إعراض الناس عنه و الناس، فما بالنا بالداعية الذي يكون عرضة أ
 حيثه على مواصلة الطريق دون االلتفات إىل هذه األمور العارضة.له، فهو حباجة دائمة ملن يشجعه و 
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البخاري. كتاب: بدء الوحي. باب) كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و قول اهلل جل ذكره:)) إنا أوحينا إليك كما صحيح  56 
 .31حديث (. ¼.163أوحينا إىل نوح و النبيني من بعده((. )النساء: آية 

 .88الدعوة.صم. الطبعة األوىل.مصر.دار 1988هـ.1408الغزايل. حممد .فقه السرية . 57

 
ي اليت هعظيمة، فهي أقرب الناس إىل زوجها، و شك أن الزوجة الصاحلة هي أفضل شخص يقوم هبذه املهمة الال و 

يكون هلا اثر يف جناح ف الثبات،ن تبث يف نفسه االستمرار و تستطيع أع أن ختفف عنه عبء هذه اهلموم، و تستطي
 ري مباشر.تكون بذلك قد شاركت يف تبليغ الدعوة عن طريق االدعوة وانتصارها، و 

ملثل األعلى ملا سلم هو امن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  –رضي اهلل عنها  –موقف أم املؤمنني خدجية بنت خويلد و 
 استمراره يف دعوته.، أن تقوم به يف جناح زوجها وثباته و تستطيعه الزوجة املؤمنة بدعوة اخلري

لدعوة اإلسالمية، يف صدر ا -صلى اهلل عليه وسلم–هي اليت آزرت النيب  -رضي اهلل عنها –فخدجية بنت خويلد 
ي أول مسلمة آمنت وه -صلى اهلل عليه و سلم–وأعانت على تثبيت ونشر دعوة اإلسالم، فهي الزوجة األوىل للنيب 

ته يف الشدة ويف واستطاعت أن تثب -صلى اهلل عليه وسلم–به وصدقته، وهي اليت استطاعت أن تفرج عن الرسول 
يبة فقد رأيناها عندما جاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم يرجتف بعد نزول الوحي عليه، يقول هلا: " األوقات العص

لقد خشيت على نفسي"، فتقول له قولتها العظيمة:" كال، واهلل ال خيزيك اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، 
 .56وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق"

موقف خدجية رضي اهلل عنها يف طمأنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قلقه وإراحته من جهده بتذكريه  لقد متثل
مبا منغ اهلل عليه من الفضائل اليت ال يتصف هبا إال عباد اهلل األبرار أمثاله، وهؤالء ال ميكن أن خيذهلم اهلل عز وجل، 

يمة ل، وهبذا الرأي الراجح، استحقت أم املؤمنني أن تنال املكانة العظبل إهنم أهل إعزازه وإحسانه. فبهذا املوقف اجللي
 عند رهبا عز وجل ويف قلب الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

)وخدجية رضي اهلل عنها مثل طيب للمرأة اليت تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرساالت حيملون قلوبا 
 ذي ع الذي يريدون تغيريه، ويقاسون جهادا كبريا يف سبيل اخلري الشديدة احلساسية، ويلقون ابنا بالغا من الواق

يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إىل من يتعهد حياهتم اخلاصة باإليناس والرتفيه، بله اإلدراك واملعونة!. وكانت 
 . 57خدجية سباقة إىل هذه اخلصال، وكان هلا يف حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم أثر كرمي(
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 .3نظر: الدومي.أمحد عبد اجلواد.مسلمات خالدات.بدون تاريخ. الطبعة األوىل.بريوت.منشورات املكتبة العصرية.صا 58 
 .مادة)سلي(.1672هي جلدة فيها ولد الناقة، كاملشيمة يف اإلنسان، ويكون فيها ماء قذر ودماء. القاموس احمليط.ص 59 
 .3641.حديث3/1399ار. باب) ما لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من املشركني مبكة(.أخرجه البخاري يف مناقب األنص 60 

 
  رضي اهلل عنها -فاطمة الزهراء-: 

ن  حممد بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ب -صلى اهلل عليه وسلم -هي فاطمة بنت رسول اهلل 
 أمها هي أم املؤمنني السيدة خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب.كالب، و 

مة  عليه وسلم،و هي سيدة نساء العاملني، نشأت السيدة فاطوهي املرأة اليت حفظت لنا نسل رسول اهلل صلى اهلل
على العفة الكاملة، وعزة النفس، وحب اخلري، وعلى حسن اخللق، فهي تستقي من تعاليم أبيها نيب األمة، ورسول 

 .58الرمحة، وخري مرشد وأعظم مرب وهاد إىل الطريق املستقيم
وما كادت تبلغ الزهراء اخلامسة من عمرها، حىت بعث أبوها نبيا، فعاشت فاطمة الزهراء مراحل الدعوة من بدايتها، 

، ظلما وعدوانا، كما شاهدت يف نفس الوقت -صلى اهلل عليه وسلم –وشاهدت مناهضة كفار قريش لرسول اهلل 
 باء الدعوة، األمر الذي ساعد على وقوف فاطمةجبانب زوجها يف حتمل أع –رضي اهلل عنها  –وقوف أمها خدجية 

 رضي اهلل عنها جبانب والدها بعد وفاة أمها يف دعوته، بالرام من ضعف قوهتا وقلة حيلتها.
فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: بينا النيب صلى اهلل عليه وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش، جاء   

 –فقذفه على ظهر النيب صلى اهلل عليه وسلم، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة  جزور، 59عقبة بن أيب معيط بسلى
فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:) اللهم عليم باملأل من  -رضي اهلل عنها

وا يوم بدر، فألقوا لقريش: أبا جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف(، أو أيب بن خلف، فرأيته قت
 .60يف بئر، اري أمية أو أيبغ، تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر

ففي هذه الرواية جتلى لنا موقف عظيم لفتاة صغرية يف سن الصبا، سن الضعف البدين، خاصة بالنسبة للبنت، 
 ولكن هذا الضعف البدين عندما تغذى باإلميان قد أصبح قويا

الفتاة اليت مل يشتد عودها بعد، عندما رأت ما حل بأبيها صلى اهلل عليه وسلم من  إن فاطمة رضي اهلل عنها تلك
قبل أشقى القوم، نسيت سنها الصغري، وجسمها الضعيف، وتذكرت إمياهنا برهبا وبرسوله الذي جيب الدفاع عنه، 

جملرمني املشركني، ئك اوجتنيبه األذى، فهبت مسرعة حوه، لتزيل عنه ذلك األذى الذي أصابه، مث أقبلت على أول
 لتوخبهم وتدعو رها عليهم، وهو ذات دعاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم عليهم.
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 .75م.الطبعة األوىل.الرياض.مكتب الرشد.ص2000هـ.1420العطاوي. أمحد يعقوب. املرأة الداعية.  61 
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ى قد ضربت للفتاة املسلمة، أفضل األمثلة على ما جيب أن تتحل –رضي اهلل عنها  –وبذلك تكون فاطمة الزهراء 

 به الفتاة املسلمة من قوة وشجاعة ومبادرة إجيابية يف مجيع مراحل حياهتا .
 رضي اهلل عنها  – أسماء بنت أبي بكر-: 

ا يف احلفاظ على أثره من املواقف الدعوية اليت وقفتها املرأة املسلمة يف عهد الدعوة اإلسالمية األول، واليت كان هلا
 سري الدعوة اإلسالمية ومحايتها ومحاية الرسول صلى اهلل عليه وسلم من كيد الكافرين، املوقف الذي وقفته 

رضي اهلل  –أمساء ذات النطاقني رضي اهلل عنها، يوم هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أبيها أيب بكر الصديق 
 خرجا واجتها حو اار ثور، فمكثوا فيه ثالثة أيام، ومل يعلم أحد بذلك اري آل أيبإىل املدينة املنورة، حينما  –عنه 

 بكر وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم أمجعني.
ممن يعلم مبكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وتعلم بأن هذا األمر سر ال  –رضي اهلل عنها  –)لقد كانت أمساء 

ا فيه من خطورة على حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم خاصة والدعوة ينبغي ألحد من املشركني أن يعلمه مل
اإلسالمية عامة، فأخفت هذا السر مع ما فيه من خطورة على نفسها فيما لو اكتشف املشركون أمرها، مث إهنا 

 .61ساعدت الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هجرته بإعداد الطعام لرحلته الطويلة(
لقد سجلت لنا كتب السري أمساء الكثري من النساء اللوايت حتمغلن األذى والتعذيب يف سبيل دعوهتن ودينهن، وإن 

 املقام ال يتسع إىل ذكر سريهن، ومن هؤالء : مسية بنت اخلياط، وأم شريك، وزنرية الرومية، وأم عبيس، 
والتضحية  لعذاب الشديد، فكن نعم القدوات يف الصربوجارية بين املؤمل... ، كل أولئك قد ابتلني يف اهلل وعذبن ا

 .62وحتمل األذى يف اهلل عز وجل
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